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Nedostatek vitamínů 

Žijete zdravě, sportujete, ale přesto vás trápí nemoci a každou chvíli 

jste nachlazení? Může za to nedostatek vitamínů, varují odborníci. 

Podle nich se v dnešní moderní době spousta lidí spoléhá na doplň-

ky stravy a zapomíná konzumovat vitamíny v jejich nejčistší a také 

nejpřirozenější formě. 

Poslední studie National Health Service pojmenovaná National Diet 

and Nutrition Survey podrobně popisuje stav a výživu dospívajících, 

dětí i dospělých. Ukázala, že obyčejně lidem chybí 11 zcela zásadních 

a důležitých vitamínů a minerálů, píše Daily Mail. 

Nutriční specialistka Public Health, doktorka Emma Derbyshireová, 

říká, že je velmi důležité si uvědomit, že by se doplňky stravy nemě-

ly stát náhradou zdravé a pestré stravy. Bohužel na to ale právě 

spousta lidí spoléhá a zapomíná na pravidla pestrého a vyváženého 

jídelníčku. 

„Každý moc dobře zná pravidlo pěti - tedy že by měl sníst pět porcí 

ovoce a zeleniny každý den. Bohužel průzkum ukázal, že tři čtvrtiny 

lidí v produktivním věku a devět z deseti dětí toto zjevné a snadné 

doporučení nedodržují. Tím pádem se jim nedostává tolik živin, které 

potřebují,“ říká lékařka.  
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Pan Vitamín 

Důležitost vitamínu C pro náš organismus je nesporná. Bohužel před 

mnoha miliony let vznikl u člověka "malý genetický defekt", o kte-

rém možná nevíte. Jeho znalost je pro Vás a vaše zdraví mimořádně 

důležitá. 

Pusťte si video, nebo přečtěte informace v textové podobě ve článku 

pod ním. Dozvíte se mnoho zajímavého! 

Vitamín C je možná nejdůležitější vitamín vůbec. Účastní se kolem 

15.000 různých metabolických procesů v těle. Patří mezi účinné 

antioxidanty, které jsou důležité pro odstranění volných radikálů. 

Vitamín C je považován za základ fungování imunitního systému. 

Pokud bychom měli ze všech výživných látek, potřebných pro orga-

nismus a jeho správnou funkci, zdůraznit jeden nebo dva nejdůleži-

tější, pak by mezi ně rozhodně patřily vitamíny C a D. Neexistuje jiný 

vitamín, jehož účinky jsou zdokumentované tolika studiemi a které-

mu by věda věnovala tolik pozornosti. 

Vědecká evidence účinků vitamínu C je jednoznačná, přesto tyto 

informace nejsou v medicíně využívány. V níže uvedeném článku je 

shrnuto to nejdůležitější, co by každý člověk měl o vitamínu C vědět. 

Tyto informace by se měly vyučovat již na základních školách. 

GENETICKÝ DEFEKT DRUHU HOMO SAPIENS 

Není příliš známým faktem, že všichni zástupci druhu Homo Sapiens 

(tedy všichni lidé) se narodili s vážným a životu nebezpečným gene-

tickým defektem: náš organismus není schopen sám vytvářet vita-

mín C. 

Tato schopnost se ztratila před mnoha milióny let u našich před-

chůdců "haplorrhini", což je řád vyšších primátů. Tím se výrazně 

odlišujeme od většiny savců i jiných zvířat, jejichž tělo je schopno 
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vitamín C dle potřeby vyrábět. 

PROČ ZVÍŘATA NETRPÍ NACHLAZENÍM? 

K významu vitamínu C pro imunitní systém se dostaneme za chvíli. 

Při ohrožení organismu infekcí, výrazně stoupá potřeba vitamínu C.. 

U zvířat dojde k automatickému zvýšení tvorby vitamínu C ve stře-

vech. Ten je využíván jako "pohon" pro bílé krvinky, které pak mohou 

účinně zlikvidovat "vetřelce". Vitamín C také podpoří produkci látky 

zvané interferon, která stimuluje obranu organismu. 

U zvířat tedy existuje tento přirozený mechanismus "samovýroby" 

vitamínu C dle aktuální potřeby. Člověk nemá jinou možnost, než 

čerpat vitamín C z přírodních zdrojů. Historicky v tom nebyl problém 

- lidé konzumovali dostatek neznehodnocené rostlinné stravy, 

zejména ovoce a zeleniny. Dvojnásobný nositel Nobelovy ceny Linus 

Pauling uvádí, že strava pračlověka obsahovala asi 40x více vitamí-

nu C, než dnes. Lidé také intuitivně a ze zkušeností věděli, že při 

oslabení infekcí je potřeba přísun zvýšit. 

A PROČ JE DNEŠNÍ ČLOVĚK TAK NÁCHYLNÝ NA INFEKCE A JINÁ ONE-

MOCNĚNÍ? 

Jedním z důvodů je to, že velká část obyvatelstva trpí chronickým a 

dlouhodobým nedostatkem výživných látek, mimo jiné i vitamínu C. 

Ve studii prováděné v Německu (zahrnující 23 000 osob) to bylo 

49% u žen mezi 19 a 35 lety. Tři francouzské studie potvrdily nedo-

statek vitamínu C u 25-60% mužů a 15-60% žen. Podobné výsledky 

ukázala i studie amerického Ministerstva zemědělství. 

