ด้วยความปรารถนาดีจาก
นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

ผู้น�ำ นวัตกรรมสุขภาพ และความงาม

References :

1. Cooper R, Naclerio F, Allgrove J, Jimenez A (2012). “Creatine
supplementation with specific view to exercise/sports
performance: an update”. J Int Soc Sports Nutr. 9 (1): 33
2. Bremer, J (1983). “Carnitine—Metabolism and Functions”.
Physiol. Rev. 63 (4): 1420–1480.
3. Romani, Andrea, M.P. (2013). “Chapter 3. Magnesium in Health
and Disease”. In Astrid Sigel; Helmut Sigel; Roland K. O. Sigel.
Interrelations between Essential Metal Ions and Human Diseases.
Metal Ions in Life Sciences. 13. Springer. pp. 49–79.

จัดจำ�หน่ายโดย : บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด
โครงการพรีเมี่ยม เพลส เลขที่ 21/281-284
ซ.นวลจันทร์ 50 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
โทร. 02-363-7699 แฟกซ์ 02-363-4422
ID Line : @thaidham www.thaidham.com

สนใจสอบถามปัญหาสุขภาพ และความงามที่
thaidhamallianze@hotmail.com

แอล
คาร์
น
ิ
ท
ี
น
แมกนีเซียม ครีเอทีน
ไธอามีน

เสริมสร้างกล้ามเนื้อ
ดีต่อหัวใจ และหลอดเลือดปรับ
สมดุลความดันโลหิต
นูทราเฮอร์เบิ้ล

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

แอล
คาร์
น
ิ
ท
ี
น
แมกนีเซียม ครีเอทีน
ไธอามีน

เสริมสร้างกล้ามเนื้อ
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ปรับสมดุลความดันโลหิต

แอล คาร์นิทีน

ได้รับการยกย่องว่าเป็นสารอาหารที่มีผลวิจัยทางการแพทย์สนับสนุนมากที่สุด
ตัง้ แต่มกี ารใช้อย่างกว้างขวางในปี 1980 จนถึงปัจจุบนั โดยมีผลวิจยั ทางการแพทย์
สนับสนุนกว่า 18,000 ฉบับ แอล คาร์นิทีน เป็นสารธรรมชาติ ที่นิยมใช้ใน
นักกีฬาระดับโลกมานานหลายปี โดยเป็นสารอาหารทีท่ �ำ ให้รา่ งกายใช้ศกั ยภาพได้
สูงสุด รวมทั้งทำ�ให้ร่างกาย และจิตใจทนต่อความเครียดได้เป็นอย่างดี
การใช้แอล คาร์นิทีนในนักกีฬา หรือผู้ที่ออกกำ�ลังกายอย่างหนัก ก่อน
การเล่นกีฬา พบว่า ทำ�ให้ร่างกายมีความทนทานต่อการออกกำ�ลังกายมากขึ้น
อาการปวดเมือ่ ยกล้ามเนือ้ หลังการออกกำ�ลังกายลดลง รวมทัง้ ลดอาการกล้ามเนือ้
บาดเจ็บจากการออกกำ�ลังกายด้วย
แอล คาร์นิทีนเป็นสารจำ�เป็นในร่างกาย มีปริมาณมากในอวัยวะที่
ทำ�งานหนัก และต้องใช้พลังงานมหาศาล เช่น กล้ามเนื้อร่างกาย และ
กล้ามเนื้อหัวใจ แอล คาร์นิทีน มีความสำ�คัญกับการใช้พลังงานของร่างกาย
การเผาผลาญ และเคลื่อนย้ายไขมันไปเผา เพื่อให้เกิดพลังงาน

