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Wstęp

Oddaję  w Wasze  ręce  transkrypt  wykładu  wygłoszonego  przez  Dr  Russella  Jaffe 
podczas  konferencji  IAOMT  (International  Academy  of  Oral  Medicine  and 
Toxicology). Wykład ten jest w zasadzie przeznaczony dla lekarzy i to oni stanowili 
audytorium, jednak protokół stosowania witaminy C w celach zdrowotnych jest tak 
prosty, że można go z powodzeniem bezpiecznie stosować samodzielnie w domu, 
znając reguły i zasady działania. 
Pominięte  zostały  niektóre  fragmenty  szczegółów  nie  mających  wpływu  na 
ostateczny sens wykładu, przerywniki, anegdoty, powtórzenia itd., skupiłam się na 
praktycznej  stronie  wykładu,  bo  to  jest  to,  co  każdego  czytelnika  interesuje 
najbardziej. Jeśli ktoś chce wysłuchać całości wykładu to pełen zapis wykładu można 
w  języku  angielskim  zobaczyć  tutaj:  http://www.youtube.com/watch?v=yOZo0-
vC93I lub  tutaj  (wersja  z  roku  2009):  http://www.youtube.com/watch?
v=Ibz0IHGNCCU (obydwa wykłady dotyczą tego samego tematu, pochodzą z różnych 
lat, lecz nie ma merytorycznych różnic pomiędzy nimi). Informacje podane kursywą 
zawarte w nawiasach pochodzą od Akademii Witalności. 
W wykładzie  tym Dr Jaffe przedstawia protokół detoksykacji  organizmu z metali 
ciężkich za pomocą witaminy C. Wyjaśnia mechanizm działania witaminy C, która 
bezpiecznie  usuwa  z  organizmu  rtęć,  ołów,  arsen,  nikiel  czy  kadm.  Wykład  jest 
bardzo wartościowy i naładowany cennymi informacjami. 
Ilekroć Dr Jaffe mówi o "kalibracji" ma na myśli wyznaczenie właściwego dla danej 
osoby poziomu zapotrzebowania w danym momencie na witaminę C. Poziom ten nie 
jest  stały,  zależy  od  wielu  czynników,  kluczową  sprawą  jest  określenie  okresu 
półtrwania. 
Należy  zwrócić  uwagę,  że  Dr  Jaffe  oprócz  tego,  że  jest  naukowcem,  lekarzem i 
badaczem, jest jednocześnie producentem suplementów (marka PERQUE), stąd też 
stosuje  podczas   pracy  z  pacjentami  swój  buforowany  produkt  (mieszanka 
askorbinianu wapnia, magnezu, potasu i cynku). Jednak aby przeprowadzić kalibrację 
wystarczający  będzie  klasyczny  kwas  L-askorbinowy  CZDA.  Natomiast 
wpomagające  minerały  (wapń,  magnez,  potas  i  cynk)  w  wystarczającej  ilości 
dostarczyć może zdrowa dieta, pełna świeżych warzyw i owoców oraz wyciskanych 
soków. Stosowanie podczas oczyszczania z metali ciężkich buforowanego preparatu 
marki  Perque  (w  Polsce  nie  jest  dostępny)  czy  innego  podobnego  nie  jest 
koniecznością, a jedynie opcją, którą poleciłabym osobom z wyjątkowo wrażliwym 
żołądkiem  (wrzody,  choroby  jelit  itp.).  W  pozostałych  przypadkach  nie  ma 
konieczności przepłacania za buforowane formy witaminy C.
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Transkrypt wykładu, Dr Rusell Jaffe, konferencja IAOMT 2008r.
(powitanie i wstęp, przedstawienie tematu oraz krótkiego CV Dra Russella Jaffe) 

Czy witamina C wiąże, chwyta i bezpiecznie usuwa toksyczne pierwiastki i jakie są 
interakcje  z  innymi  terapiami.  Gdzie  ona  działa  i  czy  jest  antyoksydantem  czy 
prooksydantem?  Jeśli  zdziwiło  was  słowo  prooksydant  wyjaśnijmy,  że  w 
biologicznym  systemie  witamina  C  jest  zawsze  antyoksydantem.  Dalej  śledząc 
wykład miejmy to zawsze na uwadze: w systemach biologicznych witamina C działa 
zawsze jako antyoksydant, nigdy jako prooksydant. Za chwilę do tego przejdziemy.
Będziemy  zatem rozważać  czy  witamina  C jest  w stanie  schwytać  i  bezpiecznie 
usunąć toksyczne pierwiastki, jakie są inne terapie biologicznego detoksu (...) i jak 
mogą  one  wspomóc  bezpieczne  i  skuteczne  usunięcie  toksycznych  metali  we 
współdziałaniu  z  witaminą  C  i  innymi  działaniami  powodującymi  odpowiedź 
biologiczną. 
Zastanawiałem  się  jak  przekazać  ten  ogrom  wiedzy  w  ciągu  zaledwie  godziny: 
musiałbym mówić dwa razy szybciej (a ci co mnie znają wiedzą jak szybko potrafię 
mówić) albo skupić się na najważniejszych slajdach w prezentacji aby przedstawić 
esencję.  Aby  dowiedzieć  się  szczegółow możecie  odwiedzić  witrynę  IAOMT lub 
witrynę Perque (firma Dra Jaffe), gdzie można pobrać całą prezentację ze wszystkimi 
slajdami. (...)
Dobrze,  wróćmy do naszego tematu:  (...)  Gdy mówimy o witaminie  C mamy na 
myśli zawsze L- formę witaminy C, która jest identyczna biochemicznie z tą, którą 
znajdziemy w pożywieniu. 

Dlaczego witamina C jest tak interesująca: tutaj mamy strukturę witaminy C dla tych 
z  Was  którzy  interesują  się  nią  pod  kątem  chemii.  Co  takiego  jest  chemicznie 
interesującego  w  witaminie  C?  Posiada  ona  dwie  grupy  hydroksylowe 
(wodorotlenowe). Teraz będzie kilka minut czystej chemii. To co nas interesuje to 
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dwie grupy wodorotlenowe po tej samej stronie. (…) znaczy to, że witamina C działa 
jako substancja redukująca bardziej efektywnie niż jakakolwiek inna w systemach 
biologicznych i może zredukować inne toksyny oksydacyjne i związać np. metale 
ciężkie oraz usunąć je z organizmu jeśli używasz jej właściwie. 
Teraz porozmawiamy jak używać jej właściwie, zostawiamy na chwilę chemię jak 
grupy hydroksylowe i cały ten temat (…). Z literatury wynika, że askorbinian dzięki 
swojej  budowie chemicznej  wiąże następujące pierwiastki:  najpierw ołów, potem 
rtęć, potem arsen, potem kadm, potem nikiel, potem wapń, potem miedź, potem 
magnez, a następnie cynk. 
Zatem wszystkie te pierwiastki mogą być w sposób wzmożony usuwane z organizmu 
przez witaminę C. I jeśli bierzesz witaminę C w celu związania toksycznych metali i 
usunięcia  ich  z  ciała  możesz  używać  form  witaminy  C,  które  są  zbuforowane 
potasem, wapniem, magnezem i cynkiem, to cztery główne minerały których ciało 
potrzebuje  aby  zbuforować  i  dostarczysz  je  organizmowi  albo  pod  postacią 
askorbinianu albo suplementu  lub przez dietę w tym samym czasie gdy bierzesz 
terapeutyczne ilości witaminy C aby usunąć metale ciężkie. 
Bo w międzyczasie gdy będziesz usuwać toksyczne metale będziesz usuwać także i 
te  cztery  pierwiastki.  Dlatego  my  używamy  zbuforowane  formy  askorbinianu 
(zbuforowane  tymi  czterema  pierwiastkami)  i  chcemy  zalkalizować  pacjentów 
poprzez przyjmowanie bardziej buforującego pożywienia i suplementów aby trzymać 
ich organizm zalkalizowany.

Teraz:  ile  askorbinianu  potrzeba  aby  usunąć  ile  toksycznego  metalu?  Teraz 
policzymy, będzie trochę matematyki. Jeśli bierzemy gram witaminy C, 1000 mg to 1 
gram witaminy  C,  ludzie  biorą  zazwyczaj  pomiędzy  0,5-1  grama  dziennie  więc 
zobaczmy co się dzieje. Jeśli policzymy to nam daje 5 milimoli, zatem jeśli 1 gram 
witaminy  =1000 miligramów = 1.000.000  mikrogramów to  0,1% tej  ilości  może 
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wiązać metale toksyczne. Zatem 1000 mcg witaminy może związać 0,1 mikromola 
ołowiu co nam daje 20,7 mcg ołowiu. Tyle ołowiu może zostać związane przez 1 
gram  witaminy  C  dziennie.  To  czysta  matematyka.  Więc  jeśli  bierzesz  1  gram 
witaminy C dziennie a masz ołów w organizmie,  możesz usunąć nieco ponad 20 
mikrogramów ołowiu z organizmu.

Wiecie ile przeciętny Amerykanin wchłania ołowiu dziennie? Ktoś wie? Ktoś chce 
zgadnąć?  Odpowiedź brzmi  10-20 mikrogramów dziennie.  Tyle  ołowiu dziennie 
przeciętny Amerykanin wchłania i wydala, choć są ludzie zdrowsi i mniej, a to co 
wchłaniamy jest mieszaniną ołowiu, rtęci, arszeniku i niklu. 
Jeśli  teraz popatrzymy na  rtęć i  wykonamy te  same działania  obliczenia,  to  (…) 
wychodzi  nam,  że  1  gram  witaminy  C  zwiąże  20  mikrogramów  rtęci.  Jeśli 
przetłumaczymy to na naszą codzienność, to ludzie biorący 1 gram witaminy (…) 
neutralizują jedynie to co wchłaniają każdego dnia. 

Więc jeśli przyjrzymy się metalom toksycznym na podstawie ich masy atomowej, to 
wychodzi  nam  że  1  gram  witaminy  C  jest  w  stanie  zneutralizować  i  usunąć  z 
organizmu:
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20,7 mcg ołowiu albo
20 mcg rtęci albo
7,5 mcg arsenu albo
11,2 mcg kadmu albo
5,9 mcg niklu
Można zatem przyjąć jakąś średnią, że 1 gram gram Wit. C będzie usuwał ok. 10 
mikrogramów toksycznych metali na dzień. Więc minimum witaminy C czyli ten 1 
gram  prawdopobnie  pójdzie  tylko  na  zneutralizowanie  pochłoniętej  tego  dnia 
ilości  toksycznych  metali  i  ich  bezpieczne  wydalenie.  Ponieważ  średnio  można 
przyjąć dzienną ekspozycję na metale toksyczne jako 20 mcg dziennie, więc pierwsze 
2  gramy  witaminy  C  pozwalają  nam  ochronić  się  przed  ich  odkładaniem ale 
pamiętajcie,  że  mówimy  o  codziennym  wchłanianiu/wydalaniu  tych  metali,  nie 
przeszliśmy jeszcze do starych złogów w tkankach i do ich oczyszczenia. 

Więc  przejdźmy  dalej  i  powiedzmy  co  zrobilibyśmy  gdybyśmy  wiedzieli,  że 
pierwsze 2 gramy Wit. C idzie zaledwie na to aby ochronić i bezpiecznie wydalić 
dzienne wchłanianie toksycznych metali, a my chcielibyśmy je wszystkie usunąć z 
organizmu witaminą C i innymi synergentami. 
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Musimy  w  tym  celu  przejść  do  zjawiska  półtrwania,  co  jest  jeszcze  bardziej 
skomplikowane niż chemia. Gdy ludzie pytają mnie ile witaminy C powinni brać ja 
pytam ich „a ile witaminy C potrzebujesz?”, a oni na mnie patrzą i mówią „ale to ja 
ciebie  pytam”  (śmiech),  a  ja  się  na  nich  patrzę  i  mówię  „jaki  jest  twój  okres 
półtrwania?”. I to ukróca naszą konwersację (śmiech). Ale wtedy tłumaczę im, że 
jeśli bierzesz witaminę C, a połowy z niej już nie ma po 30 minutach albo bierzesz 
witaminę C a połowy z niech nie ma po… 30 dniach, to ilość aby osiągnąć ten sam 
jej poziom w tkankach jest szalenie różny. To spora różnica czy twój czas półtrwania 
wynosi 30 minut czy 30 dni. 
Roger  Williams  w  swojej  książce  „Zróżnicowanie  biochemiczne”  („Biochemical 
Individuality”)  pisze,  że  witamina  C  ma  największy  zakres  zróżnicowania  ze 
wszystkich substancji. Czasem ludzie potrzebują jej niewiele, kilkaset miligramów 
dziennie, może 1000 czy 2000 miligramów dziennie, a czasem ludzie potrzebują jej 
olbrzymich ilości.  I  zanim odpowiemy na pytanie  ile kto jej potrzebuje musimy 
odpowiedzieć  sobie  na  pytanie  jaki  jest  okres  półtrwania  aby  osiągnąć  ten  sam 
poziom plazmatyczny w komórkach.  Czy rozumiecie że to olbrzymia różnica czy 
połowę swojej witaminy C straciłeś w ciągu 30 minut czy w ciągu 30 dni? A to co 
zniknęło musi być uzupełniane. 

Dalej: niektórzy ludzie potrzebują jej mało (to są naprawdę szalenie zdrowi ludzie) i 
wzięliśmy do badań grupę – pokażę wam dane na następnym slajdzie:  3497 ludzi 
zostało  przebadanych  w  1997  r.,  którzy  przeszli  kalibrację  witaminy  C,  zaraz 
pokażę ile z tych osób wymagało MNIEJ niż 4 gramy witaminy C, ile 5-10 gramów, 
aż do absolutnego szczytu 200 gramów – tyle witaminy C potrzebowali niektórzy 
ludzie aby nastąpiło wypróżnienie (i kalibracja). 
Przyjrzyjmy się grupie osób,  która potrzebowała  mniej niż 4 gramy witaminy C 
dziennie, okazuje się, że było to ok. 5% tej grupy, co nam daje jakieś pojęcie jaki 
procent społeczeństwa może być w Ameryce  naprawdę zdrowym. Ile to jest, ktoś 
wie? Mniej niż kiedyś to miało miejsce, to wiem na pewno. 3 procent, 5 procent, w 
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każdym razie liczby jednocyfrowe. Ktoś powie 3 , ktoś powie 6, ale zgoda panuje co 
do tego,  że  naprawdę zdrowi ludzie  bez żadnych objawów to około jeden na 
dwudziestu. Co  interesujące,  nam  też  taki  wynik  wyszedł  w  badaniach,  nie 
wiedzieliśmy że osiągniemy podobne wyniki, tutaj na żółto zaznaczone jest to 5% 
ludzi, którzy zostali skalibrowani na mniej niż 4 gramy dziennie zapotrzebowania 
na witaminę C. 

