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ริ้วรอยบนใบหน้าของคนเรา เกิดจากการ
เสื่อมสลายของชั้นคอลลาเจนใต้ผิว ซึ่งมีปริมาณ
ที่ลดลงอย่างมากหลังจากมนุษย์มีอายุได้ 18 ปี
การเติมเต็มคอลลาเจนให้กับผิวเพื่อป้องกันการ
เกิดริ้วรอยใหม่ และเพื่อลดริ้วรอยเดิม เป็นสิ่ง
จำ�เป็น และเนื่องจากคอลลาเจน เป็นโปรตีนที่มี
ขนาด ของโครงสร้างโมเลกุลใหญ่มากไม่สามารถ
ซึมผ่านผิวหนังได้ด้วยการทา วงการแพทย์จึงใช้
คอลลาเจนเสริมความงาม และ ลดริ้วรอยใน 2
รูปแบบเท่านั้น คือ การฉีดลงใต้ผิวหนังชั้นหนัง
แท้ เพื่อเติมเต็มชั้นคอลลาเจนที่ยุบตัวลงไป หรือ
โดยการรับประทานคอลลาเจนเสริม เพื่อเป็น
วั ต ถุ ดิ บ ในการสร้ า งคอลลาเจนใต้ ชั้ น หนั ง แท้
และ เสริมสร้างคอลลาเจนโปรตีน ให้กับร่างกาย

คอลลาเจน
เป็นโปรตีนทีม่ ปี ริมาณมากทีส่ ดุ ในร่างกาย คือ มีปริมาณถึง 1 ใน 3
ของโปรตีนทัง้ ร่างกาย“คอลลาเจนเปปไตด์” เป็นการย่อยสลาย
โมเลกุลของเจลาติน โดยเอนไซม์โปรตีนเอส (proteinase)
เพื่อให้ได้โมเลกุลของเปปไตด์ขนาดเล็ก ละลายน้ำ�ได้ง่าย ดูดซึม
ได้ดีกว่าคอลลาเจนธรรมดา ทำ�ให้มีประสิทธิผลที่สูงกว่า เมื่อเรา
รับประทานเข้าไป

ผิวสวย ไร้ริ้วรอย ด้วยคอลลาเจน
ผลงานวิจัยจากประเทศญี่ปุ่นพบว่า การรับประทานคอลลาเจน
เปปไตด์อย่างต่อเนื่อง มีผลให้ผิวหนังมีการอุ้มน้ำ�มากขึ้น มีการ
ผลิตเส้นใยคอลลาเจนใต้ผวิ หนังเพิม่ ขึน้ ผลิตสารไฮยารูโรนิคแอซิด
ใต้ผิวหนังมากขึ้น และ ผลิตองค์ประกอบที่ช่วยในการอุ้มน้ำ�
ใต้ชั้นหนังแท้ (Dermal Glycosaminoglycans) เพิ่มขึ้นด้วย

แสงแดดทำ�ลายคอลลาเจน สาเหตุหลักของริ้วรอย

เส้นใยคอลลาเจน

คอลลาเจน โปรตีนจำ�เป็นสำ�หรับกระดูก และข้อต่อ
นอกจากเป็นโครงสร้างหลักของผิวหนัง และเป็นโปรตีนแห่งความงาม ที่
ช่วยลดเลือน และป้องกันริ้วรอยแล้ว คอลลาเจนยังเป็นส่วนประกอบหลัก
ของเนื้อกระดูก และกระดูกอ่อน โดยที่คอลลาเจน มีปริมาณถึง 90% ของ
เนื้อกระดูก ภาวะกระดูกพรุน และกระดูกเสื่อม ไม่สามารถรักษาได้ด้วยการ
รับประทานแคลเซี่ยมเสริม แต่เพียงอย่างเดียว จำ�เป็นต้องได้รับคอลลาเจน
ในปริมาณที่เพียงพอด้วย คอลลาเจนช่วยป้องกันภาวะกระดูกพรุน ข้อต่อ
เสื่อม และให้ผลดีกับผู้ป่วยข้ออักเสบรูมาตอยด์ นอกจากนี้ คอลลาเจน
ยังเป็นส่วนประกอบสำ�คัญของผนังหลอดเลือด จอตา และเส้นเอ็นต่างๆ
ทั่วร่างกาย การรับประทานคอลลาเจนเสริมเป็นประจำ� ยังช่วยปรับสมดุล
ระดับไตรกลีเซอไรด์ ปรับสมดุลความดันโลหิต และเพิ่มการไหลเวียน
โลหิตได้ด้วย

คอลลาเจน เพื่อผมสวย เล็บแข็งแรง
การรับประทานคอลลาเจนเสริมจะบำ�รุงสุขภาพเส้นผม ทำ�ให้
ผมไม่หลุดร่วงง่าย เส้นผมหนาขึ้น และผมยาวเร็วขึ้น นอกจากนี้
ยังทำ�ให้เล็บมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เปราะ หักง่าย คอลลาเจนยัง
ช่วยซ่อมแซม รักษาแผลในกระเพาะอาหาร และ ให้ผลดีกบั ผูป้ ว่ ย
ที่เป็นโรคตับแข็งอีกด้วย
คอลลาเจน ช่วยเผาผลาญไขมันขณะนอนหลับ
มีการนำ�คอลลาเจนโปรตีนมาช่วยในการลดน้�ำ หนัก ซึง่ ให้ผลเป็น
อย่างดี โดยการรับประทานก่อนนอน ขณะท้องว่าง ห่างจาก
อาหารมื้อสุดท้ายประมาณ 3 ชั่วโมง คอลลาเจนจะทำ�งานร่วม
กับโกรท ฮอร์โมน ซึ่งหลั่งขณะนอนหลับ ทำ�หน้าที่ดึงไขมันสะสม
ภายในร่างกายมาเผาผลาญ เพื่อให้เกิดพลังงาน นำ�คอลลาเจน
โปรตีนไปซ่อมแซมร่างกาย และผิวพรรณ ขณะนอนหลับได้

