


Zix ProItem Pro
• Meal Replacement

• Plant Based Protein

• Morning : Fresh

• Immune Boost : Reshi
Mushroom

• Calcium 3X

• Anti-Oxidant

• Teenager/ Office / 50-60 year 
old

• For workout : High Protein 2X

• Whey Isolated : Best For Muscle Building

• Endurance

• Pre-workout 

• Post- Workout

• BCAA – 3x

• Cordycept

• คนออกกาํลังกาย อยากมีกล้ามเนือ้ อยากรูปร่างดี

12 years take 1 -2 sachets



โปรตนีสาํหรับ คนออกกาํลังกาย 

• มีโปรตนีสูง 

• เผาผลาญแบบขีดสุด 

• ฟ้ืนฟูกล้ามเนือ้ 

• เพิ่มพละกาํลัง

ITEMS PRO



Active Ingredients 25 g / protein 13g

Whey Protein Isolated + Vitamin / Extract for Work-Out

1 Whey protein isolate 8000

2 L-Glutamine 2000

3 Green tea extract 2000

4

BCAA 1000

L-Leucine

L-Isoleucine

L-Valine

5 Partially hydrolyzed guar gum 1000

6 L-Arginine hydrochloride 1000

7 Kiwi powder 1000

8 Calcium amino acid chelate 20% 1000

9 L-Phenylalanine 600

10 L-Ornithine Hydrochloride 500

11 L-Carnitine Fumarate 400

12 Soybean protein isolate 400

13 L-Carnitine L-Tartrate 300

14 Coenzyme Q10 10% 300

15 L-Isoleucine 250

16 L-Valine 250

17 L-Leucine 200

18 Cordyceps sinensis extract 200

19 Zinc amino acid chelate 20% 70

20 Ascorbic acid (Vit.C) 60

21 Dl-alpha-tocopheryl acetate 50% (Vit.E) 20

22 Selenium amino acid chelate 1% 5

23 Vitamin A acetate 4

24 Pyridoxine hydrochloride (Vit.B6) 2

25 Dry Vitamin D3 1

26 Chromium picolinate 1

27 Riboflavin (Vit.B2) 1

28 Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 0.002



การรับประทาน 1-2 ซอง ก่อน หรือ ระหวา่งออกกําลงักาย วนัละ 1-2 ครัง้

ผลลัพธ์

 ซองแรก เพิ่มการเผาผลาญ 

 เสริมโปรตีนเข้มข้น

 เสริมแคลเซียม

 เพิ่มพละกําลงั

 ทานตอ่เน่ือง แข็งแรง กล้ามเนือ้สมบรูณ์ แข็งแรง ระบบเผาผลาญขีดสดุ

Product’s benefit

 เสริมสร้างสารอาหารโปรตีน เสริมสร้างความแข็งแรงแก่ร่างกาย ทําให้สขุภาพแข็งแรง

 ชว่ยเสริมสร้างมวลกล้ามเนือ้ รูปร่างดี สดัสว่นกระชบั

 ชว่ยลดอาการเหน่ือยล้าของล้ามเนือ้ ชว่ยให้มีแรง ออกกําลงัได้ทนมากขึน้

 ชว่ยเผาผลาญไขมนั ชว่ยปอ้งกนัไขมนัสะสม กระชบัสดัสว่นหลงัออกกําลงักาย

Target :

 สําหรับผู้ ท่ีรักาสขุภาพ ออกกําลงักายเข้า gym ต้องการสร้างมวลกล้ามเนือ้ให้แข็งแรง 