SYMPTOMY NEDOSTATKU VITAMÍNU C 

Máte-li nedostatek vitamínu C, můžou se u Vás vyskytovat některé z 

těchto symptomů: 

 oslabená imunita 

 drsná, suchá, šupinatá kůže (hyperkeratóza)  
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 snadná tvorba modřin a pomalé hojení  

 neplodnost  

 zvýšená hladina histaminu  

 spontánní krvácení z nosu  

 oslabená zubní sklovina 

 zánět dásní (gingivitida) 

 oteklé a bolestivé klouby  

 tvorba žlučových kamenů  

 anémie  

 zvýšená náchylnost k infekcím 

 zvýšená náchylnost k alergiím 

 únava 

 špatné spalování tuků 

 ovlivňuje tělesnou hmotnost 

 suché a roztřepené vlasy  

V případě dlouhodobého nedostatku se pak objevují například: 

 srdečně-cévní onemocnění 

 rakovina 

 šedý zákal a makulární degenerace 

 vysoký krevní tlak 

LÉKY, KTERÉ SNIŽUJÍ HLADINU VITAMÍNU C NEBO S NÍM INTERFERUJÍ 
Mějte na paměti, že pokud užíváte léky, může docházet k blokaci 

účinků vitamínu C. Některé z nejsilnějších blokátorů a disruptorů 

vitaminu C jsou uvedeny níže:  

 Aspirin a jiná nesteroidní antirevmatika  

 hormonální  antikoncepce  

 Cyklosporin  

 Kortikosteroidy a glukokortikoidy  

 Furosemid (Lasix) a jiná diuretika (např. kofein)  

 Heparin a Coumadin (léky na ředění krve)  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.glutenfreesociety.org/gluten-free-society-blog/unexplained-infertility-higher-in-woman-with-gluten-sensitivity/&usg=ALkJrhjcG12K-9ebSjbP_bd96TiME2Zkwg
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9 DŮLEŽITÝCH FUNKCÍ VITAMINU C 
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Význam Vitamínu C 

Kyselina askorbová (nebo kyselina L-askorbová) má molekulovou 

hmotnost 176,13 g/mol a souhrnný chemický vzorec C6H8O6. Je 

základní součástí oxidoredukčních dějů. Pokud bychom měli jednou 

větou charakterizovat její hlavní úkoly, poskytuje elektrony do en-

zymatických procesů a jako antioxidant zneškodňuje volné radikály. 

Jaké prosté, jenže tyto úkoly jsou klíčové pro funkce metabolismu. 

Celý organický život je v podstatě založen na výměně elektronů a 

nebýt antioxidantů, volné radikály, vedlejší produkt metabolismu, 

ale i infekcí a vnějších toxinů, by způsobily rozvrat. V době stresu a 

nemocí proto vzniká extrémní poptávka po těchto službách vitami-

nu C a tu někde tkví i základ jeho všestranného stabilizačního vlivu 

na funkce metabolismu. Antioxidanty fungují synergicky, vzájemně 

se doplňují a podporují. 

Vitamín C je tedy nedílnou součástí metabolismu. Přestože si plně 

zaslouží označení "látka nezbytná pro život", někteří se ohrazují 

před označením "vitamín", které se chápe spíše jako "doplněk stra-

vy", a upřednostňují neutrálnější pojem "askorban". 

Vitamín C je potřebný pro metabolismus aminokyselin, konkrétně 

pro vznik nekódovaných aminokyselin hydroxylysinu a hydroxypro-

linu. Tím se podílí na syntéze kolagenu. Nedostatek vitaminu C se 

proto projevuje menší pevností cévní stěny, především vlásečnic, a 

zvýšenou krvácivostí a dále typicky sníženou pevností vazivového 

aparátu zubu a s tím spojeným vikláním a vypadáváním zubů. Dále 

je vitamin C důležitý pro tkáňové dýchání. Podporuje vstřebávání 

železa, stimuluje tvorbu bílých krvinek, vývoj kostí, zubů a chrupa-

vek, podporuje růst. 

Vitamín C se účastní široké škály metabolických procesů v těle. Akti-

vizuje množství tělesných enzymů, včetně inzulínu. Představuje 

jakýsi "mazací olej" v biochemickém motoru organismu. 
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Je klíčový pro syntézu a regeneraci kolagenu a tedy nepostradatelný 

pro mezibuněčné vazby, kůži, šlachy, klouby, kosti, svaly, kardio-

vaskulární soustavu. Kolagen tvoří jednu třetinu obsahu bílkovin 

těla a je cementem, který drží pohromadě tkáně, všech našich 10 

bilionů buněk. Bez vitaminu C se kolagen vůbec nevytváří, v případě 

nedostatku je zase poruchový a strukturálně slabý. 

Vitamín C je důležitý i pro regulaci tuků a srážlivost krve. Podílí se na 

metabolismu vápníku a závisí od něj pevnost zubů, kostí, metabo-

lismus žlučových kyselin, kyseliny listové a tedy i metabolismus 

železa, také mědi a některých aminokyselin. Podporuje buněčnou 

respiraci, kde katalyzuje transport vodíku. Je nezbytný pro tvorbu 

dopaminu, karnitinu a některých neurotransmiterů, takže je důležitý 

pro správnou činnost mozku a nervosvalovou koordinaci. 

