อัลฟัลฟ่า (Alfalfa)

จัดเป็นพืชตระกูลถัว่ ขนาดเล็กทีม่ รี ะบบรากทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ในการดูดซึมธาตุอาหารได้มากกว่าพืชชนิดอื่น ๆ จึงถูก
ขนานนามให้เป็น “ราชาแห่งอาหารทั้งมวล” ช่วยเรื่อง
กรดไหลย้อน ให้เอสโตรเจนจากพืช ปรับสมดุลเอสโตรเจน
ในสตรีวยั ทอง ปรับสมดุลน้�ำ ตาล และไขมันในเลือด ช่วยให้
ระบบทางเดินปัสสาวะทำ�งานเป็นปกติ ลดโอกาสการเกิด
นิ่วในทางเดินปัสสาวะ และช่วยขับปัสสาวะ

3พลังเขียว
สุดยอด

ด้วยความปรารถนาดีจาก
นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

ผสม คอปเปอร์ คลอโรฟิลล์

ล้างพิษตับ ต้านมะเร็ง

บำ�รุงเลือด

ปรับสมดุลฮอร์โมน
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ผสม คอปเปอร์ คลอโรฟิลล์

ล้างพิษตับ ต้านมะเร็ง

บำ�รุงเลือด

ปรับสมดุลฮอร์โมน
คลอโรฟิลล์ เป็นรงควัตถุ

สีเขียว ซึ่งทำ�ให้พืชมีสีเขียว
โครงสร้างของคลอโรฟิลล์
คล้ายคลึงกับฮีโมโกลบิน
ซึ่งเป็นรงควัตถุสีแดง ใน
เม็ดเลือดแดงของมนุษย์
มีหน้าทีร่ บ
ั ออกซิเจน และทำ�ให้เลือด
มีสแี ดง นักวิทยาศาสตร์จง
ึ เรียกคลอโรฟิลล์
ว่า “เลือดสีเขียว” คลอโรฟิลล์ และฮีโมโกลบิน
มีโครงสร้างหลักเหมือนกัน ต่างกันที่แร่ธาตุ
กลางโมเลกุลของคลอโรฟิลล์จะเป็นแมกนีเซียม
ในขณะทีข
่ องฮีโมโกลบินเป็นเหล็ก เมือ
่ มนุษย์
ได้รบ
ั คลอโรฟิลล์ จะมีการแลกเปลี่ยนธาตุ
ตรงกลาง ทำ�ให้คลอโรฟิลล์กลายเป็นฮีโม
โกลบิน ทำ�ให้สามารถเพิ่มปริมาณเม็ดเลือด
แดงในมนุษย์ได้

สารสกัดจากบล็อกเคอรี่ (Broccoli)

มีสารกลุ่มไอโซไธโอไซยาเนท (Isothiocyanate) ซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์ต้านสารเคมีก่อมะเร็ง ยับยั้ง
และป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็งได้ รวมทั้งอนุพันธุ์หลายตัว ที่สำ�คัญคือ อินโดลทรีคาร์บินอล
(indole-3-carbinol (I3C)) และซัลโฟราเฟน (sulforaphane) ซึง่ เป็นสารสำ�คัญทีม่ ฤี ทธิใ์ นการปกป้อง
ร่างกายเราจากเซลล์มะเร็งหลายชนิด อย่างเช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ มะเร็งทรวงอก
มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งต่อมไธรอยด์ และมะเร็งปากมดลูก บล็อคเคอรี่ร่วมกับชาเขียว
มีงานวิจัยในการใช้ในมะเร็งที่มี Her II Positive อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มะเร็งเต้านม
สารเคมีในบล็อคเคอรี่ยับยั้งการเกาะตัวของเซลล์มะเร็งกับเซลล์อื่น ยับยั้ง
การแพร่กระจาย และยับยัง้ การรุกล้�ำ ของเซลล์มะเร็งไปยังอวัยวะอืน่ นอกจากนี้
ยังมีสาร phenethyl isothiocyanate (PEITC) ซึ่งออกฤทธิ์ทำ�ลายร่างแห
หลอดเลือดฝอยที่ไปเลี้ยงเซลล์มะเร็ง สาร Sulforaphane มีกลไกสำ�คัญ คือ
กระตุน้ การฆ่าตัวตายไปเองของเซลล์มะเร็ง (Apoptosis) และยังมีสารชือ่ DIM
ทำ�หน้าทีป่ อ้ งกันการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง สารเคมีตา่ งๆใน Broccoli ทำ�หน้าที่
ร่วมกัน และส่งเสริมการออกฤทธิซ์ ง่ึ กันและกัน เพือ่ ให้ได้ผลดี จะต้องมีปริมาณสูง
ดังนัน้ การกิน Broccoli ต้านมะเร็ง จะดีทส่ี ดุ ในรูปแบบของอาหารเสริม จะได้
สารมากกว่าการกินในรูปแบบธรรมชาติ
บล็อกเคอรีย
่ ง
ั ช่วยในการล้างพิษตับ และเพิม
่ ระดับโปรเจสเตอโรน
ในร่างกาย เพื่อรักษาสมดุลของเอสโตรเจน และ โปรเจสเตอโรน
ในวัยทองได้อีกด้วย

สาหร่ายคลอเรลลา (Chlorella)

เป็นสาหร่ายเซลล์เดียวสีเขียวที่พบในน้ำ�จืด มีคลอโรฟิลล์สูงที่สุดในบรรดา
พืชสีเขียว สามารถยึดกับโลหะหนักได้ดี ใช้ล้างพิษโลหะหนักออกจากร่างกาย
ได้แก่ ปรอท แคดเมียม ตะกั่ว และดีดีที ทำ�ให้เซลล์รับอินซูลินดีขึ้น แก้ปัญหา
การดื้ออินซูลิน ปรับสมดุลน้ำ�ตาลในเลือด ป้องกันไม่ให้มีการดูดซับพิษกลับใน
ลำ�ไส้ และยังเสริมฤทธิ์การล้างพิษตับของบล็อคเคอรี่