 คนทัว่ไปท่ีอยากหุน่ดี โดยสร้างมวลกล้ามเนือ้และลดมวลไขมนั และบํารุงร่างกาย

 คนท่ีอยากมีสขุภากดี ร่างกายแข็งแรง



Whey protein isolate

Whey protein isolate เป็น Whey Protein Fat-Loss สกดัจาก Partial Hydrolyzed whey 
protein ท่ีสกดัพิเศษโดยสกดัมาให้มีขนาดท่ีเลก็ลง สามารถดดูซมึได้ทนัทีและมีคณุสมบตัิช่วยลด
นํา้หนกั โดยช่วย 2 กลไก คือสลายไขมนัและลดปริมาณไขมนัร่างกายไปพร้อม ๆ กนั ในขณะท่ีคง
มวลกล้ามเนือ้ ทําให้ร่างกายดเูฟิร์มกระชบั แบบสขุภาพดี ไม่ผอมแบบเห่ียวย่น และเป็น Wheyท่ี
ไขมนัตํ่าให้แคลเซียมสงู ยงัมีคณุสมบตัิช่วยลดฮอร์โมนเกรลนิ (GHRELIN) ฮอร์โมนท่ีสง่สญัญาณ
ให้เรารู้สกึหิว เมื่อปริมาณเกรลินลดลง ทําให้เกิดความอยากอาหารน้อยลง และอุดมไปด้วย
BCAA กลุม่กรดอะมิโนท่ีประกอบไปด้วยวาลีน (valine), ไอโซลิวซีน (isoleucine) และ ลิวซีน
(leucine) มีสว่นสาํคญัในกระบวนการสงัเคราะห์โปรตีน จากการวิจยัพบว่าสามารถลดนํา้หนกั
ได้จริง ทําให้เป็นอาหารเสริมโปรตีนท่ีร่างกายต้องการ และยงัทําให้ร่างกายมีการเผาผลาญไขมนั
มากขึน้ จึงทําให้ร่างกายกระชบั เตง่ตงึ แล้วก็ Firm มากขึน้

คณุสมบตัิหลกั

- Maintains Less Mass คงมวลกล้ามเนือ้

- Breaks down fat สลายไขมนั

- Inhibits fat deposition ลดไขมนั



Soybean protein isolate

สกัดจากถั่วเหลืองคณุภาพดี มีปริมาณโปรตีนสงูถงึ 90% ถือวา่เป็นโปรตีนสมบรูณ์มีกรดอะมิโน
ท่ีจําเป็นต่อร่างกายครบทุกชนิด ไอโซฟลาโวนในโปรตีนถั่วเหลืองยงัช่วยซ่อมแซมเนือ้เยื่อท่ีถูก
ทําลาย ทําให้แผลหายเร็ว มีสารไฟโตเอสโทรเจน (phytoestrogen) ซึ่งทํางานคล้ายกบัฮอร์โมน
เพศหญิง (Estrogen, 17b-estradiol E2 Isoflavones) และช่วยยบัยัง้มะเร็งท่ีเก่ียวกบัฮอร์โมนท่ี
สัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศ เช่น มะเ ร็งเ ต้านม มะเ ร็งเยื่อบุโพรงมดลูก เป็นช่วยลดระดับ
คอเลสเตอรอลและไตรกลเีซอไรด์ในเลอืด สง่ผลตอ่การปอ้งกนั





L-Carnitine Fumarate แอล-คาร์นิทีน ฟมูาเรต มีฟมูาเรต หรือกรดฟู

มาริก ก็เป็นสารท่ีมีส่วนสําคญัในกระบวนการสร้างพลงังานในวฎัจกัรเครบ

(Kreb cycle) ให้กบัเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายด้วยเช่นกนั ซึง่เม่ือมีการนําทัง้