Nejznámější je zřejmě jeho vliv na imunitní systém - fagocytózu, 

tvorbu protilátek, interferonů, a nesmíme zapomenout na pevnost 

kapilár, mezibuněčné mřížky a očistné funkce jater a ledvin. Nutno 

podotknout, že imunitní systém nelze považovat za izolovanou sou-

stavu; jeho výkon závisí na dobré funkci všech systémů těla a do-

konce i psychického stavu. 

Některé tkáně těla koncentrují až 100-násobek běžné krevní kon-

centrace: nadledvinky, hypofýza, brzlík, sítnice, corpus luteum. 1050 

násobek obsahuje mozek, slezina, plíce, varlata, lymfatické uzliny, 

játra, štítná žláza, leukocyty, slinivku, ledviny, srdeční sval, slinné 

žlázy a malé střevní mukózy. Jde o místa "prioritního významu" vi-

tamínu C. 

Při těchto poznatcích je vskutku neuvěřitelné, jaké minimální dávky 

stačí k udržení života. Na druhou stranu začíná být zjevný jeho po-

tenciál při léčbě, jakož i nesmírné následky jeho nedostatku. 

Jen málo savců nedokáže vůbec vytvářet vitamín C a jsou odkázáni 

na každodenní přísun: vedle člověka jsou to ještě opice, morčata a 

někteří netopýři; avšak mají bohaté zdroje ve své přirozené potravě. 
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Když savec onemocní, nejenže začne produkovat protilátky, ale zvý-

ší také produkci vitamínu C. Když je savec pod vlivem stresu, me-

chanismus zpětné vazby zvýší tvorbu vitaminu C, díky kterému se 

může se stresem lépe vypořádat. Toto lidské tělo nedokáže, ale 

alespoň zvýší toleranci trávicí soustavy, čímž umožní dostatečný 

příjem z potravy. 

Spotřeba je nejčastěji diskutovanou otázkou vitaminu C a ani po 80 

letech od jeho objevení nenastal všeobecný vědecký konsenzus. I 

přes různý pohled panuje shoda, že tyto "doporučené" dávky jsou 

podstatně menší, než je běžná spotřeba savců. Opice konzumují 10-

20x více vitaminu C a jiní savci (neschopni syntézy) až 80x více, než 

doporučují nejvyšší oficiální hodnoty DDD. Tato denní dávka je podle 

jednotlivých zdrojů v rozpětí 40-90 mg na osobu a den. V těle do-

spělého člověka by se mělo nacházet minimálně 2-3 g vitamínu C a 

vzhledem k tomu, že tělo nedokáže držet dlouhodobé zásoby a vi-

tamin C se rychle metabolizuje, musí se neustále doplňovat. Velkým 

zastáncem zdravotní terapie s použitím vysokých dávek vitaminu C 

byl Linus Pauling, který za tento výzkum obdržel Nobelovu cenu. 

Faktory zvýšené poptávky, která může být až 15-20 g denně, jsou: 

stres, onemocnění, horečky, zvracení, průjmy, anorexie, alkohol, 

kouření, drogy, znečištěné prostředí, pesticidy, věk, trauma, roční 

období, hmotnost, užívání hormonální antikoncepce, salicylátů a 

kortikoidů. V těhotenství poptávka postupně roste ze 3 až na 10 g; 

oficiálně doporučených 95 mg je tragédie. 

Při podání většího množství vitaminu C v kapslích, nebo tabletách, 

se však absorbuje relativně malé množství vitaminu C (cca 12-16%). 

Dá se předpokládat, že tělo z potravy přijme jen tolik vitamínu C, 

kolik potřebuje; pokud zůstane ve střevech větší nestrávené množ-

ství, může je podráždit a způsobit průjem, avšak toto samo o sobě 

není nebezpečné. 

Vitamin C má v organismu celou řadu funkcí, které pozitivně ovliv-
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ňují imunitní a kardiovaskulární systém a vzhledem k jeho antioxi-

dačním schopnostem hraje významnou roli při ochraně před poško-

zením buněk, které mohou vést k rakovině a předčasnému stárnutí. 

Trpí-li organismus nedostatkem vitamínu C, je obtížné léčit i běžná 

lehká onemocnění. 

ÚČINKY VITAMINU C: 

 Syntéza hormonů a neurotransmiterů 

 Působí preventivně proti nachlazení, chřipce a jiným respirač-

ním onemocněním. 

 Je nutný pro zdraví kloubů, kostí a chrupavek  

 Pomáhá při tvorbě hormonů v nadledvinkách  

 Působí preventivně proti rakovině, užívá se i při její terapii 

 Podílí se na odbourávání cholesterolu 

 Má antioxidační funkci 

 Podporuje tvorbu bílých krvinek 

 Stimuluje produkci interferonu 

 Pomáhá syntéze kolagenu 

 Přispívá k integritě bazální membrány 

 Přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci kůže, 

zubů a dásní 

 Přispívá k normální psychické činnosti a činnosti nervové 

soustavy 

 Přispívá k normální funkci imunitního systému a snížení míry 

únavy a vyčerpání 

Když si prostudujete historii vitamínu C, možná vás zarazí, že po-

znatky o prevenci chronických kurdějí se po staletí vynořovaly a 

znovu upadaly do zapomnění, na což doplatily životem statisíce lidí. 