Idziemy dalej  i  pokażę kolejne liczby: a co z ludźmi,  którzy zostali  skalibrowani 
pomiędzy  5  a  10  gramów  dziennie?  Nie  jest  źle,  powiedzmy  10  g  to  wartość 
„typowa” i to możesz skalibrować w ciągu godziny, to wciąż nie jest jakaś duża ilość 
witaminy C. Do tej grupy należy ok. 10 % badanej przez nas populacji. Nazwać ją 
można „zmartwionymi chodzącymi rannymi” (worried walking wounded, pacjenci 
tylko  pozornie  zdrowi).  Jeśli  mówimy  o  służbie  zdrowia  to  rozróżniamy  ludzi 
zdrowych i  ludzi  chorych oraz  ludzi  „worried  walking wounded” (czyli  pozornie 
zdrowi).  Tu  nam wychodzi  z  badań  ok.  10-procentowa  grupa  osób  tej  kategorii, 
zapotrzebowanie u nich to pomiędzy 5-10 gramów dziennie witaminy C, to ok. 300-
400 osób ze wszystkich przebadanych przez nas. 
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A  co  z  następną  grupą  –  okazuje  się,  że  aż  80% badanych  ludzi  zostało 
skalibrowanych na poziomie pomiędzy 10 a 130 gramów witaminy C dziennie. Ktoś 
mi  powie  ile  to  miligramów  te  130  gramów?  Dużo!  130  gramów to  13  tysięcy 
miligramów (…) więc jeśli  myślisz w kategoriach miligramów że jest  to dużo to 
jeszcze  będę  o  tym mówił  dalej  podczas  wykładu,  że  witamina  C  powinna  być 
stosowana jako  masowy (!) składnik odżywczy w diecie.  W zasadzie to nie jest 
„witamina”,  dużym błędem było  nazwanie  askorbinianu  „witaminą”.  Nie  jest 
witalną  aminą,  nie  aktywuje  enzymów,  jest  substraktem,  który  chroni i  pozwala 
organizmowi na robienie wielu pożytecznych rzeczy.
80% badanej grupy zostało skalibrowanych na poziomie 10-130 gramów wit. C, to 
bardzo szeroki rozstrzał, od 10 do 130 gramów. 

I ostatnia grupa, to liczbowo ok. 5% badanych, którzy zostali skalibrowani dopiero 
przy ilościach  powyżej 130 gramów witaminy. Nazwaliśmy tę grupę „kanarkami”. 
To ludzie mający  bardzo krótki czas półtrwania. Mogą zużyć połowę z przyjętej 
witaminy w ciągu pół godziny. I potrzebują jej dużo, aby utrzymać ten sam poziom 
w plazmie, w tkankach. 
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Reasumując ilość potrzebnej witaminy  różni się indywidualnie, w celu określenia 
zapotrzebowania  musisz  przeprowadzić  kalibrację.  Ile  osób  tu  na  sali  jest 
zaznajomionych  z  protokołem  kalibracji  askorbinianu?  Kilka  osób.  Proszę 
powiedzieć  kolegom,  że  ze  strony  perque.org  można  pobrać  plik  z  protokołem. 
Zawarte tam są wszelkie szczegóły jak przyjmować witaminę w dużych ilościach, 
aby w ciągu kilku godzin można było określić ile witaminy potrzeba danej osobie. 
Jeśli  ktoś mnie pyta ile on potrzebuje witaminy C, ja im mówię że łatwo jest  to 
samemu określić  w bardzo  prosty  sposób.  To  samodzielny  test oparty  na  czasie 
półtrwania, określający fizjologiczne i funkcjonalne zapotrzebowanie na witaminę C. 
Perque.org dla informacji o żywieniu
Perque.com dla informacji o produktach
Jak  można  się  zorientować  można  wyróżnić  4  różne  grupy  ludzi, których 
zapotrzebowanie  będzie  zróżnicowane.  (…)  Więc  jak  widać  nie  ma  innego 
składnika  odżywczego  który  miałby  większe  widełki  zapotrzebowania  niż 
witamina C. Powodem jest to, że witamina C robi dużo różnych rzeczy, a wiązanie 
i usuwanie toksycznych metali jest tylko jedną z nich. 
To co  chciałbym wam przekazać  to  to,  że  pierwiastki  toksyczne mogą  krążyć  w 
organizmie, ale mogą być one schwytane i bezpiecznie wydalone dzięki witaminie C 
która je wiąże dwuwartościowymi kationami grup hydroksylowych, zapobiegając 
przy  tym  redepozycji  (ponownemu  osadzaniu  się)  tych  toksyn  w  organizmie  i 
unikając  efektu  prooksydacyjnego,  który  miałby  miejsce  gdyby  askorbinian  nie 
chronił. 
Porozmawiajmy teraz o synergentach witaminy C (czynnikach wzmagających jego 
chelatujące działanie): magnez, cynk, zdrowszy bardziej alkaliczny stan organizmu, 
źródła siarki i selenometionina.

Teraz pokrótce omówimy każdy z nich. Tytułem wstępu do omówienia zaznaczmy, że 
każdy z  tych czynników współpracuje  z  witaminą  C pogłębiając  jej  dobroczynne 
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działanie w zakresie wiązania i bezpiecznego usuwania toksycznych metali.
Popatrzmy  na  to  bardziej  szczegółowo:  możesz  zastąpić metale  toksyczne  w 
organizmie poprzez magnez, cynk i zdrowszy alkaliczny odczyn ciała, możesz też 
wiązać je związkami siarki i selenometioniną. Zalecam obydwie rzeczy: alkalizować 
ciało oraz  pierwsza  sprawa  z  samego  rana  sprawdzić  odczyn  pH w moczu po 
nocnym spoczynku i jednocześnie będziesz mógł wiązać metale ciężkie jeśli są one 
gdziekolwiek  w  płynach  ustrojowych:  we  krwi,  w  limfie,  w  płynie  mózgowo-
rdzeniowym.  Zarówno  związki  siarki  jak  i  selenometionina pomagają  wiązać 
metale ciężkie i bezpiecznie usuwać je z organizmu jako synergent witaminy C. Mają 
osobny mechanizm działania, synergiczny z witaminą C. 

Gdy  zastępujemy  metale  ciężkie  poprzez  magnez,  cynk  i  zdrowszy  alkaliczny 
odczyn  ciała zachodzi  efekt  jonowy.  Jony  synergentu  (magnezu  i  cynku) 
pochodzące  z  alkalizującego  pożywienia  zastępują  wypchnięte  jony powiedzmy 
rtęci, kadmu czy niklu, które znajdowały się w DNA, wbudowane w białka histonów 
lub w mitochondria czy w innych miejscach w których nie powinno ich być. Zatem 
pierwszą rzeczą przed przystąpieniem do detoksu powinno być zalkalizowanie 
organizmu,  aby  przyjąć  jak  najwięcej  jonów  magnezu  i  cynku  w  alkalizującym 
pożywieniu (...).
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Alkalizującego  pożywienia  powinniśmy  spożywać  minimum  80% aby 
zoptymalizować swoje  rezerwy  alkaliczne,  a  minimum  60%  aby  ten  stan 
utrzymać. (…)
Skąd  wiedzieć  czy  masz  już  wystarczająco  dużo  buforujących  minerałów,  czy 
wystarczająco  alkalizującego  pożywienia  zjadasz?  Należy  to  sprawdzić  z  samego 
rana. Ja noszę to zawsze w kieszeni:  papierki lakmusowe, (…) można nasikać na 
niego  lub  zebrać  mocz  i  zanurzyć  papierek  lakmusowy  (…)  (śmiech)  wiem,  że 
śmiech jest dobry dla waszych endorfin.
Zatem  zamiana  jonowa  znajduje  swoje  odbicie  w  pierwszym  porannym  moczu, 
naszym celem jest osiągnąć pH moczu pomiędzy 6,5-7,5. Jeśli masz wystarczająco 
dużo alkalizujących minerałów i wysokie pH moczu to świetnie, a nawet jeśli masz 
nieco więcej  kwasowy odczyn to  też  nieźle,  ale  jeśli  papierek  wskaże  zbyt  duży 
nadmiar  kwasowości  to  oznacza  deficyt  tych  niezbędnych  minerałów,  które 
aktywują enzymy. Jeśli komórki są zakwaszone nie funkcjonują prawidłowo, stają się 
"nieszczęśliwe". Na witrynie Perque.org jest broszura elektroniczna odnośnie diety 
alkalizującej jak również informacje na temat metody kalibracji witaminy C. 
Najlepiej zaopatrzyć się w paski lakmusowe pomiędzy 5,5-8 aby móc wychwycić 
niewielkie  zmiany  pH  moczu,  pomiar  należy  przeprowadzać  z  samego  rana,  po 
minimum 6 godzinach snu. Dopiero po minimum sześciogodzinnym wypoczynku 
mocz  poranny  ma  skalibrowany  odczyn  pokazujący  stan  naszej  równowagi 
kwasowo-zasadowej w tkankach.

Podczas dnia jest ok. 50 różnych zmiennych, które mogą zmieniać twoje pH moczu. 
Dopóki nie znasz wszystkich nie możesz wyciągać zatem żadnych wniosków. Ale po 
wypoczynku  nocnym  mocz  kalibruje  się  na  tyle,  że  może  być  uznawany  jako 
wskaźnik poziomu naszej równowagi kwasowo-zasadowej (…) 

www.AkademiaWitalnosci.pl strona 13 z 51

http://www.AkademiaWitalnosci.pl/


 Odtruwające  działanie  witaminy  C        14

Prowadź dziennik zdrowia, zalecam aby ludzie to robili. Kiedy pacjenci prowadzą 
dziennik  dochodzą  często  do  jednego  wniosku:  kiedy  jestem  bardziej 
zalkalizowany  czuję  się  lepiej,  a  gdy  bardziej  zakwaszony  mam  więcej 
symptomów (chorobowych), kiedy jestem bardziej zalkalizowany wstępuje we mnie 
więcej  nadziei,  a  kiedy  zakwaszony  czuję  się  bardziej  bezsilny.  Kiedy  ludzie 
przekonują się o czymś na drodze własnych odkryć jest to bardziej znaczące niż gdy 
pokażesz  im badania,  wykresy  czy  nawet  sto  przypadków innych  ludzi.  Dlatego 
zachęcamy do prowadzenia dziennika, aby odkryć samemu jak bardzo poprawa jest 
kwestią indywidualną.
Przedział fizjologicznego pH jest wąski, a zdrowego jeszcze węższy. Oto dokument 
jaki jest  na naszej  witrynie odnośnie alkalicznego trybu życia: tu mamy przedział 
zdrowy  6,5-7,5,  poniżej  6,5  oznacza  chroniczną  chorobę  degeneracyjną  lub 
autoimmunologiczną, jeśli zaś masz wyższe pH niż to zdrowe możesz być w stanie 
katabolizmu spowodowanego interwencją  chirurgiczną  lub  inną  traumą.  Żaden z 
tych dwóch nie jest zdrowy, jedynie przedział środkowy (6,5-7,5) jest zdrowy. 
Teraz znowu nieco chemii: skala pH zawiera wartości od 0 do 12, lecz fizjologiczne 
pH to między 4 do 8. Im jesteś bardziej zakwaszony tym jesteś bardziej chory, im 
bardziej  zalkalizowany  tym  zdrowszy.  Odczyn  pH  krwi  żylnej  jest  wąski: 
pomiędzy  7,32-7,42,  zaś  odczyn  krwi  tętniczej  jest  również  bardzo  wąski,  lekko 
bardziej alkaliczny, pomiędzy  7,35-7,45 (…) jak widać ciało funkcjonuje dobrze w 
bardzo wąskim przedziale pH i nawet niewielka acydoza jest ryzykiem dla zdrowia, 
to  bym chciał  podkreślić  (...),  więc  chcemy być w tym zdrowym przedziale,  nie 
chcemy być zbyt zakwaszeni  ani  zbyt zalkalizowani,  chcemy być w tym wąskim 
zdrowym przedziale. 

Teraz  gdy  chcemy  tej  wiedzy  użyć  jako  narzędzi  raczej  niż  artefaktów rodem z 
laboratoriów to myślimy iż będzie to bardziej pomocne. 
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Przejdźmy do synergentów wiążących toksyczne metale,  tu panuje zasada „thrive 
with five” czyli „przeżyj z pięcioma” pokarmami bogatymi w siarkę:
- czosnek
- cebula
- imbir
- jajka 
- warzywa krzyżowe (brokuł, kapusta, kalafior, rukola itd.)
Nie  potrzebujesz  ich  wszystkich  naraz!  Jedz  jeden czy dwa w swojej  codziennej 
diecie jeśli chcesz mieć dietę bogatą w związki siarki, które wiążą się z toksycznymi 
metalami.  Najlepszą metodą by dopaść metale toksyczne jest zdążyć zanim one 
dopadną ciebie. (…) Polecamy także selenometioninę, która jest naturalną pułapką 
dla toksycznych metali i jedyną formą selenu która to potrafi. 

Jeśli lubicie tuńczyka i martwi was poziom rtęci w tuńczyku, to wiedzcie, że tuńczyki 
mają na dzień dzisiejszy w tkankach 5 do 10 razy większe stężenie selenometioniny 
niż  zanim  ludzie  zatruli  oceany  rtęcią.  Ryby  te  wykształciły  więc  naturalny 
mechanizm  neutralizacji  rtęci  selenometioniną,  co  pozwala  im  dramatycznie 
zmniejszyć poziom toksyczności. Jeśli zmierzyć poziom rtęci w tkankach ryby, to nie 
powinny one w ogóle pływać: poziom rtęci jest wystarczająco wysoki aby porazić ich 
system koordynacyjny, ale jednak one pływają, co oznacza, że  ryba coś wymyśliła 
zanim my to zrobiliśmy. 
A wymyśliła  mianowicie  to,  że  jeśli  podniesiesz  swój  poziom  selenometioniny 
możesz nim  zneutralizować toksyczne metale.  Tuńczyk tego nie  opublikował  w 
magazynie naukowym, ale było to opublikowane w magazynie naukowym około 2 
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lat temu (Mercury: selenium interactions and health implications, Laura J Raymond, 
Nicholas VC Ralston, University of North Dakota, Seychelles Medical And Dental 
Journal, special issue Vol 7 No 1, November 2004). (…) 

