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 Garcenia HCA สารสกัด HCA  (Hydroxy Citric Acid) 
จากผลส้มแขก ป้องกันการเปล่ียนน้ำาตาลส่วนเกินเป็นไขมัน 
ในระดับเซลล์ ลดโอกาสการเกิดไขมันสะสม ทำาให้มีการ
เผาผลาญแป้ง และน้ำาตาล เป็นพลังงานมากขึ้น จึงผ่าน
กระบวนการควบคุมน้ำาหนักอย่างไม่อ่อนเพลีย เหมาะสำาหรับ
คนอ้วนเน่ืองจากชอบรับประทานอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรต 
แป้ง และน้ำาตาล
 L-Carnitine Tartrate  เป็นโปรตีนที่ถูกสังเคราะห์
ข้ึนภายในร่างกาย ทำาหน้าท่ีในการเผาผลาญไขมัน การใส่ 
L-Carnitine ลงในสูตรอาหารเสริมลดน้ำาหนัก ช่วยกระตุ้น
การเผาผลาญไขมัน ลดความอยากอาหาร ทำาให้ร่างกาย
มีพลังงานเพ่ิมข้ึน และมีปริมาณกล้ามเน้ือเพ่ิมข้ึน 
 โครเมียม (Chromium) เป็น 1 ใน 16 แร่ธาตุที่
จำาเป็นของร่างกาย เป็นแร่ธาตุที่มีความสำาคัญอย่างยิ่ง
ต่อการสร้างฮอร์โมนอินซูลิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควบคุม
การเผาผลาญโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน โครเมียม 
เป็นแร่ธาตุหลักในการควบคุมระดับไขมันในเลือด และ ระดับ 
โคเลสเตอรอล จากผลการวิจัย ทั้งในสัตว์ และในมนุษย์ 
พบว่า การบริโภคโครเมียม ทำาให้ไขมันลดลง และร่างกาย 
มีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น
 
 สารสกัดต่างๆเหล่านี้ วงการแพทย์ได้มีการนำามาใช้
รับประทานช่วยในการควบคุมน้ำาหนัก และกำาจัดส่วนเกิน 
ซึ่งจะได้ผลดียิ่งขึ้น หากปฏิบัติร่วมกับการควบคุมอาหาร 
และการออกกำาลังกายอย่างสม่ำาเสมอ
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จะทำาให้มีการถ่ายอุจจาระบ่อยคร้ังข้ึน เพ่ือเป็นการกวาดล้าง 
ทำาความสะอาดระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะลำาไส้ใหญ่ ให้
สะอาดอยู่ตลอดเวลา 
 ผลการวิจัยพบว่า สารสกัดจากสมอไทย ช่วยควบคุม 
ระดับไขมันในเส้นเลือด และช่วยการทำางานของตับในการ
กำาจัดไขมันออกจากร่างกาย (Murray 1995) รวมทั้งกระตุ้น
การเผาผลาญของร่างกายด้วย

 ในประเทศอินเดีย สารสกัดจากสมอไทย ใช้ในการ
รักษาโรคหลายชนิด เช่น โรคระบบทางเดินอาหาร อาการ
อาหารไม่ย่อย โรคระบบทางเดินปัสสาวะ โรคเบาหวาน โรค
ผิวหนัง โรคพยาธิ โรคหัวใจ อาการไข้เป็นระยะ อาการ
ท้องอืด ท้องเฟ้อ ท้องผูก แผลในทางเดินอาหาร อาเจียน 
อาการเจ็บปวดในลำาไส้ และริดสีดวงทวารหนัก นอกจากนี้ 
ยังมีฤทธ์ิในการต้านเช้ือไวรัส รวมท้ังเช้ือ HIV และแบคทีเรีย
บางชนิด บำารุงหัวใจ ต้านอนุมูลอิสระ และชะลอความชรา
 ผลท่ีเด่นของสารสกัดจากสมอไทย จะเป็นเร่ืองของการ 
กำาจัดสารพิษออกจากร่างกาย และช่วยระบาย โดยที่ตำารับ 
สมุนไพรไทยอ้างว่า การรับประทานสารสกัดจากสมอไทย
จะทำาให้พิษต่างๆ รวมทั้งสารพิษตกค้าง ถูกกำาจัดออกจาก
ร่างกาย “โดยสิ้นเชิง” ในเรื่องของการช่วยระบายนั้นตำารับ
การแพทย์แผนไทย เขียนไว้ชัดเจนว่า สารสกัดจากสมอไทย 

