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VITAMINA C 500 mg SYNTEZA 10 kapsułek
 

Cena: 4,90 PLN

Opis słownikowy

Producent SYNTEZA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 

 

VITAMINA C 500 mg SYNTEZA 10 kapsułek

 

Wskazania 

Niedobory witaminy C w organizmie lub ich zapobieganie, niedokrwistość, oparzenia, stany zapalne skóry, błon śluzowych, układu
oddechowego, przewodu pokarmowego, układu nerwowego. Stany uczuleniowe, zakażenia układu moczowego, kolagenozy,
rekonwalescencja, dieta uboga w witaminę C. 

 

Działanie&nbsp; 

Działanie witaminy C jest wielopoziomowe i wielokierunkowe. Nie ulega kwestii, że jest to witamina niezbędna, biorąca udział we
wszystkich procesach życiowych człowieka. Witaminy są najczęściej koenzymami w przebiegu procesów enzymatycznych. Natomiast
witamina C jest aktywnym samoistnie działającym czynnikiem. Bierze udział w procesach oksydo-redukcyjnych w cyklu Krebsa gdzie
jest nośnikiem wodoru. Witamina C jest niezbędna do produkcji kwasu hialuronowego w fibroblastach. Komórki te muszą prawidłowo
działać albowiem odpowiadają za wzrost, gojenie się ran oraz zawierają receptory dla hormonów. Należy pamiętać, że fibroblasty są
aktywnymi komórkami tkanki łącznej. Kwas ascorbinowy jest aktywatorem przemian białkowych i węglowodorowych w tworzeniu tkanki
łącznej m.in. kości i zębów konieczna jest obecność Witaminy C. Witamina C w połączeniu z kwasem foliowym jest kofermentem w
wytwarzaniu kwasów nukleinowych. Jest naturalnym przeciwutleniaczem. Poprzez zmniejszanie powstawania wolnych rodników
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hamuje procesy miażdżycowe i degeneracyjne w ustroju człowieka. Jest silnym chelatorem metali takich jak żelazo, miedź i wiele
innych, dzięki temu zapobiega katalizowaniu niekorzystnych dla organizmu reakcji utleniania. We krwi zwiększa przyswajanie żelaza,
stymuluje syntezę hemoglobiny oraz powstawanie erytrocytów. Zwiększa odporność organizmu poprzez udział w wytwarzaniu p/ciał. W
dużych dawkach ma działanie p/nowotworowe. Jest rozpuszczalna w wodzie, a wydalana jest z moczem. Nadmiar witaminy C jest
usuwany bez problemu z organizmu poprzez nerki. Zapotrzebowanie dobowe na witaminę C od 25-75 mg, zapobiegawczo powinno
podawać się 500 mg, natomiast w stanach chorobowych 1000 mg.

 

Ważne 

Ostrożnie przy wzmożonym wydalaniu moczanów i cystynianów (niebezpieczeństwo kamicy nerkowej). 

Duże dawki mogą powodować odkładanie się kamieni szczawianu wapnia w drogach moczowych. 

Polecana jako doskonałe uzupełnienie niedoboru witaminy C w organizmie w czasie ciąży. 

 

Sposób użycia 

Dorośli doustnie zapobiegawczo 0,5 g dziennie; leczniczo 0,5-1,0 g dziennie. 
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