แอล-คาร์นิทีน มารวมกบัฟมูาเรต จึงทําให้เกิดการส่งเสริมการเผาผลาญ

ไขมนัและสร้างพลงังานให้กบัเซลล์มากย่ิงขึน้ เรียกว่า มีคณุสมบติัเด่นกว่า

แอล-คาร์นิทีนในรูปแบบอ่ืน ๆ ในการเผาผลาญไขมนัในร่างกาย และดีต่อ

หวัใจเพราะวา่หวัใจเป็นอวยัวะท่ีต้องการพลงังานในการทํางานตลอดเวลา

L-Carnitine L-Tartrate L-carnitine L-tartrate ช่วย

เพิ่มการดดูซมึ L-carnitine ทําให้ L-carnitine พา

กรดไขมนัเข้าสู่ไมโตคอนเดรียเพ่ือใช้ในการเผาผลาญได้

มากขึน้

Super Burn



Cordyceps sinensis extract
ถังเช่าหรือมีอีกช่ือหนึ่งว่า หญ้าหนอน เป็นยาแผนโบราณท่ีใช้กัน

อย่างแพร่หลายในตําราแพทย์ของจีนมาช้านาน จากการศึกษา

งานวิจัยหลายชิน้เก่ียวกับผลทางชีวภาพและฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา

ของถัง่เช่ามีมากมายจึงทําให้ ถั่งเช่า เป็นสมนุไพรท่ีให้ประโยชน์ใน

การกระตุ้นระบบภมิูคุ้มกนัต่าง ๆ ของร่างกายให้ทํางานดีขึน้

Coenzyme Q10 
จดัเป็นสารจําพวกวิตามินหรือคล้ายวิตามิน ซึ่งมีในทกุเซลล์ของร่างกาย

โคคิวเท็นถกูค้นพบในปี ค.ศ. 1957 ว่าเป็นโคเอ็นไซม์ท่ีจําเป็นตวัหนึ่งใน

ร่างกาย ทําหน้าท่ีเป็นตวัร่วมจดุประกายการเกิดปฏิกิริยาเคมี ท่ีสําคญัใน

กระบวนการสร้างพลงังานของไมโตคอนเดรียของเซลล์กล้ามเนือ้

Endurance Booster : Energy + Muscle Boost



L-Leucine ลวิซีน จดัอยูใ่นกลุม่กรดอะมิโนจําเป็น (essential amino acid) เน่ืองจาก ร่างกายสร้างเองไมไ่ด้ ต้องได้รับจาก

การรับประทานอาหาร หน้าท่ีของลิวซีน คือ ควบคมุความอยากอาหาร หากร่างกายได้รับลิวซีนจะทําให้รู้สกึอ่ิม ไม่อยาก

รับประทานอาหารและ ลวิซนียงัเป็นกรดอะมิโน ท่ีกระตุ้นให้เกิดการสร้างโปรตีนของกล้ามเนือ้ จึงช่วยทําให้กล้ามเนือ้กระชบั

แข็งแรง และไมเ่สือ่ม จึงเหมาะกบันกักีฬาเพาะกาย และผู้ ท่ีต้องการให้รูปร่างดี

L-Isoleucine ไอโซลิวซีน จดัอยู่ในกลุม่กรดอะมิโนจําเป็น (essential amino acid) เป็นกรดอะมิโนท่ีเป็นท่ีรู้จกัดีท่ีสดุ

สําหรับความสามารถในการเพ่ิมความอดทน ช่วยในการรักษา และการซ่อมแซมเนือ้เยื่อของกล้ามเนือ้ และกระตุ้นให้เลือด

แข็งตวัขณะเกิดบาดแผล กรดอะมิโนชนิดนีส้าํคญัอยา่งยิ่งกบันกักีฬา และนกัเพาะกาย เน่ืองจากหน้าท่ีหลกัของมนัในร่างกาย

คือการเพ่ิมพลงังานและช่วยให้ร่างกายฟืน้ตวัจากการออกกําลงักายอยา่งหนกัได้เร็ว

L-Valine วาลีน จดัอยู่ในกลุม่กรดอะมิโนจําเป็น ท่ีได้จากการย่อยสลายของโปรตีน และถกูค้นพบครัง้แรกโดยนกัเคมี