Zatem chcemy używać tych  źródeł związków siarki, których często nam brakuje. 
Czy wiecie, że większość Amerykanów ma niedobór czosnku, cebuli, imbiru, jajek i 
warzyw krzyżowych? 
Dlaczego o tym mówię: bo we wszystkich częściach świata gdzie ludzie prowadzą 
życie wysokiej jakości, zdrowe, pozbawione chorób, długowieczne i radosne – tam 
używa się jednego lub więcej z tych pięciu składników codziennie, każdego dnia, 
to niezbędny składnik diety. 
Nie potrzebujesz ich wszystkich naraz. Ale potrzebujesz jednego lub więcej każdego 
dnia. Thomas Jefferson to zalecał i tak samo Hipokrates, tak samo Galen, tak samo 
Semmelweis, pamiętacie go, to ten który kazał lekarzom myć ręce, on także zalecał 
pokarmy bogate w siarkę. 
I aż do czasów współczesnych ludzie na nowo odkrywali podstawową prawdę, że 
biologia  (natura)  daje  nam  sposoby  aby  neutralizować  toksyny,  a  jeśli 
zdecydujemy się  nie  wybierać  pułapek  na  toksyny  danych nam od natury  wtedy 
płacimy za to wysoką cenę – zdrowie. 
Gdy  poziom  selenometiony  jest  niski  to  wpływa  to  niekorzystnie  na  ochronne 
działanie względem błony komórkowej jakie ma  witamina E,  co podnosi poziom 
stresu oksydacyjnego.
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Więc możesz pobrać witamin E (tokoferoli i tokotrienoli) ile chcesz, ale stają się one 
aktywne  jedynie  przy  współudziale  selenometioniny!  Każdy  z  was  zdaje  sobie 
sprawę,  że  witamina  E  wraz  z  selenometioniną  ma  potężne  działanie 
antyoksydacyjne. Nie sama witamina E ani nie sama selenometionina, lecz tandem 
tych dwóch, to on chroni błonę komórkową. 
Zatem  jeśli  dasz  ludziom  dużo  witaminy  E  a  oni  nadal  mają  oznaki  stresu 
oksydacyjnego  pod  postacią  chorób  układu  krwionośnego  czy  chorób  serca,  to 
dlatego że brakuje im selenometiony! Nie zapominajcie o selenometioninie. Nie jest 
to  jakaś  "słynna"  substancja,  mało  się  o  niej  mówi,  lecz  jest  nieodzownym 
aktywatorem witaminy E (…) 
Kiedy mamy za mało źródeł siarki w diecie wtedy glutationu również nam brakuje. 
Ponieważ  jest  on  zawierającym siarkę  trójpeptydem,  zawiera  kwas  glutaminowy, 
cysteinę  i  glicynę,  pokarmy  bogate  w  siarkę  są  niezbędne  do  produkcji 
glutationu. Poziom glutationu zawsze spada gdy jesz za mało pokarmów bogatych 
siarkę  lub  gdy  istnieje  zbyt  wielki  toksyczny  stres  oksydacyjny wymagający 
zwiększenia pokarmów bogatych w siarkę w diecie. 
Mamy też wbudowany od urodzenia, dany nam przez naturę mechanizm obronny: są 
nim cząsteczki nazywające się metalotioneiny, których zadaniem jest wyłapywać jak 
gąbka toksyczne metale. 
Jeśli metalotioneina znajdzie metal toksyczny w twojej plazmie, w twojej krwi, w 
twoim płynie mózgowo-rdzeniowym, w twojej limfie czy twoich komórkach – są 
rozmaite rodzaje metalotionein, każda odpowiedzialna za coś innego, lecz wszystkie 
mają za zadanie chronić system przed toksycznymi metalami. 
Kumulacja metali ciężkich w ludzkim ciele może mieć miejsce tylko przy niskim 
poziomie metalotionein. 
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Czy nie zastanawiało was dlaczego tak wielu dzisiaj ludzi jest wrażliwych nawet 
na stosunkowo niskie poziomy rtęci i innych metali toksycznych? Pamiętacie jak 
byliśmy  dziećmi  zdarzyło  bawić  się  rtęcią  z  rozbitego  termometru,  kulać  te 
błyszczące kuleczki, ty pamiętasz? 
Ci z was którzy to robili są tutaj dzisiaj z nami na tej sali. Jak to się stało że to nas 
nie zabiło? Ta ilość rtęci która rzucaliśmy w powietrze aby patrzeć jak znika jeśli 
dzisiaj  zrobiłbyś  to  w szkole,  to  zawołano  by  specjalną  brygadę  i  zamknięto  by 
szkołę na dwa tygodnie pisząc o tym w gazetach: o mój Boże, znaleziono kroplę rtęci 
na szkolnej podłodze! Oczywiście nie zalecam nikomu zabawy z rtęcią i nie róbcie 
tego w domu. 
Ale metalotioneiny zmieniły się w czasie ostatnich 35 lat od punktu w którym każdy 
miał ich wiele do punktu w którym tylko 5-7 % populacji produkuje wystarczającą 
ilość metalotionein! Więc zgodnie z logiką otwieramy sami drzwi toksynom i potem 
czujemy się zdziwieni. (…)
Zatem:  tylko  gdy  metalotionein  i  alkalizujących  minerałów  jest  za  mało, 
toksyczne  metale  mogą  się  kumulować  w  organizmie.  To  pomaga  zrozumieć 
dlaczego ludzie dzisiaj wydają się tak wrażliwi na bioakumulację toksycznych metali 
niż to było wcześniej. 
Dlaczego? Ponieważ mają kwasotwórczą dietę, bardziej przetworzoną, dietę ubogą 
w  pokarmy  zawierające  siarkę,  ubogą  w  minerały  buforujące,  ubogą  w 
selenometioninę, ubogą we wszystkie te ochronne substancje!
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To  tak  jakby  wyjść  na  dwór  podczas  potężnej  burzy  bez  płaszcza 
przeciwdeszczowego, kaloszy czy parasola.  Takim parasolem jest  metalotioneina. 
Płaszcz przeciwdeszczowy to selenometionina, kalosze to witamina C. Gdyby przy 
takiej  pogodzie  ktoś  wyszedł  bez  płaszcza,  kaloszy  i  parasola  moglibyśmy 
powiedzieć, że to głupota. Ale to właśnie dzisiaj robimy, tytułem analogii. 
Porozmawiajmy  chwilę  o  magnezie.  Acydoza  metaboliczna  oznacza  przewlekłe 
choroby. Acydoza metaboliczna to niedobór minerałów buforujących. Oznacza, iż 
poziom  dobrych  minerałów  jak  potas  czy  magnez ale  również  wapń  czy  cynk 
dramatycznie spadł, pozostawiając za sobą nadmiar kwasów. 
To  było  opublikowane  w  JBC  (Journal  of  Biological  Chemistry,  czasopismo 
medyczne), w roku 2000, podkreślając, że toksyczne pierwiastki są od 100 do 1000 
razy bardziej toksyczne jeśli jesteś zakwaszony i brak ci magnezu. I odpowiednio 
mniej toksyczne jeśli jesteś zalkalizowany i masz wystarczająco dużo magnezu. 
Więc jeśli ktoś pyta o podstawy naukowe można odesłać go do Journal of Biological 
Chemistry (JBC), jest jeszcze kilka innych tego typu opracowań, choć niełatwo je 
znaleźć, mam wyjątkowy zaszczyt i przyjemność dzisiaj je Państwu prezentować.
We  wspomnianym  artykule  w  JBC  podkreśla  się,  że  nadmiar  toksycznych 
pierwiastków w połączeniu z nadmiarem wapnia (i niedoborem magnezu) jest 
powiązane z następującymi schorzeniami: 

• retinitis pigmentosa (retinopatia barwnikowa)

• neuropatie cukrzycowe i choroby nerek

• mięśniaki macicy

• fibromialgia

• syndrom chronicznego zmęczenia

• postępujące choroby autoimmunologiczne
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• choroby naczyniowe

• arterioskleroza

• wieńcówka

(…) A co z  porównaniem witaminy C do glutationu? Otóż witamina C posiada 
potencjał  redukcyjny  niezależnie  od ilości,  natomiast  glutation  jest  skuteczny ale 
zależnie od koncentracji. 
Gdy koncentracja glutationu spada,  to przestaje on chronić komórki,  podczas gdy 
witamina C kontynuuje ochronę dopóki jej ilość w ustroju nie jest już ostatecznie 
wyczerpana. (…) 
Gdy stężenie witaminy C podniesiemy w ustroju o 1 mol wtedy stężenie glutationu 
podniesie  się  o  0,5  mola  w  limfocytach.  Alton  Meister  miał  rację:  na  wzrost 
poziomu glutationu we krwi w limfocytach witamina C ma większy wpływ niż 
jakakolwiek inna substancja. 
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Jeśli  chodzi  o  kliniczne  zastosowanie  askorbinianu:  jakie  są  indywidualne 
zapotrzebowania na jakie ilości witaminy C. Witamina C może powodować znaczący 
dyskomfort jelitowy: wzdęcia, gazy, należy w tym wypadku poinstruować pacjenta 
o  zaprzestaniu  podawania  witaminy  C  i  potraktować  kalibrację  witaminy  C jako 
pomocny sygnał w rozpoznaniu zaburzeń jelitowych. 
Jeśli  używasz  witaminy  C  jedynie  do  oznaczenia  ilości  witaminy  C  jaką  ludzie 
potrzebują, a im brakuje magnezu, brakuje im glutaminy, brakuje im prebiotyków i 
probiotyków, to  kalibracja wytknie od razu wszystkie  te  niedobory: magnezu, 
glutaminy, probiotyków, źródeł siarki itd. A będą to ci, którzy przyjdą i powiedzą 
„nie czułem się dobrze”. 
A to nie wina witaminy C, to tylko witamina C uwypukliła wszystkie te niedobory: 
glutaminy  energizującej  i  naprawiającej  trakt  jelitowy,  pre-  i  probiotyków 
potrzebnych dla zdrowego pasażu jelitowego, asymilację i eliminację itd.
Zatem kalibracja witaminy C może dać wiele więcej informacji niż tylko o samej 
witaminie C! Najbardziej skomplikowane przypadki potrzebują najpierw solidnego 
zalkalizowania ustroju, muszą otrzymać czynniki które współpracują z witaminą C 
abyśmy mogli uzyskać bezpieczne i skuteczne wyniki które typowo mają miejsce. 

Należy  skalkulować  ilość  witaminy  jaka  wywołuje  wypróżnienie,  następnie 
pomnożyć ją przez ¾ lub  75% aby określić dzienne dawkowanie podzielone na 
cztery porcje. Jeśli zatem wypróżnienie nastąpi przy ilości 10 gramów, z tego 75% 
to 7,5 grama, tyle dziennie potrzebujesz, możesz to podzielić też na dwie dawki np. 4 
gramy rano i 4 gramy wieczorem. 
A co gdy się okaże, że potrzebujesz 40 gramów dziennie aby nastąpiło wypróżnienie? 
Teraz potrzebujesz ¾ tej ilości czyli 30 gramów dziennie. Jeśli potrzebujesz więcej 
niż 10 gramów dziennie to moja sugestia jest taka, aby przygotować tą ilość w litrze 
wody i sączyć to cały dzień. 
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Jeśli wypijesz to wszystko przed śniadaniem najprawdopobniej spowodujesz znowu 
wypróżnienie. Nie zalecam codziennych wypróżnień.  Jeśli  będziesz to sączył cały 
dzień utrzymasz najwyższy poziom witaminy C w swoich komórkach, a ona zrobi 
dla ciebie tak wiele jak tylko to możliwe. 
Kalibracja witaminy C: dopuszcza się opcjonalnie rozpoczęcie z dawkowaniem (4x 
dziennie)  zwiększanym  powoli  jeśli  pacjent  ma  obawy,  cierpi  na  zespół  jelita 
drażliwego albo nie ma zaufania. (...) Mechanizm kalibracji jest skomplikowany co 
dalej omówię, nie można go zastosować przy terapiach dożylnych ponieważ one nie 
wywołują efektu osmotycznego (wypróżnienia),  można dożylnie podać nawet 100 
gramów w ciągu 2  godzin,  a  wypróżnienie  potrzebne do kalibracji  nie  wystąpi  - 
nawet u ludzi,  którzy po 5 czy 10 gramach podanych doustnie będą doświadczać 
wypróżnienia. 
(...)  Jednak  nie  o  sam  efekt  osmotyczny  tutaj  chodzi.  Są  ludzie  którzy  ulegają 
kalibracji  w mniej  niż  godzinę!  Czy gdy weźmiesz coś do ust  to wydalisz  to  w 
godzinę? Z pewnością nie, gdyby twój czas pasażu jelitowego był tak niezmiernie 
krótki oznaczałoby to,  że masz bardzo poważne problemy zdrowotne.(...)  Podając 
witaminę C doustnie dochodzi do jej wchłonięcia, nasyca ona organizm systemowo, 
następnie  idzie do odbytnicy i  pompuje (ściąga)  toksyny i  płyny do niej  i  wtedy 
następuje wypróżnienie jak przy lewatywie. 

Nie należy tego mylić z biegunką, tu nie chodzi o tolerancję jelitową. Jest to nieco 
inny  protokół  od  proponowanego  wcześniej  przez  Cathcarta,  który  zalecał 
miareczkowanie witaminy C do momentu „tolerancji jelitowej” czyli momentu  tuż 
przed wypróżnieniem, ale pilnując by do niego nie doszło, czyli stosowanie ilości 
askorbinianu  bliskiej temu  która  jest  potrzebna  do  kalibracji,  bliskiej tej  którą 
potrzebuje organizm, jest to dość uciążliwe i pozostawia niekomfortowe uczucie w 
jelitach. My opracowaliśmy tę metodę  szybkiej kalibracji poprzez wypróżnienie, 
aby toksyny nie wracały z powrotem do krążenia w ustroju. 
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Więc gdy robisz kalibrację askorbinianu wypróżniasz się, a toksyny opuszczają ciało 
nie powodując dalszego dyskomfortu. (…)
Jakie ilości stosować do kalibracji: 

• dla osób z grupy pierwszej (zdrowe) 1,5 grama czyli pół płaskiej łyżeczki co 
15 minut w 2-8 dawkach aż do momentu wystąpienia wypróżnienia, 

• dla osób z drugiej grupy (pozornie zdrowi) 3 gramy czyli 1 płaska łyżeczka 
co 15 minut w 2-10 dawkach aż do momentu wystąpienia wypróżnienia, 

• dla  osób  z  trzeciej  grupy  (przewlekle  chorzy)  6  gramów  czyli  2  płaskie 
łyżeczki co 15 minut aż do momentu wystąpienia wypróżnienia.

(…)  Spójrzmy  na  opracowanie  dwóch  autorów:  Joel  Simon  i  Ester  S  Hudes: 
wywnioskowali oni, że wysokie stężenia askorbinianu są niezależnie powiązane ze 
zmniejszeniem się stężenia ołowiu we krwi. (…) 
Bruce Ames i Balz Frei w konkluzji do światowego przeglądu na temat witaminy C 
stwierdzają:  najbezpieczniejszy  i  najbardziej  uniwersalny  antyutleniacz 
rozpuszczalny w wodzie.  Oznacza to, że odpowiednie ilości  witaminy C potrafią 
chronić, pośrednio lub bezpośrednio każdą część komórki i układy narządów przed 
szkodliwym działaniem wolnych rodników. 

