สาหร่ายสไปรูลิน่า (Spirulina Algae)

เป็นสาหร่ายทีม่ ขี นาดใหญ่ ม้วนตัวเป็นเกลียว เป็น
สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว คือมีความสมบูรณ์แบบในเซลล์เดียว
สายพันธุเ์ ขียวแกมน้�ำ เงิน ความโดดเด่นของสาหร่ายสไปรูลนิ า่
คือมีปริมาณโปรตีนเป็นองค์ประกอบมากถึง 55% -70%
และเป็นโปรตีนทีม่ กี รดอะมิโน จำ�เป็นครบทัง้ 8 ชนิด
นอกจากนัน้ ยังมีวติ ามีนบี 12 ทีม่ ผี ลดีตอ่ การสร้างเม็ดเลือด
และยังมีวติ ามินเอ วิตามีนบี 1 วิตามินอี มีรายงานการวิจยั
ทั่วโลกมาเป็นเวลาถึง 40 ปี ถึงผลของการต้านมะเร็ง เพิ่ม
ภูมิตา้ นทาน ลดการอักเสบ ล้างพิษ โดยเฉพาะอย่างยิง่ พิษ
จากโลหะหนักซึง่ อาจสะสมในร่างกาย

ป้บำ�อรุง งกั
น
มะเร็
ง
และซ่อมแซมร่างกาย
ด้วยสารอาหารจากธรรมชาติ

ด้วยความปรารถนาดีจาก
นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

น้ำ�มันจมูกข้าว และรำ�ข้าว

เป็นแหล่งวิตามินบีหนึง่ วิตามินบีสอง และวิตามินบีรวม
รั บประทานเป็ น ประจำ �สามารถป้อ งกัน และรัก ษาโรค
เหน็ บชาได้ ซึง่ จะมีอาการอ่อนเพลีย เหนีอ่ ยง่าย ปวดแสบ
เสียว ชาตามแขนขา แขน ขา ไม่มีแรง ป้องกันและรักษา
โรคปากนกกระจอก รักษาอาการเบือ่ อาหาร อ่อนเพลีย ปวดน่อง
ปวดกล้ามเนือ้ โรคผิวหนังบางชนิดโรคปลายประสาทอักเสบ
และโรคเกีย่ วกับระบบประสาทบางชนิด บำ�รุงสมอง มีวติ ามินอีสูง
ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันการเกิดโรคหัวใจ อัมพาต
อัมพฤกษ์ โรคมะเร็ง โรคแห่งความแก่ และความเสือ่ มทัง้ มวล
มีคุณค่าอาหารเส้นใยสูง ช่วยไม่ให้ท้องผูกและป้องกัน
มะเร็งลำ�ไส้ปอ้ งกันโคเลสเตอรอลในเลือดสูง และหัวใจขาดเลือด
ปรับสมดุลน้�ำ ตาลในเลือด สร้างความแข็งแรงสดชืน่ ให้กบั
ร่างกายทำ�ให้ระบบภูมคิ มุ้ กันโรคดีขน้ึ และสามารถป้องกันโรค
ท้องเสียได้

ผู้นำ�นวัตกรรมสุขภาพ และความงาม
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
www.thaidham.com

ป้องกันมะเร็ง
บำ�รุง และซ่อมแซมร่างกาย

ด้วยสารอาหารจากธรรมชาติ
สนใจสอบถามปัญหาสุขภาพ และความงามที่
thaidhamallianze@hotmail.com

นูทราเฮอร์เบิ้ล

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

แอสตาแซนตินกับผู้ป่วยเบาหวาน

Astaxanthin

ป้องกันมะเร็ง บำ�รุง และซ่อมแซมร่างกาย ด้วยสารอาหารจากธรรมชาติ
สูตรผสมแอสตาแซนติน สาหร่ายสไปรูลิน่า และน้ำ�มัน
จมูกข้าว และรำ�ข้าว สูตรผสมของสาหร่ายสีแดง และสาหร่าย
สีเขียวแกมน้�ำ เงิน ซึ่งปัจจุบันมีการค้นคว้าในคุณประโยชน์กระตุ้น
การทำ�งานของไขสันหลัง ให้ผลิตสเต็มเซลล์โดยธรรมชาติเพื่อ
ผลประโยชน์ในการซ่อมแซมตัวเองของร่างกาย

แอสตาแซนติน จากสาหร่ายสีแดงพันธุ์

Haematococcus Pluvialis
แอสตาแซนติน เป็นสารต้านอนุมลู อิสระทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง
และยังมีคุณสมบัติในการปกป้องเยื่อหุ้มเซลล์จากการทำ�ลายของ
อนุมูลอิสระ ปกป้อง DNA หรือสารพันธุกรรมในเซลล์จากการถูก
ทำ�ลาย ซึง่ ป้องกันการกลายพันธุข์ องเซลล์ เป็นการป้องกันมะเร็งได้
ป้องกันเซลล์ผวิ จากการถูกทำ�ลายโดยแสงแดด และมีบทบาทสำ�คัญ
ในการกระตุ้นระบบภูมิต้านทาน
แอสตาแซนติน สามารถผ่านเยื่อหุ้มสมองได้ ทำ�ให้
แอสตาแซนตินมีคุณสมบัติที่โดดเด่นในการปกป้องเซลล์สมอง
ไขสันหลัง และระบบประสาท พิทักษ์หลอดเลือด และสามารถ
ใช้ร่วมกับสารสกัดเมล็ดองุ่นในการป้องกันเส้นเลือดเสื่อม และ
เส้นเลือดแตกได้เป็นอย่างดี
สาหร่ายแดง
สาหร่ายสไปรูลิน่า

งานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ของแอสตาแซนติน ทีโ่ ดดเด่นใน
รอบ 10 ปี ที่ผ่านมา มีดังนี้
1. ผลในการป้องกัน และฟื้นฟูจอตาที่เสื่อม ซึ่งพบมากในผู้สูงอายุ
และผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งจอตาจะเป็นจุดรับ ภาพของลูกตา
เมื่อเสื่อมลงจะทำ�ให้ตามัวลงเรื่อยๆ จนมองไม่เห็นในที่สุด
2. ป้องกันการเสื่อมของไต และหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวาน
3. การป้องกัน และร่วมบำ�บัดในผู้ป่วยความจำ�เสื่อม อัลไซเมอร์
และพาร์กินสัน
4. การปรับสมดุลโคเลสเตอรอล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง LDL ซึ่งเป็น
โคเลสเตอรอลตัวร้าย
5. ลดภาวะอักเสบในร่างกาย ช่วยในผูป้ ว่ ยภูมแิ พ้ตวั เองภูมติ า้ นทานต่�ำ
และการติดเชือ้ ไวรัสเรือ้ รัง เช่น กลุม่ ผูป้ ว่ ย AIDS ผูต้ ดิ เชือ้ ไวรัส
งูสวัด และเริม
6. ภาวะอาหารไม่ย่อย และโรคกระเพาะ
7. ทำ�ให้สเปิร์มแข็งแรงขึ้น
8. ทำ�ให้กล้ามเนื้อทำ�งานดีขึ้น
9. พิทักษ์ผิวจากการถูกทำ�ลายโดยแสงแดด
10. ทำ�ให้หัวใจเต้นเป็นจังหวะปกติ
11. ปรับสมดุลความดันโลหิต
12. คลายเครียด
13. ช่วยในผู้ป่วยต่อมลูกหมากโต และมะเร็งต่อมลูกหมาก
14. ช่วยการซ่อมแซม และฟื้นฟูเซลล์สมอง และหลอดเลือดใน
ผู้ป่วยที่เส้นเลือดในสมองแตก หรือผู้ป่วยที่ขาดออกซิเจนไป
เลี้ยงสมอง

ผูป้ ว่ ยเบาหวานมีหลอดเลือดทัว่ ร่างกายทีแ่ ข็ง เปราะ และ
หงิกงอ แอสตาแซนติน ใช้ป้องกันการถูกทำ�ลาย ของหลอดเลือด
และยังทำ�ให้เซลล์ร่างกาย ไวต่อระดับอินซูลินเพิ่มขึ้น ทำ�ให้เซลล์
สามารถนำ�น้ำ�ตาลไปใช้ และลดระดับน้ำ�ตาลในเลือดลง

แอสตาแซนตินกับผู้ที่สายตาอ่อนล้า

ภาวะสายตาอ่อนล้า (Eye Fatigue) เป็นภาวะทีส่ ายตา
ค่อยๆ เสือ่ มลง มีอาการปวดตา และปวดมากขึน้ เมือ่ ต้องเพ่งสายตา
ตาพร่า มองเห็นไม่ชัดเจนเหมือนเดิม โดยเฉพาะในที่มีแสงสลัว
หรือเวลากลางคืน อาการจะค่อยๆ เป็นมากขึ้นจากตอนเช้า ถึง
ตอนเย็นโรคนีม้ กั เกิดกับผูท้ ท่ี �ำ งานใช้สายตาอย่างหนัก ผูท้ ท่ี �ำ งานในที่
แสงสว่างไม่เพียงพอ หรือ ผูท้ ม่ี คี วามบกพร่องของการมองเห็น ไม่วา่
สายตาสั้น ยาว หรือ เอียง หรือ เป็นต้อชนิดต่างๆ และไม่ได้รับ
การแก้ไขอย่างถูกต้อง มีงานวิจัยหลายฉบับพบว่า การรับประทาน
แอสตาแซนติน วันละ 4 มก. จะทำ�ให้อาการเหล่านี้ดีขึ้น

แอสตาแซนตินกับโรคกระเพาะอาหาร

มีงานวิจยั ของแอสตาแซนตินในผูป้ ว่ ยทางเดินอาหารส่วน
บกพร่อง ได้แก่กลุม่ อาการปวดท้อง อาหารไม่ยอ่ ย จุก เสียดแน่น
ในช่องท้อง กรดไหลย้อน กระเพาะอาหารอักเสบ แบบเป็นๆ หายๆ
งานวิจยั พบว่า การรับประทานแอสตาแซนตินปริมาณตัง้ แต่ 4 มก.
ต่อวัน ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยมีอาการดีขน้ึ

แอสตาแซนตินกับความดันโลหิตสูง

การรับประทานแอสตาแซนติน ให้ผลในการปรับสมดุล
โคเลสเตอรอล ทำ�ให้ผนังหลอดเลือดยืดหยุ่นมากขึ้น และควรใช้
ร่วมกับสารสกัดจากเมล็ดองุ่น ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

แอสตาแซนตินกับกล้ามเนื้อ

การรับประทานแอสตาแซนติน จะทำ�ให้กล้ามเนือ้ มีความ
ทนทานมากขึน้ ลดอาการเมือ่ ยล้า อักเสบของกล้ามเนือ้

แอสตาแซนตินกับผิวหนัง

แอสตาแซนติน ปกป้องผิวหนัง และเยือ่ หุม้ เซลล์ จากการ
ถูกทำ�ลายโดยแสงอาทิตย์ และอนุมลู อิสระลดอาการบวมของผิวหนัง
กระชับผิว ทำ�ให้ผวิ มีความยืดหยุน่ มากขึน้ ลดการอักเสบของผิว
และลดเลือนริว้ รอย

