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น้ำ�มันงาขี้ม้อนผสม
น้ำ�มันกระเทียม

สารอาหารเพื่อหัวใจ และหลอดเลือด
ปรับสมดุลไขมันในเลือด ปรับสมดุลความดันโลหิต

ต้านภูมิแพ้-กระตุ้นภูมิต้านทาน

นูทราเฮอร์เบิ้ล

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

น้ำ�มันงาขี้ม้อนผสมน้ำ�มันกระเทียม
สารอาหารเพือ่ หัวใจ และหลอดเลือด
ปรับสมดุลไขมันในเลือด
ปรับสมดุลความดันโลหิต
ต้านภูมิแพ้-กระตุ้นภูมิต้านทาน

โรคหัวใจ และหลอดเลือด เป็นภัยซึ่งคุกคามชีวิต และ
คุณภาพชีวติ ของผูค้ นมากมาย เมือ่ คนเรามีอายุมากกว่า 30 ปีขน้ึ ไป
หลอดเลือดของเราจะมีความยืดหยุ่นลดลง ทำ�ให้หัวใจต้องบีบตัว
มากขึน้ ผลคือความดันโลหิตโดยเฉลีย่ สูงขึน้ ยิง่ ผูท้ ม่ี นี �ำ้ หนักเกิน
และใช้ชวี ติ อยูใ่ นความเร่งรีบ และความเครียด ทำ�ให้ความดันโลหิต
มีโอกาสสูงขึ้นไปอีก ยิ่งความดันโลหิตสูงขึ้นเท่าไร แรงดันที่ดัน
ผนังหลอดเลือด จะส่งผลให้ผนังหลอดเลือดสูญเสียความยืดหยุ่น
มากขึ้นเท่านั้น ความดันโลหิตที่สูงในระยะเวลานาน จะกลายเป็น
ภัยเงียบที่จะนำ�ไปสู่ภาวะเส้นเลือดในสมองแตก ไตเสื่อม และ
จอตาเสื่อมได้
หลอดเลือดที่อักเสบ จะมีไขมัน และลิ่มเลือดมาอุดตันได้ง่าย
ทำ�ให้เนือ้ เยือ่ ทีเ่ ส้นเลือดนัน้ ไปหล่อเลีย้ ง เกิดอาการขาดเลือด หรือ
บางครั้ง คราบไขมัน หรือลิ่มเลือดหลุดออกจากบริเวณนั้น ไป
อุดตันหลอดเลือดที่เล็กกว่า จะทำ�ให้เกิดการขาดเลือด หากเป็น
หลอดเลือดสมอง หรือหัวใจ ก็จะเป็นอันตรายถึงชีวิต

น้ำ�มันงาขี้ม้อน (Perilla Oil) งาขี้ม้อน
หรืองาม้อน

1. มี โอเมก้า 3 และ 6 ในปริมาณที่ใกล้เคียงกับปลาทะเลน้ำ�ลึก
โดยมีปริมาณโอเมก้า 3 มากถึงร้อยละ 54%-64% และมีโอเมก้า 6
ร้อยละ 14%
2. อุดมไปด้วยแคลเซียม และฟอสฟอรัส และมีวิตามินบีสูง
3. มีงานวิจัยการลดค่าการอักเสบของหลอดเลือด  ในผู้ที่มีไขมัน
ในเลือดสูง
4. เพิ่ม HDL ลด LDL และลดโคเลสเตอรอลรวม ในผู้ที่มีไขมัน
ในเลือดสูง ได้ภายใน 3 เดือนหลังการรับประทาน
5. ให้สาร Rosmarinic Acid ลดการอักเสบของหน่วยไต
6. ต้านภูมแิ พ้ และมีงานวิจยั การนำ�มาใช้รกั ษาหอบหืด ลดการบวม
ของหลอดลม และทางเดินหายใจขณะเกิดหอบหืด และป้องกัน
การเกิดหอบหืด
7. บำ�รุงสมอง และเพิ่มความจำ�
8. ต้านอนุมูลอิสระ

น้ำ�มันกระเทียม (Garlic Oil)

1. ให้สารสำ�คัญชื่อ Allicin และ แร่ธาตุกำ�มะถัน แร่ธาตุซีลีเนียม
แร่ธาตุแมงกานีส
2. ปรับสมดุลความดันโลหิต ลดความดันโลหิตในผูท้ ม่ี คี วามดันโลหิตสูง
ในระยะเวลา 4-6 เดือน
3. ปรับสมดุลไขมันในเลือด ลดไขมัน LDL
4. ทำ�ให้ตับอ่อนทำ�งานดีขึ้น ปรับสมดุลน้ำ�ตาลในเลือด
5. ลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือด ป้องกันลิม่ เลือดอุดตันหลอดเลือด
6. ให้ผลดีกับผู้ป่วยโรคไม่เผาผลาญ (Metabolic Syndrome)
มีงานวิจยั ในสัตว์ทดลองว่า การกินน้�ำ มันกระเทียมลดภาวะดือ้ อินซูลนิ
ปรับสมดุลน้ำ�ตาล ไขมัน และความดันโลหิต
7. กระตุ้นภูมิต้านทาน โดยเฉพาะภูมิต้านทานต่อโรคหวัด
8. ลดการเกิดภูมิแพ้ และอาการเรื้อรังทางระบบทางเดินหายใจ
เช่น หวัด หอบหืด ไซนัส หูอักเสบ เป็นต้น

9. ลดอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร เช่น อาหารไม่ย่อย
เบื่ออาหาร แน่นท้อง ท้องเฟ้อ และท้องอืด ลดการอักเสบ และ
ช่วยเรื่องแผลในกระเพาะอาหาร
10. ต้านเชื้อแบคทีเรีย และไวรัสหลายชนิด
11. ต้านอนุมูลอิสระ
12. กำ�จัดสารตะกั่วในร่างกาย
13. ต้านมะเร็ง และมีงานวิจัยในการร่วมบำ�บัด และป้องกันมะเร็ง
หลายชนิด ได้แก่ มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ มะเร็งทวารหนัก มะเร็ง
กระเพาะอาหาร มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปอด
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งชนิด Multiple Myeloma

ข้อควรระวัง :

การรับประทานน้ำ�มันกระเทียม  ต้อง
รับประทานหลังอาหารทันที เนือ่ งจากระคายเคืองกระเพาะอาหาร

