
                                  

 

                                                                                     
 

                                                                                                                                                                                                                         

 
ภาวะตา่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้ใน
ปัจจบุนั เชน่ โรคความดัน
โลหติสงู โรคหัวใจ โรค
ภมูแิพ ้โรคเบาหวาน โรค
นัยนต์าเสือ่ม ฯลฯ แมก้ระ

ทัง้โรคมะเร็ง ปัจจัยหนึง่ที่
สําคญัทีนํ่าไปสูก่ารเกดิโรคเหลา่นัน้ 
และทําใหโ้รคมพัีฒนาการอยา่ง

รวดเร็วกค็อื อนุมลูอสิระ (Free 
Radicals) ซึง่รา่งกายสามารถรับอนุมลูอสิระไดจ้าก
หลายทาง เชน่ จากมลพษิในอากาศ ฝุ่ นละออง ควัน
บหุรี ่ไอเสยีรถยนต ์โรงงานอตุสาหกรรมรังสอีลุตรา้ไว
โอเลตในแสงแดด ตลอดจนการรับประทานอาหารที่
ไหมเ้กรยีมสิง่ตา่งๆ หรอื แมแ้ตอ่นุมลูอสิระจาก
ขบวนการเผาผลาญอาหารในรา่งกายเอง เหลา่นีก้ระตุน้
ใหเ้กดิสารอนุมลูอสิระโดยปฏกิริยิาออกซเิดชนั ซึง่
กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายและกระทบตอ่สขุภาพโดยตรง 
เมือ่มอีนุมลูอสิระมากเกนิ รา่งกายจะผลติเอนไซมบ์าง
ชนดิเพิม่ขึน้ เชน่ Superoxide Dismutese (SOD) , 
Catalase, Glutathione, Peroxidase ฯลฯ เพือ่
ตา้นทานอนุมลูอสิระทีเ่กดิขึน้ แมร้า่งกายสามารถผลติ
เอนไซมเ์หลา่นีไ้ดแ้ตบ่างครัง้
อาจจะไมเ่พยีงพอตอ่การกําจัด
อนุมลูอสิระไดท้ัง้หมด ดังนัร้า่ง
กายจงึตอ้งการสารตา้นอนุมลู
อสิระจากแหลง่อืน่ ๆ เชน่ ผัก 
ผลไม ้วติามนิ แรธ่าต ุเอนไซม ์
หรอืผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทีม่ี
คณุสมบตัติา้นอนุมลูอสิระเพือ่

ชว่ยชะลอความเสือ่มของเซลล ์ชะลอความแก ่
ป้องกนัโรคทีเ่กีย่วขอ้งกบัความชรา โรคเรือ้รังบาง
ชนดิ รวมถงึเสรมิสรา้งระบบภมูคิุม้กนัในรา่งกาย   
 
Altramore เป็นสารอาหารตา้นอนุมลูอสิระทีม่ี
สว่นประกอบสําคญัดังนี ้
 
Beta-Carotene (เบตา้-แคโรทนี) 
เบตา้แคโรทนีไดช้ือ่ตามสารวัตถสุเีหลอืงสม้ในพชืคอื
แคโรทนีอยด ์พบไดใ้นแบคทเีรยี สาหรา่ย  ตลอดจน
ตน้พชืทีอ่ยูร่อบๆตวัเรา การทีพ่ชืมคีาโรทนีอยดอ์ยู่
ไมไ่ดเ้พือ่ความสวยงาม แตค่าโรทนีอยด ์จะชว่ย
ป้องกนัพชืจากอนัตรายของแสงแดด เบตา้แคโรทนี
เป็นวติามนิA ทีไ่ดจ้ากพชื ละลายไดท้ัง้ในน้ําและใน
น้ํามนัเพราะมโีมเลกลุเล็กนดิเดยีว 
เบตา้แคโรทนีจงึถกูขบัออกนอก
รา่งกายไดท้างปัสสาวะ จงึมคีวาม
ลอดภยักวา่วติามนิAจากสตัว(์retinal) 
นักวทิยาศาสตรร์ูด้วีา่เบตา้แคโรทนีมี
ผลทําใหผ้วิสวยไมแ่กก่อ่นวยั  ลดอาการตกกระ และ
ยงัสามารถป้องกนัโรคมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งของ
ผวิหนังอยา่งไดผ้ลด ี
Co Q10 (โคเอนไซมค์วิเท็น) 

นอกจากCo.Q10 จะชว่ยในการสรา้ง
พลังงานแลว้ มนัยงัเป็นสารตา้น
อนุมลูอสิระทีแ่ข็งแรงมาก ทัง้ยงัมี
ความบทบาทสําคญัตอ่การแก ้

