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Moderní medicínský výzkum ukázal, že v etiopatogenezi řady závažných chronických onemocně-
ní hraje zásadní roli chronický zánět způsobený oxidativním stresem, který vzniká v situaci dlou-
hodobého přebytku reaktivních sloučenin kyslíku (ROS, reactive oxygen species) v organismu. 
Tato převaha nastává při nerovnováze mezi produkcí a odstraňováním ROS, zpravidla následkem 
nedostatku antioxidantů. Oxidativní stres je nejen příčinou chronického zánětu, ale tkáně posti-
žené tímto zánětem produkují ve zvýšené míře další ROS a tím je oxidativní stres dále prohlubo-
ván, k jeho neutralizaci jsou spotřebovávány další antioxidanty a zvyšuje se tak jejich deficit. 

Ke zcela nepostradatelným antioxidan-
tům patří kyselina askorbová (vitamin C).  
Je prokázáno, že celá řada onemocnění 
různých systémů je kauzálně propojena s 
chronickým zánětem, oxidativním stresem  
a nedostatkem antioxidantů, především vita-
minu C. Protože člověk (obdobně jako všich-
ni primáti) nemá enzymatické vybavení pro 

vlastní produkci kyseliny askorbové, musí pravidelně v dostatečném 
množství tento vitamin přijímat. Následkem chybných stravovacích 
návyků a dalších vlivů (např. škodlivých faktorů životního prostředí) 
je deficit vitaminu C, a proto i výskyt chorob vznikajících na podkladě 
chronického zánětu, překvapivě častý i v rozvinutých zemích světa, 
a to nejen u dospělých, ale také u dětí. Z těchto důvodů má zásadní 
význam dostatečná suplementace kyseliny askorbové. Protože běž-
né perorální přípravky se vstřebávají ze střeva jen v omezené míře, 
je vhodné volit takovou formu, která umožnuje dosažení dostatečně 
vysoké plazmatické koncentrace hladinu kyseliny askorbové a tím i 
zásobení například imunitních a nervových buněk, jejichž funkce je 
na zásobení kyselinou askorbovou přímo závislá.  Zvýšené vstřebá-
vání většího množství vitaminu C z trávicího traktu umožňuje tzv. li-
pozomální forma. Na našem trhu jsou nyní dostupné přípravky Lipo 
C Askor Forte a Lipo C Askor Junior, které díky využití lipozomální 
technologie umožňují dosažení dostatečných systémových hladin vi-
taminu C. Součástí přípravku jsou citrusové bioflavonoidy a extrakt ze 
šípku (Rosa Canina), který přináší ještě další prospěšné účinky.

CHARAKTERISTIKA

Kyselina askorbová je nepostradatelná pro celou řadu základních 
fyziologických funkcí organismu. Především je důležitá její úloha pro 
potlačení oxidativního stresu poškozujícího integritu buněk různých 
systémů (např. imunitního, nervového, kardiovaskulárního ad.), pro 
prevenci chronického zánětu a degenerativních změn. Snižuje proto ri-
ziko vzniku mnoha závažných onemocnění, například poruch imunity, 
nervových či kardiovaskulárních onemocnění i onkologických chorob. 
Jeho dostatečná hladina je proto důležitá pro prevenci mnoha chronic-
kých zánětlivých onemocnění, například kardiovaskulárních a respirač-
ních. Má však řadu dalších rolí, v kterých je její pozice nenahraditelná. 
Je kofaktorem řady enzymů katalyzujících významné reakce v oblasti 
biosyntézy nepostradatelných látek (neurotransmiterů, karnitinu, kol-
agenu ad.).  Významně ovlivňuje řadu funkcí nervového a imunitního 
systému. Protože alergická onemocnění často doprovází deficit askor-
bátu, vitamin C díky svému antioxidačnímu a protizánětlivému půso-
bení může přispět k léčbě a prevenci exacerbací alergických onemoc-
nění. Významná je role vitaminu C při vstřebávání železa ze střeva. Jak 
ukázal nedávný výzkum, vitamin C má význam pro ochranu genomu 

a hraje podstatnou roli i v epigenetic-
kých regulacích. Proto ovlivňuje vývoj i 
zdravotní stav ve všech etapách života 
člověka, od prenatálního vývoj až po 
stáří. Fyziologická potřeba vitaminu C 
se mění věkem, ale je ovlivněná i dal-
šími okolnostmi; zvyšuje se např. při 
fyzické a psychické námaze, při infekč-
ních a zánětlivých onemocněních, při 
chorobách spojených s oxidativním 
stresem, v rekonvalescenci, při hoji-
vých procesech a dalších stavech.1-10 