(…)  Albert  Szent-Gyorgyi  nazwał  ją  molekułą  dającą  życie.  To  on  wyizolował 
molekułę witaminy C z węgierskiej papryki. 
Gdy zapytano się go dlaczego odparł, że jest chyba jedynym Węgrem, który nie lubi 
papryki, a jego żona ma tego pełen ogród, więc gdy pod pozorem badań naukowych 
oczyści jej ogród z tej papryki, to żona nie będzie miała już jak przyrządzać mu z niej 
posiłków (śmiech). 
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On także zauważył, że kiedy papryka zostaje wysuszona to pozostaje nadal żywo 
czerwona.  Co  musiało  oznaczać,  że  zawiera  jakąś  substancję  redukującą,  która 
zatrzymuje kolor żywym. I o to mu chodziło: on tam szukał (i znalazł) substancji 
redukującej (powstrzymującej oksydację). 
Jego  opracowanie  z  roku  1932  „Chemiczna  natura  witamina  C”  stwierdza,  że 
odpowiednia ilość witaminy C usuwa ochotę na spożywanie cukru (słodyczy)!
Przy  bólach  mięśniowo-szkieletowych  powiedzielibyśmy,  że  konieczne  są 
flawonoidy i flawonole (4 kapsułki) razem z witaminą C aby reaktywować komórki 
dendrytyczne,  przy każdym posiłku i przed spaniem przez tydzień, następnie 2 razy 
dziennie dla podtrzymania w miarę potrzeby. 

W celu  zredukowania cholesterolu  LDL do  zera  i  zapobiegania  jego tworzeniu 
należy  dołączyć  tokoferole/  tokotrienole  (witamina  E)  400-3600  IU wraz  z 
selenometioniną  0,2-1  mg,  ta  ostatnia  aktywuje  tokoferole aby  utrzymywać/ 
zredukować cząsteczki utlenionego LDL do poziomu zerowego. 
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Odnoście bezpieczeństwa witaminy C jest kilka pogłosek, które chciałbym obalić: 
podnosi się kwestie tworzenia się kamieni szczawianowych w nerkach, zużywania się 
witaminy  B12  przez  witaminę  C  oraz  reakcji  Fentona  w  obecności  żelaza. 
Odpowiedź brzmi : żadne z tych zjawisk nie ma miejsca. 

Dobre  nawodnienie  jest  odpowiedzią  na  kamienie  nerkowe:  witamina C wysyca 
szczawiany  w  ilości  1  g,  więc  czy  bierzesz  witaminy  C  1  gram,  10  czy  100 
otrzymujesz tą samą ilość szczawianów. 
Odnośnie  zużywania się witaminy B12 to fenomen miał miejsce  jedynie in vitro, 
nie ma miejsca in vivo. Kilka lat temu robiliśmy doświadczenia trwające 21 i 28 dni 
polegające na podawaniu dożylnie roztworów z wysokimi dawkami B12 i C i nie 
znaleźliśmy żadnej negatywnej interakcji pomiędzy B12 i C  - od tego czasu stało 
się to dla nas złotym standardem jeśli chodzi o tę informację.
Odnośnie  reakcji Fentona to znowu mamy sytuację, że zachodzi ona  in vitro, nie 
ma  miejsca  in  vivo.  A wiem  to  skąd,  że  gdyby  ludzie  z  hemokromatozą  lub 
hemosyderozą  dostaliby  reakcji  Fentona  biorąc  witaminę  C,  to  poważnie 
zachorowaliby. I gdy czytasz na stronie FDA monografie dotyczące hemokromatozy i 
hemosyderozy – preferowanym sposobem leczenia jest podawanie witaminy C. 
Ponieważ  witamina  C  bezpiecznie  redukuje  żelazo  trójwartościowe  do 
dwuwartościowego,  dwuwartościowe żelazo może zostać zredukowane i opuścić 
bezpiecznie ciało. 
Więc problemem z hemokromatozą i  hemosyderozą jest  brak witaminy C,  który 
prowadzi do utleniania się żelaza i  retencji  utlenionego żelaza. Kiedy zredukujesz 
żelazo do formy dwuwartościowej ciało może je wydalić. 
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Szczegóły  są  ważne:  ludzie  potrzebują  takich  ilości  witaminy  C  która  zapewni 
pokrycie  zapotrzebowania  ustroju  na  nią.  Aby  się  tego  dowiedzieć  należy 
przeprowadzić kalibrację. 
Witamina C bez dodatków jest lepsza, wiele gotowych produktów ma w składzie 
rozmaite maskujące substancje, więc nie wiadomo czy witamina C jest utleniona. 
Zalecamy aby wszystkie formy witaminy były w formie L- ponieważ jest to forma 
występująca  w  naturze,  nie  DL-  (syntetyczna).  Produkt  powinien  być  czystą 
witaminą 100% w formie L- (...).
Teraz cytat: Albert Szent-Gyorgyi powiedział: „ Opuszczając dżunglę (ok. 2 miliony 
lat  temu)  zatraciliśmy  zdolność  wytwarzania  witaminy  C.  Współczesna  nauka  i 
technologia pozwalają na życie w pełnym zdrowiu również poza dżunglą, oferując 
witaminę  C  po  1,5  centa  za  gram.  Aby  w  pełni  korzystać  z  jej  dobrodziejstw 
powinna ona być substancją domowego użytku i być sprzedawana jak cukier czy 
mąka w supermarketach, a nie w pigułkach przez aptekarzy.” 
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Zatem to co proponuje nam Szent-Gyorgyi to mieć na stolę cukierniczkę z witaminą 
C.  Przy  każdej  łyżeczce  cukru  powinieneś  dorzucić  łyżeczkę  witaminy  C aby 
zminimalizować spustoszenia wywołane nim w organizmie. 
Linus Pauling z  kolei  powiedział:  „  Powód dla którego spędzam nieco czasu na 
myśleniu o problemach medycznych, na przykład o witaminie C jest taki, iż wierzę, 
że rozwiążemy problem z wymyśleniem sposobu na zapobieżenie zniszczeniu świata 
wojną nuklearną, a potem warto pomyśleć co zrobić by uczynić świat lepszym dla 
nadchodzących  przyszłych  pokoleń  poprawiając  zdrowie  ludzkości  poprzez 
zmniejszenie  cierpień  wywołanych  hypoaskorbemią  (niedobór  witaminy  C) na 
którą zbyt wielu ludzi cierpi na świecie niepotrzebnie. Tylko niewielu oświeconych 
ludzi wydaje się brać  odpowiednie ilości  witaminy C i  z tego powodu są na tej 
szczęśliwej pozycji,  że nie cierpią z powodu tego zaburzenia genetycznego, które 
nauczyliśmy się kontrolować, a którym jest funkcjonalny niedobór witaminy C”. 

Zmarł on w wieku 96 lat na raka prostaty, a witamina C przedłużyła mu życie. 
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Końcowe informacje do zapamiętania: 

• dbaj o swoje mitochondria a one zadbają o ciebie (i vice versa)

• odżywianie jest elegancko proste w swej koncepcji a my często pomijamy ten 
fakt płacąc za to wysoką cenę 

• wiele  obecnych  stanów  klinicznych  jest  powiązanych  z  dysfunkcjami 
mitochondralnymi

• zawsze  najpierw pomyśl  o  systemie  produkcji  energii  w mitochondriach,  a 
skorzystają na tym zarówno twoi pacjenci jak i ty sam.

Razem  możemy  znaleźć  lepsze  rozwiązanie  by  zmniejszać,  leczyć  i  zapobiegać 
epidemii  przewlekłych  chorób  i  brakowi  dobrostanu  który  jest  związany  z 
dysfunkcjami mitochondrialnymi, a te z kolei związane są z nadmierną ilością metali 
toksycznych w ustroju, a zbyt małą dobrych antyoksydantów jak witamina C.

Dziękuję (oklaski).

www.AkademiaWitalnosci.pl strona 28 z 51

http://www.AkademiaWitalnosci.pl/


 Odtruwające  działanie  witaminy  C        29

Komentarz do wykładu Dra Jaffe

Odnośnie miejsca w którym można zakupić kwas L-askorbinowy w kilogramowym 
opakowaniu: w aptece niestety nie ma co szukać, tam znajdziesz tylko tabletki czyli 
gotowe  wyroby,  ale  możecie  zamówić  ją  przez  internet  na  stronie  Akademii 
Witalności,  w  każdym  sklepie  sprzedającym  odczynniki  chemiczne czy  też  na 
Allegro, zwracając uwagę na pewne szczegóły.
Zwracać uwagę mianowicie należy na 3 rzeczy przy zakupie (dokładnie w tej 
kolejności):

1. czy nazwa brzmi „Kwas L-askorbinowy” (zwracać uwagę na formę L),

2. czy ma oznaczenie CZDA (czysty do analizy), ten spożywczy nie jest 
bowiem tak czysty jak CZDA (ma ok. 1 % zanieczyszczeń, choć jest trochę 
tańszy)

3. w jakim kraju został wyprodukowany (większość obecnej na światowej 
rynku witaminy C pochodzi z Chin, będących największym jej producentem na 
świecie, jednak kraj pochodzenia nie świadczy o niskiej jakości, jako że to 
właśnie w Chinach produkuje się na dzień dzisiejszy większość wszelkich 
surowców farmaceutycznych, natomiast jakość musi odpowiadać normom 
prawnym kraju w którym jest produkt dystrybuowany, aby móc znaleźć się w 
obrocie w danym kraju). 

Pamiętajmy, że porządny i uczciwy sprzedawca na nasze życzenie (a nawet i bez 
niego) dołączy zawsze do produktu świadectwo kontroli jakości dla danej partii, z 
której pochodzi nasz zakupiony produkt. 

Zapamiętajmy najważniejsze wiadomości z wykładu Dra Jaffe:

1. Przy dzisiejszym zanieczyszczeniu środowiska pierwszy gram lub dwa 
witaminy C jest zużywane przez organizm jedynie na wiązanie dziennej 
porcji wchłanianych przez nas ze środowiska metali toksycznych. Nie 
można być przewlekle zdrowym biorąc tak małe ilości witaminy C.

2. Do detoksu nie przystępujemy z marszu: musimy najpierw zbadać w jakim 
ogólnym stanie jest ustrój: czy posiada odpowiedni zapas minerałów 
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buforujących, w tym celu wykonujemy test pH porannego moczu po 
minimum 6-godzinnym wypoczynku nocnym. 

3. Jeśli nasz organizm jest zakwaszony należy najpierw go zalkalizować pełną 
warzyw i owoców dietą, przez co m.in. zostaną odbudowane zapasy minerałów 
grających rolę synergentów, mających wpływ przebieg detoksu. Mocz 
powinien mieć pH 6,5-7,5 (lepiej wyższe niż niższe). Im mniej będziemy mieć 
zapasów wapnia, magnezu i cynku, tym większe prawdopodobieństwo, że 
witamina C oprócz toksycznych metali zwiąże i wydali z naszego ustroju te 
skromne ilości "dobrych" buforujących minerałów, które mamy. 
Dlatego tak ważne jest mieć ich spory zapas w ustroju. Im większy nasz 
zapas, tym pH moczu staje się wyższe (ustrój wydala ich nadmiar). 

4. Należy pamiętać o 5 pokarmach synergicznie wspomagających odtruwające 
działanie witaminy C (czosnek, cebula, warzywa krzyżowe, imbir, jajka).

5. Należy pamiętać o uzupełnianiu witaminy E (występuje ona jedynie w 
produktach roślinnych, polecam olej z kiełków pszenicy, orzechy włoskie, 
migdały, zielonolistne warzywa jak szpinak, botwina czy brokuły, awokado, 
oliwę z oliwek i inne oleje tłoczone na zimno)

6. Należy pamiętać o uzupełnianiu L-selenometioniny, która jest aktywatorem 
witaminy E. Jako naturalne bogate źródło L-selenometioniny (wspomagającej 
detoks) polecam orzechy brazylijskie, które są najlepszym naturalnym jej 
źródłem. 1 orzech to ok. 50 mcg selenu w naturalnej organicznej i w pełni 
przyswajanej formie SeM (L-selenometioniny). Dziennie warto zjeść  8 szt. 
orzechów co pokrywa zapotrzebowanie dobowe, 400 mcg selenometioniny.

Przy trzymaniu się zasad przekazanych w profesjonalnym wykładzie wygłoszonym 
przez dra R. Jaffe można mieć pewność, że przyjmując nawet znaczne ilości 
witaminy C nie tylko sobie tym nie zaszkodzimy (np. powodując niedobór 
minerałów takich jak cynk czy magnez), ale będziemy umieli wykorzystać cały 
potencjał witaminy C zarówno w zachowaniu jak i przywracaniu zdrowia i 
witalności, wynosząc z tego maksymalne korzyści dla naszego organizmu. 
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Witamina C – czy nie zakwasza i jak ją dawkować?