เหงอืกอกัเสบ บรรเทาอาการโรคหัวใจ และความดัน
เลอืดสงู บรรเทาอาการเหนือ่ยลา้ 
แกอ้าการหลงลมื เพิม่ภมูติา้นทาน 
และชะลอความชรา 
Selenium (เซเรเนยีม) 
เป็นสารตา้นอนุมลูทีสํ่าคญัอกีตวั
หนึง่ จงึชว่ยชะลอความชรา ป้องกนั
มะเร็ง เซเรเนยีมเป็นเกลอืแรท่ีม่ ี
ความจําเป็นสําหรับผูห้ญงิ

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในวัยหมดประจําเดอืนไดด้ ีแต่
ผูช้ายกม็คีวามตอ้งการมากกวา่เนือ่งจาก
นักวทิยาศาสตรพ์บวา่ครึง่หนึง่ของเซเรเนยีมทีม่อียูใ่น
รา่งกายจะพบไดท้ีอ่ณัฑะและทอ่นําน้ําเชือ้ 

เซเรเนยีมทําใหผ้วิหนังเตง่ตงึออ่นเยาวอ์ยูเ่สมอ 
ป้องกนัและทําลายสารกอ่มะเร็ง ดังนัน้จงึใชป้้องกนั
มะเร็งไดด้ ีทีสํ่าคัญเซเรเนยีมชว่ยลดอาการรอ้นวบู
วาบ อาการวงิเวยีนจะหายไปโดยแทบไมต่อ้งพึง่
ฮอรโ์มนทดแทนในสตรใีกลว้ัยทอง 
Vitamin C (วติามนิ ซ)ี 
มบีทบาททีสํ่าคัญตอ่การ
เสรมิสรา้งคอลลาเจนซึง่เป็น
สว่นประกอบซึง่เป็น
สว่นประกอบของผวิหนัง 
ผนังหลอดเลอืด กระดกูและ
เหงอืก ชว่ยเรง่การสมานแผลและกระตุน้ภมูคิุม้กนัใน
รา่งกาย นอกจากนีย้งัพบวา่เมือ่ใชว้ติามนิ ซ ีรว่มกบั
วติามนิ อ ีจะชว่ยเสรมิประสทิธภิาพในการยบัยัง้การ
เกดิปฏกิริยิาออกซเิดชัน่ไดเ้ป็นอยา่งด ี
วติามนิ ซ ีชว่ยสรา้งคอลลาเจน เสมอืนตาขา่ยคลมุ
เซลลใ์หพ้น้จากมะเร็ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ชว่ย
ขดัขวางการเกดิสารไนโตรซามนิอนัเป็นตน้เหตขุอง
มะเร็ง และสารดังกลา่วสรา้งขึน้เองภายในรา่งกายของ
มนุษย ์
Vitamin E  (วติามนิ อ)ี 
พบมากในน้ํามนัจากพชืชนดิ
ตา่ง ๆ เชน่น้ํามนัจากจมกูขา้ว
สาล ีน้ํามนัดอกทานตะวัน 
น้ํามนัถั่วเหลอืง และเมล็ด
ธัญพชืทกุชนดิ วติามนิ อ ีจัดเป็นวติามนิทีล่ะลายไดด้ี
ในไขมนั ดังนัน้จงึสามารถผา่นเยือ่หุม้เซลลไ์ด ้ชว่ย
ปกป้องเนือ้เยือ่และอวัยวะตา่งๆ จากการถกูทําลาย
ของอนุมลูอสิระงานวจัิยหลายชิน้แนะนําใหใ้ชว้ติามนิ
อรีว่มกบัเซเรเนยีม เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการตา้น
อนุมลูอสิระ  เมล็ดถัว่ตา่ง ๆ และน้ํามนัจากพชือดุมไป
ดว้ยวติามนิ อ ีแตไ่ขมนัจากพชืจัดอยูใ่นชนดิไขมนัไม่
อ ิม่ตวั มคีณุสมบตัริวมตัวกบัออกซเิจนไดง้า่ยจะเห็นวา่
ธรรมชาตมิกีารเตมิวติามนิ อ ีใหก้บัสิง่มชีวีติ ตา่ง ๆ 
เชน่กนั 
 
 
 
 
 

               คนรุ่นใหม่ผวิใส 
             สุขภาพด ี



Glutathione (กลตูาไทโอน) 
เป็นอนุพันธข์องโปรตนีทีพ่บในรา่งกาย มี
คณุสมบตัใินการจับสารพษิสารกอ่มะเร็ง
ไดม้ากกวา่ 12 ชนดิโดยการผา่น
กระบวนการทางชวีเคมรีะดบัเซลล ์เพือ่
ขบัสารเหลา่นัน้ ใหอ้อกไปทางปัสสาวะ
หรอืทางน้ําด ีนักวจัิยพบวา่ระดับ     

