แอล ไกลซีน

กระตุน้ การสร้างโกรท ฮอร์โมน มีบทบาทในการสร้าง
กล้ามเนือ้ ลดการสลายกล้ามเนือ้ และเปลีย่ นน�ำ้ ตาลกลูโคสให้
เป็นพลังงาน ป้องกันภาวะน�ำ้ ตาลในเลือดต�ำ่ จึงช่วยไม่ให้หวิ
ในระหว่างมื้ออาหาร ช่วยป้องกันอาการอ่อนล้า หมดแรง
ช่วยให้ระบบสมอง และประสาท ท�ำงานเต็มประสิทธิภาพ รวม
ทัง้ ช่วยการท�ำงานของระบบย่อยอาหาร เป็นส่วนประกอบส�ำคัญ
ของคอลลาเจนโปรตีน กระตุน้ การสร้างคอลลาเจน

สารอาหารกระตุ้น
การหลั่งโกรท ฮอร์โมน

เพื่อการย้อนวัย

สารอาหารกระตุน้ การสร้างโกรท ฮอร์โมน
กับการควบคุมน�้ำหนัก
เมื่ อ โกรท ฮอร์ โ มนเพิ่ ม ขึ้ น จะมี ก ารกระตุ ้ น การ
เผาผลาญเพิม่ ขึน้ และมีการเผาผลาญไขมันเพิม่ ขึน้ นอกจากนี้
กรดอะมิโนกระตุ้นการสร้างโกรท ฮอร์โมน ในกลุ่มข้างต้น
ยังให้ผลในการลดความหิว จึงสามารถใช้รับประทานแทน
มือ้ อาหารเย็น ในผูท้ ตี่ อ้ งการลดน�ำ้ หนักอย่างเห็นผลได้อกี ด้วย
การรั บ ประทานสารอาหารเพื่ อ กระตุ ้ น การสร้ า ง
โกรท ฮอร์ โมน เพือ่ การย้อนวัย
ควรรับประทานก่อนนอน เนื่องจากโกรท ฮอร์ โมน
มี การหลั่ ง ขณะนอนหลั บ และควรเข้ า นอนไม่ เ กิ น เวลา
เทีย่ งคืน ซึง่ เป็นเวลาธรรมชาติของการหลัง่ โกรท ฮอร์โมนจาก
ต่อมใต้สมอง

ด้วยความปรารถนาดีจาก
นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร
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เพื่อการย้อนวัย

นูทราเฮอร์เบิ้ล
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โกรท ฮอร์โมน

เพื่อการย้อนวัย
โกรท ฮอร์โมน
เป็ น ฮอร์ โ มน ที่ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ กั บ การย้ อ นวั ย
โกรท ฮอร์โมน เป็น “Master Hormone” หรือ ฮอร์โมนหลัก
ของร่างกาย เนื่องจากเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับทุกระบบ
และทุกการท�ำงานของร่างกาย มีหน้าที่ในการสร้างเนื้อเยื่อ
และควบคุมการท�ำงานของเนือ้ เยือ่ ท�ำให้รา่ งกายเจริญเติบโต
ในวัยทีย่ งั โตไม่เต็มที่ และสร้างเนือ้ เยือ่ ซ่อมแซมส่วนทีส่ กึ หรอ
ของร่างกาย นอกจากนี้ ยังเป็นฮอร์โมนทีค่ วบคุมการเผาผลาญ
ไขมัน และเปลีย่ นไขมันเป็นพลังงาน
ระดับโกรท ฮอร์โมนในร่างกายของคน จะถึงจุดสูงสุด
เมือ่ มนุษย์ยา่ งเข้าสูว่ ยั รุน่ หลังจากคนมีอายุได้ 20 ปี การผลิต
โกรท ฮอร์โมนจะลดลงด้วยอัตรา 14% ทุก 10 ปี เมือ่ คนเรามีอายุ
60 ปี ระดับของโกรท ฮอร์โมนในร่างกายจะมีประมาณ 25%
ของระดับที่เคยผลิตได้สูงสุด อาการของโกรท ฮอร์ โมน ที่
ลดลง มีจดุ สังเกตได้ตงั้ แต่ กล้ามเนือ้ น้อยลง ไขมันเพิม่ ขึน้ ลงพุง
กระดูกผุ กระดูกพรุน หัวใจ ไต ปอด ท�ำงานได้ไม่ดี ผิวเหีย่ ว
ชราลง ผมหงอก ร่างกายเสื่อมสภาพลง เข้าสู่สภาวะของ
ความแก่ชรา