Ten kto poznał tajniki witaminy C dobrze wie, jakich potrafi dokonać cudów, a 
pomocna jest przy naprawdę wielu dolegliwościach, od tych banalnych aż do tych 
poważniejszych [1]. Witamina C czyli kwas L-askorbinowy (forma występująca w 
naturze, w warzywach i owocach) jest słabym kwasem. Sporo osób martwi się, że 
używając jej na dłuższą metę lub w większych ilościach niż 1 czy 2 gramy dziennie 
(szczególnie sproszkowaną, krystaliczną witaminą C, którą ja sama stosuję i 
polecam) można np. zniszczyć sobie żołądek, szkliwo zębów lub nabawić się kamieni 
nerkowych. Żadna z tych rzeczy nie ma miejsca.
Witamina C nie jest ani toksyczna ani immunogeniczna (nie jest traktowana przez 
ustrój jako „wróg” którego należy zwalczyć), nie jest zatem ani szkodliwa ani nie 
uczula (wręcz przeciwnie, ma potężne działanie antyhistaminowe!), nie podrażnia 
też żołądka jak robi to np. aspiryna (czyli kwas acetylosalicylowy). Kwas L-
askorbinowy jest mimo wszystko jak sama nazwa wskazuje kwasem i stąd rodzi to u 
czytelników pewne obawy. Dzisiaj pora je rozwiać.
Artykuł niniejszy opracowałam dla Was korzystając z informacji pochodzących z 
witryny www.orthomolecular.org, jest to witryna medyków stosujących na co dzień 
u swoich pacjentów terapie oparte na medycynie ortomolekularnej (tzn. 
witaminami, suplementacją czy dietą, zamiast stosowanych w konwencjonalnej 
medycynie syntetycznych farmaceutyków). Można zatem witrynę uznać za zaufaną i 
profesjonalną.
Jak kwaśny jest kwas L-askorbinowy?
Kwas L-askorbinowy jest słabym kwasem (pH=4,2), jedynie niewiele mocniejszym 
od octu. Witamina ta rozpuszczona w wodzie jest kwaskowa w smaku, ale mniej niż 
kwas cytrynowy, który zawarty jest w cytrynach czy limonkach.
Czy zatem przyjmowanie sporych ilości słabego kwasu jakim jest witamina C nie 
spowoduje problemów w organizmie? Odpowiedź brzmi: czasami, w niektórych 
sytuacjach. Ale za pomocą prostych środków ostrożności można ich uniknąć.
Zacznijmy od jamy ustnej, tam gdzie kwas L-askorbinowy najpierw trafia. Kwas w 
jamie ustnej jak wiadomo potrafi zaszkodzić powierzchni szkliwa zębów. Napoje 
gazowane (np. typu Cola) zawierają kwas fosforowy, używany nota bene przez 
dentystów aby wytrawić ubytek przed założeniem wypełnień. Wszystko zatem zależy 
od stężenia i od czasu działania kwasu na szkliwo.
Krótkotrwały kontakt witaminy C z powierzchnią szkliwa podobnie jak napicie się 
kilku łyków napoju gazowanego nie spowoduje natychmiastowych szkód. Po 
wypiciu roztworu witaminy wystarczy przepłukać starannie usta wodą aby 
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przywrócić prawidłowy odczyn  w jamie ustnej (ślina ma działanie alkalizujące, 
kiedy jemy lub pijemy coś kwaskowatego zwiększa się jej wydzielanie: jest to 
wbudowany nam przez mądrą Matkę Naturę mechanizm obronny). Picie przez 
słomkę też jest niezłym wyjściem. Tabletki powlekane lub kapsułki z witaminą C 
również mogą chronić jamę ustną przed kwasowością ale mają dwie wady: są drogie 
(porównując do czystego kwasu L-askorbinowego) jak również mają w składzie 
rozmaite wypełniacze, które obniżać mogą skuteczność substancji aktywnej która 
nas interesuje, czyli witaminy C. Podobnie z witaminą C w postaci gum do żucia: są 
interesującą alternatywą dla naszych milusińskich, jednak często zawierają cukier [4].
Jak kwas L-askorbinowy działa na żołądek?
Czasem niektórzy ludzie posiadający wrażliwy żołądek mogą odczuwać dyskomfort 
biorąc duże dawki kwasu L-askorbinowego (np. w celu pozbycia się ostrej infekcji 
wirusowej zalecana dawka to 1.000-3.000 mg lub więcej co 20 minut), uczucie 
spowodowane skumulowaniem się kwasowej witaminy w żołądku może 
przypominać zgagę lub podobne odczucie. Z drugiej strony bardzo wiele osób nie 
notuje żadnych tego typu problemów nawet przy dawkach rzędu 20.000 mg w ciągu 
godziny.
Kwas naturalnie obecny w żołądku (kwas solny, HCl) jest kilkadziesiąt razy 
silniejszy niż kwas L-askorbinowy. Gdy przyjmuje się jednorazowo dużą dawkę 
witaminy organizm wchłania ją do krwiobiegu stosunkowo szybko, lecz zanim to 
nastąpi może pojawić się uczucie ciężkości w żołądku. Rozwiązaniem dla osób o 
wyjątkowo wrażliwym żołądku przyjmujących bardzo duże jednorazowo dawki 
witaminy C będzie przyjmować buforowaną formę kwasu L-askorbinowego o której 
za chwilę, lub przyjmować witaminę razem z posiłkiem, piciem (np. dodając ją do 
soku) lub przekąską. Gdy podaż witaminy C zacznie przekraczać możliwości 
absorpcyjne (czyli nastąpi nasycenie), zacznie ona wiązać wodę w jelitach wywołując 
efekt przeczyszczający. Jest to sygnał, że organizm jest nasycony witaminą C, wtedy 
jej podaż należy zmniejszyć (o 20-50%) [1].
Czy witamina C zaburza równowagę kwasowo-zasadową organizmu?
Nie, nawet spore ilości witaminy C mogą być przyjmowane bez obaw, ponieważ 
organizm dysponuje mechanizmem buforującym: aktywnie i w sposób ciągły 
kontroluje pH krwi (fizjologiczny przedział pH krwi żylnej to 7,32-7,42 zaś krwi 
tętniczej 7,35-7,45). Nerki regulują kwasowość w organizmie selektywnie w 
dłuższym okresie czasu (godziny, dni) wydalając albo nadmiar kwasów albo nadmiar 
pierwiastków zasadotwórczych wraz z moczem. W krótszym okresie czasu (minuty, 
godziny) autonomiczny system nerwowy wzmaga częstotliwość oddychania 
usuwając więcej dwutlenku węgla z krwi, redukując w ten sposób jej kwasowość. 
Warto nawiasem mówiąc korzystać z tego mechanizmu odkwaszania organizmu przy 
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każdej nadarzającej się okazji, a służy do tego świetnie umiarkowana aktywność 
fizyczna (spacery, pływanie, rower, taniec, trampolina itd.). Ruszajcie się i 
odkwaszajcie się – serio, to działa!
Niektóre pokarmy jak wiadomo mogą wywołać zakwaszenie. Przykładowo gdy 
spożywa się więcej białka niż jest to potrzebne, białko to zostaje zmetabolizowane 
do kwasu, który następnie jest wydalany przez nerki (w postaci kwasu moczowego). 
W tym wypadku alkalizujące minerały takie jak wapń i/albo magnez są wydalane 
razem z kwasem, co zubaża nasze zasoby tych minerałów w organizmie. [6] 
Jednakowoż ponieważ witamina C jest słabym kwasem, nasze ciało może tolerować 
znaczące jej ilości zanim doszłoby do zakwaszenia ustroju.
Pomimo iż witamina C była swego czasu wiązana z powstawaniem kamieni 
nerkowych nie ma na to żadnych dowodów (w nagłośnionym swego czasu niezbyt 
poprawnie przeprowadzonym w Szwecji badaniu o charakterze obserwacyjnym, 
które stało się podstawą do nagłaśniania twierdzeń o szkodliwości witaminy C na 
nerki, na 23.355 badanych osób stwierdzono kamienie po 10 latach u 31 osób, czyli u 
0,15% badanych, grupa ponadto nie miała szczegółowych wytycznych w zakresie 
diety, więcej szczegółów w artykule „What Really Causes Kidney Stones (And Why 
Vitamin C Does Not)” .
W rzeczywistości diuretyczne działanie witaminy C oraz jej kwaśny odczyn 
pomagają zredukować kamienie nerkowe [1,7], ponadto witamina C pomaga 
usuwać szczawiany z organizmu i zapobiega łączeniu się ich z wapniem. [1,2].
Formy witaminy C
Dostępne w handlu są rozmaite formy witaminy C, najbardziej popularna z nich 
(choć nie najtańsza) to tabletki lub kapsułki (niektóre o tzw. przedłużonym 
działaniu), mniej popularna ale zdecydowanie bardziej ekonomiczna to forma 
sproszkowana, czysta witamina C w postaci krystalicznego proszku. Witamina w 
proszku jest szybciej absorbowana przez ciało ponieważ szybko się rozpuszcza i 
asymiluje (tabletki muszą rozpuścić się dopiero w naszym żołądku).
Twórca medycyny ortomolekularnej i laureat dwóch nagród Nobla, wybitny 
naukowiec Linus Pauling preferował spożywanie czystej witaminy C w formie 
proszku, również z uwagi na substancje dodatkowe używane przez producentów przy 
tabletkowaniu witaminy.
Witamina C buforowana
Dla osób o wrażliwym żołądku (zespół jelita drażliwego, wrzody itd.) bardziej 
odpowiednia może okazać się buforowana witamina C (posiadająca mniej kwasowy 
odczyn), w postaci związków z innymi pierwiastkami (L-askorbiniany wapnia, 
sodu, magnezu, cynku, chromu itd.).
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Od zawsze odrobina sody kuchennej (tzw. „sodka”) była domowym remedium na 
zgagę. Witaminę C można zbuforować domowym sposobem przy pomocy sody 
kuchennej (wodorowęglan sodu, NaHCO3, polecam w celach innych niż 
gospodarcze korzystać z sody CZDA, czyli czysta do analizy). Na każdą miarkę 
witaminy należy dać połowę miarki sody. Odczekać aż zakończy się reakcja 
chemiczna (uwolni się dwutlenek węgla), płyn będzie musował jakiś czas. Powstanie 
związek witaminy C czyli L-askorbinian sodu. Soda kuchenna znakomicie 
neutralizuje kwasowy odczyn kwasu L-askorbinowego. Należy jednak przyznać, że 
wraz z jej spożyciem spożywamy także sód, co może być mało korzystne na dłuższą 
metę. Dlatego buforowanie sodą aczkolwiek jest najprostszym i najszybszym 
sposobem, to jednak nie jest pozbawiony wad.
L-askorbinian wapnia jest kolejną zbuforowaną formą (dostępny w tabletkach), 
łatwo rozpuszczalną w wodzie, o nieco metalicznym posmaku. Można go również 
wykonać w domu: na każdą miarkę witaminy C należy wziąć 1/3 miarki węglanu 
wapnia (CaCO3, kreda, naturalny minerał). Reakcja musowania zajdzie podobna jak 
z sodą – uwolni się CO2. Jeśli nie macie pod ręką węglanu wapnia można ostatecznie 
użyć zmielonych na pył dobrze oczyszczonych skorupek jaj (w ponad 90% 
składających się z węglanu wapnia), jednak płyn należy poddać filtracji jak też i 
reakcja chemiczna nie zajdzie wzorcowo (skorupki mają też inne związki oprócz 
węglanu wapnia). Węglan wapnia można zakupić w sklepach internetowych lub na 
Allegro, jest powszechnie stosowany przez pasjonatów winiarstwa do odkwaszania 
wina domowej roboty.
Na każde 1000 mg L-askorbinianu wapnia przypada 110 mg wapnia, zatem i tu 
należy zachować ostrożność ponieważ zbyt duże spożycie wapnia nie 
zrównoważone spożyciem magnezu może na dłuższą metę tworzyć zwapnienia w 
organizmie. Przyjmuje się, że dziennie potrzebujemy średnio 800-1200 mg wapnia i 
400-600 magnezu [6], jednak współczesna tradycyjna dieta jest obfita w wapń, a 
uboga w magnez. Więcej osób cierpi z powodu niedoborów magnezu niż wapnia, 
szczególnie tych narażonych na stresy, jedzących mało warzyw, biorących leki, 
kawoszy itd. W tym wypadku można sięgnąć po askorbinian magnezu w tabletkach, 
jednak jest to rozwiązanie dosyć kosztowne gdy mamy zapotrzebowanie na większe 
ilości witaminy C.
Choć askorbiniany są nieco bardziej łaskawe dla wrażliwych żołądków, to jednak ich 
skuteczność i szybkość działania nie jest taka sama jak czystego kwasu L-
askorbinowego, nie sprawdzają się też jako prewencja przed zaziębieniami w takim 
stopniu jak czyni to oryginał (stąd przeświadczenie wielu osób, że witamina C nie 
jest żadnym skutecznym środkiem podnoszącym odporność i chroniącym przed 
przeziębieniem; otóż owszem, jest jak najbardziej skuteczna, ale nie w formie 
buforowanej tylko oryginalnej) [1]. Ponadto przeziębienie nam niestety nie przejdzie 
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po przyjęciu kilkuset miligramów witaminy C ani nawet kilku gramów, tak jak 
gorączka nie przejdzie nam po polizaniu tabletki aspiryny (tak mniej więcej 
porównywalne są te ilości). A tak właśnie były robione „badania naukowe” mające na 
celu uzasadnić będącą bardzo na rękę producentom farmaceutyków („leczących” nie 
tyle przeziębienie ile objawy przeziębienia) tezę, że „witamina C jednak nie działa 
na przeziębienie”.
Dodajmy, że wielu producentów jeśli chodzi o witaminę C czy też preparaty ją 
zawierające stworzyło swoje formuły i marki i głoszą, że jedynie ich produkty są 
skuteczne [9], uzasadniając to rozmaitym marketingowym bełkotem. Prawda jest 
taka, że oryginał jest tylko jeden. Królowa jest tylko jedna! I jest nią czysta witamina 
C czyli kwas L-askorbinowy, popularnie zwany „lewoskrętną witaminą C”.
Liposomalna witamina C
Dostępna na rynku od niedawna (niestety nie wiem czy w Polsce, ale chyba nie) 
liposomalna (liposferyczna) forma witaminy C (Liposomal/Lipospheric 
Encapsulated Vitamin C) to bardzo obiecująca postać tej witaminy. Szał na liposomy 
zaczął się jakiś czas temu najpierw w kosmetyce: substancje aktywne obudowane 
lipidową otoczką chroniącą ją niczym błona komórkowa, głębiej wnikały w 
naskórek. W przypadku witaminy C molekuły witaminy są otoczone lipidową 
otoczką, dzięki czemu dostaje ona „kopa”, a w dodatku nie ma szans aby podrażniła 
żołądek.
Liposomalna witamina C nie tylko nie ma wpływu na żołądek (nawet 
najwrażliwszy), ale też ma znacznie zwiększoną biodostępność. Oznacza to, że 
nawet spore jej ilości, podobne do tych, które normalnie musiałyby już być podawane 
dożylnie (w przeciwnym razie podane doustnie spowodowałyby wypróżnienie), 
mogą być w formie liposomalnej podane drogą doustną. Przyjmuje się, że w formie 
liposomalnej witamina C jest 5-10 razy bardziej przyswajalna niż czysty kwas L-
askorbinowy. Oznacza to, że 5 g witaminy „zakapsułkowanej” w liposomach będzie 
miało efekt 25-50 g witaminy „zwykłej” podanej czy to doustnie czy to dożylnie.
Można witaminę C liposomalną wykonać w domu posiadając blender i wanienkę 
ultradźwiękową (domowa myjka ultradźwiękowa służąca do czyszczenia biżuterii).
Palmitynian askorbylu
Nazwa brzmi tak egzotycznie, że przeciętny człowiek widząc ją na opakowaniu 
jakiegoś produktu spożywczego pomyśli, iż jest to jakiś obrzydliwy i na pewno 
szkodliwy konserwant. Tymczasem to poczciwa witamina C! Połączenie kwasów 
tłuszczowych z kwasem askorbinowym tworzy palmitynian askorbylu, 
wykorzystywany jako antyutleniacz w przemyśle spożywczym oraz kosmetycznym. 
Rozpuszcza się zarówno w wodzie jak i w tłuszczu.
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Naturalna witamina C
Bardzo wielu sprzedawców chełpi się tym, że jakoby tylko „ich” witamina jest „tą 
właściwą” lub najlepszą czy też najbardziej aktywną, ponieważ pochodzi z 
naturalnych źródeł jak acerola czy owoc dzikiej róży. Oczywiście naturalna 
witamina nie jest zła, jednak preparaty z nią są drogie i zawierają stosunkowo niskie 
dawki.
Wiele osób może uznawać wyższość takich preparatów nad kwasem L-
askorbinowym w proszku postrzeganym jako „sztuczny” (w rzeczywistości nie jest 
wcale taki bardzo sztuczny, ponieważ przy jego produkcji zaprzęga się 
mikroorganizmy), jednak sam Linus Pauling jak również inni zajmujący się witaminą 
C naukowcy (w tym jej odkrywca, Albert Szent Gyorgyi) twierdzą, że witamina 
pochodzenia naturalnego nie jest w niczym lepsza od czystego krystalicznego kwasu 
L-askorbinowego jaki można zakupić w sklepie chemicznym. Obaj panowie 
zakończyli swój żywot w wieku 93 lat. Nie rzucali jak widać słów na wiatr :)  Przy 
czym Linus Pauling po siedemdziesiątce miał zdiagnozowanego raka prostaty, z 
którym żył jeszcze lat ponad 20. Każdemu pacjentowi z rakiem daj Boże takie 
zdrowie!
Handlarze suplementami podnoszą również kwestie obecności w ich preparatach 
bioflawonoidów podnoszących przyswajalność witaminy C. W rzeczywistości w 
większości tych preparatów ilość bioflawonoidów jest zbyt mała by robić różnicę. 
Gdy chce się kupić witaminę C w dobrej cenie zawartość bioflawonoidów nie ma 
znaczenia, o ile jednocześnie spożywa się ich całą masę jedząc żywe, świeże owoce i 
warzywa czy pijąc wyciskane soki. Dlatego zamiast przepłacać za „naturalne” 
suplementy wzbogacane bioflawonoidami warto zakupić witaminę w najbardziej 
ekonomicznej formie proszku i pobierać bioflawonoidy z pożywienia.
Jak dawkować witaminę C?
Przyzwyczailiśmy się, że leki należy przyjmować wyliczone co do mikrograma i 
jakiekolwiek odchylenia od zaleceń lekarza spowodują w ustroju szkody i/lub efekty 
uboczne. Jednak witamina C nie jest lekiem. Powtórzę to wielkimi literami, bo to 
warto zapamiętać: WITAMINA C NIE JEST LEKIEM. Jest substancją witalną, 
której niedobór (!) skutkuje zaburzeniami aż do poważnego zachorowania włącznie.
Porównywalną witalną substancją jest np. woda – musisz ją pić codziennie w 
ilościach pokrywających zapotrzebowanie organizmu aby zachować witalność, 
bez wody po jakimś czasie czeka Cię śmierć. Jej zbyt mała ilość w stosunku do 
zapotrzebowania organizmu na daną chwilę spowoduje odwodnienie, którego 
symptomy można odwrócić jedynie dostarczając to, czego zabrakło w ustroju czyli 
wody. Podobnie z witaminą C: uzupełniając jej poziom do takiego jaki nasz ustrój w 
danym momencie potrzebuje (np. w czasie infekcji potrzebuje jej sporo więcej niż 