Jak ukázal výzkum, k léčbě a prevenci různých patologických 
stavů, v jejichž etiologii hraje oxidativní stres rozhodující úlohu, 
je třeba zajistit relativně vysoké plasmatické hladiny vitaminu C. 
Důležitá je role dostatečně vysokých hladin vitaminu C při zajiš-
tění funkce imunitního a nervového systému nebo při ochraně 
před rozvojem onkologických onemocnění, v jejichž etilogii hraje 
chronický zánět důležitou roli.9 Potřebných plasmatických hladin 
ovšem nelze při perorální aplikaci běžných lékových forem dosáh-
nout. Vstřebávání je totiž omezeno kapacitou transportérů SVCT 1 
a SVCT2 ve střevní stěně.11-13 Přebytečné množství vitaminu, které 
se po perorálním požití nedokáže vstřebat, je během několika ho-
din vyloučeno stolicí. Výhodným řešením, umožňujícím dosažení 
vyšších pklazmatických hladin, je podávání vitaminu C v lipozo-
mální formě (viz níže).

VITAMIN C V KOMBINACI:  EXTRAKT ZE ŠÍPKU

Vitamin C je na trhu v řadě různých více či méně racionálních kom-
binacích s dalšími složkami. Za racionální lze považovat např. přípra-
vek obsahující kombinaci lipozomálního vitaminu C s extraktem ze 
šípku, přičemž tuto kombinaci výrobce označuje názvem Rosacelip-
-LD®. Extrakt ze šípku (Rosa canina) vedle kyseliny askorbové (jejímž je 
nejvydatnějším přírodním zdrojem) obsahuje řadu účinných kompo-
nent. Důležitý je obsah flavonoidů, rostlinných polyfenolických slou-
čenin, které brání oxidaci vitaminu C, udržují jej tak v aktivní formě a 
zvyšují tím jeho stabilitu. Mezi látky obsažené v extraktu patří dále 
vitamin A, E, K, vitaminy skupiny B, z minerálů vápník, železo, hořčík, 
fosfor a další minerály. 

Obsahové látky extraktu z šípku podporují synergicky některé 
účinky vitaminu C, například normální funkci imunity (buněčné  
i humorální). Důležitou antioxidační a protizánětlivou složkou jsou 
polyfenoly a karotenoidy, které přispívají k synergickému antioxidač-
nímu účinku a mají důležitou roli v prevenci onemocnění, v jejichž 
etiologii hraje roli oxidativní stres, včetně např. alergického astma-
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tu.14  Studie prokázaly, že extrakt ze šípku podporuje normální funkci 
oběhového systému např. tím, že přispívá k normalizaci hladiny tri-
glyceridů. Pro kardiovaskulární prevenci je také významné zjištění, že 
extrakt z šípku má antiobezitický účinek (flavonoid tilirosid ovlivňu-
je expresi klíčových transkripčních faktorů důležitých v lipogenezi).  
V souvislosti s kardiovaskulární prevencí je důležité zjištění, že ex-
trakt z šípku má vliv na snížení glykémie; extrakt může působit jako 
růstový faktor pro pankreatické beta-buňky.15-20 Klinickou studií byl 
prokázán antibakteriální účinek  šípkového extraktu, který snižoval 
výskyt infekcí močového traktu.21 Opakovaně byly experimentálně 
potvrzené i antikancerogenní účinky šípkového extraktu, např. cyto-
toxické působení na buňky kolorektálního karcinomu, karcinomu plic 
a prostaty.22,23 Mnohostranné prospěšné účinky šípkového extraktu 
nejsou vázány pouze na jednotlivé obsažené látky, ale jsou výsled-
kem společného synergického působení řady komponent. K účin-
kům extraktu z Rosa canina uvádí na svých stránkách Státní zdravotní 
ústav v souladu se stanoviskem Evropského úřadu pro bezpečnost 
potravin (EFSA) tyto oblasti: antioxidační účinek, podpora přirozené 
obranyschopnosti a odolnosti organismu, normální funkce imunity, 
nervového, kardiovaskulárního, dýchacího, močového a zažívacího 
systému.24

LIPOZOMÁLNÍ TECHNOLOGIE ZVYŠUJE VSTŘEBÁVÁNÍ 

Jeden ze způsobů, jak dosáhnout vyšší plasmatické hladiny vi-
taminu C je (vedle infuzní aplikace) tzv. lipozomální forma, která 
umožňuje oproti běžným perorálním formám vstřebání vyššího po-
dílu z podaného vitaminu. Lipozomální technologie představuje tra-
diční technologii používanou ve farmacii a v potravinářství, pomocí 
níž lze zvýšit biologickou dostupnost účinných látek. Lipozomy jsou 
duté mikroskopické kuličky ohraničené fosfolipidovou dvouvrstvou, 
které v sobě uzavírají danou účinnou látku. Vitamin C uzavřený v li-
pozomálním obalu se vstřebává odlišně než běžné perorální formy 
vitaminu C. Ke svému vstřebání nepotřebuje střevní transportéry a 
vstřebává se ze střeva ve významně větším množství než nelipozomál-

