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กลุ่มดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

Preventive Medicine



เอ
กส

าร
เพ

ื่อก
าร

อบ
รม

ภา
ยใ

นบ
ริษ

ัทฯ
เท

่าน
ั้น

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กลุ่มดูแลสุขภาพ
Preventive Medicine

เกรพซีด เอ็กซ์แทรค พลัส โทเมโท เอ็กซ์์แทรค
(Grape Seed Oil Plus Grape Skin Extract) 

ฟิช โฟร์ตี้
(Fish Fourty) 

เกรพซีด ออยล์ พลัส เกรพ สคิน เอ็กซ์์แทรค
(Grape Seed Oil Plus Grape Skin Extract) 

เกรพซีด เอ็กซ์แทรค พลัส มัลเบอร์รี่
(Grape Seed Extract Plus Plus Mulberry)  

เกรพซีด ออยล์ พลัส เกรพซีด เอ็กซ์แทรค
(Grape Seed  Oil Plus Grape Seed Extract) 

เกรพซีด เอ็กซ์แทรค พลัส เทอเมอริค เอ็กซ์แทรค
(Grape Seed Extract Plus Turmeric Extract) 

มัลเบอร์รี่ ฟรุ๊ต แอนด์ ลีฟ
(Mulberry Fruit & Leaf)  

เอแอลซี แม็ค
(ALC Mac)

เกรฟ แอนด์ จิงเส็ง
(Grape and Ginseng)

โอริซอล เทน
(Orezol Ten)

ซูการ์
(Sukar) 

ยูบิควินอล มิกซ์
(Ubiquinol Mix)
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ฟิชเชอร์ อีพีเอ
(Fisher EPA) 

ไวต้าแคล
(Vitacal) 

มูซิ
(Mushi)

ฟิชเชอร์ โกลด์
(Fisher Gold) 

ฟิชเชอร์ เบอร์รี่
(Fisher Berry) 

คอลลาดีน
(Colladene) 

ถั่งเช่า
(Cordyceps Powder Plus Reishi Extract) 

ฟิชเชอร์ ฟิช
(Fisher Fish) 

โรสฮิป แอนด์ ฟิชออยล์
(Rosehip & Fish Oil) 

ไฟโตเจน
(Fytogen) 

ไลโคปีน อีพีเอ
(Lycopene EPA)

อิมแมกซ์
(Immax) 
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ไวต้าซี
(Vita C) 

สเต็มแมค
(Stemmac)  

คอล่า
(Chola) 

เบต้าสไป
(Betaspi) 

ตรี-ผลา
(Tre-Pala) 

สไปรูแม็ค
(Spirumax) 

อัลฟา พลัส
(Alpha Plus) 

ลีวา
(Leva)

รีไวต้า
(Revita) 

โบวิส
(Bowis)

ออปทิลลา
(Optila)  

แอสต้า ซิกซ์
(Asta 6) 
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อีซี่
(Eazy)  

วิสม่า
(Wisma) 

โดซี
(Dozy) 

น้ำามันงาขี้ม้อนผสมน้ำามันกระเทียม
(Perilla Oil Plus Garlic Oil) 

พรมมิ พลัซ
(Prommi Pluz) 

วีก้า
(Vga)

การ์ลิก พลัส
(Garlic Plus) 
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 • สารสกดั OPC จากเมลด็องุน่ ถกูค้นพบ และท�ำ
กำรวิจัย ตั้งแต่  ปี 1951 โดยมีข้อบ่งใช้ในการท�าให้
หลอดเลือดแข็งแรง และยืดหยุ่นได้ดี  ช่วยป้องกัน
เส้นเลือดฝอยแตก สำเหตุหลักของกำรเป็นอัมพำต 
อมัพฤกษ์ และน�ำมำใช้ในกำรรกัษำอำกำรหลอดเลอืดด�ำ
ผิดปกติต่ำงๆ เช่น ริดสีดวง เส้นเลือดขอด เป็นต้น 
นอกจำกนี ้ยงัใช้รบัประทานเพือ่ลดฝ้า รอยด่างด�า และ
ท�าให้กระจางลง เนือ่งจากคณุสมบตัใินการลดการสร้าง
เมด็สใีต้ผวิหนงั
 การได้รบัสารสกดั OPC ในปรมิาณ 40-80 มก./วนั 
นอกจากจะท�าให้ฝ้าจาง ผวิขาว ใสแล้ว ยงัมผีลประโยชน์ 
มหาศาลต่อร่างกายในด้านต่างๆ ต่อไปนี ้คอื ชะลอควำมชรำ 
ป้องกันเส้นเลือดฝอยในสมองแตก ลดอำกำรอักเสบ 
และบวมตำมเนื้อเยื่อ และข ้อต ่อ แนะน�ำใช ้ใน 
ผู ้ป่วยโรคเบำหวำน โรคหัวใจ ควำมดันโลหิตสูง 
โคเลสเตอรอลในเลือดสูง โรคปอด โรคภูมิแพ้ ผู้ป่วย
ต้อกระจก และโรคมะเร็ง
 • สารสกดัจากมะเขอืเทศ ปัจจบุนั มกีำรน�ำสำรสกดั 
จำกมะเขือเทศ เข้ำมำผสมในสูตรของสำรสกัด 
จำกเมล็ดองุ่น เนื่องจากสารไลโคปีนในมะเขือเทศ 
จะท�าให้สาร OPC จากเมล็ดองุ่น ออกฤทธิ์ดีขึ้น และ 

สารสกัดจากเมล็ดองุ่นเพื่อหลอดเลือดที่แข็งแรง ชะลอความชรา

References :
1. Bors W. et al., “Falvonoids and polyphenols : chemistry and biology,” in Handbook of Antioxidants. CadenasEand Packer L, Des, New York : Marcel Dekker, Inc., 1996:409-466.
2. Rice-Evans CA.et al., “Structure-antioxidant activity relationships of flavonoids and phenolic acids,” Free Radical Biology &Medicine, 1996:20:933-956.
3. Hertog M, et al., “Dietary antioxidant flavonoids and risk of coronary heart disease: the Zutphenstudy,”Lancet, 1996;156:637-642.
4. Keli SO, et al., “dietary flavonids, antioxidant vitamins, and incidence of stroke: the Zutphen study,” Archives of Internal Medicine, 1996;156:637-642.

อยู่ในกระแสเลือดนานขึ้น สำรไลโคปีนมีประสิทธิภำพ
ในกำรต้ำนอนุมูลอิสระ และชะลอควำมชรำ สูงกว่ำ
เบต้ำแคโรทีน ถึง 2 เท่ำ มีรำยงำนกำรวิจัยมำกมำย 
ในผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมำก แล้วท�ำให้อำกำรของ 
ผู้ป่วยดีขึ้น นอกจำกนี้ ยังมีคุณสมบัติในกำรป้องกัน 
มะเรง็ช่องปำก กล่องเสยีง หลอดอำหำร กระเพำะอำหำร 
ล�ำไส้ ทำงเดินอำหำร และปำกมดลูก และยังมีผลใน 
ทำงบ�ำรุงผิวพรรณ ลดริ้วรอย และชะลอควำมชรำได้

รางวัลคุณภาพระดับโลก
 ผงสกัดเมล็ดองุ ่นสกัดเย็น ของ Vitis Vital 
เยอรมนั ได้รบัรำงวลัประกนัคณุภำพระดบัโลก ดงันี้
 • 2002 รำงวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม New Food  
  Competition 2002 เยอรมัน
 • 2003 รำงวัล CMA Speciality Price (Central 
  Marketing Organization of German Agricultural 
  Industries) จำกองค์กรส่งเสริมกำรตลำด 
  ผลิตภัณฑ์กำรเกษตร ประเทศเยอรมัน
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นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

กลุ่มดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	
เกรพซีด ออยล์ พลัส เกรพซีด เอ็กซ์แทรค
(Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract)

ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน  1 แคปซูล ประกอบด้วย 

11-1-01049-1-0089

นำ้�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็น 440 มก.

ส�รสกัดเมล็ดองุ่น 60 มก.

วิธีรับประท�น
รับประทานวันละ 1-2 แคปซูล
ควรรบัประทานคนละเวลากบัผลติภณัฑ์เสริมอาหารทีมี่คอลลาเจน

ขนาดบรรจุ :  30  แคปซูล
ราคาขาย  850 บาท
ราคาสมาชิก  680  บาท
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น�้ำมันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นคืออะไร
 น�้ำมันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผ่ำนกระบวนกำรสกัด
ที่ใช้ควำมดันสูง และควำมเย็นในกำรสกัด เพื่อให้ได้
น�้ำมันเมล็ดองุ่น  ที่คงคุณค่ำของสำรสกัดเมล็ดองุ่น
ตำมธรรมชำต ิปรำศจำกกำรใช้ควำมร้อน และสำรเคมี
ในกำรสกัด
ประโยชน์ของน�า้มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็น

1. ในเมล็ดองุ ่นมีสำร OPC (Oligomeric 
Proanthocyanidin) ปรมิำณสงูมำก  กรรมวธิกีำรสกดัเยน็ 
เป็นวิธีที่ดีที่สุด ที่ยังคงรักษำคุณสมบัติของกำรเป็น 

สำรต้ำนอนมุลูอสิระของสำร OPC  เอำไว้อย่ำงสมบรูณ์ 
สำรต้ำนอนุมูลอิสระที่มีปริมำณสูงมำกในน�้ำมัน 
เมลด็องุน่สกดัเยน็ ช่วยให้เรำได้รบัสำรต้ำนอนมุลูอสิระ
ในปริมำณที่พอเพียง
 2. ในน�้ำมันเมล็ดองุ ่นสกัดเย็น ยังคงคุณค่ำ
ของสำรธรรมชำติอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อร่ำงกำย และ 
ผิวพรรณ ร่วมกันต้ำนอนุมูลอิสระ และบ�ำรุงสุขภำพ 
เช่น เคทิชิน (Catechin) อิพิเคทิชิน (Epicatechin) 
วิตำมินอี (Vitamin E) และเลซิทิน (Lecithin) 
น�้ำมันเมล็ดองุ ่นจึงให้ผลที่โดดเด่นยิ่ง ในด้ำนของ    
กำรบ�ำรุงผิวพรรณ
 3. สำร OPC  ในน�้ำมันเมล็ดองุ ่น ได ้รับ        
กำรทดสอบแล้วว่ำมคีณุสมบตั ิในกำรป้องกนัโรคหวัใจ 
ลดกำรเกิดลิ่มเลือด กำรอุดตันของหลอดเลือด 

ท�ำให้กำรไหลเวียนโลหิตดีขึ้น เสริมควำมแข็งแรงของ
หลอดเลือดหัวใจ และกลำ้มเนื้อหัวใจ บรรเทำอำกำร
เส้นเลือดเปรำะ เส้นเลือดฝอยแตก หลอดเลือดอุดตัน 
ปรบัสมดลุโคเลสเตอรอลในร่ำงกำย เป็นกำรลดควำมเสีย่ง 
ของโรคหลอดเลือด และหัวใจ ให้ควำมแข็งแรง และ
ยืดหยุ ่นกับหลอดเลือดฝอย ชะลอควำมเสื่อมของ 
จอประสำทตำ
 4. กำรทีส่ำร OPC อยูใ่นน�ำ้มนัเมลด็องุน่สกดัเยน็ 
ท�ำให ้ถูกดูดซึมเข ้ำสู ่ร ่ำงกำยได ้ทั้งหมดในเวลำ 
อันรวดเร็ว จึงก�ำจัดอนุมูลอิสระในรำ่งกำยได้ทันที 

 สำร OPC มฤีทธิต้์ำนอนมุลูอสิระสงูกว่ำวติำมนิซ ี
ถงึ 50 เท่ำ และสงูกว่ำวติำมนิอ ีถงึ 20 เท่ำ จงึจดัได้ว่ำ
สำร OPC มคีณุสมบตัเิป็นซปุเปอร์แอนตีอ้อกซแิดนท์ 
( Super Antioxidant ) ทีป่กป้องเซลล์ของร่ำงกำยจำก
กำรท�ำลำยโดยอนุมูลอิสระ เช่น เซลล์สมอง และเซลล์
อวัยวะอื่นๆ ลดอำกำรอักเสบ อำกำรบวมของข้อต่อ 
ป้องกันโรคข้ออักเสบ ป้องกัน และลดควำมเสี่ยงต่อ  
กำรเกดิโรคมะเรง็ สำร OPC ในน�ำ้มนัเมลด็องุน่สกดัเยน็ 
จะถูกดูดซึมเขำ้สู่ร่ำงกำยได้ทั้งหมดในเวลำอันรวดเร็ว
และสำมำรถจบักบัโปรตนีทีเ่ป็นโครงสร้ำงของคอลลำเจน 
ในผวิได้ด ีจงึช่วยปกป้องคอลลำเจน และผวิจำกกำรท�ำลำย 
ของอนุมูลอิสระ ให้ผิวมีสุขภำพดี คงควำมอ่อนเยำว์ 
ยืดอำยุของเซลล์ผิว และช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิว ท�ำให ้
ผิวเต่งตึง กระชับ

References :
1. Sanders K, Johnson L, O’Dea K, Sinclair AJ. The effect of dietary fat level and quality on plasma lipoprotein lipids and plasma fatty acids in normocholester 
 olemic subjects. Lipids 1994 Feb;29(2):129-38
2.  Heyden S. Polyunsaturated and monounsaturated fatty acids in the diet to prevent coronary heart disease via cholesterol reduction. Ann Nutr Metab  
 1994;38(3):117-22  
3. Andriambeloson E et at. Natural dietary polyphenolic compounds. J Nutr 1998;128: 2324-33.

น�า้มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็น ผสมสารสกัดเมล็ดองุ่น
ปกป้องหลอดเลอืด              ชะลอความชรา     บ�ารงุผวิพรรณ
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ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร		 

ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย

กลุ่มดูแลสุขภาพ

น้ำ�มันเมล็ดองุ่น  255  มก.

ส�รสกัดจ�กเปลือกองุ่น 125  มก.

ส�รสกัดจ�กเมล็ดองุ่น    60  มก.

วิต�มินซี    60  มก.

11-1-01049-1-0127

เกรพซีด ออยล์ พลัส เกรพ สคิน เอ็กซ์แทรค
(Grape Seed Oil Plus Grape Skin Extract)

วิธีรับประท�น   
รับประทานวันละ   1  แคปซูล

ขนาดบรรจุ  :  30  แคปซูล 
ราคาขาย  1,600 บาท
ราคาสมาชิก  1,400 บาท
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เรสเวอราทรอล (Resveratrol)  เป็นสารกลุ่ม
โพลฟีีนอล ท่ีพบในไวน์แดง เปลอืกองุน่ เปลอืกถัว่ลสิง
และผลไม้ตระกลูเบอร์รีบ่างชนดิ หน้าทีข่องเรสเวอราทรอล
ในพืช คือ เป็นสารซึ่งท�าหน้าที่เป็นระบบป้องกันภัย
ของพชื จากอนัตรายจากการบาดเจบ็ การตดิเชือ้ และ
โรคของพืช 

เรสเวอราทรอล สามารถยดือายขุยัของยสีต์ซึง่
เป็นสตัว์เซลล์เดยีวได้ถึง 70% ซ่ึงเป็นกลไกเดยีวกบัการยดื
อายุขัยของชีวิตมนุษย์ ต่อมาจึงได้มีการทดลองใน
สัตว์ชนดิต่างๆ เช่น หนอน ปลามกีระดกูสนัหลงั พบว่า
ได้ผลเช่นเดียวกัน

นักวิทยาศาสตร์ตั้งสมมุติฐานว่า เมื่อบริโภค
เรสเวอราทรอลเข้าไปในร่างกาย    จะไปกระตุ้นยีน
เซอร์ทูอิน วัน (Sirtuin-1) ซ่ึงปกติจะถูกกระตุ้นเมื่อ
ร่างกายสิง่มชีวิีตถกูจ�ากดัแคลอรี ่(Caloric Restriction) 
การกระตุน้ (Sirtuin-1) มผีลให้เกดิการกระตุน้การเผาผลาญ 
เป็นโอกาส และความหวังของคนทีต้่องการควบคมุน�า้หนกั 
การจ�ากดัแคลอรี่ในทางการแพทย์  เป็นผลให้อายุขัย
ยนืยาวขึน้ มีความอ่อนเยาว์มากขึน้ และร่างกายทัว่ไป
แข็งแรงขึ้น มีการรับประทานเรสเวอราทรอล เพือ่ป้องกนั และ

ร่วมบ�าบดัโรคมะเรง็ โดยออกฤทธิก์ระตุน้การฆ่าตวัตาย
ของเซลล์มะเร็ง ต่อมามีงานวิจัยในมนุษย์ ในการใช้
เรสเวอราทรอล เป็นอาหารเสรมิในผูป่้วยมะเรง็ล�าไส้ใหญ่
และมะเร็งผิวหนัง

มหัศจรรย์เปลือกองุ่น

เรสเวอราทรอล 
สารอาหารเพื่อการย้อนวัย

Cancer 
cells
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1. การยืดอายุขัยของเซลล์ยีสต์ได้ถึง  70%  ซึ่งเป็น
   กลไกเดียวกับการจ�ากัดปริมาณอาหารเพื่อยืดอายุขัย
   ของเซลล์มนุษย์  

2. งานวิจัยในหนูทดลองในปี 2006 ที่ประเทศฝรั่งเศส 
   ถงึฤทธิ์ในการป้องกนัโรคเบาหวาน และโรคอ้วนในหนู 
   รวมทั้งผลการกระตุ้นการเผาผลาญของร่างกาย

3. กระตุ้นการผลิตสเต็มเซลล์จากไขกระดูก ส่งผลให้มี
   การซ่อมแซมทั่วร่างกาย

4. ช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรง สร้างความยืดหยุ่นให้
   ผนังหลอดเลือด

5. ปรับสมดุลโคเลสเตอรอลในเลือด

6. การป้องกันโรคพาร์กินสัน   และโรคความจ�าเส่ือม
   อัลไซเมอร์

7. ป้องกันการเกิดมะเร็ง  และร่วมบ�าบัดโรคมะเร็งที่
   เป็นแล้ว

         ผลงานวจิยัทีโ่ดดเด่นของเรสเวอราทรอล
ในยีสต์ และในสัตว์ทดลอง กว่า 4,000 ชิ้น 
มีดังนี้

Resveratrol

ขนาดรับประทานในมนุษย์ มีค�าแนะน�าที่หลากหลาย ตั้งแต่ 20 มก. – 100 มก. ต่อวัน 

References :
1.  Fremont L, Belguendouz L, Delpal S (1999). “Antioxidant activity of resveratrol and alcohol-free wine polyphenols related to LDL oxidation and polyunsaturated 
     fatty acids”.Life Sci. 64 (26): 2511–21.
2. Ungvari Z, Orosz Z, Rivera A, Labinskyy N, Xiangmin Z, Olson S, Podlutsky A, Csiszar A (May 2007). “Resveratrol increases vascular oxidative stress 
     resistance”. Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. 292 (5): H2417–24.
3. as DK, Maulik N (February 2006). “Resveratrol in cardioprotection: a therapeutic promise of alternative medicine”. Mol. Interv. 6 (1): 36–47.
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ส�รสกัดเมล็ดองุ่น               60    มก.

ส�รสกัดจ�กขมิ้นชัน            200     มก.

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร		 

ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย

กลุ่มดูแลสุขภาพ

10-1-13056-1-0079

เกรพซีด เอ็กซ์แทรค พลัส เทอเมอริค เอ็กซ์แทรค
(Grape Seed Extract Plus Turmeric Extract)

ขนาดบรรจุ  :  30  แคปซูล 
ราคาขาย  1,100 บาท
ราคาสมาชิก  880 บาท

วิธีรับประท�น   
รับประทานวันละ  1-2  แคปซูล
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นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

ผลงานวิจัยมากมายทั่วโลก   แสดงให้เห็นว่า 
สารสกัดเมล็ดองุ่น เป็นอาหารเสริมที่แนะน�าให้ผู้ป่วย
มะเร็งบริโภค ในระดับเซลล์ สารสกัดเมล็ดองุ่นมีฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระ  ซึ่งเป็นอันตรายต่อดีเอ็นเอ  และ
การเปล่ียนแปลงของยีน สารสกัดเมล็ดองุ่นสามารถ
ยบัยัง้การเจริญเตบิโตของมะเร็งเต้านมได้ถงึ 72% และ 
กระตุน้การฆ่าตวัตายของเซลล์มะเรง็เต้านมได้ถงึ 33% 
สตรีทีบ่ริโภคสารสกดัเมล็ดองุน่ หรือผลิตภัณฑ์จากองุน่ 
มโีอกาสเกดิมะเรง็เต้านมได้น้อยกว่าสตรีทีไ่ม่ได้บรโิภค
ถงึ 34% การบริโภคสารสกดัเมลด็องุน่ ยงัให้ผลป้องกนั
มะเร็งต่อมลูกหมากได้อีกด้วย

 
สารสกัดเมล็ดองุ่นมีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างกลุ่ม

หลอดเลอืดฝอยทีไ่ปเลีย้งเซลล์มะเรง็ (Anti-Angiogenesis) 
เป็นการตดัทางเดนิอาหารที่ไปเลีย้งเซลล์มะเรง็ มฤีทธิ์
ยบัยัง้การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งตบัอ่อน และให้ผล
ยับยั้งการสลายคอลลาเจนในเนื้อเยื่อ    ท�าให้หยุด
การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปยังอวัยวะอื่นได้ 

สารสกัดเมล็ดองุ่น
      สารสกัดขมิ้นชัน

สองแรงแข็งขัน สูตรสารอาหารต้านมะเร็ง

ผสม

สารสกัดเมล็ดองุ่น 
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 ขมิน้ชนัมสีารออกฤทธิช์ือ่ เคอร์ควิมนิ (Curcumin) เป็นสารต้านอนมุลูอสิระ ซึง่มฤีทธิใ์นการต้านมะเรง็
หลายชนิดในหลอดทดลอง และยับยั้งการเจริญเติบโต และการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งหลายชนิดในสัตว์
ทดลอง

   นักวิจัยพบว่า สารสกัดขมิ้นชัน สามารถน�ามาใช้บริโภค เพื่อป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็ง  และยับยั้ง
การเจรญิเตบิโตของมะเรง็หลายชนดิ เช่น มะเรง็หลอดอาหาร มะเรง็ช่องปาก มะเรง็ล�าไส้ มะเรง็กระเพาะอาหาร 
มะเรง็ทรวงอก และมะเรง็ผวิหนงั สารเคอร์ควิมนิในขมิน้ชนัยงัมฤีทธิท์�าให้เนือ้งอกหดตวัอกีด้วย สารเคอร์ควิมนิ
สามารถถกูดดูซมึได้จากส่วนปลายของล�าไส้ใหญ่ และแทรกซมึเข้าไปในเนือ้เยือ่ส่วนทีเ่ป็นมะเร็งของล�าไส้ใหญ่ 
ยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ ให้ผลดีกับการรักษามะเร็งล�าไส้ใหญ่ และทวารหนัก

 สารสกัดขมิ้นชัน

สารสกดัขมิน้ชนั  สามารถน�ามาใช้บรโิภค เพือ่ป้องกนัการเกดิ
เซลล์มะเร็ง และยับย้ังการเจริญเตบิโตของมะเรง็หลายชนดิ

Cancer 
cells
References :
1. Do MH, Lee SS, Jung PJ, Lee MH. Intake of fruits, vegetables, and soy foods in relation to breast cancer risk in women: a case-control study. Nutr Cancer. 2007;57(1):20-7.
2. Brasky TM, Kristal AR, Navarro SL, et al. Specialty supplements and prostate cancer risk in the VITamins and Lifestyle (VITAL) cohort. Nutr Cancer. 2011;63(4):573-82.
3. Huang S, Yang N, Liu Y, et al. Grape seed proanthocyanidins inhibit colon cancer-induced angiogenesis through suppressing the expression of VEGF and Ang
     1. Int J Mol Med. 2012 Dec;30(6):1410-6.
4. Lopez-Lazaro, M.; Kock, N. D.; Moore, J. E.; Lin, E. Y.; Mosley, L. J., et al. (2008). “Anticancer and carcinogenic properties of curcumin: considerations  for its 
     clinical development as a cancer chemopreventive and chemotherapeutic agent”. Molecular Nutrition and Food Research 52 (Supplement 1): S103–S127.
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ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร		 

กลุ่มดูแลสุขภาพ

เกรฟ แอนด์ จิงเส็ง  
(Grape and Ginseng)

สว่นประกอบสำ�คญั : ใน 1  แคปซลู ประกอบด้วย

น้ำ�มันเมล็ดองุ่น                    150     มก.

ส�รสกัดจ�กโสม                   100     มก.

วิต�มินบี 1                         1.5     มก.

วิต�มินบี 6                           1.8     มก.

วิต�มินบี 12                            2     มก.

11-1-01049-1-0155

วิธีรับประท�น  
รับประทานวันละ  1 แคปซูล 

ขนาดบรรจุ  :        30  แคปซูล
ราคาขาย         625  บาท
ราคาสมาชิก      500   บาท



น�้ำมันเมล็ดองุ่นสกัดเย็น 
ในน�้ำมันเมล็ดองุ่นมีสำร OPCs ซึ่งช่วยให้วิตำมินซีซึ่ง
เป็นสำรอำหำรจ�ำเป็นในกำรสงัเครำะห์สำรสือ่ประสำท
ในสมองท�ำงำนดีขึ้น คือ สำร Norepinephrine สำร 
Dopamine และสำร Serotonin ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
สมำธขิองมนษุย์ กำรเสยีสมดลุของสำรสือ่ประสำททัง้สำม 
ท�ำให้เกดิโรคสมำธสิัน้ ทัง้วติำมนิซ ีและสำร OPCs เป็น
สำรต้ำนอนุมูลอิสระประสิทธิภำพสูง และวิตำมินซี ยัง
ท�ำหน้ำทีก่�ำจดัโลหะหนกัทีป่นเป้ือนเข้ำมำในสมองด้วย 
กำรรับประทำนสำร OPCs ในเด็กสมำธิสั้นท�ำให้สมำธิ
ดขีึน้ เทยีบเท่ำกบักำรใช้ยำรกัษำสมำธสิัน้ในทำงกำรแพทย์ 
อีกทั้งยังลดผลข้ำงเคียงจำกกำรใช้ยำได้

โสม
มทีีใ่ช้ในต�ำรบัยำจนีมำกว่ำ 5,000 ปีแล้ว โดยบ่งชีว่้ำ โสม
คอืเคลด็ลบักำรมอีำยยุนืยำวอย่ำงมสีขุภำพดขีองชำวจนี
โสมพันธุ์ที่ใช้ท�ำยำ คือ Panax Ginseng มีฤทธิ์ใน
กำรบ�ำรุงสมอง โดยเพิ่มทั้งประสิทธิภำพกำรสื่อสำร
ของเซลล์สมอง เพิม่ควำมว่องไวในกำรคดิ เพิม่ควำมจ�ำ 
เพิ่มสมำธิ เพิ่มควำมสดชื่น เพิ่มควำมทนทำน และ
บ�ำรุงร่ำงกำย นอกจำกนี้ ยังมีฤทธิ์สงบ ระงับประสำท 
คลำยเครียด   ป้องกันโรคหัวใจ  และหลอดเลือด

หอบหืด เลือดจำง ช่วยอำกำรเพลีย และอ่อนล้ำ  
กระตุ้นภูมิต้ำนทำน ช่วยปรับสมดุลภำยในร่ำงกำย 
ท�ำให้ร่ำงกำยปรับตวักบัควำมเครียดทัง้จำกภำยใน และ 
ภำยนอกร่ำงกำยได้ดี

วิตำมินบี 1, 6, 12 
ช่วยบ�ำรงุสมอง บ�ำรงุประสำท ท�ำให้มปีระสำทสมัผสัทีด่ี 
คลำยเครียด ช่วยให้ควำมจ�ำดีขึ้น ช่วยในกำรสร้ำง
เซลล์เม็ดเลือดแดง และช่วยสรำ้งภูมิคุ้มกัน    

จุดเด่นที่แตกต่ำง
1. เป็นสูตรที่ออกฤทธิ์ร่วมกันในกำรบ�ำรุงสมอง  เพิ่ม 
    ควำมจ�ำ เพิม่สมำธ ิเพิม่ควำมสดชืน่ เพิม่ควำมทนทำน  
   ช่วยให้หำยอ่อนเพลีย และคลำยเครียด
2.  เหมำะกบัเดก็ในวยัเรยีนตัง้แต่เดก็เลก็ จนถงึวยัผูใ้หญ่ 
   ขนำดเม็ดเล็ก รับประทำนงำ่ย
3. โสมที่อยู่ในสูตร เป็นโสมพันธุ์ที่ใช้ท�ำยำ 

References :
1.  Qi LW, Wang CZ, Yuan CS (June 2011). “Ginsenosides from American ginseng: chemical and pharmacological diversity”. Phytochemistry 72 (8): 689–99.
2.  Grape Seed Extract, Herbs at a Glance, US National Center for Complementary and Alternative Medicine

น้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็น
             ผสมโสมสกัด และ
วิตามินบี 1 บี 6 บี 12    สุดยอดส�รอ�ห�รบำ�รุงสมอง
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นวัตกรรมอำหำรเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร
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นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร		 

ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย

กลุ่มดูแลสุขภาพ

ส�รสกัดเมล็ดองุ่น               60    มก.

ผงผลมัลเบอร์รี่                 440    มก.

10-1-13056-1-0107

เกรพซีด เอ็กซ์แทรค พลัส มัลเบอร์รี่
(Grape Seed Extract Plus Mulberry)

วิธีรับประท�น   
รับประทานวันละ  1-2  แคปซูล

ขนาดบรรจุ  :  30  แคปซูล 
ราคาขาย  1,100 บาท
ราคาสมาชิก  880 บาท
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      ผู้ที่มีน�้ำตำลในเลือดสูงเป็นระยะเวลำนำน จะมี
หลอดเลือดทั่วรำ่งกำยที่แข็ง  เปรำะ  หงิก  งอ  ท�ำให้
ผู้ป่วยเบำหวำน เป็นผูป่้วยทีม่อัีตรำเสีย่งสงูสดุต่อภำวะ
เส้นเลือดในสมองตีบ หรือแตก รวมทั้งมีอัตรำเสี่ยง
สงูสดุต่อกำรเกดิภำวะไตวำย และน�ำมำซึง่โรคแทรกซ้อน
อืน่ๆ เช่น โรคควำมดนัโลหติสงู โรคหวัใจ กระจกตำเสือ่ม 
จอประสำทตำเสื่อม และต้อกระจก  
 

สารสกัดจากเมล็ดองุ่น มสีำรส�ำคญั ชือ่ 
OPC (Oligomeric Proanthocyanidine) ซึง่มคีณุสมบตัิ
ส�ำคญั ช่วยลดภำวะเลอืดหนดืในผูป่้วยเบำหวำน ท�ำให้
หลอดเลอืดทัว่ร่ำงกำยแข็งแรงข้ึน และยืดหยุ่นมำกข้ึน 
ช่วยป้องกันภำวะแทรกซ้อนตำ่งๆของโรคเบำหวำนได้
เป็นอย่ำงด ีไม่ว่ำจะเป็นกำรป้องกันเส้นเลอืดในสมองแตก 
โรคของหวัใจ และหลอดเลอืด โรคไต และภำวะควำมดนั
โลหติสงูในเบำหวำน นอกจำกนี ้สำร OPC ยงัช่วยลด
ระดบัน�ำ้ตำลในเลอืด ส�ำหรบัผูป่้วยเบำหวำน ทัง้ประเภท
ที่พึ่งอินซูลิน และประเภทท่ีไม่ต้องพึ่งอินซูลิน และ
ยังช่วยป้องกันกำรเกิดตำบอดในเบำหวำน เนื่องจำก
สำร OPC ช่วยฟ้ืนฟูผนังหลอดเลอืด ยบัยัง้กำรรัว่ซมึ 
และฟ้ืนฟสูภำพกระจกตำทีเ่สือ่ม ยบัยัง้ภำวะจอตำเสือ่ม 
และต้อกระจก ในผูป่้วยเบำหวำน

 
ผลมลัเบอร์รี ่หรอื ผลลกูหม่อน มสีำรออกฤทธิ์

กลุ่มแอนโทไซยำนิน (Anthocyanins) ชื่อ Cyanidin 
3-rutinoside และ Cyanidin 3-glucoside (C3G) ซึ่ง
เป็นสำรต้ำนอนุมูลอิสระประสิทธิภำพสูง มีงำนวิจัย
ทั้งในสัตว์ทดลอง  และในมนุษย์  โดดเด่นในเร่ือง
กำรป้องกัน และกำรร่วมบ�ำบัดจอประสำทตำเสื่อม 
ท�ำให้สำยตำมองเห็นในเวลำกลำงคืนดีขึ้น รวมทั้งโรค
ทำงสำยตำ และกำรมองเห็นอื่นๆ เช่น ภำวะเบำหวำน
ขึน้จอประสำทตำ ภำวะที่ไม่สำมำรถมองในทีม่แีสงสลวั 
หรือเวลำกลำงคืน ต้อหิน และต้อกระจก และยังท�ำให้
หลอดเลือดแข็งแรง ป้องกันกำรรั่วซึมของหลอดเลือด 
ท�ำให้อำกำรจอประสำทตำเสื่อมดีขึ้น 

 
C3G จำกผลลกูหม่อน มกีลไกท�ำให้เซลล์ร่ำงกำย

ไวต่ออนิซลูนิมำกขึน้ โดยทีต่บัอ่อนไม่ได้ท�ำงำนหนกัขึน้ 
และยงัมฤีทธิท์�ำให้ผนงัหลอดเลอืดแขง็แรง และยดืหยุน่
มำกขึ้น  และยังมีฤทธิ์ต้ำนมะเร็ง  โดยกำรกระตุ้น
กำรฆำ่ตัวตำย (Apoptosis) ของเซลล์มะเรง็หลำยชนดิ 
และยังป้องกันกำรเกิดเบต้ำ อะมิลอยด์ พลัค (Beta 
Amyloid  Plague)   ในสมอง  สำเหตุส�ำคัญของ
โรคอัลไซเมอร์ ซึ่งพบมำกในผู้ป่วยเบำหวำนอีกด้วย 

สารสกัดเมล็ดองุ่นผสมมัลเบอร์รี่
สูตรอาหารเสริมที่ โดดเด่น สำาหรับ
ผู้ป่วยเบาหวาน

References :
1. Giugliano, D. , Ceriello, A., Paolisso, G.(1996) Oxidative stress and diabetic vascular complications. Diabetes Care 19: 257-67.
2. Vitseva, Olga; Varghese, Sonia; Chakrabarti, Subrata; Folts, John D; Freedman, Jane E (2005). “Grape Seed and Skin Extracts Inhibit Platelet Function and 
   Release of Reactive Oxygen Intermediates”. Journal of Cardiovascular Pharmacology 46 (4): 445–51. 
3. Sarikaphuti, A., et al. Preventive effects of Morus alba L. anthocyanins on diabetes in Zucker diabetic fatty rats ,  Experimental and Therapeutic Medicine 6:    
   689-695, 2013



น้ันา่ทเฯทัษิรบนใยาภมรบอรากอ่ื
พเราสกอเ

รกชัสภเะลแ ์ยทพแยดโมิรสเราหาอมรรกตัวน

สวนประกอบสําคัญ : ใน  1  เม็ด ประกอบดวย

สารสกัดจากผลหมอน               400 มก.

สารสกัดจากใบหมอน               450 มก.

กลุมดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร  
มัลเบอร�รี่ ฟรุ�ต แอนด� ลีฟ
(Mulberry Fruit&Leaf)

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ  1  เม็ด

ขนาดบรรจุ  :     30  เม็ด
ราคาขาย  1,250 บาท
ราคาสมาชิก  1,000 บาท

11-1-11458-5-0017
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นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร		 

ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย

กลุ่มดูแลสุขภาพ

ส�รสกัดจ�กช�เขียว              200       มก.

ส�รสกัดจ�กเคลป์                150       มก.

อัลฟ� ไลโปอิก แอซิด               50       มก.

วิต�มินซี                           60       มก.

วิต�มินอี อะซิเตท              10.20       มก.

ซินน�มอน                               5         มก.

ซิงค์ อะมิโน แอซิด คีเลท          75       มก.

โครเมียม อะมิโน แอซิด คีเลท    5.20        มก.

ซีลีเนียม อะมิโน แอซิด คีเลท         7        มก.

11-1-11458-1-0049

ซูการ์  (Sukar)

วิธีรับประท�น   
รับประทานวันละ   1  แคปซูล

ขนาดบรรจุ  :  30  แคปซูล 
ราคาขาย  1,400 บาท
ราคาสมาชิก  1,100 บาท
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นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

 ภาวะน�้าตาลในเลือดสูง  เกิดจากการท่ี
ตับอ่อนไม่ผลิตอินซูลิน  หรือผลิตได้ไม่เพียงพอกับ
การลดระดับน�้าตาลในเลือด รวมทั้งภาวะที่เซลล์
ร่างกายดื้อต่ออินซูลิน แพทย์ทางเลือกใช้สารอาหาร
ปรับสมดุลน�้าตาลในเลือด โดยการกระตุ้นให้เซลล์
ร่างกายไวต่ออินซูลินมากขึ้น และไม่ท�าให้ตับอ่อน
ท�างานหนักขึ้น ขณะเดียวกันยังช่วยฟื้นฟูให้ตับอ่อน
ท�างานดีขึ้น เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยส�าหรับผู้ป่วย
เบาหวาน

สารอาหารที่ช่วยปรับสมดุล
น�้าตาลในเลือด
สารสกัดจากชาเขียว : ในชาเขยีวมสีารกลุม่โพลฟีีนอล 
ที่ชื่อ อีจีซีจี (EGCG) ซ่ึงท�าให้ตับอ่อนท�าหน้าที่ผลิต
อินซูลินได้ดีย่ิงขึ้น ส่วนสารแคทิชิน (Catechins) ใน
ชาเขียว ช่วยลดการดูดซึมน�า้ตาลเข้าสู่ทางเดินอาหาร 

สารสกดัจากเคลป์ : มีงานวจัิยผลของเคลป์ในการลด
น�า้ตาลในเลอืดในสตัว์ทดลอง ซึง่มสีมมตุฐิานว่า เคลป์ช่วย
ท�าให้เบต้าเซลล์ในตบัอ่อนท�างานได้ดขีึน้ จากการทีเ่คลป์
มฤีทธิเ์ป็นสารต้านอนมุลูอสิระ นอกจากน้ี มรีายงานการลด
โคเลสเตอรอลตัวร้าย (LDL Cholesterol) และเพิ่ม
โคเลสเตอรอลตวัด ี(HDL Cholesterol) ด้วย

สารสกดัจากอบเชย : ในอบเชยมกีลุ่มสารโพลีฟีนอล 
ทีอ่อกฤทธิค์ล้ายกบัฮอร์โมนอนิซลิูน และเป็นสารกลุ่ม
เดียวกับแคทิชิน (Catechins) ในชาเขียว ท�าให้ช่วย
ลดระดับน�้าตาลในเลือดได้ ในผู้ป่วยน�า้ตาลในเลือดสูง

อัลฟา ไลโปอิก แอซิด : ออกฤทธิ์ส่งเสริมฮอร์โมน
อนิซลิูน ในการลดระดบัน�า้ตาลในเลือด โดยท�าให้เซลล์
ไวต่ออินซูลินมากขึ้น เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และมี
รายงานว่า ช่วยในเรือ่งประสาทตาเสือ่ม และต้อกระจก 
โดยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดในหลอดเลือดฝอย ที่ไป
เลี้ยงโครงสร้างของดวงตา  
วงการแพทย์ผสมผสานพบว่า การใช้สารสกดัธรรมชาติ 
ร่วมกับการรักษาเบาหวานโดยการใช้ยา ตามแบบ
แพทย์แผนปัจจุบัน ท�าให้ผลการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน
ดขีึน้ โดยอาจจะท�าให้ใช้ยาน้อยลง ท�าให้ตบัอ่อนค่อยๆ
ฟ้ืนฟ ูและซ่อมแซมตวัเอง ซึง่เป็นผลดต่ีอผูป่้วยเบาหวาน 
ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

สารอาหาร
ปรับสมดุล
น้�าตาลในเลือด

References :
1. Cinnamon supplementation in patients with type 2 diabetes mellitus. Pham AQ, Kourlas H, Pham DQ.Pharmacotherapy. 2007 Apr; 27(4):595-9.
2. Cooper R, Morre DJ, Morre DM. Medicinal benefits of green tea: Part I. Review of noncancer health benefits. J Altern Complement Med. 2005;11(3):521-8.
3. Reljanovic M, Reichel G, Rett K, et al. (September 1999). “Treatment of diabetic polyneuropathy with the antioxidant thioctic acid (alpha-lipoic acid): a two year 
   multicenter randomized double-blind placebo-controlled trial (ALADIN II). Alpha Lipoic Acid in Diabetic Neuropathy”. Free Radic. Res. 31 (3): 171–9.
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กลุ่มดูแลสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	 		โอริซอล เทน 
   (Orezol Ten)

โคคิวเทน 30 มก.

น้ำ�มันรำ�ข้�ว 1,000 มก.

วิธีรับประท�น
รับประทานวันละ 1-3 แคปซูล หลังอาหาร

ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย

11-1-01049-1-0020

ขนาดบรรจุ :  30 แคปซูล
ราคาขาย  875  บาท
ราคาสมาชิก  700 บาท
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นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

  โคคิวเทน เป็นสำรต้ำนอนุมูลอิสระประสิทธิภำพสูง ท�ำหน้ำที่
ร ่วมกับเอนไซม์ทุกชนิดในร่ำงกำย  และมีบทบำทส�ำคัญใน 
กำรท�ำหน้ำท่ีเป็นเช้ือเพลิงในปฏิกิริยำกำรหำยใจของเซลล์ หากไม่มี
โคคิวเทน เซลล์จะไม่สามารถหายใจได้เลย แม้จะมีออกซิเจน
ก็ตาม อวัยวะที่ต้องการโคคิวเทนในปริมาณสูง คือ หัวใจ ตับ 
ไต และสมอง โคคิวเทน เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้วิตำมินอี
ในเซลล์ และปกป้องผิวจำกกำรถูกท�ำลำยโดยแสงแดด
 แพทย์แผนปัจจุบันจ�านวนมากในสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น 
สัง่จา่ยโคควิเทนรว่มกบัยาแผนปจัจบุนั ในการรกัษาผูป้ว่ยโรคหวัใจ 
ซึ่งให้ผลดีอย่ำงยิ่งกับผู้ป่วยโรคกล้ำมเนื้อหัวใจ ผู้ป่วยที่มีอำกำร
หัวใจเต้นผิดจังหวะ ผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจ 
ผูป้ว่ยทีม่ภีำวะหลอดเลอืดหวัใจอดุตนั ผูป้ว่ยลิน้หวัใจรัว่ และผูป้ว่ย
โรคควำมดันโลหิตสูง รวมทั้งผู้ป่วยที่ผำ่นกำรผำ่ตัดเปิดเส้นเลือด
ใหม่ให้หัวใจ (Bypass Surgery) ผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับหัวใจ และ 
หลอดเลือด ทุกคนควรได้รับสำรอำหำรโคคิวเทนเสริม 
ในชีวิตประจ�ำวันอย่ำงสม่�ำเสมอ และต่อเนื่อง โคคิวเทน 
ยังมีผลลดควำมดันในผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูง ลดน้�ำตำลในเลือด
ในผู้ป่วยเบำหวำน และลดภำวะหลอดเลือดแดงแข็ง ซึ่งเป็น 
อำกำรหนึ่งของโรคเบำหวำนได้ด้วย

สำรอำหำรเพื่อหัวใจที่แข็งแรง
และ สุขภำพที่สมบูรณ์
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References
1. Kahlon, T.S., F.I. Chow, M.M. Chiu, C.A. Hudson and R.N.Sayre. 1996.Cholesterol-Lowering by Rice Bran and RiceBranOilUnsaponifiable 
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 โคคิวเทน เป็นสำรอำหำรต้ำนมะเร็งชนิดหนึ่ง
กำรให้โคคิวเทนในผู้ป่วยมะเร็ง ท�ำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ 
มีอำกำรดีขึ้น โคคิว เทนใช้รักษำร่วมในผู้ป่ วย 
อัลไซเมอร์ และพำร์กินสัน ใช้รักษำอำกำรเหงือก
อักเสบ ช่วยลดอำกำรอ่อนเพลียไร้เรี่ยวแรง และท�ำให้
ร่ำงกำยมีควำมทนทำนต่อกำรออกก�ำลังกำยนำนขึ้น 
และเหนื่อยน้อยลง แนะน�ำให้ใช้โคคิวเทนเสริมใน 
ผู้ป่วย AIDS เพื่อเพิ่มภูมิตำ้นทำน และท�ำให้ร่ำงกำย
ใช้พลังงำนได้ดีขี้น แนะน�ำในผู้ป่วยโรคปอด เช่น 
ถุงลมโป่งพอง ถุงลมปอดอักเสบ หอบหืด ผู้ป่วยกล้ำมเน้ือลีบ 
กล้ำมเนื้ออ่อนแรง ช่วยภำวะกำรเป็นหมันในเพศชำย 
เพิม่จ�ำนวนสเปริม์ทีม่ชีวีติ และท�ำใหส้เปริม์แขง็แรงขึน้ 
 ปญัหำของโคควิเทน คอื กำรละลำย และกำรดดูซมึ 
โคคิวเทนในรูปแบบของเภสัชกรรมที่ดี จ�ำเป็นต้อง
ละลำยในน้�ำมัน เพื่อให้เกิดกำรดูดซึมสูงสุด
 น้�ามันร�าข้าว เป็นแหล่งวิตำมินบีหน่ึง  วิตำมินบีสอง
และวิตำมินบีรวม รับประทำนเป็นประจ�ำสำมำรถป้องกัน
และรักษำโรคเหน็บชำได้ ช่วยอำกำรอ่อนเพลีย เหนือ่ยง่ำย
ปวดแสบ เสยีวชำตำมแขนขำ แขนขำไมม่แีรง ปอ้งกนั
และรักษำโรคปำกนกกระจอก รักษำอำกำรเบื่ออำหำร 
ออ่นเพลยี ปวดนอ่ง ปวดกลำ้มเนือ้ โรคผวิหนงับำงชนดิ 

โรคปลำยประสำทอกัเสบ และโรคเกีย่วกบัระบบประสำท 
บำงชนิด ช่วยบ�ำรุงสมอง มีวิตำมินอีสูง และช่วย
ต้ำนอนุมูลอิสระ ป้องกันกำรเกิดโรคหัวใจ อัมพำต 
อัมพฤกษ์  โรคมะเร็ ง  โรคแห่งควำมแก่  และ
ควำมเสื่อมทั้งมวล มีคุณค่ำอำหำรเส้นใยสูง ช่วย
ไม่ ให้ท้องผูก และป้องกันมะเร็งล�ำไส้ ป้องกัน
โคเลสเตอรอลในเลือดสูง และหัวใจขำดเลือด 
ปรับสมดุลน้�ำตำลในเลือด สร้ำงควำมแข็งแรง 
สดชืน่ใหก้บัรำ่งกำย ท�ำใหร้ะบบภมูคิุม้กนัโรคดขีึน้ และ 
สำมำรถป้องกันโรคท้องเสียได้
จุดเด่นที่แตกต่าง 
 1. โคคิวเทน ผลิตข้ึนจำกขบวนกำรไบโอเทคโนโลยี
โดยกำรน�ำแบคทีเรียมำสังเครำะห์โคคิวเทน แล้ว
สกัดโคคิวเทนออกมำ เป็นวิธีที่ได้โคคิวเทนคุณภำพสูง 
จำกบริษัท เคียวว่ำ (Kwowa) ประเทศญ่ีปุ่น
 2. โคคิวเทนที่ดูดซึม และคงตัวได้ดี จ�ำเป็นที่
จะต้องกระจำยตัวในน้�ำมัน กำรผสมโคคิวเทนกับ 
น้�ำมันร�ำข้ำว ท�ำให้มีกำรเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกัน ใน 
กำรต้ำนอนุมูลอิสระ ลดโคเลสเตอรอลตัวร้ำย 
(LDL Cholesterol) และให้ผลดีในผู้ป่วยโรคหัวใจ

ต้นข้ำว



น้ันา่ทเฯทัษิรบนใยาภมรบอรากอ่ื
พเราสกอเ

รกชัสภเะลแ ์ยทพแยดโมิรสเราหาอมรรกตัวน

สวนประกอบสําคัญ : ใน 1  แคปซูล ประกอบดวย

นํ้ามันมะกอก                            398.40 มก.

ไทโคไตรอีนอล/โทโคฟรอล จากปาลม 25%     40 มก.

(ให โทโคไตรอีนอล 8 มก.)

ยูบิควินอล 96%                                30 มก.

ซีลีเนียม อะมิโน แอซิด คีเลต 1%                7 มก.

