
                                                          
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
วิตามินเป็นสารที่ไม่สามารถ
สรา้งขึน้เองในร่างกายได ้ตอ้ง
ไดรั้บจากแหล่งภายนอก แต่
คุณสมบัตินี้มีขอ้ยกเวน้เพียง

บางประการ และแมว้ติามนิบางอย่าง   จะสรา้งไดภ้ายใน
ร่างกาย หรอืจากแบคทีเรยีชนดิดทีีอ่ยู่ในลําไส ้แต่ก็ตอ้ง
ไดรั้บวัตถดุบิทีสํ่าคัญมาจากภายนอกรา่งกาย 
วติามนิมคีุณสมบัตติ่อตา้นอนุมูลอสิระ จะชว่ยลดอันตราย
จากอนุมลูอสิระทีเ่กดิจากกระบวนการเผาผลาญสารอาหาร
ในรา่งกาย การสบูบหุรี ่แอลกอฮอล ์หรอืมลภาวะทีเ่ป็นพษิ 
อนุมูลอสิระมสี่วนสัมพันธ์ กับโรคหัวใจ โรคหลอดเลือด 
โรคมะเร็ง ความผิดปกติทางพันธุ์กรรม 
หรอืภาวะแกก่อ่นวัยอนัควร ฯลฯ อกีทัง้
การไดรั้บวติามนิอยา่งพอเพยีงชว่ยลด
อัตราเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอด
เลอืดสมอง 
 
Vitamore BACE เป็นทีร่วมของวติามนิหลายชนดิใน
แคปซลูเดยีวกนั ดังนี ้
วติามนิ บรีวม (Vitamin B complex) 
มคีวามสําคัญในกระบวนการเผาผลาญสารอาหารใหเ้ป็น
พลังงานเกีย่วขอ้งกับการทํางานของระบบประสาท และ
เอนไซมต์่าง ๆ ในร่าง กาย บํารุงสมอง คลายเคลยีด ชว่ย
ใหอ้วัยวะรับสมัผัสทํางานดขีึน้ วติามนิ บ ีจะให ้
ผลดีเมื่อทํางานร่วมกันหลาย ๆ ชนิด ดังนั้น
การทํางานของวิตามิน บี รวม จะมี
ประสทิธภิาพดกีว่าการใชเ้ดีย่ว ๆ  วติามนิ บี
รวม ประกอบดว้ย 

• วติามนิ บ ี1 (Thiamin) 
วติามนิบ ี1 มชีือ่ทีน่ยิมเรยีกกนัวา่เป็น วติามนิพลังงาน 
มีส่วนในกระบวนการเผาผลาญสารอาหารอันเป็น
สิง่จําเป็นตอ้งการปลดปล่อยพลังงาน มีส่วนร่วมใน
การเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต (น้ําตาล) ภายใน
ร่างกาย โดยทําหนา้ที่เป็นโคเอนไซม ์(หรือสาร เร่ง
ปฏกิริยิา)ไทอามนิ ชว่ยป้องกนัโรคเหน็บชา ปวดเมือ่ย
กลา้มเนื้อ บรรเทาอาการซมึเศรา้ วติกกังวล นอนไม่
หลับ อาการทางประสาทจากการตดิเหลา้ อาการชัก
กระตุก พูดไม่ชัด ชาตามใบหนา้ ช่วยย่อยอาหาร 
บรรเทาอาการทอ้งผกู และเบาหวาน       
• วติามนิบ ี2  (Riboflavin) 
ไรโบฟลาวนิมรีสชาตไิมด่ ีมสีเีหลอืง รสแปลก ๆ ของ
วติามนิรวมคือ รสที่เกดิจากไรโบฟลาวนิ หากขาด   
ไรโบฟลาวินในเบื้องตน้จะแสดงการอักเสบของ
ผวิหนังและทําใหเ้กดิแผลเป็น ทัง้ทีผ่วิหนังและเยือ่บุ
กระเพาะอาหารเพราะมันช่วยกระตุน้
การสรา้งเซลล์ในร่างกาย มีส่วน
สํ าคัญ ในกา ร รั กษาสุขภาพ  ผม 
ผวิหนังและเล็บ  ลดอาการอ่อนเปรี้ย
และปวดกลา้มเนือ้ 
• วติามนิบ ี3 (Niacin) 
พบมากในยสีต ์ตับ ถั่วลสิง ปลาแซลมอนฯ จัดเป็นโค
เอ็นไซมเ์หมอืนไทอามนี หากขาดไนอะซนิจะทําให ้
เกดิโรคเพลลากรา  ผวิหนังบรเิวณทีม่กีารยดืหด เชน่ 
ศอก ขา มอื อกัเสบเป็นแผน่เกล็ด ถา้รนุแรงผวิจะแตก
เป็นร่องมเีลือดไหล รอบคอมรีอยแดงคล้ํา ทอ้งเดนิ
รุนแรงจากแผลในกระเพาะอาหาร คลื่นไส ้อาเจียน 
สุขภาพจิตเสื่อม โดยไนอะซินช่วยป้องกันและ
แกปั้ญหาได ้ นอกจากนัน้มนัยงัชว่ยขยายหลอดเลอืด
ป้องกันโรคหลอดเลอืดและหัวใจ เพิม่การเผาผลาญ
อาหาร บํารงุประสาท  
• วติามนิ บ ี5 (Pantothenic Acid) 
จัดเป็นโคเอ็นไซมร์ว่ม เรยีกวา่ โคเอ็นไซม ์เอ พบมาก
ในเนื้อสัตว์ ขา้วโพด ถั่ว และในอาหารทั่วไป ช่วย
สรา้งสารสเตรรอยด์ ฮอร์โมนและสารสื่อประสาท
หลายชนิด เร่งการสมานแผล
เหมาะสําหรับผูป่้วยระยะพักฟ้ืน
หลังผา่ตัด บํารงุผวิพรรณ ผมและ
เล็บ ลดความเครียดทัง้ร่างกาย