แมกนีเซียม ครีเอทีน คีเลท

เป็นสารอาหารตัวหนึง่ ทีน่ กั เพาะกาย และนักกีฬานิยมใช้ในการสร้างกล้ามเนือ้
ซึ่งผู้ที่รับประทานจะได้ประโยชน์ทั้งจากสารครีเอทีน และแร่ธาตุแมกนีเซียม
แมกนีเซียมเป็นแร่ธาตุส�ำ คัญในปฏิกริ ยิ าเคมีของร่างกายมากกว่า 300 ปฏิกริ ยิ า
แมกนีเซียมเป็นทีน่ ยิ มรับประทานในนักกีฬา เพือ่ เพิม่ พลังงาน และความทนทาน
ของการออกกำ�ลังกาย ในเรือ่ งหัวใจ และหลอดเลือด แมกนีเซียมช่วยปรับสมดุล
ความดันโลหิตในผูม้ คี วามดันโลหิตสูง เนือ่ งจากแมกนีเซียมมีบทบาทในการคลาย
กล้ามเนื้อหลอดเลือด และช่วยให้หลอดเลือดขยายตัว

สารครีเอทีน

เป็นกรดอะมิโนที่พบได้ในร่างกายโดยเฉพาะบริเวณกล้ามเนื้อ ร่างกายคนเรา
สามารถสร้างครีเอทีนได้เองตามธรรมชาติ และได้บางส่วนจากอาหารทีร่ บั ประทาน
เข้าไป แหล่งอาหารที่มีครีเอทีน ได้แก่ เนื้อปลา และเนื้อแดง ประโยชน์
ของครีเอทีน คือ ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และทำ�ให้กล้ามเนื้อ
ทนทานต่อการออกกำ�ลังกายหนักๆ ในช่วงสัน้ อย่างการยกน้�ำ หนัก หรือการวิง่
และยังช่วยให้กล้ามเนือ้ ฟืน้ ตัวได้เร็วขึน้ ช่วยลดความเมือ่ ยล้าเวลาออกกำ�ลังกาย
ช่วยลดการสูญเสียกล้ามเนื้อในผู้ป่วยหลังการผ่าตัด และยังมีส่วนช่วยผู้ป่วย
โรคหัวใจ ทำ�ให้ผู้ป่วยออกกำ�ลังกายได้นานขึ้น โดยไม่เกิดอาการผิดปกติกับ

กล้ามเนื้อหัวใจ ครีเอทีนจึงนิยมใช้เป็นอาหารเสริมให้กับนักกีฬา แมกนีเซียม
ครีเอทีน คีเลท ต่างจากครีเอทีนในรูปแบบอื่น เพราะครีเอทีนได้จับกับโมเลกุล
ของแมกนีเซียมแทนที่การจับกับโมเลกุลของน้�ำ ซึ่งทำ�ให้เพิ่มอัตราการดูดซึมเข้า
ร่างกายอย่างมาก ทำ�ให้มีครีเอทีนไปถึงกล้ามเนื้อได้เพิ่มขึ้น

ไธอามีน หรือวิตามินบี 1

เป็นวิตามินทีส่ �ำ คัญต่อการทำ�งานอย่างเป็นปกติของหัวใจ และกล้ามเนื้อ การขาด
วิตามินบี 1 จะทำ�ให้เกิดโรคเหน็บชา ชาตามปลายมือ ปลายเท้า มีความรูส้ กึ
ไม่มแี รงในการยกแขน ขา กล้ามเนือ้ อ่อนแรง และเมือ่ เป็นมากๆ มือ เท้าจะห้อย
เดินลากขา ทางสมองจะมีอาการกระสับกระส่าย บุคลิกเปลี่ยนแปลง ซึมเศร้า
ความจำ�เสื่อม ในระบบหัวใจ และหลอดเลือดพบว่าหัวใจเต้นเร็ว ใจสัน่ หัวใจมี
ขนาดโต มีการเปลีย่ นแปลงของคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

ประโยชน์ของแอล คาร์นิทีน แมกนีเซียม
ครีเอทีน และไธอามีน

• ทำ�ให้กล้ามเนื้อหัวใจ และกล้ามเนื้อร่างกายแข็งแรงขึ้น
• เพิ่มอัตราการเผาผลาญของร่างกาย
• ปรับสมดุลความดันโลหิตในผู้มีความดันโลหิตสูง
• ทำ�ให้การออกกำ�ลังกายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ออกกำ�ลังกายได้ทนทานขึ้น
ลดอาการเมื่อยกล้ามเนื้อ และเมื่อยล้าหลังการออกกำ�ลังกาย