กลตูาไทโอนในผูส้งูอายนุีจ้ะ
สมัพันธก์บัการเกดิมะเร็งปอด 
ผวิหนังตอ่มลกูหมากและกระเพาะ
ปัสสาวะ รวมถงึโรคชรา กลตูาไท
โอนนัน้สามารถพบไดใ้นผักและ
ผลไมห้ลายชนดิ เชน่ วอลนัต ผัก
โขม กระหลํา่ และเบอรร์ี ่
Lycopene (สารสกดัจากมะเขอืเทศ) 

ชว่ยในการยบัยัง้การเกดิเนือ้งอกและมะเร็ง
ตา่ง ๆ ในรา่งกาย ชว่ยในการลา้งพษิทีเ่กดิ

จากรังสยีวูใีนแสงแดด ลดการเกดิฝ้า  จดุ
ดา่งดํา รอยหมองคล้ํา ปกป้องผวิจากการ

เกดิ อนุมลูอสิระ เสรมิการทํางานของเบตา้แคโร
ท ีและวติามนิ ซ ีสามารถตา้นอนุมลูอสิระไดม้ากกวา่
วติามนิ เอ ถงึ2เทา่ และมากกวา่วติามนิ อ ีถงึ10เทา่ 
ชว่ยปรับสภาพผวิใหแ้ข็งแรงตอ่ตา้นการรกุรานจากการ
สมัผัสกบัแสงแดด 
Instant White Tea (ชาขาว)  

เป็นชาทีอ่ยูใ่นกลุม่ของ Non-fermented tea ซึง่
เป็นใบชาทีไ่ดจ้ากการเกบ็เป็นเวลา2-3วันสัน้ 
ๆ ในแตล่ะฤดใูบไมผ้ล ิเมือ่ชอ่สขีาวเพิง่จะ

ผลติออกมาเฉพาะใบออ่นทีส่ดุทีป่กคลมุดว้ย
ปยุขนออ่นสขีาวเทา่นัน้ทีจ่ะถกูเก็บ หลังจากนัน้

ใบชาจะถกูนําไปตากแหง้ในแสงอาทติยธ์รรมชาต ิทํา
ใหช้าขาวแตกตา่งจากชาประเภทอืน่ ๆ และเป็นการ
รักษาคณุประโยชนน์านาประการ 
ซึง่เป็นทีย่อมรับกนัโดยทัว่ไปวา่เป็น Antioxidant 
เขม้ขน้มากกวา่ชาเขยีว ถงึ3เทา่ ทีจ่ะชว่ยป้องกนั
สารพษิในรา่งกาย และยบัยัง้อนุมลูอสิระทีม่ปีฏกิริยิา
ตอ่ตา้นรา่งกายใหล้ดความเสีย่งตอ่ภาวะมะเร็งและโรค
ความจําเสือ่มของเซลลแ์ละอวัยวะตา่ง ๆ ในรา่งกาย
มากกวา่ชาเขยีว10เทา่ ชว่ยในกระบวนการกําจัด

ไขมนั ลดภาวะความเสีย่งตอ่โรคความดันโลหติสงู 
ชว่ยป้องกนัผวิพรรณจากรังสอีลุตรา้ไวโอเลต 
สรรพคณุ 
1. ตอ่ตา้นอนุมลูอสิระ ยบัยัง้และป้องกนัมะเร็งตา่งๆ  
2. ชว่ยปรับสภาพผวิใหแ้ข็งแรง 
3. ทําใหข้บวนการเสือ่มสภาพของรา่งกายชา้ลง ดู

ออ่นวัย 
4. ชว่ยกระตุน้ภมูคิุม้กันในรา่งกาย 
5. บรรเทาอาการโรคหัวใจและความดันเลอืดสงู 
6. ลดอาการวยัทอง 

 
 
 
 
Altramore  
มขีนาดบรรจ ุ 30 แคปซลู 

อัลตรา้มอร ์1 แคปซลู บรรจ ุ600 มก. 
ขนาดรับประทานวนัละ 1 แคปซลู หลังอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สอบถามขอ้มูลเกีย่วกบัสนิคา้หรอืสนใจเป็น
ตวัแทนจําหนา่ยไดท้ี ่ บรษิทั กฤตยิารอยลั จํากดั 

 
 

 

โทร. 034-979626 โทรสาร 034-979624 
E-mail : sales@kr.co.th      

website: www.krittiyaroyal.com 
   

ต้านอนมุลูอิสระ ป้องกันโรคมะเร็ง 
สขุภาพผวิและเหงือกแข็งแรง 

ชะลอความชรา 
ต้านโรคหัวใจและความดันเลือดสงู 

 

 แอนต้ีออกซิแดนทร์วม 

http://www.krittiyaroyal.com/
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