และจติใจ 
• วติามนิ บ ี6 (Pyridoxine) 
ไพรดิอกซนิ ฟอสเฟต เป็นรูปแบบทีอ่อกฤทธิสํ์าหรับ
มนุษย ์แมกนีเซีย่มและไรโบฟลาวนิมสี่วนสําคัญต่อ
การผลติวติามนิชนดินี้ในรูปสารออกฤทธิ ์ โดยจําเป็น
ต่อปฏกิริยิาการเปลีย่นถ่ายฟอสเฟต ดังนัน้ถา้ขาดไร
โบฟลาวนิจะทําใหข้าดวติามนิ บ6ี ดว้ยไพรดิอกซนิ 
ชว่ยเสรมิภมูคิุม้กนัแกร่า่งกาย เสรมิการทํางานของสือ่
ประสาท ลดอาการหอบหดื อาการก่อนมปีระจําเดอืน 
อาการบวม ลดการคลืน่เหยีนอาเจยีนในหญงิมคีรรภ ์ 
ชว่ยใหผู้ป่้วยเบาหวานทีม่อีาการทางเสน้ประสาท 
• วติามนิ บ1ี2(Cyanocobalamin) 
วติามนิ บ1ี2 มคีวามสําคญัอยา่งยิง่ยวดในการคนื
ชวีติใหแ้กก่รดโฟลกิ ซึง่ใชใ้นขบวนการสําคัญมากคอื 
การแบ่งเซลล์และสังเคราะห์ DNAและRNA ช่วย
แปลงสารโฮโมซีสทีน (สารก่อใหเ้กิดโรคหัวใจ)  
สลายกรดไขมัน ชว่ยในการเผาผลาญไขมัน ปกป้อง
เสน้ประสาท 
วติามนิ ซ ี(Vitamin C) 
มคีณุสมบตัติา้นอนุมลูอสิระ ป้องกนัการ
เสื่อมของเซลล์ และการเกิด
เซลล์มะเร็ง เสรมิภูมติา้นทานต่อเชือ้
แบคทเีรยี และไวรัส ป้องกันหวัด เสรมิความแข็งแรง
ใหใ้หผ้นังเสน้เลอืด ป้องกันอาการเสน้เลอืดขอด ลด
อาการเก๊าท์ ขอ้อักเสบ ผื่น และจําเป็นต่อการสรา้ง
คลอลาเจน 
วติามนิ อ ี(Vitamin E) 
เป็นสารตา้นอนุมูลอสิระทีด่เีลศิ ป้องกันเซลลเ์สือ่ม 
และลดความเสี่ยงต่อการเกดิโรคหัวใจและหลอด
เลือด และช่วยลดความเสีย่งต่อการเกดิโรคมะเร็งที่
อวัยวะต่างๆ เพิม่ภูมคิุม้กันใหแ้ก่ร่างกาย ลดการเกดิ
กระแก ่และแผลเป็น(Keloid) ทีผ่วิหนัง  ลดอัตราการ
เป็นหมนัในชาย 
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โคเอนไซม ์ควิ เท็น  (Coenzyme Q10) 
เป็นสารคลา้ยวติามนิ มคีวามสําคัญต่อการสรา้งพลังงาน
ของเซลล ์จงึมคีวามจําเป็นอย่างยิง่ต่อความแข็งแรงและ
ความมชีวีติชวีาของร่างกาย อกีทัง้ยังเป็นสารตา้นอนุมูล
อสิระทีม่ฤีทธิแ์รง ป้องกันการเสือ่มสภาพของเซลลต์่างๆ
โดยเฉพาะเซลลก์ลา้มเนือ้หัวใจ ชว่ยแกโ้รคเหงอืกอักเสบ 
บรรเทาอาการเหนื่อยลา้ แกอ้าการหลงลืม เพิ่มภูม ิ
ตา้นทาน และชะลอความชราไดด้ ี
เบตา้ แคโรทนี (Beta Carotene) 