(ใหซีลีเนียม 70 มคก.)

ไพริดอกซีน ไฮโดรคลอไรด                       2.4 มก.

(ใหวิตามินบี6 1.97 มก.)

วิตามินบี12 0.1%                                  2 มก.

(ใหวิตามินบี 12 2 มคก.)

กรดโฟลิก                                0.2 มก.

กลุมดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร  
ยูบิควินนอล มิกซ�
(Ubiquinol Mix)

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ  1  แคปซูล

ขนาดบรรจุ  :     30  แคปซูล
ราคาขาย  1,500 บาท
ราคาสมาชิก  1,250 บาท

11-1-01049-1-0328







น้ันา่ทเฯทัษิรบนใยาภมรบอรากอ่ื
พเราสกอเ

รกชัสภเะลแ ์ยทพแยดโมิรสเราหาอมรรกตัวน

สวนประกอบสําคัญ : ใน 1  แคปซูล ประกอบดวย

อะเซติล แอล-คารนิทีน          500 มก.

กรดอัลฟา ไลโปอิค           50 มก.

กลุมดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร  
เอแอลซี แม็ค
(ALC Mac)

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ  1  แคปซูล

ขนาดบรรจุ  :     30  แคปซูล
ราคาขาย  1,500 บาท
ราคาสมาชิก  1,200 บาท

11-1-11458-1-0040
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กลุ่มดูแลสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร				ฟิช โฟร์ตี้ 
    (Fish Fourty)

น้ำ�มันปล� (Fish Oil) 250  มก.

ประกอบด้วยกรดไขมันจำ�เป็นกลุ่ม Omega 3

DHA (40%) 100  มก.

EPA (20%) 50  มก.

วิธีรับประท�น
รับประทานวันละ 1 แคปซูล หลังอาหาร

11-1-01049-1-0022

ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย

ขนาดบรรจุ : 30  แคปซูล 
ราคาขาย  450  บาท
ราคาสมาชิก  350  บาท
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 น้�ำมนัปลำเปน็กรดไขมนัจ�ำเปน็ มคีณุสมบตัใินกำรบ�ำรงุ
สมองของมนุษย ์มงีำนวจิยัทำงกำรแพทยม์ำกมำยสนบัสนนุวำ่
น้�ำมันปลำมีควำมจ�ำเป็นต่อพัฒนำกำรทำงสมองของเด็ก
 1. เด็กที่ได้รับกรดไขมันโอเมกำ้-3 จำกน้�ำมันปลำอยำ่ง
พอเพียงจะมีสติปัญญำ (IQ) สูงกว่ำ โดยวัดเปรียบเทียบกับ
เกณฑเ์ฉลีย่ปกต ิผลงำนวจิยัยนืยนัวำ่ควำมเฉลยีวฉลำด จะเริม่ 
ภำยหลังบริโภคน้�ำมันปลำได้ 2 ชั่วโมงขึ้นไปเทำ่นั้น

 2. กรดไขมัน DHA จำกน้�ำมันปลำ จะท�ำให้เด็กคิดได้
เร็วสมองมีพลัง ไม่อ่อนล้ำ สมองมีประสิทธิภำพ ควำมจ�ำดี 
มีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้พัฒนำยิ่งขึ้น และมีสมำธิดีขึ้น
 3. น้�ำมนัปลำ มคีวำมส�ำคญัสงูตัง้แตเ่ดก็ 3 เดอืนสดุทา้ย
ก่อนคลอด และทารกใน 3 เดือนแรกเกิด เพรำะเป็นระยะที่
สมองพัฒนำกำรเชื่อมต่อระหว่ำงเซลล์สมอง ด้วยอัตรำเร็ว 
สงูสดุ แมท่ีต่ัง้ครรภ ์ควรรบัประทำนน้�ำมนัปลำเปน็อำหำรเสรมิ 
ในช่วง 3 เดือนสุดท้ำยของกำรตั้งครรภ์ เพื่อพัฒนำสำยตำ 
สมอง และระบบประสำทของเด็กทำรกในครรภ์ 
 4. น้�ำมันปลำ เป็นสำรอำหำรที่จ�ำเป็นส�ำหรับเด็ก 
ที่คลอดก่อนก�ำหนด

References
1. Albert CM, Hennekens CH, O’Donnell CJ, et al. Fish consumption and risk of sudden cardiac death. JAMA. 1998;279(1):23-28.
2. Al-Harbi MM, Islam MW, Al-Shabanah OA, Al-Gharably NM. Effect of acute administration of fish oil (omega-3 marine triglyceride) on gastric ulceration 
 and secretion induced by various ulcerogenic and necrotizing agents in rats. Fed Chem Toxic. 1995;33(7):555-558.
3. Andreassen AK, Hartmann A, Offstad J, Geiran O, Kvernebo K, Simonsen S. Hypertension prophylaxis with omega-3 fatty acids in heart transplant
 recipients. J Am Coll Cardiol. 1997;29:1324-1331.

สำรอำหำรบ�ำรุงสมอง ระบบประสำท
 เพิ่มควำมทรงจ�ำ เพื่อพัฒนำกำรที่ดีของเด็ก
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กลุ่มดูแลสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร		ฟิชเชอร์ โกลด์
  (Fisher Gold) 

น้ำ�มันปล� (Fish oil) 450 มก.

ประกอบด้วยกรดไขมันจำ�เป็นกลุ่ม Omega 3

DHA (40%) 180 มก.

EPA  (20%) 90 มก.

ส�รสกัดจ�กใบแปะก๊วย  50  มก.

วิธีรับประท�น
รับประทาน วันละ 1 แคปซูล หลังอาหาร

11-1-01049-1-0021

ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย

ขนาดบรรจุ : 30 แคปซูล
ราคาขาย  625 บาท
ราคาสมาชิก  500 บาท



เอ
กส

าร
เพ

ื่อก
าร

อบ
รม

ภา
ยใ

นบ
ริษ

ัทฯ
เท

่าน
ั้น

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

 7.  น้�ามนัปลาปอ้งกนัโรคตามวั ตาบอดในวยัชรา
และป้องกันอาการตาแห้ง
 8.  น้�ามันปลาช่วยรักษาแผลเน่าเรื้อรังในผู้ป่วย
เบาหวาน
 9.  น้�ามันปลาช่วยรักษาอาการปวดหลัง และ 
ปวดคอเรื้อรัง ช่วยให้หมอนรองกระดูกแข็งแรงขึ้น 
ชะลอความเสื่อมของกระดูกอ่อน ระงับความปวด และ 
อาการอักเสบบริเวณข้อ

 • สารสกดัจากใบแปะกว๊ย (Gingko Biloba Extract)
มีฤทธิ์เพิ่มควำมทรงจ�ำทั้งระยะสั้น และระยะยำว 
ต้ำนอนุมูลอิสระ ป้องกันกำรท�ำลำยของเซลล์สมอง 
ป้องกัน ชะลอ และรักษำโรคสมองเส่ือม หรือท่ีเรียกว่ำ
โรคอัลไซเมอร์ เพิ่มควำมตื่นตัว และสมำธิ ช่วยลด
ภำวะซึมเศรำ้ เพิ่มกำรไหลเวียนของเลือด ยับยั้งกำร
เกำะตัวของเกล็ดเลือด ป้องกันหลอดเลือดอุดตัน 
ช่วยอำกำรปวดศีรษะไมเกรน ช่วยอำกำรเสียงดังในหู 
และกำรไดย้นิเสือ่ม รวมทัง้อำกำรเวยีนศรีษะทีเ่กดิจำก
น้�ำในหูไม่เท่ำกัน หยุดยั้งสภำวะโรคตับแข็งที่เกิดขึ้น
จำกไวรัสตับอักเสบ ชะลอควำมเสื่อมของประสำทตำ 
และเสริมสมรรถนะทำงเพศ

น้�ำมันปลำ (Fish Oil)
 1.  ด้านสมอง และระบบประสาท น้�ำมันปลำ 
บ�ำรงุสมอง ระบบประสำท และจอตำ เพิม่ควำมทรงจ�ำ 
เพิ่มประสิทธิภำพของสมองในกำรคิด เรียนรู้ และ 
พัฒนำ เพิ่มพลังสมอง ไม่ให้อ่อนลำ้ ต้ำนควำมเสื่อม
ของสมอง ตำ้นอำกำรซึมเศร้ำ
 2. ด้านหัวใจ และหลอดเลือด ปรับสมดุล
โคเลสเตอรอล และไตรกลีเซอร์ไรด์ในหลอดเลือด 
ลดควำมหนืดของเลือด ท�ำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น 

ป้องกันลิ่มเลือดอุดตัน ขยำยหลอดเลือด ปรับสมดุล
ควำมดันโลหิต ป้องกันโรคหัวใจขำดเลือด ป้องกัน
เส้นเลือดอุดตัน ลดควำมเสี่ยงของหัวใจวำย 
 3.  เพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษามะเร็ง น้�ำมันปลำ
ช่วยระงับกำรเจริญเติบโต และกำรแผ่ขยำยของ
เซลล์มะเร็ง และระงับกำรสร้ำงเส้นเลือดใหม่ เพื่อ
ไม่ให้เซลล์มะเร็งได้รับสำรอำหำร ให้ผลดีเป็นพิเศษ
กับมะเร็งที่เกี่ยวพันกับฮอร์โมน เช่น มะเร็งเต้ำนม 
มะเร็งต่อมลูกหมำก นอกจำกนี้  ยังให้ผลดีกับ 
มะเรง็ล�ำไสใ้หญ ่มะเรง็ปอด และมะเรง็ตบัดว้ย ทัง้ในแง ่
ของกำรช่วยรักษำ และกำรป้องกัน
 4. น้�ามนัปลาใหผ้ลดกีบัโรคขอ้อกัเสบรมูาตอยด ์
และโรค SLE
 5. น้�ามันปลาให้ผลดีกับโรคสะเก็ดเงิน  ทั้งจำก
กำรรับประทำน และจำกกำรทำ รวมทั้งภำวะผิวหนัง
แห้งเป็นสะเก็ด โรคผิวหนัง น้�ำเหลืองพุพอง รังแคหนังศรีษะ 
และช่วยให้แผลหำยเร็วขึ้น
 6.  น้�ามันปลาให้ผลดีกับผู้ป่วยไตพิการ และ 
คนไข้ผ่าตัดเปลี่ยนไต

สำรอำหำรบ�ำรุงสมอง ระบบประสำท เพิ่มควำมทรงจ�ำ

References
1. “Ginkgo biloba extract: more than just for memory?”ScienceDaily.  
2. Gold, P. E., Cahill L., & Wenk, G. L., “The lowdown on ginkgo biloba,” Scientific America, April 2003.
3. Kligler, B., “Herbal medicines for older adults,” ScienceDaily.

ใบแปะก๊วยปลาทะเลนำ้าลึก
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กลุ่มดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร				ฟิชเชอร์ ฟิช
   (Fisher Fish) 

นำ้�มันปล�                             1,000  มก.

ให้ กรดโดโคซ�เฮกซ�อีโนอิก (ดีเอชเอ)    400  มก.

    กรดไอโคซ�เพนต�อีโนอิก (อีพีเอ)     250  มก.

วิธีรับประท�น
รับประทาน วันละ 1 แคปซูล

11-1-01049-1-0098

ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย

ขนาดบรรจุ :  30  แคปซูล
ราคาขาย  850 บาท 
ราคาสมาชิก  650 บาท
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 กรดไขมันจ�ำเป็นที่มีอยู่ในน�้ำมันปลำ มีชื่อว่ำ 
โอเมก้า-3 ซึ่งมี 2 ชนิด คือ EPA ซึ่งมีความส�าคัญใน
การระงับอาการอักเสบ และให้ผลดีต่อหัวใจ และ
หลอดเลือด และ DHA ซึ่งให้ผลดีต่อสมอง 
 น�า้มนัปลากบัสมอง และระบบประสาท กรดไขมนั 
DHA ในน�ำ้มนัปลำ ช่วยท�ำให้กำรท�ำงำนของผนงัเซลล์
ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยท�ำให้กำรสื่อสัญญำณประสำทระหวำ่ง
เซลล์มีประสิทธิภำพขึ้น และมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง
ส�าหรับการท�างานที่มีประสิทธิภาพของสมองในทุกวัย 
 น�้ามันปลา กับโรคหัวใจ น�้ำมันปลำช่วยให้ 
ผู ้ป่วยโรคหัวใจ โดยเฉพำะผู ้ที่มีอำกำรหัวใจเต้น       
ผิดจงัหวะมอีำกำรดขีึน้ และช่วยป้องกนัการเกดิโรคหวัใจได้ 
เนือ่งจากน�า้มนัปลาช่วยละลายลิม่เลอืด ลดภาวะเลอืดหนดื 
และป้องกันไขมันอุดตันในหลอดเลือด ช ่วยให ้ 
กำรสือ่สำรของระบบไฟฟ้ำเคมขีองเซลล์กล้ำมเนือ้หวัใจ 

ท�ำงำนอย่ำงเป็นปกติ และยังช่วยให้ผนังหลอดเลือด 
มีควำมยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น 
 น�้ามันปลา ช ่วยลดระดับไตรกลี เซอร ์ไรด ์ 
น�้ำมันปลำเป็นสำรอำหำรที่ดีที่สุดชนิดหนึ่งในกำรลด
ระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด ในขนำดรับประทำน
ประมำณ 3-4 กรมัต่อวนั สำมำรถลดไขมนัไตรกลเีซอร์ไรด์ 
ได้ถึง 30 % ภำยในระยะเวลำประมำณ 2 สัปดำห์
 น�้ามันปลาลดอาการข้ออักเสบ รวมทั้งผู ้ป่วย 
ข้ออกัเสบรมูำตอยด์ น�ำ้มนัปลำช่วยลดอำกำรเจบ็ปวด 
อำกำรบวม และอำกำรข้อติดขัด แต่ต ้องใช ้ใน

ขนำดรับประทำนที่สูงมำก เช่น 3-5 กรัม/วัน และ 
ควรรับประทำนติดต่อกันอย่ำงน้อย 3 เดือน และ 
อำกำรจะดีขึ้นมำกในเดือนที่ 4 ถึง เดือนที่ 6
 น�า้มนัปลาบรรเทาอาการล�าไส้อกัเสบ มงีำนวจิยัว่ำ 
น�้ำมันปลำสำมำรถใช้บรรเทำอำกำรล�ำไส้อักเสบชนิด
ต่ำงๆ ตั้งแต่ โรคล�ำไส้แปรปรวน (Crohn’s Disease) 
โรคล�ำไส้เป็นแผล และอักเสบ 
 ข้อควรระวงัในการใช้น�า้มนัปลา หำกคณุต้องกำร
ใช้น�้ำมันปลำขนำดสูงในกำรบ�ำบัดอำกำรต่ำงๆ และ 
คณุเป็นผูท้ี่ใช้ยำกลุม่ยำละลำยลิม่เลอืดอยู ่ควรปรกึษำ
แพทย์ถงึขนำดรบัประทำนทีส่ำมำรถรบัประทำนน�ำ้มนัปลำ 
ต่อวันได้
 ขนาดรบัประทานของน�า้มนัปลา ขนำดรบัประทำน
ทั่วไป คือ ประมำณวันละ 300-600 มิลลิกรัมต่อวัน 

References :
1. Salonen JT, Seppanen K, Nyyssonen K, et al. Intake of mercury from fish, lipid peroxidation, and the risk of myocardial infarction and coronary,
 cardiovascular, and any death in eastern Finnish men. Circulation 1995;91:645-55.
2. Pheatt N, Ed. Nonherbal Dietary Supplements. Pharmacist’s Letter Continuing Education Booklet 1998;98:1-51.
3. Shils M, Olson A, Shike M. Modern Nutrition in Health and Disease. 8th ed. Philadelphia, PA: Lea and Febiger, 1994.

สำรอำหำรบ�ำรงุสมอง       ปรบัสมดลุ
โคเลสเตอรอล ต้ำนกำรอักเสบ
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ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร		 

กลุ่มดูแลสุขภาพ

ฟิชเชอร์ เบอร์รี่  
(Fisher Berry)

สว่นประกอบสำ�คญั : ใน 1  แคปซลู ประกอบด้วย

น้ำ�มันปล�                             540     มก.

  ให้กรดโดโคซ�เฮกซ�โนอิก  (ดีเอชเอ) 216     มก.

  ให้กรดไอโคซ�เพนท�โนอิก  (อีพีเอ)    135     มก.

ส�รสกัดโกจิ เบอร์รี่      410     มก.

11-1-01049-1-0134

วิธีรับประท�น  
รับประทานวันละ  1 แคปซูล 

ขนาดบรรจุ  :  30  แคปซูล
ราคาขาย    750  บาท
ราคาสมาชิก  600  บาท
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การบริโภคน�้ามันปลา จะชะลอความพิการ
ของไต และท�าให้ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไตวาย 
เนือ่งจากน�า้มนัปลาลดอาการอักเสบในหลอดเลอืดตรง
กรวยไต เกล็ดเลือดไม่จับเป็นก้อน และหลอดโลหิต
ไม่บีบตัว ท�าให้ชะลอการเกิดโรคไตวาย น�้ามันปลา
ท�าให้เลอืดไหลเวยีนมาเลีย้งไตสะดวกขึน้ ท�าให้ไตได้รบั
สารอาหาร และออกซิเจนมากขึ้นมาบ�ารุงเนื้อไต

 
มีงานวิจัย โดยใช้ระยะเวลาทดลองถึง  2  ปี ใน

ผูป่้วยโรคไตเรือ้รงัชนิด IgA คอื ไตเสือ่มแบบหาสาเหตุ
ไม่ได้ โดยผู้ป่วยรับประทานน�้ามันปลาวันละ 4-8 กรัม 
พบว่า ไตเสือ่มช้าลง น�า้มนัปลามงีานวจิยั ว่าลดอาการ
โปรตีนรั่วในปัสสาวะ ในผู้ป่วยเบาหวานด้วย 

โกจิ เบอร์รี่ 
โกจ ิเบอร์ร่ี (Goji Berry) หรือ เก๋ากี ้ส่วนที่ใช้คอื 

เมล็ด สารส�าคัญที่พบ คือ กรดอะมิโน 18 ชนิด และ
แร่ธาต ุสงักะส ีทองแดง เหลก็ แคลเซยีม เจอร์มาเนยีม
เซเรเนียม และฟอสฟอรัส มีสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่ม
แคโรทนีอยด์จ�านวนมาก เช่น เบต้าแคโรทนี และซแีซนทนี
มีโพลีแซคคาไรด์ที่ส�าคัญ  4  ชนิด  ช่วยเสริมสร้าง
ระบบภูมิต้านทานให้ร่างกาย

น�้ำมันปลำสกัดเข้มข้น 
     ผสมสำรสกัดจำก โกจิ เบอร์รี่
สำรอำหำรบ�ำรุงไต บ�ำรุงสำยตำ
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สรรพคุณทางการแพทย์แผนจีน ช่วยบ�ารุงร่างกาย เพิ่มภูมิต้านทานโรค ช่วยให้หัวใจแข็งแรง  เพิ่ม
สมรรถภาพทางเพศ ช่วยระบบเจรญิพันธุ ์ลดอาการอักเสบของโรคไขข้ออกัเสบ เพิม่ความแขง็แรงให้กล้ามเนือ้ 
และกระดูก ช่วยให้เหงือกแข็งแรง ปรับปรุงระบบการย่อย ลดความเครียด อาการปวดศีรษะ แก้อาการวิงเวียน
ศีรษะ ช่วยในการนอนหลับ ช่วยในเรื่องความจ�า ท�าให้รู้สึกสดชื่น บรรเทาอาการนอนไม่หลับ ใช้รักษาอาการ
ด้านสายตา ต้านมะเร็ง ปรับสมดุลน�้าตาล และไขมันในเลือด ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือด ปรับสมดุล
ความดันโลหิต บ�ารุงตับ ไต และกระเพาะอาหาร คลายเครียด 

ในโกจิ เบอร์รี่ มีสารซีแซนทีน (Zeaxanthin) ปริมาณสูง ซึ่งสารนี้ให้ผลลดอาการ
จอประสาทตาเสือ่ม เนือ่งจากสงูอายุ และในคนไข้เบาหวาน ลดอาการสายตาอ่อนล้า และชะลอการเสือ่มของสายตา

Goji Berry

References :
1.  Bucheli P, Vidal K, Shen L, et al. Goji berry effects on macular characteristics and plasma antioxidant levels. Optom Vis Sci. 2011;88(2):257-62.
2.  Wojtowicz JC, Butovich I, Uchiyama E, et al. Pilot, prospective, randomized, double-masked, placebo-controlled clinical trial of an omega-3 supplement for dry eye. 
3.  Friedman AN, Yu Z, Tabbey R et al. Inverse relationship between long-chain n-3 fatty acids and risk of sudden cardiac death in patients starting hemodialysis. 
    Kidney Int 2013; 83: 1130–1135.
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ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร		 

ส่วนประกอบสำ�คญั : ใน 1  แคปซลู ประกอบด้วย

กลุ่มดูแลสุขภาพ

น้ำ�มันปล�                            1,000  มก .

  ให้กรดไอโคซ�เพนท�โนอิก  (อีพีเอ)   400   มก.

  ให้กรดโดโคซ�เฮกซ�โนอิก  (ดีเอชเอ)  200    มก.

11-1-01049-1-0131

  ฟิชเชอร์ อีพีเอ
   (Fisher  EPA)

วิธีรับประท�น  
รับประทานวันละ  1 แคปซูล 

ขนาดบรรจุ  :  30  แคปซูล
ราคาขาย    850  บาท
ราคาสมาชิก  650  บาท
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การอักเสบในร่างกายมนุษย์ เกิดขึ้นได้กับ
อวยัวะต่างๆ มผีลให้อวยัวะนัน้เป็นอนัตราย และสญูเสยี
การท�างานทีป่กตไิป กรดไขมนัโอเมก้า-3 ม ี2 ชนดิ คอื 
EPA ซึ่งมีความส�าคัญในการระงับอาการอักเสบ และ 
ให้ผลดีต่อหัวใจ และหลอดเลือด และ DHA ซึ่งให้ผลดี
ต่อสมอง และจอตา

EPA จะผลิตสารคล้ายฮอร์โมนส�าคัญที่เรียก 
ไอโคซานอยด์ ซึง่มีผลระงบัการอักเสบ ในขณะที ่DHA 
จะไม่ผลิตสารไอโคซานอยด์ แต่จะท�าหน้าทีเ่ป็นเหมอืน
โครงสร้าง ที่มีประโยชน์ต่อเยื่อหุ้มเซลล์ส�าคัญที่สมอง 
และจอตา นักวิทยาศาสตร์พบว่า DHA สามารถเปลีย่น
เป็น EPA ได้ในร่างกายยามจ�าเป็น แต่ EPA จะไม่
เปลี่ยนเป็น DHA 

ในธรรมชาต ิกรดไขมนัทัง้ 2 ชนดิ จะพบร่วมกนั 
และท�างานคล้ายคลึงกัน โดยทั้ง 2 ชนิด มีคุณสมบัติ
ในการลดระดับโคเลสเตอรอล และไตรกลีเซอร์ไรด์ใน
เลอืด และแต่ละชนดิ กยั็งมีคณุสมบัตเิฉพาะของตวัเอง
โดยที ่EPA ให้ผลระงับขบวนการอักเสบ ทัง้แบบเรือ้รงั 
และเฉียบพลัน  มีผลให้ลดความเจ็บปวดท่ีเกิดจาก
อาการอกัเสบ อย่างเช่น ข้ออกัเสบ ทัง้ในผูป่้วยข้อเสือ่ม
และผู้ป่วยโรคแพ้ภมูติวัเอง อย่างเช่น เอสแอลอี (SLE) 
หรือข้ออักเสบรูมาตอยด์

การบริโภคโอเมก้า-3  ท�าให้ผู้ป่วยข้ออักเสบ
รูมาตอยด์มีอาการดีข้ึน   โดยที่อาการบวมลดลง 

เจ็บปวดน้อยลง   อาการข้อติดขัดในยามเช้าลดลง 
การเคลื่อนไหวข้อดีขึ้น และข้อมีแรงมากขึ้น ปริมาณ
การบริโภค ประมาณ 3 กรัม/วนั ตดิต่อกนัอย่างน้อย 
3 เดือน

นอกจากคุณสมบัติการต้านอาการอักเสบที่
โดดเด่นของ EPA แล้ว เมือ่ปรมิาณ EPA ในสมองลดลง 
ศูนย์หิวของมนุษย์จะถูกกระตุ้น การที่มีปริมาณ EPA 
ในสมองเพียงพอ จะท�าให้เราไม่รู ้สึกหิว  ซึ่งเป็น
ความหวังใหม่ในการควบคุมน�า้หนักอีกด้วย 

EPA เป็นส่วนส�าคัญในเซลล์ทุกเซลล์ของเรา 
หากขาด EPA เซลล์ของเราจะไม่สามารถสือ่สารกนัได้ 
นกัวทิยาศาสตร์พบว่า EPA ช่วยต้านอาการซมึเศร้า และ
โรคอารมณ์ปรวนแปรไม่คงที่

อาการท่ีเหมาะกับการใช้น�้ามันปลาในสูตรท่ีมี 
EPA สูง
• ข้ออักเสบ และข้ออักเสบรูมาตอยด์
• อาการเจ็บปวด หรือเมื่อยกล้ามเนื้อ และอ่อนล้า
  เรื้อรัง (ME/CFS)
• ผื่นแพ้ผิวหนัง สิว สะเก็ดเงิน (เรื้อนกวาง)
• ภาวะสมาธิสั้น (ADHA) และการอ่านหนังสือไม่ออก 
  (Dyslexia)
•  ภาวะซึมเศร้า (Depression) และอารมณ์ปรวนแปร
  สุดขั้ว (Bipolar Disorder) 
• โรคจิตเภท

สารอาหารต้านการอักเสบ ปรับสมดุลโคเลสเตอรอล

น้ำ�มันปล�สกัดชนิด

เข้มข้น

References :
1.  Sperling RI. Eicosanoids in rheumatoid arthritis. Rheum Dis Clin North Am. 1995 Aug;21(3):741-58.
2. James MJ, Gibson RA, Cleland LG. Dietary polyunsaturated fatty acids and inflammatory mediator production. Am J Clin Nutr. 2000 Jan;71(1 Suppl):343S-8S.
3. Pauwels EK, Kostkiewicz M. Fatty acid facts, Part III: Cardiovascular disease, or, a fish diet is not fishy. Drug News Perspect. 2008 Dec;21(10):552-61.



น้ันา่ทเฯทัษิรบนใยาภมรบอรากอ่ื
พเราสกอเ

รกชัสภเะลแ ์ยทพแยดโมิรสเราหาอมรรกตัวน

สวนประกอบสําคัญ : ใน 1  แคปซูล ประกอบดวย

11-1-01049-5-0003

ไลโคปน 10 %                        60 มก.

ซิงค อะมิโน แอซิค คีเลต 20 %      75 มก.

นํ้ามันปลา(อีพีเอ 40%, ดีเอชเอ 25%)   365 มก.

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ   1-2  แคปซูล

กลุมดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร  
ไลโคป�น อีพีเอ
(Lycopene EPA)

ขนาดบรรจุ  :           30     แคปซูล 
ราคาขาย  875 บาท
ราคาสมาชิก  700 บาท









น้ันา่ทเฯทัษิรบนใยาภมรบอรากอ่ื
พเราสกอเ

รกชัสภเะลแ ์ยทพแยดโมิรสเราหาอมรรกตัวน

สวนประกอบสําคัญ : ใน  1  เม็ด ประกอบดวย

11-1-01049-1-0219

ผงโรสฮิป                        500 มก.

นํ้ามันปลา (อีพีเอ 40%, ดีเอชเอ 20%)   500 มก.

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ  1  เม็ด

กลุมดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร  
โรสฮิป แอนด� ฟ�ชออยล
(Rosehip And Fish Oil)

ขนาดบรรจุ  :     30   เม็ด
ราคาขาย    950 บาท
ราคาสมาชิก    750 บาท
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แคลเซียม อะมิโน แอซิด คีเลต 650 มก.
แมกนีเซียม อะมิโน แอซิด คีเลต 150 มก.
วิต�มินซี 30 มก.
ส�รสกัดฮอร์สเทล 25 มก.
ไอรอน อะมิโน แอซิด คีเลต 7 มก.
(ให้เหล็ก 1.4 มก.)
ซิงค์ อะมิโน แอซิด คีเลต 6 มก.
(ให้สังกะสี 1.2 มก.)
แมงก�นีส อะมิโน แอซิด คีเลต  3 มก.
(ให้แมงก�นีส 0.48 มก.)
โบรอน อะมิโน แอซิด คีเลต 3 มก.
(ให้โบรอน 0.3 มก.)
คอปเปอร์ อะมิโน แอซิด คีเลต 1.5 มก.
(ให้ทองแดง 0.225 มก.)
ไพริดอกซีน ไฮโดรคลอไรด์ 1 มก.
(ให้วิต�มินบี 6 0.9 มก.)

ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย

11-1-11458-1-0003

กลุ่มดูแลสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร				ไวต้าแคล
    (Vitacal)

โปแตสเซียม ไอโอไดน์  0.099 มก.
(ให้ไอโอดีน 75 มคก.)
วิต�มินดี 3 0.95 มก.
วิต�มินเค 0.3 มก.
โฟลิค แอซิด 0.1 มก.
วิต�มินบี 12 0.001 มก.

วิธีรับประท�น
รับประทานวันละ 2 แคปซูล

ขนาดบรรจุ :  60 แคปซูล
ราคาขาย   1,100 บาท 
ราคาสมาชิก  880 บาท
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 ภำวะกระดูกพรุน (Osteoporosis) หรือ ภำวะกระดูกบำง 
(Thin Bone) เป็นโรคร้ำยแรงซึ่งรบกวนคุณภำพชีวิตของผู้คน
จ�ำนวนมำก สถิติพบว่ำ ประชำกรหญิงที่มีอำยุมำกกว่ำ 60 ปี ถึง 
50% เป็นโรคกระดูกพรุน แต่โรคกระดุกพรุนนี้ เป็นโรคที่สำมำรถ
ปอ้งกนัได ้ยิง่ไปกวำ่นัน้ ยงัสำมำรถรกัษำได ้โดยกำรใชส้ำรอำหำร
ที่ให้ผลบ�ำรุง และซ่อมแซมกระดูก ร่วมกับกำรปรับพฤติกรรม 
กำรด�ำเนินชีวิต
 สำรอำหำรบ�ำรุงกระดูก มีตั้งแต่แร่ธำตุหลัก แร่ธำตุรอง 
วิตำมิน และเกลือแร่ชนิดต่ำงๆ ท�ำงำนร่วมกัน เพื่อเสริมสร้ำง 
บ�ำรุง และซ่อมแซมกระดูก ปกติแล้วแร่ธำตุจะมีกำรดูดซึมเข้ำสู่
รำ่งกำยไดย้ำก เวน้แตแ่รธ่ำตนุัน้มกีำรจบัตวักบัโปรตนี (chelation) 
ในกระเพำะอำหำร ดังนั้น แร่ธำตุที่จับกับโปรตีนแล้ว (Chelated 
Mineral) จะช่วยให้มีกำรดูดซึมแร่ธำตุนั้นๆ ผ่ำนผนังล�ำไส้ได้ดี
ยิ่งขึ้น
 • แคลเซียม อะมิโน แอซิด คีเลต แคลเซียมเป็นแร่ธำตุที่มี
ควำมส�ำคัญต่อกำรสร้ำง กำรซ่อมแซม และกำรเจริญเติบโตของ
กระดกู และฟนั นอกจำกนี ้ยงัมหีนำ้ที่ในกำรควบคมุกำรหดตวัของ
กล้ำมเนื้อ กำรเต้นของหัวใจ กำรแข็งตัวของเลือด เมื่อมีกำรเกิด 

สารอาหาร
ป้องกันกระดูกเสื่อม

กระดูกพรุน
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บำดแผล กำรท�ำงำนเป็นปกติของระบบประสำท 
ปรับสมดุลควำมดันโลหิต และไขมันในเส้นเลือด 
ป้องกันมะเร็ง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งมะเร็งล�ำไส้ใหญ่
 • แมกนีเซียม อะมิโน แอซิด คีเลต แมกนีเซียม
ท�ำหน้ำท่ีเป็นตัวน�ำพำแคลเซียมเข้ำสู่ภำยในเซลล์กระดูก 
ทัง้ยงัท�ำหนำ้ทีเ่สรมิสร้ำงควำมหนำแนน่  และปรับแต่ง
รูปร่ำงของกระดูก และยังเกี่ยวข้องกับกำรท�ำงำน 
อย่ำงเป็นปกติของเอนไซม์มำกกว่ำ 300 ชนิดในร่ำงกำย 
และกำรหด และคลำยตัวของกลำ้มเนื้อ
 • สารสกัดจากหญ้าหางม้า พืชสมุนไพรจำก
ธรรมชำติ ช่วยเร่งกำรสมำนกระดูกที่แตก และเสื่อม
 • ไอรอน อะมิโน แอซิด คีเลต เป็นองค์ประกอบ
ส�ำคญัของกำรสรำ้งเซลลก์ระดกู (Osteoblast) กำรขำด
ธำตุเหล็กส่งผลให้เกิดภำวะกระดูกพรุนได้
 • ซิงค์ อะมิโน แอซิด คีเลต กระตุ้นกำรดูดซึม
ของแคลเซียมเข้ำกระดูก และช่วยกำรท�ำงำนของ
เอนไซม์ที่สร้ำงเนื้อกระดูก (Matrix Building)
 • แมงกานสี อะมโิน แอซดิ คเีลต มบีทบำทส�ำคญั
ในกำรสร้ำงกระดูกอ่อน และคอลลำเจน
 • โบรอน อะมิโน แอซิด คีเลต ช่วยกำรท�ำงำน
ของแคลเซียม และแมกนีเซียม

 • คอปเปอร ์อะมโิน แอซดิ คเีลต ชว่ยกำรท�ำงำน
ของคอลลำเจน และกำรสรำ้งเนื้อกระดูก 
 • วิตามินบี 6 เป็นโคแฟคเตอร์ของเอนไซม์ใน
กำรสรำ้ง และกำรท�ำลำยคอลลำเจน 
 • วิตามินบี 12 ช่วยในกระบวนกำรสร้ำง และ
สลำยกระดูก
 • วิตามินซี เป็นสำรส�ำคัญในกระบวนกำร
สงัเครำะหค์อลลำเจน ซึง่เปน็สว่นส�ำคญัของเนือ้กระดกู
 • วิตามินดี 3 เป็นวิตำมินส�ำคัญที่ท�ำหน้ำที่
ควบคุมกำรดูดซึม และกำรก�ำจัดแคลเซียม และ 
ฟอสฟอรัสในรำ่งกำย
 • วิตามินเค เป็นวิตำมินจ�ำเป็นในกำรสร้ำง
โครงสร้ำง (Matrix) ของกระดูก ซึ่งเป็นโครงสรำ้งที่มี
แคลเซียมไปเกำะ เพื่อสรำ้งควำมแข็งแกร่งให้กระดูก
 • โฟลิค แอซิด ป้องกันกระดูกพรุน หลอดเลือด
แข็งตัว และลดสำรโฮโมซีสเทอีน (Homocysteine) ที่
ท�ำให้หลอดเลือดอักเสบ และแข็งตัว
 • ไอโอดนี เปน็แรธ่ำตสุ�ำคญัในกำรสรำ้งไทรอยด์
ฮอร์โมน ซึง่เปน็ฮอร์โมนทีท่�ำใหม้กีำรสรำ้งกระดกู และ 
ท�ำให้กระดูกมีรูปร่ำงเป็นปกติ

หญ้าหางม้า
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กลุ่มดูแลสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร				คอลลาดีน  (Colladene)

ส�รสกัดจ�กกระดูกอ่อนปล�ฉล�ม 250  มก.

คอลล�เจน เปปไทด์                250    มก.              

วิธีรับประท�น
รับประทานวันละประมาณ 2-4 แคปซูล หลังอาหาร

11-1-11458-1-0004

ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย

ขนาดบรรจุ :  30  แคปซูล
ราคาขาย  1,100 บาท 
ราคาสมาชิก  850 บาท
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 ผลงำนวจิยัจำกสถำบนั Massachusetts Institute 
of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกำ พบว่ำ สำรสกัด
จำกกระดกูอ่อนปลำฉลำม มสีำรซึง่ออกฤทธิใ์นกำรยับยั้ง
กำร เจริญ เติบ โตของกลุ ่ ม เส ้น เลื อดฝอยที่ ไป 
หล่อเลี้ยงเซลล์มะเร็ง เป็นกำรตัดแหล่งอำหำรของ 

เซลล์มะเรง็ มผีลให้เซลล์มะเรง็ซึง่เกดิขึน้แล้วฝ่อตวัลง และ 
ยับยั้งเซลล์มะเร็งที่เพิ่งเริ่มเกิดใหม่ และในหนังสือชื่อ 
Shark Don’t Get Cancer - How Shark Cartilage Could 
Save Your Life เขียนโดย น.พ. I. William Lane 
จำกมหำวิทยำลัย Harvard ได้กล่ำวถึง กำรรวบรวม 
ผลงำนวจิยัของแพทย์หลำยท่ำนซึง่ค้นพบว่ำ นอกจาก 
สารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม จะช่วยยับยั้ง
การเติบโตของเซลล์มะเร็งแล้ว ยังสามารถลดอาการ 
อักเสบ และเจ็บปวดของไขข้อต่างๆ ได้ และยังช่วย
ในการรักษาโรคเรื้อนกวาง (สะเก็ดเงินสะเก็ดทอง) 
ได้อกีด้วย
 สำรส�ำคญัในกระดกูอ่อนปลำฉลำม คอื คอนโดรอทินิ 

ซัลเฟต (Chondroitin Sulfate) ซึ่งเป็นสำรที่ท�ำหน้ำที่

สำรสกัดจำก กระดูกอ่อนปลำฉลำม
 ส�ำหรับข้อเสื่อม เข่ำเสื่อม และมะเร็ง
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เหมือนฟองน�้ำ หรอืเป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ของนวม
ทีป้่องกนักำรเสียดสีของปลำยกระดูกแข็งสองท่อน
 กำรแพทย์แผนตะวนัตก โดยเฉพำะใน ทวปียโุรป 
และสหรัฐอเมริกำ มีกำรใช้สำรคอนโดรอิทิน ซัลเฟต 
กันอย่ำงกว้ำงขวำง ในกำรป้องกัน และรักษำคนไข้ที่
เจ็บป่วยด้วยอำกำรข้อเสื่อม เข่ำเสื่อม  เพรำะดีกว่ำ
ยำแก้ปวดธรรมดำ นอกจำกจะบรรเทำอำกำรปวด และ 
อกัเสบแล้ว สำรคอนโดรอทินิ ซลัเฟต ยงัสำมำรถชะลอ
อำกำรเสือ่ม และป้องกนัอำกำรเสือ่มได้ด้วย ในกระดกูอ่อน
ปลำฉลำมจะเป็นแหล่งของสำรนี้ในปริมำณมำก



น้ันา่ทเฯทัษิรบนใยาภมรบอรากอ่ื
พเราสกอเ

รกชัสภเะลแ ์ยทพแยดโมิรสเราหาอมรรกตัวน

พาภขุสลแูดมุ่ลก

ผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร   ไฟโตเจน
(Fytogen) 

เบตา นคแูลก  170 มก.

สา จาดักสร อืจนิลหด็หเก  100 มก.

สา จาดักสร งิขก  30 มก.

สา จาดักสร กชา วยีขเ  80 มก.

ตนเิธทโนพแ ีดมยซีเลคแ  6 มก.

สา จาดักสร นัชน้ิมขก  50 มก.

ตาิว ทตเซิะอ อเนิม  5 มก.

11-1-13958-5-0141

วดบอกะรปลซูปคแ 1 นใ : ญัคสําบอกะรปนวส ย

ทานะรปบัรีธิว
 ลูซปคแ 2 ะลง้ัรคนาทะรปบัร

งา่วงอ้ทะณข ง้ัรค 2 ะลนัว

ขนาดบรรจุ : 60  ลูซปคแ
ราคาขาย  1,500  บาท 

กิชามสาคาร   1,250  บาท
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นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

 มสีารอาหารต้านมะเรง็ ในแบบของแพทย์ทางเลอืก
หลายชนิด   สามารถใช้ร่วมกับการรักษาของแพทย์
แผนปัจจบุนัได้ เนือ่งจำกผลกำรวจิยัทำงกำรแพทย์ของ
สำรสกัดแต่ละชนิด พบว่ำ เมื่อมีการน�ามาใช้ร่วมกัน 
สามารถให้ผลการรักษาที่ดีกว่าส�าหรับโรคมะเร็ง
หลายชนิด เช ่น โรคมะเร็งที่ เกี่ยวกับฮอร ์ โมน 
ทัง้สตร ีและบรุษุ เช่น มะเรง็ต่อมลกูหมำก มะเรง็เต้ำนม 
มะเรง็ปำกมดลกู มะเรง็มดลกู มะเรง็ท่อน�ำไข่ มะเรง็รงัไข่ 
เป็นต้น ทัง้ในแง่ของการป้องกนัการเกดิ การรกัษาร่วม 
และป้องกันการกลับซำ้าของเซลล์มะเร็ง
 • เบต้า กลูแคน ท�ำให้ระบบตรวจจับเซลล์ผิด 
ปกติของร่ำงกำยท�ำงำนไวขึ้น และเม็ดเลือดขำว 
ซึ่งท�ำหน้ำที่ท�ำลำยสิ่งแปลกปลอม ท�ำหน้ำที่ได้มี 
ประสทิธภิำพขึน้  จงึท�ำลำยเซลล์ทีม่โีอกำสก่อมะเรง็ได้ 
อย่ำงรวดเร็ว ก่อนที่จะพัฒนำเป็นก้อนมะเร็งขึ้น 
กำรค้นคว้ำพบว่ำ เบต้ำ กลแูคน ใช้ได้ผลดใีนมะเรง็เต้ำนม 
และมะเร็งในอวัยวะที่สะสมไขมัน
 • สารสกัดจากเห็ดหลินจือ กระตุ้นภูมิต้ำนทำน
ของร่ำงกำย และถูกน�ำมำใช้ร่วมกับกำรให้เคมีบ�ำบัด
เพื่อลดอำกำรข้ำงเคียงจำกเคมีบ�ำบัด นอกจำกนี้ 

References
1. Bass, L&Young, A. (1996). The Dietary Supplement Health and Education Act: A Legislative History and Analysis Washington D.C. Food and Drug Law  
 Institute.
2. Chan MM, Fong D, Soprano KJ, Holmes WF, Heverling H. Inhibition of growth and sensiti-zation to cisplatin-mediated killing of ovarian cancer cells  
 by polphenolic chemopreventiveagents.J Cell Physiol. 2003 Jan;194(1):63-70. 
3. Ali BH, Blunden G, Tanira MO, Nemmar A. Somephytochemical,pharma cological and toxicological properties of ginger (Zingiber officinale Roscoe):  
 a review of recent research. Food Chem Toxicol. 2008;46(2):409-20.

สำรอำหำร 
ต้ำนมะเร็ง

ยังใช้ในกำรป้องกันกำรกลับเป็นซ�้ำของผู้ป่วยมะเร็ง 
ที่ได้รับกำรรักษำแล้วด้วย
 • สารสกัดจากชาเขียว มีสำรกลุ่ม Polyphenols 
หรอื Tea Tannin ซึง่มฤีทธิป้์องกนัมะเรง็ โดยออกฤทธิ์
ต้ำนอนมุลูอสิระ และกำรต้ำนกำรแบ่งตวัอย่ำงผดิปกติ
ของเซลล์
 • สารสกดัจากขงิ มสีำร Gingerol ซึง่ยบัยัง้  และ 
ป้องกันกำรก่อตัวของมะเร็งได้ โดยเฉพำะมะเร็งรังไข่ 
และมะเร็งเต้ำนม 
 • สารสกัดจากขมิ้นชัน มีรำยงำนทำงกำรแพทย์
ถึงคุณสมบัติในกำรฆ่ำเซลล์มะเร็งของขมิ้นชัน โดย
กำรเหนี่ยวน�ำให้เซลล์มะเร็งระยะต้นท�ำลำยตัวเอง 
(Apoptosis) ก่อนที่จะเจริญเติบโตต่อไป จึงใช้ในแง่
กำรป้องกันกำรเกิดมะเร็ง และป้องกันกำรกลับซ�้ำของ
เซลล์มะเร็งได้ด้วย นอกจำกนี้ ยังมีคุณสมบัติยับยั้ง 
กำรเติบโตลุกลำมของเซลล์มะเร็ง และมีคุณสมบัติใน
กำรยับยั้งกำรเจริญเติบโตของร่ำงแหหลอดเลือดฝอย
ที่มำหล่อเลี้ยงเซลล์มะเร็ง และกระตุ้นภูมิตำ้นทำน

ขิง ขมิ้นชัน เห็ดหลินจือ ชาเขียว
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นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร		 

ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1  เม็ด ประกอบด้วย

กลุ่มดูแลสุขภาพ

ส�รสกัดเห็ดไมต�เกะ                180      มก.

ส�รสกัดเห็ดชิต�เกะ                  180      มก.

ส�รสกัดเห็ดหลินจือแดง              180      มก.

เบต้� กลูแคนจ�กบรีเวอร์ ยีสต์        180      มก.

ขมิ้นชัน                             100      มก.

วิต�มินซี                              60      มก.

11-1-11458-1-0056

มูชิ  (Mushi)

วิธีรับประท�น  
รับประทานวันละ  1-2  เม็ด

ขนาดบรรจุ  :       30  เม็ด
ราคาขาย    1,880  บาท
ราคาสมาชิก   1,500  บาท
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นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

เห็ดหลินจือ ปัจจุบันมีอยู ่ ในต�ารับยาของ
สหรัฐอเมริกา  และอีกหลายประเทศในยุโรป เป็นยา
ทางเลือกเพื่อรักษามะเร็ง ความดันโลหิตสูง ไขมัน
ในเลือดสูง มีเจอมาเนียมอินทรีย์ และเบต้ากลูแคน 
เป็นตวัยาส�าคญักบัพฤกษเคมอีกี 252 ชนดิ เหด็หลนิจอื 
เป็นที่ยอมรับ และได้สมญาว่า เห็ดมหัศจรรย์ ที่
กระทรวงสาธารณสุข ประเทศญี่ปุ่น อนุญาตให้ใช้เป็น
ยาทางเลือก เพื่อรักษาโรคมะเร็ง

สารส�าคัญชนิดหนึ่งในเห็ดหลินจือ  คือ 
เจอร์มาเนยีมอนิทรย์ี (Organic Germanium) ท�าหน้าที่ 
กระตุน้การท�างานของเมด็เลอืดขาวขนาดใหญ่ กระตุน้
ภมูต้ิานทานชนิดครอบคลมุทกุอย่าง เพิม่ออกซเิจนใน
ระดบัเซลล์ กระตุน้ให้ร่างกายผลติแกมม่าอินเตอร์เฟอรอน 
(IFN-g) ซึ่งเป็นโปรตีนที่ร่างกายผลิตขึ้น ใช้ในการฆ่า

เซลล์มะเร็ง และลดผลข้างเคียงจากการให้เคมีบ�าบัด 
และฉายรังสี การสร้างภูมิต้านทานชนิดไม่จ�าเพาะ
เจาะจงนี้ ครอบคลุมถึงการต่อต้านเชื้อไวรัสด้วย โดย
เฉพาะเชื้อโรคเอดส์ เห็ดหลินจือ จึงเป็นสมุนไพรที่
เหมาะกับทั้งผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยมะเร็ง 

 
เหด็ชิตาเกะ หรอืเหด็หอม อดุมไปด้วยกรดอะมโิน 

รวมถึงวิตามิน และแร่ธาตุตามธรรมชาติหลายชนิด 
สารสกดั 1,3 เบต้ากลแูคนจากเหด็ชติาเกะ มปีระโยชน์
ในการยบัยัง้การแบ่งตวัของเชือ้ไวรสัหลายชนดิ รวมทัง้ 
ไวรสัเอชไอว ีและงสูวดั และมสีารเลนตแินน ( Lentinan )  
ซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันการเกิดเนื้องอก  และยังช่วย
ลดโคเลสเตอรอล  และความดันโลหิตอีกด้วย การให้ 
สารเลนติแนนควบคู่กับการให้เคมีบ�าบัด  ท�าให้ลด
การท�าลายเซลล์ดีอันเป็นผลจากเคมีบ�าบัดอีกด้วย

เห็ดในทางการแพทย์ 
      สุดยอดสารอาหารต้านมะเร็ง

มีการวิจัยสารสกัดจากธรรมชาติหลายชนิด ที่
มีส่วนช่วยในการก�าจัด   หรือยับยั้งการเจริญเติบโต
เซลล์มะเร็ง    โดยเฉพาะกลุ่มเห็ดที่เป็นยา อย่างเช่น 
เห็ดไมตาเกะ  เหด็ชติาเกะ  เหด็หลนิจือแดง  เป็นต้น สารอืน่ๆ
ที่มีงานวิจัยในการต้านมะเร็ง ได้แก่   สารเบต้ากลูแคน
สารสกัดขมิ้นชัน วิตามินซี และวิตามินดี
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นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

       เหด็ชติาเกะยงัมฤีทธิใ์นการกระตุน้อินเตอร์เฟอรอน
ยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสหลายชนิด   รวมทั้ง
ไวรสัเอชไอวด้ีวย มงีานวิจัยว่า สารเลนตแินน สามารถ
ยืดอายุของผูป่้วยมะเรง็ระยะท้ายของมะเรง็กระเพาะอาหาร 
มะเร็งล�าไส้ และมะเร็งเต้านม 

เห็ดไมตาเกะ ได้ช่ือว่าเป็น “ราชาแห่งเห็ด” 
มสีรรพคณุโดดเด่นในการป้องกนัความดนัโลหติสงู และ
โรคมะเรง็ เสรมิสร้างระบบภมิูคุม้กนั ใช้ล้างสารพิษทีต่บั 
และปอด เหด็ไมตาเกะมฤีทธิใ์นการระงบัการเจญิเตบิโต
ของเนือ้งอก ลดระดบัโคเลสเตอรอล และไตรกลเีซอร์ไรด์ 

เบต้ากลูแคน เป็นสารโพลีแซคคาไรด์ที่มีใน
เหด็หลนิจอื เห็ดชติาเกะ และเหด็ไมตาเกะ มสีรรพคณุ
ในการกระตุน้ภมิูต้านทาน และต่อต้านมะเรง็ มหีน้าที่ 
กระตุ้นเม็ดโลหิตขาวขนาดใหญ่ให้ตื่นตัว  และออก
มากิน และย่อยสิ่งแปลกปลอม พร้อมกับหลั่งสารเคมี
ไซโตไคน์ (Cytokines) หลายชนิด เพื่อท�าหน้าที่เป็น
ภูมิคุ้มกัน ซึ่งให้สรรพคุณต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย และ 
ไวรัส โรคเอดส์ โรคงูสวัด ฯลฯ

Maitake

Shitake

Lingzhi

References :
1. Jones, Kenneth (1990), Reishi: Ancient Herb for Modern Times, Sylvan Press, p. 6. 
2. Neidleman SL. (1993). Advances in Applied Microbiology. 39. Academic Press. p. 153. 
3. “Maitake Mushroom”. Complementary and Alternative Medicine : Diet and Nutrition. American Cancer Society. 2008. Retrieved 2011-03-08. 
4. Q.Y. Zhu, Antioxidative activities of green tea catechins, Hong Kong: The Chinese University of Hong Kong (Hong Kong), 1999, p. III



น้ันา่ทเฯทัษิรบนใยาภมรบอรากอ่ื
พเราสกอเ

รกชัสภเะลแ ์ยทพแยดโมิรสเราหาอมรรกตัวน

สวนประกอบสําคัญ : ใน 1  แคปซูล ประกอบดวย

10-1-13056-1-0115

ถังเชาผง            300 มก.

สารสกัดจากเห็ดหลินจือ          150 มก.

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ  1  แคปซูล

กลุมดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร  
ถั่งเช�าผงผสมสารสกัดจาก เห็ดหลินจือ
(Cordyceps Powder Plus Reishi Extract)

ขนาดบรรจุ  :     30   แคปซูล 
ราคาขาย  1,500 บาท
ราคาสมาชิก  1,250 บาท
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นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร		 

กลุ่มดูแลสุขภาพ

อิมแมกซ์  (Immax)

สว่นประกอบสำ�คัญ : ใน  1  แคปซลู ประกอบดว้ย

ส�รสกัดจ�กส้ม และมะน�ว         250     มก.

ส�รสกัดพลูค�ว                        200      มก.

เบต้�กลูแคนจ�กบริเวอร์ ยีสต์        150     มก.

ส�รสกัดจ�กใบแปะก๊วย              60     มก.

วิต�มินซี                            30     มก.

11-1-11458-1-0044

วิธีรับประท�น  
รับประทานวันละ  1 แคปซูล 

ขนาดบรรจุ  :        30  แคปซูล
ราคาขาย     1,250   บาท
ราคาสมาชิก      980   บาท



โรคภูมิแพ ้เป็นภาวะที่ร่างกายมีการตอบสนอง
ทีม่ากเกินไป ต่อสิง่ท่ีมากระตุน้ ซ่ึงเรยีกว่า “สารก่อภมูแิพ้” 
ผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้ จะมีภาวะภูมิต้านทานอ่อนแอ
ไปด้วย เน่ืองจากระบบภูมิต้านทานจะถูกกระตุ้นให้
ท�างานตลอดเวลา ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้เรื้อรัง จะเป็นผู้ที่
ตดิเชือ้ต่างๆได้ง่าย และน�าไปสูโ่รคหอบหดื โพรงไซนัส
อกัเสบ และทางเดนิหายใจอกัเสบเรือ้รงัได้ สารอาหารทีม่ี
คณุสมบตัช่ิวยลดอาการภมูแิพ้นัน้ มกีลไกหลกัๆในการ
ท�าให้ร่างกายไม่ไวต่อการถูกกระตุ้นโดยสารก่อภูมิแพ้ 
จะช่วยลดการมีภาวะภูมิต้านทานไวเกนิได้ นอกจากน้ี 
ยงัป้องกนัการเกดิภมูแิพ้ในครัง้ต่อไป เสรมิภมิูต้านทาน
ท�าให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น

• สารสกดัจากพชืตระกลูส้ม และมะนาว ให้วติามนิซี
จากธรรมชาติ ช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานให้กับร่างกาย 
และต้านอนุมูลอิสระ 

• สารสกัดจากพลูคาว กระตุ้นภูมิต้านทาน ยับยั้ง
การหลั่งฮีสตามีนจาก Mast Cell ซึ่งเป็นสารที่ท�าให้
เกิดอาการแพ้ มีฤทธ์ิต้านการอักเสบ ยับยั้งเชื้อไวรัส
ไข้หวัดใหญ่ และเชื้อไวรัสที่ท�าให้เกิดงูสวัด

• เบต้ากลูแคนจากบริเวอร์ ยีสต์ สารสกัดจากยีสต์ 
โดยใช้เทคโนโลยชีวีภาพ ช่วยกระตุน้ภมูต้ิานทาน ท�าให้

การท�างานของเม็ดเลือดขาว มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ทัง้ต่อเชือ้แบคทเีรีย และเชือ้ไวรัส มีผลการวจิยัในผู้ป่วย
ทีม่ภีาวะภมูต้ิานทานต�า่ หรอืบกพร่อง ป้องกนัการตดิเชือ้
ทางเดินหายใจ ลดอาการ ระยะเวลา และความรุนแรง
ของการเป็นหวัด และไข้หวัดใหญ่

• สารสกดัจากใบแปะก๊วย มงีานวจิยัในเรือ่งการลด
อาการภูมิแพ้  หอบหืด  ต้านการอักเสบ  กระตุ้น
การไหลเวยีนเลอืด และออกซเิจนไปยงัเซลล์ทัว่ร่างกาย 
ต้านอนุมูลอิสระ

• วติามนิซ ีช่วยลดอาการอกัเสบ ปกป้องเนือ้เยือ่ปอด 
และถุงลมปอด ท�าให้ปอดฟอกอากาศได้ดียิ่งขึ้น

แนะน�ำให้ ใช้    สำรอำหำรส�ำหรับหอบหืด ภูมิแพ้
ควบคู่กับสำรสกัดจำกเมล็ดองุ ่น      เนื่องจำก
สำร OPC ในเมล็ดองุ่น ท�ำให้อำกำรภูมิแพ้ดีขึ้น 
ลดกำรผลิตฮีสตำมีนลง จึงลดควำมรุนแรงของ
อำกำรภูมิแพ้ลงได้

References :
1. Pennisi RS. Acute generalised exanthematous pustulosis induced by the herbal remedy Ginkgo biloba. Med J Aust 2006;184:583-4.
2. “Anti-Enterovirus 71 Activity Screening of Chinese Herbs with Anti-Infection and Inflammation Activities”. The American Journal of Chinese Medicine. Retrieved
     10 August 2013.
3. Ooi VE, Liu F (July 2000). “Immunomodulation and anti-cancer activity of polysaccharide-protein complexes”. Curr. Med. Chem. 7 (7): 715–29. PMID 10702635

           สำรอำหำรส�ำหรับ
หอบหืด – ภูมิแพ้
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ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร		 

ส่วนประกอบสำ�คญั : ใน 1  แคปซลู ประกอบด้วย

กลุ่มดูแลสุขภาพ

ส�รสกัดจ�กมะข�มป้อม          320    มก.

วิต�มินซี                         60     มก.

11-1-11458-0028

ไวต้าซี  (Vita C)

วิธีรับประท�น  
รับประทานวันละ  1-2  แคปซูล

ขนาดบรรจุ  :       30  แคปซูล
ราคาขาย      480  บาท
ราคาสมาชิก     380  บาท

ขนาดบรรจุ  :       60  แคปซูล
ราคาขาย      750  บาท
ราคาสมาชิก     600  บาท
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มะขามป้อม เป็นผลไม้ที่มีปริมาณวิตามินซี
สูงถึง  40%  มะขามป้อม 1 ผล มีวิตามินซีเท่ากับ
ส้ม 2 ผล ผลการวิจัยพบว่า วิตามินซีในมะขามป้อม 
ให้ผลต้านอนมุลูอสิระสงูกว่าวติามนิซสีงัเคราะห์มากนกั
มะขามป้อมยังมีสารประกอบที่มีประโยชน์ที่เรียกว่า 
สารประกอบฟีนอลลิค (Phenolic Compound) อยู่
อีกมากมายหลายชนิด   ซ่ึงเป็นสารส�าคัญในกลไก
การออกฤทธิท์างเภสชัวทิยาอันหลากหลายของมะขามป้อม
ฤทธิ์ในทางเภสชัวิทยาของมะขามป้อม ที่ได้รบัการวจิยั
มดีงันี ้ฤทธิต้์านไวรสัไข้หวดัใหญ่ ต้านไวรสั HIV แก้ไอ 
ต้านการอกัเสบ ลดความดันโลหติ ยับย้ังการก่อกลายพันธุ์ 
ท�าให้ป้องกันเซลล์ร่างกายเปลี่ยนเป็นเซลล์มะเร็ง 
ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ ต้านการเกิดแผลใน
กระเพาะอาหาร ลดโคเลสเตอรอล ปกป้องตับ หัวใจ
และหลอดเลือด ป้องกันตับ และไตจากอันตรายของ
สารพิษ 

สรรพคุณในทางยาของมะขามป้อม ทีใ่ช้กนัทัว่ไป
ในต�ารบัยาไทย คอื มฤีทธิฝ์าดสมาน แก้ท้องเสยี แก้โรคบดิ

ป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟัน ขับลม ปวดกระเพาะ 
ช่วยระบาย ช่วยเรือ่งโลหติจาง ถงุน�า้ดอีกัเสบ อาหารไม่ย่อย
และปัญหาทางเดินปัสสาวะ ทางเดินหายใจอักเสบ 
หอบหืด และภูมิแพ้

 

 

วิตามินซี  ท�าหน้าที่เหมือนกงล้อที่ช่วยให้
สารต้านอนุมูลอิสระตัวอื่นออกฤทธิ์ได้ดีขึ้น ได้แก่ 
วิตามินอี สารสกัดเมล็ดองุ่น และกลูต้าไธโอน ซึ่งเมื่อ
รับประทานร่วมกับวิตามินซี จะมีระดับในกระแสเลือด
สูงขึ้น และอยู่ในกระแสเลือดได้นานขึ้น นอกจากนี้ 
วิตามินซียังเป็นสารส�าคัญในกระบวนการสังเคราะห์
คอลลาเจนในร่างกาย

มะขามป้อม 
วติามนิซธีรรมชาติ
สารอาหารกระตุ้นภูมิต้านทาน ต้านอนุมูลอิสระ

วิตามินซ ี กงล้อสำ�คัญ
ในการทำางานของสารต้านอนุมูลอิสระทุกชนิด

References :
1. Saeed S, Tariq P (Jan 2007). “Antibacterial activities of Emblica officinalis and Coriandrum sativum against Gram negative urinary pathogens”. Pak J Pharm Sci 20 
   (1): 32–5.PMID 17337425
2. Ganju L, Karan D, Chanda S, Srivastava KK, Sawhney RC, Selvamurthy W (Sep 2003).”Immunomodulatory effects of agents of plant origin”. Biomed Pharmacother. 
   57 (7): 296–300. doi:10.1016/S0753-3322(03)00095-7. PMID 14499177
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ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร		 

ส่วนประกอบสำ�คญั : ใน 1  แคปซลู ประกอบด้วย

กลุ่มดูแลสุขภาพ

เบต้�กลูแคน (1,3/1,6)              250     มก.

ส�หร่�ยสไปรูลิน่�                   250       มก.

วิต�มินซี                            60      มก.

ซีลีเนียม อะมิโน แอซิด คีเลท           7     มก.

ซิงค์ อะมิโน แอซิด คีเลท               75     มก.

11-1-11458-1-0045

เบต้าสไป
(Betaspi)

วิธีรับประท�น  
รับประทานวันละ  1-2  แคปซูล

ขนาดบรรจุ  :  30  แคปซูล
ราคาขาย   950  บาท
ราคาสมาชิก  750  บาท



สาหร่ายสไปรูลิน่า มีคลอโรฟิลล์ ซึ่งเป็น
เลือดสีเขียวในพืช    มีองค์ประกอบคล้ายคลึงกับ
เม็ดเลือดแดงของมนุษย์ คลอโรฟิลล์มีบทบาทส�าคัญ
ในการสร้างภูมิต้านทานให้กับมนุษย์ และมีคุณสมบัติ
ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ไวรัส และ
ต้านการอักเสบ

สาหร่ายสไปรลูน่ิา ช่วยสร้างภมูต้ิานทานให้กบั
ร่างกาย โดยการกระตุ้นให้ไขกระดูก ผลิตเม็ดโลหิตทั้ง
แดง และขาว และกระตุ้นอวัยวะทุกอย่างที่เกี่ยวกับ
ภูมิต้านทาน เช่น เม็ดโลหิตขาวขนาดใหญ่ ทีเซลล์ 
เซลล์เพชฌฆาต และต่อมไทมสั ให้ท�างานอย่างเข้มแขง็ 
และมสีารเจอเมเนยีมอนิทรย์ี ซึง่หยดุการแบ่งตวัของไวรสั 
เช่น ไวรสัเอดส์ ไวรสัเรมิ ไวรสัไข้หวดัใหญ่  ไวรสัคางทูม 
สารเจอมาเนียมอินทรีย์ มีฤทธิ์ต้านไวรัสที่แรงมาก 
และได้รับการคัดเลือกให้เป็นสาร 1 ใน  6 ชนิด ที่ใช้
ศึกษาในทางการแพทย์ เพื่อรักษาโรคเอดส์ 

เบต้ากลแูคน กระตุ้นระบบภูมิต้านทานของ
ร่างกาย  ใช้รับประทานเพ่ือป้องกันโรคติดเช้ือจาก
เชื้อโรคต่างๆ   มีสรรพคุณในการป้องกัน    และ 

ร่วมบ�าบัดโรคมะเร็ง โดยการกระตุ้นการท�างานของ
เม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่ ให้ไปท�าลายเซลล์มะเร็งอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

เบต้ากลแูคน ช่วยในโรคเอดส์ โรคมะเรง็ โรคตดิเชือ้
ทกุชนดิ เช่น ไวรสัไข้หวดัใหญ่ แผลอกัเสบเรือ้รงั แผลผ่าตดั
ติดเชื้อ โรคจากเชื้อรา ฯลฯ โคเลสเตอรอลในเลือดสูง 
เบาหวาน และโรคแห่งความเส่ือมต่างๆ และยังเป็น
สารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง ควรใช้ร่วมกบัยา
ปฏชิวีนะ เนื่องจากจะท�าให้ใช้ยาปฏิชีวนะน้อยลง และ
การรักษาได้ผล ควรใช้ในคนไข้หลังผ่าตัดเพื่อป้องกัน
แผลติดเชื้อ  และใช้ในการป้องกัน  และร่วมรักษา
โรคมะเร็ง

References :
1. Ooi VE, Liu F (July 2000). “Immunomodulation and anti-cancer activity of polysaccharide-protein complexes”. Curr. Med. Chem. 7 (7): 715–29.
2. Brown, GD; Gordon, S (2001 Sep 6). “Immune recognition. A new receptor for beta-glucans.”. Nature 413 (6851): 36–7. PMID 11544516
3. Hernandez-Corona A, Nieves I, Meckes M, et al. Antiviral activity of Spirulina maxima against herpes simplex virus type 2. Antiviral Res. 2002;56(3):279-285. 

สารอาหารกระตุ้นภูมิต้านทาน ต้านไวรัส

เบต้ากลูแคน        
      สาหร่ายสไปรูลิน่า
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น้ันา่ทเฯทัษิรบนใยาภมรบอรากอ่ื
พเราสกอเ

รกชัสภเะลแ ์ยทพแยดโมิรสเราหาอมรรกตัวน

พาภขุสลแูดมุ่ลก

ผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร   สไปรูแม็ค
(Spirumax)

สาหรา นาิลูรปไสย 600 มก.

แมงกา สีน  160 มคก.

มยีมเรคโ  30 มคก.

ทองแดง 100 มคก.

ีสะกงัส  3 มก. 

มยีนเีลีซ  3 มคก.

11-1-11458-1-0110

วดบอกะรป ลซูปคแ 1 นใ : ญัคำสบอกะรปนวส ย

ทาะรปบัรีธิว น
ลูซปคแ 4 ะลนัว นาทะรปบัร

ลูซปคแ 2 ะลง้ัรค นาทะรปบัรยดโ
ก่อนอาหารเช้า และ 2 แคปซูล

น็ยเราหาอนอ่ก

ขนาดบรรจุ : 60 ลูซปคแ
ราคาขาย  1,250 บาท 

กิชามสาคาร   980 บาท



เอ
กส

าร
เพ

ื่อก
าร

อบ
รม

ภา
ยใ

นบ
ริษ

ัทฯ
เท

่าน
ั้น

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

 มีรำยงำนกำรวิจัยจำกทั่วโลกมำเป็นเวลำกว่ำ 
40 ปี ถึงผลของกำรรับประทำนสำหร่ำยสไปรูลิน่ำ 
เพือ่บ�ำรงุรำ่งกำย มรีำยงำนกำรวจิยัทีต่พีมิพ ์ถงึผลของ
กำรตำ้นมะเรง็ กำรเพิม่ภมูติำ้นทำนใหก้บัรำ่งกำย และ 
ผลของกำรลดอำกำรอักเสบ การล้างพิษ โดยเฉพาะ

พิษจากโลหะหนักที่อาจสะสมในร่างกาย โรคต่ำงๆ ที่
นักโภชนำกำร และแพทย์ทำงเลือก แนะน�ำให้รับประทำน 
สำหรำ่ยสไปรูลิน่ำ เป็นอำหำรเสริม คือ โรคเบำหวำน  
โรคโลหิตจำง โรคตับอับเสบเร้ือรัง โรคตับอ่อนชนิด
เฉียบพลัน โรคไวรัสลงตับ โรคกระเพำะอำหำร โรคตับแข็ง 
ต้อกระจก ผมร่วง เหนื่อยง่ำย วิงเวียนอยู่เสมอ 
โรคอ้วน  โรคภูมิแพ้ โรคเครียด โคเลสเตอรอลสูง 
ท้องเสีย คล่ืนเหียน โรคมะเร็ง โรคไต อำหำรไม่ย่อย 
ข้ออักเสบ โรคเก๊ำท์ โรคขำดสำรอำหำร พิษจำก
กัมมันตรังสี ภำวะน้�ำตำลในเลือดต่�ำ นอกจำกนี้ 

สำหร่ำยสไปรูลิน่ำ สำรอำหำรบ�ำรุงร่ำงกำย และล้ำงพิษ

References
1. Ayehunie S., Belay A., Hu Y., Baba T., Ruprecht R.,7th IAAA Conference, Knysna, South Africa April 17,1996. Inhibition of HIV-1 replication by 
 an aqueous extract of Spirulina platensis (Arthrospira platensis).
2. Carmichael, et al Scientific American January 1995. “The Toxins of Cyanobacteria.”
3. Hayashi T. Hayashi K., et al, Journal of Natural Products 1996, Vol. 59,No. 1, 83-87, American Chemical Society and American Society of Pharmacognosy. 
 Calcium Spirulan, an Inhibitor of Enveloped Virus Replication, from a Blue-Green Alga Spirulina platensis.

ยังแนะน�ำในเด็กที่ไม่ชอบรับประทำนผัก ใช้บ�ำรุง
รำ่งกำยทั่วไป นักกีฬำ และผู้สูงอำยุ
 มผีูค้นมำกมำยที่ใชส้ำหรำ่ยสไปรลูนิำ่อยำ่งไดผ้ล 
ในกำรลดน้�ำหนัก โดยใช้ร่วมกับกำรจ�ำกัดอำหำร
ประเภทแป้ง ไขมัน และน้�ำตำล โดยท่ีกำรรับประทำน

สำหร่ำยสไปรูลิน่ำก่อนมื้ออำหำร จะช่วยยับยั้งควำม
อยำกอำหำรลงได้
 หำกน�ำสำหร่ำยสไปรูลิน่ำมำผสมกับแร่ธำตุ
จ�ำเป็นนำนำชนิด ท่ีช่วยเสริมสร้ำงพลังงำนให้กับสมอง 
และร่ำงกำย เช่น โครเมียม คอปเปอร์ แมงกำนีส 
ซีลี เนียม และสังกะสี ซึ่ งมีหน้ ำที่ เกี่ยวข้องกับ
กระบวนกำรผลิตพลังงำน และกำรใช้น้�ำตำลกลูโคส 
ไปหล่อเลี้ยงสมอง ท�ำให้คุณก้ำวเข้ำสู่ชีวิตประจ�ำวัน  
ในทุกเช้ำวันใหม่ได้อยำ่งสดใส และมีประสิทธิภำพ
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กลุ่มดูแลสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร			สเต็มแมค  (Stemmac)

ส�รสกัดส�หร่�ยสไปรูลิน่�   100 มก.

ส�รสกัดจ�กส�หร่�ย เฮโมโตค็อกคัส 40 มก.

(ให้แอสต้�แซนทิน 2 มก.)

น้ำ�มันรำ�ข�้ว 360 มก.

วิธีรับประท�น
รับประทานวันละ 1-2 แคปซูล หลังอาหาร

11-1-01049-1-0043

ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย

ขนาดบรรจุ  :  30  แคปซูล
ราคาขาย     1,400 บาท
ราคาสมาชิก  1,100  บาท
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 แอสต้าแซนทิน จากสาหร ่ายสีแดง พันธุ ์  
Haematococcus Pluvialis เป็นสำรต้ำนอนุมูลอิสระ
ที่มีประสิทธิภำพสูง และยังมีคุณสมบัติในกำรปกป้อง 
เยื่อหุ้มเซลล์จำกกำรท�ำลำยของอนุมูลอิสระ ปกป้อง 
DNA หรอืสารพนัธกุรรมในเซลล์จากการถกูท�าลาย ซึง่
ป้องกนัการกลายพนัธุข์องเซลล์ เป็นการป้องกนัมะเรง็
ได้ ป้องกนัเซลล์ผวิจากการถกูท�าลายโดยแสงแดด และ 
มีบทบาทส�าคัญในการกระตุ้นระบบภูมิต้านทาน
 แอสต้ำแซนทิน สำมำรถผ่ำนเยื่อหุ้มสมองได้
ท�ำให้ แอสต้าแซนทนิมคีณุสมบตัทิีโ่ดดเด่นในการปกป้อง 
เซลล์สมอง ไขสนัหลงั และระบบประสาท พทิกัษ์หลอดเลอืด 
และสามารถใช้ร่วมกบัสารสกดัเมลด็องุน่ในการป้องกัน
เส้นเลือดเสื่อม และเส้นเลือดแตกได้เป็นอย่างดี 
 • แอสต้าแซนทนิ มงีำนวจิยัมำกมำย ในกำรป้องกัน 
และฟ ื ้นฟูจอตำที่ เสื่อม ซึ่ งพบมำกในผู ้สูงอำยุ 
และผู้ป่วยเบำหวำน ท�ำให้อำกำรสำยตำอ่อนล้ำดีขึ้น 
ป้องกันกำรเสื่อมของไต และหลอดเลือดในผู ้ป่วย 
เบำหวำน ป้องกนั และร่วมบ�ำบดัในผูป่้วยควำมจ�ำเสือ่ม 
อัลไซเมอร์ และพำร์กินสัน ปรับสมดุลโคเลสเตอรอล 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง LDL ซึ่งเป ็นโคเลสเตอรอล 

สำรอำหำรเพื่อกำรซ่อมแซมรำ่งกำย
แอสต้ำแซนทิน ควำมลับของสำหรำ่ยสีแดง
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1. Fassett, Robert G.; Coombes, Jeff S. (2009). “Astaxanthin,oxidative stress, inflammation and cardiovascular disease”. Future Cardiology 4 (3): 333-342. 
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3. Guerin, Martin; Huntley, Mark E.; Olaizola, Miguel (2003).Haematococcus  astaxanthin: applications for human health and nutrition

ตัวร้ำย ลดภำวะอักเสบในร่ำงกำย ช่วยในผู ้ป่วย
ภูมิแพ้ตัวเอง ภูมิต้ำนทำนต�่ำ และกำรติดเชื้อไวรัส
เรื้อรัง เช่น กลุ่มผู้ป่วย AIDS ผู้ติดเชื้อไวรัสงูสวัด 
และเริม ช่วยในภำวะอำหำรไม่ย่อย และโรคกระเพำะ 
ท�ำให้สเปิร์มแข็งแรงขึ้น ท�ำให้กล้ำมเนื้อท�ำงำนดีขึ้น 
ลดอำกำรอักเสบ เมื่อยล้ำของกล้ำมเนื้อ พิทักษ์ผิว
จำกกำรถูกท�ำลำยโดยแสงแดด ท�ำให้ผิวยืดหยุ่นดีขึ้น 
ลดเลอืน และป้องกนัริว้รอย ท�ำให้หวัใจเต้นเป็นจงัหวะปกติ 
ช่วยในผูป่้วยต่อมลกูหมำกโต และมะเรง็ต่อมลกูหมำก 
ปรับสมดุลควำมดันโลหิต และคลำยเครียด 
 • สาหร่ายสไปรูลิน่า (Spirulina Algae) มี
ปริมาณโปรตีนเป็นองค์ประกอบมากถึง 55% - 70% 
และเป็นโปรตีนที่มีกรดอะมิโนจ�าเป็นครบทั้ง 8 ชนิด 
นอกจำกนั้นยังมีวิตำมินบี 12 ที่มีผลดีต่อกำรสร้ำง 
เม็ดเลือด และยังมีวิตำมินเอ วิตำมินบี 1 วิตำมินอี 
มีรำยงำนกำรวิจัยทั่วโลกมำเป็นเวลำถึง 40 ปี ถึงผล
ของกำรต้ำนมะเร็ง เพิ่มภูมิต้ำนทำน ลดกำรอักเสบ 
ล้ำงพษิ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่พษิจำกโลหะหนกัซึง่อำจจะ 
สะสมในรำ่งกำย

 •  น�้ามันร�าข้าว เป็นแหล่งวิตำมินบีหนึ่ง  วิตำมิน
บีสอง และวิตำมินบีรวม รับประทำนเป็นประจ�ำ
จะสำมำรถป้องกัน และรักษำโรคเหน็บชำได้ ซึ่งจะ
มีอำกำรอ่อนเพลีย เหนื่อยง่ำย ปวดแสบ เสียวชำ
ตำมแขนขำ แขนขำไม่มีแรง ป้องกัน และรักษำ
โรคปำกนกกระจอก รกัษำอำกำรเบือ่อำหำร อ่อนเพลยี 
ปวดน่อง ปวดกล้ำมเนื้อ และโรคผิวหนังบำงชนิด 
โรคปลำยประสำทอกัเสบ และโรคเกีย่วกบัระบบประสำท
บำงชนดิ บ�ำรงุสมอง มวีติำมนิอสีงู ช่วยต้ำนอนมุลูอสิระ 
ป้องกนักำรเกดิโรคหวัใจ อมัพำต อมัพฤกษ์ โรคมะเรง็ 
โรคแห่งควำมแก่ และควำมเสือ่มทัง้มวล มคีณุค่ำอำหำร 
เส้นใยสงู ช่วยไม่ให้ท้องผกู และป้องกนัมะเรง็ล�ำไส้ ป้องกนั
โคเลสเตอรอลในเลอืดสงู และหวัใจขำดเลอืด ปรบัสมดลุ
น�ำ้ตำลในเลอืด สร้ำงควำมแขง็แรง สดชืน่ ให้กบัร่ำงกำย 
ท�ำให้ระบบภูมิคุ้มกันโรคดีขึ้น และสำมำรถป้องกัน 
โรคท้องเสียได้

ข้าว สาหร่ายสีแดง
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กลุ่มดูแลสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร			ตรี-ผลา
   (Tre-Pala)

ส�รสกัดจ�กสมอไทย 100 มก.

ส�รสกัดจ�กสมอพิเภก 100 มก.

ส�รสกัดจ�กมะข�มป้อม 100 มก.

โครเมียม อะมิโน แอซิด คีเลต 3.25 มก.

วิธีรับประท�น
รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล ครึ่งชั่วโมง
ก่อนอาหารกลางวัน และอาหารเย็น

10-1-04646-1-0046

ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย

ขนาดบรรจุ : 30 แคปซูล
ราคาขาย  1,200 บาท 
ราคาสมาชิก  960 บาท
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การต้านเชือ้ไวรสั รวมทัง้เชือ้ HIV และแบคทเีรยีบางชนดิ 
บำารุงหัวใจ ต้านอนุมูลอิสระ และชะลอความชรา
 นอกจากนี ้ยงัช่วยควบคมุระดบัไขมนัในเส้นเลอืด 
และช่วยการทำางานของตบัในการกำาจดัไขมนัออกจาก
ร่างกาย รวมทั้งกระตุ้นการเผาผลาญของร่างกายด้วย
 • สารสกัดจากสมอพิเภก และสารสกัดจาก 
ผลมะขามป้อม ตามตำารบัยาไทยโบราณ มสีรรพคณุเพือ่
ควบคุมผลข้างเคียงของกันและกัน เช่น ลูกสมอพิเภก 

ใช้ผลแก่ มรีสเปรีย้ว ฝาดหวาน เป็นยาระบาย บำารงุธาต ุ
แก้เสมหะ แก้โรคตา แก้ไข้ แก้รดิสดีวงทวาร ลกูสมอไทย 
ใช้ผลแก่ รสฝาดเปรี้ยว เป็นยาระบายอ่อนๆ แก้ลมจุก
เสยีด แก้พษิร้อนภายใน แก้ลมป่วง ระบายลม ถ่ายพษิไข้  
ลูกมะขามป้อม ใช้ผลแก่ รสเปรี้ยว ฝาด ขม แก้ไอ  
แก้เสมหะ ทำาให้ชุ่มคอ มะขามป้อมมีวิตามินซีสูงมาก 
สูงกว่าส้มถึง 20 เท่า มีรายงานการใช้ในเรื่องมะเร็ง 
เอดส์ เริม งูสวัด และโรคอ้วน

 สารอาหารในสูตร “ตรีผลา” สูตรต�ารับเก่าแก่
เพือ่การล้างพษิ และลดน�า้หนกัในแบบแพทย์แผนไทย 
มบีนัทกึในต�าราแพทย์แผนไทยทกุต�ารบั มส่ีวนประกอบ
ต่างๆ ดังนี้
 • สารสกัดจากสมอไทย ได้รับสมญาจากวงการ 
อายุรเวท ประเทศทิเบต ว ่าเป ็นราชาสมุนไพร 
(King of the Medicine) เนื่องจากฤทธิ์ในการก�าจัด
สารพิษออกจากร ่ า งกาย “ โดยสิ้ น เชิ ง ”  และ
จะทำาให้มีการถ่ายอุจจาระบ่อยครั้งขึ้น  เพื่อเป็น
การกวาดล้าง ทำาความสะอาดระบบทางเดินอาหาร 
โดยเฉพาะลำาไส ้ ใหญ่ ให ้สะอาดอยู ่ตลอดเวลา 
รวมทั้ งผลในการบำาบัดโรคหลายชนิด ในขณะ 
เดียวกัน มีรายงานถึงผลในการบำารุงสุขภาพ ช่วย
ระบาย และการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย 
ในประเทศอินเดีย สารสกัดจากสมอไทย ใช้ในการ
รักษาโรคหลายชนิด เช่น โรคระบบทางเดินอาหาร 
อาการอาหารไม่ย่อย โรคระบบทางเดินปัสสาวะ 
โรคเบาหวาน โรคผิวหนัง โรคพยาธิ โรคหัวใจ 
อาการไข้เป็นระยะ อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ท้องผูก 
แผลในทางเดนิอาหาร อาเจยีน อาการเจบ็ปวดในลำาไส้ 
และริดสีดวงทวารหนัก นอกจากนี้ ยังมีฤทธิ์ ใน

สำรอำหำรเพื่อกำรควบคุมน�้ำหนัก
ลำ้งพิษ ตำมต�ำรับแพทย์แผนไทย



น้ันา่ทเฯทัษิรบนใยาภมรบอรากอ่ื
พเราสกอเ

รกชัสภเะลแ ์ยทพแยดโมิรสเราหาอมรรกตัวน

สวนประกอบสําคัญ : ใน  1  แคปซูล ประกอบดวย

กรดอัลฟา ไลโปอิค                      50 มก.

ผงแดนดิไลออน                               50 มก.

ซิลิเนียม 1% (ให ซิลิเนียม 70 มคก.)     7 มก.

สังกะสี 20% (ให สังกะสี 15 มก.)             25 มก.

โครเมียม 2.5% (ให โครเมียม 130 มคก.)      5.2 มก.

กลุมดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร  
อัลฟา พลัส
(Prommi Pluz)

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ  1  แคปซูล

ขนาดบรรจุ  :     30  แคปซูล
ราคาขาย    800 บาท
ราคาสมาชิก    700 บาท

11-1-11458-1-0009
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รกชัสภเะลแ ์ยทพแยดโมิรสเราหาอมรรกตัวน

ราหาอมิรสเ์ฑณัภติลผ   

วดบอกะรป ด็มเ 1 นใ : ญัคำสบอกะรปนวส ย

พาภขุสลแูดมุ่ลก

จานิติซลเ .กม     52.675          งอืลหเว่ัถก

อา .กม     052                        คชโิตร

.กม     04                     ดักสมยีทเะรก

นาซิะอนไ .กม     01                     ดมไ

ซาคโีลพโ นอล                   3.75     มก.

ตาิว .กม     33.3               ทตเิซะอ ีอนิม

10-1-16146-1-0107

 คอล�า
(Chola)

ทาะรปบัรีธิว น  
ด็มเ  2  ะลนัวนาทะรปบัร

:  ุจรรบดานข   30  ด็มเ
ราคาขาย  1,400 บาท

กิชามสาคาร   1,100 บาท
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ภาวะไขมันในเลือดสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิด
โรคต่างๆมากมาย โดยเฉพาะโรคของหลอดเลือด 
ไม่ว่าจะเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ หรือแตก ซ่ึง
จะน�าไปสูภ่าวะอมัพาต อัมพฤกษ์ หรอืโรคหลอดเลือด
แข็งตัว ซึ่งจะน�าไปสู่โรคหัวใจขาดเลือดได้ 

สารอาหารที่ช ่วยลดระดับไขมันในเลือด 
ได้แก่ กลุ ่มน�้ามันชนิดดี เช่น น�้ามันปลา น�้ามัน
เมล็ดองุ่น น�้ามันร�าข้าว น�้ามันถั่วเหลือง เป็นต้น 
นอกจากน้ี ยงัมีสารอาหารจากธรรมชาต ิซึง่มงีานวจิยั
สนับสนุน ในการลดระดับไขมันในเลือด ดังน้ี

เลซิติน :  มีรายงานว่า เลซิตินช่วยควบคุม
ระดับโคเลสเตอรอล โดยท�าหน้าที่เป็นตัวละลายไขมัน
ในเลอืด ท�าให้ไขมนัแตกตวัเป็นอนภุาคเลก็ๆ นกัโภชนาการ
แนะน�าให้รับประทานเลซิติน เพื่อป้องกันไขมันจับตัว
ที่ผนังหลอดเลือด

อาร์ตโิช๊ค : เป็นพชืพืน้เมอืงของแอฟรกิาเหนอื
มสีารออกฤทธิช์ือ่ ไซนารนิ (Cynarin) ช่วยลดไขมนัในเลอืด 
ทั้งโคเลสเตอรอลตัวร้าย (LDL) และไตรกลีเซอร์ไรด์ 
และเพิ่มโคเลสเตอรอลตัวดี  (HDL)  ไซนารินช่วย
การท�างานของตับได้ด้วย และมีสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ 

ช่วยบ�าบัดอาการตับอักเสบเร้ือรัง ต่างกับยาลดไขมัน
โดยทั่วไป ซึ่งมักจะท�าให้ค่าเอนไซม์ในตับสูงขึ้น 

กระเทยีมสกดั : จากการวจิยัพบว่า สารซลัเฟอร์
ในกระเทียม คือ อัลลิซิน (Allicin) สามารถลดปริมาณ
โคเลสเตอรอลรวม และโคเลสเตอรอลตัวร้าย (LDL) 
ได้ดี สูตรที่มีเลซิติน ร่วมกับกระเทียม จะช่วยลดระดับ
โคเลสเตอรอลในเลือดได้ดียิ่งขึ้น 

ส�าหรับผู้ที่มีปัญหาทั้งโคเลสเตอรอล และ 
ไตรกลีเซอร์ไรด์สูง ควรรับประทานน�้ามันปลาเสริม 
วันละ 2,000 – 3,000 มิลลิกรัม จะท�าให้การลด
โคเลสเตอรอล และไตรกลีเซอร์ไรด์ มีประสิทธิภาพ
ดียิ่งขึ้น

สารอาหาร
ปรับสมดุลไขมันในเลือด

References :
1. Kraft K. Artichoke leaf extract—recent findings reflecting effects on lipid metabolism, liver and gastrointestinal
2. T. A. Wilson, C. M. Meservey, and R. J. Nicolosi, “Soy lecithin reduces plasma lipoprotein cholesterol and early atherogenesis in hypercholesterolemicmonkeys 
     and hamsters: beyond linoleate,” Atherosclerosis, vol. 140, no. 1, pp. 147–153, 1998.
3. On the effect of garlic on plasma lipids and lipoproteins in mild hypercholesterolaemia. Simons LA, Balasubramaniam S, von Konigsmark M, Parfitt A, Simons J,  
     Peters W.Atherosclerosis. 1995 Mar; 113(2):219-25.
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ยวดบอกะรป ลูซปคแ  1 นใ : ญัคำสบอกะรปนวส

พาภขุสลแูดมุ่ลก

ผงโยเกิรต                            300   มก.

อินนูลิน                               300   มก.

.กม     02                มุกงอล ลยีรเีทคบแดโิฟบไ

ลา 061 ยีรเีทคบแกิตอโบไรปโหใ( )วัตน

11-1-11458-1-0114

โบวิส (Bowis)

ทาะรปบัรีธิว น  
ราหาอนอ่ก   ลูซปคแ  3-2  ะลนัวนาทะรปบัร

:  ุจรรบดานข   30  ลูซปคแ
ราคาขาย   1,000   บาท

กิชามสาคาร   800  บาท

:  ุจรรบดานข   60  ลูซปคแ
ราคาขาย   1,750   บาท

กิชามสาคาร   1,400  บาท
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ปรับสมดุลจุลินทรีย์
เพื่อสุขภาพทางเดินอาหารด้วย

โปรไบโอติก และ 

พรีไบโอติก

โปรไบโอติก (Probiotic) หมายถงึ จลุนิทรย์ีในสภาพทีย่งัมชีวีติอยู่ 
ในรปูทีเ่ป็นอาหารหรอืผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร เมือ่รบัประทานด้วยปรมิาณ
ที่พอเหมาะจะส่งเสริมสุขภาพของผู้บริโภค  เช่น  จุลินทรีย์สายพันธุ์ 
Bifidobacteria ซึ่งมีประโยชน์กว่า Lactobacilli 

โปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ที่ท�าหน้าที่ในการช่วยปรับสมดุลของ
สภาพแวดล้อมในระบบล�าไส้ ท�าให้จลิุนทรีย์ทีม่ปีระโยชน์มจี�านวนมากขึน้
กส็ามารถเกาะตดิผนงัล�าไส้ และแบ่งเซลล์เพิม่จ�านวนมากขึน้ เป็นการช่วย
ป้องกันไม่ให้จุลินทรีย์ชนิดก่อโรคมาเกาะติดผนังล�าไส้ และหลั่งสารพิษ
ที่มีผลท�าให้เยื่อบุล�าไส้อักเสบได้ 

 
พรีไบโอติค (Prebiotic) เป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตสายสั้น ซึ่ง

ร่างกายเราย่อยไม่ได้ แต่จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในล�าไส้สามารถน�าไป
ใช้เป็นอาหารได้ พรีไบโอติคจึงมีผลท�าให้กระตุ้นการเจริญของจุลินทรีย์
ที่มีประโยชน์ในล�าไส้ใหญ่ โดยทั่วไปจะเป็นกลุ่ม Bifidobacteria และ 
Lactobacilli

 
พรไีบโอตคิเป็นอาหารให้กบัเชือ้จุลินทรีย์ชนดิดีในล�าไส้ใหญ่ ท�าให้

จุลินทรีย์มีประโยชน์เจริญเติบโตได้ดี ท�าให้ปริมาณอุจจาระเพิ่มขึ้น เมื่อ
จุลินทรีย์น�าไปใช้กจ็ะให้พลงังาน และสารบางชนดิ เช่น กรดแลกตกิ และ

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร
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กรดไขมันชนิดสายส้ัน  ซึ่งกระตุ้นการเจริญของกลุ่ม
จุลินทรีย์ชนิดดี สภาวะความเป็นกรดที่เกิดขึ้นจะช่วย
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ตัวร้ายบางชนิด
ในล�าไส้ได้ จงึมผีลช่วยป้องกนัอาการท้องเดนิโดยเฉพาะ
จากการติดเชื้อได้ นอกจากนี้ด ้วยคุณสมบัติที่ เป็น
เส้นใยอาหาร   ก็จะช่วยบรรเทาอาการท้องผูกได้ด้วย
ความเป็นกรดที่เกิดขึ้นก็จะช่วยให้ล�าไส้ดูดซึมแร่ธาตุ
บางชนิดได้ เช่น แคลเซียม เหล็ก แมกนีเซียม และ
สังกะสี

นอกจากนี้พรีไบโอติคสามารถช ่วยกระตุ ้น
การท�างานของระบบภมูคิุม้กนั โดยมผีลต่อการท�าหน้าที่
ของเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับภูมิต้านทานในล�าไส้ มีผล
เพิม่ความแขง็แรงของเซลล์เยือ่บผิุวของล�าไส้ซึง่สามารถ
ป้องกันการติดเชื้อในล�าไส้ 

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

References :
1. Probiotics (2006). In A DerMarderosian et al., eds., Review of Natural  Products. St. Louis: Wolters Kluwer Health.
2. National Institutes of Health, National Center for Complementary andAlternative  Medicine (2008). An introduction to probiotics. Available online: 
     http://nccam.nih.gov/health/probiotics.
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 ตับ เป็นอวัยวะส�ำคัญ ที่มีบทบำทในกระบวนกำร 
เผำผลำญของร่ำงกำย มหีน้ำที่ในกำรสร้ำงน�ำ้ด ีช่วยย่อย 
อำหำรประเภทไขมัน เก็บพลังงำนส�ำรอง เป็นแหล่ง
สะสมวิตำมินตำ่งๆ เช่น เอ ดี บี 12 สรำ้งสำรป้องกัน
กำรแขง็ตวัของเลอืด ท�ำหน้ำทีก่นิ และท�ำลำยเชือ้โรค 
และท�ำหน้ำทีก่�ำจดัสำรพษิออกจำกร่ำงกำย หำกเซลล์
ตับของเรำถูกท�ำลำย หรือมีกำรเสื่อมสภำพ จะเกิด
ผลเสียต่อร่ำงกำย สำรอำหำรที่มีงำนวิจัยว่ำให้ผลดี
ต่อตับ ได้แก่
 • เลซทินิ (Lecithin) ให้สำรออกฤทธิฟ์อสฟำทดิลิโคลนี 
(phosphatidylcholine) ซึง่เป็นส่วนประกอบทีส่�ำคญัใน
กำรท�ำงำนของเซลล์โดยเฉพำะตับ ท�ำให้กำรท�ำงำน
ของตับมีประสิทธิภำพดีขึ้น ลดกำรเกิดไขมัน 
พอกตับในสัตว์ทดลอง ลดกำรอุดตันของถุงน�้ำดี 
ปรบัสมดลุโคเลสเตอรอล ช่วยควำมจ�ำ และควำมสำมำรถ 
ในกำรเรยีนรู ้ให้สำรอโินซทิอล (Inositol) ท�ำให้กำรท�ำงำน 
ของระบบประสำทดีขึ้น
 • แอล-กลูตามีน (L-Glutamine) หนึ่งในสำรตั้งต้น 
ในกำรผลติกลตู้ำไธโอน กระตุน้ตบัให้ผลติกลตู้ำไธโอน 

สำรอำหำรบ�ำรุงตับ

References :
1. Iwata T, Kimura Y, Tsutsumi K, Furukawa Y, Kimura S (February 1993). “The effect of various phospholipids on plasma lipopro teins and liver lipids 
 in hypercholesterolemic rats”. J. Nutr. Sci. Vitaminol. 39(1): 63–71. PMID 8509902
2. Guyton, Arthur C.; Hall, John E. (2005), Textbook of Medical Physiology (11th ed.), Saunders, p. 393,
3. Rachel Nowak. “Amino acid found in deep space - 18 July 2002 - New Scientist”. Retrieved 2007-07-01.
4. William V. McDermott, Jr., M.D., Joan Wareham, B.A., and Athol G. Riddell, M.B., F.R.C.S.. “ Treatment of Hepatic Coma with L-Glutamic Acid” N Engl J 
 Med 1955; 253:1093-1102December 22, 1955

เพิ่มขึ้น ซึ่งกลูต้ำไธโอน จะเป็นตัวท�ำลำยสำรพิษ 
จำกตับ
 • ไกลซีน (Glycine) หนึ่งในสำรตั้งต้นในกำรผลิต 
กลูต้ำไธโอน กระตุ้นตับให้ผลิตกลูต้ำไธโอนเพิ่มขึ้น 
ปกป้องตบัจำกกำรถกูท�ำลำยโดยสำรพษิ ไขมนัเกำะตบั 
และผลเสียจำกกำรดื่มแอลกอฮอล์ ป้องกันโรคตับแข็ง
 • เอน็-อะเซทลิ แอล-ซสีเทอนี  (N - Acetyl  L- Cysteine) 
หนึ่งในสำรตั้งต้นในกำรผลิตกลูต้ำไธโอน กระตุ้นตับ
ให้ผลิตกลูต้ำไธโอนเพิ่มขึ้น ซึ่งกลูต้ำไธโอน จะเป็น 
ตัวท�ำลำยสำรพิษจำกตับ
 • แอล-กลูตามิค แอซิด (L-Glutamic Acid) 
สำมำรถเปลี่ยนเป็น แอลกลูตำมีนได้ภำยในร่ำงกำย 
มีงำนวิจัยกำรน�ำ แอล-กลูตำมิค แอซิด มำรักษำ
โรคตับวำย นอกจำกนี้ แอล-กลูตำมิค แอซิด เป็น 
สำรสื่อประสำทที่ส�ำคัญ และจ�ำเป็นต่อกระบวนกำร 
เผำผลำญไขมัน และน�้ำตำล
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แอล-อ�ร์จินีน 225  มก. 

แอล-ออร์นิทีน 225 มก. 

แอล-ซีสเทอีน 100 มก. 

แอล-เมทิโอนีน 100 มก.

แอล-กลูต�มีน 100 มก.

ไพริดอกซีน ไฮโดรคลอไรด์ 1 มก.

(ให้วิต�มินบี 6 0.82 มก.)

วิต�มินดี 3 0.95 มก.

(ให้วิต�มินดี 3 95 IU)

กลุ่มดูแลสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร			รีไวต้า  (Revita) 

11-1-11458-1-0030

สว่นประกอบสำ�คญั :  ใน 1 แคปซลู ประกอบด้วย

วิธีรับประท�น
รับประทานวันละ 1- 2 แคปซูล

ขนาดบรรจุ :   30 แคปซูล
ราคาขาย  1,250 บาท
ราคาสมาชิก  980 บาท
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กรดกวันดิโิอซคัซนิคิ (Guanidiosuccinic Acid) ซึง่เปน็
สำรจำกกำรที่มียูเรีย (Urea) คั่งในตับลดลง แสดงวำ่ 
มีสภำวะกำรท�ำงำนของไตดีขึ้น
 • แอล-กลูตามีน (L-Glutamin)
 เป็นสำรต้ำนอนุมูลอิสระชนิดหนึ่ง รวมทั้งเป็น
หนึง่ในสำรตัง้ตน้กำรสรำ้งกลตูำ้ไธโอน ซึง่มคีณุสมบตัิ
ลดกำรถูกท�ำลำยของไต โดยอนุมูลอิสระ
 • แอล-ซีสเทอีน (L-Cysteine)
 เป็นสำรต้ำนอนุมูลอิสระชนิดหนึ่ง รวมทั้งเป็น
หนึง่ในสำรตัง้ตน้กำรสรำ้งกลตูำ้ไธโอน ซึง่มคีณุสมบตัิ
ลดกำรถูกท�ำลำยของไต โดยอนุมูลอิสระ

     ไต เป็นอวัยวะที่ท�ำหนำ้ที่กรองของเสียออกจำก
ร่ำงกำย และขับออกทำงปัสสำวะ สภำวะใดๆ ก็ตำมที่
ท�ำให้กำรท�ำงำนของไตลดลง เรียกว่ำ สภำวะไตวำย 
(Renal Failure) ซึ่งมีอำกำรตั้งแต่ไตวำยเรื้อรัง 
จนถึงไตวำยเฉียบพลัน ซึ่งต้องอำศัยกำรฟอกไต ใน
กระบวนกำรฟอกไต รำ่งกำยจะมกีำรสญูเสยีกรดอะมโิน 
ออกไปจ�ำนวนหนึ่ง ดังนั้น ผู้ป่วยที่ได้รับกำรฟอกไต 
ควรจะได้รับสำรอำหำรที่มีกรดอะมิโนจ�ำเป็นทดแทน 
 มีรำยงำนว่ำ กรดอะมิโนบำงชนดิ เชน่ แอล-อำรจ์นินี 
แอล-ออร์นิทีน แอล-กลูตำมีน และแอล-เมทิโอนีน 
ท�ำใหก้ำรท�ำงำนของไตในผูป้ว่ยไตวำยดขีึน้ นอกจำกนี ้
แอล-อำร์จินีน ยังมีบทบำทลดควำมดันโลหิต ซึ่งเป็น 

อำกำรแทรกซ้อนของภำวะไตวำย แอล-อำร์จีนีน 
แอล-กลูตำมีน และแอล-เมทิโอนีน ยังท�ำหน้ำท่ี 
ต้ำนอนุมูลอิสระ ลดควำมเสียหำยของไตที่เสื่อมสภำพ 
ลงด้วย
 • แอล-อาร์จินีน (L-Arginine)
 มผีลงำนวจิยักำรให ้แอล-อำรจ์นินี ในหนทูดลอง
ทีม่ภีำวะไตวำย พบวำ่ ท�ำใหอ้ตัรำกำรกรองดขีึน้ และมี
เลือดไหลเวียนไปเล้ียงหน่วยไตมำกข้ึน นอกจำกน้ี ยังช่วย
ลดควำมดนัโลหติ อนัเปน็ผลข้ำงเคยีงของภำวะไตวำย 
และยับยั้งกำรเกิดสำร AGE (Advanced Glycation 
End Products) ซึ่งเป็นสำรที่ท�ำให้หลอดเลือดอักเสบ
อีกด้วย
 • แอล-ออร์นิทีน (L-Ornithine)
 มีผลงำนวิจัยกำรให้ แอล-อำร์จินีน และแอล-ออร์นิทีน
ในเซลล์ตับของหนูทดลองที่ เป็นไตวำย พบว่ำมี 

References :
1. Ando A. Orita Y. Nakata K. Tsubakihara Y. Takamitsu Y.Ueda N.Yanase M. Abe H. Effect of low protein diet and surplus of essential amino acids on the  
 serum concentration and the urinary excretion of methylguanidine and guanidinosuccinic acid in chronic renal failure. Nephron. 24:161-9, 1979
2. Matsumoto Y. Amano I. Dialysis Therapy and Carnitine III. Hemodialysis and carnitine. The Japanese Journal of Clinical Dialysis. 16 (2): 23-9,2000
3. Reyes AA. Purkerson ML. karl I. Klahr S. Dietary supplementation with L-arginine ameliorates the progression of renal disease in rats with subtotal
 nephrectomy. American Journal of kidney Diseases. 20 (5 Suppl 2) : 1992

สำรอำหำรบ�ำรุงไต

 • แอล-เมทิโอนีน (L-Methionine)
 เป็นสำรต้ำนอนุมูลอิสระอีกชนิดหนึ่ง ลดกำรถูก
ท�ำลำยของหน่วยไต
 • ไพริดอกซีน ไฮโดรคลอไรด์
   (Pyridoxine Hydrochloride)
 ในผู้ป่วยโรคไต มักจะขำดวิตำมินบี 6 เมื่อได้รับ 
วิตำมินบี 6 พบว่ำ มีอัตรำกำรท�ำงำนของไตเพิ่มขึ้น
 • วิตามินดี 3 (Vitamin D3)
 เนื ่องจำกวิตำมินดีมีกำรแปรรูปให้อยู ่ในรูปที ่
ใช้งำนได้ที่ไต ผู้ป่วยไตวำยจะมีอำกำรขำดวิตำมินดี 
และควรได้รับวิตำมินดีเสริม เพ่ือป้องกันโรคกระดูกพรนุ
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กลุ่มดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร			ออปทิลลา  (Optila)

ผงมัลเบอร์รี่ 180 มก. 

ส�รสกัดบิลเบอร์รี่ 100 มก. 

ซีแซนทีน 40 มก. 

ลูเทอิน 20 มก.

วิธีรับประท�น
รับประทานวันละ 1 แคปซูล

10-1-13056-1-0057

ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย

ขนาดบรรจุ : 30  แคปซูล
ราคาขาย   1,250 บาท
ราคาสมาชิก  980 บาท
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นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

 ดวงตำเป็นอวัยวะที่ส�ำคัญยิ่งของมนุษย์ แต่
เมื่อเรำมีอำยุมำกขึ้น หรือ มีสำเหตุให้สุขภำพของ
ดวงตำ และสำยตำเสื่อมลง ก่อควำมกังวล และ 
รบกวนจิตใจ รวมถึงประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินชีวิต
ด้ำนต่ำงๆ สำรอำหำรซึ่งผ่ำนกำรค้นคว้ำวิจัย ว่ำให้
ประโยชน์ต่อสุขภำพดวงตำ จึงมีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่ง 
ในกำรทะนุถนอมบ�ำรุงดวงตำอันมีค่ำของคุณ ให้คง
ประสิทธิภำพในกำรมองเห็นตรำบนำนเท่ำนำน
   • ผงมัลเบอร์รี่ (Mulberry Powder) ได้จำก
ผลมลัเบอร์รี ่ผลไม้ซึง่ได้รบัสมญำว่ำ “จกัรพรรดแิห่งผลไม้” 
ของเอเชีย มีสำรแอนโทไซยำนิน (Anthocyanin) 
ซึ่งมีฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระ ศาสตร์การแพทย์แผนจีน 
กล่าวว่า ท�าให้สายตาดขีึน้ และช่วยเรือ่งสายตาอ่อนล้า 
สายตาสั้น ต้อหิน กระตุ้นกำรไหลเวียนโลหิต ท�ำให้ 
หลอดเลือดยืดหยุ่นดี ป้องกันหลอดเลือดแข็ง กระตุ้น 
ภูมิต้ำนทำน และลดกำรอักเสบ
   • สารสกัดบิลเบอร์รี่ (Bilberry Extract)  ให้
สำรแอนโทไซยำนดินี (Anthocyanidin) ซึง่มคีณุสมบตัิ
ในการปกป้องจอตา ซึง่เป็นต�าแหน่งรบัภาพของดวงตา 

References : 
1. Haiying Liu, Nongxue Qiu, Huihuang Ding, Ruiqi Yao. “Poly phenols contents and antioxidant capacity of 68 Chinese herbals suitable for medical or food  
 uses”, Food Research International, Volume 41, Issue 4, 2008, Pages 363-370.
2. Scharrer, A. et al. “Anthocyanosides in the Treatment of Re inopathies,” Klin. Monastabl Augenheilkd (German) (1981) 178:386
3. Landrum JT. Bone RA. Lutein, zeaxanthin, and the macular pigment. Arch Biochem Biophys 2001;385:28-40.

สำรอำหำร เพื่อ
กำรบ�ำรุงสุขภำพดวงตำ และ สำยตำ

ท�าให้การมองเห็นในเวลากลางคืนดีขึ้น   ท�าให้
การรับภาพคมชัดขึ้น ช่วยเรื่องสายตาอ่อนล้า หลัง
การใช้สายตาเป็นเวลานาน กระตุน้การไหลเวยีนโลหติใน 
หลอดเลือดฝอยเล็กๆที่หล่อเลี้ยงจอตา และป้องกัน
การเกิดต้อกระจก 
 • ลเูทอนิ และซแีซนทนี  (Lutein and Zeaxanthin) 
เป็นสำรคำร์โรทีนอยด์ที่พบในบริเวณจอตำ (Retina) 
ซึง่เป็นบรเิวณรบัภำพจำกกระจกตำ โดยเฉพำะบรเิวณ 
จดุรบัภำพ (Macula Lutea) จะมลีเูทอนิ และซแีซนทนี 
ในปริมำณสูง นอกจำกนี้ยังพบบริเวณเลนส์ตำด้วย 
รำ่งกำยของมนุษย์ไม่สำมำรถสังเครำะห์ลูเทอิน  และ 
ซแีซนทนีได้ จ�ำเป็นจะต้องได้รบัจำกอำหำร ลเูทอนิ ใน 
ปริมาณสูงช ่วยให้ผู ้ป ่วยต้อกระจกมองเห็นดีขึ้น 
ลูเทอิน และซีแซนทีน ท�าหน้าที่เหมือนแว่นกันแดด 
ธรรมชาติที่อยู่ภายในดวงตา โดยกำรสกัดกั้นควำม 
อนัตรำยของแสงสนี�ำ้เงนิซึง่มพีลงังำนสงู และลดจ�ำนวน 
ของอนุมูลอิสระที่เซลล์ของตัวรับแสง ลดความเสี่ยง 
ของการเกิดต้อกระจก และจอตาเสื่อม

ผลมัลเบอร์รี่ ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่



น้ันา่ทเฯทัษิรบนใยาภมรบอรากอ่ื
พเราสกอเ

รกชัสภเะลแ ์ยทพแยดโมิรสเราหาอมรรกตัวน

สวนประกอบสําคัญ : ใน  1  แคปซูล ประกอบดวย

สารสกัดจากสาหราย ฮีมาโตค็อกคัส พลูเวียลิส        120 มก.

(ใหแอสตาแซนธิน 6 มก.)

สารสกัดจากดอกดาวเรือง                            50 มก.

(ใหลูทีน 3.75 มก.)

นํ้ามันรําขาว                                    350 มก.

กลุมดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร  
แอสตร�า ซิกซ�
(Asta 6)

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ  1  แคปซูล

ขนาดบรรจุ  :     30  แคปซูล
ราคาขาย  2,800 บาท
ราคาสมาชิก  2,400 บาท

11-1-01049-1-0293







น้ันา่ทเฯทัษิรบนใยาภมรบอรากอ่ื
พเราสกอเ

รกชัสภเะลแ ์ยทพแยดโมิรสเราหาอมรรกตัวน

พาภขุสลแูดมุ่ลก

ผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร   โดซี  (Dozy)

นซิรโทไ-ลอแ  150 มก.

แอล-อา นีนิจร  150 มก.

นีซลไ-ลอแ  150 มก.

อาีธ-ลอแ นีน  100 มก.

สา จาดักสร นรอธรอฮก  60 มก.

สา จาดักสร สาิลมเก 10 มก.

11-1-11458-1-0069

ยวดบอกะรป ลซูปคแ 1 นใ : ญัคำสบอกะรปนวส ทาะรปบัรีธิว น
 ลูซปคแ 2-1 ะลงั้รคนาทะรปบัร

งอ่ืรเาหญัปีม่ีทู้ผนใ นอนนอ่ก
นาทะรปบัรรวค บัลหนอนราก

ก่อนเวลาเข้านอนประมาณ 
งมโว่ัช 2-1

ขนาดบรรจุ : 20  ลูซปคแ
ราคาขาย   750 บาท

 กิชามสาคาร  600 บาท
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นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

 ในภำวะปัจจุบัน หลำยคนก�ำลังประสบกับปัญหำ
กำรนอนไม่หลับ หรือหลับไม่สนิท สำรอำหำรท่ีมี 
คุณสมบัติเพ่ือช่วยให้กำรนอนหลับดีข้ึนมีหลำกหลำย 
เช่น กลุ่มกรดอะมิโน ซึ่งเป็นสำรตั้งต้นในกำรผลิต
สำรสื่อประสำทในสมอง และสำรสกัดธรรมชำติ 
บำงชนิด ที่ช่วยให้คุณนอนหลับได้งำ่ยขึ้น หลับลึกขึ้น 
และคุณภำพของกำรนอนดีขึ้น ท�ำให้ร่ำงกำยมีโอกำส 
พักผ่อน และซ่อมแซมตัวเองขณะนอนหลับ ซ่ึงสารอาหาร
กลุ่มน้ีไม่ใช่ยานอนหลับ จึงไม่มีผลข้างเคียงใดๆ เช่นเดียวกับ 
ยานอนหลบั เชน่ อำกำรออ่นเพลยี หรอื งนุงงเมือ่ตืน่ขึน้
และไม่ท�ำให้เกิดกำรเสพติด
 • แอล-ไทโรซิน (L-Tyrosine) เป็นสำรต้ังต้น
ในกำรผลิตสำรส่ือประสำท ช่ือ อะเซทิลโคลีน (Acetylcholine) 
ซ่ึงออกฤทธ์ิในกำรคลำยเครียด ท�ำให้สงบ และผ่อนคลำย
 • แอล-อารจ์นินี (L-Arginine) กระตุ้นกำรไหลเวียน
โลหิต กระตุ้นกำรหล่ังโกรท ฮอร์โมน เพ่ิมประสิทธิภำพ 

สำรอำหำรเพื่อช่วยกำรนอนหลับ
ของสมองในกำรเก็บควำมทรงจ�ำ และกระตุ้นระบบ 
ภูมิต้ำนทำนของรำ่งกำย 
 • แอล-ไลซีน (L-Lysine) กรดอะมิโนจ�ำเป็น
ซึ่งกระตุ้นกำรหลั่งโกรท ฮอร์โมน และส�ำคัญส�ำหรับ 
กำรซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของรำ่งกำย
 • แอล-ธีอานีน (L-Theanine) เป็นกรดอะมิโน
ซึ่งพบในใบชำเขียว มีฤทธิ์ในกำรคลำยเครียด ท�ำให้
ผ่อนคลำย และช่วยให้นอนหลับได้ง่ำยขึ้น โดย
กำรกระตุ้นให้สมองผลิตคลื่นอัลฟำ ซึ่งเป็นคลื่นแห่ง 
ควำมคิดสร้ำงสรรค์
 • สารสกัดจากฮอร์ธอร์น (Hawthrone Extract)
กระตุ้นกำรไหลเวียนโลหิตไปเลี้ยงที่สมอง และหัวใจ 
ท�ำใหห้วัใจแขง็แรงขึน้ และเตน้ในจงัหวะทีส่ม่�ำเสมอขึน้
 • สารสกัดจากเมลิสา (Melissa Extract) ช่วยให้
สงบ และผ่อนคลำย

ฮอร์ธอร์น
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ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร		 

สว่นประกอบสำ�คญั : ใน 1  แคปซลู ประกอบด้วย

กลุ่มดูแลสุขภาพ

แอล-อ�ร์จีนีน                   300       มก.

น้ำ�มันปล�                      265       มก.

กระเทียมสกัด                   200       มก.

ส�รสกัดจ�กโสม                100       มก.

ส�รสกัดเมล็ดองุ่น                60       มก.

ซิงค์ อะมิโนแอซิด คีเลท          75        มก.

11-1-01049-1-0094

วีก้า  (Vga)

วิธีรับประท�น  
รับประทานวันละ  1 แคปซูล

ขนาดบรรจุ  :       30  แคปซูล
ราคาขาย    1,750  บาท
ราคาสมาชิก   1,400  บาท
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สตูรสารอาหารทีม่ส่ีวนปรบัสมรรถนะเพศชายนัน้ 
เป็นกลุม่สารอาหารทีอ่อกฤทธิ์ในการขยายหลอดเลอืด 
โดยเฉพาะหลอดเลือดฝอยเล็กๆ ได้แก่

 
แอล อาร์จินีน  : ถูกร่างกายเปลี่ยนให้เป็น

ไนตริกออกไซค์ (NO) ซึ่งช่วยในการคลายตัว และเพิ่ม
ความยืดหยุ่นให้กับหลอดเลือด และลดไขมันที่อุดตัน
หลอดเลือด ท�าให้เลือดไหลเวียนดี ลดความดันโลหิต 
ทั้งยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง กระตุ้น
การสร้างโคคิวเทน มีประโยชน์ในการปอ้งกันโรคหัวใจ 
โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน รวมทั้ง
ชะลอความชรา 

เพ่ิมความจ�า ป้องกัน และร่วมบ�าบัดอาการ
สมองเสื่อม เพิ่มการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินจากตับอ่อน 
มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยเบาหวาน     กระตุ ้นการผลิต
โกรท ฮอร์โมน กระตุน้ภมิูต้านทาน ปรบัสมดลุโคเลสเตอรอล 
ปรบัสมดลุความดนัโลหติ ช่วยโรคหอบหดื ช่วยต่อต้าน
ความเสยีหายของหลอดเลอืดหวัใจ และปอดทีเ่กดิจาก
การสูบบุหรี่ ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น ทั้งแผลปกติ และ 
แผลไหม้ เพิ่มความหนาแน่นกระดูก ใช้ร่วมบ�าบัด
อาการล�าไส้แปรปรวน และแผลในกระเพาะอาหาร 

ช่วยให้การท�างานของไตดีขึ้น และชะลอการด�าเนิน
โรคของไตวายเรื้อรัง 

 
สารสกดัจากโสม : มสีารส�าคญัชือ่ จนิเซนโนไซด์ 

(ginsenoside)  ช่วยให้ร่างกายลดความเครียด บ�ารุง
ร่างกาย เพิม่สมรรถนะของร่างกาย ต้านความเมือ่ยล้า
เพิ่มการดูดซึมออกซิเจนของผนังเซลล์  ปรับอัตรา
การเต้นของหวัใจ ท�าให้ไม่เหน่ือย ช่วยฟ้ืนฟสูมรรถภาพ
ของผู้ป่วยในระหว่างพักฟื้น กระตุ้นสมรรถนะทางเพศ 
ขยายหลอดเลอืด กระตุน้ระบบประสาทส่วนกลาง ท�าให้
รู้สึกมีชีวิตชีวา กระปรี้กระเปร่า เพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน 
มีฤทธิ์ลดระดับน�้าตาลในเลือด โดยกระตุ้นตับอ่อนให้
หลั่งอินซูลินมากขึ้น ชะลอความชรา ต้านอนุมูลอิสระ 

 
สารสกัดจากกระเทียม : มีสารส�าคัญ คือ 

อัลลิอิน (Alliin) และอัลลิซิน (Allicin) มีฤทธิ์ปรับสมดุล
โคเลสเตอรอล   ปรับสมดุลความดันโลหิต   ยับยั้ง
การเกาะตวัของเกลด็เลอืด  ลดระดบัน�า้ตาลในเลอืดใน
สัตว์ทดลอง ต้านอนุมูลอิสระ กระตุ้นภูมิต้านทาน 
ป้องกันมะเร็ง

              สารอาหาร เพิ่มสมรรถนะ 
บำ�รุงสมอง ปรับสมดุลความดันโลหิต
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 น�้ามันปลา : ปรับสมดุลไขมันในเลือด ทั้ง
โคเลสเตอรอล และไตรกลเีซอร์ไรด์ ช่วยให้ไขมนัชนดิดี 
(HDL) มปีรมิาณเพิม่ขึน้ ป้องกนัการเกดิโรคหวัใจ และ
หลอดเลือด   โดยลดการเกาะตัวกันของเกล็ดเลือด
ป้องกนัลิม่เลอืดอดุตนัในหลอดเลอืด เพิม่ความยดืหยุน่
ให้ผนังหลอดเลือด ปรับสมดุลความดันโลหิต ช่วย
อาการอกัเสบ ปวด บวมของโรคปวดข้ออกัเสบรมูาตอยด์
บ�ารุงระบบประสาท  และสมอง  เพ่ิมความจ�า และ
ความสามารถในการเรียนรู ้    ช่วยการอักเสบของ
โรคสะเก็ดเงิน หรือโรคเรื้อนกวาง

 
สารสกัดเมล็ดองุ่น : ช่วยให้ผนังหลอดเลือด

แขง็แรง และยดืหยุน่มากขึน้ ขยายหลอดเลอืด กระตุน้
การผลติสเตม็เซลล์จากไขกระดกู ช่วยซ่อมแซมร่างกาย 
ต้านอนุมูลอิสระ

 
แร่ธาตุสังกะสี : มีความส�าคัญต่อการผลิต

ฮอร์โมนเพศชาย และจ�าเป็นส�าหรบัการเจรญิเตบิโตของ
ระบบสบืพนัธุ ์ช่วยการท�างานต่อมลกูหมาก มคีวามส�าคญั
ต่อการท�างานของอนิซลูนิ และระบบภมูต้ิานทาน มส่ีวน
เกีย่วข้องในการท�างานอย่างสมดลุของระบบประสาทสมอง

ปรับสมดุลความดันโลหิต 

References :
1. Stanislov, R. Journal of Sex & Marital Therapy, 2003, vol 29: pp 207-213.
2. Journal of Cardiovascular Pharmacology, Jul 1996, 28(1):158-166, “Effects of In Vivo and In Vitro L-Arginine Supplementation on Healthy Human Vessels”
3. Stechmiller, J.K.; et al. (February 2005). “Arginine supplementation and wound healing”. Nutrition in Clinical Practice 20 (13): 52



น้ันา่ทเฯทัษิรบนใยาภมรบอรากอ่ื
พเราสกอเ

รกชัสภเะลแ ์ยทพแยดโมิรสเราหาอมรรกตัวน

สวนประกอบสําคัญ : ใน 1  แคปซูล ประกอบดวย

ไทอะมิน ไฮโดรคลอไรด                   1.5 มก.

(ใหวิตามินบี1 1.18 มก.)

ไพริดอกซีน ไฮโดรคลอไรด                   2.4 มก.

(ใหวิตามินบี6 1.97 มก.)

วิตามินบี 12 1% (ใหวิตามินบี12 2 มคก.) 0.2 มก.

แอล-ทีอะนีน                             50 มก.

กรดไฟลิก                            0.2 มก.

กลุมดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร  
อีซี่
(Eazy)

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ  1  แคปซูล

ขนาดบรรจุ  :     30  แคปซูล
ราคาขาย    560 บาท
ราคาสมาชิก    450 บาท

11-1-11458-1-0026







น้ันา่ทเฯทัษิรบนใยาภมรบอรากอ่ื
พเราสกอเ

รกชัสภเะลแ ์ยทพแยดโมิรสเราหาอมรรกตัวน

สวนประกอบสําคัญ : ใน  1  เม็ด ประกอบดวย

นํ้ามันงาขี้มอน (สกัดเย็น)          500 มก.

นํ้ามันกระเทียม                     1 มก.

กลุมดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร  
นํ้ามันงาขี้ม�อน (สกัดเย็น) ผสมนํ้ามันกระเทียม
(Perilla Oil Plus Garlic Oil)

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ  1  เม็ด

ขนาดบรรจุ  :     30  เม็ด
ราคาขาย  1,250 บาท
ราคาสมาชิก  1,000 บาท

10-1-13056-1-0059







น้ันา่ทเฯทัษิรบนใยาภมรบอรากอ่ื
พเราสกอเ

รกชัสภเะลแ ์ยทพแยดโมิรสเราหาอมรรกตัวน

สวนประกอบสําคัญ : ใน  1  แคปซูล ประกอบดวย

นํ้ามันกระเทียม                         10 มก.

เลซิทิน                                 250 มก.

ผงอารติโชค                         50 มก.

นํ้ามันปลา(ดีเอชเอ 40%,อีพีเอ 20%)     190 มก.

ไนอะซีนาไมต                         20 มก.

กลุมดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร  
การ�ลิก พลัส
(Garlic Plus)

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ  1  แคปซูล

ขนาดบรรจุ  :     30  แคปซูล
ราคาขาย    750 บาท
ราคาสมาชิก    600 บาท

11-1-01049-5-0004







น้ันา่ทเฯทัษิรบนใยาภมรบอรากอ่ื
พเราสกอเ

รกชัสภเะลแ ์ยทพแยดโมิรสเราหาอมรรกตัวน

สวนประกอบสําคัญ : ใน  1  เม็ด ประกอบดวย

อะเซติล แอล-คารนิทีน          250 มก.

สารสกัดจากใบบัวบก          200 มก.

โคลีนไบทารเทรต                   150 มก.

ฟอสฟาติดิลเซอรีน          100 มก.

กรดอัลฟาไลโปอิค                   50 มก.

สารสกัดจากใบแปะกวย           50 มก.

กลุมดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร  
วิสม�า
(Wisma)

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ  1  เม็ด

ขนาดบรรจุ  :     30  เม็ด
ราคาขาย  1,600 บาท
ราคาสมาชิก  1,400 บาท

11-1-11458-1-0050









น้ันา่ทเฯทัษิรบนใยาภมรบอรากอ่ื
พเราสกอเ

รกชัสภเะลแ ์ยทพแยดโมิรสเราหาอมรรกตัวน

สวนประกอบสําคัญ : ใน  1  แคปซูล ประกอบดวย

สารสกัดจากพรมมิ                              300 มก.

สารสกัดจากใบแปะกวย                              119 มก.

ไพริดอกซิน ไฮโดรคลอไรด (ใหวิตามินบี 6 2 มก.)      2.43 มก.

วิตามินบี 12 0.1% (ใหวิตามินบี 12 2 มคก.)              2 มก.

กรดโฟลิก                                        0.2 มก.

กลุมดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร  
พรมมิ พลัซ
(Prommi Pluz)

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ  1  แคปซูล

ขนาดบรรจุ  :     30  แคปซูล
ราคาขาย  1,250 บาท
ราคาสมาชิก  1,000 บาท

11-1-11458-1-0111
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กลุ่มบำ�รุงผิวพรรณ
ลดริ้วรอย ชะลอคว�มชร�

ผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�ร

Oral Cosmetics
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กลุ่มบำารุงผิวพรรณ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร			เดมาโกลด์ เอ็กซ์ 
  (Demagold Ext)

11-1-11458-1-0017

ส�รสกัดจ�กเปลือกสน  30 มก.

ซิงค์ อะมิโน แอซิด คีเลต 75 มก.

ส�รสกัดจ�กเมล็ดองุ่น 30 มก.

คอปเปอร์ อะมิโน แอซิด คีเลต 20 มก.

ส�รสกัดจ�กมะเขือเทศ 100 มก.

แมงก�นีส อะมิโน แอซิด คีเลต 20 มก.

โปรตีนสกัดจ�กถั่วเหลือง 150 มก.

วิต�มินซี 60 มก.

ส�รสกัดจ�กช�เขียว 100 มก.

วิต�มินอี 50% 20  มก.

วิต�มินเอ 1.4 มก.

อัลฟ� ไลโปอิค แอซิด 50 มก.

วิต�มินบี2  1.7  มก.

โคเอ็นไซม์ คิว เทน 5 มก.

ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย

วิธีรับประท�น
รับประทานวันละ 1 แคปซูล 
หลังอาหาร ควรรับประทาน
คนละเวลากับอาหารเสริมที่มี
คอลลาเจน

ขนาดบรรจุ : 30 แคปซูล 
ราคาขาย 1,250 บาท  
ราคาสมาชิก 980 บาท



เอ
กส

าร
เพ

ื่อก
าร

อบ
รม

ภา
ยใ

นบ
ริษ

ัทฯ
เท

่าน
ั้น

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

 สูตรสารอาหารบำารุงผิว ที่บำารุงผิวพรรณให้สวย 
จากภายในสู่ภายนอก ด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ
ประสิทธิภาพสูง
 • สารสกัด OPC จากเมล็ดองุ่น และเปลือกสน
ซ่ึงมีผลวิจัยในการรักษาฝ้า กระ รอยด่างดำา เป็น 
สารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง   ช่วยป้องกัน
การเส่ือมสลายของเส้นใยคอลลาเจนใต้ผิวหนัง และ
เซลลผ์วิ ปกปอ้งหวัใจ และหลอดเลอืด ทำาใหห้ลอดเลอืด
แขง็แรง และยดืหยุน่มากขึน้ ปอ้งกนัหลอดเลอืดฝอยใน 
สมองแตก
 • สารไลโคปีนจากมะเขือเทศ เพิ่มประสิทธิภาพ
การทำางานของสาร OPC และทำาใหผ้วิทนแดดมากขึน้
 • โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง  คุณค่าบำารุงของ
สารไฟโตเอสโตรเจนจากพชื บำารงุผวิพรรณให้เปล่งปล่ัง 
มีน้ำามีนวล ดุจผิวพรรณในวัยสาวของสตรี
 • สารสกัดจากชาเขียว มีฤทธิ์ต้านอาการอักเสบ 
และต้านอนุมูลอิสระ  มีรายงานทางการแพทย์ถึงผล
การชะลอความชรา การลดริ้วรอย และการป้องกัน
มะเร็งผิวหนัง

สารอาหาร
บำารุงผิวพรรณเพื่อผิว
ที่เปล่งปลั่งจากภายใน

References
1. Effect of Zinc Supplementation on Growth and Body Composition in Children with Sickle Cell Disease Amer J Clin Nutrit 2002 (Feb);75 (2): 300–307
2. Alic M.Green tea for remission maintenance in Crohn’s disease? Am J Gastroenterol. 1999;94(6):1710.
3. Lipoic acid and vitamin C potentiate nitricoxide synthesis in human aortic endothelialcells independently of cellular glutathione statusRedox Rep  
 2002;7 (4) :223-7

 • อัลฟา ไลโปอิค แอซิด เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
อีกชนิดหน่ึงในร่างกาย และเป็นวัตถุดิบในการสร้าง
กลูต้าไธโอนในร่างกาย และเพิ่มประสิทธิภาพ 
การทำางานของกลูต้าไธโอน
 • โคเอนไซม ์ควิเทน ใหพ้ลงังานแกเ่ซลลท์กุเซลล์
ต้านอนุมูลอิสระ และช่วยในการผลัดเซลล์ผิวใหม่
 • แร่ธาตุสังกะสี ทองแดง แมงกานีส ซึ่งเป็น
วัตถุดิบสำาคัญ   ในการสังเคราะห์เอ็นไซม์ SOD 
สารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูงภายในเซลล์ 
เป็นการชะลอความชราของผิวในระดับเซลล์
 • วติามนิซ ีและวติามนิอ ีบำารงุผวิ ตา้นอนมุลูอสิระ
และช่วยให้ผิวขาวขึ้น และใสขึ้น
 • วิตามินบี 2 ช่วยในการซ่อมแซมสภาพผิวที่
เสื่อม หรือถูกทำาลายโดยแสงแดด กระตุ้นการเกิดใหม่
ของเซลล์ผิว  บรรเทาความเครียดของผิวหนังจาก
การโดนแดด และสภาพแวดล้อมเป็นพิษ

ถั่วเหลือง ชาเขียว เมล็ดองุ่น มะเขือเทศ
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พเราสกอเ

รกชัสภเะลแ ์ยทพแยดโมิรสเราหาอมรรกตัวน

ผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร   บีดริงส� (Be Drinks)
คอลลาเจนเปปไตด� 100%

)าลป( นจเาลลอค สงิรดีบ

11-1-11458-1-0081

ำสบอกะรปนวส า %001 ดตไปปเนจเาลลอค : ญัค

: ุจรรบดานข  220  มัรก
)งอซ 2 x มัรก 011 ะลงอซ(

ราคาขาย 4,000 บาท 
กิชามสาคาร  3,200 บาท 

นาทะรปบัรีธิว
น็ยเอืรห นอรม่ืดงอ่ืรคเนใมสผาชนอช 2-1 ณามิรป ะลง้ัรคนาทะรปบัร

ณรรพวิผงุรำบมุ่ลก

: ุจรรบดานข  30  ซอง
)มัรก 3 ะลงอซ(

ราคาขาย 2,150 บาท 
กิชามสาคาร  1,600 บาท 
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นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

คอลลาเจนเปปไตด์ 100%
 ดูดซึมได้ง่ายกว่าคอลลาเจนธรรมดา และมี
ความสามารถในการละลายที่สูงมาก สามารถละลาย
ได้แม้กระทั่งในน้ำาเย็น	และถึงแม้ในความเข้มข้นที่
สูงสุด	เช่นที่ความเข้มข้น	100%	คอลลาเจนเปปไตด	์ 
ก็ยังละลายได้ดี	 สามารถใช้เป็นคอลลาเจนเมท 
(Collagen	Mate)	ลงในอาหาร	หรือเครื่องดื่มชนิด
ใดก็ได้	 เนื่องจากไม่มีสี	 กลิ่น	และรส	การบริโภค
คอลลาเจนเสริม นอกจากช่วยลดเลือนริ้วรอย 
อย่ า ง เห็ น ได้ ชั ด  และทำ า ให้ ผิ ว เ รี ยบ  ตึ ง แล้ ว 

References
1. Koyama Y et al., Ingestion of gelatin hasdifferentialeffect on bone mineral density andbody weight in protein undernutrition.J Nutr Sci Vitaminol  47:84-86 (2001)
2. Wu J et al., Assessment of effectiveness of oral administration of collagen peptide on bonemetabolism in growing and mature rats. J Bone Miner  
 Metab 22:547-553 (2004)
3. Nomura Y et al., Increase in bone mineral densitythrough oral administration of shark gelatn to ovariectomized rats. Nutrition 21:1120-1126(2005)

คอลลาเจนเปปไตด ์     สารอาหารบำารุง
ผิว-ผม-เล็บ-กระดูก

ไม่สามารถสะสมในกระดูกได้	ทำาให้เกิดภาวะกระดูกเส่ือม	
และเปราะหักง่ายท่ัวร่างกาย ในการเพ่ิมความหนาแนน่ของ
กระดูก กระดูกอ่อน และฟัน จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
รับประทานคอลลาเจนเสริมร่วมกับแคลเซียม ภาวะ
กระดูกพรุน ไม่สามารถรักษาได้ด้วยการรับประทาน
แคลเซียมเสริม แต่เพียงอย่างเดียว

ยงัชว่ยรกัษาอาการเลบ็เปราะ       
เล็บสุขภาพไม่ดี    และผมที่

หลุดร่วงง่าย	โดยท่ีการบริโภคคอลลาเจน
เสริม	จะทำาให้ผมงอกเร็วขึ้น	 เส้นผมหนาขึ้น	

และรากผมแขง็แรงขึน้อกีดว้ย นอกจากประโยชนด์า้น
ผวิพรรณ เลบ็ และผมแลว้ คอลลาเจนเปปไตด ์100% 
ยังใช้ลดน้ำาหนัก และเผาผลาญไขมันขณะนอนหลับ
ได้อีกด้วย โดยการรับประทานคอลลาเจนก่อนนอน
ตอนท้องว่าง ห่างจากอาหารมื้อสุดท้าย 3 ชม. 
	 คอลลาเจน	 เป็นส่วนประกอบถึง	90%	ของ 
เนือ้กระดกู		โดยมแีคลเซยีมสะสมอยู่ในชอ่งวา่งระหวา่ง 
คอลลาเจน	การขาดคอลลาเจน	จะทำาให้แคลเซียม	
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พเราสกอเ

รกชัสภเะลแ ์ยทพแยดโมิรสเราหาอมรรกตัวน

ราหาอมิรสเฑ�ณัภติลผ   

วดบอกะรป งอซ 1 นใ : ญัคำสบอกะรปนวส ย

กลุมบํา ณรรพวิผงุร

.กม      082                     นีลรพโ-ลอแ

.กม      001                     นีซลกไ-ลอแ

แอล-อะลา .กม     08                      นีน

.กม       52          ตลเีค ดซิอแ นโิมะอ คงิซ

.กม       6      ตลเีค ดิซอแ นโิมะอ รอปเปอค

แมงกา .กม       7     ตลเีค ดิซอแ นโิมะอ สีน

.กม       3        ตลเีค ดิซอแ นโิมะอ นอรอไ

.กม       50.0                      นิตอโบไ-ีด

11-1-11458-1-0019

 ด�ลกโ ส�งิรดีบ
(Be Drinks Gold)

:  ุจรรบดานข       30  ซอง 
ราคาขาย   3,000  บาท

กิชามสาคาร    2,400  บาท

ทาะรปบัรีธิว น

 งอซ 1 ะลนัว นาทะรปบัร

ำ้นบักงชยดโ า ำ้นอืรห นอุ า นอร

อืรห .ลม 021 ณามะรป

 ว้กแง่ึรคณามะรป



คอลลาเจน เป็นโปรตีนที่มีปริมาณมากที่สุด
ในร่างกาย คือ หนึ่งในสามของปริมาณโปรตีนทั้งหมด 
ท�าหน้าที่เป็นเน้ือเยื่อเกี่ยวพัน ท�าให้มนุษย์เราด�ารง
เป็นรูปร่างอยู่ได้ คอลลาเจนประกอบด้วยกรดอะมิโน
หลายชนดิ ชนดิทีเ่ป็นหลกั คอื โพรลนี ไฮดรอกซโีพรลนี 
ไกลซีน นอกจากนั้นยังมี อะลานีน และกรดอะมิโน
อีกหลายชนิด    การรับประทานกรดอะมิโนซ่ึงเป็น
ส่วนประกอบของคอลลาเจนในปริมาณที่เหมาะสม 
สามารถกระตุ้นการสร้างเส้นใยคอลลาเจนตามส่วนต่างๆ
ของร่างกายได้

แอล-โพรลีน   หนึ่งในกรดอะมิโนที่เป ็น
องค์ประกอบหลกัของคอลลาเจน ช่วยกระตุน้การสร้าง
คอลลาเจน และป้องกนัหลอดเลอืดแดงแขง็ตวั แอล-โพรลนี 
โดยตัวเองเป็นโครงสร้างส�าคัญของเซลล์กล้ามเนื้อ 
เซลล์กระดูก และเซลล์เม็ดเลือด 

แอล-ไกลซีน   หนึ่งในกรดอะมิโนที่เป ็น
องค์ประกอบหลักของคอลลาเจน รวมทั้งมีบทบาทใน
การกระตุน้การสร้าง โกรท ฮอร์โมน การสร้างกล้ามเนือ้ 
ลดการสลายกล้ามเน้ือ และเปลี่ยนน�้าตาลกลูโคสให้
เป็นพลังงาน ป้องกันภาวะน�้าตาลในเลือดต�่า จึงช่วย
ไม่ให้หิวระหว่างมื้ออาหาร ช่วยป้องกันอาการอ่อนล้า

หมดแรง ช่วยให้ระบบสมอง และประสาท ท�างาน
เต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยการท�างานของระบบ
ย่อยอาหาร

แอล-อะลานนี  เป็นหนึ่งในกรดอะมิโนที่เป็น
ส่วนประกอบของคอลลาเจน ช่วยกระตุ้นภูมิต้านทาน 
ป้องกันการเกิดนิ่วในไต ช่วยให้การออกก�าลังกายเพื่อ
สร้างกล้ามเนื้อท�าได้นานขึ้น ช่วยกระตุ้นการสร้าง
กล้ามเนื้อ ป้องกันการหน้ามืด และวิงเวียน เนื่องจาก
น�า้ตาลในเลือดต�า่เกินไปได้ด้วย 

สงักะส ีทองแดง แมงกานสี สามแร่ธาตุซึ่ง
เป็นองค์ประกอบหลักของการสร้างเอนไซม์ SOD ใน
เซลล์ ท�าหน้าที่ก�าจัดอนุมูลอิสระภายในเซลล์ ป้องกัน
การเสื่อมสภาพของเซลล์

เหล็ก   เป็นสารอาหารจ�าเป็นในการสร้าง
เม็ดเลือดแดง  เพื่อน�าออกซิเจนไปเล้ียงส่วนต่างๆ
ทั่วร่างกาย

ด-ีไบโอตนิ เป็นวิตามินในกลุ่มวิตามินบี ช่วย
บ�ารุงผิวหนัง และเส้นผม

References :
1. R.H.A. Plimmer (1912) [1908], R.H.A. Plimmer & F.G. Hopkins, ed., The chemical composition of the proteins, Monographs on biochemistry, Part I. Analysis (2nd ed.), 
     London: Longmans, Green and Co., p. 130, retrieved September 20, 2010
2. Walter AA, Smith AE, Kendall KL, Stout JR, Cramer JT. Six weeks of high-intensity interval training with and without L-alanine supplementation for improving 
     cardiovascular fitness in women. J Strength Cond Res. 2010 May;24(5):1199-207 

สารอาหาร
กระตุ้นการสร้าง
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สวนประกอบสําคัญ : ใน 1 เม็ด ประกอบดวย

สารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่                                    300 มก.

สารสกัดจากใบบัวบก                                    200 มก.

ผงมังคุด                                                      100 มก.

สารสกัดจากกระเทียม                                    100 มก.

ซิงค อะมิโน แอซิด คีเลต 20 % (ให ซิงค 15 มก.)           75 มก.

ไลโคปน 10%                                               60 มก.

โซเดียม แอสคอรเบต                                      60 มก.

วิตามินอี แอซีเทต 50% (ดีแอล-แอลฟา-โทโคเฟอริล แอซีเทต)  30 มก.

(ใหวิตามินอี 15 หนวยสากล)

ซิีลิเนียม อะมิโน แอซิด คีเลต 1 % (ให ซีลิเนียม 70 มคก.)   7 มก.

กลุมผิว ผม เล็บ ลดเลือนริ้วรอย 
ชะลอความชรา

ผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร  
เลสซี่
(Lessy)

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ  1  เม็ด

ขนาดบรรจุ  :     30  เม็ด
ราคาขาย  1,500 บาท
ราคาสมาชิก  1,300 บาท

11-1-11458-1-0041
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กลุ่มบำารุงผิวพรรณ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร				คอลลาเจน ไฟว์ 
   (Collagen Five)

คอลล�เจน ไฮโดรไลเซทจ�กปล�ทะเล 500  มก.

แอล-ค�ร์นิทีน 50 มก.

วิต�มินซี 60 มก.

แมกนีเซียม อะมิโน แอซิด คีเลต 182 มก.

ซิงค์ อะมิโน แอซิด คีเลต 12 มก.

โครเมียม อะมิโน แอซิด คีเลต 2.6 มก.

วิธีรับประท�น
รับประทานวันละ 1-2 แคปซูล ต่อวัน ก่อนนอน

11-1-11478-1-0018

ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย

ขนาดบรรจุ : 30 แคปซูล
ราคาขาย 850 บาท 
ราคาสมาชิก 680 บาท
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คอลลาเจน
ไฮโดรไลเซท

	 คอลลาเจนไฮโดรไลเซท	เปน็คอลลาเจนจากปลา
ทะเล	สามารถดดูซมึเขา้สูร่า่งกายไดอ้ยา่งรวดเรว็	เพือ่
การลดริ้วรอย	บำารุงผิว	ผม	เล็บ	 เซลล์รากผม	และ
กระดูกให้แข็งแรง	และสุขภาพดี
 • คอลลาเจนไฮโดรไลเซท จากปลาทะเลน้ำาลึก 
เสริมสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจน	และอิลาสตินใต้ผิวหนัง	
ชว่ยลดริว้รอย	กระชบัผวิ	ปอ้งกนัการเกดิริว้รอยกอ่นวยั 
และช่วยให้ผิวอุ้มน้ำาได้ดี	ช่วยให้มวลกระดูกเพิ่มขึ้น	
และเผาผลาญไขมัน	ขณะนอนหลับได้อีกด้วย
 • แอล-คารน์ทินี ชว่ยกระตุน้การเผาผลาญไขมนั	
ลดความอยากอาหาร	ทำาให้ร่างกายมีพลังงานเพิ่มขึ้น 
และมีปริมาณกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น
 • วติามนิซ ีสารตา้นอนมุลูอสิระ	ชะลอความชรา
ลดร้ิวรอย	และเป็นวัตถุดิบตัวหน่ึงในกระบวนการสร้าง
คอลลาเจน	ลดการสร้างเม็ดสีใต้ผิวหนัง	ทำาให้ผิว
ขาวขึ้น	 แผลหายเร็วขึ้น	 และเพิ่มภูมิต้านทานผิว 

 • ซิงค์ (สังกะสี) พบในเซลล์ทุกเซลล	์จำาเป็นต่อ
การสร้างเอ็นไซม์		SOD	ต่อต้านอนมุลูอสิระ	ชะลอความชรา 
ของเซลล์	 ใช้ป้องกัน	และรักษาสิว	การขาดแร่ธาตุ
สังกะสีอาจทำาให้ผมร่วงได้
 • โครเมียม	เป็นแร่ธาตุหลักในการควบคุมระดับ
ไขมันในเลือด	และระดับโคเลสเตอรอล	รวมทั้งช่วย 
เผาผลาญแปง้	และน้ำาตาลในเลอืด	การบรโิภคโครเมยีม	
ทำาให้ไขมันลดลง	และร่างกายมีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น
 • แมกนีเซียม ทำาหน้าที่เป็นตัวนำาพาแคลเซียม
เข้าสู่ภายในเซลล์กระดูก	 และเปลี่ยนวิตามินดีให้ 
อยู่ ในรูปที่พร้อมจะออกฤทธิ์ ได้ 	 ทั้งยังทำาหน้าที่ 
เสริมความหนาแน่น	และปรับแต่งรูปร่างของกระดูก 
แมกนีเซียมมีความสำาคัญในขบวนการทางเคมี  
กว่า	300	 ชนิดในร่างกาย	 และมีความจำาเป็นต่อ 
ขบวนการหด	และคลายตัวของกล้ามเนื้อทุกชนิดใน
ร่างกาย
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ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร		 

ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย

กลุ่มบำารุงผิวพรรณ

แอล ซีสเทอีน                   100    มก.

ซิงค์ อะมิโน แอซิด คีเลท         75    มก.

ดี ไบโอติน                     0.15    มก.

ดี แคลเซียม แพนโททิเนต       6.50    มก.

11-1-11458-1-0001

ซิงค์ พลัส  (Zinc Pluz)

วิธีรับประท�น 
รับประทานวันละ   1  แคปซูล พร้อมมื้ออาหาร

ขนาดบรรจุ  :  30  แคปซูล 
ราคาขาย  475 บาท
ราคาสมาชิก  380 บาท
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สารอาหารบ�ารุงผม
แอล ซสีเทอนี (L-Cysteine) 
    เสริมสร้างการเจริญ และการงอกใหม่ของเส้นผม 
และเป็นสารตั้งต้นในการผลิตกลูต้าไธโอนในร่างกาย

ด ีไบโอตนิ (D-Biotin) 
     เป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้ผม  เล็บ  และผิวหนังมี
สุขภาพดี รักษาภาวะที่ผมร่วงมากผิดปกติ หนังศีรษะ
อักเสบ ผมขาวก่อนวัย ผมขึ้นใหม่ผิดปกติ ผมเปราะ 
ผมแตกปลาย รังแค และความผิดปกติอ่ืนๆ ของผม
และหนังศีรษะ นอกจากน้ัน ยังช่วยในการเจริญของ
เซลล์เยื่อบุผิว เพิ่มความแข็งแรงของเส้นผม และเล็บ 
ท�าให้ผมเรียบสลวย

ซิงค์ หรอื แร่ธาตสุงักะสี (Zinc) 
ช่วยในกระบวนการสร้างโปรตีนให้กับเส้นผม 

ตั้งแต่การเจริญเติบโต   ท�าให้เส้นผมแข็งแรง  ไม่

เปราะหกัง่าย ช่วยให้เซลล์สามารถน�าเอาวติามนิเอไปใช้
ประโยชน์ได้ดีขึ้นด้วย  ซึ่งช่วยท�าให้เซลล์ผิวพรรณที่
ถูกสร้างขึ้นใหม่ๆ  มีสุขภาพดี  และยังเกี่ยวข้องกับ
การรักษาสมดลุของปริมาณไขมนัในผวิหนงั และควบคมุ
ปัญหาการเกิดสิวจากการอุดตันของต่อมไขมันได้ด้วย

ด ีแคลเซีย่ม แพนโททเินต 
(D-Calcium Panthothenate) 

ให้กรดแพนโททินิค หรือวิตามินบี 5 จ�าเป็น
ต่อการปฏิบัติงานของต่อมอะดรีนัล และช่วยกระตุ้น
ให้ผลิตคอร์ติโซน และฮอร์โมนส�าคัญอื่น ๆ เพื่อรักษา
สขุภาพของผวิหนงั และเส้นผม และยงัท�าหน้าทีส่�าคญั
ในการรักษาผมร่วง ชะลอการเปล่ียนสีผม และให้ผม
เงางามมากขึ้น

ผมสวยประกวดได้
สารอาหารบำารุงเส้นผม
บำารุงผิว  รักษาสิว
ใครๆ ก็อยากมีเส้นผมท่ีแข็งแรง  
สวยงาม  เป็นเงางาม 
อาหารบำารุงเส้นผมเป็นส่ิงสำาคัญสำาหรับผู้ท่ีผมน้อย 
ผมบาง ผมที่ถูกการกระทำาต่างๆ ทั้งไดร์ ดัด ย้อมสี 
รวมท้ังผู้ท่ีประสบปัญหาผมร่วง 

References :
1. Trumbo, P. R. (2006). “Pantothenic Acid”. In Shils, M. E.; Shike, M.; Ross, A. C.; Caballero, B.; Cousins, R. J. Modern Nutrition in Health and Disease 
   (10th ed.). Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins. pp. 462–467.
2. Mock DM. Biotin. In: Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC, eds. Modern Nutrition in Health and Disease. 9th ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins;  
   1999:459-466.
3. Sharp, Sonja (March 26, 2010). “The Human Hair Additive in Your Food”. Mother Jones. Retrieved 22 October 2012.



น้ันา่ทเฯทัษิรบนใยาภมรบอรากอ่ื
พเราสกอเ

รกชัสภเะลแ ์ยทพแยดโมิรสเราหาอมรรกตัวน

สวนประกอบสําคัญ : ใน 1  แคปซูล ประกอบดวย

ผงขาวฟาง                                     100 มก.

สารสกัดจากหญาหางมา                          100 มก.

เบตา-กลูแคนจากยีสต 70%                           75 มก.

ซิงค อะมิโน แอซิด คีเลต 20% (ใหสังกะสี 15 มก.)       75 มก.

แอล-เมไธโอนีน                                      50 มก.

ผงเมล็ดแฟลกซ                                   27.50 มก.

แอล-ซิสเทอีน                                      25 มก.

ดีแอล-แอลฟา-โทโคเฟอริล แอซีเทต 50%                 20 มก.

ซีลิเนียม อะมิโน แอซิด คีเลต 1%                   7 มก.

(ใหซีลิเนียม 70 มคก.)

โครเมียม อะมิโน แอซิด คีเลต 2.5%               2.60 มก.

(ใหซีลิเนียม 65 มคก.)

ดี-แคลเซียม แพนโททีเนต                          6.50 มก.

ดี-ไบโอติน                                    0.05 มก.

ผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร  
สปาส
(Spas)

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ  1  แคปซูล

ขนาดบรรจุ  :     30  แคปซูล
ราคาขาย  1,100 บาท
ราคาสมาชิก    880 บาท

11-1-11458-5-0026

กลุมผิว ผม เล็บ ลดเลือนริ้วรอย 
ชะลอความชรา
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สูตรสารอาหารเพื่อผมสวย
	 ใครๆ	กต้็องการมเีส้นผมทีส่วยงาม	ทิง้น�า้หนกั	เป็นเงางาม	ไม่แห้งฟ	ูหรือกรอบเสีย	เส้นผมมีความหนา	
และแข็งแรง	ไม่บอบบาง	หลุดร่วงง่าย	สูตรอาหารเสริมบ�ารุงสุขภาพเส้นผมสามารถช่วยคุณได้	ผมนุ่มเป็น
ประกายดุจใยไหม	จัดทรงง่าย	แม้ผ่านการท�าทรีทเมนต์	ดัด	หรือกัดสีผม	ย้อมสีผมบ่อยๆ	 เพราะเราเข้าใจ
ธรรมชาติของเส้นผม

• มิลเล็ต พาว์เดอร์ (Millet Powder) Millet หรือข้าวฟ่าง 
	 มีโปรตีนสูง	กรดอะมิโนหลากหลายชนิด	มีธาตุเหล็ก	
ฟอสฟอรัส		วิตามินบี		และซิลิก้า		รวมทั้งกรดไขมันไม่อิ่มตัว
หลายชนิด		ซึ่งเป็นองค์ประกอบของการสร้างโปรตีนเคราทิน	
(Keratin)	ท�าให้ผิว	ผม	เล็บ	มีสุขภาพแข็งแรง	และสวยงาม	

• สารสกัดจากฮอสเทล (Horsetail Extract) สารสกัดจาก
หญ้าหางม้า 
 มีการน�ามาใช้ในการรักษาอาการผมร่วง		เพราะหญ้าหางม้า
มีสารซิลิก้าสูง		ซ่ึงซิลิก้าเป็นส่วนประกอบของผิว		ผม		เล็บ		อีกท้ัง
ยังช่วยในเร่ืองของการดูดซึมวิตามิน	และแร่ธาตุต่างๆ	ของร่างกาย
ให้ดีขึ้น		ช่วยบ�ารุงรากผมให้แข็งแรง	ให้ความชุ่มชื่น	และปรับ
สภาพเส้นผมให้นุ่มสลวย		เป็นเงางาม		สารสกัดจากหญ้าหาง
ม้ามีประสิทธิภาพสูง	ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต				และ
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สร้างความแข็งแรงของเส้นผม	เหมาะกับผู้ที่ผมร่วง	หรือ
ต้องการจะปลูกผม	เน่ืองจากมี	Amino	Acid	และ	Phytosterols
ซึ่งจะสร้างความแข็งแรงใหก้ับรูขุมขน		นอกจากนี้ยังเพิ่ม
การไหลเวียนของเลือดในหนังศีรษะ		กระตุ้นรูขุมขน			และ
ลดการผลิตไขมัน		หรือน้�ามันในหนังศีรษะ		แล้วยังอุดม
ไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ	 	 ช่วยฟื้นฟูผิว	 	 ท�าให้ผิวมี
สุขภาพดีอีกด้วย

• เบต้ากลูแคนจากบรีเวอร์ยีสต์   (Beta   Glucan   from 
Brewer’s Yeast) 
	 เป็นเบต้ากลูแคนชนิด	1,	3	และ	1,	6	ช่วยกระตุ้น
ภูมิต้านทานของร่างกาย	และกระตุ้นภูมิต้านทานผิว

• แอล-เมไธโอนีน (L-Methionine)
	 เป็นองค์ประกอบส�าคัญในการสร้างโปรตีน
หลายชนิดในร่างกาย					ให้แร่ธาตุซัลเฟอร์			ซ่ึงเป็น
องค์ประกอบส�าคัญของผิว		ผม		เล็บ

• แอล-ซิสเทอีน (L-Cysteine) 
	 แอล-ซสิเทอนี	ท�าให้เส้นผมมคีวามหนาขึน้	
และเป็นโครงสร้างส�าคญัของเคราทนิ	โปรตนีส�าคญั
ทีเ่ป็นโครงสร้างของผวิ	ผม	เล็บ	แอล-ซสิเทอนีท�าให้
ผมไม่ขาด			แตกปลาย			หรือเปราะหักง่าย		ชั้น
คอร์เท็กซ์			ซึ่งเป็นชั้นที่หนาที่สุดของเส้นผม			มี
ปริมาณแอล-ซิสเทอีนอยู่ถึง	 	75%		และยังเป็น
ส่วนประกอบส�าคญัของไดซลัไฟด์	บอนด์	(Disulfide	
Bond)	ที่ท�าให้เส้นผมยังคงสภาพอยู่ได้			ท�าให้ผม
มีความชุ่มชื้น	ดูมีน�้าหนัก	แอล-ซสิเทอนี	ยังช่วยให้
ร่างกายใช้ประโยชน์จากสารไบโอตนิ	หรือวติามินบี	7	
ซึ่งเป็นสารอาหารส�าคัญในการกระตุ้นการงอกใหม่
ของเส้นผม

• ผงเมล็ดแฟลกซ์ (Flax Seed Powder)
	 เมล็ดแฟลกซ์	อุดมไปด้วยวติามินอี	ปรับ
สมดุลการผลิตไขมันในต่อมไขมันบนผิวหนัง						
และหนังศีรษะ		ท�าให้หนังศีรษะไม่มัน		ป้องกัน
ผมร่วง	 เป็นแหล่งส�าคัญของกรดไขมันโอเมก้า-3	
ส�าคัญส�าหรับสุขภาพที่ดีของเส้นผม	ท�าให้รากผม
และเส้นผม	 ไม่ขาดความชุ ่มชื้น	 ไม่แห้งกร้าน	
แตกหัก	แตกปลายง่าย	ป้องกันการเกิดรังแค	และ
ผื่นแพ้บริเวณหนังศีรษะ

• ซีลิเนียม  อะมิโน  แอซิด  คีเลต  (Selenium  
AAC)  
	 ซลีเินยีมเป็นสารต้านอนมุลูอสิระ		ทีส่�าคญั
ต่อการมสีขุภาพดขีองเส้นผม		และการเจรญิงอกใหม่
ของเส้นผม	รวมทัง้ช่วยให้แผลหายเรว็ข้ึน	ทัง้แผลไหม้	
และแผลถลอกบนผิวหนัง	ซีลิเนียมมีปริมาณมาก
ในต่อมไธรอยด์	และมีความส�าคัญต่อการท�างาน
อย่างเป็นปกติของไธรอยด์ฮอร์โมน	ซีลิเนียมยัง
ก�าจดัรังแค	และมีคณุสมบตัิในการฆ่าเชือ้ราบริเวณ
หนงัศรีษะ	และช่วยกระตุน้การงอกใหม่ของรากผม



เอ
กส

าร
เพ

ื่อก
าร

อบ
รม

ภา
ยใ

นบ
ริษ

ัทฯ
เท

่าน
ั้น

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

• โครเมียม  อะมิโน  แอซิด  คีเลต  (Chromium AAC) 
	 ช่วยป้องกันผมร่วง

• ซิงค์ อะมิโน แอซิด คีเลต (Zinc AAC)  
	 ซิงค์เป็นแร่ธาตุส�าคัญที่หากร่างกายได้รับไม่เพียงพอ	จะท�าให้เกิดผมร่วง	ซิงค์ยังมีบทบาทส�าคัญใน
การสร้างรหัสพันธุกรรม	(DNA)	และรหัสการสร้างโปรตีน	(RNA)	ภายในเซลล์	ซึ่งส�าคัญส�าหรับการงอกใหม่
ของรากผม	ซิงค์ยังป้องกันการเกิดรังแคอีกด้วย

• ดี-แคลเซียม แพนโททีเนต (D-Calcium Pantothenate)
	 แพนโททนิีค	แอซดิ	หรอืวติามนิบ	ี5	เป็นวติามนิทีส่�าคญัต่อความแขง็แรงของรากผม	หากขาดวติามนิบ	ี5	
จะท�าให้รากผมอ่อนแอ	และผมร่วง	การได้รับวิตามินบี	5	ท�าให้เส้นผมหนาขึ้นด้วย	

• ดี-ไบโอติน (D-Biotin) 
	 ไบโอติน	หรือวิตามินบี	7	มีความส�าคัญกับสุขภาพ	และการเจริญงอกงามของผิว	ผม	เล็บ

• วิตามินอี (Vitamin E) 
	 ป้องกันผมร่วง	กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตไปเลี้ยงหนังศีรษะ	ควบคุมการผลิตน�้ามันจากต่อมไขมัน	
ต้านอนุมูลอิสระ	ต้านอักเสบ	ต้านอาการแพ้	รักษาหนังศีรษะ	ท�าให้ผมเป็นประกายเงางาม	มีน�้าหนัก
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รกชัสภเะลแ ์ยทพแยดโมิรสเราหาอมรรกตัวน

สวนประกอบสําคัญ : ใน 1  แคปซูล ประกอบดวย

ผงเมล็ดฟกทอง                                             500 มก.

ผงใบกลวย                                             250 มก.

ซิงค อะมิโน แอซิด คีเลต 20 % (ให ซิงค 15 มก.)           75 มก.

ซีลิเนียม อะมิโน แอซิด คีเลต 1 % (ให ซีลิเนียม 70 มคก.)   7 มก.

ผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร  
มาเน�
(Mane)

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ  1  แคปซูล

ขนาดบรรจุ  :     30  แคปซูล
ราคาขาย  1,800 บาท
ราคาสมาชิก  1,500 บาท

11-1-11458-1-0108

กลุมผิว ผม เล็บ ลดเลือนริ้วรอย 
ชะลอความชรา
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ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
กลุ่มย้อนวัยด้วยฮอร์โมน
Anti-Aging Hormones
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 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กลุ่มย้อนวัยด้วยฮอร์โมน

Anti-Aging Hormones 

จีที โกลด์
(GT-Gold) 

เฟมินิ
(Femini) 

เอ็มเเบล็ค
(M-Black) 

จีที แมค
(GT-Mac)

พูรา
(Peurra) 

วี-แมค
(V-Mac) 

เฟมีนัส
(Feminus) 
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ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร			จีที โกลด์
  (GT-Gold)

แอล-อ�ร์จีนีน 150   มก.

แอล-กลูต�มีน 150  มก. 

แอล-ไกลซีน 50  มก. 

แอล-ไลซีน 50  มก. 

แอล-ไทโรซีน 50  มก. 

วิธีรับประท�น

รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล เช้า-ก่อนนอน ขณะท้องว่าง

ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย

11-1-11458-1-0011

กลุ่มย้อนวัยด้วยฮอร์โมน

ขนาดบรรจุ : 30  แคปซูล
ราคาขาย 1,500  บาท 
ราคาสมาชิก 1,200  บาท

ขนาดบรรจุ : 60  แคปซูล
ราคาขาย 2,750  บาท 
ราคาสมาชิก 2,200  บาท
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 การใช้ โกรท ฮอร์โมน เพื่อคืนกลับความเป็นหนุ่มสาว เป็นที่
ยอมรับในวงการแพทย์มาเป็นเวลากว่า 40 ปีแล้ว ซึ่งอยู่ในรูปแบบ
ของการฉีด แต่เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา มีการใช้กรดอะมิโนกลุ่มหนึ่ง 
กระตุ้นการผลิต โกรท ฮอร์โมน ตามธรรมชาติ สารกลุ่มนี้เรียกว่า 
Growth Hormone Stimulating Factor หรือ Growth Factor (GF) 
ซึ่งอยู่ในรูปแบบของการรับประทานในรูปอาหารเสริม  ทำาให้ไม่มี
ผลข้างเคียงเหมือนการฉีด เพราะเป็นการกระตุ้นให้ โกรท ฮอร์โมน
หลั่งตามธรรมชาติ 
 โดยกรดอะมิโนนี้ จะทำาหน้าที่เป็นวัตถุดิบ และสารกระตุ้น
ให้ร่างกายมีการผลิต และการหลั่ง โกรท ฮอร์โมน ตามธรรมชาต ิ
เพื่อให้ร่างกายมี  โกรท  ฮอร์โมน เพิ่มขึ้นเหมือนกับวัยหนุ่มสาว 
โกรท ฮอร์โมน ท่ีเพ่ิมข้ึน จะทำาให้ร่างกายคืนกลับสู่ความเป็นหนุ่มสาว
แข็งแรงขึ้น สมรรถนะเพิ่มขึ้น ผิว ผม เล็บ สวย และแข็งแรงขึ้น 
ริ้วรอยลดลง ไขมันทั่วร่างกายลดลง มวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น สายตา 
สมอง และความทรงจำาดีขึ้น การนอนหลับดี และหลับลึกขึ้น
 นอกจากนั ้นยังได้มีการนำา โกรท  ฮอร์โมน มาใช้กระตุ้น
การเจรญิเตบิโต และความสงูของเดก็ โดยสามารถใหเ้ดก็รบัประทาน 
ในช่วงวัยรุ่นตอนต้น เมื่อฮอร์โมนเพศเริ่มทำางาน ซึ่งเป็นช่วงที่เด็ก
มีการเจริญเติบโตสูงอีกด้วย

สารอาหารกระตุ้นการสร้างโกรท ฮอร์โมน
เพื่อการคืนสู่ความอ่อนเยาว์

References
1. Penny R, Blizzard RM, Davis T. Sequential arginine and insulin tolerance test on the same day. J Clin Endocrinol. 1969;29:1499.
2. Job JC, Sizonenko PC, Balage M. Interpretation statistique des epreuves de stimulation de la secretion dhormone de croissance par linsuline et largine. Arch  
 France Ped (Paris). 1971;28:505.
3. Mathieni G. Growth hormone secretion by arginines timulus: the effect of both low doses and oral arginine. Boll Soc It Sper Biol. 1980;56:2254.
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ผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร   จีที แมค (GT-Mac)

ตาูลก-ลอแ  นีม   2 ก.

นีซลไ-ลอแ   0.5 ก.

นีทินรออ-ลอแ   0.5 ก.

แอล-อา นีนิจร   0.5 ก.

นีซลกไ-ลอแ   0.01 ก.

ตลเีค ดซิอแ นโิมะอ มยีมเรคโ   5.2 มก. 
).กคม 031 มยีมเรคโหใ(

แมงกา ตลเีค ดิซอแ นโิมะอ สีน   21.8 มก.
กางมแหใ( ).กม 5.3 สีน

ต็ลแกโคอ็ชสร   2 ก.

ตรดเฮไนโมโสทโค็ดเ   86 มก.

ราคูซ โลส  17 มก.

มยีทเมีรค   6.36 ก. 

วดบอกะรป งอซ 1 นใ : ญัคำสบอกะรปนวส ย

11-1-11458-1-0002

ทาะรปบัรีธิว น

 งอซ 1 ะลนัว นาทะรปบัร

ำ้นบักงชยดโ นอนนอก า  นอุ

นํ้าอืรห  .ลม 021 ณามะรปนอร

 วกแง่ึรคณามะรปอืรห

นมโรอฮยวดยัวนอยมลุก

 :  ุจรรบดานข  30 ซอง
ราคาขาย 3,000 บาท

กิชามสาคาร  2,400 บาท



เอ
กส

าร
เพ

ื่อก
าร

อบ
รม

ภา
ยใ

นบ
ริษ

ัทฯ
เท

่าน
ั้น

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

เพื่อการย้อนวัย
 สารอาหารที่ใช้กระตุ้นการหลั่ง โกรท ฮอร์โมน 
ตามธรรมชาติ มีชื่อทางการแพทย์ว่า ซีครีตาก็อค 
(Secretagogue) ซึ่งมีอยู่หลายชนิด ในบรรดาสาร 
ทัง้หลายนัน้ มกีรดอะมโินอยูก่ลุม่หนึง่ ซึง่มงีานวจิยัวา่ 
เมื่อรับประทานเข้าไปในร่างกาย จะสามารถกระตุ้น
การสรา้งโกรท ฮอร์โมน จากตอ่มใตส้มองได ้และมอียู่
หลายสูตรหลายตำารับ ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิด และปริมาณ
ของสาร บางตำารับได้มีการทดสอบกับอาสาสมัคร 
ที่มีอายุระหว่าง 45-70 ปี และพบว่าสามารถทำาให้ 
ระดบั โกรท ฮอร์โมน ในกระแสเลอืดเพิม่ขึน้ กรดอะมโิน 
กลุ่มดังกล่าว ได้แก่  

 แอล-กลูตามีน กระตุ้นการสร้าง โกรท ฮอร์โมน
จากต่อมใต้สมอง เสริมสร้างเซลล์กล้ามเนื้อ และ 
ช่วยซ่อมแซมเซลล์กล้ามเนื้อที่บาดเจ็บ หรือสึกหรอ 
ลดอาการออ่นลา้ของกลา้มเนือ้ และลดการเสือ่มสลาย
ของกล้ามเนื้อ เสริมสร้างภูมิต้านทาน เป็นสารตั้งต้น
ในการผลติสารสือ่ประสาท คอื กลตูาเมท (Glutamate) 
และกาบ้า (GABA) เพื่อเป็นอาหารให้สมอง และช่วย
กำาจัดสารแอมโมเนีย ที่เกิดจากการทำางานหนักของ
สมอง ชว่ยใหม้สีมาธดิขีึน้ ความจำาดขีึน้ ความคดิวอ่งไว 
และเฉยีบคมขึน้ ตืน่ตวั ทำาใหอ้ารมณด์ ีลด และปอ้งกนั 
อาการสมองมึนงง  ช่วยระงับความหิว  ซึ่งเป็นกลไก

การสร้าง โกรท ฮอร์โมน 



เอ
กส

าร
เพ

ื่อก
าร

อบ
รม

ภา
ยใ

นบ
ริษ

ัทฯ
เท

่าน
ั้น

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

ที่สำาคัญอย่างยิ่งสำาหรับการควบคุมน้ำาหนัก และ 
การลดน้ำาหนัก สำาหรับคนไข้โรคเบาหวาน แอล-กลูตามีน 
ช่วยให้ตับอ่อนทำางานดีขึ้นได้ด้วย
 แอล-ไลซีน กระตุ้นการสร้าง โกรท ฮอร์โมน
จากต่อมใต้สมอง จำาเป็นในการสร้างกล้ามเนื้อ 
กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน เพิ่มการดูดซึมแคลเซียม 
เข้าสู่ร่างกาย ช่วยลดโอกาสเกิดโรคเริม และงูสวัด
 แอล-ออร์นิทีน กระตุ้นการสร้าง โกรท ฮอร์โมน
จากต่อมใต้สมอง ช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อ ป้องกัน
การสญูเสยีกลา้มเนือ้ กระตุน้การสลายไขมนัในรา่งกาย 
โดยเฉพาะเมื่อมีการบริโภคร่วมกับแอล-อาร์จีนีน 
และแอล-คาร์นิทีน เป็นสารตั้งต้น เพื่อสังเคราะห์ 
กรดอะมิโนตัวอื่นๆ ที่ให้พลังงานแก่เซลล์ในร่างกาย 
ยงัชว่ยกำาจดัสารพษิพวกแอมโมเนยีออกจากตบั ชว่ยให้
ผูป้ว่ยโรคตบัแขง็มอีาการดขีึน้ รวมทัง้ผูป้ว่ยโรคตบัชนดิ
ตา่งๆ ดว้ย นอกจากนี ้ยงัชว่ยใหแ้ผลหายเรว็ และรา่งกาย 
มีการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้เร็วยิ่งขึ้น

References
1. Bucci L, Hickson JF, Pivarnik JM, Wolinsky I, McMahon JC. Ornithine ingestion and growth hormone release in bodybuilders. Nutr Res. 1990;10:2
2. Mathieni G. Growth hormone secretion by arginine stimulus: the effect of both low doses and oral arginine. Boll Soc It Sper Biol. 1980;56:2254.
3. Surninski RR, Robertson RJ, Goss FL, et al. Acute effect of amino acid ingestion and resistance exercise on plasma growth hormone concentration  
 in young men. Int J Sport Nutr. 1997;7:48-60

 แอล-อาร์จินีน กระตุ้นการสร้าง โกรท ฮอร์โมน
จากต่อมใต้สมอง มีความสำาคัญกับระบบหัวใจ และ 
หลอดเลือด เป็นสารหลักในการสร้างสารไนตริก ออกไซด์ 
(Nitric Oxide) ทำาให้หลอดเลือดขยายตัว ช่วยกระตุ้น
การไหลเวียนเลือด ช่วยปรับสมดุลโคเลสเตอรอล 
ช่วยให้บาดแผลหายเร็ว เสริมสร้างภูมิต้านทาน 
เสริมสมรรถนะเพศชาย กระตุ้นการเผาผลาญไขมัน 
ปรบัสมดลุความดนัโลหติ และปรบัสมดลุน้ำาตาลในเลอืด 
 แอล-ไกลซีน กระตุ้นการสร้าง โกรท ฮอร์โมน
มบีทบาทในการสรา้งกลา้มเนือ้ ลดการสลายกลา้มเนือ้ 
และเปลีย่นน้ำาตาลกลูโคสใหเ้ปน็พลงังาน ปอ้งกนัภาวะ
น้ำาตาลในเลอืดต่ำา จงึชว่ยไม่ใหห้วิในระหวา่งมือ้อาหาร 
ชว่ยปอ้งกนัอาการออ่นลา้ หมดแรง ชว่ยใหร้ะบบสมอง 
และประสาท  ทำางานเต็มประสิทธิภาพ  รวมทั้งช่วย
การทำางานของระบบย่อยอาหาร เป็นส่วนประกอบ
สำาคัญของคอลลาเจนโปรตีน กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน
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วิต�มินอี 10 มก.

แมงก�นีส อะมิโน แอซิด คีเลต 21.875 มก.

วิต�มินซี 60 มก.

โฟเลต 0.2 มก.

โครเมียม อะมิโน แอซิด คีเลต 4 มก.

ไบโอติน 0.15 มก.

วิธีรับประท�น
รับประทานวันละ 1 แคปซูล หลังอาหาร

หอยน�งรมสกัด 50 มก.

ไนอะซีน 20 มก.

ฮอร์สเทลสกัด 50 มก.

อิโนซิทอล 15 มก.

โปรตีนสกัดจ�กถั่วเหลือง 50 มก.

กรดแพนโทธินิค 6 มก.

บริเวอร์ส ยีสต์ 500 มก.

วิต�มินบี 6 2 มก.

คอปเปอร์ อะมิโน แอซิด คีเลต 80 มก.

วิต�มินบี 2 1.7 มก.

ซิงค์ อะมิโน แอซิด คีเลต 75 มก.

วิต�มินบี 1 1.5 มก.

ไอรอน อะมิโน แอซิด คีเลต 75 มก.

วิต�มินเอ 0.8 มก.

ซีลีเนียม อะมิโน แอซิด คอมเพล็กซ์ 35 มก.

11-1-11458-1-0076

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร			วี-แมค  (V-Mac)

ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย

กลุ่มย้อนวัยด้วยฮอร์โมน

ขนาดบรรจุ : 30 แคปซูล
ราคาขาย 975  บาท 
ราคาสมาชิก 780  บาท
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 •  สารสกัดจากหอยนางรม เป็นแหล่งธรรมชาติ
ของไกลโคเจน ฟอสโฟไลปิด วิตามิน และแร่ธาตุ
จากทะเล   มีการใช้สารสกัดจากหอยนางรมใน
การรับประทานเพื่อเสริมสมรรถนะมาตั้งแต่สมัยกรีก 
และโรมัน การแพทย์ปัจจุบันพบว่า สารสกัดจากหอยนางรม
สามารถเพิ่มระดับฮอร์โมนเพศทั้งหญิง และชาย ให้
คืนกลับสู่วัยหนุ่มสาว
 • โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง เป็นแหล่งของ
กรดอะมโินทีม่คีวามสำาคญัตอ่การมสีขุภาพทางเพศทีด่ ี
โดยเฉพาะแอล-อาร์จินีน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับ 
สมรรถนะทางเพศในชาย นอกจากน้ี ยังเป็นแหล่งสำาคัญ 
ของกรดอะมิโนอีก 18 ชนิด ซึ่งมีความสำาคัญต่อ 
การมีสมรรถนะทางเพศที่ดีทั้งหญิง และชาย 

สารอาหารเพื่อ
  สมรรถนะของหนุ่มสาวที่ดีขึ้น

 • บริเวอร์ ยีสต์ เป็นแหล่งรวมของโปรตีน
เข้มข้นในรูปกรดอะมิโน 18 ชนิด และวิตามินบีรวม 
ไบโอตนิ และแรธ่าตตุา่งๆ อกี 15 ชนดิ เชน่ ฟอสฟอรสั 
โปแตสเซียม แคลเซียม ทองแดง แร่ธาตุ สังกะสี ฯลฯ 
บรเิวอร ์ยสีต ์ชว่ยคลายเครยีด และบำารงุระบบประสาท
ทั่วร่างกาย
 • สารสกดัจากหญา้หางมา้ นอกจากสารสกดัจาก
หญา้หางมา้จะประกอบดว้ยแรธ่าต ุทีบ่ำารงุผวิ ผม เลบ็ 
แลว้ ยงัมผีลตอ่การทำางานทีเ่ปน็ปกตขิองตอ่มลกูหมาก
อีกด้วย จึงมีการใส่สารสกัดจากหญ้าหางม้า ลงในสูตร
อาหารที่เสริมสมรรถนะเพศชาย

References
1. Griffith, H. Winter. Minerals, Supplements & Vitamins:The Essential Guide. Arizona:Fischer Books, 2000.
2. Blumenthal M, Goldberg A, Brinckmann J, eds. Herbal Medicine: Expanded Commission E Monographs. Newton, MA: Integrative Medicine Communications;  
 2000:208-211.
3. McKenney JM, Proctor JD,Harris S, Chinchili VM. A comparison of the efficacy and toxic effects of sustained-vs immediate-release niacin in hypercholester 
 olemic patients. JAMA 1994;271:672–7.

หญ้าหางม้า หอยนางรม ถั่วเหลือง บริเวอร์ ยีสต์
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โปรตีนสกัดจ�กถั่วเหลือง 225  มก.

ส�รสกัดจ�กอัลฟัลฟ� 150 มก.

แมกนีเซียม อะมิโน แอซิด คีเลต 293 มก.

ซีลีเนียม อะมิโน แอซิด คอมเพล็กซ์ 35  มก.

วิธีรับประท�น
รับประทาน วันละ 1-2 แคปซูล ขณะท้องว่าง

11-1-11458-1-0022

ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร			เฟมินิ
   (Femini)

กลุ่มย้อนวัยด้วยฮอร์โมน

ขนาดบรรจุ : 30 แคปซูล 
ราคาขาย 850 บาท
ราคาสมาชิก 680  บาท
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References
1. Phytoestrogen content and estrogenic effect of legume fodder. PMID 7892287 
2. Ernst E (2002), “A systematic review of systematic reviews of homeopathy”, Br J Clin Pharmacol 54 (6): 577–582, doi:10.1046/j.1365-2125.2002.01699. 
3.  Schaafsma, G. (2000) ‘The protein digestibility-corrected amino acid score. Journal of Nutrition 130, 1865S-1867S

 ชว่งวยัทองของสตร ีจะเปน็เวลาทีร่า่งกายของผูห้ญงิ
ขาดฮอร์โมน และแร่ธาตุต่างๆ ทำาให้เกิดปัญหาต่างๆ 
ตามมา เช่น ปัญหาด้านผิวหนัง ปัญหาด้านระบบ 
ทางเดินปัสสาวะ และช่องคลอด ปัญหาด้านระบบ
ทางเดินอาหาร และระบบขับถ่าย ปัญหาด้านระบบ 
ประสาท อารมณ์ และสภาพจิต อาการร้อนวูบวาบ 
โรคหัวใจ โรคกระดูกบาง กระดูกผุ หรือกระดูกพรุน 
ดังนั้นจึงมีความจำาเป็นที่จะต้องได้รับสารอาหารเข้าไป 
ทดแทนสิ่งที่สูญเสียไป โดยสามารถเริ่มรับประทาน
ได้ตั้งแต่ช่วงวัยทองต้น คืออายุประมาณ 40 ปีขึ้นไป 
และเม่ือผ่านพ้นช่วงวัยทองแล้วก็สามารถหยุดรับประทานได ้
 • สารสกัดจากถั่วเหลือง มีสารไฟโตเอสโตรเจน
มีสูตรโครงสร้างคล้ายฮอร์ โมนเอสโตรเจนของคน 
มีฤทธิ์ป้องกันมะเร็งได้ และอาจช่วยส่งเสริมสุขภาพ 
และป้องกันโรคบางอย่างได้ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด 
โรคมะเร็งของเนื้อเยื่อระบบสืบพันธุ์ เช่น มะเร็งเต้านม 
มะเรง็รงัไข ่มะเรง็ปากมดลกู และโรคกระดกูพรนุ  เปน็ตน้ 
นอกจากนี้ ยังมีผลลดอาการร้อนวูบวาบ หงุดหงิด 
อาการทางผิวหนัง อาการเย่ือบุบริเวณช่องคลอดอักเสบ แห้ง 
และยังช่วยลดระดับโคเลสเตอรอล เพิ่มความหนาแน่น
ของกระดูก และลดการสูญเสียมวลกระดูกได้
 • สารสกัดอัลฟัลฟา มีสารไฟโตเอสโตรเจน คือ
ไอโซฟลาโวน ซึ่งจะเข้าไปชดเชย ฮอร์โมนเอสโตรเจน 
ที่ ลดต่ำ าลง ช่ วยปรับสมดุลฮอร์ โมนในร่ างกาย
รวมท้ังมีวิตามินดี และแร่ธาตุหลายชนิด ซ่ึงจะ 

ช่วยให้ ร่ างกายปรับสภาพได้อย่ าง เหมาะสม 
ลดอาการผดิปกต ิเช่น ร้อนวูบวาบตามตัว และหงุดหงิด
ง่าย ลดโคเลสเตอรอลในเลือด ป้องกันการเกิดไขมัน
สะสมในหลอดเลือด ช่วยทำาความสะอาดผิวจากภายใน 
โดยการกำา จัดของเสีย สารพิษออกจากเลือด 
และอวัยวะภายใน ลดการตกค้างของเสียตาม
ผิวหนัง ทำาให้เลือดสะอาด และไหลเวียนได้ดีข้ึน 
ทำาให้ผิวพรรณผุดผ่องสวยงาม ลดการเกิดสิว โดยเฉพาะ

สิวท่ีเกิดเน่ืองจากฮอร์โมนเพศชายสูง รักษาแผล
ในกระเพาะอาหาร และลำาไส้ ช่วยทำาให้ผิวกระเพาะ 
แข็งแรง ช่วยโรคกระเพาะอาหาร ปวดท้องเพราะ 
มีแก๊สมาก และทำาให้การหล่ังของน้ำาย่อยเป็นปกติ 
ให้ผลดีกับโรคเก๊าท์ และโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ 
ป้องกันการสะสมของกรดยูริค และกรดอ่ืนๆ ตามข้อต่อ
ต่างๆ และป้องกันมะเร็งในอวัยวะท่ีสร้างฮอร์โมน เช่น 
มะเร็งรังไข่ มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก ได้อีกด้วย
 • แมกนเีซยีม อะมโิน แอซดิ คเีลต  ทำางานรว่มกบั
แคลเซยีม ในการควบคมุการหดตวั และการคลายตวั 
ของกล้ามเนื้อ รวมทั้งกล้ามเนื้อหัวใจ และป้องกัน
ภาวะกระดูกพรุน 
 • ซีลีเนียม อะมิโน แอซิด คอมเพล็กซ ์จำาเป็น
ต่อการเจริญเติบโต และการทำาหน้าที่ของร่างกาย 
เป็นแร่ธาตุสำาคัญในกระบวนการป้องกันมะเร็ง 
และโรคหัวใจ ป้องกันการเกิดต้อกระจก และ 
จอประสาทตาเสื่อม ต้านไวรัส บรรเทาเริมที่
ปาก และโรคงูสวัด และทำาให้คนไข้โรค (SLE) 
มีอาการดีขึ้น
 สารอาหารที่จำาเป็นสำาหรับวัยทองนี้ นอกจาก
จะทำาใหผ้า่นพน้ชว่งวยัทองไปไดอ้ยา่งมคีวามสขุแลว้ 
ยังสามารถช่วยลดอาการสิวที่ เกิดจากฮอร์โมน 
เพศชายสูง และยังทำาให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใส 
สวยงามขึ้นอีกด้วย

สารอาหารจำาเป็น สำาหรับสตรีวัยทอง



น้ันา
เท


ฯทัษิรบนใยาภมรบอรากอ่ื
พเราสกอเ

รกชัสภเะลแ ์ยทพแยดโมิรสเราหาอมรรกตัวน

สวนประกอบสําคัญ : ใน 1  แคปซูล ประกอบดวย

กวาวเครือขาว          100 มก.

โกฐเชียง           100 มก.

โกฐหัวบัว          100 มก.

แหวหมู           100 มก.

กระชายขาว           50 มก.

โสม            50 มก.

ผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร  
พูรา
(Peurra)

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ  1  แคปซูล วันละ 1 ครั้ง กอนนอน

ขนาดบรรจุ  :     30  แคปซูล
ราคาขาย  1,100 บาท
ราคาสมาชิก    850 บาท

เลขทะเบียนที่ : G 187/57

นมโรอฮยวดยัวนอยมลุก
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ด้วยไฟโตเอสโตรเจนจากสมุนไพรธรรมชาติ

คืนความสาวสวย
ให้สตรีทุกวัย
 คืนความสาว สวย ให้สตรีทุกวัย
ด้วยไฟโตเอสโตรเจนจากสมนุไพรธรรมชาติ
ต�ารับแพทย์แผนไทย  ด้วย  6  สุดยอด
สมุนไพรชะลอวัย ปรับสมดุลฮอร์โมน คืน
ความสาว และความสดใสของวัยสาว ช่วย
อาการปวดท้องประจ�าเดือน      รอบเดือน
ไม่ปกติ  และสตรีวัยหมดประจ�าเดือน 

      กวาวเครือขาว (Pueraria Mirifica) 
เป็นสมุนไพรไทยท่ีมีประโยชน์อย่างมากส�าหรับ
เพศหญิง แต่ส�าหรับเพศชายก็สามารถรับประทาน
ได้เช่นกัน เพราะมีสรรพคุณช่วยท�าให้ร ่างกาย
กระชุ่มกระชวย และเป็นยาอายุวัฒนะ มีสารออกฤทธ์ิ 
ส�าคัญที่ออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเพศหญิง ได้แก่ 
ไมโรเอสตรอล (Miroestrol) และดอีอกซไีมโรเอสตรอล 
(Deoxymiroestrol) ที่มีส่วนช่วยกระตุ้นให้ลักษณะ
ความเป็นเพศหญิงออกมา  เช่น  หน้าอกขยายใหญ่ขึ้น 
ตึงกระชับขึ้น ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งขึ้น ขาวกระจ่างขึ้น 
นวลเนียนขึ้น รูขุมขนเล็กลง ลดเลือนริ้วรอย ช่วยเพิ่ม
ปริมาณเส้นผม และช่วยให้เส้นผมดกด�าขึ้น ลดการ
หลุดร่วงของเส้นผม ลดความมันบนใบหน้า มีส่วนลด
การเกิดสิว ช่วยให้ร่างกายกระชุ่มกระชวย ป้องกัน
การสูญเสียแคลเซียมออกจากกระดูก ป ้องกัน
กระดูกพรุน ใช้เป็นฮอร์โมนทดแทนเพศหญิง
ในวัยหมดประจ�าเดือน ช่วยให้ช่องคลอดชุ่มชื้น และ
กระชับขึ้น ช่วยอาการปวดท้องประจ�าเดือน และ
รอบเดือนไม่ปกติ
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substance miroestrol from the tuberous roots of P. mirifica”. J Endocrinol 17: 
15–16.
2. Chansakaow S, Ishikawa T, Seki H, Sekine K, Okada M, Chaichantipyuth 
C; Ishikawa; Seki; Sekine (Nee Yoshizawa); Okada; Chaichantipyuth (2000). 
“Identification of deoxymiroestrol as the actual rejuvenating principle of “Kwao 
Keur”, Pueraria Mirifica. The known miroestrol may be an artifact”. J Nat Prod 
63 (2): 173–175

       โกฐเชยีง หรอื ตงักุย (Dong Quai) มต้ีนก�าเนดิ
จากประเทศจีน มีสารไฟโตเอสโตรเจน ประโยชน์ของ
ตังกุยนั้นมีมากมาย โดยเฉพาะประโยชน์เพ่ือผู้หญิง 
เช่น กระตุ ้นระบบไหลเวียนโลหิต บ�ารุงโลหิต 
ช่วยให้ประจ�าเดือนมาเป็นปกติ และแก้อาการปวด
ประจ�าเดือน ท�าให้กล้ามเนื้อมดลูกกระชับ ปรับสมดุล
ไขมันในเลือด และกระตุ ้นระบบภูมิต้านทานของ
ร่างกาย
 
   โกฐหัวบัว (Coniosel inum Univitatum) 
ช่วยอาการปวดท้องประจ�าเดือน และรอบเดือนมา
ไม่ปกติ กระตุ้นการไหลเวียนเลือด ให้ผลดีกับโรคหัวใจ 
และหลอดเลือด ต�ารับไทยใช้ในการบ�าบัดอาการปวด
ศีรษะไมเกรน

     แห้วหม ู(Nut Grass) ต้านอนุมูลอิสระ ป้องกัน
โรคหัวใจ ช่วยลดความดันในเลือด เป็นยาอายุวัฒนะ
ตามต�ารับไทย ช่วยท�าให้ร่างกายแขง็แรง กระชุม่กระชวย 
ช่วยป้องกันตามัว 
 
    กระชายขาว (Finger Root) ต้านการอักเสบ 
กระตุ ้นการท�างานระบบประสาท เสริมสมรรถนะ
ทั้งชาย และหญิง ปรับสมดุลความดันโลหิต บ�ารุงสมอง 
ต้านการอักเสบ

     โสม (Ginseng) ปรับสมดุลน�้าตาลในเลือด 
ป้องกนัโรคหัวใจ กระตุ้นระบบภมูคิุม้กัน เสริมสมรรถนะ
ทัง้ชาย และหญงิ ปรบัสมดุลความดันโลหติ บ�ารงุสมอง



น้ันา่ทเฯทัษิรบนใยาภมรบอรากอ่ื
พเราสกอเ

สวนประกอบสําคัญ : ใน 1  แคปซูล ประกอบดวย

ไพล    150 มก.

วานชักมดลูก   100 มก.

อุมลูกดูหนัง   100 มก.

แสมทะเล    80 มก.

ฝาง     80 มก.

เทียนดํา     80 มก.

ดอกคําฝอย    50 มก.

กลุมยอนวัย
ผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร  
ยาเฟมีนัส
(Feminus)

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ 1 แคปซูล กอนอาหารเชา-เย็น

ขนาดบรรจุ  :     30  แคปซูล
ราคาขาย    880 บาท
ราคาสมาชิก    700 บาท

เลขทะเบียนที่ : G 286/58
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ตำ�รับแผนไทยโบร�ณสำ�หรับสตรี
เพื่อคว�มกระชับ 

	 ปัญหาการปวดประจำาเดือนในสตรี	 	รวมถึงปัญหาประจำาเดือนมาไม่สม่ำาเสมอ	 	และอาการ
ไม่สบายต่างๆ	ทั้งก่อน		และหลังมีประจำาเดือน		เป็นปัญหาที่สร้างความเจ็บปวด		สร้างความรำาคาญ	
และความไม่สบายทั้งร่างกาย	 และจิตใจ	 ให้กับสตรีเป็นจำานวนมาก	 เมื่อสตรีย่างเข้าสู่วัยกลางคน		
หรือสตรีที่ผ่านการคลอดบุตร	 	 ปัญหาที่ตามมาจะเป็นมดลูก	 และช่องคลอดเกิดความหย่อนยาน	
มีลมในช่องคลอด	 	ทำาให้เป็นปัญหาสำาหรับทั้งตัวเอง	 	 	 และชีวิตคู่	 	 	 เมื่อสตรีถึงวัยหมดประจำาเดือน			
ปัญหาที่หลายคนประสบคือ	 การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่	 ยาแผนโบราณจากสมุนไพรไทยในตำารับที่
ออกแบบเพื่อความกระชับสำาหรับสตรีทุกวัย		อาจจะเป็นคำาตอบสำาหรับท่านได้

•	อุ้มลูกดูหนัง	(Morinda	elliptica)		 หรือยอป่า  สลักป่า  สลักหลวง  กะมูดู  ต�ารับไทยใช้แก่นขับเลือด และ
น�า้คาวปลาให้แห้ง ขบัประจ�าเดอืน แก้จกุเสยีดแน่นเฟ้อ ขบัผายลม แก้ปวดเมือ่ยต่างๆ ป้องกนัการตดิเชือ้โรคของ
มารดาในระยะหลงัคลอด ป้องกนัหลอดอาหารอกัเสบจากกรดไหลย้อน ช่วยเร่งการสมานแผลของกระเพาะอาหาร
ในหนูทดลอง และลดการหลั่งกรดที่มากเกินไปในกระเพาะอาหาร มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด ต้าน
กระบวนการอักเสบ และลดปวด ต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันตับเป็นอันตรายจากสารก่อมะเร็ง และป้องกันเซลล์ดี
จากสารก่อมะเร็ง ช่วยให้ผิวขาวกระจ่าง



เอ
กส

าร
เพ

ื่อก
าร

อบ
รม

ภา
ยใ

นบ
ริษ

ัทฯ
เท

่าน
ั้น

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

•	ว่านชกัมดลูก	(Curcuma	xanthorrhiza) ต�ารบัไทยใช้เหง้า รกัษา
อาการประจ�าเดอืนไม่ปกต ิ   ปวดท้องระหว่างมปีระจ�าเดอืน    ตกขาว 
ขบัน�า้คาวปลา  แก้ธาตพุกิาร  อาหารไม่ย่อย   และรดิสดีวงทวาร  ให้สาร
ไฟโตเอสโตรเจน   ช่วยกระชบักล้ามเนือ้มดลกู   และช่องคลอด  บ�ารุง
ผวิพรรณให้เปล่งปลัง่   ต้านอนมุลูอสิระ   ต้านการอกัเสบ  ให้ผลดกีบั
ระบบประสาท โรคหัวใจ และหลอดเลือด ปรับสมดุลโคเลสเตอรอล 
กระตุน้การหลัง่น�า้ดจีากตบั พบทัง้ฤทธิป้์องกนั และรกัษาโรคกระดกูพรุน
ทีท่ดลองในหนูทีถ่กูตัดรงัไข่  ป้องกนัการสญูเสียแคลเซียม รกัษาระดบั
ความหนาแน่นของมวลกระดูก   กระตุ้นกลไกการล้างพิษตับ   และลด
การสร้างสารเคมีที่เป็นพิษในร่างกาย 

•	ไพล	(Plai)	 ต�ารับไทยใช้เหง้า  ขับประจ�าเดือนในสตรี  ลดระดูขาว 
ช่วยปรับประจ�าเดือนให้เป็นปกติ ช่วยขับน�้าคาวปลาหลังคลอดบุตร 
ลดปวด ลดอักเสบ คลายกล้ามเนื้อเรียบ ลดการบีบตัวของมดลูก และ
ล�าไส้ ต้านอาการภูมิแพ้ ต้านฮีสตามีน ต้านเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา

•	แสมทะเล	(Olive	mangrove)	 ต�ารับไทยใช้แก่น  ขับระดูเน่าเสีย 
แก้ปัสสาวะพิการ บ�ารุงโลหิต

•	ฝาง	(Caesalpinia	sappan)  ต�ารับไทยใช้แก่น  บ�ารุงเลือด  แก้
ไข้ทับระดู  รักษาอาการประจ�าเดือนไม่ปกติ  ลดอาการปวดมดลูกของ
สตรีหลังคลอดบุตร ต้านอาการอักเสบ ลดอาการปวดเมื่อยทั่วร่างกาย

•	เทียนดำา	(Black	cumin	powder) ต�ารับไทยใช้เมล็ด บ�ารุงเลือด 
รกัษาอาการประจ�าเดอืนมาไม่ปกต ิช่วยขบัน�า้นมในสตรหีลังคลอดบตุร 

•	ดอกคำาฝอย	(Carthamus	tinctorius) ต�ารับไทยใช้ดอก แก้
อาการไข้หลงัคลอดของสตร ีช่วยบ�ารงุโลหติประจ�าเดอืนของสตรี ช่วย
ขบัประจ�าเดอืน ช่วยกระจายเลอืด แก้ประจ�าเดอืนคัง่ค้างมาไม่เป็นปกติ 
ช่วยระงับอาการปวดประจ�าเดือนของสตรี แก้อาการตกเลือด อาการ
ปวดท้องหลงัคลอด น�า้คาวปลาไม่หมด แก้อาการจกุแน่นบรเิวณท้องน้อย

References :
1. ชยันต์ พิเชียรสุนทร และวิเชียร จีรวงศ์. คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม 5 คณาเภสัช. พิมพ์คร้ังท่ี 2. กทม. อัมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง. 2548. หน้า 168
2. ฐานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3. สำานักงานข้อมูลสมุนไพร มหาวิทยาลัยมหิดล
4. Complementary and Alternative Healing University (Chinese Herbology)
5. Akram M, Uddin S, Ahmed A, Usmanghani K, Hannan A, Mohiuddin E and Asif M. Curcuma longa and curcumin: a review article. Rom J Biol – Plant Biol 2010, 
55(2):65-70
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ฯทัษิรบนใยาภมรบอรากอ่ื
พเราสกอเ

รกชัสภเะลแ ์ยทพแยดโมิรสเราหาอมรรกตัวน

สวนประกอบสําคัญ : ใน 1  แคปซูล ประกอบดวย

มากระทืบโรง   70 มก.

กระชายดํา   40 มก.

เห็ดหลินจือ   90 มก.

โสม    90 มก.

ตังกุย    40 มก.

ผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร  
เอ็มแบล็ค
(M Black)

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ  2  แคปซูล วันละ 1 ครั้ง กอนนอน

ขนาดบรรจุ  :     30  แคปซูล
ราคาขาย  1,100 บาท
ราคาสมาชิก    850 บาท

เลขทะเบียนที่ : G 186/57

นมโรอฮยวดยัวนอยมลุก
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สมุนไพร
ม้าศึก
คึกคัก คึกคัก  
ต�ำรับแพทย์แผนไทย บ�ำรุงร่ำงกำย  
บ� ำ รุ งสมรรถนะ  และป รับสมดุล
ฮอร์โมนท่ำนชำยทุกวัย  ท�ำให้สดชื่น  
สดใส มีชีวิตชีวำ 
ม้ากระทบืโรง หรอื ม้าโรงแตก (Ficus Foveolata) 
มีสรรพคุณตามต�ารับยาไทย ในการบ�ารุงร่างกาย 
บ�ารุงโลหิต แก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย และ
มีสรรพคุณโดดเด่นนั่นก็คือการใช้เป็นยาบ�ารุงก�าลัง 
และบ�ารุงสมรรถนะ เพศชาย

กระชายด�า หรือ โสมไทย หรือ โสมกระชายด�า 
(Finger root) ต�ารับยาไทยใช้เป็นยาอายุวัฒนะ 
กินได้ทั้งชาย-หญิง ช่วยชะลอความชรา เพิ่มระบบ
การไหลเวียนของเลือด ส่งเสริมสมรรถภาพทาง
เพศชาย ปรับสมดุลฮอร์โมนทางเพศ ท�าให้สดชื่น 
มีชีวิตชีวา บ�ารุงประสาท
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Raynaud, J., Barron, D. (2001). “Modulation of cancer cell multidrug resistance by 
an extract of Ficus citrifolia”. Anticancer Research. Greece: J.G. Delinassios. 21 
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3. Specific Polysaccharides: which occur in the form of Beta-D-glucans bound to 
amino acids. These agents are shown to possess immune-modulating and anti-
cancer properties.3
4. Chinese Herbal Medicine: Materia Medica, Third Edition by Dan Bensky, Steven 
Clavey, Erich Stonger, and Andrew Gamble 2004
5. Hudson TS, Standish L, Breed C, and et al. Clinical and endocrinological effects 
of a menopausal botanical formula. J Naturopathic Med 1998;7:73-77.

เหด็หลนิจือ (Reishi) เป็นราชาสมุนไพรจนี บ�ารุงร่างกาย 

เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ บรรเทาอาการอ่อนเพลีย 

แก้หลอดลมอักเสบเร้ือรัง บ�ารุงหัวใจ ช่วยให้นอนหลับ 

กระตุ้นภูมิต้านทาน ต้านมะเร็ง ช่วยผ่อนคลายประสาท 

และกล้ามเนื้อ

โสม (Ginseng) ปรบัสมดลุน�า้ตาลในเลอืด ป้องกนัโรคหวัใจ 
กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน เสริมสมรรถนะทั้งชาย และหญิง 
ปรับสมดุลความดันโลหิต บ�ารุงสมอง

ตังกุย (Dong Quai) กระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต มีสาร
ไฟโตเอสโตรเจน ออกฤทธิ์เหมือนฮอร์โมนเพศหญิง 
ในต�ารับยาจีน ตังกุยใช้บ�ารุงร่างกายทั่วไป รับประทานได้
ทัง้ชาย และหญิง ในรากตังกุยมีวิตามิน บ2ี เป็นปรมิาณมาก 
ยังมีสารโฟลิก แอซิด และไบโอติน มีผลต่อการสร้างเม็ด

เลือดแดงในร่างกาย นิยมใช้เป็นยาบ�ารุงโลหิต
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กลุ่มควบคุมน้ำ�หนัก
ผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�ร

Weight Control
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 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กลุ่มควบคุมนำ�หนัก ้

Weight Control 

คาร์โบสลีน
(Carboslene) 

ฟรุ๊ต เวนิก้า
(Fruit Vinegar Beverage) 

ฟูลล่า
(Fullla)

ดีแฟกซ์
(Defax) 

ชาโอบี
(OB Beverage Powder) 

แมกซ์สลีน
(Maxslene) 
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กลุ่มควบคุมน้ำาหนัก
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร			คาร์โบสลีน  
   (Carboslene)

ส�รสกัดจ�กช�เขียว 175 มก.

ส�รสกัดจ�กถั่วข�ว  150 มก.

ส�รสกัดจ�กผลส้มแขก 150 มก.

ส�รสกัดจ�กว�่นห�งจระเข ้ 100 มก.

โครเมียม อะมิโน แอซิด คีเลต 2.6  มก.

วิธีรับประท�น
รับประทาน ครั้งละ 2 แคปซูล ก่อนอาหาร

ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย

10-1-16146-1-0084

ขนาดบรรจุ :  30  แคปซูล 
ราคาขาย  1,000 บาท
ราคาสมาชิก  800 บาท
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นักวิทยาศาสตร์ด้านโภชนาการพบว่า อัตราเร็ว
ของการเพิ่มขึ้นของระดับน�้าตาลในกระแสเลือด มีผล 
อย่างยิ่งต่อความอ้วน ไขมันสะสม ความหิว และภาวะ 
น�้าหนักเกิน อาหารที่ประกอบไปด้วยแป้ง และน�้าตาล
ที่แปรรูปแล้ว จะท�าให้ระดับน�า้ตาลในเลือดสูงขึ้นอย่าง 
รวดเรว็ ซึง่จะกระตุน้ฮอร์โมนอนิซลูนิ เป็นผลให้มกีารหลั่ง
ของฮอร์โมนอนิซลูนิตลอดเวลา เกดิการสะสมไขมนั และ
ยังเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคเบาหวานประเภท
ที่ 2 (เบาหวานที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภค) 

การชะลอการดดูซมึนำา้ตาลเข้ากระแสเลอืด รวมทัง้
การใช้สารอาหารธรรมชาตทิีใ่ห้ผลลดความอยากอาหาร
จะทำาให้เรารับประทานอาหารช้าลง และอิ่มเร็วขึ้น 
เป็นการตัดปริมาณอาหารที่เรารับประทานในแต่ละมื้อ 
สารอาหารในกลุ่มนี้ได้แก่

l สารสกดัจากถัว่ขาว ยบัยัง้การเปลีย่นแป้งเป็น
น�้าตาล โดยยับยั้งเอนไซม์ที่เปลี่ยนแป้งเป็นน�า้ตาล คือ 
เอนไซม์อลัฟา อะไมเลส เมือ่แป้งไม่สามารถเปลีย่นเป็น
น�า้ตาลได้ ร่างกายจะได้รบัน�า้ตาลน้อยลง ส่วนแป้ง และ
เส้นใยจะถูกขับทิ้งออกจากระบบทางเดินอาหาร

l	สารสกัดจากชาเขียว ในชาเขียวมีสารส�าคัญ
ชื่อ แคททิชิน (Catechin) ซึ่งให้ผลในการเร่งอัตรา
การเผาผลาญของการร่างกาย และเร่งการเผาผลาญไขมนั 

นอกจากนี้ ยังลดอัตราการสลายแป้ง เป็นน�้าตาล 
ท�าให้ระดับน�้าตาลในเลือดไม่พุ่งขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว
หลังการรับประทานอาหาร ชาเขียวช่วยปรับสมดุล
โคเลสเตอรอลได้อีกด้วย ชาติญี่ปุ่น ซึ่งเป็นชนชาติที่ 
รบัประทานคาร์โบไฮเดรต โดยเฉพาะข้าวเป็นอาหารหลกั 
ทราบความลบัของชาเขยีว จงึได้ดืม่ชาเขยีวเป็นประจ�า 
โดยเฉพาะก่อนมื้ออาหารทุกมื้อ

l	สารสกัดจากผลส้มแขก มีสารส�าคัญชื่อ 
ไฮดรอกซี ซิตริก แอซิด (Hydroxy Citric Acid : HCA) 
มฤีทธิย์บัยัง้ความหวิ ลดการเปลีย่นน�า้ตาลส่วนเกนิเป็น 
ไขมันสะสม โดยการยับยั้งเอนไซม์ที่ชื่อ ซิตริก ไลเอส 
(Citric Lyase) ซึ่งท�าหน้าที่เปลี่ยนน�้าตาลเป็นไขมัน 
น�้าตาลส่วนเกินจะถูกเปลี่ยนเป็นแป้งในกล้ามเนื้อแทน 
เพือ่ใช้เป็นแหล่งพลงังานส�ารอง และยงัช่วยปรบัสมดลุ
โคเลสเตอรอลได้ด้วย

l	สารสกดัจากว่านหางจระเข้ มฤีทธิย์บัยัง้ความหวิ 
ลดการดดูซมึน�า้ตาลเข้าสูก่ระแสเลอืด ฆ่าเชือ้แบคทเีรยี 
กระตุ ้นการเคลื่อนไหวของล�าไส้ และช่วยระบาย 
กระตุ้นการเผาผลาญไขมัน

l	โครเมียม อะมิโน แอซิด คีเลต โครเมียมเป็น 
แร่ธาตุส�าคัญในกระบวนการเผาผลาญน�้าตาล และ 
ไขมัน ท�าให้เหลือน�้าตาลส่วนเกิน และไขมันส่วนเกิน 
ทีจ่ะเปลีย่นเป็นไขมนัสะสมน้อยลง นอกจากนีย้งัส�าคญั
ต่อขบวนการสังเคราะห์โปรตีนภายในร่างกายด้วย

References : 
1. Emad Al-Dujaili, Jon-Paul Bradley, Suzana Almoosawi & Lorna Fyfe (2009). “Efects of green tea consumption on blood pressure, total cholesterol, body 
 weight and fat in healthy volunteers”.Endocrine Abstracts 20: P 470.
2. 1999-2000, NHSNES, U.S. Dept. of Health and Human Service, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney diseases (NIDDK), www.niddknih.gov.
3 Cheema-Dhadli S, Halperin ML, Leznoff CC. Inhibition of enzymes which interact with citrate by (-)hydroxycitrate and 1,2,3,-tricarboxybenzene. Eur J  
 Biochem. 1973;38:98–102.

สารอาหาร ลดแป้ง ลดน้ำาตาล ช่วยให้อิ่ม

ว่านหางจระเข้ ส้มแขก ถั่วขาวชาเขียว
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เส้นใยอาหาร เพื่อ
การลดน้ำาหนัก

เส้นใยอาหารในทางการแพทย์  มีประโยชน์ในแง่ของการลดน�า้หนัก  การควบคุมน�้าตาล  การควบคุม
ไขมันในเลือด และการช่วยการขับถ่าย และช่วยระบาย เส้นใยอาหารมี 2 ชนิด คือ กลุ่มเส้นใยที่ละลายน�้าได้ 
ท�าหน้าท่ีดูดซับเอาน�้าตาล และไขมันบางส่วนออกจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไป ดูดซับน�้า และพองใน
ทางเดินอาหาร ท�าให้รู้สึกอิ่ม และท�าหน้าที่เพิ่มปริมาณกากใยให้กับอุจจาระ และกลุ่มเส้นใยที่ละลายน�้าไม่ได้ 
ท�าหน้าที่เหมือนไม้กวาด กวาดล้างล�าไส้ให้สะอาด ลดอาการท้องผูก และช่วยให้ขับถ่ายง่ายขึ้น สูตรส่วนผสม
ที่มีเส้นใยทั้งสองชนิด จะช่วยในการควบคุมน�้าหนัก ควบคุมน�้าตาล และไขมันในเลือด 

รู้จักกับเส้นใยมีประโยชน์
• ไซเลี่ยม ฮัสค์ พาวเดอร์ (Psyllium Seed Husk) : สกัดจากเยื่อหุ้มเมล็ดของต้นเทียนเกล็ดหอย  มีทั้ง 
  เส้นใยที่ละลายน�้าได้ และเส้นใยท่ีละลายน�้าไม่ได้ ช่วยดูดซับน�้า และของเหลว เพิ่มปริมาณกากอาหาร 
  ท�าให้อุจจาระอ่อนนิ่ม ช่วยระบาย ช่วยดูดซับน�้าตาล และไขมันไว้ 
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•  กลูโคมาแนน (Glucomanan) : สกัดจากหัวบุก 
เป็นเส้นใยทีล่ะลายน�า้ได้ สามารถดดูซบัน�า้ แล้วขยายตวั
ได้ 150-200 เท่า  พองตัวในกระเพาะอาหาร  เกิด
การกระตุ้นศูนย์อิ่ม ท�าให้เราไม่รู้สึกหิว

•  สารสกดัจากกระบองเพชร (Cactus Extract) :
มีท้ังเส้นใยที่ละลายน�้าได้ และเส้นใยที่ละลายน�้าไม่ได้ 
สารต้านอนุมูลอิสระ และสารสเตอรอล ไกลโคไซดส์ 
(Sterol Glycosides) ซึง่มคีณุสมบัติในการส่งสญัญาณ
หลอกไปที่สมองว่า ร่างกายมีปริมาณน�้าตาลในเลือด
เพียงพอแล้ว จึงท�าให้ไม่รู้สึกหิว 

•  อะคาเซยี กมั (Acacia Gum) : เป็นเส้นใยทีล่ะลาย
น�้าได้ ให้กากใยอาหารสูง   ให้เนื้อสัมผัสที่เนียนนุ่ม
ไม่ระคายเคืองทางเดินอาหาร   ช่วยให้ร่างกายมี
ความสามารถ และประสทิธภิาพในการขบัถ่ายของเสยี
ได้ด ี ซ่ึงช่วยได้มากในผูป่้วยโรคไต  ทัง้ยงัสามารถช่วย
ลดโคเลสเตอรอลได้ดีอีกด้วย

• ไคโตซาน (Chitosan) : เป็นเส้นใยที่ไม่ละลายน�้า 
สกัดได้จากกระดองปู มีคุณสมบัติพิเศษในการดักจับ
ไขมนั โดยจะแผ่เป็นร่างแหในทางเดนิอาหาร ไคโตซาน
มีประจุเป็นบวก จะดูดซับไขมันซึ่งมีประจุลบออกจาก
ล�าไส้ 

• แอปเปิ้ล เพคติน (Apple Pectin) : เป็นเส้นใย
ละลายน�า้จากแอปเป้ิล พองตวัในทางเดนิอาหาร ดดูซบั
ไขมนั และน�้าตาล ช่วยให้รู้สึกอ่ิม

สูตรเส้นใยอาหารเพื่อ
การควบคุมนำ้าหนัก

•  ประกอบด้วยเส้นใยที่ละลายน�้าได้  และเส้นใย
  ที่ละลายน�า้ไม่ได้
•  ให้ความรู้สึกอิ่ม ท�าให้ควบคุมปริมาณอาหารที่ 
  เรารับประทานได้ดีขึ้น 
•  ช่วยระบาย เนือ่งจากช่วยเพิม่ปริมาณกากอาหาร 
  ท�าให้อุจจาระอ่อนนิ่ม   เหมาะกับผู้ที่ไม่ชอบ
  รับประทานผัก ผลไม้ ผู้ที่เป็นโรคท้องผูก และ 
  โรคริดสีดวงทวาร
•  ช่วยดูดซับน�้าตาล และไขมันไว้ เหมาะส�าหรับผู้
   ที่ต้องการลดน�้าหนัก  หรือควบคุมน�้าหนัก ผู้มี
  น�า้ตาล และไขมันในเลือดสูง
•  ช่วยก�าจัดของเสีย   และสารพิษต่างๆออกจาก  
  ระบบทางเดินอาหาร

วธิกีารรบัประทาน : 
รับประทานเส้นใยอาหาร ก่อนการรับประทานอาหาร
อย่างน้อย คร่ึงชั่วโมง ดื่มน�้าตามมากๆ เพื่อให้เวลา
เส้นใยพองในทางเดนิอาหาร 

References :
1. Cleave TL, Campbell GD, Painter NS. Diabetes, Coronary Thrombosis and the Saccharine Disease. 2nd ed. Bristol: Wright; 1969. 
2.  Flegal KM, Carroll MD, Ogden CL, Johnson CL. Prevalence and trends in obesity among US adults, 1999-2000. JAMA. 2002 Oct 9;288(14):1723-7.
3. Available at: http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/obesity/trend/index.htm. Accessed March 4, 2005.
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เคล็ดลับหุ่นดี ผิวสวยของชำวจีน เป็นควำมลึกลับนำ่ฉงนในสำยตำ
ชำวโลกมำกว่ำ 5,000 ปี ในขณะที่อำหำรจีน อุดมไปด้วยแป้ง น�้ำตำล และ
น�้ำมัน ชำวจีนส่วนใหญ่กลับยังคงสภำพหน้ำท้องแบนรำบ โดยเฉพำะสำว
ชำวจีนซึ่งมีรูปร่ำงอ้อนแอ้น อรชร 

หลกัฐำนทำงกำรแพทย์จำกศำสตร์กำรแพทย์แผนจนีกล่ำวว่ำ เคลด็ลบั 
ความผอมของชาวจนี อยูท่ีช่าจนี ซึง่มคีณุสมบตัใินการกระตุน้การเผาผลาญ 
ปรบัสมดลุโคเลสเตอรอล สลายไขมัน ควบคุมความอยากอาหาร ทำาให้
ลำาไส้ชุม่ชืน้ กระตุน้การขบัถ่าย และล้างพษิ ต�ำรบัสมนุไพรในกำรควบคมุ
น�้ำหนักของชำวจีน จึงยึดหลักสมดุลร่ำงกำยของพลังงำนหยิน และ
หยำง กำรไหลเวียนโลหิตที่ไม่ติดขัด กำรเผำผลำญที่สมดุล กำรก�ำจัด 
สำรพิษออกจำกร่ำงกำย และกำรขับถ่ำยที่สะดวก ท�ำให้คนเรำมีรูปร่ำง
สมส่วน โดยไม่มีไขมันสะสม 

l	ชาเจียวกูหลาน นอกจำกมีคุณสมบัติในกำรปรับสมดุลน�้ำตำล 
ไขมันในเลือด และควำมดันโลหิตแล้ว ชำเจียวกูหลำนยังมีคุณสมบัติ 
คลำยเครยีด ช่วยให้ร่ำงกำยปรบัตวักบัควำมเครยีดจำกปัจจยัภำยนอก และ
ภำยในร่ำงกำยได้เป็นอย่ำงดี 

l เมีย่งองิทิง้  ล้ำงสำรพษิออกจำกร่ำงกำย ล้ำงสำรพษิออกจำกตบั และ
ถุงน�้ำดี ให้ผลดีต่อระบบย่อยอำหำร กระตุ้นกำรสรำ้งน�้ำดี ช่วยกำรท�ำงำน
ของตับ ปรับสมดุลโคเลสเตอรอล มีฤทธิ์ตำ้นเชื้อแบคทีเรีย และไวรัส 

l	อังตังเซียม กระตุ้นกำรไหลเวียนโลหิต ช่วยลดภำวะเลือดหนืด 
ลดอำกำรบวม และคั่งน�้ำ มีฤทธิ์สงบจิตใจ ต้ำนแบคทีเรีย บ�ำรุงตับ 

l	เมล็ดหัวไชเท้า ช่วยให้กำรขับถ่ำยดีขึ้น
l	ใบแปะก๊วย กระตุ้นกำรไหลเวียนโลหิต ช่วยควำมจ�ำ ช่วยอำกำร

ปวดศีรษะแบบวิงเวียน
l	รโิซมา อลสิเมทสิ ลดอำกำรบวมน�ำ้ กระตุน้กำรขบัถ่ำย และรกัษำ

สมดุลน�้ำในร่ำงกำย ท�ำให้อุจจำระนิ่ม โดยเพิ่มควำมชุ่มชื้นในล�ำไส้ ช่วย
กำรท�ำงำนของม้ำม

l	แคชเชยี โทรา ช่วยระบำย ช่วยกำรท�ำงำนของตบั

References :
1. Herba Artemisiae Scopariae:Yin Chen,Artemisia capillaris,folk legend and fascinating applications! 
2. Xian Dai Zhong Yao Yao Li Xue (Contemporary Pharmacology of Chinese Herbs),1997;881
3.  Wu YF: Overweight and obesity in China. BMJ 2006 , 333:362-363.

สมุนไพรจีนชาชง เพื่อการควบคุมน้ำาหนัก
 ช่วยระบาย กระตุ้นการเผาผลาญ
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ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร		 

ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 ขวด ประกอบด้วย 

กลุ่มควบคุมน้ำาหนัก

น้ำ�ผลไม้หมักจ�กน้ำ�ส้มส�ยชู              65 %    

(แอปเปิ้ล องุ่น ส้ม พลัม และเลมอน)

น้ำ�ผึ้ง                                     5 %

10-1-13056-1-0097

เครื่องดื่มผลไม้หมักจากน้ำาส้มสายชู
(Fruit Vinegar Beverage)

วิธีรับประท�น 
ดื่ม Fruit Vinegar 1 ขวด
พร้อมน้ำาเปล่า 1 แก้ว ก่อนอาหารครึ่งชั่วโมง

ขนาดบรรจุ  :         20 มล. ( 24x20 มล. )
ราคาขาย          1,690 บาท
ราคาสมาชิก       1,350 บาท
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       น�า้ส้มสายชหูมกัจากผลไม้ มทีี่ใช้ในทางการแพทย์
มากว่า 10,000 ปี ได้รวมสารเคมีจากธรรมชาติ
จากผลไม้ต้นก�าเนิดไว้อย่างครบครัน โดยปราศจาก
แอลกอฮอล์ กระบวนการหมักของน�า้ส้มสายชูจากผลไม้ 
ก่อให้เกดิสารทีท่รงคณุค่าทางโภชนาการมากมาย เช่น 
ฤทธิ์ในการฆ่าเช้ือโรค สารทีเ่ป็นอาหารเลีย้งแบคทเีรยี
ตัวดีในร่างกาย หรือพรีไบโอติก เอนไซม์ กรดอะมิโน 

คุณสมบัติของน�้ำส้มสำยชูหมักจำกผลไม้
ลดน�้ำหนัก กระตุ้นกำรเผำผลำญ  
เส้นใยอาหารที่มีในแอปเปิ้ล ช่วยดูดซับน�้าตาล และ
ไขมันจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไป สารเพกติน
ในแอปเป้ิล และน�า้ส้มสายชหูมักจากแอปเป้ิล ช่วยลด
ความอยากอาหาร กรดอะซิติกในน�้าส้มสายชูหมัก
ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญ และช่วยในการสลายไขมัน 

ลดอำกำรบวมน�้ำ และลดเซลลูไลท์ 
โปแตสเซยีมช่วยลดอาการบวมน�า้ ในร่างกาย ลดเซลลไูลท์ 
และท�าให้หน้าท้องลดลง

ช่วยระบำย และล้ำงพิษ  
น�้าส้มสายชูหมักจากส้ม และมะนาว มีคุณสมบัติใน
การล้างพษิ กรดอะซติกิในแอปเป้ิล ช่วยล้างพษิของร่างกาย 
และระบบเลอืดจากยา สารตกค้างต่างๆในร่างกาย และ
แอลกอฮอล์ 

ช่วยย่อยอำหำร 
น�้าส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ล ช่วยให้กระเพาะอาหาร
ผลิตกรดได้ดีขึ้น ท�าให้เอนไซม์ในการย่อยอาหาร
ท�างานได้ดีขึ้น และลดอาการท้องอืด เฟ้อ ท้องบวม
จากแก๊สในกระเพาะอาหารได้ด้วย   ช่วยในเร่ือง
กรดไหลย้อน

ปรับสมดุลน�้ำตำลในเลือด 
ชะลอไม่ให้น�้าตาลในเลือดขึ้นสูงหลังการรับประทาน
อาหาร มปีระโยชน์ทัง้ในแง่ของการป้องกนัโรคเบาหวาน 
และในผูป่้วยเบาหวาน สารควอซทินิในน�า้ส้มสายชหูมกั
จากองุ่นช่วยป้องกันอาการต่างๆของผู้ป่วยเบาหวาน 
เช่น ต้อกระจก ระบบประสาทเสือ่ม ไตเสือ่ม และจอตา
เสื่อมในเบาหวาน

ปรับสมดุล ไขมันในเลือด
เส้นใยเพกตินในน�้าส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ล  ช่วย
ดดูซบัน�า้ตาล และไขมนับางส่วนออกจากทางเดนิอาหาร 
สารฟลาโวนอยด์ในน�้าส้มสายชูหมักจากองุ่น  ช่วย
ปรับสมดุลไขมันในเลือด และลดไขมันตัวร้ายได้

ปรับสมดุลควำมดันโลหิต
อุดมด้วยแร่ธาตุโปแตสเซียม  ซึ่งช่วยรักษาสมดุล
ของแร่ธาตุโซเดียมในร่างกาย  และช่วยปรับสมดุล
ความดันโลหิต และป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

ลดน�้ำหนัก พร้อมสุขภาพดี 
ด้วยน�้ำส้มสำยชูหมักจำกผลไม้ 
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ช่วยเรื่องระบบหัวใจ และหลอดเลือด
น�้าส้มสายชูหมักจากองุ่น ช่วยป้องกันลิ่มเลือดอุดตัน
ในหลอดเลือด

ท�ำให้สดชื่น กระปรี้กระเปร่ำ มีพลังงำน 
น�้าส้มสายชูหมักจากแอปเปิ ้ล อุดมไปด้วยแร่ธาตุ
โปแตสเซยีม ซึง่ส�าคญัต่อกระบวนการเจรญิเตบิโตของ
เซลล์ และของร่างกาย ช่วยให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่า 
และลดอาการอ่อนล้า  

อุดมด้วยเอนไซม์จำกผลไม้ต่ำงๆตำมธรรมชำติ 
ส�าคัญต่อปฏิกิริยาเคมีต่างๆในร่างกาย ท�าให้กระตุ้น
การเผาผลาญ และการท�างานของเซลล์ต่างๆใน
ร่างกายดีขึ้น 

อุดมด้วยสำรตำ้นอนุมูลอิสระ
ด้วยวิตามินซีจากแอปเปิ้ล ส้ม และมะนาว สาร OPC 
สารเควอซิทิน (Quercetin) สารแคทิชิน (Catechins) 
จากเมล็ดองุ่น สารเรสเวอราทรอล (Resveratrol) จาก
เปลือกองุ่น  อุดมด้วยโปรไบโอติก  และพรีไบโอติก 
ช่วยระบบทางเดินอาหาร  ฆ่าเช้ือแบคทีเรียท่ีเป็น
อันตรายต่อร่างกาย ช่วยอาการอักเสบ โรคปวดข้อ 
และช่วยอาการปวดเมื่อยของร่างกาย

กระตุ้นภูมิต้ำนทำน แก้ไอเรื้อรัง ขับเสมหะ 
ใช้รักษาภูมิแพ้  และอาการไอเรื้อรัง  และโรคระบบ
ทางเดินหายใจ เช่น ปอดอักเสบ ปอดบวม ในต�ารับ
การแพทย์แผนจีน ใช้รับประทานป้องกันโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจ  

ท�ำให้เลือดเป็นด่ำง
แร่ธาตทุีอ่ยูใ่นน�า้ส้มสายชหูมกัจากผลไม้ เช่น โปแตสเซยีม 
แคลเซยีม โซเดยีม และแมกนเีซยีม เป็นกลุม่แร่ธาตทุี่
เมื่อถูกดูดซึมเข้าร่างกายแล้ว จะปรับสมดุลเลือด และ 
ของเหลวในร่างกายให้มีความเป็นด่าง 

ช่วยระบบทำงเดินปัสสำวะ 
โดยการก�าจัดแบคทีเรียที่ให้โทษในทางเดินปัสสาวะ 

ป้องกันมะเร็ง  
สาร OPC สารเรสเวอราทรอล สารควอซทินิ สารแคทชินิ
ในน�้าส้มสายชูหมักจากองุ่น เป็นกลุ่มสารต้านมะเร็ง
ประสิทธิภาพสูง กรดอะซิติก ซึ่งเป็นสารส�าคัญใน
น�้าส้มสายชู มีกลไกหยุดกระบวนการผลิตพลังงาน
ของเซลล์มะเร็ง

วิธีบริโภคน�้ำส้มสำยชูหมักจำกผลไม้  
เพื่อกำรลดน�้ำหนัก
 ดื่มน�้าส้มสายชูหมักจากผลไม้   ประมาณ 
1 ช้อนโต๊ะ  พร้อมน�้าเปล่า  1 แก้ว ก่อนมื้ออาหาร
คร่ึงชั่วโมง   เพื่อลดความอยากอาหาร   และท�าให้
รับประทานได้น้อยลง 
 การลดน�้าหนักจะได้ผล และสุขภาพร่างกาย 
ของคุณจะดีขึ้น เมื่อประกอบกับการรับประทานผักสด 
ผลไม้สด ธัญพืชไม่ขัดสี ปลา และการออกก�าลังกาย
อย่างสม�า่เสมอ ครั้งละ 45 นาที สัปดาห์ละ 3 ครั้ง



น้ันา่ทเฯทัษิรบนใยาภมรบอรากอ่ื
พเราสกอเ

รกชัสภเะลแ ์ยทพแยดโมิรสเราหาอมรรกตัวน

สวนประกอบสําคัญ : ใน 1  เม็ด ประกอบดวย

สาหรายสีนํ้าตาล                   250 มก.

ไคโตซาน                    200 มก.

สารสกัดจากกระบองเพชร          200 มก.

สารสกัดจากเมล็ดกาแฟไมคั่ว       100 มก.

โครเมียม อะมิโน แอซิด คีเลต  5.2 มก.

แมงกานีส อะมิโน แอซิด คีเลต    10.6 มก.

ซีลิเนียม อะมิโน แอซิด คีเลต       3.5 มก.

วิตามินซี                             60 มก.

กลุมควบคุมนํ้าหนัก
ผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร  
ดีแฟกซ�
(Defax)

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ  1  เม็ด

ขนาดบรรจุ  :     30  เม็ด
ราคาขาย  1,200 บาท
ราคาสมาชิก    950 บาท

11-1-11458-1-0023
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ฟูโคแซนทิน และ
สารสกัดจากธรรมชาติ

เผาไขมัน ลดนำ้าหนัก 
ป้องกันมะเร็ง

• ฟูโคแซนทิน 
สำรอำหำรกระตุน้กำรเผำผลำญไขมนั กระตุน้กำรเผำผลำญ 
และลดกำรสะสมไขมันใหม่
	 ฟูโคแซนทนิ	เป็นสารอาหารจากพชื	อยู่ในกลุม่
แคโรทีนอยด์ที่ให้สารสีส้มในพืช	สกัดได้จากสาหร่ายสี
น�้าตาล	มีฤทธิ์ในการต้านอนูมูลอิสระสูงมาก	มีงานวิจัย
ในสัตว์ทดลองในการป้องกันเส้นเลือดในสมองแตก	ต้าน
อักเสบ	และยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งหลาย
ชนิด	สิ่งที่น่าสนใจ	และเป็นที่เลื่องลือของฟูโคแซนทิน	
คือ	คุณสมบัติในการกระตุ้นการเผาผลาญของเซลล์	และ
ให้พลังงานแก่เซลล์	ท�าให้ฟูโคแซนทิน	เป็นสารอาหารที่
ช่วยในการเผาผลาญไขมัน			มีกลไกการออกฤทธิ์ในการ
กระตุ ้นให้ไขมันสีขาวในร่างกาย	(White	Body	Fat)	
ท�าการเผาไขมัน	และช่วยให้ค่าเลือดต่างๆ	ดีขึ้น	 โดย
เฉพาะค่าการอักเสบของหัวใจ	และหลอดเลือด

	 ฟูโคแซนทนิจะออกฤทธิก์ระตุน้โปรตนีชนดิหนึง่
ในเซลล์	ที่ชื่อ	ไมโตคอนเดียร	ยูซีพีวัน	(Mitochondria	
Uncoupling	Protein-1	:UCP1)	ซึ่งกระตุ้นการเผาผลาญ	
และการก�าจัดไขมันสีขาวในร่างกาย	
 

	 ฟูโคแซนทนิมีกลไกในการป้องกนัการเกดิ
เซลล์ไขมันเพิม่ขึน้ในร่างกาย	ป้องกันไขมันสะสมในเซลล์	
โดยเมื่อเรากินสารฟูโคแซนทินเข้าไป	สารนี้จะถูก
เปลีย่นเป็นสารชือ่	ฟูโคแซนทนิอล	(Fucoxanthinol)	
ซึ่งท�าหน้าที่ป้องกันเซลล์ไขมันที่เกิดใหม่	 ไม่ให้
กลายเป็นเซลล์ไขมันที่โตเต็มวัย	และยังไปยับยั้ง
การสร้างหลอดเลือดใหม่ที่ไปเล้ียงเซลล์ไขมันด้วย	
จึงเป็นการป้องกันการเกิดไขมันสะสมตามที่ต่างๆ	
ในร่างกาย
 
 ฟโูคแซนทนิปรบัสมดลุน�ำ้ตำลในเลอืด และ
ลดค่ำกำรอกัเสบในเลือด		ซึง่ให้ผลดอีย่างมากในกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคอ้วนลงพงุ	หรือเมตาโบลิค	ซนิโดรม	เอ็กซ์
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ฟูโคแซนทิน และสารสกัดจาก
ธรรมชาติ เผาไขมัน ลดนำ้าหนัก 
ป้องกันมะเร็ง

 
 ฟูโคแซนทินกับมะเร็ง	งานวิจัยหลายชิ้น	พบว่า	ฟูโคแซนทิน	มีฤทธ์ิต้านการเกิดเนื้องอก	และมะเร็ง
หลายชนิด		กระตุ้นการฝ่อตายไปเอง		(Apoptosis)		ของเซลล์มะเร็งล�าไส้ใหญ่		 เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว	
เซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก	เซลล์มะเร็งเต้านม		ทั้งหมดนี้เป็นงานวิจัยในหลอดทดลอง	ซึ่งน่าสนใจในการรักษา
มะเร็งแบบการแพทย์ผสมผสาน

สารอาหารอื่นๆ ซึ่งช่วยในการควบคุมนำ้าหนัก
• ไคโตซาน  	เส้นใยที่สกัดได้จากเปลือกหอย		เปลือกกุ้ง		กระดองปู
มีฤทธิ์ยับย้ังการดูดซึมไขมันจากล�าไส้เล็กส่วนต้น			มีการน�ามาใช้ใน
การควบคุมน�้าหนัก	ปรับสมดุลโคเลสเตอรอล	และล�าไส้อักเสบ

• สารสกัดจากกระบองเพชร		อุดมด้วยเส้นใยอาหารที่ช่วยดูดซับ
น�้า	และท�าให้อิ่มเร็วขึ้น	ลดความอยากอาหาร	ปรับสมดุลน�้าตาล	และ
โคเลสเตอรอล	ช่วยการขับถ่ายให้เป็นปกติ

• สารสกัดจากเมล็ดกาแฟเขียว	มีสารส�าคัญชื่อ	คลอโรเจนิค	แอซิด	
(Chlorogenic	Acid)	ซึ่งช่วยลดการดูดซึมของน�้าตาลเข้ากระแสเลือด	
และยังช่วยยับยั้งการดูดซึมไขมันเข้าสู่ทางเดินอาหาร	ยับยั้งการสร้าง
ไขมันสะสม	และกระตุ้นการเผาผลาญไขมันในหนูทดลอง	

• โครเมียม	เป็นแร่ธาตหุลกัในการควบคุมระดบัไขมันในเลอืด	และระดบั
โคเลสเตอรอล		รวมท้ังช่วยเผาผลาญแป้ง		และน�า้ตาลในเลอืด	การบรโิภค
โครเมยีม		ท�าให้ไขมนัลดลง	และร่างกายมมีวลกล้ามเนือ้เพ่ิมขึน้

• แมงกานีส	มีความส�าคัญ	กับการเผาผลาญไขมัน	และโปรตีน	และ
การสร้างกล้ามเนื้อ

• ซีลิเนียม	ลดความอยากอาหาร

• วติามนิซ ีต้านอนมุลูอสิระ	มคีวามส�าคญักบัการสร้างคอลลาเจน	และ
กลูต้าไธโอนในร่างกาย

References :
1. Yan X, Chuda Y, Suzuki M, Nagata T. Fucoxanthin as the major antioxidant in Hijikia fusiformis, a 
common edible seaweed. Biosci Biotechnol Biochem. 1999 Mar;63(3):605-7.
2. Nishino H, Murakosh M, Ii T, et al. Carotenoids in cancer 
chemoprevention. Cancer Metastasis Rev. 2002;21(3-4):257-64.
3. Sachindra NM, Sato E, Maeda H, et al. Radical scavenging and singlet oxygen quenching activity of 
marine carotenoid fucoxanthin and its metabolites. J Agric Food Chem. 2007 Oct 17;55(21):8516-22.



น้ันา่ทเฯทัษิรบนใยาภมรบอรากอ่ื
พเราสกอเ

รกชัสภเะลแ ์ยทพแยดโมิรสเราหาอมรรกตัวน

สวนประกอบสําคัญ : ใน 1  แคปซูล ประกอบดวย

สาหรายสไปรูลินา                   200 มก.

สารสกัดจากผลสมแขก          100 มก.

แอล คารนิทีน                   100 มก.

สารสกัดจากสมอไทย           50 มก.

โครเมียม อะมิโน แอซิด คีเลต       6.5 มก.

กลุมควบคุมนํ้าหนัก
ผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร  
แมกซ� สลีน
(Max Slene)

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ  1  แคปซูล กอนอาหารกลางวัน หรือเย็น

ขนาดบรรจุ  :     30  แคปซูล
ราคาขาย  1,250 บาท
ราคาสมาชิก    980 บาท

20-1-04646-1-0019







น้ันา่ทเฯทัษิรบนใยาภมรบอรากอ่ื
พเราสกอเ

รกชัสภเะลแ ์ยทพแยดโมิรสเราหาอมรรกตัวน

สวนประกอบสําคัญ : ใน 1  เม็ด ประกอบดวย

แอล-คารนิทีน                                                    250 มก.

ครีเอทีน แมกนาพาวเดอร (แมกนีเซียม ครีเอทีน)                350 มก.

 - แมกนีเซียม อะมิโน แอซิค คีเลต (ใหแมกนีเซียม 28 มก.)     155.575 มก.

 - ครีเอทีน โมโนไฮเดรต                                         157.5 มก.

 - มอลโต เด็กซตริน                                        36.925 มก.

ไทอะมีน ไฮโดรคลอไรด

กลุมลางพิษ
ผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร  
แอล-คาร�นิทีน ผสมแมกนีเซียมครีเอทีน โมโนไฮเดรต และไทอะมีนไฮโดรคลอไรด�

(L-Carnitine Plus Magnesium Creatine And Thiamine)

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ  1  เม็ด

ขนาดบรรจุ  :     30  เม็ด
ราคาขาย    950 บาท
ราคาสมาชิก    750 บาท

11-1-11458-1-0109









เอ
กส

าร
เพ

ื่อก
าร

อบ
รม

ภา
ยใ

นบ
ริษ

ัทฯ
เท

่าน
ั้น

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

กลุ่มโภชนะบำ�บัด
ผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�ร

Functional Food
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ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจีน
สูตรเซี่ยนฟง

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจีน
สูตรเฟ่ยหลง

Functional Food
ผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�ร กลุ่มโภชนะบำ�บัด
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โสม (Panax Ginseng)

ซวี่ต้วน (Radix dipsaci)

สูตี้ (Radix rehmanniae praeparata)

โย่วกุ้ย (Cortex cinnamomi)

เฉินผี (Pericarpium citri reticulatae)

เชียงหัว (Rhizoma seu radix notopterygii) 

โก่วฉี่ (Fructus lycii)

ฝูหลิง (Poria)

ฝังฟอง (Radix ledebouriellae)

ซวนจ่�วเหยิน (Semen ziziphi spinosae)

อวี่จู๋ (Rhizoma polygonati odorati)

ตู้จง (Cortex eucommiae)

10-1-13056-1-0101

ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 ขวด ประกอบด้วย

มุกว� (Fructus chaenomelis)

ชวนกง (Rhizoma ligustici chuanxiong)

อุยหลิงเซียน (Radix clematidis) 

ฉนิเจยีว(Radix gentianae macrophyllae)

หนิวซี (Radix achyranthis bidentatae)

ต้�จ่�ว (Fructus ziziphi jujubae) 

ซ�เซิน (Radix glehniae)

เฉียนหู (Radix peucedani)

ไป่เส� (Radix Paeoniae alba)

คันเฉ่� (Radix glycyrrhizae)

หยวนหุย(Chinese star)

กลุ่มโภชนะบำาบัด
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจีน   สูตรเฟ่ยหลง

วิธีรับประท�น
รับประทานวันละ 1 ช้อนโต๊ะ ก่อนนอน

ขน�ดบรรจุ : 350   มล.
ร�ค�ข�ย 1,700   บ�ท
ร�ค�สม�ชิก 1,500   บ�ท

ขน�ดบรรจุ : 20   มล. (24 x 20 มล.)
ร�ค�ข�ย 2,150   บ�ท
ร�ค�สม�ชิก 1,700   บ�ท
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	 ศาสตรก์ารแพทยแ์ผนจนี	ทีย่าวนานกวา่	5,000	ป ี
ใช้หลักการหยินหยาง	 และธาตุทั้งห้าเป็นทฤษฎี 
พื้นฐาน	แพทย์แผนจีนมีหลักว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่ง 
ของธรรมชาติซึ่งประกอบขึ้นจาก	ธาตุหยิน	และหยาง 
หากสภาพความสมดุลของหยิน	และหยางถูกทำาลาย	
ก็ย่อมทำาให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้น	

References
1. Circosta C, Pasquale RD, Palumbo DR, Samperi S, Occhiuto F.Estrogenic activity of standardized extract of Angelica sinensis. Phytother Res. 2006;20(8):665-9.
2. Mahady GB, Gyllenhall C, Fong HH, Farnsworth NR. Ginsengs: a review of  safety and efficacy. Nutr Clin Care 2000;3:90-101. 
3. Duan P, Wang ZM. [Clinical study on effect of Astragalus in efficacy enhancing and toxicity reducing of chemotherapy in patients of malignant tumor].