เยอรมนัช่ือ เอมิล ฟิสเชอร์ ในปี 1901 พบมากในกล้ามเนือ้ ช่วยกระตุ้นสมรรถนะของสมองและการประสานงานกนัของ

กล้ามเนือ้





L-Arginine hydrochloride 
ข้อดีของ Arginine

 กระตุ้นการหลัง่ของโกรธฮอร์โมน

 ช่วยตอบสนองของภมูคิุ้มกนั และทําให้บาดแผลหาย

 ช่วยการเผาผลาญไขมนัท่ีสะสมในร่างกาย และช่วยให้กล้ามเนือ้

กระชบัขึน้

 เพ่ิม blood flow and blood circulation

Calcium amino acid chelate 
เป็นแคลเซียมท่ีมีอตัราการดดูซมึประมาณ 75 – 90 % ขึน้ไป เทียบกบั

แคลเซียม ทัว่ไปสูงกว่าถึง 60 – 80 % นอกจากนัน้โครงสร้างของ

แคลเซียมอะมิโน แอซิด คีเลต เม่ืออยู่ในลําไส้ของคนจะไม่รวมตวักบักรด

Oxalate และ Phytic ฯลฯ ซึง่เป็นตวัยบัยัง้การดดูซมึแคลเซียมในอาหาร



Kiwi powder 

Ascorbic acid (Vit. C)



L-Ornithine Hydrochloride มีหน้าท่ีในการเสริมสร้างกล้ามเนือ้ บํารุงระบบหวัใจและหลอดเลือด (Cardiovascular system) เพ่ิม

การผลิตไนตริกออกไซด์ (Nitric Oxide) ล้างสารพิษในตบั กําจดัพิษจากแอมโมเนียส่วนเกิน ออร์นิทีน ทํางานร่วมกบัอาร์จีนีน ช่วยกระตุ้นการ

หลัง่โกร๊ธฮอร์โมน และอินซูลนิ

L-Glutamine L-Glutamine จะอยู่ในเซลล์กล้ามเนือ้จงึถือเป็นกรดอะมโินท่ีเป็นโครงสร้างสําคญัของกล้ามเนือ้

Dry Vitamin D3 วิตามินดี จะช่วยดดูซมึแคลเซียม ไปใช้ในกระบวนการสร้างกระดกู รักษาความสมดลุของระดบั

แคลเซียมและฟอสฟอรัสในเลือด มีส่วนสําคญัในการทํางานของระบบประสาท กล้ามเนือ้ ปอด สมอง หวัใจและระบบ

ภมิูคุ้มกนั

L-Phenylalanine เม่ือเข้าสูร่่างกายมนัจะเปลี่ยนเป็นนอร์เอพิเนฟรินและโดพามีน ท่ีเป็นสารสื่อประสาทประเภท

ต่ืนตวั ซึง่ทําหน้าท่ีเพ่ิมความต่ืนตวัและความกระฉบักระเฉง



Green tea extract 
สารสกัดจากใบชาท่ีอุดมไปด้วยสาร Flavonols, 
Polyphenols (Catechins) และ Epigallocatechingallate
(EGCG) เป็นสารต้านอนมุลูอิสระท่ีมีประสิทธิภาพสงูท่ีมีฤทธ์ิ
แรงกว่าวิตามินซีและวิตามินอี ช่วยต้านอนมุลูอิสระ สามารถ
ปกป้องโครงสร้างโปรตีน อิลาสตินและคอลลาเจนในชัน้
ผิวหนงั ช่วยปอ้งกนัเอนไซม์ท่ีทําลายอิลาสตินและคอลลาเจน
ทําให้ป้องกนัการเกิดริว้รอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รอยด่าง
ดําบนใบหน้า ปรับสีผิวให้สม่ําเสมอ และลดการอกัเสบของ
ผิวหนงั