 สารสกัดจากเปลือกสน (Pine Bark Complex) 
 สารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง ซึ่งเป็นที่รู้จัก
กันดีในวงการแพทย์ถึงการออกฤทธ์ิในการชะลอความชรา 
บำารุงผิวพรรณ และป้องกันภาวะเลือดหนืด ทำาให้ออกซิเจน
สัมผัสกับเซลล์ได้มากข้ึนผลท่ีได้ คือ การกระตุ้นการเผาผลาญ
ของเซลล์ จึงลดโอกาสเกิดไขมันสะสมในเซลล์ ทำาให้ร่างกาย
มีพลังงานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังกระตุ้นการไหลเวียน และ 
ลดการคั่งน้ำา บวมน้ำา ของร่างกาย

 การควบคุมน้ำาหนักในปัจจุบัน ที่มีการแพร่หลายอย่าง
มากในวงการแพทย์แผนตะวันตกขณะน้ี คือการควบคุมน้ำาหนัก 
ควบคู่ไปกับการกำาจัดพิษ (Detoxification) ออกจากระบบ
ร่างกาย      ปัจจุบันน้ี         คนเราเผชิญกับมลพิษมากมายจากส่ิงแวดล้อม 
ที่ปนเปื้อนมาในน้ำา อาหาร อากาศ และ เครื่องดื่ม    ไม่ว่าจะเป็น 
โลหะหนัก ยาปราบศัตรูพืช ยาฆ่าวัชพืช ยาฆ่าเชื้อรา 
ปิโตรเคมี และ อื่นๆ ร่างกายของเราดูดซับเอาสารพิษเหล่านี ้
เข้าไปไว้ในร่างกาย สะสมนานๆเข้าถึงระดับท่ีเป็นพิษก็จะทำาให้ 
ร่างกายเกิดอาการต่างๆนานา และยังเป็นต้นเหตุของการ
เกิดโรคเรื้อรังหลายชนิด รวมทั้งโรคมะเร็งด้วย   
 หากปล่อยให้มีภาวะท้องผูกเรื้อรัง เรากำาลังเปลี่ยน
ลำาไส้ใหญ่ของเรา ให้กลายเป็นแหล่งผลิตสารพิษ ซึ่งจะถูก
ดูดซึมกลับเข้าสู่กระแสเลือด และแพร่ไปยังเซลล์ทุกเซลล์ของ
ร่างกาย รวมทั้งสมอง และ ระบบประสาท การทำาให้ลำาไส้ใหญ่
สะอาด และปราศจากสิ่งตกค้างอยู่เสมอ เป็นขั้นตอนแรก 
ที่สำาคัญที่สุดของการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และการ 
ลดน้ำาหนัก ถ้าคุณอยากมีหน้าท้องแบนราบ ผิวเนียนปราศจากสิว 
หน้าใส การกำาจัดสารพิษออกจากร่างกาย (Detoxification) 
เป็นสิ่งจำาเป็น
 สารสกัดจากสมอไทย (Terminalia Chebula) ได้รับ 
สมญาจากวงการอายุรเวท ประเทศทิเบต ว่าเป็นราชาสมุนไพร 
(King of the Medicine) เนื่องจากฤทธิ์ในการกำาจัดสารพิษ
ออกจากร่างกาย และผลในการบำาบัดโรคหลายชนิด ใน
ขณะเดียวกัน มีรายงานถึงผลในการบำารุงสุขภาพ และการ
ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย


