วิตามินบี 12

ช่วยเปลี่ยนสารอาหารที่รับประทานเข้าไปให้อยู่ในรูปของกลูโคส
เพือ่ เป็นแหล่งพลังงานในร่างกาย เสริมการทำ�งานของระบบประสาท
และไขสันหลัง ช่วยในกระบวนการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดง ป้องกัน
การเกิดภาวะโลหิตจางจากเม็ดเลือดมีขนาดใหญ่ผิดปกติ

กรดโฟลิค (วิตามินบี 9)

มีส่วนช่วยในกระบวนการเผาผลาญโปรตีน มีความสำ�คัญในการ
สร้างเม็ดเลือดแดง มีความจำ�เป็นต่อการแบ่งตัวของเซลล์ นอกจากนี้
ร่างกายต้องใช้ในกระบวนการเผาผลาญน้ำ�ตาล และกรดอะมิโน
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และลดความดันโลหิต
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Ubiquinol

ในน้ำ�มันมะกอก สุดยอดโคคิวเทน
สุดยอดสารอาหารบำ�รุงหัวใจ
และลดความดันโลหิต
โคเอนไซม์คิวเทน

หรือ โคคิวเทน มีอีกชื่อหนึ่งว่า Ubiquinone (ยูบิควิโนน) เมื่อเรา
รับประทานโคเอนไซม์คิวเทน เข้าไปในร่างกาย Ubiquinone จะถูก
เปลีย่ นรูปเป็น Ubiquinol (ยูบคิ วินอล) ซึง่ เป็นรูปแบบทีอ่ อกฤทธิโ์ ดยตรง
นักวิทยาศาสตร์พบว่า ในคนแต่ละคน ร่างกายจะมีความสามารถ
ในการเปลี่ยน Ubiquinone ไปเป็น Ubiquinol ได้ไม่เท่ากัน และ
ยังพบว่า ร่างกายสามารถดูดซึม Ubiquinol ได้ดีกว่า Ubiquinone
มีการประมาณว่า ในปริมาณที่เท่ากัน Ubiquinol จะมีระดับยา
ในเลือดหลังการรับประทานมากกว่า Ubiquinone ถึง 2-3 เท่า
(เทียบการรับประทาน Ubiquinol 30 มก. เท่ากับ การรับประทาน
โคเอนไซม์คิวเทน (Ubiquinone) ถึง 100 มก.

เมื่อเรารับประทานโคคิวเทนเข้าไป โคคิวเทนส่วนหนึ่ง ยังคงอยู่
ในรูปแบบของ Ubiquinone ในขณะที่บางส่วนถูกเปลี่ยนเป็น
Ubiquinol ซึง่ เป็นรูปแบบทีอ่ อกฤทธิ์ การรับประทาน Ubiquinol ซึ่ง
เป็นรูปแบบที่ออกฤทธิ์โดยตรง จะทำ�ให้ใช้ปริมาณในการรับประทาน
น้อยกว่า การกินโคคิวเทนถึงประมาณ 3 เท่า ระยะเวลาในการ
ออกฤทธิ์รวดเร็วกว่า และระยะเวลาในการออกฤทธิ์จะอยู่ได้นาน
กว่าด้วย
ในโรคที่ต้องใช้การรับประทานโคคิวเทนในปริมาณมากต่อวัน
เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งต้องการ
การรับประทานโคคิวเทนถึงวันละ 100 มก. ต่อวัน จะสามารถเทียบ
ได้กับการรับประทาน Ubiquinol ในปริมาณ 30 มก./วัน เท่านั้น
เพื่อจะได้รับผลแบบเดียวกัน
งานวิจัยทางการแพทย์ของการใช้โคเอนไซม์คิวเทนในปัจจุบัน มี
ตัง้ แต่ การรับประทานโคคิวเทนในการป้องกันและร่วมรักษาโรคหัวใจ
และหลอดเลือด การป้องกันมะเร็งผิวหนัง และป้องกันความชรา
ของผิวพรรณ การป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งเต้านม
การปรับสมดุลน้ำ�ตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวาน และการป้องกัน
การถูกทำ�ลาย และสูญเสียความยืดหยุ่นของด้านในผนังหลอดเลือด
การชะลอความก้าวหน้าของโรคพาร์กนิ สัน การป้องกันการปวดศีรษะ
ไมเกรน การกระตุ้นภูมิต้านทาน การป้องกันโรคของเหงือก และฟัน
การป้องกันสายตาเสื่อม และการเพิ่มความแข็งแรง และจำ�นวน
สเปิร์มที่มีชีวิตในเพศชาย

น้ำ�มันมะกอก

น้ำ�มันมะกอก เป็นน้ำ�มันที่ได้รับการยกย่องในวงการเวชศาสตร์
ชะลอวัยว่า เป็นน้ำ�มันที่ให้ผลดีที่สุด ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
มีรายงานวิจัยถึงผลในการปรับสมดุลไขมันในเลือดของน้ำ�มันมะกอก
ในผูท้ ม่ี ไี ขมันในเลือดสูง รวมทัง้ การปรับสมดุลความดันโลหิต ในผูท้ ม่ี ี
ความดันโลหิตสูง และช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะหัวใจ
ห้องบนสั่นพลิ้วได้

โทโคไตรอินอล (Tocotrienol)

เป็นรูปแบบของวิตามินอีทด่ี ที ส่ี ดุ ในธรรมชาติ สามารถแทรกตัวอยูใ่ น
ผนังเซลล์ได้ดีกว่าวิตามินอีในรูปแบบอื่นๆ มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง

ซีลีเนียม อะมิโน แอซิด คีเลท

ซีลเี นียมเป็นสารต้านอนุมลู อิสระทีท่ รงประสิทธิภาพ ทำ�งานร่วมกับ
วิตามินอี หากได้รบั พร้อมกันจะมีประสิทธิภาพสูงในการขจัดอนุมลู อิสระ
และยังช่วยกระตุน้ เอนไซม์ทต่ี า้ นอนุมลู อิสระให้ท�ำ งานดีขน้ึ ซีลเี นียม
จำ�เป็นสำ�หรับการทำ�งานของกล้ามเนื้อ รวมทั้งกล้ามเนื้อหัวใจ

ไพริดอกซีน ไฮโดรคลอไรด์ (วิตามินบี 6)

ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานของร่างกายให้แข็งแรง ช่วยป้องกัน
การเกิดนิ่วในไต ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ วิตามินบี 6
จะช่วยสร้างฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงและยังทำ�ให้ hemoglobin
นำ�ออกซิเจนได้เพิ่มขึ้น