Totéž se děje s výzkumem vitamínů dodnes.  
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Co ukazují vědecké studie 

Vitamín C se podílí na 15 000 různých metabolických procesech. Bez 

nadsázky lze říci, že bez vitamínu C nebude v těle fungovat prakticky 

nic.  

Vitamin C hraje pro náš zdravý život důležitou roli. Podporuje čin-

nost srdce a cév, imunitní systém, mužskou plodnost, ochraňuje nás 

před toxiny, snižuje vysoký krevní tlak a má antialergické účinky. 

Král mezi vitaminy - vitamin C - je potřebný pro produkci velkého 

počtu nepostradatelných součástí těla, jako je například kolagen, 

rozličné enzymy a adrenální hormony. Je také nezbytný pro meta-

bolismus aminokyselin, přenašečů mozkových vzruchů, cholestero-

lu, kyseliny listové a železa. Nedostatek vitaminu C vede ke známým 

kurdějím.  

Nespočet vědeckých studií prokazuje působení výživných látek a 

specificky vitamínu C na náš organismus a ukazují jeho důležitost 

pro naše zdraví. Pojďme se podívat na některé oblasti, kde vitamín C 

sehrává životně důležitou roli. 

SRDEČNĚ-CÉVNÍ ONEMOCNĚNÍ 

Na srdečně-cévní onemocnění umírá v západním světě téměř každý 

druhý člověk. 

Jedním z hlavních důvodů je to, že dochází k ucpání cév zoxidova-

nými tuky, například cholesterolem. Problémem však není choleste-

rol samotný - naopak, je to životně důležitá "substance". Problé-

mem je jeho oxidace, vzniklá nedostatkem antioxidantů, jmenovitě 

vitamínu C, E, selenu a řady dalších. 

Mnoho studií s desítkami až stovkami tisíc účastníků prokázalo, že 

dostatečným příjmem vitamínu C je možné snížit riziko srdečně-

cévních onemocnění o 25-40%. To dokáže pouze jeden vitamín! 
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Schopnost vitaminu C recyklovat oxidovaný vitamin E a pomáhat při 

neutralizaci hydroperoxidových radikálů poskytuje silnou ochranu 

před onemocněním srdce a cév. Hydroperoxidové radikály snižují 

hladinu vitaminu E a oxidují LDL (špatný) cholesterol a krevní tuky 

(což je potenciální spouštěcí faktor pro tvorbu aterosklerotických 

plátů v cévách).  

Vitamin C také zabraňuje akumulaci lipoproteinu (a) v postižených 

tepnách (lipoprotein (a) nosí a shromažďuje cholesterol v tepnách a 

zabraňuje rozpouštění krevních sraženin). Vy-

tváření plátů se urychluje, pokud se 

setkává LDL cholesterol s lipoprotei-

nem (a). Naštěstí vitamin C zvyšuje 

hladinu dobrého cholesterolu (HDL), 

který zrychluje odvod LDL choleste- rolu 

z tepen. Dodávání vitaminu C může 

snížit i celkový cholesterol a krevní 

tlak. Vyšší dávky vitaminu C jsou rov-

něž spojovány s nízkou hladinou krev-

ních tuků.  

ANTIOXIDANT  

Vitamin C je primární antioxidant ve vodném prostředí těla a neutra-

lizuje destruktivní volné radikály, jako hydroxylové radikály (nejsil-

nější radikály) a hydroperoxidové radikály (které ničí lipidy). Vitamin 

C chrání krevní tuky a cholesterol před oxidačním poškozením a 

recykluje oxidovaný vitamin E zpátky do aktivní formy. Vitamin C 

působí společně s antioxidačními enzymy, jako je glutathion peroxi-

dáza, superoxid dismutáza (SOD) a kataláza, a pomáhá chránit vol-

né železo a měď před oxidací.  

Vitamín C (spolu s dalšími antioxidanty) zachycuje volné radikály, 

čímž brání před oxidací tuků kolujících v cévním systému, přebírá 

také volné radikály od dalších antioxidantů (např. od vitamínu E) a 
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tak jim opět umožňuje plnit jejich antioxidační funkci, obnovuje fle-

xibilitu arterie, čímž omezuje vznik malých trhlinek, snižuje kornatě-

ní tepen a cév, samotná strava bohatá na vitamín C neprokázala 

dostatečný efekt na snížení kardiovaskulárních nemocí - toto riziko 

se významně omezilo (min. o 25%) až při užívání kvalitních doplňků 

stravy. Za hlavní důvod tohoto jevu jsou považovány znehodnocené 

potraviny a prokázaný úbytek výživných látek v nich. 

OCHRANA OČÍ  

Oční tkáň je velmi náchylná na poškození volnými radikály a na oxi-

daci, potenciálně způsobující šedý zákal (kataraktu) či degeneraci 

žluté skvrny (makulární degeneraci). Mnoho studií potvrzuje užitek 

vitaminu C na šedý oční zákal. Ve výzkumu se uvádí, že většina paci-

entů, kteří užívali 1000 mg vitaminu C denně, neměla další zhoršení 

šedého zákalu dokonce ani po 10 letech!  