เ ป็ น ส า ร สํ า คั ญ ใ น ก ลุ่ ม แ ค โ ร ที น อ ย ด์
(Ceratenoids) พบมากในผัก ผลไมท้ีม่ ี สสีม้ 
เหลอืง ร่างกายจะเปลีย่นเบตา้-แคโรทนีไปเป็น

วติามนิ เอ ทีต่ับ มคีวามสามารถในการตา้นปฏกิรยิาอ๊อกซิ
เดชั่น ลดปรมิาณอนุมูลอสิระทีทํ่าใหร้่างกายเสือ่มสภาพ 
และมะเร็ง ป้องกันการเกดิตอ้กระจกและจอประสาทตา
เสือ่มในผูป่้วยเบาหวาน ทําใหก้ารมองเห็นในตอนกลางคนื
ดีขึน้ กระตุน้ที-เซลล์ใหม้ีประสทิธิภาพในการทําลายสิ่
แปลกปลอม  ทัง้ยังบํารุงผวิพรรณ ชะลอความเสือ่มของ
เซลล ์ผวิหนังทีเ่สือ่มสภาพกอ่นวัยอนัควร 
แอล-อาจนินิ (L-Arginine) 

เป็นกรดอมโินทีร่่างกายตอ้งการ เป็นสารตัง้
ตน้ในการสังเคราะห์ไนตรคิออกไซด์ ซึง่มี
ผลขยายหลอดเลอืดส่งผลใหอ้วัยวะต่าง ๆ
ไดรั้บออกซเิจนจากเลือดมากขึน้ ควบคุม

ระดับความดันโลหติ กําจัดของเสยีจําพวกแอมโมเนียจาก
ขบวนการเมตบอรซิ ึม่ กระตุน้การหลั่งฮอรโ์มน Glucagon 
Insulin และ Growth hormone ช่วยกระตุน้ระบบ
ภมูคิุม้กนัของรา่งกาย และชว่ยทําใหแ้ผลหายเร็วขึน้  เพิม่
สมรรถภาพทางเพศชาย โดยเพิม่จํานวนเชือ้อสจุ ิ
แรธ่าตรุวมจากนม (Milk minerals Complex)                         

เป็นสารสกัดจากน้ํานมแท ้มีสัดส่วนของ
แคลเซยีม(Ca) : ฟอสฟอรัส(P) เท่ากับ 2:1 
ซึง่เท่ากับธรรมชาตขิองสัดส่วน Ca : P ใน
กระดูกของคนจงึทําใหก้ารดูดซมึเขา้สูก่ระแส
เลอืดทีบ่รเิวณลําไสด้กีว่าการทานแคลเซยีม

จากแหลง่อืน่ และสามารถลําเลยีงเขา้สูก่ระดูกไดม้ากกว่า
แคลเซยีมทีไ่ดจ้ากการสังเคราะหใ์นปรมิาณทีท่านเท่ากัน 
ชว่ยใหก้ระดกูและฟันแข็งแรง ป้องกันโรคกระดูกพรุน  ลด
อาการผิดปกติของการส่งกระแสประสาท เช่น ชาตาม
ปลายมอื-เทา้ เป็นตะครวิ  

นอกจากนั้นธาตุแมกนีเซยีม (Mg) ยังมคีวามจําเป็น
อย่างสูงต่อสถานะภาพของแคลเซยีมในกระดูก และ
ทําให เ้ส น้ เลือดมีสุขภาพดี  มีธาตุสังกะสี(Zn) 
โพแทสเซยีม(K) เหล็ก(Fe) และโปรตนี ซึง่ลว้นเป็น
สว่นประกอบทีจํ่าเป็นตอ่การดูดซมึของแคลเซยีมและ
ความแข็งแรงของกระดูก รวมทั ้งยังเป็นแร่ธาตุที่
จําเป็นต่อระบบอื่นๆ ของร่างกาย เช่น ระบบเลือด 
หัวใจ และสมองเป็นตน้ 

สรรพคณุ 
1. ป้องกนัและรักษาโรคเหงอืก 
2. ป้องกนัการเกดิตอ้กระจก 
3. ชว่ยเสรมิประสทิธภิาพของระบบภมูคิุม้กนั 
4. ลดความเสีย่งของการเกดิโรคมะเร็ง 
5. รักษาโรคกระดกูพรนุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไวตา้มอร ์เบค ขนาดบรรจ ุ60 แคปซลู  
1 แคปซลู บรรจุ 550 มก. ขนาดรับประทานวันละ 1 
แคปซลู หลังอาหารวันละหนึง่ครัง้  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ไวตามนิรวม 

ต้านอนมุลูอิสระ ป้องกันมะเร็ง 
เสริมสขุภาพตาและเหงือก 

เพิม่พลังงาน ลดความอ่อนเพลีย 
เสริมระบบภมิูคุ้มกัน 

 

สอบถามขอ้มูลเกีย่วกบัสนิคา้หรอืสนใจเป็นตวัแทน 
จําหนา่ยไดท้ี ่ บรษิทั กฤตยิารอยลั จํากดั 
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