สมุนไพรจีน เพื่อการเสริมสมรรถนะ
 บำารุงร่างกาย

ตำ�รับย�จีนจึงเน้นก�รรักษ�สมดุล และบำ�รุงเลือดลมของ
ร่�งก�ย	แพทย์แผนจีนเชื่อว่าเส้นทางการไหลเวียน
ของเลือดลมมีลักษณะเป็นทางหลัก	และแขนงย่อย 
ที่โยงใยถึงกัน		จึงสามารถเชื่อมโยงอวัยวะส่วนต่างๆ	
ใหร้วมเปน็องคเ์ดยีวอยา่งเปน็ระบบ	เมือ่ก�รไหลเวยีน
เลือดลมดีขึ ้น  และมีระบบฮอร์โมนสมดุลที ่ดี จะ
กระตุ้นให้ภูมิต้�นท�นโรคภ�ยในร่�งก�ยของผู้ป่วย 
ทำ�ง�นหรือเพื่อปรับสมดุลภ�ยในร่�งก�ย ทำ�ให้
ส�ม�รถรักษ�โรคได้ต�มคว�มมุ่งหม�ย	ชาวจีนมีวิธี
บำารงุสขุภาพดว้ยอาหาร	และสมนุไพร	และมคีวามเชือ่ 
ว่ามนุษย์ควรบำารุงสุขภาพด้วยอาหารก่อน	จากนั้น
จึงหันไปใช้ยาสูตรตำารับยาจีน	ที่ให้ผลในการบำารุง
เลือดลม	และเพิ่มสมรรถนะของสุภาพบุรุษ	 ในทาง
ศาสตร์จีนจะช่วยบำารุงไตได้ด้วย	 เพราะในศาสตร์
การแพทย์แผนจีน	ไต	และอวัยวะเพศชาย	ถือเป็น
อวัยวะเดียวกัน	สูตรที่ให้ผลในก�รกระตุ้นเลือดลมก็
จะให้ผลดีกับผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพ�ตด้วย	สมุนไพร
หลักในสูตรตำารับยาจีน	ที่ ให้ผลในการปรับสมดุล
หยิน-หยาง	และธาตุทั้ง	5	บำารุงเลือดลม	หัวใจ	ปอด	
ตับ	ไต	เสริมภูมิต้านทาน	ปรับสมดุลน้ำาตาล	ไขมัน
ชะลอความชรา	และให้ผลในทางอายุวัฒนะ	มักจะ 
ประกอบด้วยสมุนไพรต่างๆ	ดังนี้

• โสม (Panax Ginseng)
• ซวี่ต้วน (Radix dipsaci)
• สูตี้ (Radix rehmanniae praeparata)
• โย่วกุ้ย (Cortex cinnamoni)
• เฉินผี (Pericarpium citri reticulatae) 
• เชียงหัว (Rhizoma seu radix notopterygii) 
• โก่วฉี่ (Fructus lycii)
• ฝูหลิง (Poria) 
• ฝังฟอง (Radix ledebouriellae) 
• ซวนจ่าวเหยิน (Semen ziziphi spinosae)
• อวี่จู๋ (Rhizoma polygonati odorati) 
• ตู้จง (Cortex eucommiae) 
• มุกวา (Fructus chaenomelis)
• ชวนกง (Rhizoma ligustici chuanxiong)
• อุยหลิงเซียน(Radix clematidis) 
• ฉินเจียว (Radix gentianae macrophyllae)
• หนิวซี(Radix achyranthis bidentatae)
• ต้าจ่าว(Fructus ziziphi jujubae) 
• ซาเซิน(Radix glehniae)
• เฉียนหู (Radix peucedani) 
• ไป่เสา(Radix Paeoniae alba) 
• คันเฉ่า(Radix glycyrrhizae)
• หยวนหุย (Chinese star)
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นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจีน   สูตรเซี่ยนฟง

โสม (Panax Ginseng)

ปักคี้ หรือ อึ้งคี้ (Astragalus monglolicus)

เก๋�คี้ (Fructus lycii)

เมี่ยนอิงทิ้ง (Herba Artemistae Seopari)

อั่งตังเซียม (Radix Salviac Miltorrhizae)

ชะเอม (Radix Glycyrrhizae)

10-1-13056-1-0102

ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 ขวด ประกอบด้วย

ขน�ดบรรจุ : 350 มล.
ร�ค�ข�ย 1,500 บ�ท
ร�ค�สม�ชิก 1,300 บ�ท

ขน�ดบรรจุ : 20   มล. (24 x 20 มล.)
ร�ค�ข�ย 1,700 บ�ท
ร�ค�สม�ชิก 1,500 บ�ท

วิธีรับประท�น
รับประทานวันละ 1 ช้อนโต๊ะ ก่อนนอน

กลุ่มโภชนะบำาบัด
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นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

 ศาสตรก์ารแพทยแ์ผนจนี ทีย่าวนานกวา่ 5,000 ปี
ใชห้ลกัการหยนิหยาง และธาตทุัง้หา้ เปน็ทฤษฎพีืน้ฐาน 
แพทย์แผนจีนมีหลักว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของ 
ธรรมชาติ ซึ่งประกอบขึ้นจาก ธาตุหยิน และหยาง 
หากสภาพความสมดุลของหยิน และหยางถูกทำาลาย 

ก็ย่อมทำาให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้น ตำ�รับย�จีน จึงเน้น
ก�รร ักษ�สมดุล และบำ�ร ุงเล ือดลมของรา่งกาย
แพทยแ์ผนจนีเชือ่วา่ เสน้ทางการไหลเวยีนของเลอืดลม 
มีลักษณะเป็นทางหลัก และแขนงย่อยที่โยงใยถึงกัน 
จึงสามารถเชื่อมโยงอวัยวะส่วนต่างๆ ให้รวมเป็น
องค์เดียวอย่างเป็นระบบ เม่ือก�รไหลเวียนเลือดลมดี 
และมีระบบฮอร์โมนสมดุลดี จะกระตุ้นให้ภูมิต้�นท�นโรค
ภ�ยในร่�งก�ยของผู้ป่วยทำ�ง�น หรือเพ่ือปรับสมดุล
ภ�ยในร่�งก�ย  ทำ�ให้ส�ม�รถรักษ�โรคได้ต�ม 
คว�มมุ่งหม�ย ชาวจีนมีวิธีบำารุงสุขภาพด้วยอาหาร
และสมุนไพร และมีความเชื่อว่ามนุษย์ควรบำารุง 
สุขภาพด้วยอาหารก่อน จากนั้นจึงหันไปใช้ยาสูตร
ตำารบัยาจนีที่ใหผ้ลในการบำารงุเลอืดลมของสภุาพสตร ี
มีสมุนไพรหลักต่างๆ ดังนี้
 •  โสม (Panax Ginseng ) มีคุณสมบัติ
ลดความเครยีด ลดความเมือ่ยลา้ โดยกระตุน้ใหเ้ซลล์ใน
ร่างกายสร้างพลังงานเพิ่มขึ้น ทำาให้เซลล์ใช้ออกซิเจน
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำาให้ร่างกายรู้สึกสดชื่น 

สมุนไพรจีน สำาหรับการบำารุงร่างกาย  

 ปรับสมดุล
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นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร
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กระปรี้กระเปร่า และกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย
ให้แข็งแรงขึ้น ช่วยบรรเทาอาการร้อนวูบวาบใน
หญิงวัยหมดประจำาเดือน ลดอัตราการแพร่กระจาย
ของเซลล์มะเร็ง ควบคุมระดับน้ำาตาลในเลือด ช่วย
ฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศ กระตุ้นการทำางานของ
กล้ามเนื้อหัวใจ ขยายหลอดเลือด เสริมสร้างระบบ
ความจำาของสมอง ต้านอนุมูลอิสระ ชะลอความชรา 
เสริมการสร้างแคลเซียมเข้ากระดูก ละลายลิ่มเลือด
 • ตังกุย (Dong quai) มีสรรพคุณท่ีโดดเด่นใน
เร่ืองของการบำารุงร่างกายของสตรีเพศ จึงได้รับฉายา
ว่า “โสมผู้หญิง” ใช้รักษ�สมดุลของฮอร์โมนต่�งๆ
ในร่�งก�ย  รวมไปถึงฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจนด้วย
บรรเทาอาการปวดเกร็ง หรือเลือดออกอย่างผิดปกติ 
ในสตรีระยะมีประจำาเดือน ลดอัตราเส่ียงในการเกิด 
ความผิดปกติในระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบหลอดเลือด 
และหัวใจ โดยรักษาสมดุลของการไหลเวียนโลหิตใน
ผู้หญิง ทำาให้เลือดไปเล้ียงผิวพรรณมากข้ึน ซ่ึงเป็น
ผลมาจากการไหลเวียนท่ีดีข้ึน ให้สารท่ีออกฤทธ์ิคล้าย
ฮอร์โมน (estrogen like action) ช่วยบรรเทาอาการ
ต่างๆ จากภาวะการหมดประจำาเดือน (Menopause) 

 • ปักคี้ หรือ อึ้งคี้ (Astragalus monglolicus)
บำารุงหัวใจ บำารุงเลือดลม เสริมภูมิต้านทานโรค 
แก้อาการหน้าซีด หอบ อ่อนล้า ไม่มีเร่ียวแรง ขับปัสสาวะ 
สมานแผล ต้านอาการอักเสบ คลายกล้ามเนื้อ ขยาย
หลอดเลือด บำารุงตับ นักเภสัชศาสตร์ชื่อดังในสมัย 
ราชวงศห์มงิ ยงัพดูวา่ “ปกัคีเ้ปน็สดุยอดของย�บำ�รงุ”
 • เก๋�คี้ (Fructus Lycii) ต้านอนุมูลอิสระ อุดม
ด้วยสาร SOD แก้ไอ วิงเวียนศรีษะ บำารุงไต เลือด ตับ 
และสายตา ใน Compendium of MateriaMedice ของ
จนีบนัทกึไวว้า่ “เกา๋กี ้บำารงุไต บำารงุปอด บำารงุสายตา”
 • อั่งตังเซียม (Radix Salviac Miltorrhizae) 
ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือด บำารุงหัวใจ บำารุงตับ 
คลายเครียด ขยายหลอดเลือด กระตุ้นภูมิต้านทาน 
ต้านการอักเสบ
 • ชะเอม (Radix Glycyrrhizae) ระบายความรอ้น
ขับพิษ ป้องกัน และรักษาแผลในกระเพาะอาหาร 
ช่วยย่อยอาหาร แก้ไอ ขับเสมหะ ทำาให้ชุ่มคอ 
แก้คอบวมอักเสบ แก้อาการใจสั่น แก้ลมชัก พิษจาก 
ฝีแผล หรือพิษจากยา และอาหาร โดยสามารถช่วย
ระบายความร้อน และขับพิษได้

ตังกุย ชะเอม โสม เก๋าคี้อั่งตังเซียม
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ผลติภณัฑท์ำ�คว�มสะอ�ดผวิหน้�
กลุ่มเวชสำ�อ�ง

Pharma Care® cleansing System
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    กลุ่มเวชสำ�อ�ง
ผลิตภัณฑ์ทำ�คว�สะอ�ด

Functional Soap

 ผิวหน้า

สบู่ท่ีเป็นม�กกว่�สบู่ สบู่เพ่ือ
ก�รทำ�คว�มสะอ�ด และบำ�รุงผิวพรรณท่ีคุณรัก

Rejuvenation Transparent  Soap
  สบู่ใสเพ่ือผิวสดใส ลดเลือนร้ิวรอย ผสมโปรตีนไหม 
  คอลล�เจน และ EGF

สบู่ใสสูตรลดเลือนริ้วรอย ด้วยส�ร	Serisin	จ�ก
โปรตีนไหม กระตุ้นการสร้างเส้นใยคอลลาเจนใต้ผิว 
ภายในระยะเวลา 2 สปัดาห์ ร่วมกบั		EGF	จ�กจมกูปล�
แซลมอน กระตุน้เซลล์ไฟโบรบลาส ซึง่ทำาหน้าทีผ่ลติทัง้
เส้นใยคอลลาเจน และเส้นใยอลิาสตนิ ส�ร	Proteoglycan	
เพิม่ความยดืหยุน่ของผวิหนงั  ทำาให้ผวิเต่งตงึขึน้ อุม้นำา้
ได้ดขีึน้ ช่วยให้ผวิขาว เพิม่การผลติเส้นใยคอลลาเจน 
และอลิาสตนิใต้ผวิหนงั และคอลล�เจน เพือ่การอุม้นำา้ 
เพิม่ความชุม่ชืน้ให้กบัผวิพรรณ

ส่วนประกอบสำ�คญั	:	คอลลาเจน อจีเีอฟ ซรีซีนิ โปรตนี
โอไกลแคน นำา้มนัปาล์ม นำา้มนัมะพร้าว

วธิใีช้	: ฟอกสบูล่งบนฝ่ามอื ลบูไล้ทัว่ใบหน้า และลำาคอ 
ทิ้งไว้ประม�ณ			3-5		น�ที  หลังจากนั้นล้างออกด้วย
นำ้าสะอาด
ขน�ดบรรจ	ุ:  70 กรมั
ราคาขาย         525 บาท
ราคาสมาชกิ      420 บาท
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สบู่ใสสูตรต้านอนุมูลอิสระ ลดการสร้างเม็ดสี ลดเลือน
ริว้รอยด่างดำา และช่วยให้ผวิขาวใสขึน้ ด้วยนำ�้มนัเมลด็องุน่	
ผสมส�รสกัดจ�กผลมะเฟือง ซึ่งมีวิตามินซีสูง   ลด
การสร้างเม็ดสีใต้ผิวหนัง ทำาให้ผิวขาว และชุ่มชื้นขึ้น 
ส�รสกดัจ�กผลทบัทมิ ต้านอนมุลูอสิระ และลดเลอืน
ริว้รอย ส�รสกดัจ�กผลอะเซโรล่�	เชอร์รี ่มวีติามนิซสีงู
กว่าผลส้มถงึ 30 เท่า ช่วยให้ผวิขาวขึน้ ลดเลอืนจดุด่างดำา
และลดเลือนริ้วรอย กระตุ้นภูมิต้านทานผิว ช่วยให้
ผวิแขง็แรง ไม่แพ้ง่าย เหน็ผลภายหลงัการใช้อย่างต่อเนือ่ง
ในระยะเวลา 4 สปัดาห์

Whitening Transparent Soap
สบู่ใสเพ่ือผิวข�วใส 
ผสมน้ำ�มันเมล็ดองุ่น ส�รสกัดจ�กมะเฟือง 
ส�รสกัดจ�กทับทิม ส�รสกัดจ�กอะเซโรล่� เชอร์ร่ี

ส่วนประกอบสำ�คัญ	: นำ้ามันเมล็ดองุ่น สารสกัดจาก
มะเฟือง สารสกดัจากทบัทมิ อะเซโรล่า เชอร์รี ่วติามนิบ ี3 
วติามนิอ ีอะซเิตท

วธิใีช้	: ฟอกสบูล่งบนฝ่ามอื ลบูไล้ทัว่ใบหน้า และลำาคอ 
ทิ้งไว้ประม�ณ		3-5	น�ที หลังจากนั้นล้างออกด้วย
นำา้สะอาด

ขน�ดบรรจ	ุ:     70 กรมั
ราคาขาย           400 บาท
ราคาสมาชกิ        320 บาท

สบู่ใสสำาหรบัผวิเป็นสวิ ต้านอนมุลูอสิระ ต้านเชือ้แบคทเีรยี
ทีก่่อให้เกดิสวิ ช่วยลดอาการสวิอกัเสบ กระตุน้ภมูต้ิานทาน
ผวิ ลดรอยแผลเป็นทีเ่กดิจากสวิ  เพิม่ความชุม่ชืน้ให้กบัผวิ 
ลดการระคายเคอืง ต้านไวรสั ลดการเกดิผวิอกัเสบ และ 
ตดิเชือ้
ส่วนประกอบสำ�คัญ	:  นำ้ามันเมล็ดองุ่น นำ้ามันรำาข้าว
สารสกัดจากเปลือกมังคุด     สารสกัดจากใบมะกอก 
สารสกดัจากรากแดนดไิลออน

Acne Transparent Soap
สบู่ใสสำ�หรับผิวเป็นสิว
ผสมส�รสกัดเมล็ดองุ่น ส�รสกัดจ�กเปลือกมังคุด 
ส�รสกัดจ�กใบมะกอก ส�รสกัดจ�กร�กแดนดิไลออน 

วธิใีช้	: ฟอกสบูล่งบนฝ่ามอื ลบูไล้ทัว่ใบหน้า และลำาคอ 
ทิ้งไว้ประม�ณ	3-5	น�ที  หลังจากนั้นล้างออกด้วย
นำา้สะอาด

ขน�ดบรรจ	ุ:     70 กรมั
ราคาขาย           400 บาท
ราคาสมาชกิ        320 บาท
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ผลิตภัณฑ์แก้ปัญหาสิว/ฝ้า
กลุ่มเวชสำาอาง

Pharma Care® For Clear Skin
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วิธีใช้ : แต้ม Melasma  Spot Correction ลงบน
   บริเวณที่เป็นฝ้า วันละ 2 ครั้ง เช้า-ก่อนนอน

กลุ่มเวชสำาอาง
ผลิตภัณฑ์แก้ปัญหาสิว/ฝ้า

 คุณประโยชน์ : ครีมลดเลือนฝ้า และรอยด่างด�า 
ทัง้จากธรรมชาต ิรอยด�าทีเ่กดิจากสารเคม ีและรอยด�า 
อันเกิดจากการบาดเจ็บของชั้นหนังก�าพร้า รอยสิวที่
เกิดจากการแกะเกา รวมทั้งแผลที่ผ่านการท�าเลเซอร์ 
จะได้ผลดีอย่างยิ่งถ้าใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์กันแดด

ส่วนประกอบส�ำคัญ :
 Mulberry Extract สารสกัดจากเปลือกปอสา 
ลดการสร้างเม็ดสีใต้ผิวหนัง โดยยับยั้งการท�างานของ 
เอนไซม์ Tyrosinase ซึง่ท�าหน้าทีส่�าคญัในกระบวนการ 
ผลิตเม็ดสี
 Waltheria Indica Extract ลดการสร้างเม็ดสี 
ใต้ผวิหนงั โดยยบัยัง้การท�างานของเอนไซม์ Tyrosinase 
ซึ่งท�าหน้าที่ส�าคัญในกระบวนการผลิตเม็ดสี
 Vitamin B3 ช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใส และ 
ผิวแข็งแรงขึ้น
 Centella Extract สารสกัดจากใบบัวบก กระตุ้น
การสร้างเส้นใยคอลลาเจนใต้ผิวหนัง ลดริ้วรอย 
ซ่อมแซมผิว และลดการเกิดแผลเป็น
 Potassium Azeloyl Diglycinate ปกติจะอยู่
ในสูตรยารักษาสิว เนื่องจากมีคุณสมบัติควบคุม 
การท�างานของต่อมไขมนั ต่อมาพบว่าท�าให้ผวิกระจ่างใส 
จึงถูกพัฒนาลงในต�ารับของผลิตภัณฑ์ลดเลือนฝ้า 
และความหมองคล�า้
 Allantoin ฟื้นฟูสภาพผิว ซ่อมแซมผิว กระตุ้น 
การสร้าง และการผลดัเซลล์ผวิใหม่อย่างไม่ระคายเคอืง 
ให้ความชุ่มชื้น และท�าให้ผิวอ่อนนุ่ม

 Sodium Hyaluronate ส่วนประกอบส�าคัญ
ของชั้นหนังแท้ ท�าหน้าที่อุ ้มน�้า เพิ่มความชุ่มชื้น 
ให้กับผิวพรรณ และลดริ้วรอย
 White Mastard Extract สารสกัดจากเมล็ดของ 
White Mastard ลดการระคายเคือง ลดอาการอักเสบ 
และต้านเชื้อแบคทีเรีย
 Vitamin E บ�ารุงผิว ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยไม่ให้
ผิวแห้งกร้าน

จุดเด่นที่แตกตำ่ง :
 1. Melasma Spot Correction เห็นผลรวดเร็ว 
สามารถเห็นความต่างได้ในเวลา 3 สัปดาห์ขึ้นไป 
 2. Melasma Spot Correction เป็นผลิตภัณฑ์
เพื่อการลดเลือนฝ้า โดยใช้สารลดการสร้างเม็ดสี 
หลายชนดิร่วมกนั ร่วมกบักลไกกระตุน้การผลดัเซลล์ผวิ 
เพื่อให้เกิดผลที่ต้องการรวดเร็วยิ่งขึ้น
 3. สามารถใช้ได้ ในฝ้าที่เกิดจากสารเคมี

ขนาดบรรจุ :        15  กรัม    
ราคาขาย  700 บาท 
ราคาสมาชิก      550  บาท

Melasma Spot Correction
เมลาสมา สปอต คอร์เร็คชั่น
ครีมลดเลือนฝ้า และรอยด่างดำา



กลุ่มเวชสำ�อ�ง
ผลิตภัณฑ์แก้ปัญห�

สุดยอดเวชสำ�อ�งผิวข�ว

 สิว ฝ้า

คณุประโยชน์ : 
เวชส�ำอำงบ�ำรุงผิวเพื่อผิวที่ขำว ใส นวลเนียน จาก 7 
สดุยอดสารสกดัพชืพรรณธรรมชาต ิทีอ่อกฤทธิล์ดเลอืน 
ฝ้ำ กระ และรอยด่ำงด�ำ อย่ำงปลอดภัย และได้ผล 
ผิวหน้ำของคุณจะค่อยๆขำวใสขึ้นอย่ำงเป็นธรรมชำติ 
หลงักำรใช้ตดิต่อกนัเช้ำ-เย็น เหน็ผลตัง้แต่สปัดาห์แรก 
สตูรออกแบบเฉพำะส�ำหรบัผวิแพ้ง่ำย ผวิบอบบำง และ 
ระคำยเคอืง 

ส่วนประกอบส�าคญั :
สควิลาเลยี (Scutellaria Root Extract) : ยบัยัง้กำรสร้ำง
เมด็ส ีโดยกำรออกฤทธ์ิยบัยัง้สำรตวักลำงในกระบวนกำร
สรำ้งเม็ดสีที่ชื่อ    Endothelin-1   ปกป้องผวิแพ้ และ
ระคำยเคอืงง่ำย 

สารสกัดรากชะเอมเทศ (Licorice Root Extract): 
ยับยั้งกำรสร้ำงเอนไซม์ไทโรซิเนส (Tyrosinase) ใน
กระบวนกำรสร้ำงเม็ดสี และยังมีฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระ 
ช่วยลดเลอืน ฝ้ำ กระ จดุด่ำงด�ำ รอยด�ำ รอยแดง จำก
สวิอักเสบ

สารสกดัจากดอกอาร์เทมสิเซยี คาพลิารสิ (Artemisia 
Capillalis Flower Extract) : ยบัยัง้กำรเคลือ่นตวัของ
เม็ดสี สู่ผิวหนังช้ันบน ท�ำให้ลดกำรผลิตเม็ดสีลง ลด
กำรสร้ำงเมด็สไีด้ใน 4 ชัว่โมง

สารสกดัจากรากหม่อน (Morus Alba Root Extract) : 
ยับยั้งกำรสร้ำงเม็ดสีได้ถึง 40% โดยยับยั้งกำรสร้ำง

เอนไซม์ไทโรซเินส เอนไซม์ส�ำคญัในกระบวนกำรสร้ำง
เมด็สี

สารสกดัจากผลพทุรา (Zizyphus Jujube Fruit Extract) : 
เร่งกำรผลดัผวิชัน้นอก เพือ่ให้ฝ้ำ กระ รอยด่ำงด�ำ หลดุลอก
ออกไปโดยเรว็

สารสกดัจากผลแอคทนิเีดยี (Actinidia Polygama Fruit 
Extract): ต้ำนอนมุลูอสิระ ท�ำให้ผวิเนยีนนุม่ส่องสว่ำง
เป็นประกำย โดยยบัยัง้กำรเกดิปฏกิริยิำ Protein Carbony
Lation ซึง่ท�ำให้ผิวดดู้ำน ท�ำให้ผิวใสลักษณะกึง่โปร่งแสง
มำกขึน้ ลดกำรสร้ำงเมด็สีใต้ผวิหนงั ให้ควำมชุม่ชืน้ผวิ 
กระตุน้กำรผลดัเซลล์ผวิ 

เออโกไธโอนนี (Ergothioneine) : กรดอะมโินธรรมชำติ
จำกพืช    มีฤทธิ์ในกำรต้ำนอนุมูลอิสระสูงยิ่งกว่ำ
โคเอนไซม์ควิเทน กระตุน้กำรสร้ำงพลงังำนระดบัเซลล์ 
และลดกำรสร้ำงเมด็สีใต้ผวิหนงั 

วิธีใช้ :  ลูบไล้อัลตร้ำ ไวท์  ให้ทั่วใบหน้ำ  และล�ำคอ 
เช้ำ-ก่อนนอน

ขนาดบรรจ ุ:  10 กรมั
รำคำขำย        1,100 บำท
รำคำสมำชกิ      880 บำท

Ultra white 
อัลตร้า ไวท์
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กลุ่มเวชสำ�อ�ง
ผลิตภัณฑ์แก้ปัญห�

คณุประโยชน์ : 
เวชส�ำอำงสูตรพิเศษ  ลดเลือนทุกรอยแผลเป็น  เช่น 
แผลเป็นจำกอบุติัเหตุ แผลเป็นจำกสวิ แผลเป็นหลมุสวิ 
แผลคีลอยด์ แผลจำกเลเซอร์ เพื่อผิวที่สดใส ไร้รอย
แผลเป็น

ส่วนประกอบส�ำคญั :
Sodium Heparin 
ป้องกนักำรแขง็ตัวของเลือด ช่วยกระจำยเลอืดออกจำก
บริเวณที่ฟกช�้ำ เป็นรอยแดง หรือบำดเจ็บ

Centella Asiatica 
ส�รสกดัจ�กใบบวับก
มีฤทธิ์ในกำรสมำนแผล ท�ำให้แผลหำยเร็ว มีฤทธิ์ใน
กำรฆ่ำเชือ้แบคทเีรยี ฆ่ำเชือ้รำ และลดอำกำรอักเสบ 
กระตุ้นกำรสร้ำงคอลลำเจน ป้องกันกำรเกิดแผลเป็น 
ต้ำนอนมุลูอสิระ ท�ำให้ผวิหนงัเต่งตงึ และมคีวำมยดืหยุน่
มำกขึน้

 
Dragon Blood 
เลือดมงักร 
มีคุณสมบัติในกำรสมำนแผล สมำนผิว ได้อย่ำงมี
ประสทิธภิำพ  ลดกำรอกัเสบของผวิ รวมทัง้ผวิทีอ่กัเสบ
จำกกำรตดิเชือ้ ต้ำนอนมุลูอสิระ กระตุน้กำรสร้ำงเส้นใย
คอลลำเจนใต้ผวิหนงั ฟ้ืนฟผูวิทีบ่ำดเจบ็ ให้เรยีบเนยีน

Tamarindus Indica Seed Extract 
ส�รสกดัจ�กเมด็มะข�ม 
ต้ำนอนุมูลอิสระ ต้ำนเชื้อแบคทีเรีย 

วธิใีช้ : ทำรดีสิ เช้ำ-เยน็ บรเิวณทีเ่ป็นแผล หรอืแผลเป็น 
แผลจะค่อยๆดขีึน้ในระยะเวลำ 2 - 4 สปัดำห์

ขนำดบรรจ ุ:    5 กรมั
รำคำขำย          865 บำท
รำคำสมำชกิ       690 บำท

ให้รดีสิ ลดเลอืนรอยแผลเป็นบนผวิ
ของคณุตัง้แต่วนันี้

Centella AsiaticaTamarindus Indica
Seed Extract

Dragon Blood

REDIZ
ครีมลดเลือน

 ทุกรอยแผลเป็น

 สิว ฝ้า
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 คณุประโยชน์ : ผลติภณัฑ์ Acne Mask ชนดิ Severe 

Acne เหมาะส�าหรับผู ้ที่เป็นสิวอักเสบ และสิวเรื้อรัง 

จากส่วนผสมของ Phycosccharide AC, Allantoin และ 

Witch Hazel 

 Acne Mask ชนิด Severe Acne ท�ำงำนอย่ำงไร?

 ส่วนประกอบของมาร์ก ท�าให้การดูดซึมของสาร 

ส�าคัญในมาร์ก ออกฤทธิ์ไปยังบริเวณพื้นผิวที่ต้องการ

การดูแล ได้โดยตรงอย่างเต็มที่ และมีการดูดซึมเพิ่มขึ้น 

หลายเท่า ท�านองเดียวกับการปิดพลาสเตอร์ยาลงบน

บาดแผล เพื่อให้ตัวยาที่เข ้มข้นซึมลงไปรักษาแผล 

เฉพาะที่ ลดอาการอักเสบของสิว และผิวบริเวณรอบๆ

 

ส่วนประกอบส�ำคัญใน Acne Mask

ชนิด Severe Acne

 Phycosccharide AC ยับยั้งการเจริญเติบโต

ของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวอักเสบ ทั้งเชื้อ P. Acne 

และ S. Aureus ต้านการอักเสบ และควบคุมการท�างาน

กลุ่มเวชสำาอาง
ผลิตภัณฑ์แก้ปัญหาสิว/ฝ้า

Acne Mask Severe Acne
แอคเน่ มาร์ก ซีเวียร์  แอคเน่
มาร์กสำาหรับสิวอักเสบ

ของต่อมไขมัน เพื่อลดความมันบนใบหน้า โดยการยับยั้ง

การท�างานของฮอร์โมนเพศชายเฉพาะที่

 Allantoin บ�ารุงรักษา ให้ความชุ่มชื้น ลดอาการ

ระคายเคอืง ฟืน้ฟผูวิที่ไหม ้จากการถกูท�าลายโดยแสงแดด

 Witch Hazel ลดอาการระคายเคือง และต้านเชื้อ

แบคทีเรีย

วิธีใช้ : พอกบริเวณที่เป็นสิวอักเสบ ทิ้งไว้ 15-30 นาที  

  ล้างออกด้วยน�้าสะอาด วันเว้นวัน

ขนาดบรรจุ :  30 กรัม

ราคาขาย   850 บาท

ราคาสมาชิก  650 บาท
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คุณประโยชน์ : 
ครีมลดสิวอักเสบ  ที่เห็นผลรวดเร็ว  ลดรอยแดง  และ
รอยแผลเป็นจากสิวอักเสบ ด้วยสารซีรีซินจากโปรตีนไหม 
กระตุน้การสร้างเส้นใยคอลลาเจนใต้ผวิ ป้องกนัผวิเป็นหลุม
จากสิวอักเสบ ท�าให้หน้ากลับมาเนียนใส ปราศจากสิว 
ในระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์ ไม่ท�าให้ผิวแห้ง หรือระคายเคือง

ส่วนประกอบส�ำคัญ :
Sericin : ลดการอกัเสบของสิว และกระตุน้การสร้างเส้นใย
คอลลาเจนใต้ผิว
PVM/MA  Decadiene  Crosspolymer  :  ท�าให้เหลือ
เน้ือครีมบางๆ เคลือบบนผิวบริเวณสิวอักเสบ   เพื่อให้
การออกฤทธิ์ดีขึ้น 
C12-15 Akyl Benzoate : ช่วยให้ผิวชุ่มชื้น ปราศจาก
ความระคายเคือง
Hyaluronic Acid : ช่วยให้ผวิชุม่ชืน้ ปราศจากความระคายเคอืง 
ท�าให้ผิวอุ้มน�้าได้ดีขึ้น

จุดเด่นที่แตกตำ่ง
1. ลดการอักเสบของสิว เห็นผลอย่างรวดเร็ว
2. ลดรอยแดงจากการอักเสบของสิว
3. ลดโอกาสเกิดแผลเป็นหลุมสิว เนื่องจากมีฤทธิ์กระตุ้น
   การสร้างคอลลาเจนใต้ผิว

วิธีใช้ : แต้ม Silkane ลงบนผิวที่เป็นสิว วันละ 2 ครั้ง 
เช้า-ก่อนนอน
ขนำดบรรจ ุ:    7 กรัม
ราคาขาย         800 บาท
ราคาสมาชกิ     650 บาท

ซีลกาเนะ
ครีมรักษาสิวอักเสบ 

และลดรอยแดงจากสิวอักเสบ

กลุ่มเวชสำาอาง
ผลิตภัณฑ์แก้ปัญหา สิว ฝ้า

ผลิตภัณฑ์รางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมแห่งชาติ 
ปี 2012

โดยส�านักนวัตกรรมแห่งชาติ

ผลิตภัณฑ์ 

รางวัลนวัตกรรม
ยอดเย่ียมแห่งชาติ ปี 2012
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 คณุประโยชน์ : ผลติภณัฑ์ Acne Clear Toner เหมาะ 

ส�าหรับทั้งผู้ที่เป็นสิวอักเสบ สิวผื่น ผู้ที่หน้ามัน และผู้ที ่

ผวิมแีนวโน้มจะเกดิสวิได้ง่าย จากส่วนผสมของ Allantoin, 

Biolac, Witch Hazel, 1,3 Butylene Glycol

ส่วนประกอบส�ำคัญ :

 Phycosccharide AC ยับยั้งการเจริญเติบโต 

ของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวอักเสบ ทั้งเชื้อ P. Acne  

และ S. Aureus ต้านการอักเสบ และควบคุมการท�างาน

ของต่อมไขมัน เพื่อลดความมันบนใบหน้า โดยการยับยั้ง

การท�างานของฮอร์โมนเพศชายเฉพาะที่

 Biolac (Lactic Acid) กระตุน้การผลดัเซลล์ผวิ ท�าให้

ลดโอกาสเกิดสิวอุดตัน สิวเสี้ยน ลดความมันบนใบหน้า 

ลดการอักเสบของสิว และผิวหน้า 

Acne Clear Toner
แอคเน่ เคลียร์ โทนเนอร์
โทนเนอร์สำาหรับสิว

กลุ่มเวชสำาอาง
ผลิตภัณฑ์แก้ปัญหาสิว/ฝ้า

 Allantoin บ�ารุงรักษา ให้ความชุ่มชื้น ลดอาการ

ระคายเคอืง ฟ้ืนฟผูวิที่ไหม้ จากการถกูท�าลายโดยแสงแดด

 Witch Haze l  ลดอาการระคายเคือง และ 

ต้านเชื้อแบคทีเรีย

 1,3 Butylene Glycol อุ ้มน�้า ให้ความชุ ่มชื้น 

เพื่อป้องกันไม่ให้ผิวแห้งจนเกินไป ลดการระคายเคืองผิว

 

วิธีใช้ : ใช้ส�าลีชุบโทนเนอร์  เช็ดบริเวณที่เป็นสิว หลัง 

  ล้างหน้าทุกครั้ง 

ขนาดบรรจุ :          120 มล.

ราคาขาย             880 บาท

ราคาสมาชิก          700 บาท
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ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด
กลุ่มเวชสำ�อ�ง

Pharma Care® Sun Protection
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	 คณุประโยชน์	: ครมีกนัแดด  และบ�ารงุผวิยามกลางวนั 
ผสมโคคิวเทน อัลแลนโทอิน และสารกันแดด SPF 25 
ปราศจากน�้ามัน เนื้อครีมเนียนละเอียด ซึมซาบรวดเร็ว
สู่ใต้ผิว ปราศจากส่วนผสมของน�้ามัน และไม่ก่อให้เกิดสิว 

ส่วนประกอบส�ำคัญ	:	
 Micronized Titanium Dioxide สารกันแดด 
ซึ่งท�าหน้าที่ในการสะท้อน ดูดแสง และกระจายแสง 
ปกป ้องผิวจำก	UVA	 และ	UVB ในรูปแบบของ 
โครงสร้างโมเลกุลที่เล็กลง ปราศจากสี จึงไม่ท�าให้ 
หน้าขาววอกเมือ่ทา
 Micronized Zinc Oxide สารกันแดดซึ่งท�า
หน้าที่ส่วนใหญ่ในการดูดซับรังสี UVA ซึ่งทะลุผ่านลง 
ไปท�าลายชั้นของเส้นใยคอลลาเจน และอิลาสตินใต ้
ผิวหนังท�าหน้าที่ร่วมกับ Titanium Dioxide ได้ดี ในการ
ปกป้องผิวทั้ง UVA และ UVB 
 CoQ10 สารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง ให้
พลังงานแก่ผิว และมีรำยงำนของกำรลดริ้วรอยของ 
ผิวพรรณ	ภำยใน	4-5	สัปดำห์	หลังกำรใช้อยำ่งต่อเนือ่ง 
 Allantoin บ�ารุงรักษา ให้ความชุ่มชื้น ลดอาการ 
ระคายเคอืง ฟ้ืนฟผูวิที่ไหม้จากการถกูท�าลายโดยแสงแดด 
 Vi tamin	E	Aceta te สารต ้ านอนุมูลอิสระ 
ประสิทธิภาพสูง ช่วยให้ผิวอ่อนนุ่ม และบ�ารุงผิว

จุดเด่นที่แตกต่ำง:
 1. รปูแบบโมเลกลุทีเ่ลก็ของสารกนัแดดประสทิธภิาพสงู 
ในสัดส่วนที่เหมาะสม ทั้ง Micronized Zinc Oxide 
และ Micronized Titanium Dioxide ท�าให้ปกป้องรังสีจาก 
แสงอาทติย์ได้อย่างสิน้เชงิ แม้กระทัง่การเล่นกฬีากลางแจ้ง 
โดยไม่ท�าให้หน้าขาววอก 
 2. เป็นสตูรทีป่ราศจากน�้ามนัโดยสิน้เชงิ จงึไม่ก่อให้
เกดิความมนับนใบหน้า และไม่ก่อให้เกดิสวิ เหมาะอย่างยิง่ 
ส�าหรับผู้ที่เป็นสิวได้ง่าย
 3. เป็นครีมบ�ารุงผิว และลดริ้วรอยไปในตัว เพราะ 
มีส่วนผสมของสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง คือ 
วิตามินอี และโคคิวเทน
 4. เป็นสตูรส�าหรบัผวิแพ้ง่าย และผวิทีร่ะคายเคอืงง่าย 
เนื่องจากมีสาร Allantoin ช่วยลดอาการระคายเคือง 
รักษาผิวที่อักเสบจากแสงแดด และบ�ารุงผิว

วิธีใช้	:		ลูบไล้เนื้อครีมอย่างบางเบา ทั่วใบหน้า และล�าคอ 
  ก่อนออกจากบ้านในตอนเช้า

ขนาดบรรจุ :         25 กรัม
ราคาขาย            800 บาท
ราคาสมาชิก        650 บาท

กลุ่มเวชสำ�อ�ง
ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด

Co Q10 Day Cream with Sunblock
โคคิวเทน เดย์ครีม วิท ซันบล็อค เอส พี เอฟ 25
ครีมกันแดดผสมโคคิวเทน SPF 25 สูตรปราศจากน�้ามัน
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ผลิตภัณฑ์ผลัดเซลล์ผิว
กลุ่มเวชสำ�อ�ง

Pharma Care® Peeling
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Mixed Fruit 12%
มิกซ์ ฟรุ๊ต 12%
AHA เพื่อการผลัดเซลล์ผิว หน้าขาว ใส

กลุ่มเวชสำ�อ�ง
ผลิตภัณฑ์ผลัดเซลล์ผิว

ข้อแนะน�ำในกำรใช้ AHA Mixed Fruit 12%

	 หากเป็นผู้ที่ไม่เคยใช้	AHA		ผลัดผิวมาก่อน	และ

มอีาการระคายเคอืงมาก	ไม่จ�าเป็นต้องทิง้ไว้ถงึ	10	นาท	ีใน 

ครัง้แรก	สามารถเพิม่ระยะเวลาให้	AHA	สมัผสัผวิหน้านานขึน้ 

ในการใช้ครัง้ต่อไป	และต้องใช้ผลติภณัฑ์กนัแดดร่วมด้วยเสมอ

 

ขนาดบรรจ	ุ:	 10	มล.

ราคาขาย	 450	บาท

ราคาสมาชิก		 360	บาท

วิธีใช้ :		 ท�าความสะอาดผวิหน้า	แล้วเชด็ให้แห้ง	จากนัน้

ใช้ส�าลี	ชุบ	AHA	Mixed	Fruit	12%	เช็ดบนผิวหน้าเว้น

บริเวณรอบดวงตาทิ้งไว้ประมาณ		8-10	นาท	ีจากนั้นล้าง

ออกด้วยน�า้สะอาด	สามารถใช้วนัเว้นวนั	หรอืวนั	เว้น		2	วันได้

	 Pharma	Care	Cosmetics	ขอแนะน�า	ผลิตภัณฑ์

เพื่อการผลัดเซลล์ผิวด้วยการดูแลแบบมืออาชีพ	ซึ่งคุณ

ดูแลผิวของคุณเองได้ที่บ้าน	ด้วยขบวนการง่ายแสนง่าย	

ด้วย	AHA	Mixed	Fruit		12%	เผยผวิใหม่ที่สดใสอ่อนวัย	

เนียนนุ่มกว่าเดิม	เห็นผลตั้งแต่การใช้ครั้งแรก

 

 วงกำรเวชส�ำอำงป ัจจุบัน ได ้ใช ้ AHA หรือ 

A l p ha  Hyd r o x y  Ac i d  กรดผลไม ้  ซึ่ ง มี ฤทธิ์

สลำยแรงยึด เหนี่ ยวของชั้นหนั งก� ำพร ้ ำ กระตุ ้ น 

ให้เกิดกำรผลัดเซลล์ผิวในชั้นหนังก�ำพร้ำ	 เผยผิวใหม่	

ทีส่ดใส	อ่อนเยาว์	นอกจากนี	้AHA	ยงัท�าให้มกีารจดัเรียง

โครงสร้างของผิวชั้นหนังก�าพร้าใหม่	 ท�าให้ได้ผิวที่

เนียนเรียบ	 มีสีผิวที่สม�่าเสมอ	 และยังมีผลกระตุ ้น 

การสร้างเส้นใยคอลลาเจน	และเนือ้เยือ่ฟองน�า้ใต้ชัน้หนงัแท้	

จึงให้ผลดีในการลดริ้วรอย	เมื่อใช้อย่างสม�่าเสมอ	จะลด	

และป้องกันการเกิดสิวเสี้ยนได้ด้วย		แนะน�า		AHA	ใน

คนทีเ่ป็นสิว	รวมทั้งผู้ที่มีผิวหน้ามัน	 เภสัชเครื่องส�าอาง

พบว่า	การใช้ส่วนผสมของ	AHA	หลากหลายรูปแบบ 

ให้ผลดีกว่าใช้	AHA	รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

	 AHA	Mixed	Fruit	Acid	 	 ผลิตภัณฑ์ส�าหรับ

การผลดัเซลล์ผวิใหม่	มส่ีวนผสมของกรดผลไม้หลากหลาย

ชนิด	 ได้แก่	Glycolic	Acid	 จากอ้อย	Lactic	Acid	

จากน�้านม	Tartar ic	Acid	 จากองุ ่น	Citr ic	Acid 

จากส้ม	และมะนาว	และ		Malic	Acid	จากแอปเป้ิล	นอกจากนี ้

ยงัประกอบด้วย	สารสกดัจากเมลด็องุน่	Tea	Tree	Oil	และ	

Witch	Hazel	ร่วมกันบ�ารุงผิว	และลดอาการระคายเคือง

ระหว่างกระบวนการผลัดผิว
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Pharma’s Peel® Solution 06  
ฟาร์ม่า พิล โซลูชั่น 06   
โลชั่นลดรอยด่างดำา และริ้วรอยเหี่ยวย่น   

วธิใีช้ :	ท�าความสะอาดผวิหน้า	แล้วเชด็ให้แห้ง	จากนัน้ใช้ส�าลชีบุ 

Pharma’s	Peel®	Solution	06	ทาลงบนผิวหน้าให้ทั่ว	ทิ้งไว้	

3-5	นาที	แล้วล้างออกด้วยน�า้สะอาด	วันละ	1	ครั้ง	ทุกวัน

 

ข้อแนะน�ำในกำรใช้ Pharma’s Peel® Solution 06 

	 1.		หากท่านต้องการผลดัเซลล์ผวิด้วย	Pharma’s	Peel® 

Solution	06	จ�าเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดร่วมด้วยเสมอ

	 2.		หากท่านต้องการลดเลอืนฝ้าลกึ	ควรใช้		Pharma’s	Peel® 

Solution	06	ร่วมกับ	ครีมแต้มฝ้า	และผลิตภัณฑ์กระตุ้น 

การสร้างเซลล์ผิวใหม่	เช่น	เซรั่มโปรตีนไหม	หรือฟาร์ม่าแคร ์

เซลล์รนีวิ	ซรีัม่	โดยใช้ผลติภณัฑ์กระตุน้การสร้างเซลล์ผวิใหม่	

และครีมแต้มฝ้า	เช้า-เย็น	ทุกวัน

	 3.		หากท่านต้องการท�าเบบีเ้ฟส	ควรใช้	Pharma’s	Peel®

Solution	06	ทาทั่วบริเวณใบหน้า	ร่วมกับ	ผลิตภัณฑ์กระตุ้น 

การสร้างเซลล์ผวิใหม่	เช่น	เซรัม่โปรตนีไหม	หรอื	ฟาร์ม่าแคร์ 

เซลล์รนีวิ	ซรีัม่	โดยใช้ผลติภณัฑ์กระตุน้การสร้างเซลล์ผวิใหม่	

เช้า-เย็น	ทุกวัน

	 4.		ไม่ควรทิง้	Pharma’s	Peel®	Solution	06	ไว้บนผวิหน้า	

นานเกิน	5	นาท	ีในการใช้แต่ละครั้ง

ขนาดบรรจุ:	 10	 มล.

ราคาขาย	 625	 บาท

ราคาสมาชิก	 500	 บาท

Pharma’s Peel® Solution 06 

 คุณประโยชน์ : เป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จาก

สหรฐัอเมรกิา	เพือ่การผลดัเปลีย่นเซลล์ผวิชัน้หนงัก�าพร้า

ออกอย่างนุม่นวล	และค่อยเป็นค่อยไป	โดยทีม่ผีลข้างเคยีง

หลงัการลอกผวิน้อยมาก	หรอืแทบจะไม่มเีลย	เพือ่ทีจ่ะไม่

สร้างความรบกวนให้กับชีวิตประจ�าวันของผู้รับการรักษา	

เป็นการผลดัเปลีย่นเซลล์ผวิที่ใช้เวลารวดเรว็	ปลอดภยัสงู 

และมปีระสทิธภิาพ	โดยใช้ส่วนผสมของสารสกดัธรรมชาติ

จากผลไม้	และสารออกฤทธิห์ลายชนดิ	ผูใ้ช้บางรายอาจจะ

ต้องผ่านการรกัษาด้วย	Pharma’s	Peel® Solution	06	เป็น

ระยะเวลามากกว่าหนึ่งเดือน	เพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการ

Pharma’s Peel® Solution 06 ใช้ได้ผลกบัปัญหำผวิพรรณ

ชนิดใดบ้ำง

	 •	ใช้ลอกริ้วรอยเหี่ยวย่น	จุดด่างด�าอันเนื่องมาจาก

ความชราทัง้ใบหน้า	ล�าคอ	และรอบดวงตา	ผวิพรรณสดใส

เต่งตงึขึน้	เนือ่งจากมกีารกระตุน้การสร้างเส้นใยคอลลาเจน

ใต้ผิวหนังได้ด้วย

	 •	ใช้ลอกฝ้า	กระ	รอยด่างด�า		

	 •	ใช้ลอกสิว	สิวอุดตัน	และแผลเป็นจากสิว

	 •	ใช้ลอกผิวที่ไม่เรียบ	รอยนูน	

	 •	ใช้ลอกผิวที่ถูกท�าลายโดยแสงแดด

ส่วนประกอบส�ำคัญ : Multifruit,	Tea	Tree	Oil	Extract,	

Grape	Seed	Extract,	Witch	Hazel

กลุ่มเวชสำ�อ�ง
ผลิตภัณฑ์ผลัดเซลล์ผิว
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ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมลดริ้วรอย
กลุ่มเวชสำ�อ�ง

Pharma Care® Anti-Wrinkles
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	 คุณประโยชน์	: นวัตกรรมครีมโปรตีนไหม ผสม
ไฮยาลูโรนกิ แอซดิ เพือ่การซอ่มแซม บำารงุผวิ และลด 
ริว้รอยจากแสงแดด ความแหง้กรา้น และวยั เพิม่ปรมิาณ 
การสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนัง ลดรอยแผลเป็น
และโอกาสการเกิดรอยแผลเป็น ทำาให้แผลหาย
เร็วขึ้น ซ่อมแซมผิวที่สึกหรอ หรือเสียหายจาก
แสงแดด มลภาวะ หรอืการทำาทรทีเมนตบ์รเิวณใบหนา้ 
ให้ความชุ่มชื้น เหมาะสำาหรับผิวแพ้ง่าย ผลิตจาก
ธรรมชาติแท้ 100% เหมาะสำาหรับผิวทุกเพศทุกวัย

ส่วนประกอบสำ�คัญ	:	
 โปรตนีไหม ผลงานวจิยัทางวทิยาศาสตรร์บัรองวา่
โปรตีนไหมสามารถต้านอนุมูลอิสระ และกระตุ้นการสร้าง
คอลลาเจนใต้ผิวหนังได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำากว่า 30% เมื่อ
มีการใช้อย่างต่อเนื่อง ในระยะเวลาเพียง 2 สัปดาห์ 
ทำาให้ผิวหนังมีความยืดหยุ่นสูงขึ้น ผิวนุ่ม เนียนขึ้น 
รอยด่างดำาจางลง และผิวสามารถอุ้มความชื้นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ อันเป็นปัจจัยสำาคัญในการลดริ้วรอย 
นอกจากนี้ โปรตีนไหมยังลดการสร้างเม็ดสี  อันเป็น

กลุ่มเวชสำ�อ�ง
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมลดริ้วรอย

วธิใีช	้:  ลบูไล ้ Pharma Care Silk Repair ทัว่ใบหนา้ และ
  ลำาคอ เชา้ และกอ่นนอน เพือ่ฟืน้ฟ ูซอ่มแซม 
  สภาพผิว และลดริ้วรอย

ขนาดบรรจุ :  15 กรัม

ราคาขาย 1,200 บาท

ราคาสมาชิก 950 บาท

สาเหตุของ กระ ฝ้า  และรอยด่างดำา  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 Hyaluronic Acid ส่วนประกอบสำาคัญของ
ชั้นหนังแท้ ทำาหน้าที่อุ้มน้ำา เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับ 
ผิวพรรณ และลดริ้วรอย

จุดเด่นที่แตกต�่ง	:
 Pharma Care Silk Repair ใช้เทคโนโลยีการนำา
แคปซูลเล็กๆ มาห่อหุ้มสารสำาคัญ เพื่อพาลงใต้ผิว 
(encapsulation) ทำาให้โปรตีนไหมถูกดูดซึมผ่านผิว
ได้ง่าย และไม่ก่อให้เกิดการแพ้ 

Pharma Care Silk Repair 
ฟาร์ม่า แคร์ ซิลค์ รีแพร์ 
ครีมโปรตีนไหม เพื่อการซ่อมแซมผิว

น วั ต ก ร ร ม ค รี ม โ ป ร ตี น ไ ห ม  เ พื่ อ ก า ร ซ่ อ ม แ ซ ม ผิ ว



เอ
กส

าร
เพ

ื่อก
าร

อบ
รม

ภา
ยใ

นบ
ริษ

ัทฯ
เท

่าน
ั้น

Pharma Care Golden Silk Serum 
ฟาร์ม่า แคร์ โกลด์เดน ซิลค์ เซรั่ม
เซรั่มผสมทองคำา และโปรตีนไหม

กลุ่มเวชสำ�อ�ง
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมลดริ้วรอย

วิธีใช้	: ลูบไล้  Pharma Care Golden Silk Serum 
  ให้ทั่วใบหน้า และลำาคอ เช้า-ก่อนนอน

ขนาดบรรจุ :  15 กรัม

ราคาขาย   1,650 บาท

ราคาสมาชิก   1,400 บาท

	 คณุประโยชน์	: คนืความสมดลุ และอ่อนเยาว์ของ 
ผิวพรรณด้วย ซีรั่มผสมทองคำ�บริสุทธิ์	99.99%	และ	
โปรตีนไหม เนื่องจากทองคำาบริสุทธิ์สามารถชะลอ
การเสื่อม และลดลงของระดับปริมาณคอลลาเจน 
และอิลาสตินใต้ผิวหน้า และชะลอการลดลงของ 
ความยดืหยุน่ผวิหน้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี ้
ทองคำายังมีคุณสมบัติในการสมานผิว ลดการติดเชื้อ 
กระตุ้นการทำางานของต่อมนำ้าเหลือง ให้ขับสารพิษ
ออกจากผวิ ลดปัญหาการอกัเสบของผวิหนงั เมือ่ต้องพบกบั 
แสงแดดจดัได้อกีด้วย ส่วนผสมของโปรตนีไหมในเซรัม่ 
จะทำาหน้าที่กระตุ ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนัง 
ช่วยให้ผิวเนียนนุ่ม ชุ่มชื้น และลดเลือนริ้วรอย และ 
ลดการสร้างเม็ดสี อันเป็นสาเหตุของ ฝ้า กระ รอย
ด่างดำา 
 เหม�ะสำ�หรับผู ้ที่มีปัญห�เรื่องสิว	ผิวแพ้ง่�ย 
ผวิอกัเสบ	ผวิบอบบ�ง	ผวิทีเ่สยีห�ยจ�กก�รรกัษ�ด้วย
ส�รเคมี		หรือไวต่อแสงแดด   ใช้ได้กับทุกสภาพผิว 
ทุกเพศ ทุกวัยโดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง

ส่วนประกอบสำ�คัญ	:	
 99.99%	Gold	Flakes ชะลอการเสื่อม และ 
ลดลงของระดับปริมาณคอลลาเจน และอิลาสตินใต้
ผิวหน้า และชะลอการลดลงของความยืดหยุ่นผิวหน้า 
สมานผิว  ลดการติดเชื้อ  กระตุ ้นการทำางานของ
ต่อมนำา้เหลอืงให้ขบัสารพษิออกจากผวิ ลดการอกัเสบ
ของผวิ 
 Sericin สารออกฤทธิ์สำาคัญจากโปรตีนไหม ที่
สามารถต้านอนุมูลอิสระ กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน

ใต้ผวิหนงั ให้เพิม่ขึน้ไม่ตำ่ากว่า 30% เมือ่มกีารใช้อย่าง 
ต่อเนื่อง ในระยะเวลาเพียง 2 สัปดาห์ ทำาให้ผิวหนัง
มีความยืดหยุ่นสูงขึ้น ผิวนุ่มขึ้น เนียนขึ้น รอยด่างดำา 
จางลง    และผิวสามารถอุ ้มความชุ ่มชื้นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  อันเป็นปัจจัยสำาคัญในการลดริ้วรอย 
 L-Arginine กระตุน้การไหลเวยีนเลอืดบรเิวณผวิหน้า 
ทำาให้เซลล์ได้รับออกซิเจนมากขึ้น  สีผิวเปล่งปลั่ง
แดงระเรื่อด้วยเลือดฝาด
 Hydrolyzed Oat Protein ช่วยให้ผวิอุม้นำา้ได้ดขีึน้ 
ให้ความอ่อนนุ่ม ชุ่มชื้น แก่ผิวพรรณ ลดเลือนริ้วรอย
เล็กๆ อันเกิดจากความแห้งกร้าน
 
