แดนดิ ไลออน ใช้ล้างพิษโลหะหนักจากเส้นเลือด และ

ช่วยขบวนการล้างพิษของตับ ไต และปอด ช่วยภาวะลำ�ไส้
แปรปรวน

ซีลีเนียม

ช่วยล้างพิษ สารปรอท สารหนู (Arsenic)
แคดเมียม เงิน ตะกั่ว สังกะสี

สังกะสี ช่วยล้างพิษสารปรอท ตะกั่ว (Lead) อะลูมินั่ม

สารหนู (Arsenic) พลวง (Antimony) และโลหะหนักอีกหลายชนิด

โครเมียม ช่วยในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ลดโอกาส
เกิดน้ำ�ตาลทำ�ลายหลอดเลือด

ด้วยความปรารถนาดีจาก
นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

ผู้น�ำ นวัตกรรมสุขภาพ และความงาม
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มาล้างพิษ

โลหะหนักกันเถอะ
อัลฟา ไลโปอิค แอซิด
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โลหะหนัก หมายถึง โลหะ (Metal) ทีม่ คี วามถ่วงจำ�เพาะมากกว่าน้� 
ำ
4 เท่าขึ้นไป ได้แก่ ดีบุก สังกะสี ทองแดง ตะกั่ว สารหนู ปรอท
เหล็ก นิกเกิล แคดเมียม โครเมียม มีอัตราการสลายตัวค่อนข้างช้า
ทำ�ให้สะสมอยูใ่ นสิง่ แวดล้อมได้นาน ซึง่ ธาตุโลหะหนักเหล่านี้ บางชนิด
มีประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม บางชนิดมีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่
บางชนิดก็เป็นพิษต่อร่างกาย
โลหะบางชนิดเป็นประโยชน์ในทางการแพทย์ เช่น โครเมียม
ทำ�ให้รา่ งกายใช้ฮอร์โมนอินซูลนิ ได้ดขี น้ึ มีประโยชน์กบั คนไข้เบาหวาน
สารทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ป็นสารโลหะหนักบางชนิด ร่างกายต้องใช้ในปริมาณ
น้อยๆ ทางการแพทย์ไม่ได้เรียกรวมว่า โลหะหนัก แต่จะเรียกว่า Trace
Element หรือแร่ธาตุ มีประมาณ 70 ชนิด หากกล่าวถึงโลหะหนัก
โดยทั่วๆ ไป จะหมายถึงสารที่มีความเป็นพิษต่อร่างกาย
สารโลหะหนักมักจะปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อม และสามารถปน
เปื้อนไปยังห่วงโซ่อาหารของมนุษย์  เช่น  ปนเปื้อนอยู่ในอาหารสัตว์
ในพืชผักผลไม้  กุ้ง  หอย  ปู  ปลา  มนุษย์รับเอาสารโลหะหนักเข้า
มาสู่ร่างกาย ทั้งทางหายใจ การดื่ม การรับประทาน การสัมผัส ทาง
ผิวหนัง สารโลหะหนักสามารถก่อพิษทัง้ แบบเฉียบพลัน เมือ่ ได้รบั เข้าไป
ในปริมาณมากๆ หรือค่อยๆ สะสมเข้าไปในร่างกายทีละน้อยๆ และ
ก่อให้เกิดพิษแบบเรื้อรัง คนเราทุกคนจะได้รับสารโลหะหนักสะสมใน
เนื้อเยื่อต่างๆ ในร่างกายเราบ้าง ไม่มากก็น้อย อาการที่เกิดจากพิษ
ของโลหะหนักสะสม ก็จะมีตั้งแต่เวียนศีรษะ อ่อนแรง เหนื่อยเพลีย
ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ ท้องผูก

โลหะหนักทีแ่ ม้วา่ จะมีปริมาณในร่างกายเพียงเล็กน้อย ในระดับที่
ไม่ก่อให้เกิดพิษ แต่ก็ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อร่างกายหลายประการ
เพราะโลหะหนักจะเข้าไปรบกวนการทำ�งานของแร่ธาตุตา่ งๆ ในร่างกาย
โดยปกติแล้วแร่ธาตุเหล่านี้จะช่วยเร่งปฏิกิริยาการทำ�งานของระบบ
ต่างๆ ในร่างกาย เช่น การสร้างพลังงาน การใช้สารอาหาร การสร้าง
ฮอร์โมน เป็นต้น ส่งผลให้ระบบการทำ�งานต่างๆ ของร่างกายหยุด
ชะงักไป สารโลหะหนักสะสม ยังก่อให้เกิดมะเร็ง ดังนัน้ การดึงโลหะหนัก
ออกจากร่างกายเป็นสิ่งจำ�เป็น

Oral Chelation คือ การรับประทานสารอาหารบางอย่าง

เข้าไป เพื่อไปจับโลหะหนักต่างๆ ออกจากร่างกาย ซึ่งสารที่ทำ�หน้าที่
จับโลหะหนักออกจากร่างกายได้มีหลายชนิด สูตรหนึ่งที่นิยมใช้ คือ
อัลฟา ไลโปอิค แอซิด แดนดิไลออน ซีลีเนียม และสังกะสี

อัลฟา ไลโปอิค แอซิด

เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
ประสิทธิภาพสูง โมเลกุลของอัลฟา ไลโปอิค แอซิด สามารถละลายได้ทั้ง
ในน้� 
ำ และน้�ำ มัน ทำ�ให้สามารถผ่านเยือ่ หุม้ สมองได้ รวมทัง้ ผ่านเข้าออก
เซลล์ทกุ เซลล์ในร่างกายได้  อัลฟา ไลโปอิค แอซิด เป็นสารจับโลหะหนัก
(Chelating Agent)   ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สารปรอท สามารถกำ�จัดทิง้ ออกจากร่างกาย ได้ทกุ ส่วนรวมทัง้ โลหะหนัก
ในสมองด้วย  และยังมีประสิทธิภาพในการจับโลหะหนักชนิดอืน่ ได้ดว้ ย
มีอาร์เซนิค ทองแดง แคดเมียม สังกะสี   ตะกั่วเหล็กส่วนเกิน และ
แคลเซียมส่วนเกิน แล้วยังให้ผลดีตอ่ ตับ เนือ่ งจากในโครงสร้างโมเลกุล
ของอัลฟา ไลโปอิค มีสาร Sulphur หรือกำ�มะถันอยู่ถึง 2 ตำ�แหน่ง
และมีต�ำ แหน่งทีจ่ ะจับสารพิษได้หลายจุด อัลฟา ไลโปอิค แอซิด ดักจับ
สารพิษออกจากหลอดเลือดที่น�ำ เลือดเข้าไปเลี้ยงที่ตับ ป้องกันตับเป็น
อันตรายจากสารพิษโดยไม่ให้สารพิษเข้าตับได้เลย

อัลฟา ไลโปอิค แอซิด  ยังทำ�หน้าที่เป็นโคแฟกเตอร์

ในกระบวนการหายใจของเซลล์ในระดับไมโตคอนเดียร
เพื่อผลิต
พลังงานให้เซลล์ใช้ รวมทัง้ เป็นสารทีช่ ว่ ยเพิม่ ระดับวิตามินอี  วิตามินซี
และกลูตา้ ไธโอนในกระแสเลือด มีการนำ�อัลฟา ไลโปอิค แอซิดมาใช้
ในทางการแพทย์มากมาย ทัง้ ในผูป้ ว่ ยเบาหวาน ผูป้ ว่ ยโรคหัวใจ และ
หลอดเลือด

