
และถั่วเหลือง จะไม่มีคอลลาเจนเลย ส่วนของสัตว์ที่มี 
คอลลาเจนมากเป็นพิเศษ ได้แก่ ครีบปลาฉลาม ประมาณ
ว่าครีบปลาฉลาม 1 ครีบ มีปริมาณคอลลาเจน 2,000 มก.
(คอลลาเจนเปปไตด์  3,000 มก. เท่ากับ หูฉลาม 1 ครีบครึ่ง) 
 ผลวิจัยการรับประทานคอลลาเจนเปปไตด์ 5,000 มก./วัน 
จากอาสาสมัครชาวญี่ปุ่น 25 คน อายุ 25-50 ปี เป็นระยะ
เวลา 6 สัปดาห์
	l	ผิวชุ่มชื้นขึ้น ไม่มีอาการผิวแห้ง  92%
	l	รองพื้น และ เครื่องสำาอางติดผิวดีขึ้น  95.5%
	l	ผิวกระชับ  ลดอาการบวมน้ำา  66.7%
	l	รอยคล้ำาใต้ตาลดลง  95%
	l	สิวน้อยลง  86.7%
	l	จุดด่างดำา ลดลง สีผิวเรียบเสมอขึ้น  72.0%
	l	ริ้วรอยลดลง รอยตื้นขึ้น  60%

ปริมาณแนะนำาในการรับประทาน คอลลาเจนเปปไตด์
 วิธีที่ 1  รับประทานเพื่อลดริ้วรอย บำารุงผิว ผม เล็บ 
กระดูก และ ข้อต่อ รับประทาน คอลลาเจนเปปไตด์ โดย
การผสมลงในอาหาร หรือ เครื่องดื่ม วันละ 3,000มก. 
 วิธีที่ 2  รับประทานเพื่อลดน้ำาหนัก เผาผลาญไขมัน
ขณะนอนหลับ รับประทาน คอลลาเจนเปปไตด์ โดยการผสม
ลงในน้ำาเปล่า วันละ 3,000มก. ด่ืมก่อนนอนขณะท้องว่าง 
(หลังจากอาหารมื้อสุดท้าย 3 ชั่วโมง)

Collagen Peptide  100%
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คอลลาเจนเปปไตด์ นวัตกรรมทันใจในการลดริ้วรอย
 คอลลาเจน โปรตีน มหัศจรรย์ในการลดร้ิวรอย คอลลาเจน 
เป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในร่างกาย คือ มีปริมาณถึง 1 ใน 3 
ของปริมาณโปรตีนทั้งร่างกาย คอลลาเจน เป็นส่วนประกอบ
สำาคัญของอวัยวะภายใน ผิวหนัง กระดูก และกระดูกอ่อน 
คอลลาเจน ที่ใช้ในวงการอาหารเสริมเพื่อความงามมีหลาย
รูปแบบ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของเจลาติน ซึ่งเป็นการสกัดแยก
คอลลาเจนด้วยความร้อน หรือ อยู่ในรูปของคอลลาเจนปกติ 
คอลลาเจนเปปไตด์ 100%
 คอลลาเจนเปปไตด์ เป็นการย่อยสลายโมเลกุลของ 
คอลลาเจน โดยใช้เอนไซม์ proteinase เพื่อให้เกิดโครงสร้าง 
ท่ีเล็กกว่าคอลลาเจนธรรมดา ทำาให้ดูดซึมได้ง่ายกว่าคอลลาเจน 
ธรรมดา และ มีความสามารถในการละลายที่สูงมาก  สามารถ 
ละลายได้แม้ในน้ำาเย็น และ ถึงแม้ในความเข้มข้นที่สูงสุดเช่น 
ที่ความเข้มข้น 100% คอลลาเจนเปปไตด์  ก็ยังละลายได้ดี
คอลลาเจน โครงสร้างที่สำาคัญที่สุดของชั้นหนังแท้ ปัจจัยสู่
ความเต่งตึงและเรียบเนียนของผิว
 คอลลาเจนเป็นส่วนประกอบกว่า 70% ของชั้นหนังแท ้