Dl-alpha-tocopheryl acetate 50% (Vit. E) วิตามินอีหรือ โทโคฟี

รอล (Tocopherol) เป็นวิตามินท่ีละลายในไขมนั ซึง่จะถกูเก็บสะสมไว้ท่ีตบั เนือ้เย่ือ ไขมนั

หวัใจ เลือด กล้ามเนือ้ มดลกู อณัฑะ ต่อมหมวกไต ต่อมใต้สมอง วิตามินอีเป็นสารต่อต้าน

อนุมลูอิสระชัน้เย่ียม ป้องกันการเกิดออกซิเดชนัของสารในกลุ่มไขมนั ทํางานเหมือนกับ

วิตามินเอ วิตามินซี ซีลีเนียม กรดอะมิโนซลัเฟอร์ นอกจากนีวิ้ตามินอียงัสามารถช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทํางานของวิตามินเอได้ดีย่ิงขึน้ และยงัทําหน้าท่ีสําคญัคล้ายเป็นยาขยาย

หลอดลมและเป็นยาต้านการแข็งตวัของเลือด โดยวิตามินอีจะต่างกบัวิตามินท่ีละลายใน

ไขมนัตวัอ่ืนคือ ร่างกายจะเก็บสะสมไว้เพียงชัว่ระยะเวลาหนึ่งเท่านัน้ คล้าย ๆ กบัวิตามินบี

และวิตามินซี

Vitamin A acetate วิตามินเอ เป็นวิตามินท่ีละลายในไขมนั ซึง่ต้องใช้ไขมนัและแร่

ธาตมุาช่วยในการดดูซมึเข้าสูร่่างกาย



Pyridoxine hydrochloride (Vit. B6)  ประโยชน์ของวิตามินบี 6

✓ช่วยเสริมสร้างภมูิต้านทานของร่างกายให้แข็งแรง

✓ช่วยปอ้งกนัการเกิดน่ิวในไต

✓ลดความเสีย่งตอ่การเป็นโรคหวัใจ

✓ทําให้ร่างกายดดูซมึโปรตีนและไขมนัได้ดียิ่งขึน้

✓ช่วยเปลีย่นรูปของทริปโตเฟนให้เป็นไนอะซิน (วิตามินบี 3)

✓ช่วยปอ้งกนัโรคทางประสาทและโรคผิวหนงัหลายชนิด

✓ลดอาการคลืน่ไส้ อาเจียน

✓ช่วยชะลอวยัได้

✓เป็นยาขบัปัสสาวะตามธรรมชาติ

✓ลดอาการกล้ามเนือ้หดเกร็งในเวลากลางคืน มือชา ขาเป็นตะคริว และปลายประสาทท่ีแขนขาอกัเสบบางชนิด

✓ลดอาการปากแห้งและปัญหาด้านการปัสสาวะท่ีเกิดจากการรับประทานยาต้านอาการซมึเศร้าในกลุม่ไตรไซคลกิ



Riboflavin (Vit. B2) วิตามินบี 2 หรือ ไรโบฟลาวิน เป็นวิตามินท่ีละลายในนํา้ ถกูดดูซมึได้ง่าย ประโยชน์ของวติามินบี 2

 ช่วยในกระบวนการสร้างการเจริญเติบโตและสบืพนัธ์ุ

 บํารุงผิวพรรณ เลบ็ และเส้นผม

 เพ่ิมประสทิธิภาพในการมองเห็น ช่วยบรรเทาอาการออ่นล้าของสายตา

 ช่วยลดความเจ็บปวดจากไมเกรน

 กําจดัอาการเจ็บแสบในปาก ริมฝีปาก และลิน้

 ทํางานร่วมกบัสารอ่ืน ๆ ในการเผาผลาญอาหารประเภทแปง้ ไขมนั และโปรตีน

Vitamin B12 (Cyanocobalamin) วิตามินบี 12 หรือ โคบาลามิน เป็นวิตามินท่ีละลายในนํา้อยา่งมีประสทิธิภาพดีแม้มีเพียงปริมาณเลก็น้อย ประโยชน์ของวิตามินบี 12