ní formy. Fosfolipidy mají tu výhodu, že 
jde o organismu vlastní typ látek, kte-
ré jsou také součástí buněčných membrán. V případě vitaminu C 
umožňuje lipozomální forma dosáhnout dostatečně vysoké plas-
matické koncentrace, schopné zabránit rozvoji oxidativnímu stresu 
a z něj plynoucím poruchám. Je to umožněno tím, že lipozomální 
forma díky svému fosfolipidovému povrchu je vnímána střevní buň-
kou jako tělu vlastní a její vstřebávání není omezováno střevními 
transportéry jako je tomu po podání běžných perorální forem.25,26  
K výhodám lipozomálních forem patří kromě vyšší a urychlené absorp-
ce ze střeva i větší stabilita, ochrana střeva před potenciálně dráždivý-
mi látkami a větší biologická dostupnost účinné látky.27,28 

KLINICKÉ STUDIE S LIPOZOMÁLNÍ FORMOU 

Přednosti lipozomálních forem vitaminu C, pokud jde o dosažení vyš-
ších plasmatických hladin, byly ověřovány v klinických studiích, které 
prokázaly, že vitamin C je v lipozomální formě absorbován v podstatně 
větší míře než běžná perorální forma a díky tomu je po aplikaci lipo-
zomální formy dosaženo signifikantně vyššího vzestupu plasmatických 
hladin kyseliny askorbové. Trvání zvýšených hladin je také delší u lipozo-
mální formy než u běžných kapslí, vyšší je u lipozomální formy i biolo-
gická dostupnost vitaminu C; z toho plyne i potenciál širší distribuce do 
biologických kompartmentů. Ve studiích (např. z let 2016 a 2019) byla 
lipozomální forma hodnocena jako zcela bezpečná, neobjevily se žádné 
nežádoucí účinky.29,30 Autoři studií připomínají, že vyšší hladiny mohou 
vést nejen k vyšší biologické dostupnosti vitaminu C pro imunitní, ner-
vový a kardiovaskulární systém a dále k vyšší účinné ochraně tkání před 
oxidačním stresem a chorobami, které vznikají na podkladě chronického 
zánětu, ale i tyto vyšší hladiny vedou i ke zlepšení průběhu ostatních 
procesů, v jejichž fyziologickém průběhu hraje roli vitamin C, např. syn-
tézy katecholaminů, kolagenu a karnitinu a ke zlepšení absorpce železa. 
Navíc podle autorů samotné fosfolipidy obsažené ve stěně lipozomál-
ních částic mohou mít příznivé účinky. Jako příklad uvádějí například 
působení fosfatidylcholinu proti progresi demence.31-33 
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Lipozomální forma vitaminu C se vstřebává dvojí cestou: je vychytávána Pyerovými pláty střevní stěny a prostřednictvím erytrocytů transportována lymfatickým systémem do krve.



Možnosti zjištění deficitu vitaminu C

Při posuzování deficitu vitaminu C nestačí sledovat jen klinické přízna-
ky. Symptomy se obvykle objevují až při velmi nízké plazmatické kon-
centraci vitaminu C pod 11 mikromolů/l. Z hlediska prevence závažných 
onemocnění spojených s oxidativním stresem se za žádoucí považují 
hodnoty minimálně 50 mikromolů/l. V rámci suplementace vitaminu C 
je optimální zjistit adekvátní denní dávku kompenzující deficit askorbá-
tu. K tomu mohou pomoci nové indikátorové proužky Uro C Kontrol pro 
vyšetření moče. Tyto proužky jsou součástí balení přípravků Lipo C Askor 
Forte i Lipo C Askor Junior a jsou zaregistrovány Státním ústavem pro 
kontrolu léčiv. Půl minuty po namočení testovacího proužku v čerstvé 
moči podává zabarvení proužku orientační informaci o tom, zda je an-
tioxidační kapacita organismu dostatečná, zda jsou všechny systémy - 
zejména imunitní, nervový a kardiovaskulární - dostatečně zabezpečeny 
vitaminem C. V ideálním případě (žluté zabarvení) je potřeba v daném 
dávkování pokračovat, v případě nedostatku vitaminu C v organismu 
(zelené zabarvení) jeho denní dávky navýšit. Tento postup je velmi důle-
žitý, protože denní potřeba a spotřeba vitaminu C v organismu vychází 
zejména z jeho psychické a fyzické zátěže a je tedy variabilní.