และทำาหน้าที่เปรียบเหมือนสปริงของชั้นหนังแท้ นอกจาก
เป็นโครงสร้างหลักของชั้นผิวหนังแล้ว คอลลาเจนยังทำา 
หน้าที่อุ้มน้ำา  สร้างความชุ่มชื้นให้กับชั้นผิวหนัง การบริโภค 
คอลลาเจนเสริม นอกจากช่วยลบเลือนร้ิวรอยอย่างเห็นได้ชัด 
ซึ่งไม่มีผลิตภัณฑ์แบบทาชนิดใดจะเสมอเหมือน เนื่องจาก
โครงสร้างโมเลกุลของคอลลาเจนใหญ่มาก ไม่สามารถซึม
ผ่านชั้นผิวหนังได้ด้วยการทา ยังได้ผลดีไปถึงสุขภาพของผม 
และเล็บด้วย  เนื่องจากผิว ผม และเล็บต่างก็เป็นโครงสร้าง 
ของชัน้ผวิหนงัด้วยกันทัง้สิน้ การบรโิภคคอลลาเจนเสรมิเปน็ 
ประจำา นอกจากช่วยให้ผิวเรียบ และ ตึงแล้ว ยังช่วยรักษาการ
เล็บเปราะ เล็บสุขภาพไม่ดี และผมที่หลุดร่วงง่าย โดยการ 
ท่ีบริโภคคอลลาเจนเสริม     จะทำาให้ผมงอกเร็วข้ึน         เส้นผมหนาข้ึน 
และรากผมแข็งแรงขึ้นอีกด้วย
คอลลาเจน  โครงสร้างที่สำาคัญของกระดูก  และกระดูกอ่อน 
 กว่า 90% ของโครงสร้างกระดูก คือ คอลลาเจน โปรตีน 
เมื่อปริมาณคอลลาเจนในร่างกายลดลง จะทำาให้กระดูก 
แข็งเปราะ และหักง่าย และกระดูกอ่อน ก็จะเส่ือมลงอย่างรวดเร็ว 
ยังส่งผลให้เกิดโรคข้อเสื่อม เข่าเสื่อม

ก่อความเจ็บปวดทรมานให้ท้ังบริเวณข้อเข่า และข้อสะโพก
 เม่ือปริมาณคอลลาเจนในกระดูกลดลง ความหนาแน่น 
กระดูกก็จะลดลงด้วย ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงในวงการแพทย์ 
และ เป็นปัจจัยหลักของภาวะกระดูกเสื่อม ในชาย
อายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป และ ในหญิงผู้เข้าสู่ช่วง 
วัยทอง ข้อเท็จจริงนี้ ไม่ได้รับการกล่าวถึงมากนัก 
โครงสรา้งทีแ่ทจ้รงิของกระดกู    คอื       90% ประกอบดว้ย 
คอลลาเจน ซึ่งมีแคลเซียมสะสมอยู่ในช่องว่างระหว่าง 
คอลลาเจน เม่ือปริมาณคอลลาเจนในกระดูกลดลง 
แคลเซียมจะไม่สามารถสะสมในกระดูกได้ ยังผล 
ให้เกิดภาวะกระดูกเสื่อม และเปราะหักง่าย 
ทั่วร่างกาย ในการเพิ่มความหนาแน่นของกระดูก 
กระดูกอ่อน และ ฟัน จำาเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องรับประทาน 
คอลลาเจนเสริม ร่วมกับแคลเซียม และภาวะกระดูกพรุน 
ไม่สามารถรักษาได้ด้วยการรับประทานแคลเซียมเสริม
แต่เพียงอย่างเดียว
ทำาไมต้องรับประทานคอลลาเจนเสริม
 ปริมาณคอลลาเจนในร่างกายลดลง 
อย่างรวดเร็ว หลังจากมนุษย์มีอายุประมาณ 
18 ปี อาจกล่าวได้ว่า ผิวของหนุ่มสาว อายุ 
18 ปี จะเต่งตึง แข็งแรง และสวยงามที่สุดใน
ช่วงชีวิตของมนุษย์ จากนั้นปริมาณคอลลาเจน ทั่วทั้ง 
ร่างกายทุกส่วนจะลดลงอย่างรวดเร็ว  เมื่อมนุษย์ 
มีอายุประมาณ 40 ปี ปริมาณคอลลาเจนก็
ลดระดับลงถึง 70% ของระดับสูงสุด 
ยังผลให้เกิดผิวหนังที่หย่อนยาน 
ห้อยย้อย และเกิดริ้วรอยทั่ว
ใบหน้า และเรือนร่าง ทำาให้
แลดูแก่ชรา 
คอลลาเจนในอาหารมีปริมาณ 
น้อยมาก
 โปรตีนในอาหารปกติจะไม่
มีคอลลาเจน โปรตีน เช่น 
เนื้อสัตว์ เนื้อปลา นม ไข ่