Bylo to nepochybně také dáno tím, že vitamin C zvyšuje produkci 

glutathionu, mocného antioxidantu v oční tkáni. Vitamin C rovněž 

chrání před poškozením zraku u diabetiků (retinopatií) tím, že snižu-

je glykaci (poškození cukrem) oční tkáně a též snižuje hladinu sorbi-

tolu, který se u diabetiků hromadí a způsobuje ztrátu ochranných 

živin z čočky. Předpokládá se, že je třeba - k udržení potřebné hladi-

ny vitaminu C v oční čočce - minimálně 1000 mg vitaminu C denně.  

Toto jsou onemocnění oka, která vedou k vážnému omezení zraku a 

posléze ke slepotě. Jejich incidence (výskyt) je stále častější a proje-

vuje se u stále mladších lidí. 

Pečlivě čtěte následující fakta: 

 sítnice oka obsahuje kolem 130 miliónů buněk citlivých na 

světlo. Jejich úkolem je změnit světelné vlnění na nervový 

signál, který náš mozek vyhodnocuje a vytváří obraz, který vi-

díme. To vše se děje na neuvěřitelně malém prostoru v zadní 

části oka. 
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 centrum nejostřejšího vidění se nazývá macula lutea, česky 

žlutá skvrna. Tento prostor několika mm2 obsahuje nejvyšší 

koncentraci antioxidantů v celém těle! To je proto, aby Vaše 

oči chránily před volnými radikály a jejich ničivou činností. 

 v sítnici oka (u zdravého oka) je uloženo až 30x více vitamínu 

C, než v okolních tkáních. 

 četnost výskytu šedého zákalu je o 80% nižší u osob, které 

mají v krvi obsažena vysoká množství vitamínu C, E a beta-

karotenu. 

 ve studii se 118 000 účastníky se prokázalo, že vysoký přísun 

čerstvého ovoce a zeleniny snižuje riziko vzniku makulární 

degenerace o 64%. 

 opakované studie prokazují, že dostatek vitamínu C snižuje 

výskyt makulární degenerace o 35-45% 

 další studie ukázaly, že dostatek vitamínu C dokáže snížit vý-

skyt šedého zákalu o 45-77% 

Je třeba k tomu ještě něco dodávat? Přijít o zrak je asi to nejhorší, co 

se Vám může v životě přihodit. Ideální je věnovat se prevenci. A v 

případě výskytu těchto onemocnění nezbývá nic jiného, než začít 

antioxidanty doplňovat a pomoci jim, aby se efektivněji dopravily do 

očí. 

PODPORA IMUNITY  

Bylo prokázáno, že podávání vitaminu C zvyšuje funkce bílých krvi-

nek, produkci interferonů (imunitní proteiny, které chrání buňky 

před zevní invazí) a protilátek. Hladina vitaminu C v krvi bývá během 

infekce nedostatečná. Vědci věnovali velkou pozornost vlivu vitami-

nu C na viry (například na chřipkové viry).  

Ačkoli výsledky studií byly rozporuplné ohledně možnosti předchá-

zet chřipce pravidelnou konzumací vitaminu C, jednoznačně se pro-

kázalo, že vitamin C zkracuje dobu trvání chřipky a mírní symptomy. 

Vitamin C snižuje schopnost virů pronikat tkáněmi a zlepšuje stabili-
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tu pojivových tkání, přes které se musí viry dostat. Všeobecně se dá 

říci, že viry nedokážou přežít v prostředí bohatém na vitamin C. Tyto 

vlastnosti, pomáhají vysvětlit popularitu tohoto vitaminu, v boji s 

infekcemi.  

K pochopení role vitamínu C a dalších antioxidantů pro imunitní sys-

tém je důležité vědět, jak tělo proti "vetřelcům" bojuje. 

Bakterie, viry a další škodlivé mikroorganismy jsou všude kolem nás 

- i v nás. Bakterie je nejčetnější organismus na zeměkouli. Problém 

nastává tehdy, když si s nimi imunitní systém neví rady. A role anti-

oxidantů pro silnou imunitu je neoddiskutovatelná a funguje zhruba 

takto: 

Proti "škůdcům" ve Vašem organismu bojují buňky imunitního sys-

tému, takzvané T-buňky. Ty doslova "požírají" viry a bakterie, při-

čemž v tomto procesu se uvolňuje velké množství volných radikálů. 

Ty narušují buněčné stěny "vetřelců" a T-buňka pak může tyto osla-

bené buňky zničit. 

Jenže volné radikály si nevybírají a narušují buněčné stěny všeho, co 

jim přijde do cesty. Aby nezničily samotnou T-buňku, je v její buněč-

né stěně uloženo mnoho vitamínu C, který tyto volné radikály "od-

chytává". V buňkách imunitního systému je vitamínu C uloženo asi 

40x více, než v jiných buňkách. 

Co se stane, když v organismu není dostatek vitamínu C a dalších 

antioxidantů? Možná už tušíte - aby tělo ochránilo své imunitní 

buňky před zničením, sníží imunitní systém svojí výkonnost. Aby tělo 

zvítězilo nad množícím se virem či bakterií, potřebuje vytvářet sil-

nou protiobranu, tedy miliony imunitních T-buněk. K tomu je potře-

ba snadno dostupná bílkovina (získávaná ze svalů) a antioxidanty, 

specificky vitamín C. 