www.AkademiaWitalnosci.pl strona 36 z 51

http://www.AkademiaWitalnosci.pl/


 Odtruwające  działanie  witaminy  C        37

normalnie, podobnie jak w czasie upału potrzebujesz sporo więcej wody niż 
normalnie) – okazuje się nagle, że symptomy rozmaitych dolegliwości znikają, 
jesteśmy zdrowi. Wiele dolegliwości spowodowanych jest prostu za małą ilością 
witaminy C w ustroju w stosunku do zapotrzebowania na daną chwilę.
Nikt nie mówi Ci przecież ile co do mikrograma masz pić wody, po prostu musisz pić 
jej tyle aby zaspokoić indywidualne potrzeby TWOJEGO organizmu na daną 
chwilę, prawda? Tak samo z witaminą C: musisz jej dostarczać do swojego ustroju 
tyle ile on na daną chwilę potrzebuje. A nie potrzebuje jej tyle co Twój sąsiad albo 
ekspedientka ze sklepu za rogiem. Nie potrzebuje jej też identycznej ilości każdego 
dnia. Podobnie jak wody, jednego dnia wypijesz mniej, a w upał dużo więcej.
Z tym że różnica pomiędzy wodą a witaminą C jest taka, że witamina C jeśli idzie o 
indywidualne zapotrzebowanie dobowe ma niezwykle szerokie widełki: od kilku do 
kilkuset g dziennie. Woda nie ma takich szerokich widełek (tzn. nie ma takiej 
sytuacji, że jeden człowiek potrzebuje 2 litry wody dziennie a drugi aż sto razy tyle 
czyli 200 litrów, choćby nie wiem jak się danego dnia pocił czy cokolwiek innego).
Jej odkrywca, Albert Szent-Gyorgi mówił: „Opuszczając dżunglę (ok. 2 miliony lat 
temu) zatraciliśmy zdolność wytwarzania witaminy C. Współczesna nauka i 
technologia pozwalają na życie w pełnym zdrowiu również poza dżunglą, oferując 
witaminę C po 1,5 centa za gram. Aby w pełni korzystać z jej dobrodziejstw 
powinna ona być substancją domowego użytku i być sprzedawana jak cukier czy 
mąka w supermarketach, a nie w pigułkach przez aptekarzy.”
To co sugerował nam odkrywca witaminy C to jest to, że w każdym domu oprócz 
(czy zamiast) wypełnionej cukrem cukierniczki powinna stać obok niej druga – z 
witaminą C po którą sięgalibyśmy łyżeczką (co jest prawidłowe), zamiast brać jej 
znikome ilości w marnej tabletce (co nie jest prawidłowe, bo mało komu może 
zapewnić pełnię zdrowia i długowieczność).
Gdyby w każdym domu kilogramowe opakowanie witaminy C stało w kuchennej 
szafce – społeczeństwa byłyby dużo zdrowsze i nie byłoby potrzeby aby na jednej 
ulicy otwierały się trzy apteki jak to ma miejsce dzisiaj!
Jeśli więc ktoś mówi Ci, że witamina C jest szkodliwa w ilościach powyżej tylu to a 
tylu gramów dziennie, że powinieneś przyjmować jej tylko tyle to a tyle i ani grama 
więcej "bo sobie zaszkodzisz", albo że nie powinieneś jej przyjmować powyżej 
jakiejś tam „normy” to wiedz, że brakuje mu wiedzy na temat czym jest witamina C, 
jak działa w naszym ustroju i dlaczego jest nam potrzebna, ani jak wyznaczać 
indywidualne (!) zapotrzebowanie na witaminę C metodą miareczkowania 
(przyjmowania co 15 minut określonej ilości witaminy aż do wystąpienia objawów 
nasycenia organizmu), dokonując w ten sposób kalibracji witaminy C, czyli ilości 
jaką potrzebuje Twój system w tym danym momencie. Witamina C jest bowiem 
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substancją pełniącą tak rozmaite przydatne role, że wymyka się wszelkim z góry 
ustalonym „normom”. Tu nie obowiązują żadne sztywne normy, dotyczy to również 
dzieci: niezbyt zdrowe dzieci mają większe zapotrzebowanie na witaminę C niż ich 
perfekcyjnie zdrowi rodzice.
 W/g Dra R. Cathcarta, który spędził całe swoje życie badając witaminę C i aktywnie 
lecząc nią swoich pacjentów, zdrowy człowiek może jej potrzebować 4-10 g na dobę 
(4.000-10.000 mg), a człowiek chory nawet kilkadziesiąt razy tyle [5]. Aby 
dowiedzieć się ile potrzebujesz musisz przeprowadzić kalibrację witaminy C, co 
oznacza miareczkowanie w celu ustalenia dawki jaka będzie optymalna dla Ciebie w 
danym momencie. Musisz dowiedzieć się jaka ilość witaminy C spowoduje 
nasycenie się Twojego organizmu. Dopiero dysponując tymi danymi możesz w 
skutecznych, a więc prawidłowych, dostosowanych do aktualnych potrzeb Twojego 
organizmu ilościach przyjmować witaminę C czy to w celach leczniczych przy 
jakiejś dolegliwości, czy też jako codzienny suplement czy w końcu jako czynnik 
wiążacy metale ciężkie, aby je bezpiecznie usunąć z ustroju, co znacząco wpływa 
zarówno na fizyczną witalność jak i jasność umysłu. Oprócz poprawy jakości życia 
również je wydłuża.
Zwróćmy uwagę na szeroki przedział zapotrzebowania dla ludzi zdrowych: 4-10 
gramów dziennie. Czyli jeden zdrowy będzie potrzebował nawet 2,5 raza tyle co inny 
zdrowy. Witamina C jak widzisz jest jedyną, która tak naprawdę nie trzyma się 
żadnych norm (typu zalecane spożycie dzienne 60 mg dla każdego jak leci, co jest 
ilością śmieszną, zapobiegać może co najwyżej wystąpieniu klinicznej postaci 
szkorbutu) i ma jak wspomniałam bardzo szerokie widełki, które ponadto mogą 
zmieniać się w zależności od różnych uwarunkowań.
Twoje zapotrzebowanie na witaminę C jest odbiciem Twojego stanu zdrowia. Im 
bardziej jesteś chory lub nawet na pierwszy rzut oka zdrowy jak ryba lecz 
przykładowo masz (o czym oczywiście nie masz bladego pojęcia) tkanki 
zanieczyszczone toksycznymi metalami, których w dzisiejszym powietrzu mamy 
sporo, tym więcej witaminy C potrzebujesz. Wiele osób nie ma pojęcia jaki 
NAPRAWDĘ jest stan ich zdrowia dopóki nie przeprowadzi kalibracji witaminy C! 
Pozornie zdrowi – lecz w rzeczywistości ich okres półtrwania może być szalenie 
krótki, kalibracja zamiast dać odpowiedź po kilku miareczkujących dawkach daje ją 
dopiero po kilkunastu czy więcej.
Mnie najbardziej odpowiada protokół kalibracji opracowany przez Dra R. Jaffe, 
który opracował go z myślą o detoksykacji organizmu z metali ciężkich (ołów, rtęć, 
arsen, nikiel, kadm), lecz jest to protokół tak uniwersalny, że może być stosowany w 
każdej okoliczności. Ten samodzielny test oparty na czasie półtrwania znakomicie 
określa fizjologiczne i funkcjonalne zapotrzebowanie na witaminę C.
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Liposomalna witamina C – jak zrobić w domu i do czego służy?

