
 

 

คอลลาเจนไฮโดรไลเซท 
สกดัจากปลาแท ้

 
 
 
 
 
 
 

ทรูคอลลาเจน คือ คอลลาเจน ซึง่เป็นโปรตีนชนิด
หนึง่ทีอ่ยูใ่ตช้ัน้หนังแท ้  หากอยากทดลองสมัผัสความ
ตงึของคอลาเจนโปรตีน ลองจับเด็กตัวเล็ก ๆ ดู จะ
สัมผัสไดท้ันทีถงึความสดใส ตงึ ที่ผวิแกม้หรือดูเด็ก
วัยรุ่นทีกํ่าลังแตกเนื้อหนุ่มสาว คอลลาเจน เป็นภาษา
กรีกแปลว่า กาว ทําหนา้ที่เป็นกาวเชือ่มเซลล์แต่ละ
เซลลเ์ขา้ดว้ยกนั 
     คอลลาเจนมปีรมิาณมากถงึ 1 ใน 3 ของโปรตนีใน
ร่างกาย หรือ 6% ของน้ําหนักตัว คอลลาเจนใต ้
ผวิหนังของเราจะอยู่ในผวิหนังชัน้หนังแท ้ ทําหนา้ที่
เสรมิความเรยีบตงึของผวิหนัง รักษาความยดืหยุน่ของ
ผวิหนัง ทําใหเ้ต่งตงึกระชับ ผวิพรรณนุ่มนวล สดชืน่ 
ป้องกนัการเหีย่วยน่ของรอยตนีกากอ่นวัยอนัควร ทําให ้
ผวิแข็งแรง และเนยีนเรยีบ   
     ภายหลั งอายุ  20  ปี  คอลลา เจนโปรตีนจะ
เสือ่มสภาพลง ทําใหช้ัน้ผวิหนังมกีารยบุตัวลง  ตน้เหตุ
ของความเหีย่วย่น ริว้รอย และความชราของผวิพรรณ 
ริว้รอยแรกจะเป็นรอยตนีกา 
เพราะผวิหนังรอบดวงตา มี
ความบอบบางมาก  อกีทัง้
กลา้มเนื้อรอบดวงตาก็เป็น
กลา้มเนื้อวงกลม ไมม่อีะไร
ยึด  ผิว รอบดวงตาก็ เลย
เหีย่วงา่ยกวา่ทีอ่ ืน่ 

     ทรูคอลลาเจน สกัดคอลลาเจนจากปลา
ทะเลมาทําผลติภัณฑ์เสรมิอาหาร แลว้พบว่า
หลังจากการรับประทานไประยะหนึง่ จะสามารถ
ช่วยเสริมสรา้งคอลลาเจน ช่วยรักษาความ
ยดืหยุน่ของผวิหนัง  ทําใหผ้วิหนังมคีวามชุม่ชืน่
เรียบเนียนดีขึ้น  ดังนั้นการเสริมคอลลาเจน
ใหก้ับร่างกายและผวิพรรณ จงึเป็นอกีทางเลอืก
หนึ่งที่จะฟ้ืนฟูสภาพผวิ  กระตุน้การสังเคราะห์
คอลลาเจนเขา้สู่ร่างกายเพือ่การบํารุงผวิ ปกติ
ทําได ้2 วธิีคือ โดยการรับประทานในรูปแบบ
อาหารเสรมิ หรอืโดยการฉีดเขา้ผวิหนังแท ้

               
หนา้ทีข่องทรคูอลลาเจน 
  

1 .   เ ป็ นตั ว แป ร สํ าคัญ ซึ่ง ช่ ว ย ใ น
กระบวนกา ร เผาผลาญไขมัน ในร่ า งกาย 
เนื่องจากอาหารที่เรารับประทานเขา้ไปจะถูก
ร่างกายย่อยและนําไปใชป้ระโยชน์ ในการ
เสรมิสรา้งส่วนต่างๆ ของร่างกาย ทีส่ามารถทํา
กจิกรรมมากมายในชีวติประจําวัน แต่หากว่า
ร่างกายไดรั้บพลังงานมากเกนิความตอ้งการ  
ส่วนที่เกนิจะถูกแปรสภาพเป็นไขมันสะสมตาม
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ดังนัน้ ทรูคอลลาเจน 
สามารถแกปั้ญหาในจุดนี้ไดทํ้าใหก้ลา้มเนื้อ
กระชบัไมห่ยอ่นยาน เล็บและผมสขุภาพด ี
  

2.  ทรคูอลลาเจนจะชว่ยเพิม่สารอาหาร
ที่ จํ า เ ป็นในการสรา้งเนื้อ เยื่อ

คอลลาเจนในร่างกายจะ
ชะลอตัวลงเมื่อเราอาย ุ
20 ปี และนอ้ยลงทุก ๆ 

10 ปี  หลังจากนั้นการ
รับประทานอาหารเสรมิทรู
คอลลา เ จนจะช่ ว ย เ พิ่ม

สารอาหารทีจํ่าเป็นในการสรา้งเนื้อเยือ่และชว่ย

ชะลอความแกโ่ดยแตกตัวและดดูซมึไดอ้ยา่งรวดเร็วใน
รา่งกาย 

 
3. ทรูคอลลาเจนช่วยปรับสภาพผิวที่เสื่อม

โทรมลง  ร่างกายเราประกอบดว้ยเซลล์ประมาณ 6 
หมืน่ลา้นเซลลก์ระบวนการเมตาบอลซิมึในร่างกายจะ
ผลัดเซลลใ์หมท่ดแทนเป็น วัฎจักรอยูเ่สมอ แมจ้ะมกีาร
สรา้งเซลลใ์หมข่ึน้ทกุวันแตเ่มือ่เราสงูอายขุึน้เหตุใดผวิ
จงึเสือ่มสภาพลง ระหว่างเซลล์กับเซลล์น่ันมคีอลลา
เจนคอยยดึเซลลก์ับเซลลไ์ว ้คอลลาเจนเกดิจากสาร
โปรตีนที่มีลักษณะเป็นเสน้ใย ผิวของเราจะดูสวย
หรอืไมม่คีวามชุม่ชืน่มากแค่ไหน มรีอยยน่หรอืไม ่ลว้น
แตข่ึน้อยูก่บัคอลลาเจนทัง้นัน้ 
     