 ช่วยบํารุงประสาท ทําให้ระบบประสาทแข็งแรงขึน้

 ช่วยเพ่ิมสมาธิ ความจํา และการทรงตวั

 ช่วยบรรเทาอาการหงดุหงิด ลดความเครียด

 ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตและเพ่ิมพลงังานให้แก่ร่างกาย

 ช่วยทําให้เด็กเจริญอาหาร

 ทําให้ร่างกายสามารถใช้ไขมนั โปรตีน และคาร์โบไฮเดรตได้อยา่งเหมาะสม

 มีสว่นช่วยลดความเสีย่งตอ่การเกิดโรคหวัใจ

 ช่วยสร้างเม็ดเลอืดแดง ปอ้งกนัโรคโลหิตจาง

 ช่วยปอ้งกนัการเกิดโรคมะเร็งจากการสบูบหุร่ี

 ช่วยเสริมสร้างความแข็งของกระดกูและช่วยปอ้งกนัการเกิดโรคกระดกูพรุนได้



Zinc amino acid chelate  
ธาตุสังกะสี เป็นแร่ธาตุตัวสําคัญท่ีขาดไม่ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ ชายหรือผู้ หญิง เป็นตัวช่วยให้

กระบวนการตา่ง ๆ ในร่างกาย เช่น การซอ่มแซมเซลล์และบาดแผล, การฟืน้ฟูภมูิคุ้มกนั, การสร้างเอม

ไซม์สาํคญั หรือแม้แตก่ารสร้างคอลลาเจน

Chromium picolinate โครเมียมเป็นหนึ่งในแร่ธาตท่ีุจําเป็นต่อร่างกาย ทําหน้าท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ทํางานของฮอร์โมนอินซูลินเพ่ือนํานํา้ตาลเข้าไปเผาผลาญภายในเซลล์ จึงเก่ียวข้องกับการเผาผลาญ

สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมนั โครเมียมมีบทบาทในการช่วยควบคมุระดบันํา้ตาลในเลอืด

ให้สมดุล ทัง้ในคนปกติและผู้ ท่ีมีระดับนํา้ตาลในเลือดสงูหรือเป็นเบาหวาน นอกจากนีโ้ครเมียมยงัทํางาน

ร่วมกบั RNA ในการสงัเคระห์โปรตีน และการแสดงออกของยีนบางชนิด



Partially hydrolyzed guar gum หรือ PHGG เป็นไฟเบอร์จากเมล็ดของต้น Guar ซึ่งเป็นพืชตระกูลถัว่ มีคณุสมบตัิในการละลายนํา้ทัง้

ในนํา้เย็นและนํา้ร้อน จากการศกึษาทางคลินิกพบว่า PHGG มีสว่นช่วยในการลดนํา้หนกั ลดความดนัโลหิต ลดการดดูซึมไขมนัเข้าสูร่่างกาย ลด

อาการท้องผกู เพ่ิมการดดูซมึแร่ธาตุ นอกจากนี ้PHGG ยงัทําหน้าท่ีเป็นพรีไบโอติกและเพ่ิมประสทิธิภาพให้กบัแบคทีเรียในกลุม่ Lactobacilli และ

Bifidobacteria ในลาํไส้ใหญ่



ZIX PRO ... ซกิโปร โปรตีน เหมาะสาํหรับผู้ที่ต้องการสร้างกล้ามเนือ้หลังออกกาํลังกาย 
ผู้ที่ต้องการลดนํา้หนักกระชับสัดส่วน หุ่นเฟิร์มกล้ามเนือ้กระชับ



Active Ingredients 25g

ลาํดับที่ Active ingredients (mg.)