จุดเด่นที่แตกต�่ง	:
 1. Pharma Care Golden Silk Serum ใช้
นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ในการนำาทองคำาบริสุทธิ์ 
99.99% มาบรรจใุนไลโปโซมขนาดเลก็ เส้นผ่าศนูย์กลาง
ระดับนาโนเมตร ทองคำาในนาโนไลโปโซม จะซึมซับ
เข้าสู่ผิวหนังทันทีเมื่อสัมผัส แตกต่�งจ�กทองคำ�ใน
รูปแบบอื่น	ซึ่งไม่ส�ม�รถถูกดูดซึมเข้�สู่ผิวหนังได้
 2. โปรตีนไหมถูกห่อหุ้มด้วยนาโนไลโปโซม เพื่อ
ให้ดูดซึมผ่านผิวหนังได้ง่าย  โดยไม่ก่อให้เกิดการแพ้
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วิธีใช้	:  ทาทั่วใบหน้า และลำาคอ เช้า-ก่อนนอน

 ขนาดบรรจุ :               15  กรัม

 ราคาขาย    1,500 บาท

 ราคาสมาชิก   1,200 บาท 

ผลของการทา Marine Lavender

กลุ่มเวชสำ�อ�ง
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมลดริ้วรอย

	 คุณประโยชน์	:  I Belift® นวัตกรรมใหม่ล่าสดุ
ของการลดริ้วรอย กระชับผิวหน้าแบบทันใจ เห็นผล
ทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว	ระยะสัน้	เหน็ผลอย่�งรวดเรว็	
ลดริ้วรอย	ภ�ยใน	1-2	ชั่วโมง	ผลอยู่ได้ถึง	24	ชั่วโมง 
ระยะยาว ริว้รอยตืน้ขึน้จากการกระตุน้การสร้างเส้นใย
คอลลาเจน และอิลาสตินใต้ผิวหนัง ภายหลังการใช้
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2 สัปดาห์ 

ส่วนประกอบสำ�คัญ	:	
 Marine   Lavender   Extract     สารสกัดจาก
ดอกลาเวนเดอร์ทะเล ยบัยัง้การหดตวัของกล้ามเนือ้ผวิหน้า 
ลดริ้วรอยอันเกิดจากพฤติกรรมการแสดงสีหน้า และ
อารมณ์ ผ่อนคลายกล้ามเนือ้ผวิ ใช้ได้ผลดทีัง้กบัริว้รอยลึก 
และริ้วรอยตื้น ให้ผลในการยกกระชับ และลดเลือน 
ริ้วรอยอย่างรวดเร็ว เห็นผลภายใน 24 ชั่วโมง ทำาให้
ผวิเรยีบ ตงึ เนยีนขึน้ และผลยงัคงอยูต่ลอดระยะเวลา
อีก 2 สัปดาห์หลังการใช้ 
    L-Hydroxyproline อะมิโนแอซิด ตัวสำาคัญ
ที่สุดในการสร้างเส้นใยคอลลาเจนใต้ผิวหนัง กระตุ้น
การสร้างเส้นใยคอลลาเจน และสร้างความชุ่มชื้น 
ให้กบัชัน้ผวิหนงั 
 Yeast	Extract กระตุน้ภมูต้ิานทาน ฟ้ืนฟสูภาพผวิ
ทำาให้ผวิอ่อนนุม่ และเพิม่ความอุม้นำา้ให้กบัผวิพรรณ 
      Unicondrin ATP ให้พลังงาน และออกซิเจนแก่
เซลล์ผิว ให้ชีวิตชีวาแก่เซลล์ผิว
     Hyaluronic Acid  ส่วนประกอบสำาคัญของ

ชั้นหนังแท้ทำาหน้าที่อุ ้มนำ้า เพิ่มความชุ ่มชื้นให้กับ
ผิวพรรณ และลดริ้วรอย

จุดเด่นที่แตกต�่ง	
 1.  I Belift® เหน็ผลในการยกกระชบั และลดริว้รอย 
อย่างรวดเรว็ภายในระยะเวลา 1-2 ชั่วโมงหลงัการใช้  ผล
คงอยูไ่ด้ถงึ	24	ชัว่โมง	และมีผลต่อเนือ่งอีกถึง	2	สัปด�ห์
หลังก�รใช	้
 2.  ผลระยะยาวต่อผิว เป็นการกระตุ้นการสร้าง
เส้นใยคอลลาเจนใต้ผวิ ให้พลงังาน และฟ้ืนฟสูภาพผวิ
ที่เสียหายจากความแห้งกร้าน และความชรา ทำาให้ผิว
ตึง เรียบ เนียนขึ้นในระยะยาว

I Belift® Instant Face Lift 
ไอ บีลิฟท์ อินสแตน เฟส ลิฟท์ 
เซรั่มยกกระชับผิวหน้า ลดริ้วรอย
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Natural Moisturizing Factor (NMF)

Aqua Splash Moisturizer
เอควา สแปลช มอยส์เจอร์ไรซ์เซอร์

สูตรคืนน้ำานวลธรรมชาติให้แก่ผิวพรรณ

กลุ่มเวชสำาอาง
ผลติภณัฑน์วตักรรมลดเลือนริ้วรอย

คณุประโยชน์	: 
มอยส์เจอร์ไรซ์เซอร์ สตูรให้ความชุม่ชืน้ และบำารงุผวิ 
พเิศษ ทีเ่ตมินำา้นวลธรรมชาตใิห้กบัผวิพรรณ ประกอบด้วย
สารบำารงุ และสารสกดัจากพชืพรรณธรรมชาตมิากมาย 
เช่น รากหนวดปลาดกุแคระ สารสกดัจากว่านหางจระเข้ 
สารสกดัจากยสีต์ สารสกดัจากพชืพรรณใต้ทะเล ทำาหน้าที่
ช่วยดึงนำ้าจากบรรยากาศ   และจากร่างกายเข้าสู่ผิว
ชั้นนอกสุด   และเติมเต็มช่องว่างระหว่างเซลล์ผิว
ชัน้นอกสดุ รวมทัง้กกัเกบ็ หรอืป้องกนัการระเหยของ
นำา้ออกจากผวิ

ส่วนประกอบสำ�คญั	:
Ophiopogon Japonicus Root, Pichia Anomala 
Extract, Hydrolyzed Viola Tricolor Extract, Aloe 
Barbadensis Leaf Juice, Zostera Marina Pectin and 
Hydrolyzed  Glycosaminoglycans

จดุเด่นทีแ่ตกต่�ง	:	
1. คืนนำ้านวลธรรมชาติให้กับผิวพรรณ
2. เนือ้ครมีถกูออกแบบให้ทิง้ความชุม่ชืน้ไว้บนผิวหนัง
   ตลอดวนั จากการทาเพยีงหนึง่ครัง้ก่อนการแต่งหน้า
3. มีส่วนผสมของสารสกัดจากพืชพรรณธรรมชาติ
   หลากหลายชนิด

4. ลดเลือนริ้วรอยเล็กๆ    และป้องกันริ้วรอยจาก
   ความแห้งกร้าน
5. ปราศจากความมัน และไม่ก่อให้เกิดสิว 

วธิใีช้	: ลบูไล้เนือ้ครมีอย่างบางเบาทัว่ใบหน้า และลำาคอ 
30 นาท ีก่อนออกจากบ้าน และก่อนนอน 

ขน�ดบรรจ	ุ:      22  กรมั
ราคาขาย        1,250  บาท
ราคาสมาชกิ      980  บาท
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ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิวรอบดวงต�
กลุ่มเวชสำ�อ�ง

Pharma Care® Beautiful Eyes
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กลุ่มเวชสำ�อ�ง
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมลดริ้วรอย

I Belift® Miracle Eyelift 
ไอ บีลิฟท์ มิราเคิล อายลิฟท์
เซรั่มยกกระชับผิวรอบดวงตา

	 คุณประโยชน์	: ใช้ยกกระชับผิวรอบดวงตา ลดร้ิวรอย
และทำาให้เครื่องสำาอางติดผิวดีขึ้น เห็นผลทั้งระยะสั้น 
และระยะยาว ระยะสั้นเห็นผลอย่างรวดเร็ว ลดริ้วรอย 
ภายใน  3-5 นาท ีระยะยาวริว้รอยตืน้ขึน้จากการกระตุน้ 
การสร้างเส้นใยคอลลาเจน และอิลาสตินใต้ผิวหนัง 
ภายหลังการใช้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 4 สัปดาห์
 
ส่วนประกอบสำ�คัญ	:
 Marine Lavender Extract สารสกัดจาก
ดอกลาเวนเดอรท์ะเล ยบัยัง้การหดตวัของกลา้มเนือ้ ลด 
ร้ิวรอยอันเกิดจากพฤติกรรมการแสดงสีหน้า และอารมณ์  
ผอ่นคลายกลา้มเนือ้ผวิ ใชไ้ดผ้ลดทีัง้กบัริว้รอยลกึ และ 
ริ้วรอยตื้น ให้ผลในการยกกระชับ และลดเลือนริ้วรอย
อยา่งรวดเรว็ เหน็ผลภายใน  2 - 24 ชัว่โมง ทำาใหผ้วิเรยีบ 
ตงึ เนยีนขึน้ และผลยงัคงอยูต่ลอดระยะเวลาอกี 2 สปัดาห ์
หลังการใช้ 
 Sweet Almond Seed Extract โปรตีนสกัด
จากเมล็ด Sweet Almond ยกกระชับผิวรอบดวงตา 
ทำาให้ผิวเรียบเนียน เปล่งประกาย และลดริ้วรอย  
เห็นผลทันทีหลังการใช้ 
 Unichondrin ATP ให้พลังงาน และออกซิเจน
แก่เซลล์ผิว ให้ชีวิตชีวาแก่เซลล์ผิว
 Oat Kernel Extract ทำาให้ผิวอ่อนนุ่ม ชุ่มชื้น
ยกกระชับผิว และลดริ้วรอย เห็นผลทันทีหลังการใช้ 
ทำาให้เครื่องสำาอางติดผิวดียิ่งขึ้น

จุดเด่นที่แตกต�่ง	:
 ไอ บีลิฟท์ มิราเคิล  อายลิฟท์  ช่วยกระชับ
กล้ามเนื้อผิวรอบดวงตา ทำาให้ผิวอ่อนนุ่ม เรียบเนียน 
ลดริว้รอย เหน็ผลในการยกกระชบั และลดริว้รอยทนัท ี
ภายหลังการใช้ประมาณ 3-5 นาที
 ไอ บีลิฟท์ มิราเคิล อายลิฟท์ นุ่มนวลต่อผิวบริเวณ
รอบดวงตาโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผิวรอบดวงตา
 เห็นผลการใช้ทั้งระยะสั้น และระยะยาว โดย
การกระตุ้นการสร้างเส้นใยคอลลาเจน และอิลาสติน 
ใต้ผิวหนัง เป็นการลดริ้วรอยระยะยาวอย่างแท้จริง
 ทำาให้เครื่องสำาอางติดทน และเรียบเนียน เพิ่ม
ความง่ายต่อการแต่งแต้มสีสันรอบดวงตา
 สารออกฤทธ์ิถูกเ ก็บในไลโปโซม โดยใช้ 
นาโนเทคโนโลยีเพ่ิมการดูดซึมสารสำาคัญผ่านผิวหนัง 
เห็นผลดีย่ิงข้ึน เม่ือมีการใช้ร่วมกับการรับประทาน 
บีดริงส์ คอลลาเจน

วิธีใช้	: ทาผิวรอบดวงตา เช้า-ก่อนนอน  โดยเน้น
บริเวณที่เป็นริ้วรอย 

ขนาดบรรจุ :  10 มล.
ราคาขาย 1,500 บาท
ราคาสมาชิก 1,200 บาท

เห็นผลทั้งระยะสั้น และ ระยะยาว
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ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผม
กลุ่มเวชสำ�อ�ง

Pharma Care® Beautiful Hair
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ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผม

วิธีใช้ :	ใช้ท�าความสะอาดเส้นผม	สามารถสระได้
บ่อยครั้งเท่าที่ต้องการ

ขนาดบรรจุ	:	 250	 มล.
ราคาขาย	 375	 บาท
ราคาสมาชิก	 300	 บาท

Anti-Dandruff Shampoo
แอนตี้ แดนดรัฟฟ์ แชมพู
แชมพูทำ�คว�มสะอ�ด และป้องกันรังแค

 คุณประโยชน ์  :	 แชมพูท�าความสะอาด 
และป้องกนัรงัแค	ปกป้องหนงัศรีษะจากเชือ้แบคทเีรยี
อนัก่อให้เกดิรงัแค	ควบคมุการท�างานของต่อมไขมัน	
ลดอาการระคายเคืองของหนังศีรษะ		เหมาะกับ
ทุกสภาพเส้นผม	

ส่วนประกอบส�ำคัญ : 
 D-Panthenol		อกีรปูแบบหนึง่ของวิตามินบี	5	
ซึมซาบลงถึงรากผมอย่างล�า้ลึก	เพื่อบ�ารงุหนงัศรีษะ	
ช่วยซ่อมแซมเส้นผมทีฉ่กีขาด	เปราะบาง	ผมแตกปลาย	
หรอืถกูท�าลาย	จากการตกแต่งทรงผม	ช่วยให้เส้นผม
อุ้มน�้าได้ดีขึ้น	 เพิ่มความยืดหยุ่น	และสปริงให้กับ
เส้นผม
 Coconut Diethanolamide	 	ช่วยเคลือบให้
เส้นผมเป็นเงางาม	และดูสุขภาพดี		ผมไม่พันกัน	
จัดทรงได้ง่าย
 Sodium PCA	 	 ช่วยท�าให้เส ้นผมอุ ้มน�้า
ได ้ดียิ่ งขึ้น	 ระงับอาการคัน	 และระคายเคือง 
หนังศีรษะ
 Triclosan		ท�าลายเชื้อแบคทีเรีย	สาเหตุของ
การเกิดรังแคบนหนังศีรษะ

 Chamomile Extract	สารสกดัจากดอกชาโมมาย	
มีคุณสมบัติในการบ�ารุงรากผม		และหนังศีรษะ		ลด
การระคายเคืองของหนังศีรษะ	ท�าให้โครงสร้างของ
เส้นผมแข็งแรง
 Sebum Regulator		รังแคโดยมากมีสาเหตุ
มาจากการทีต่่อมน�า้มนับนหนงัศรีษะผลติน�า้มนัมาก
ไปอย่างผิดปกติ	sebum	regulator	จะช่วยให้ต่อม
น�้ามันบนหนังศีรษะ		ท�างานเป็นปกติ		นอกจากนี้
ยังช่วยให้รากผมแข็งแรง	และก�าจัดเซลล์ที่ตายแล้ว
บนหนังศีรษะ	

จุดเด่นที่แตกตำ่ง :
 ใช้ได้ทั้งแง่ของกำรรักษำ และกำรป้องกัน 
อำกำรคนัศรีษะ หนงัศรีษะมนั และมีรังแค

แชมพูทำ�คว�มสะอ�ด และ ป้องกันรังแค 
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กลุ่มเวชสำ�อ�ง
ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผม

Enhanced Hair Growth Shampoo 
เอ็นฮ�นซ์ แฮร์ โกรท แชมพู
แชมพูกระตุ้นก�รงอกใหม่
และลดก�รหลุดร่วงของเส้นผม

 คุณประโยชน์ :	แชมพูท�าความสะอาด	และบ�ารุง 
รากผมส�าหรับผู้ที่ผมบาง	หรือผมร่วง	ประกอบด้วย 
สารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดที่มีคุณสมบัติ 
ในกำรกระตุ้นกำรงอกใหม่ของเส้นผม และบ�ำรุงเซลล ์
รำกผม ป้องกันผมร่วง ช่วยให้รำกผมแข็งแรง ผมดก 
เป็นเงำงำม

ส่วนประกอบส�ำคัญ :
 D-Panthenol	อีกรูปแบบหนึ่งของวิตามินบี	5	
ซึมซาบลงถึงรากผมอย่างล�้าลึก	 เพื่อบ�ารุงหนังศีรษะ	 
ช่วยซ่อมแซมเส้นผมทีฉ่กีขาด	เปราะบาง	ผมแตกปลาย 
หรอืถกูท�าลาย	จากการตกแต่งทรงผม	ช่วยให้เส้นผม
อุม้น�า้ได้ดขีึน้	เพิม่ความยดืหยุน่	และสปรงิให้กบัเส้นผม
 Coconut Diethanolamide	ช่วยเคลอืบให้เส้นผม
เป็นเงางาม	และดูสุขภาพดี	ผมไม่พันกัน	จัดทรง 
ได้ง่าย
 Ginseng Extract	 สารสกัดจากโสม	กระตุ ้น 
การไหลเวยีนโลหติไปหล่อเลีย้งหนงัศรีษะ	กระตุน้การงอก 
ใหม่ของเส้นผม	และปรับสภาพหนังศีรษะที่ถูกท�าลาย
ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น	
 Pueraria Mirif ica Extract	 สารสกัดจาก 
กวาวเครือ	มีคุณสมบัติในการกระตุ้นการงอกใหม่ของ
เส้นผม	คืนความมีสุขภาพดี	และอ่อนเยาว์ให้เซลล์
หนังศีรษะ

 Swertia Extract		ท�าความสะอาดหนังศีรษะ
อย่างล�า้ลกึ	หมดจด	ก�าจัดรังแค	อาการคัน	และอาการ 
ระคายเคืองหนังศีรษะ
 Gingko Biloba Extract	สารสกัดจากใบแปะก๊วย 
กระตุ ้นการไหลเวียนโลหิตที่ไปเลี้ยงเซลล์รากผม	
กระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผม	ท�าให้รากผมที่งอก
ใหม่แข็งแรง

จุดเด่นที่แตกตำ่ง : 
	 1.	เป็นสารสกัดจากธรรมชาติล้วน	ปราศจาก
การระคายเคือง	หรือสารตกค้างบนหนังศีรษะ
	 2.	สามารถใช้ท�าความสะอาดเส้นผมได้ทุกวัน	
โดยไม่ท�าให้ผมแห้งกร้าน
	 3.	ป้องกัน	และลดอาการผมร่วง
	 4.	บ�ารุงหนังศีรษะ	ขณะท�าความสะอาด

วิธีใช	้:	ใช้ท�าความสะอาดเส้นผม	สระได้บ่อยครั้งเท่าที ่
	 	ต้องการ	ส�าหรบัผูท้ีผ่มร่วง	ผมบาง	ควรใช้ร่วม 
  กับ	แฮร์	 โกรท	 โลชั่น	และการรับประทาน 
  บีดริงส	์คอลลาเจน

ขนาดบรรจ	ุ:	 250	มล.
ราคาขาย	 375	บาท
ราคาสมาชิก	 300	บาท

แชมพูทำ�คว�มสะอ�ด กระตุ้นก�รงอกใหม่
และลดก�รหลุดร่วงของเส้นผม บำ�รุงร�กผมให้แข็งแรง
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Hair Growth Lotion 
แฮร์ โกรท โลชั่น
โลชั่น กระตุ้นก�รงอกใหม่  
และลดก�รหลุดร่วงของเส้นผม 

วธิใีช้ :  ทานวดเบาๆ		บรเิวณหนงัศรีษะ		ทีผ่มร่วง	ผมบาง	
วันละ	2	ครั้ง	เช้า-เย็น	เพื่อการเห็นผลชัดเจน	ควรใช้
เป็นประจ�าทุกวัน	ติดต่อกัน	3	เดือน	ควรใช้ร่วมกับ 
แฮร์	โกรท	แชมพ	ูและการรบัประทานบดีรงิส์	คอลลาเจน
       
ขนาดบรรจุ:	 	 10	 มล.
ราคาขาย	 	750	 บาท
ราคาสมาชิก	 	600	 บาท

คณุประโยชน์  : 
	 โลชั่นส�าหรับผู ้ที่มีผมบาง	หรือภาวะผมร่วง	
ส�าหรับหยดใส่หนังศีรษะในบริเวณที่ผมร่วง	หรือ 
ผมบางลง	 เพื่อกระตุ้นให้ผมขึ้น	และท�าให้รากผม 
แข็งแรง	

ส่วนประกอบส�ำคัญ :
 Anagiline		ช่วยยับยั้งการท�างานของเอนไซม	์
5-areductase	ลดการหลุดร่วงของเส้นผม	เนื่องจาก
มีฮอร์โมนเพศชายมากเกินไป	กระตุ้นการไหลเวียน
โลหิตบริเวณเซลล์รากผม	และกระตุ้นการงอกใหม่
ของเส้นผม
 Aqua Licorice Extract	 ลดการหลุดร ่วง 
ของเส้นผม	อันเกิดจากฮอร์โมนเพศชายมากเกินไป	
สาเหตุหลักของผมร่วง
 Pueraria mirifica Extract กระตุน้การไหลเวยีน
โลหิต	และกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผม	
 Vitamin B5  	ให้ความชุ่มชื้นแก่เส้นผม	และ
หนังศีรษะ	ช่วยให้เส้นผมไม่หลุดร่วงง่าย	และหนาขึ้น	
ป้องกนัผมแตกปลาย		ช่วยกระตุน้การเกดิใหม่ของเซลล์	
รวมทั้งการงอกใหม่ของเส้นผม		ท�าให้หนังศีรษะมี
ภูมิต้านทานดีขึ้น

บำ�รุงร�กผมให้แข็งแรง

จุดเด่นที่แตกตำ่ง : 
	 1.	เป็นโลชัน่สตูรพเิศษ	ทีซ่มึซาบล�า้ลกึลงสูร่ากผม
ได้อย่างรวดเรว็	จงึเป็นการแก้ปัญหาทีส่าเหต	ุและไม่ทิง้ 
คราบเหนอะหนะไว้บนหนังศีรษะ	
	 2.	สามารถเห็นผลที่แตกต่าง	ก่อน	และหลัง	
การใช้อย่างต่อเนื่อง	ภายในเวลาสัปดาห์ต่อสัปดาห์
	 3.	ลดการหลุดร ่วงของรากผม		ที่อ่อนแอ

กลุ่มเวชสำ�อ�ง
ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผม



เครื่องผลิตน้ำ�อัลค�ไลน์ ไวทอป
Vitop Water  Ionizer System
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 ในเซลล์ของเรามีน้ำาอยู่ถึง 70% และร่างกายของเรา
ประกอบดว้ยน้ำาถงึ 70% เชน่กนั รา่งกายตอ้งการน้ำาถงึ
วันละ 2.5 ลิตร ซึ่งเป็นปริมาณเท่ากับที่ร่างกายกำาจัด
น้ำาออก เลือดมีน้ำาเป็นส่วนประกอบถึง 92% สมองมี
น้ำาอยู่ถึง 85% คุณภาพ และปริมาณของน้ำาที่ร่างกาย
ได้รับในแต่ละวัน จึงเป็นตัวบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของ
สมอง สขุภาพของผวิพรรณ และรา่งกายโดยรวม และ
มีรายงานการวิจัยที่พบว่า น้ำาดื่มมีความสัมพันธ์กับ
ความเจ็บป่วย และความชราด้วย 

 น้ำาดืม่เพือ่ชวีติควรมคีณุสมบตัเิหลา่นี ้คอื ไมม่สีิง่
ปนเปือ้น สารเคม ีจลุนิทรยี ์โลหะหนกั มคีวามเปน็ดา่ง 
(Alkaline Water) มีเกลือแร่ที่จำาเป็น และมีโครงสร้าง
ขนาดเล็ก 
 เลอืดของเราควรจะมคีณุสมบตัเิปน็ดา่ง และมคีา่ 
pH มากกว่า 7.5 เพื่อให้อวัยวะต่างๆในร่างกาย
ทำางานได้ดี น้ำาดื่มที่ดีที่สุด ควรมี pH ประมาณ 8.5 
ซึ่งจะต้องมีความเป็นด่างมากกว่าเลือด เพื่อไปทำา
ปฏิกิริยากับความเป็นกรดจากเครื่องดื่ม และอาหาร 
อืน่ๆ ทีบ่รโิภค ทำาใหเ้กดิการถว่งดลุทำาใหเ้ลอืดกลบัมา
มี pH เป็น 7.5 ดังเดิม
เครื่องผลิตน้ำ�อัลค�ไลน์ไวทอป 
(VITOP WATER IONIZER SYSTEM) 
 เคร่ืองทำาน้ำาท่ีมีระบบครบสมบูรณ์ในการฆ่าเช้ือโรค
ผลิตน้ำาที่มีความเป็นด่าง (Alkaline Water) และเป็น
น้ำาโมเลกุลเล็ก สามารถปรับระดับความเป็นด่างได้ถึง 
4 ระดับ และมีท่อน้ำา สำาหรับผลิตน้ำาที่มีความเป็น 
กรด pH 5.5 ในเวลาเดยีวกนั เพือ่นำาไปใชล้า้งหนา้ และ 
ทำาความสะอาดผิวพรรณ

VITOP WATER IONIZER SYSTEM
ระบบผลิตน้ำ�อัลค�ไลน์ไวทอป

เครื่องผลิตน้ำ�อัลค�ไลน์ไวทอป

เพื่อคุณภ�พชีวิตที่สมบูรณ์ของคุณ



เครื่องผลิตน้ำ�อัลค�ไลน์ไวทอป ประกอบด้วย 
 1. ชุดพรี-ฟิลเตอร์ ระบบปรับคุณภาพของน้ำา 
 เป็นเครื่องปรับคุณภาพของน้ำาเพื่อเตรียมน้ำาให้ 
มีสภาพเหมาะสมที่สุด เพื่อผลิตเป็นน้ำาอัลคาไลน์
ประกอบด้วย
   •  ส่วนที่ 1 ชุดกรองโพลีโพรพิลีน ฟิลเตอร์  
     (พีพี ฟิลเตอร์)
   •  ส่วนที่ 2 ชุดกรองแอคติเวท คาร์บอน 
 2. ชุดเครื่องผลิตน้ำาอัลคาไลน์ไวทอป
ประกอบด้วย 4 ส่วน
 ส่วนท่ี  1 ชุดกรองแอคติเวท คาร์บอน และ
ธาตุเ งินบริ สุ ท ธิ์  ( A c t i v a t e d  Ca r bon  w i t h 
Silver Impregnation) เชื้อจุลินทรีย์ที่ถูกกรอง
จะถูกทำาลายโดยเกลือของธาตุเงินบริสุทธิ์
 ส่วนท่ี   2 ชุดผลิตน้ำาอัลคาไลน์โมเลกุลเล็กท่ีมี
ประจุลบ (Vitop Water Ionizer Unit) ผลิตน้ำาดื่ม
ท่ีมีความเป็นด่างเพ่ือสุขภาพ และเป็นน้ำาโครงสร้างโมเลกุล
ขนาดเล็ก ในขณะท่ีเคร่ืองทำาการผลิตน้ำาอัลคาไลน์ ก็จะ 
ผลิตน้ำาแอซิดิก (Acidic Water) ที่มีคุณสมบัติ 
เปน็กรดออ่นๆทีเ่หมาะสำาหรบัการใชก้บัผวิ เชน่ อาบน้ำา 
หรือล้างหน้าออกมาด้วย 
 ส่วนท่ี  3 ชุดกำาเนิดแสงอัลตราไวโอเลต UV Lamp 
ทำาลายเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำา
 ส่วนที่ 4 ชุ ด  M B F  ( M i c r o e l e m e n t
Bioactivity Fibre) เป็นส่วนที่มี MBF® ที่มาจาก
ส่วนผสมของแร่ธาตุ 42 ชนิดเมื่อน้ำ าไหลผ่าน 
MBF® ก็เท่ากับน้ำานั้นได้รับรังสีฟาร์อินฟราเรด
(Far-Infrared Ray) ทีค่วามยาวคลืน่นี ้จะทำาใหอ้ณขูอง 
น้ำาถูกสั่นด้วยพลังงาน ทำาให้น้ำาเปลี่ยนจากโครงสร้าง
กลุ่มใหญ่ มาเป็นโครงสร้างกลุ่มเล็ก เรียกว่า Small Cluster 
หรือ Microcluster และน้ำายังแตกตัวเป็นประจุไฟฟ้า 
เกิดเป็นประจุไฟฟ้าลบ ซึ่งมีฤทธิ์ทำาลายอนุมูลอิสระ
ในร่างกายได้

 รางวัลที่ VITOP WATER IONIZER ได้รับ
ปี 2005 : มีรายชื่อในผลิตภัณฑ์สุขภาพเทคโนโลยีสูง 
   โดยคณะกรรมการเทคโนโลยีสุขภาพ ประเทศจีน 
ปี 2004 : มีรายชื่อใน 1 ใน 10 ผลิตภัณฑ์ผลิตน้ำาดื่ม 
   คุณภาพยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศจีน
ปี 2004 : มี รายชื่ อ ในผลิตภัณฑ์สำ าหรับนักกีฬา 
   โดยกระทรวงการกีฬา ประเทศจีน
ปี 2004 : ไดร้บัรางวลั 3.15 label โดยสมาคมคุม้ครอง 
   ผู้บริโภค ประเทศจีน
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ราคาขาย 45,000  บาท
ราคาสมาชิก 38,000  บาท

ราคาขาย 55,600  บาท
ราคาสมาชิก 44,500  บาท

ราคาขาย  12,000  บาท
ราคาสมาชิก   9,500  บาท

ไวทอปพรีฟิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์เครื่องทำ�น้ำ�อัลค�ไลน์ ไวทอป 

เครื่องผลิตน้ำ�อัลค�ไลน์ ไวทอป ชุดเพียวริฟ�ยอิ้งคิง  

ไวทอปเพียวริฟ�ยอิ้งคิง  

ไวทอปเพียวริฟายอิ้งคิง
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ไวทอปไส้กรองนอก
(อายุใช้งาน 4 เดือน)  
ราคา  700 บาท

ไวทอปไส้กรองใน 
(อายุใช้งาน 1 ปี)  
ราคา  1,400 บาท

ผลิตภัณฑ์ ไส้กรอง  ชุดเพียวริฟ�ยอิ้งคิง  

ผลิตภัณฑ์ ไส้กรอง ชุดพรีฟิวเตอร์ 

ไวทอปอัลตร้า ฟิลเตรชั่น เมมเบรน ฟิวเตอร์ 
  
 

ไวทอปโมเลกุลา ซีฟ ฟิลเตอร์ 

 

ไวทอปโมเลกุลา ซีฟ ฟิลเตอร์ 
(อายุใช้งาน 1 ปี 6 เดือน)
ราคา  1,500 บาท

ไวทอปพีพี ฟิวเตอร์ 
 
 

 
ไวทอปพีพี ฟิวเตอร์ 
(อายุใช้งาน 6 เดือน) 
ราคา  500 บาท

ไวทอปอัลตร้า ฟิลเตรชั่น เมมเบรน ฟิวเตอร์ 
(อายุใช้งาน 2-3 ปี)
ราคา  3,000 บาท  
 



เส้นใย MBF® ได้รับการจดลิขสิทธ์ิโลกลำาดับท่ี (Patent Number)
ZL 93 1 11620.1 โดยที่เส้นใย MBF® ประกอบด้วย ไบโอเอนเนอยี
คอมพาวด์ (BIOenergy  Compound) สารประกอบ ที่ให้พลังงาน
ชีวภาพซึ่งให้แร่ธาตุในธรรมชาติ 42 ชนิดหลอมรวมถักทอเข้าไป
เป็นส่วนหนึ่งของใยผ้าของผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นโดยใช้นาโนเทคโนโลยี
ทำาให้ไม่มีวันเสื่อมคุณภาพ หรือหมดอายุ ไม่ว่าจากการซัก หรือ 
การใช้ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดชนิดใดก็ตาม
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เส้นใยอัจฉริยะไวทอป
Vitop Functional Textile



 บริษัท VITOP BIOENERGY ประเทศจีน  
จดทะเบยีนในปี 1992 เป็นบรษิทัซึง่พฒันาไฮเทคโนโลยี 
และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งมณฑลกวางตุง้ ว่าเป็นบรษิทัชัน้นำา
ในการพฒันาเส้นใยอจัฉรยิะ (Functional Textile) และ
เครือ่งผลตินำา้อจัฉรยิะ (Function Water) ในประเทศจนี
 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการรับรอง 
คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 
เครื่องผลิตนำ้าอัลคาไลน์และเครื่องนอนที่ผลิตมาจาก 
เส้นใย  MBF®  VITOP ได้รบัการรบัรองอย่างเป็นทางการ 
ให้ใช้กบันกักฬีาทมีชาตใินกระทรวงการกฬีาของประเทศจนี 

 เส ้นใย MBF®  เส ้นใยอัจฉริยะ  กระตุ ้น
การไหลเวียนโลหิตในระบบเส้นเลือดฝอย
 เส้นใย MBF® ได้รบัการจดลขิสทิธิ์โลกลำาดบัที ่
(Patent Number) ZL 93 1 11620.1 โดยทีเ่ส้นใย MBF® 
ประกอบด้วย BIOenergy Compound (สารประกอบ
ที่ให้พลังงานชีวภาพ) ซึ่งเป็นแร่ธาตุในธรรมชาติ 42 
ชนิด หลอมรวมถักทอเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของใยผ้า
ของผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น โดยใช้นาโนเทคโนโลยี ทำาให้
ไม่มวีนัเสือ่มคณุภาพ หรอืหมดอาย ุไม่ว่าจากการซกั หรือ
การใช้ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดชนิดใดก็ตาม โดย
แร่ธาตุทั้ง 42 ชนิดนี้ สามารถจัดได้เป็นสารประกอบ 
3 กลุ่ม ที่ให้คุณประโยชน์หลากหลายต่อสุขภาพดังนี้
 สารประกอบกลุม่ที ่ 1  (Compound    A) ในเส้นใย 
MBF® ทำาการดดูกลนืพลงังานจากสิง่แวดล้อม และร่างกาย 
มนุษย์ แล้วปล่อยออกมา เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
ที่มีความยาวคลื่นระหว่าง 4-14 um (ไมโครเมตร) ซึ่ง
เป็นช่วงคลืน่ของรงัสฟีาร์อนิฟราเรด หรอืรงัสอีินฟราเรด
ระยะไกล ซึ่งเป็นรังสีที่มีคุณประโยชน์มากมาย ใน
ทางการแพทย์ถือได้ว่าเป็นรังสีแห่งการบำาบัด ให้ผล
กระตุ้นการไหลเวียนเลือด โดยเฉพาะในหลอดเลือด
ฝอยเล็กๆ เพิ่มภูมิต้านทานของร่างกาย 

VITOP BIOENERGY
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กระตุน้การเผาผลาญ กำาจดัสารพษิออกจากระบบเลอืด 
และนำ้าเหลือง ให้ผลดีสำาหรับโรคหัวใจ หลอดเลือด 
และเบาหวาน ให ้ผลดีสำาหรับกล ้ามเนื้อ และ 
ข้อต่ออักเสบ ให้ผลดีสำาหรับภูมิแพ้ ให้ผลดีสำาหรับ 
ผิวหนัง รวมทั้งเซลลูไลท์ กำาจัดสารพิษออกจาก 
ร่างกาย จากเซลล์ผิวหนัง เพิ่มออกซิเจนให้กับเลือด 
กระตุน้ระบบประสาท ทำาให้นำา้แตกตวัเป็นโมเลกลุเลก็ๆ 
จงึผ่านเข้า และออกจากเซลล์ได้ด ีลดความเป็นกรดของเลอืด 
ปรับระบบการขับเหงื่อ กำาจัดกลิ่น และฆ่าเชื้อโรคได้
หลายชนิด
 สารประกอบกลุ่มที่ 2 (Compound B) ใน 
เส ้นใยMBF®มีคุณสมบัติ ในการสร ้ างประจุลบ 
(Piezoelectricity) และการเปลีย่นพลงังานความร้อนเป็น
พลงังานไฟฟ้า (Thermoelectricity) เมือ่มกีารเปลี่ยนแปลง
ความดัน และอุณหภูมิภายนอกจะกระตุ้นให้เส้นใย 
MBF®เกิดสนามไฟฟ้า โดยก ่อให ้ เกิดประจุลบ 
ในอากาศ ที่สามารถรวมตัวกับออกซิเจน และเกิด 
การสร้างตัวเองให้มีสภาพเป็นประจุลบของออกซิเจน
ได้อย่างง่ายดาย โดยประจุลบของออกซิเจนนั้น เรา
สามารถเรียกได้อีกชื่อว่า วิตามินอากาศ (air vitamin) 
มันช่วยให้เราได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ และยังช่วยกำาจัด
อาการระคายเคือง ทำาให้เราเกิดความกระปรี้กระเปร่า 
สดชื่น และกำาจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากอากาศ 
กำาจัดกลิ่น ช่วยฆ่าเชื้อโรคหลายชนิด และฆ่าเชื้อรา 
ทำาให้สงบ และผ่อนคลาย ช่วยอาการภูมิแพ้
 สารประกอบกลุ่มที่ 3 (Compound C) ใน
เส้นใย MBF® มีผลในการฆ่าเชื้อโรคหลายชนิด
 ทุกวันนี้เส้นใย MBF® ได้ถูกนำามาถักทอ
ในรปูสิง่ทอเพือ่สขุภาพมากมาย เป็นต้นว่า แถบรดัข้อเข่า 
แถบรัดเอว เสื้อผ้าสำาหรับสวมใส่ในชีวิตประจำาวัน 
เครื่องนอนทุกประเภท ที่ให้คลื่นรังสีฟาร์อินฟราเรด 
ของการรักษาอย่างต่อเนื่อง กระตุ ้นการไหลเวียน
โลหิตในระบบหลอดเลือดฝอยตลอดเวลา
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หมวกไวทอป
(Vitop Healthy Baret)
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณศีรษะ แนะนำาในผู้ที่มี
อาการนอนไม่หลับ สมองขาดเลือด และโรคหลอดเลือด
ในสมอง
ราคาขาย  1,200 บาท  ราคาสมาชิก  950 บาท

ที่ปิดตาไวทอป
(Vitop Healthy Eye Pad)
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณดวงตา และผิวรอบดวงตา
แนะนำาในผู้ที ่ดวงตาอ่อนล้า  เหมาะสำาหรับใส่ปิดตา
ขณะนอนหลับ
ราคาขาย  500 บาท  ราคาสมาชิก  400 บาท

ปลอกคอไวทอป
(Vitop Healthy Neck Support)
กระตุน้การไหลเวยีนโลหติบรเิวณคอ ลดอาการเมือ่ยลา้
ลดการอักเสบ  คลายกล้ามเนื้อ  ป้องกันหมอนรอง
กระดูกคอเสื่อม เหมาะสำาหรับผู้ที่หมอนรองกระดูกคอ
เสื่อม ผู้ที่ทำางานก้มคอนานๆ ติดต่อกันผู้ที่มีผิวหนัง
บริเวณคอเหี่ยว หรือมีริ้วรอย
ราคาขาย  3,000 บาท  ราคาสมาชิก  2,400 บาท
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ที่รัดเอวไวทอป Size S/M/L/XL/3XL
(Vitop Healthy Waist Support)
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณเอว และช่วงท้อง
แนะนำาในผู้ที่มีอาการปวดหลัง ปวดเอว ปวดท้อง และ
ปวดประจำาเดือน
ราคาขาย  2,450 บาท   ราคาสมาชิก  1,950 บาท

ที่รัดข้อมือไวทอป Size M/L
(Vitop Healthy Wrist Support)
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณข้อมือ คลายความ
เมื่อยล้า  ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณข้อมือ
ลดอาการอักเสบ ปวด บวม บริเวณข้อมือ
ราคาขาย  2,250 บาท  ราคาสมาชิก  1,800 บาท

ที่รัดฝ่ามือไวทอป
(Vitop Healthy Palm Band)
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณอุ้งมือ  และข้อมือ
ลดอาการเมือ่ยล้า ลดอาการอกัเสบ บวม คลายกล้ามเนือ้
เหมาะสำาหรับผู้ที่ชาบริเวณมือ ข้อมือ และนิ้วมือ หรือ
ผูท้ีข้่อลอ็ค ข้อแขง็ หรอือกัเสบบรเิวณข้อมอื ทัง้กระดกู
เอ็น และกล้ามเนื้อ
ราคาขาย  1,950 บาท  ราคาสมาชิก  1,550 บาท

ที่รัดข้อศอกไวทอป Size M/L
(Vitop Healthy Elbow Support)
กระตุ ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณข้อศอก แนะนำา
สำาหรับผู้ที่ปวดข้อศอก ข้อศอกบวม อักเสบ กระดูก
ข้อศอกบาดเจ็บ หรือเสื่อม
ราคาขาย  2,250 บาท  ราคาสมาชิก  1,800 บาท
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ที่รัดเข่าไวทอป Size S/L/XL
(Vitop Healthy Knee Pad)
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณข้อเข่า   แนะนำา
สำาหรับผู้ที่ปวดเข่า เข่าบวม อักเสบ กระดูกข้อเข่า
บาดเจบ็ หรอืเสือ่ม
ราคาขาย  2,450  บาท  ราคาสมาชกิ  1,950 บาท

ที่รัดฝ่าเท้า และน่องไวทอป
(Vitop Healthy Ankle & Shin Support)
กระตุน้การไหลเวยีนโลหติบรเิวณฝ่าเท้า อุง้เท้า ข้อเท้า
และน่อง ลดอาการเมื่อยล้า ลดอาการอักเสบ  บวม
คลายกล้ามเนือ้ ลดอาการเส้นเลอืดขอด เหมาะสำาหรบั
ผูท้ีช่าบรเิวณฝ่าเท้า หรอืปวดเมือ่ย เจบ็ อกัเสบ บรเิวณ
อุ้งเท้า และน่อง
ราคาขาย  2,450  บาท  ราคาสมาชกิ  1,950  บาท

ถุงเท้าไวทอป (สีขาว)
(Vitop Healthy Socks)
กระตุน้การไหลเวยีนโลหติบรเิวณเท้า ฝ่าเท้า และข้อเท้า
ช่วยอาการเท้าเมือ่ยล้า แนะนำาในผูท้ีม่อีาการปวดข้อเท้า
และฝ่าเท้า ผูป่้วยเบาหวาน ผูท้ีม่อีาการเท้าชา หรอืผู้
ทีม่อีาการบาดเจบ็บรเิวณเท้า
ราคาขาย  1,100 บาท  ราคาสมาชกิ  850 บาท

ถุงเท้าไวทอป (สีน้ำาเงิน)
(Vitop Healthy Socks)
กระตุน้การไหลเวยีนโลหติบรเิวณเท้า ฝ่าเท้า และข้อเท้า
ช่วยอาการเท้าเมื่อยล้า แนะนำาในผู้ที่มีอาการปวด
ข้อเท้า  และฝ่าเท้า  ผูป่้วยเบาหวาน ผูม้อีาการเท้าชา
หรอืผูท้ีม่อีาการบาดเจบ็บรเิวณเท้า
ราคาขาย  1,100 บาท  ราคาสมาชกิ  850 บาท
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กางเกงในไวทอป Size M/L/XL
(Vitop Healthy Underwear) หญิง
กระตุ ้นการไหลเวียนโลหิตบริ เวณท ้องน ้อย และ
เชิงกราน เนื้อผ้านุ่ม โปร่งสบาย กำาจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์
แนะนำา ในผู ้หญิงที่มีป ัญหาบริ เวณท ้องน ้อย  และ
เชิงกราน มดลูก ปวดประจำาเดือน รวมทั้งผู ้ที่มีปัญหา
ริดสีดวง
ราคาขาย  1,880 บาท ราคาสมาชกิ  1,500 บาท

เสื้อกล้ามชั้นในไวทอป (บุรุษ) Size M/L/XL/XXL
(Vitop Healthy Vest)
ช่วยกระตุ ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณไหล่  ทรวงอก
เอว และช่วงท้อง แนะนำาในผู้ที่ปวดไหล่ เกร็งกล้ามเนื้อคอ
ช่วงอก ปวดหลัง ปวดเอว ปวดท้อง และผู ้ที่มีอาการ
อ่อนล้า เนือ้ผ้านุม่ โปร่งสบาย ออกแบบเฉพาะสำาหรบับรุษุ
ราคาขาย  4,200 บาท ราคาสมาชกิ  3,300 บาท

เสื้อกล้ามชั้นในไวทอป (สตรี) Size S/M/L/XL/XXL
(Vitop Healthy Vest)
ช่วยกระตุ ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณไหล่  ทรวงอก
เอว และช่วงท้อง แนะนำาในผู้ที่ปวดไหล่ เกร็งกล้ามเนื้อคอ
ช่วงอก ปวดหลงั ปวดเอว ปวดท้อง ปวดประจำาเดอืน  และ
ผู ้ที่มีอาการอ่อนล้า เนื้อผ้านุ ่ม โปร่งสบาย ออกแบบ
เฉพาะสำาหรบัสตรี
ราคาขาย  4,200 บาท ราคาสมาชกิ  3,300 บาท

กางเกงในไวทอป Size M/L/XL
(Vitop Healthy Underwear) ชาย
กระตุ ้นการไหลเวียนโลหิตบริ เวณท ้องน ้อย  และ
เชิงกราน เนื้อผ้านุ่ม โปร่งสบาย กำาจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์
แนะนำาในผู ้ที่มีป ัญหาต่อมลูกหมากอักเสบ และผู ้ที่มี
ปัญหาสมรรถนะทางเพศ รวมทั้งผู ้ที่มีปัญหาริดสีดวง
ราคาขาย  1,880 บาท ราคาสมาชกิ  1,500 บาท
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ผ้าห่มขนหนูไวทอป
(Vitop Healthy Towel Blanket)
กระตุน้การไหลเวยีนโลหติบรเิวณทัว่ร่างกาย กระตุน้
การเผาผลาญ แนะนำาในผูท้ีม่อีาการเจบ็ปวดบรเิวณ
ข้อต่อต่างๆ
ราคาขาย  8,700 บาท ราคาสมาชิก  6,900 บาท

หมอนสุขภาพไวทอป
(Vitop Healthy Permeable Pillow)
กระตุน้การไหลเวยีนโลหติบรเิวณศรีษะ ช่วยอาการ
เมื่อยล้าบริเวณต้นคอ แนะนำาในผู้ที่นอนไม่หลับ 
เหมาะสำาหรบัผูท้ีช่นิกบัหมอนในรปูแบบปกต ิทีไ่ม่ใช่
หมอนกายภาพ
ราคาขาย  4,500 บาท ราคาสมาชกิ  3,500 บาท

หมอนหนุนคอเล็ก 
(Vitop Healthy Small Cushion Pillow)
กระตุ ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณคอ  ท้ายทอย
และศรีษะ ลดอาการเมือ่ยล้า ลดอาการอกัเสบ บวม
คลายกล้ามเนื้อขณะขับรถ
ราคาขาย  1,250 บาท ราคาสมาชิก  950 บาท

หมอนกายภาพไวทอป
(Vitop Healthy Foam Pillow)
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณศีรษะ ช่วยอาการ
เมื่อยล้าบริเวณต้นคอ รูปทรงถูกออกแบบเฉพาะ
สำาหรบัการรองรบักระดกูต้นคอ และศรีษะ แนะนำาในผู้ที่
นอนไม่หลบั มปัีญหาบรเิวณศรีษะ และกระดกูต้นคอ
และมีปัญหาการไหลเวียนเลือดบริเวณศีรษะ
ราคาขาย  4,500 บาท ราคาสมาชกิ  3,500 บาท



มาร์กไวทอป
(Vitop Facial Mask)
มาร์ก MBF® ที่ผลิตโดยกรรมวิธีพิเศษปราศจาก 
การถักทอ ให้มาร์กยืดหยุ่น และโค้งตามลักษณะ
ใบหน้า กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ทำาให้ผิวดูดซึม
สารอาหารต่างๆได้ดีขึ้น และได้รับออกซิเจนมากขึ้น
ให้ชีวิตชีวาแก่เซลล์ผิว สามารถใช้กับนำ้ า หรือ
ใช้ร่วมกบัผลติภณัฑ์บำารงุผวิหน้า 1 แพค มมีาร์ก 6 ชิน้
ราคาขาย  1,000 บาท ราคาสมาชิก  800 บาท

ยาสีฟันไวทอป (Vitop Toothpaste)
นวัตกรรมการนำาแร่ธาตุธรรมชาติที่ใช้ทำาเส้นใย
MBF® มาเป็นส่วนผสมในยาสีฟัน ในรูปของ MBP®

(Microelement Bioactivity Product) จดลิขสิทธิ์
การผลติระดบัโลก พร้อมด้วยส่วนผสมจาก สารสกดั
ว่านหางจระเข้ สารสกัดละอองเกสรผึ้ง สมุนไพรจีน
Sarcandra glabra และ Wild chrysanthemum
สมนุไพรญีปุ่น่ Honeysuckle กำาจดักลิน่ปากยาวนาน
ตลอดวัน ต้านเชื้อแบคทีเรีย และไวรัสหลายชนิด
ต้านการระคายเคือง  และอักเสบ  รักษาสุขภาพ
ของช่องปาก เหงือก และฟัน
ราคาขาย  245 บาท ราคาสมาชิก  195 บาท
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จุดเด่นของเครื่องผลิตน้ำ�อัลค�ไลน์ 
ไวทอป โมเดล TN400HL

น้ำ�อัลค�ไลน์ไวทอป น้ำ�เพื่อชีวิต
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