Oblast použití

Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému, k ochraně 
buněk proti oxidačnímu stresu (jehož nežádoucí nadbytek poškozuje 
zdravé buňky), přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání, k normální-
mu fungování nervového systému a udržování normálních psycholo-
gických funkcí, k normálním procesům energetického metabolismu,  

k normální tvorbě kolagenu, jenž je důležitý pro hojení a pevnost tkání 
(cévy, chrupavky, kosti, kůže, vlasy ad.). Extrakt ze šípku má tyto účinky: 
antioxidační účinek, podpora přirozené obranyschopnosti a odolnosti 
organismu, normální funkce imunity, nervového, kardiovaskulárního, 
dýchacího, močového a zažívacího systému.

Nežádoucí účinky, kontraindikace, interakce

Nežádoucí účinky nejsou známy. Kontraindikací podání je přecitlivě-
lost na některou složku přípravku. Interakce nejsou známy.

Složení, dávkování a balení LIPO C ASKOR FORTE 

Složení: 1 kapsle obsahuje 520 mg RosaCelip-LD®, z toho 500 mg vi-
tamin C (625 % DDD), 10 mg bioflavonoidů z citrusových plodů, 10 mg 
extraktu z plodu šípku. Pomocné látky: mastné kyseliny. Kapsle je rostlin-
ného původu (HPMC).

Dávkování: pokud není doporučeno jinak, dospělí 1–2 kapsle 2x denně 
(ráno nalačno a večer), děti od 6 let 1 kapsli denně, zapít dostatečným 
množstvím tekutiny, pokud možno ráno nalačno. Nepřekračujte dopo-
ručenou denní dávku.
Balení: 60 nebo 120 kapslí

Složení, dávkování a balení LIPO C ASKOR JUNIOR 

Složení: 1ml obsahuje 60mg RosaCelip-LD®, z toho 50mg viamin C 
(62,5 % DDD), 10 mg extraktu z plodu šípku, jablečnou šťávu – koncen-
trát, čištěnou vodu, citronan draselný, konzervant (sorban draselný), sla-
didlo (steviol-glykosidy). Pomocné látky: mastné kyseliny.

Dávkování: pokud není stanoveno jinak, dětem od 3 do 6 let věku lze 
podávat 1–2x denně odměrku naplněnou po rysku 1–2 ml (50–100 mg 
vitaminu C). Dětem od 6 let lze podávat 1-2x denně odměrku naplně-
nou po rysku 2–4 ml (100–200 mg vitaminu C).
Balení: 110 ml

Výrobce: inPHARM spol. s r.o., Česká republika.
Poznámka: Statut přípravku: doplněk stravy. 

poškození tkání
OXIDATIVNÍ STRES

chronický
stres

toxiny v
ovzduší

toxiny ve
stravě

CHRONICKÝ ZÁNĚT

toxiny ve
vodě

genetická
dispozice

NEMOCI SRDCE A CÉV

ateroskleróza
hypertenze
infarkt myokardu
cévní mozková příhoda

NEURODEGENERATIVNÍ
ONEMOCNĚNÍ

Alzheimerova nemoc
Parkinsonova nemoc NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ

NEMOCI POHYBOVÉHO APARÁTU

osteoartróza, revmatoidní artritida
osteoporóza

ALERGIE

astma, chronická rýma

AUTOIMUNITNÍ ONEMOCNĚNÍ

roztroušená skleróza
diabetes

Oxidativní stres v organismu má za následek zhoršení buněčné funkce, dlouhodobé zvýšení produkce
 prozánětlivých cytokinů a vznik chronických zánětlivých změn, které vedou ke vzniku  kardiovaskulárních
 chorob, diabetu, autoimunitních, neurodegenerativních, onkologických a dalších onemocnění.
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Profil přípravku zpracovala odborná redakce Edukafarm jako součást 
edukačních seminářů.
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Více informací na www.lipocaskor.cz

Doplněk stravy s obsahem vitaminu C 
s lipozomálním vstřebávánim 

(RosaCelip LD®)

Jak jste na tom s vitaminem C? 
Testovací proužky 
součástí balení!

VITAMIN C PŘISPÍVÁ: 
k normální funkci imunitního systému,
k duševní rovnováze, normální psychické činnosti a činnosti
nervové soustavy,
k antioxidační ochraně buněk proti oxidačnímu stresu,
ke snížení míry únavy a vyčerpání,
k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci krevních
cév, kostí, chrupavek, dásní, kůže a zubů,
ke zvýšenému vstřebávání železa.

PLOD ŠÍPKOVÉ RŮŽE PŘISPÍVÁ:
k přirozené obranyschopnosti a odolnosti organismu,
k normální funkci dýchacího a kardiovaskulárního systému.

součástí balení!součástí balení!

VITAMIN C PŘISPÍVÁ: 

Jak jste na tom s vitaminem C? 

součástí balení!


