
 
 

س ابکه ، C نیتامیو در  یعیمحلول در آب است که به طور طب نیتامیو کی، شود یشناخته منیز  L کیاسکورب دیعنوان ا

ضافه م گرید یبه برخو ، غذاها وجود دارد یبرخ سان ییمکمل غذا کیشود و به عنوان  یا ست. ان سترس ا ، برخالف در د

 یبرا این ماده دریافت کند. ییغذا میرژآن را از طریق  نی، بنابراستتتیندر بدن  C نیتامیو دی، قادر به تولواناتیح شتتتریب

کالژن،  لیبدن از جمله تشک یاز عملکردها یاریماده در بس نیاست. ا یبدن ضرور یبافت ها هیکل می، تکامل و ترمرشد

 ، استخوان و دندان نقش دارد.غضروف یزخم و نگهدار می، ترمبدن یمنیا ستمیس حی، عملکرد صحجذب آهن

در  نیهمچن C نیتامیاست. و ازیخاص مورد ن یعصب یو انتقال دهنده ها نیتیکارن -، الکالژن وسنتزیب یبرا C نیتامیو

زخم دارد.  میدر ترم یبافت همبند استتت که نقش مهم یاستتاستت یاز اجزا یکی. کالژن نقش دارد نیپروتئ ستتمیمتابول

، بدن گرید یها دانیاکس یو نشان داده شده است که آنتاست  یکیولوژیزیمهم ف دانیاکس یآنت کی نیهمچن C نیتامیو

سازE نیتامیاز جمله آلفا توکوفرول )و س قاتی. تحقکند یم ی( را باز ست که آ نیا یدر حال برر ، با محدود C نیتامیو ایا

 یها یماریبو  ستترطان ها یتواند از بروز برخ ی، میدانیاکستت یآنت تیفعال قیآزاد از طر یها کالیب رادکردن اثرات مخر

، یدانیاکستت یو آنت وستتنتزیب یعالوه بر عملکردها C نیتامی. وندازدیب ریبه تأخبروز آنها را  ایکند  یریجلوگ یعروق یقلب

 یناکاف افتیبخشتتد. در یرا بهبود م یاهیگ یدر غذاها وجودمدارد و جذب آهن  یمنیا ستتتمیدر عملکرد ستت ینقش مهم

 یو شکنندگ یوندی، ضعف گسترده بافت پیسست ای یشود که مشخصه آن خستگ یاسکوربوت م جادیباعث ا C نیتامیو

 .است یرگیمو

ضاف ریشود )مقاد ینم رهیذخ در بدن C نیتامیو صرف ب نی، بنابراشود( یاز بدن دفع م یا از حد آن نگران کننده  شیم

گرم در روز فراتر  یلیم 2000معده و استتهال مهم استتت که از حد مجاز  یاز ناراحت یریجلوگ ی. اما هنوز هم براستتتین

 .استفاده نشود

سالم یبرا سطح  سبز وهیشوند. م نیتأم ییغذا میبه طور مداوم در رژ دیمحلول در آب با یها نیتامی، وحفظ   جاتیها و 

ست C نیتامیاز و یغن شوندآب به صورت  ای، شوندبه صورت خام مصرف  بهتر ا ستفاده  از محلول در آب  نیتامیوتا  پز ا

 .نرود دست

صورت قرص به راحت C نیتامیو صرفدو با هم  نیکه ا یهنگام شود و یجذب م یهم در غذا و هم به   یشوند م یم م

 دهند. شیتوانند جذب آهن را افزا

 C نیتامیمصرف و مزایای

 یمنیا ستمیس یهاییاز نارسا یریجلوگ 

 یو عروق یقلب یهایماریدر برابر ب محافظت 

 یارث یدر برابر مشکالت سالمت محافظت 

 چشم یهایماریدر برابر ب محافظت 



 
 

 از چروک شدن پوست یریشگیپ 

 یسازسالمت پوست و کالژن بهبود 

 یجذب مواد معدن بهبود 

 خطر ابتال به نقرس کاهش 

 به درمان سرطان کمک 

 یمغز یخطر سکته کاهش 

 C نیتامیزمان مصرف قرص و نیبهتر 

ندارد و هر  ازیجذب به مصتتترف همراه غذا ن یبرا یمحلول در چرب یهانیتامیمحلول در آب استتتت و مانند و c نیتامیو

 یباشد و مصرف منبع دیمف تواندیمکمل همراه غذا م نیحال ممکن است مصرف ا نیندارد، با ا یزمان مصرف شود، مانع

ست.  یبرا زیمکمل ن نیهمراه ا C نیتامیاز و آهن را بهتر جذب  کندیبه بدن کمک م C نیتامیوکمک به گوارش خوب ا

 ، این کار به درمان کم خونی کمک میکند.شودهمزمان با آهن مصرف  C نیتامیو بهتر است نیکند، بنابرا
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