ในคนที่ มี น�้ ำ หนั ก เกิ น หรื อ คนอ้ ว น จะมี ร ะดั บ
โกรท ฮอร์โมน โดยธรรมชาติลดลง เช่นเดียวกับในยาม
ที่อายุมากขึ้น และเมื่อเราสามารถลดน�้ำหนักลงได้ ระดับ
โกรท ฮอร์โมน โดยธรรมชาติจะเพิม่ ขึน้ ท�ำให้คนทีน่ ำ�้ หนัก
ลดลง ดูหนุ่มสาวขึ้น
ใน 10 ปีทผี่ า่ นมานีเ้ อง มีการน�ำกรดอะมิโนกลุม่ หนึง่
เช่น กลูตามีน ไลซีน ออร์นทิ นี อาร์จนิ นี ไกลซีน มาใช้ใน
การกระตุ้นการผลิตโกรท ฮอร์โมนจากธรรมชาติ โดยไม่
ต้องฉีด โดยทีผ่ ทู้ เี่ ข้ารับการทดลองจะได้รบั กรดอะมิโนกลุม่ นี้
โดยการรับประทาน จากนัน้ ท�ำการเจาะเลือดวัดระดับ IGF-1
พบว่า กรดอะมิโนในสูตรทีเ่ หมาะสม สามารถกระตุน้ การผลิต
โกรท ฮอร์โมนจากธรรมชาติได้ ผลของโกรท ฮอร์โมน
ไม่วา่ จะมาจากการฉีด หรือการรับประทาน ยังท�ำให้ผวิ หนัง
ชั้นหนังแท้หนาขึ้น ริ้วรอยลดลง แลดูอ่อนเยาว์ ผมและ
เล็บแข็งแรงขึน้ ผมดกด�ำเป็นเงาอีกด้วย

สารอาหารกระตุน้ การสร้างโกรท ฮอร์โมน
แอล กลูตามีน

กระตุ้นการสร้างโกรท ฮอร์ โมน จากต่อมใต้สมอง
เสริ ม สร้ า งเซลล์ ก ล้ า มเนื้ อ และช่ ว ยซ่ อ มแซมเซลล์
กล้ามเนื้อที่บาดเจ็บ หรือสึกหรอ ลดอาการอ่อนล้าของ
กล้ามเนื้อ และลดการเสื่อมสลายของกล้ามเนื้อ เสริมสร้าง
ภูมิต้านทาน เป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารสื่อประสาท คือ
กลูตาเมท (Glutamate) และกาบ้า (GABA) เพือ่ เป็นอาหาร
ให้ ส มอง และช่ ว ยก� ำ จั ด สารแอมโมเนี ย ที่ เ กิ ด จากการ
ท�ำงานหนักของสมอง ช่วยให้มีสมาธิดีขึ้น ความจ�ำดีขึ้น
ความคิดว่องไว และเฉียบคมขึ้น ตื่นตัว ท�ำให้อารมณ์ดี
ลดและป้ อ งกั น อาการสมองมึ น งง ช่ ว ยระงั บ ความหิ ว
ซึ่งเป็นกลไกที่ส�ำคัญอย่างยิ่งส�ำหรับการควบคุมน�้ำหนัก
และการลดน�ำ้ หนัก ส�ำหรับคนไข้โรคเบาหวาน แอล กลูตามีน
ช่วยให้ตับอ่อนท�ำงานดีขึ้นได้ด้วย

แอล ไลซีน

กระตุ้นการสร้างโกรท ฮอร์ โมน จากต่อมใต้สมอง
จ�ำเป็นในการสร้างกล้ามเนื้อ กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน
เพิม่ การดูดซึมแคลเซียมเข้าสูร่ า่ งกาย ช่วยลดโอกาสเกิดโรคเริม
และงูสวัด

แอล ออร์นิทีน

กระตุน้ การสร้างโกรท ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง ช่วย
ในการสร้างกล้ามเนือ้ ป้องกันการสูญเสียกล้ามเนือ้ กระตุน้
การสลายไขมันในร่างกาย โดยเฉพาะเมือ่ มีการบริโภคร่วมกับ
แอล อาร์จนิ นี และแอล คาร์นทิ นี เป็นสารตัง้ ต้น เพือ่ สังเคราะห์
กรดอะมิโนตัวอื่นๆ ที่ ให้พลังงานแก่เซลล์ ในร่างกาย ยัง
ช่วยก�ำจัดสารพิษพวกแอมโมเนียออกจากตับ ช่วยให้ผู้ป่วย
โรคตับแข็งมีอาการดีขนึ้ รวมทัง้ ผูป้ ว่ ยโรคตับชนิดต่างๆ ด้วย
นอกจากนี้ ยังช่วยให้แผลหายเร็ว และร่างกายมีการซ่อมแซม
ส่วนทีส่ กึ หรอได้เร็วยิง่ ขึน้

แอล อาร์จินีน

กระตุน้ การสร้างโกรท ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง มีความ
ส�ำคัญกับระบบหัวใจและหลอดเลือด เป็นสารหลักในการสร้าง
สารไนตริก ออกไซด์ (Nitric Oxide) ท�ำให้หลอดเลือดขยายตัว
ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือด ช่วยปรับสมดุลโคเลสเตอรอล
ช่วยให้บาดแผลหายเร็ว เสริมสร้างภูมติ า้ นทาน เสริมสมรรถนะ
เพศชาย กระตุน้ การเผาผลาญไขมัน ปรับสมดุลความดันโลหิต
และปรับสมดุลน�ำ้ ตาลในเลือด