Desítky a stovky studií potvrdily působení vitamínu C na imunitní 

systém. Například ve studii s kanadskými vojáky se při podávání 

dávek vitamínu C snížila četnost nachlazení o 68%. V jiné studii do-
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šlo při podávání antioxidantů ke snížení délky infekce na 23 dnů za 

celý rok, u skupiny bez vitamínů to bylo 48 dní. Také doba používání 

antibiotik byla zkrácena z 32 na 18 dní. 

Působení vitamínů na imunitní systém je zcela jednoznačné a v ob-

dobí chřipek je jejich zvýšený příjem mimořádně důležitý. 

RAKOVINA 

Pozor, jde do tuhého. Diagnózu "rakovina" si v ČR vyslechne v prů-

běhu života každý třetí člověk a každý čtvrtý na ní umírá. Co kdybys-

te mohli snížit riziko jejího vzniku o 50%? Výsledky studií hovoří 

opět jednoznačně. 

Profesor Block z univerzity v Berkeley vyhodnocoval výsledky 164 

studií o 13 druzích rakoviny. Celkem 129 z těchto studií prokázalo, že 

průměrná četnost výskytu rakoviny je o 50% nižší, pokud jsou v krvi 

dostatečná množství vitamínu C, E a rostlinných antioxidantů. 

Ke stejnému výsledku dospěla studie Národního institutu pro vý-

zkum rakoviny v USA - ta zkoumala 47 klinických studií, které se 

týkaly pouze vitamínu C. Výsledek? Čtyřicet z těchto studií ukázalo, 

že osoby s nejvyšším množstvím vitamínu C mají o polovinu nižší 

riziko vzniku rakoviny. 

Mikroživin působících v prevenci a léčbě rakoviny je samozřejmě 

více, než pouze vitamín C. Je ale neuvěřitelné, že jeden jediný vita-

mín dokáže o tolik snížit riziko takto obávaného onemocnění. Je také 

neuvěřitelné, že s tím medicína nepracuje. 

OCHRANA PŘED TOXINY  

Je známo, že vitamin C pomáhá detoxikovat či neutralizovat mnohé 

škodlivé látky. Například udržuje těžké kovy v roztoku, což umožňu-

je jejich vylučování ledvinami. Těžké kovy jsou produkovány prů-

myslem a automobilovou dopravou, avšak olovo, kadmium, arsen a 

radioaktivní polonium jsou zastoupeny i v cigaretovém kouři.  
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To vysvětluje, proč užívání vitaminu C je tak vehementně doporučo-

váno kuřákům. Vitamin C dále zabraňuje přeměně dusičnanů a dusi-

tanů - které jsou obsaženy v cigaretovém kouři, znečištěném 

ovzduší a konzervovaném mase - na buňky poškozující nitrosaminy. 

Pokud jsou již buňky poškozeny, je to právě vitamin C, který může 

pomoci chránit před jejich abnormální proliferací.  

ZDRAVÍ POJIVOVÝCH TKÁNÍ  

Vitamin C je rovněž potřebný pro zdraví tělních pojivových tkání 

(včetně kůže, krevních cév, šlach, trávicího a dýchacího systému a 

očí) díky své roli v syntéze kolagenu, odstraňování volných kyslíko-

vých radikálů, detoxikaci, podpoře imunity a tlumení zánětlivých 

reakcí.  

Tyto vlastnosti opodstatňují jeho užití pro podporu zdraví tkání v 

celém těle. Například pooperační dodávání vitaminu C - vzhledem k 

urychlení regenerace tkání a redukci zánětů - prokazatelně snižuje 

dobu uzdravení.  

ANTIA- LERGICKÉ ÚČINKY  

Schopnost vitaminu C snižovat 

hladinu histaminu (záněty vyvolá-

vající chemická látka, která je spo-

jována s mnohými alergickými sympto-

my) z něj činí účinný prostředek v prevenci a 

léčbě takových alergických stavů, 

jako je například senná rýma, 

ekzémy či kopřivka. Zdá se, že 

dý- chací trakt má speciální užitek z 

vita- minu C (vitamin C chrání plíce před 

oxidem dus- ným, který se nachází ve znečištěném ovzdu-

ší). Několik studií dokonce prokázalo významný prospěch z pravi-

delného podávání 1000-2000 mg vitaminu C při astmatu.  
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ZMÍRNĚNÍ POTÍŽÍ V PŘECHODU  

Vitamin C, zejména s bioflavonoidy, pomáhá uchovat integritu ko-

lagenu ve stěnách krevních cév a redukuje jejich odpověď na stimu-

ly, které způsobují dilataci cév a návaly horka. Bylo zjištěno, že uží-

vání vitaminu C, E a vápníku snižuje počet a sílu návalů.  

MÍRNĚNÍ TĚHOTENSKÝCH NEVOLNOSTÍ  

Pokud je vitamin C užíván samostatně, nemá zřejmě žádný efekt na 

ranní nevolnost v těhotenství. Avšak v kombinaci s vitaminem K má 

značný účinek. Mechanismus účinku není znám, avšak studie proká-

zala, že 90 % pacientek nemělo žádné další potíže. Nepřekračujte 

však denní dávku vitaminu K 5 mg!  