ดังนั้นการรับประทานคอลลาเจนจะช่วยปรับ
สภาพผวิ ชว่ยชะลอความเหีย่วตรงนี ้โดยเป็นตัวพยงุรัง้
ใหก้ลา้มเนื้อส่วนทีอ่อ่นแอมทีีย่ดึ ชว่ย
ใหส้่วนที่คลอ้ยยานกลับกระชับขึ้น 
นอกจากนีย้งัชว่ยใหใ้บหนา้กลับมาเต่ง
ตึงไดอ้ีกครัง้และลดริ้วรอยที่เก ิดขึ้น
แลว้ได ้คอลลาเจนมคีุณสมบัต ิทําให ้
กลา้มเนื้อกระชบัไมห่ยอ่นยาน ผวิหนัง
ไมเ่หีย่วยน่ อกีทัง้ยงับํารงุเล็บ และเสน้
ผมใหม้สีขุภาพดอีกีดว้ย 
  

4. คอลลาเจนช่วยใหโ้ครงสรา้งของร่างกาย
แข็งแรง คอลลาเจนเป็นโปรตีนในเนื้อเยื่อเสน้ใย มี
ความสําคัญกับอวัยวะในร่างกาย เช่น กลา้มเนื้อ 
กระดกูออ่น เหงอืก ฟัน ตา และหลอดเลอืดซึง่คอลลา
เจนชว่ยใหโ้ครงสรา้งของร่างกายแข็งแรงและมคีวาม
ยดืหยุน่ 
 
 
 
 
 
 
 

              ผวิพรรณสดใส  
ชะลอแก่เกินวัย  

ด้วย ทรคูอลลาเจน       



ทรคูอลลาเจนกบัการใชง้าน 
 
 ใช้บรโิภคโดยตรง ปัจจุบันทรูคอลลาเจน
ไดรั้บความสนใจใชเ้ป็นอาหารเพือ่เสรมิสรา้งสขุภาพผวิ 
เนื่องจากคอลลาเจนเป็นองคป์ระกอบสําคัญ ทีช่ว่ยให ้
ผิวชุ่มชื่น นุ่มนวล ช่วยรักษาความยืดหยุ่นของผิว 
ป้องกนัเหีย่วยน่และรอยตนีกา 
 
 ทรูคอลลาเจนเ ป็นโปรตีนที่มีโครงสรา้ง
โมเลกลุใหญม่าก ดังนัน้คอลลาเจนไมส่ามารถซมึผ่าน
ผิวหนังไดด้ว้ยการทา ส่วนครีมต่างๆ ที่มีขายตาม
ทอ้งตลาดทีม่สี่วนผสมของคอลลาเจน ก็เป็นการผลัก
ใหอ้ยู่แค่ชัน้หนังกําพรา้ แต่เนื่องจากคอลลาเจนมี
คณุสมบตั ิอุม้น้ําไดป้ระมาณ 30 เท่าของน้ําหนักตัวมัน 
ทําใหผ้วิหนังกําพรา้ชุม่ชืน่ แต่ไมส่ามารถแกไ้ขปัญหา

ริว้รอยไดอ้ยา่งแทจ้รงิ เพราะการเสรมิสรา้ง
คอลลาเจนจะตอ้งเขา้สูด่ว้ยการฉีดและ

การรับประทานเทา่นัน้ 
 
 
 
 
 
ขนาดรบัประทาน 
เมื่อ รับประทานคอลลาเจนประมาณ 1200-1600 
มลิลกิรัม ระยะเวลาเห็นผล 30-60 วัน 
 - ริว้รอยตืน้ขึน้ 50%  
 - ผวิทีห่ยอ่นยานกระชบัขึน้ 60% 
 - ผวิชุม่ชืน่มากขึน้ 45%  
 - เล็บและผมแข็งแรง และหนาขึน้ 
 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

*รบัประทานอาหารคร ัง้ละ 3 แคปซูล  
   หลงัอาหาร 
ขนาดบรรจ ุ90 แคปซลู 

  ทรคูอลลาเจน 1 แคปซลู มคีอลลาเจนไฮโดรไล
เซท สกดัจากปลา 300 มก. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

คอลลาเจนสกดัจากธรรมชาติ 

ปรับสภาพผวิที่เส่ือมโทรม 
เพิม่สารอาหารที่ใช้สร้างเน้ือเย่ือ 

ช่วยให้โครงสร้างของร่างกายแข็งแรง 
ช่วยในกระบวนการเผาผลาญไขมนั 

คอลลาเจนไฮโดรไลเซท สกดัจากปลา

 

 

 

สอบถามขอ้มูลเกีย่วกบัสนิคา้หรอืสนใจเป็นตวัแทน 
จําหนา่ยไดท้ี ่ บรษิทั กฤตยิารอยลั จํากดั 

 
 
 
 
 

โทร.034-879626 โทรสาร.034-979624 
อเีมล ์sales@kr.co.th                                        

web:  www.krittiyaroyal.com 
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