Pamiętam jak w latach 90-tych wybuchła niesamowita euforia wśród kobiet: kremy z 
liposomami! To było coś! Pierwsze takie kremy kosztowały krocie i były 
reklamowane jako ileś tam razy bardziej skuteczne niż „zwykłe” kremy 
przeciwzmarszczkowe. Cała magia polegała na tym, że substancje aktywne zostały 
zamknięte w otoczce lipidowej, dzięki czemu docierały znacznie głębiej niż tylko 
marna wierzchnia warstwa naskórka i dopiero tam uwalniały substancje aktywne. 
Jako ówczesna (a teraz już na szczęście była) kosmetykomaniaczka, co to żadnej 
kosmetycznej nowince nigdy nie przepuści rzuciłam się wtedy natychmiast na ową 
kosmetyczną nowinkę. Oczywiście teraz już wiem, że żadne tam kremiki młodości 
nie przywracają, ponieważ cofnąć zegar biologiczny można jedynie umiejętnym 
potraktowaniem całego systemu od środka, a nie mazianiem go po wierzchu jakimś 
bajońsko drogim specyfikiem o tajemniczym składzie. ;)
Na podobnej zasadzie działa liposomalna witamina C wprowadzona na rynek w 
2004 roku przez amerykańską firmę LivOn Labs: cząsteczki witaminy w otoczce 
lipidowej nie tylko nie drażnią żołądka, ale również stają się bardziej przyswajalne 
(więcej cząsteczek witaminy trafia do krwiobiegu), co stawia tą formę niemal na 
równi z dożylnym podawaniem witaminy C. Gotowa witamina C w formie 
liposomalnej jest jednak bardzo droga i nie jest niestety dostępna na polskim rynku. 
Czy i jak można zrobić lipsomalną postać witaminy C w domu?
Jest to możliwe, ponieważ jedną z przemysłowych metod produkcji liposomów jest 
sonikacja, zatem użyjemy ultradźwięków na dużo mniejszą skalę w domowym 
zaciszu, w postaci wanienki ultradźwiękowej, takiej do domowego użytku, 
przeznaczonej zazwyczaj do czyszczenia biżuterii. Rzecz jasna jakość domowego 
specyfiku nie będzie tak idealna jak w przypadku produktu LivOn Labs i jemu 
podobnych. W warunkach domowych nie mamy bowiem maszyn pracujących pod 
ciśnieniem, kontrolowanych przez czułe komputery drobiazgowo sprawdzające 
parametry produktu końcowego. LivOnLabs produkuje jednak na sprzedaż, a my na 
swój własny użytek. Cena 1 grama czyli 1000 mg liposomalnej witaminy C z LivOn 
labs to ok. 1 $ (ok. 3 zł + przesyłka z zagranicy), zaś zrobiona w domu kosztować nas 
będzie ułamek tej ceny.
Najważniejsze jest mimo wszystko to, że nawet domowa witamina liposomalna, 
wykonana rzemieślniczą metodą – tak samo się sprawdza: w przeciwieństwie do 
tradycyjnej postaci witaminy nie drażni żołądka i nie powoduje tak szybko 
rozwolnienia, bo więcej witaminy zamiast zostać w jelitach i wiązać wodę trafia do 
krwiobiegu. Jej wchłanialność jest porównywana z pozajelitowym podawaniem 
witaminy C.
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Do czego służy liposomalna witamina C?
Liposomalna postać witaminy C jest idealna gdy potrzebne jest zwalczenie jakiejś 
dolegliwości megadawkami, a podawanie doustne powoduje problemy z uwagi na 
nieprawidłowość działania traktu jelitowego lub gdy należałoby ją podać 
pozajelitowo ale nie ma takiej technicznej możliwości. Sprawdza się też w 
przypadku gdy chorują dzieci, które nie zawsze akceptują kwaskowaty smak 
witaminy C. Gdy nie mamy ochoty na wlewanie w siebie szklanek roztworu i wolimy 
bardziej skoncentrowaną formę (przyjmowaną w łyżeczkach lub łyżkach) to też jest 
to wyjście znakomite. Jest to raczej generalnie rzecz biorąc postać „na czas wojny” 
(gdy musimy zwalczyć jakąś dolegliwość), a nie „na czas pokoju” (gdy nic nam nie 
dolega i jesteśmy zdrowi, nie palimy, nie mamy stresów, nie uprawiamy 
intensywnego sportu, nie jesteśmy narażeni na działanie toksyn środowiskowych lub 
promieniowania).
W normalnej sytuacji (gdy jesteśmy zdrowi, nie palimy, nie mamy stresów itd.) to 
czerpiemy rzecz jasna witaminę C z pożywienia, czyli z najlepszego źródła 
(kiszonki, świeże warzywa i owoce, kiełki, soki świeżo wyciskane). Zimą można 
pokusić się dodatkowo o witaminizowanie wyciskanych w domu soków warzywno-
owocowych i do tego celu krystaliczna witamina nadaje się znakomicie, w tak 
małych ilościach (np. łyżeczka na litr soku) nie spowoduje ani wyraźnej zmiany 
smaku ani też żadnej odpowiedzi jelitowej. Kiedy jednak cokolwiek zaczyna nam 
dolegać lub gdy nasze zapotrzebowanie na witaminę C zwiększa się z takich lub 
innych powodów – musimy szybko dostarczyć do ustroju dużo większe dawki. Tym 
większe im bardziej stresująca nasz organizm jest sytuacja (pamiętajmy, że są 
rozmaite postacie stresu: fizyczny, chemiczny oraz emocjonalny).
Jest to całkiem zgodne z naturalnym biegiem rzeczy: zwierzęta (wszystkie oprócz 
świnek morskich, małp i niektórych nietoperzy) produkują witaminę C w swoim 
organizmie, a pod wpływem stresu, urazu lub choroby produkują jej wielokrotnie 
więcej niż normalnie. My niestety nie mamy enzymu GLO (oksydaza L-
gulonolaktonowa) niezbędnego do endogennej produkcji kwasu L-askorbinowego. 
Co za pech i skaranie boskie! W trakcie ewolucji uległ uszkodzeniu gen 
odpowiedzialny za syntezę tego enzymu i dlatego jesteśmy zdani na zewnętrzne 
źródła kwasu L-askorbinowego (choć jak wskazują badania pewna jego część 
dostarczona do ustroju przez jakiś czas podlega „recyklingowi”, jednak nie ma 
możliwości aby działo się to w nieskończoność, niestety).
 Zapotrzebowanie człowieka na witaminę C w różnych warunkach badał dokładnie 
(bo aż przez 22 lata) doktor Robert Fulton Cathcart III (ten sam, który wynalazł 
protezę stawu biodrowego nazwaną na jego cześć „protezą Cathcarta”), a wyniki 
swoich badań zamieścił w czasopiśmie Journal of Orthomolecular Medicine w roku 
1994 (http://www.med-help.net/Vitamin-C.html a także 
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http://orthomolecular.org/library/jom/1981/pdf/1981-v10n02-p125.pdf)
Generalnie przyjęto zasadę, że należy w terapiach witaminą C trzymać się trzech 
zasad: Quantity-Frequency- Duration. Czyli dużo, często i tak długo, aż ustąpią 
objawy. W przeciwieństwie do medycyny akademickiej i tradycyjnych 
farmaceutyków, w terapiach ortomolekularnych nie kierujemy się bowiem 
sztywnymi dawkami (stąd niestety mamy fenomen badań z witaminą C, które 
„wykazały” że nie zapobiega ani nie leczy ona przeziębienia, a tak naprawdę badania 
te wykazały jedynie brak wiedzy badających lub ich krótkowzroczność), lecz 
obecnością i ostrością symptomów. Im bliżej jesteśmy nasycenia witaminą C, tym 
bardziej opuszczają nas symptomy dolegliwości i zaczynamy się czuć lepiej, co 
następuje często (zwłaszcza przy niewielkich infekcjach typu katar lub początki 
przeziębienia) w ciągu zaledwie godzin.
Nasycenie w przypadku doustnego podawania tradycyjnej formy witaminy C 
(krystalicznej lub jej związków z minerałami) objawia się jak wiadomo oznakami 
jelitowymi takimi jak gazy i burczenie w brzuchu, a ostatecznie wizytą w toalecie, do 
której – jak podkreśla dr Cathcart – najlepiej starać się nie dopuścić. Jeśli mimo 
wszystko do niej dojdzie, to należy zmniejszyć ilość przyjmowanej witaminy C do 
80% dawki, która wywołała rozwolnienie i kontynuować dalej do ustąpienia 
objawów. Dr Cathcart podkreśla, że nie ma czegoś takiego jak jedna ilość dobra 
dla każdego. Im mniej jesteśmy zdrowi a bardziej chorzy, tym więcej witaminy C 
nasz organizm jest w stanie przyjąć – bo tym więcej jej potrzebuje aby rozprawić 
się z chorobą. Podobnie jak gdy wybucha wielki pożar lasu, wodę do jego ugaszenia 
należy dostarczyć porządną strażacką pompą, a nie wiaderkiem jak przy gaszeniu 
ogniska na biwaku.  ;)
Tolerancja jelitowa na przyjmowane doustnie dużej dawki witaminy C zależy zawsze 
od aktualnego stanu zdrowia człowieka i czynników środowiskowych (np. 
zanieczyszczenie powietrza, kontakt z metalami ciężkimi i innymi toksynami, palenie 
czynne lub bierne, urazy itd.). Możesz być też bardzo zdziwiony ile będziesz w 
stanie przyjąć witaminy C jeśli masz w zębach plomby amalgamatowe (te srebrne), 
choć zaliczasz siebie do zdrowych i pozornie niby nic Ci nie dolega. Wbrew temu co 
mówią dentyści te zawierające rtęć wypełnienia wcale nie są „nieszkodliwe” ani 
„bezpieczne” (choć faktem jest, że są wściekle trwałe i wytrzymują nawet całe 
dziesięciolecia). Jeśli jesteś dentystą pracującym przy amalgamatach to możesz być 
równie zdziwiony jak Twój pacjent. Witamina C wiąże metale ciężkie i bezpiecznie 
usuwa je z ustroju. 
A co z typowymi infekcjami? Przykładowo jak podaje dr Cathcart:
1. Zdrowy ogólnie człowiek może do nasycenia (czyli stanu „prawie” rozwolnienia) 
przyjąć w ciągu doby 4-15 gramów witaminy C (4000-15000 miligramów) w 4-6 
podzielonych dawkach. W warunkach stresu lub wzmożonej aktywności fizycznej 
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zapotrzebowanie wzrasta jednak do 15-25 gramów.
2. Lekko przeziębiony będzie potrzebował przyjąć już 30-60 gramów w 6-10 
dawkach aby zwalczyć chorobę, czyli taka ilość może być przyjęta do nasycenia (do 
wystąpienia stanu na pograniczu rozwolnienia), dla osoby z cięższym 
przeziębieniem będzie to co najmniej 100 gramów na dobę w 8-15 dawkach.
3. Przy grypie ilość witaminy C potrzebnej do nasycenia organizmu wzrasta do 150 
gramów na dobę w 8-20 dawkach.
4. Dla chorego na wirusowe zapalenie płuc lub mononukleozę ilość ta wzrasta do 
200 gramów i więcej na dobę lub więcej w 12-25 dawkach.
5. Infekcje bakteryjne potrzebują 30-200 i więcej gramów na dobę w 10-25 
dawkach
To właśnie dr Cathart ukuł nazwę „100-gramowe przeziębienie” czyli takie którego 
symptomy zanikają po podaniu w ciągu doby 100 g (100.000 mg) kwasu L-
askorbinowego. Chorzy na bardzo ciężkie zaburzenia (np. nowotwory lub AIDS) 
potrzebują czasem olbrzymich dawek dobowych (ponad 200 g na dobę), 
podawanych dożylnie lub domięśniowo, w warunkach szpitalnych, ponieważ 
tolerancja jelitowa staje się barierą dla większych dawek przyjmowanych doustnie 
(w przypadku zastrzyków czy kroplówek nie podaje się rzecz jasna czystego kwasu 
L-askorbinowego lecz jego związek, najczęściej askorbinian sodu)
Tolerancja jelitowa maleje też z wiekiem albo gdy występują zaburzenia traktu 
jelitowego uniemożliwiające prawidłowe wchłanianie (zawsze pamiętajmy, że 
jesteśmy nie tym co wsadzamy do ust, lecz tym co wchłaniamy!). Wtedy wyjściem 
jest ominięcie drogi doustnej i podanie witaminy drogą pozajelitową. Chyba że… 
cząsteczki witaminy otulimy otoczką lipidową. I tu właśnie z pomocą przyjdzie nam 
liposomalna witamina C.
Dr Thomas Levy będący autorem poczytnej książki „Curing the Incurable: Vitamin  
C, Infectious Diseases, and Toxins” („Lecząc nieuleczalne: witamina C, choroby 
zakaźne i toksyny” – niestety niedostępna w jęz. polskim), oprócz przytoczenia wielu 
przypadków wyleczonych pacjentów z ponad 1200 prac dotyczących działania 
witaminy C na rozmaite dolegliwości – podał również informację, iż liposomalna 
witamina C posiada przyswajalność rzędu ponad 90% czyli w zasadzie jest 
przyswajalna w porównywalnym stopniu jak podawana pozajelitowo. Oczywiście 
miał on na myśli profesjonalnie wykonaną postać, a nie wykonaną w domu: nasza 
domowa będzie mieć nieco gorsze parametry (nie uda nam się każdziuteńkiej 
cząsteczki witaminy „zliposomować”), ale o tym za chwilę.
Jak nietrudno zauważyć w miarę jak dobowe zapotrzebowanie na witaminę C się 
zwiększa – dawki przyjmowane doustnie muszą zostać podzielone na tym więcej 
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małych dawek, bo nie jesteśmy w stanie na jeden raz przyswoić jej zbyt dużo. Taką 
samą sytuację mamy np. z wapniem albo z magnezem, o czym pisałam poprzednio: 
małe ilości ale często są przyswojone lepiej niż duże jednorazowe, które doustnie 
przedawkowane powodują rozwolnienie. Tak samo z witaminą C. Im mniejsza 
jednorazowa dawka tym większa ilość zostanie przyswojona, im zaś więcej doustnie 
dostarczymy na jeden raz, tym mniej przyswoimy z uwagi na tolerancję jelitową. W 
przypadku liposomalnej formy ponieważ cząsteczki witaminy znajdują się w 
fosfolipidowej otoczce (takiej samej jak błona komórkowa w komórkach naszego 
ciała) przyswajalność się zwiększa. To z kolei powoduje, że zwiększa się też 
tolerancja jelitowa (więcej witaminy wędruje do krwiobiegu, a mniej zostaje w 
jelitach wiążąc wodę).
A więc do dzieła.
Co będzie nam potrzebne?
1. Kwas L-askorbinowy w proszku 1 płaska łyżka (ok. 14 g)
2. Woda demineralizowana dostępna na każdej stacji benzynowej (ew. zwykła 
filtrowana, choć na wodzie demineralizowanej dłużej można przechowywać w 
lodówce) – 240 ml + 120 ml
3. Lecytyna (słonecznikowa lub sojowa, wolna od GMO) w proszku lub granulkach 
jako źródło fosfolipidów – 3 płaskie łyżki (ok. 24 g), do nabycia w sklepie ze zdrową 
żywnością naziemnie lub internetowo jak również na portalu aukcyjnym, koszt ok. 25 
zł/250g
4. Plastikowa słomka lub drewniana łyżka do mieszania
5. Waga kuchenna (najlepiej elektroniczna) do odmierzania składników
6. Wanienka (myjka) ultradźwiękowa (taka do domowego czyszczenia biżuterii) o 
wydajności minimum 38 Khz (38.000 drgań na sekundę). Ja mam Silver Crest (46 
Khz) i sprawdza się bardzo dobrze. Koszt takiej myjki (tak czy siak przydatnej w 
domu) to ok. 100 zł.
7. Blender lub szczelnie zamykany słoik szklany
Najpierw musimy zrobić dwa roztwory, najlepiej podgrzać leciutko wodę w 
garnuszku (nie w mikrofalówce!) aby była letnia (temperatura ciała), co ułatwi nam 
pracę.

1. Lecytynę rozpuszczamy w 240 ml ciepłej (ale nie gorącej) wody: po wsypaniu 
jej do wody zostawić ją na minimum 1/2 godziny, namoczona lepiej się 
rozpuszcza, po czym albo użyć blendera albo wlać do zakręcanego szczelnego 
słoika i mocno potrząsać przez kilka minut. Ostatecznie musimy uzyskać 
jednolitą ciecz, bez żadnych grudek.
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2. Witaminę bardzo dokładnie rozpuszczamy w 120 ml letniej wody, musi się 
cała rozpuścić.

3. Obydwa roztwory wlewamy do wanienki ultradźwiękowej i mieszamy, a 
następnie włączamy urządzenie. Zależnie od typu urządzenia i wbudowanego 
timera będziemy musieli cykl powtórzyć (w moim urządzeniu maksymalnie 
jeden cykl może trwać 600 sekund czyli 10 minut), cały czas przy tym 
mieszając plastikową słomką naszą miksturę. Ostatecznie cała początkowa 
pianka na powierzchni zniknie, a mikstura będzie mieć jednolity kremowy 
wygląd. Może to zająć 20-30 minut (2-3 cykle). Wylewamy miksturę z 
wanienki ultradźwiękowej do jakiejś miski, a stamtąd przez lejek do 
zakręcanej butelki (polecam butelki 0,7 po Frugo, mają bardzo szczelne 
zakrętki, ewentualnie gdy mamy mniejszą porcję to fajne są też buteleczki 250 
ml po syropie klonowym z Rosmanna) i chowamy do lodówki, w lodówce 
można przechowywać ok. tygodnia, poza lodówką w temperaturze pokojowej 
ok. 3-4 dni.

4. Początkowe pH naszej mieszaniny to ok. 3 czyli dosyć kwaśne, po 
zakończeniu procesu sonikacji większość cząsteczek witaminy otrzyma 
otoczkę z fosfolipidów, zatem mikstura straci nieco swoją kwasowość, jej pH 
wzrośnie i nieco bardziej zbliży się do neutralnego, ok. 5,5-6 (neutralne to 
7), co można łatwo sprawdzić paskami lakmusowymi. Niestety nie mam 
dokładnego miernika pH w domu, jedynie paski wskaźnikowe, stąd wartości 
pH podaję przybliżone.