SNIŽOVÁNÍ VYSOKÉHO KREVNÍHO TLAKU  

Vitamin C projevuje zdárný účinek i na snižování krevního tlaku. Zdá 

se, že primární příčinou je schopnost vitaminu C vázat olovo. Vysoká 

hladina olova v těle má souvislost s vysokým krevním tlakem a vi-

tamin C dokáže olovo z organismu odstraňovat. Studie prokázaly, že 

vysoká hladina vitaminu C v krvi je spojena s nižším krevním tlakem.  

ZVYŠOVÁNÍ MUŽSKÉ PLODNOSTI  

Antioxidanty jsou považovány za velmi důležité při prevenci poško-

zení spermií volnými radikály, které způsobuje snížení počtu spermií 

a jejich nízkou pohyblivost. Vysoká hladina volných radikálů byla 

prokázána u mužů, kteří měli problémy s plodností.  

Vitamin C také dokáže chránit důležitý genetický materiál - DNA - 

spermií před poškozením volnými radikály. Zejména kuřáci jsou 

ohroženi poškozením spermií volnými radikály. V jedné studii byl 

kuřákům podáván vitamin C po dobu jednoho měsíce a výsledek byl 

víc než překvapivý: značně se jim zvýšila kvalita jejich spermatu.  

DALŠÍ OBLASTI 
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Další oblasti pozitivního vlivu vitamínu C již zmíníme pouze letmým 

výčtem a stručnými informacemi nebo čísly: 

VHODNÉ APLIKACE VITAMINU C  

1. Antioxidant  

2. Onemocnění srdce a cév (ateroskleróza, vysoký krevní tlak)  

3. Onemocnění periferních cév  

4. Virové, bakteriální a plísňové infekce (nachlazení, chřipka, 

herpes, kandidóza)  

5. Všeobecná podpora imunity  

6. Tlumení alergických reakcí (ekzémy, astma, senná rýma, 

kopřivka)  

7. Ochrana buněk  

8. Degenerativní oční onemocnění (šedý zákal, makulární dege-

nerace)  

9. Detoxikace organismu  

10. Hojení ran a kožních vředů  

11. Podpora zdravé kůže  

12. Artritida  

13. Zdraví kostí  

14. Vředy v trávicím ústrojí  

15. Preeklampsie 

16. Stres 

17. Onemocnění dásní  

18. Mužská neplodnost  

Faktory, které snižují hladinu vitaminu C: kouření, alkohol, znečiště-

né ovzduší, stres, infekce, aspirin, indometacin, hormonální antikon-

cepce, určitá antibiotika (tetracykliny).  

Symptomy, které mohou značit nedostatek vitaminu C: zvýšená 

náchylnost k infekcím, špatné hojení ran a zlomenin, onemocnění 

srdce a cév, lámavost kapilár, krvácení z dásní, chronické podlitiny, 

krvácení z nosu, buněčné abnormality, suchá a drsná kůže, chudo-
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krevnost, vypadávání zubů a měkká sklovina, ochablost, psychické 

poruchy (deprese, hysterie), kurděje.  
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Rozdíl mezi klasickou formou vitaminu C a LipoVi-

taminem C 

Tento výrobek vás zbaví nepohodlí a nepříjemnosti spojené s nut-

ností příjmu hrsti tablet Vitamínu C každý den. Tak, jak bylo řečeno 

výše, pro správnou funkci enzymatických reakcí v našem těle je u 

zdravých jedinců nutný příjem 2 - 3 g vitaminu C. Jak toho docílit, 

když vstřebatelnost tablet, nebo tobolek je 12-16% a navíc trávicí 

trakt eliminuje tento příjem pomocí průjmu. Jednoduše řečeno – 

zapouzdřením! 

Zapouzdřením vitamínu C v nanoliposomech vytvoříme přírodní, 

dokonale utěsněnou dutinu, která chrání Vitamín C před nepřízni-

vými vlivy okolního prostředí a trávící soustavy. Vzhledem k jejich 

submikroskopické velikosti a složení, liposomy projdou trávícím 

systémem a bez jakékoliv změny jsou snadno absorbovány ve stře-

vech, odkud jsou dopraveny do jater. V játrech jsou liposomy stravi-

telné a vitamin C je uvolněn stejně, jako kdyby byl vyroben v játrech. 

Liposomy, používané pro zapouzdření, jsou vyrobeny z fosfatidyl-

cholinu – nejhojnější skupiny fosfolipidů (EPL). 

Jak bylo řečeno výše, lecitiny jsou látky tělu vlastní a jsou nezbytné 

pro celou řadu životních funkcí. Nejvíce lecitinu se v organismu na-

chází v krevní plazmě a červených krvinkách (kde tvoří důležitou 

součást jejich membrány), dále ve žluči (kde chrání sliznice žlučo-

vých cest před působením žlučových kyselin a zabraňuje srážení 

cholesterolu do nerozpustných kamenů). Lecitin a v něm obsažený 

cholin se podílejí na tvorbě buněčných membrán všech buněk a na 

přenosu látek do buňky a ven. Cholin je nesmírně významný pro 

funkci nervového systému jako součást mediátoru acetylcholinu, 

klíčového např. pro paměťové funkce. Při léčbě Alzheimerovy cho-

roby, která je spojena s poruchou systému acetylcholinu v mozku, 

se užívají vysoké dávky lecitinu. V kombinaci s vitaminem E je pro-

kázáno antioxidační působení, má vliv na zpomalování procesu 
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stárnutí, provádí ochranu před vznikem jaterní steatózy (ztukovatě-

ní jater), má význam při zdravém vývoji plodu a mnoho dalších 

funkcí. 

