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น้ำามันเมล็ดทับทิม
 และแร่ธาตุ

สารอาหารอื่นๆซึ่งช่วยใน
การควบคุมน้ำาหนัก

ผอม 
สวย

 
• โครเมียม เป็นแร่ธาตุหลักในการ
ควบคุมระดับไขมันในเลือด และระดับ
โคเลสเตอรอล รวมทั้งช่วยเผาผลาญ
แป้ง และน้ำาตาลในเลือด การบริโภค
โครเมียม ทำาให้ไขมันลดลง 
และร่างกายมีมวล
กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น

• แมงกานีส มีความสำาคัญ กับ
การเผาผลาญไขมัน และโปรตีน และ
การสร้างกล้ามเนื้อ

• ซีลีเนียม ลดความอยากอาหาร

ต้านเนื้องอก 
และมะเร็ง



• ฟูโกแซนทินจากสาหร่ายสีน้ำาตาล 
สารอาหารกระตุ้นการเผาผลาญไขมัน กระตุ้นการเผาผลาญ และ 
ลดการสะสมไขมันใหม่

ฟูโกแซนทิน เป็นสารอาหารจากพืช อยู่ในกลุ่มแคโรทีนอยด์ที่ให้
สารสีส้มในพืช สกัดได้จากสาหร่ายสีน้ำาตาล มีฤทธิ์ในการต้าน
อนูมูลอิสระสูงมาก มีงานวิจัยในสัตว์ทดลองในการป้องกันเส้นเลือด
ในสมองแตก ต้านอักเสบ และยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง
หลายชนิด สิ่งที่น่าสนใจและเป็นที่เลื่องลือของฟูโกแซนทิน คือ 
คุณสมบัติในการกระตุ้นการเผาผลาญของเซลล์และให้พลังงานแก่
เซลล์ ทำาให้ฟูโกแซนทิน เป็นสารอาหารที่ช่วยในการเผาผลาญไขมัน 
มีกลไกการออกฤทธิ์ในการกระตุ้นให้ไขมันสีขาวในร่างกาย (White 
Body Fat) ทำาการเผาไขมัน และช่วยให้ค่าเลือดต่างๆ ดีข้ึน โดยเฉพาะ
ค่าการอักเสบของหัวใจ และหลอดเลือด

 ฟูโกแซนทินจะออกฤทธิ์กระตุ้นโปรตีนชนิดหนึ่งในเซลล์ ที่ชื่อ 
ไมโตคอนเดียร ยูซีพีวัน (Mitochondria Uncoupling Protein-1 : 
UCP1) ซึ่งกระตุ้นการเผาผลาญและการกำาจัดไขมันสีขาวในร่างกาย
ฟูโกแซนทิน มีกลไกในการป้องกันการเกิดเซลล์ไขมันเพ่ิมข้ึนในร่างกาย 
ป้องกันไขมันสะสมในเซลล์ โดยท่ีเม่ือเรากินสารฟูโกแซนทินเข้าไป สารน้ี
จะถูกเปล่ียนเป็นสารช่ือ ฟูโกแซนทินอล (Fucoxanthinol) ซ่ึงทำาหน้าที่
ป้องกันเซลล์ไขมันที่เกิดใหม่ ไม่ให้กลายเป็นเซลล์ไขมันที่โตเต็มวัย 
และยังไปยับย้ังการสร้างหลอดเลือดใหม่ไปเล้ียงเซลล์ไขมันด้วย จึงเป็น
การป้องกันการเกิดไขมันสะสมตามที่ต่างๆ ในร่างกาย

ฟูโกแซนทินปรับสมดุลน้ำาตาลในเลือด และลดค่า
การอักเสบในเลือด  ซึ่งให้ผลดีอย่างมากในกลุ่มผู้ป่วยโรคอ้วนลงพุง 
หรือเมตาโบลิค ซินโดรม เอ็กซ์       

ฟูโกแซนทินกับมะเร็ง งานวิจัยหลายชิ้นพบว่า ฟูโกแซนทิน 
มีฤทธิ์ต้านการเกิดเนื้องอก และมะเร็งหลายชนิด กระตุ้นการฝ่อ
ตายไปเอง (Apoptosis) ของเซลล์มะเร็งลำาไส้ใหญ่ เซลล์มะเร็ง
เม็ดเลือดขาว เซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก เซลล์มะเร็งเต้านม ท้ังหมดน้ี
เป็นงานวิจัยในหลอดทดลอง ซึ่งน่าสนใจในการรักษามะเร็งแบบ
การแพทย์ผสมผสาน
 
สารสกัดจากน้ำามันเมล็ดทับทิม น้ำามันเมล็ดทับทิมมี
สารสำาคัญหลากหลายชนิดได้แก่ พูนิซิก แอซิด (Punicic Acid) 
โอลิอิก แอซิด (Oleic Acid) ไลโนเลอิก แอซิด (Linoleic Acid) 
พัลมิติก แอซิด (Palmitic Acid) สเตียริก แอซิด (Stearic Acid) 
ไฟโตสเตอรอล (Phytosterols) และวิตามินอี สารที่มีปริมาณมาก
ได้แก่  อัลฟา ไลโนเลนิก แอซิด (Alpha Linolenic Acids) และ 
พูนิซิก แอซิด (Punicic Acid) ให้ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ 
ต้านอักเสบ ปกป้องหน่วยไต ต้านอาการไตเสื่อม ปกป้องเซลล์ตับ 
ปกป้องสมอง และระบบประสาท ต้านมะเร็งและเนื้องอก 
กระตุ้นภูมิต้านทาน  เพิ่มการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต 
และลดภาวะดื้ออินซูลิน กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน 
และลดการสลายคอลลาเจน ทำาให้ผมแข็งแรงขึ้น

ฟูโกแซนทิน ผสม 
สารสกัดจากน้ำามัน
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