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  برای سالمتی  B3خواص ویتامین 
 

شود. این ویتامین، ماده مغذی بسیار مهمی است زیرا هر قسمت از بدن برای نیز شناخته می به نام نیاسین B3 ویتامین
  .عملکرد صحیح به آن نیاز دارد

شود. همچنین برای درمان در درجه اول برای کاهش سطح کلسترول باال در بدن استفاده می یا نیاسین B3 ویتامین
  .مرغ منابع خوب این ویتامین هستند و اختالالت تنفسی یا عروقی نیز کاربرد دارد. غذاهایی مانند ماهی، آجیل

 .کندهمچنین به گردش خون خوب، عملکرد طبیعی مغز و تقویت حافظه نیز کمک می
 

رف مقادیر مناسبی از این ویتامین بسیار مهم است زیرا مصرف بیش از حد ممکن است اثرات نامطلوبی بر سالمتی مص
  .شما داشته باشد

تواند از طریق جریان خون انسان عبور کند و بنابراین بدن یا نیاسین یک ویتامین محلول در آب است که می B3 ویتامین
  .شکل ادرار دفع کند های اضافی را بهتواند ویتامینمی

توان هم از طریق مواد غذایی و هم از طریق مواد مایع دریافت کرد، زیرا بدن ما به هایی را میدر نتیجه، چنین ویتامین
های ، استخوان کلسیم این است که با کمک به حفظ B3 مزیت اصلی ویتامین"یک منبع ثابت نیاز دارد. به گفته پزشکان، 

 ". داردمیشما را قوی تر نگه 

 

 .یا نیاسین و اینکه چرا باید به اندازه کافی از آن استفاده کنید، آورده شده است B3 در ادامه هفت مزیت مهم ویتامین
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 برای بدن b3 فواید ویتامین

  هضم منظم .1
کند که به نوبه خود باعث ایجاد اشتهای سالم و پوستی به عملکرد طبیعی سیستم گوارش انسان کمک می B3 ویتامین

  .شوددرخشان می
مهم ها و الکل است، ها، کربوهیدراتاین ویتامین برای بسیاری از عملکردهای دستگاه گوارش، که شامل تجزیه چربی

 .تواند بسیار مفید باشدقطعًا می B3 باشد. مصرف نیاسین یا ویتامینمی
  کندپالگر را درمان می .2

ها در آن B3 برند، کمبود شدید ویتامینهای پوستی یا پالگر رنج میافرادی که از ضعف عضالت، مشکالت گوارشی، عفونت
  .مشهود است

 شود. این افراد باید دوز افزایش یافته ویتامیندر بدن ایجاد می B3 پالگر یک بیماری است که به دلیل کمبود ویتامین
B3 ها به عنوان بخشی از درمان خود مورد استفاده قرار دهند. مصرف بیشتر مواد غذایی را از طریق رژیم غذایی یا مکمل

 .مهم است غنی از نیاسین، برای جلوگیری از چنین وضعیتی که ممکن است با گذشت زمان بدتر شود بسیار
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  بخشدپوست را بهبود می .3
کند. این ویتامین اغلب در لوازم های خورشید کمک مییا نیاسین به محافظت از پوست در برابر آسیب B3 ویتامین

  .شودهای مورد استفاده برای ضد پیری استفاده میآرایشی و کرم
کن است به دلیل افزایش سن رخ دهد را های ناشی از نور خورشید و تغییر رنگ که ممشناخته شده است که آسیب

 .کندها، تقویت پوست و تحریک قدرت آن برای حفظ رطوبت کمک میمعکوس کند. این ویتامین چند کاره به بهبود زخم
 .ایمپرداخته برای پوست b3 اص ویتامینخو ای جداگانه به بررسیتر در مقالهپیش

  دهدعالئم آرتریت را کاهش می .4
بخشد و از التهاب ناشی از آرتریت جلوگیری کند، تحرک مفاصل را بهبود میبه کاهش عالئم آرتروز کمک می B3 ویتامین

 .کندمی
ان حاصل کنید که دوزهای زیادی کند. اطمینخواص غیر التهابی آن به کاهش آرتروز و تقویت عملکرد مغز نیز کمک می

 .کنید زیرا ممکن است اثرات خوبش را نیز معکوس کنداز نیاسین مصرف نمی
  کنداز خطر بیماری قلبی جلوگیری می .5

دهد. های قلبی را کاهش میکند که خطر ابتال به بیماریاین ویتامین به مدیریت سطح کلسترول در بدن شما کمک می
ها و مسدود کردن جریان خون برای قلب مضر تواند با سفت شدن رگو التهاب را که می همچنین استرس اکسیداتیو

  .کندباشد، مهار می
 .نیاسین به عنوان گشاد کننده عروق خونی و بهبود دهنده جریان خون شناخته شده است

  سالمت روان .6
اضطراب، افسردگی و اختالل دوقطبی استفاده یا نیاسین اغلب برای درمان بسیاری از اختالالت مانند  B3 های ویتامینمکمل

 .شوندمی
دارند. عالوه بر این، سطوح پایین سروتونین انتقال دهنده عصبی، اغلب  B افراد مبتال به افسردگی معمواًل کمبود ویتامین

 .شودساخته می B3 ویتامین شود. سروتونین به اسید آمینه تریپتوفان نیاز دارد که در واقع با کمکمنجر به افسردگی می
 دیابت .7

توانند به طور مؤثر کند . اکثر بیماران دیابتی با کمک نیاسین مینیاسین به درمان دیابت و سطح قند خون باال کمک می
و تری گلیسیرید مفید است، بلکه برای  LDLنه تنها در کاهش کلسترول تام،  B3 ویتامین .را کنترل کنند HBA1C سطح

 .خطر استه تحت نظارت پزشک، بیبیماران دیابتی، البت

 

https://decamondchemistry.com/properties-of-vi…-b3-for-the-skin
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 B3 ویتامین میلی گرم 18-14سال، روزانه به حدود  18طبق گزارش هیئت تغذیه غذایی ایاالت متحده، بزرگساالن باالی 
 .نیاز دارند

 .در تماس باشید کارشناسان ما توانید بابرای تهیه این محصول می
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