Při výrobě produktu LipoVitamin C je použit čistý fosfatidylcholin, 

ale jen v malém množství 100 mg na dávku a je kombinován právě s 

vitaminem E, kvůli jeho pozitivnímu působení. Účinnost přípravku je 

zesílena přítomností bioflavonoidů, v podobě Rutinu. 

Ve skutečnosti by se každá z bilionů buněk našeho těla okamžitě 

rozpadala, kdyby nebylo těchto fosfolipidů. Je to materiál, ze které-

ho jsou tvořeny všechny buněčné membrány. Pomocí tohoto tech-

nologického postupu je dosaženo vstřebatelnosti vitaminu C v roz-

sahu až 99%. 

KLINICKÉ STUDIE EPL UKÁZALY MNOHO ZDRAVOTNÍCH VÝHOD 

Esenciální fosfolipidy (EPL) použité při více než 100 klinických studi-

ích v Evropě a USA ukázaly následující výsledky. 

 Snižují celkový průměr hladiny cholesterolu o 12% až 25% 

 Snižují hladinu LDL (špatný cholesterol) o 34% 

 Zvyšují hladinu HDL (dobrý cholesterol) o 50% až 100% 

 Podstatně snižují kardiovaskulární riziko 

 Zlepšují periferní a mozkovou cirkulaci  

 Snižují reaktivní agregaci krevních destiček o 60% u pacientů 

s anginou pectoris 

 Snižují bolest anginy pectoris (bolest na hrudi)  

 Zvyšuje toleranci zátěže se sklonem k an-

gině pectoris 

Fosfolipidy hrají v existenci buněk význam-

nou roli. Tvoří podstatnou část hmoty 

membrán tělních i nervových buněk. Nedo-

statek fosfolipidů způsobuje snížení dušev-

ní výkonnosti, zhoršení paměti, malou sou-
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středěnost, únavu a stavy deprese. Jejich deficit v tělních buňkách 

se projevuje obdobně: Je zhoršeno zásobování buněk živinami a 

odvod zplodin, což má za následek malátnost, únavu a náchylnost k 

infekčním a civilizačním chorobám. Fosfolipidů je v naší výživě 

chronický nedostatek. Odhaduje se, že chybí zhruba polovina z cel-

kové denní spotřeby (1,5 g místo potřebných 3,0 g). Nedostatek fos-

folipidů ve stravě je v současnosti velmi podceňovaný!  
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Jaká je potřebná denní dávka vitamínu C? 

Zde máme pro vás možná překvapivou odpověď: NEEXISTUJE jedno 

číslo, které by bylo možné označit za univerzální správnou dávku 

vitamínu C. 

Lidské tělo není stroj. Potřeba výživných látek je individuální a navíc 

proměnná v čase. 

Jednu jistotu však máte: takzvaná doporučená denní dávka (DDD) 

vitamínu C je pro Vaše zdraví naprosto nedostatečná. 

To není obchodní argument. Na tom se dnes shoduje většina vědec-

ké komunity. Životospráva západního člověka obsahuje o mnoho 

méně zeleniny a ovoce, než tomu bylo dříve. Množství výživných 

látek v potravinách výrazně ubylo, např. vitamínu C ve špenátu a 

jablkách ubylo za posledních 25 let o více než 60%, v jahodách do-

konce o 87% (výsledky publikované studie z Německa a Švýcarska). 

Navíc přibylo vlivů, které zvyšují potřebu nejen vitamínu C, ale i dal-

ších esenciálních výživných látek: alkohol, cigaretový kouř (i pasivní 

kouření), chemikálie kolem nás, kofein, farmaceutika (léky), různé 

nemoci (cukrovka, rakovina, atd.) a také stres (zvyšuje množství 

volných radikálů v těle). 

DÁVKOVÁNÍ 

S klasickou hypervitaminózou se u tohoto vitaminu nesetkáváme. 

Tělo si nevytváří zásoby vitamínu C a jeho přebytek se vyloučí ledvi-

nami. Minimální doporučená dávka je 2-3 g (2 lžičky) denně. U dětí 

do 10 let použijte poloviční dávku. 

Při nachlazení může být dávka zvýšena až na 8-12 g denně. 
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JEDNA ČAJOVÁ LŽIČKA LIPOVITAMINU C = 12 KAPSLÍ 

NEBO TOBOLEK KLASICKÉHO VITAMINU C.  

SLOŽENÍ 

V jedné čajové lžičce je obsaženo:  

1,45 g různých forem kyseliny askorbové (kyselina askorbová, 

askorbát sodný, askorbyl palmitát) 

100 mg vitaminu E 

10 mg rutinu, lecitin. 

Obsah: 250 ml (50 dávek) 

Vyroben pouze z ingrediencí EU. Vyrobeno v Evropě (Česká republi-

ka). Vhodný pro dospělé, děti a vegany. Neobsahuje alergeny a GMO 

suroviny.   

Výrobek s nejvyšším doposud 
známým obsahem vitaminu C. 
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