Jeśli chcemy sprawdzić ile cząsteczek witaminy pozostało w stanie wolnym (nie 
pokryło się lipidową otoczką) to należy sporządzić roztwór sody oczyszczonej (2 
łyżki stołowe czyli ok. 30 ml wody i 1/4 łyżeczki sody), odlać 1/2 szklanki mikstury 
do jakiegoś naczynia (np. słoiczka) i powolutku mieszając wlać doń roztwór sody. 
Zajdzie reakcja – niezwiązane lipidami cząsteczki witaminy utworzą askorbinian 
sodu, zaś uwalniający się dwutlenek węgla utworzy piankę (całość zacznie 
musować). Podczas musowania ilość piany wskaże nam przybliżony stopień w jakim 
udało nam się podczas domowej sonikacji stworzyć liposomy: pianka o wysokości 
ok. 1 cm (lub mniejsza) jest dopuszczalna i oznacza, że ok. 70% (lub więcej) 
cząsteczek witaminy została „zliposomowana”. To całkiem dobry wynik jak na 
domowe warunki. Przy większej piance warto powtórzyć proces sonikacji i 
sprawdzić raz jeszcze – z reguły parametry ulegają poprawie.
Mikstury kontrolnej zbuforowanej sodą nie wylewajmy do zlewu, lecz z powrotem 
wlejmy ją do butelki z preparatem. Askorbinian sodu to dobrze przyswajalna postać 
witaminy i nie drażniąca żołądka. Można nawet (jeśli ktoś ma wybitne problemy z 
żołądkiem) zbuforować całość lub też po prostu zamiast kwasu L-askorbinowego 
jako surowca do wykonania preparatu użyć właśnie krystalicznego askorbinianu sodu 
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przez co uzyskamy miksturę o jeszcze wyższym odczynie pH (7-7,5).
Jak smakuje liposomalna witamina C?
Nie będę owijać w bawełnę: podczas gdy popijanie mojego ulubionego 
witaminowego „sprajta” (szczególnie z dodatkiem miodu) to czysta frajda, picie 
liposomalnej witaminy C do przyjemności raczej nie należy. Smakuje jak żółtko jajka 
wymieszane z cytryną ;)  Ale… to nie ma smakować tylko działać! Po prostu trzeba 
łyknąć i szybko popić czymś (sokiem, wodą, herbatką zieloną lub miętową itp.), a 
„jajeczny” posmak szybko z ust zniknie.
Trochę obliczeń
Normalnie gdy przyjmujemy klasyczny roztwór („sprajta”), to wsypujemy na 
szklankę wody (ok. 240 ml) łyżeczkę witaminy (płaską = 3 g). Jest to dosyć kwaśne 
w smaku, ale po dodaniu odrobiny słodzidła (miód, ksylitol czy stewia) da się 
całkiem przyjemnie wypić. Więcej witaminy na 1 szklankę wody niż ta 1 łyżeczka 
nie da rady wsypać, bo byłoby to jak przypuszczam kwaśne jak ocet siedmiu złodziei 
(nawet mocno słodząc), praktycznie nie do wypicia, a nawet gdyby jakimś cudem 
udało się nam tak silny roztwór jakoś wypić w ilości całej szklanki naraz, to 
skończyłoby się to dla większości osób rychłą wizytą w toalecie.
Biorąc pod uwagę, że szklanka ma 250 ml ale gdy nalewamy wodę do szklanki to 
nigdy nie po brzeg, lecz właśnie ok. 240 ml, na 1 szklankę wody w witaminie 
liposomalnej przypada ok. 9,33 g witaminy, czyli ok. 3 łyżeczki. Jest to więc bardzo 
silny roztwór, a do tego dużo lepiej przyswajalny niż tradycyjny. Dlatego witaminy 
liposomalnej nie ma potrzeby pijać szklankami, wystarczą dużo mniejsze objętości.
 Jedna łyżka stołowa ma objętość 15 ml. Użyliśmy 24 łyżki stołowe wody (360 ml w 
sumie), w której znajduje się 14 g (14000 mg) witaminy C. Przyjmijmy, iż średnio 
udało nam się w warunkach domowych uzyskać ok. 70% cząsteczek (9,8 grama, 
9800 mg) pokrytych lipidową otoczką. W jednej łyżce mikstury znajdzie się ok. 583 
mg witaminy, z czego przyswoimy 80% (jest to mniej niż produkt LivOn Labs) czyli 
ok. 466 mg. Aby więc przyswoić 1 gram (1000 mg) należy spożyć ok. 40 ml 
mikstury (nieco ponad 2 łyżki).
Przepis nr 2: wersja „Forte”
Jeszcze bardziej skoncentrowany preparat możemy uzyskać robiąc liposomalną 
witaminę C w postaci Forte. Jest to moja ulubiona forma liposomalnej, którą w razie 
potrzeby stosujemy u mnie w domu. Ma ona jakby nieco gęstszą konsystencję od 
przepisu pierwszego. Jedna łyżeczka od herbaty (5ml) zawiera ok. 1 gram witaminy, 
z czego przyswoimy ok. 800 mg. Jedna łyżka stołowa zawiera ok. 3 gramy witaminy, 
z czego przyswoimy ok. 2400 mg.
W przepisie zmieniają się nieco proporcje:
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1. W 240 ml dobrze ciepłej (ale nie gorącej, ok. 70 stopni) wody wlanej do litrowego 
słoika wsypujemy 95 g lecytyny i namaczamy na ok. 1/2 godziny, po namoczeniu 
lecytyna uzyska konsystencję papkowatą i będzie się dobrze rozpuszczać.
2. W międzyczasie jak lecytyna się namacza podgrzewamy ostrożnie w garnuszku 
220 ml wody do temperatury nie wyższej niż 45-50 stopni (najlepiej użyć 
termometru aby nie ryzykować utlenienia witaminy, co objawi się uwalnianiem 
bąbelków – taką możemy już tylko wylać do zlewu) i bardzo dokładnie 
rozpuszczamy 100 gramów witaminy C (kwas L-askorbinowy lub askorbinian sodu). 
Rozpuszczalność witaminy C wynosi 333g/litr w temp. 24 stopni, dlatego nie 
próbujcie rozpuszczać takiej ilości w wodzie o temperaturze pokojowej, to się po 
prostu nie uda. Jeśli pamiętacie z lekcji chemii wiadomości na temat roztworu 
nasyconego to przydadzą się teraz te informacje: rozpuszczalność substancji 
poprawiają takie czynniki jak zmiana temperatury czy mieszanie. Czyli musimy 
wodę podgrzać (ale nie za mocno aby nam się nie utleniła witamina!) i jednocześnie 
cierpliwie mieszać (plastikową słomką, drewnianym patyczkiem, szklaną pałeczką, 
byle nie metalem). W temperaturze 24 stopni bowiem udałoby się nam rozpuścić 
jedynie 73,26 grama w 220 ml wody, a my potrzebujemy rozpuścić jej 100 g.
3. Gdy lecytyna będzie miała temperaturę ciała (będzie letnia) wlewamy do niej 
roztwór z witaminą i energicznie wstrząsamy przez jakiś czas (minutę, dwie) 
słoikiem do uzyskania jednolitego płynu (bez grudek lecytyny).
4. Miksturę poddajemy procesowi sonikacji w myjce utradźwiękowej jak w przepisie 
pierwszym, na początku ciecz będzie pienista, potem pianka zniknie, a gotowa jest 
gdy jej powierzchnia jest gładka, bez bąbelków pianki, a postać kremowa.
5. Dalej postępujemy jak w przepisie pierwszym.
Ten skoncentrowany preparat jest bardziej kwaskowaty w smaku od tego z przepisu 
pierwszego (pH produktu końcowego to ok. 3,5-4), ale za to mniej czuć jajkowaty 
posmak lecytyny: picie go bezpośrednio łyżeczką nie jest zalecane, lepiej wmieszać 
go do niewielkiej ilości soku, koktajlu, jogurtu, rozgniecionej widelcem na papkę 
połówki banana, podduszonego w garnuszku na mus jabłka (lub innych dowolnych 
zmiksowanych czy utartych owoców). Jednym słowem jakiś podkładzik co by nam to 
jakoś całkiem znośnie smakowało :) W sumie sok z cytryny ma zbliżony, choć 
jeszcze bardziej kwaśny odczyn (ok. 3), co zmierzyłam z ciekawości uniwersalnymi 
paskami lakmusowymi.
Jeśli ktoś chce może oczywiście zbuforować ten odczyn za pomocą wodorowęglanu 
sodu (sody oczyszczonej) tak jak w przypadku przepisu pierwszego lub użyć od razu 
zbuforowanej postaci witaminy czyli askorbinianu sodu jako surowca do wykonania 
preparatu. Oczywiście też każdy z przepisów można wykonać z połowy porcji, nie 
trzeba zaraz z całej. Wszystko zależy od bieżących potrzeb.
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Witaminę liposomalną najlepiej przyjmować pomiędzy posiłkami albo pół godziny 
przed posiłkiem. Posiłek najlepiej aby zawierał świeże warzywa i owoce, siemię 
lniane świeżo mielone, zieloną lub ziołową herbatkę lub świeżo wyciśnięty sok – w 
ten sposób dostarczymy do organizmu bioflawonoidy, które wspomagają 
przyswajanie witaminy C. W taki właśnie sposób podawał swoim pacjentom 
witaminę C podczas infekcji wirusowych (polio, odra, świnka) dr F. Klenner: 
witamina C doustnie lub pozajelitowo, a do tego koniecznie do picia soki np. 
owocowe. Za czasów Klennera (lata 40-ste, tuż po odkryciu witaminy C) postać 
liposomalna nie była znana, podawało się witaminę C tradycyjnie w roztworze 
doustnie lub pozajelitowo (dożylnie lub domięśniowo).
Jeśli więc na stronach sprzedających drogie suplementy przeczytacie informację, iż 
witamina C musi KONIECZNIE w jednym preparacie zawierać bioflawonoidy „bo 
inaczej nie działa” i dlatego MUSICIE kupić właśnie TEN JEDYNY choć kosztowny 
lecz jakże bardzo zdrowotnie opłacalny preparat mający dwa w jednym itd., to 
wiedzcie, iż jest to nieprawda, bowiem praktyka kliniczna wskazuje na zupełnie 
co innego. Tak samo dobrze i równie skutecznie działa podanie witaminy C osobno 
i bioflawonoidów osobno (ich bogatym źródłem jest pożywienie będące 
jednocześnie źródłem witaminy C, a więc świeże warzywa i owoce lub wyciskane z 
nich na świeżo soki, ale też i herbatki ziołowe czy zielona).
Jak napisał dr Andrew Saul (a ja się z nim całkowicie zgadzam): pożywienie jest 
kiepskim źródłem witaminy C (w sensie gdy mówimy o jej stosowaniu 
terapeutycznym potrzebnym w megadawkach np. przy infekcjach), ale jest dobrym 
źródłem bioflawonoidów, podczas gdy witamina C w kapsułkach czy tabletkach jest 
kiepskim kiepskim źródłem bioflawonoidów ale dobrym źródłem C. Dlatego 
najbardziej polecane (i opłacalne!) jest więc wybrać „zwykłą” witaminę ORAZ 
JEDNOCZEŚNIE prawidłowo się odżywiać (nawet i pić same soki gdy nie ma 
apetytu przy chorobie). W ten sposób mamy znakomity tandem korzyści i dla 
kieszeni i dla zdrowia.
Jeśli wzdragacie się na sam pomysł zakupu „zwykłej” witaminy bo przecież jest 
„sztuczna”, to należy zdać sobie sprawę, że… witamina C jest na tej planecie tylko 
jedna, w chemii nie istnieje bowiem pojęcie „lepszej” i „gorszej” substancji, więc 
czy pozyskamy substancję z naturalnego źródła czy uzyskamy ją na drodze przemian 
chemicznych to w efekcie otrzymujemy identyczną substancję i składa się ona 
nieodmiennie z sześciu atomów węgla, ośmiu atomów wodoru i sześciu atomów 
tlenu – wzór sumaryczny C6H8O6. Koniec, kropka.
Jednak wzór sumaryczny to jedno, a kwestia izomerii optycznej to drugie. Wiele 
wątpliwości wśród użytkowników w związku z tym rodzi kwestia „skrętności” 
witaminy. Nie ma tutaj jednak jakiejś wielkiej filozofii, jeśli wyjaśnimy sobie, że 
nazwa „lewoskrętna witamina C” nie jest nazwą naukową, jest nazwą jedynie 
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popularną, która ma swoją genezę w przedrostku „L-” w nazwie (kwas L-
askorbinowy to inna nazwa witaminy C), wskazującym na konfigurację względną 
Fischera (D i L), której nie należy mylić z konfiguracją bezwzględną czyli wzorem 
stereochemicznym (R i S lub inaczej +/-).
Witamina C jest raczej prostą substancją, pochodną glukozy. Biologicznie aktywna 
(czyli taka jaką znajdziemy w warzywach i owocach) substancja czyli witamina C 
jeśli chodzi o pełniejszą nazwę optycznie czynnego związku chemicznego to jej 
pełna nazwa brzmi kwas L(+) askorbinowy. Numer CAS 50-81-7. Ponieważ 
cząsteczka kwasu askorbinowego ma dwa asymetryczne atomy węgla (C4 i C5), 
więc oprócz kwasu L-askorbinowego możemy mieć do czynienia jeszcze tylko z 
trzema innymi izomerami tej substancji:

• D-askorbinowy (na obrazku poniżej 1b) 
• D-izoaskorbinowy (na obrazku poniżej 2a) 
• L-izoaskorbinowy (na obrazku poniżej 2b) 

Te trzy jednak nie mają aktywności biologicznej kwasu L-askorbinowego, nie mogą 
być więc w ogóle nazywane „witaminami”, dlatego nazwa „witamina C” jest 
używana w stosunku jedynie do jednego izomeru optycznego: kwasu L-
askorbinowego ponieważ tylko ten jeden izomer spełnia kryteria bycia „witaminą” 
czyli związkiem biologicznie czynnym. Na obrazku oznaczony jest on symbolem 1a. 
(źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ascorbic_acid_isomers.svg)
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Każdy z izomerów ma ponadto swój numer CAS: D-askorbinowy ma 8924-69-6, D-
izoaskorbinowy ma 89-65-6, a L-izoaskorbinowy 26094-91-7. O ile na lekach i 
suplementach nie ma obowiązku podawania numeru CAS (nie wiemy jaki 
stereoizomer został użyty) to na surowcach farmaceutycznych jest. 
Więc kupując suplement (czyli produkt przetworzony) tak naprawdę musimy 
polegać na zaufaniu, że firma na pudełku pisze prawdę o tym co sprzedaje, ale 
kupując surowiec farmaceutyczny nie musimy, bo tu mamy pewność – tutaj nie ma 
lipy i żaden producent surowca farmaceutycznego nie pozwoli sobie na sprzedaż 
czegoś innego niż opisane na etykiecie, bo od tego zależy ludzkie zdrowie i życie. 
Jak ważne są stereoizomery pokazała przecież choćby afera z Talidomidem sprzed 
kilkudziesięciu lat.
Dlatego przy zakupie witaminy krystalicznej w proszku (nie ma znaczenia czy 
kupujemy w sklepie internetowym czy na portalu aukcyjnym Allegro) zawsze 
zwracajmy uwagę na numer CAS, to jest bardzo ważne. Kwas L-askorbinowy ma 
numer CAS 50-81-7. Nie kupujmy produktu bez numeru CAS, oznaczonego bardzo 
ogólną nazwą jako „kwas askorbinowy”, ponieważ w rzeczy samej nie wiemy wtedy 
z którym izomerem kwasu askorbinowego mamy do czynienia. A musimy mieć 
pewność, że kupujemy ten biologicznie aktywny. Natomiast gdy na opakowaniu 
widnieje nazwa „witamina C” to z reguły będzie to właśnie tylko ten właściwy 
izomer (L-askorbinowy), jako że pozostałe trzy izomery kwasu askorbinowego nie 
mając aktywności biologicznej nie są nazywane/sprzedawane jako „witamina”.

Odnośnie zaś stworzonych przez sprzedawców „naturalnej” witaminy kolejnych 
mrożących krew w żyłach opowieści niezwykłej treści na temat produkowania 
chińskiej czy innej witaminy C z modyfikowanej genetycznie kukurydzy (czy innej 
rośliny) - wspomniany już ekspert od witamin, dr Andrew Saul, stwierdza: „you can’t  
genetically modify atoms!” czyli atomów nie można, nie da rady genetycznie 
zmodyfikować. I w sumie trudno nie przyznać mu racji. ;)
Warto wiedzieć, że Chiny są dzisiaj wiodącym światowym producentem witaminy C 
i nie tylko: większość surowców farmaceutycznych w preparatach jakie ludność 
dzisiaj łyka pod postacią wszelkiej maści aptecznych leków pochodzi właśnie 
stamtąd. Aby surowiec mógł być wprowadzony na rynek danego kraju i być w 
obrocie – musi jednak posiadać wymagane przepisami parametry, w tym zawartość 
głównego składnika, chlorki, siarczany, żelazo czy metale ciężkie, dla substancji 
wykorzystywanych w przemyśle spożywczym dodatkowo wymagana jest analiza 
mikrobiologiczna. W razie wątpliwości zawsze poproś sprzedawcę o przedstawienie 
świadectwa jakości kupowanej witaminy.
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