1 Soy protein Isolate 3500

2 Rice protein 3000

3 Calcium L-Threonate 3000

4 Creatine monohydrate 2500

5 L-Glutamine 2000

6 Green tea extract 2000

7 L-Leucine 550

8 L-Carnitine 500

9 L-Isoleucine 400

10 L-Valine 400

11

BCAA = 300 

L-Leucine (50%) 150

L-Isoleucine (25%) 75

L-Valine (25%) 75

12 Cactus extract 250

13 Citrus aurantium extract 250

14 Green coffee bean extract 200

15 Ganoderma lucidum extract 50

16 Cocoa powder 50

17 Zinc amino acid chelate 21% 15

18 Niacinamide 6

19 Thiamine mononitrate 1

20 Riboflavin 1

21 Pantothenic acid 1

22 Pyridoxine Hydrochloride 0.5

23 Chromium picolinate 0.19

24 Folic acid 0.1

25 Biotin 0.05

26 Vitamin B12 0.001

Plant Base Protein + Meal Replacement



ffiç ðb �č a�� �ĕ �ǽ�ē ðfiďē ð���d�ď fi� ��ď� ffč

• Beta Glucan From Reishi
• ē�ðē� ffǽa�� �ĕ�ǽĕèfič a�ę (Reishi Extract)
 ç ð�� ęċ�ç ǽ�êđē�ðffi�è��â � � ��ðǽ�ć �g�ç đffċ đffģ�� �ðēð���f �ēb�ď�č  (Histamine) ē�ð�� ď�ć �g

�ç�č ē��ĕb�� ę�ę�� �ð���b���� ć �gç ð�� ă�ĕ ��ĕ�č �á �č  �ç�č b��ď ��gč  � ffč  
ĕð�ęď�ę�� �ð� è ��đèď�fië 



 ðêď�ç c ��ę�� �ðd�ďfi����č ð�ċ ċ
ć ���ǽfič ĕ�đ�a�á �č  ĕęċ ĕ �ǽ �ç�č b �č  
ē�ðē� ffǽa�� �ĕ�ǽĕèfič a�ęa��ď�ç ð�ffiđá č �
b�ęē�� d�� ffiǽđ�� ���ç á �êđ� ð�b��č ð�ċ ċ
d�ďfi� ��ď� ffč�ĕ �ć ����č�ǽ��ç�č ç � bfi 
èǽffię� �ē� �ð�� fiǽd�ďfi��� 
á �êđ�ĕ �ē�� d���� ���ð�

1. �ēðfiďēð����èff���č �è�
d�ďfi� ��ď� ffč

Category



• �ċ b ��-� è��� č  ǽ�b�ęð���� �đęđ����ð?
 � ð�b��č d�ďfi� ��ď� ffč  á �êđb�ęb ��č �á �ģęffið�  �è��êðffēb����
 b�ęb ��č ęč�ď�èęfiēð� á �êđá �èę� ê�ď�ē�gęď� ę��â èè ��č ð���� �đ
 ��ģč ��ēd���fiê á �èę� �ð�� fiǽðfiģêðęđ

Beta Glucan From Reishi

1. �ēðfiďēð����èff���č �è�
d�ďfi� ��ď� ffč

Category



เห็ดหลนิจือ นมีสารอาหารท่ีสง่ผลดีตอ่สขุภาพอยูม่ากมาย ทัง้เส้นใยตา่ง ๆ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมนั วิตามิน และแร่ธาตบุางชนิด ไมว่า่จะเป็น แคลเซียม โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม 

ซีลเีนียม ธาตเุหลก็ สงักะส ีทองแดง รวมไปถึงพวกสารโมเลกลุชีวภาพท่ีสาํคญั ๆ อยา่ง…

• ไตรเทอร์พีน ท่ีช่วยกําจดัการแบง่ตวัของเซลล์มะเร็ง ยบัยัง้เซลล์มะเร็งตบั ปอ้งกนัโรคภมูิแพ้ ลดความดนัโลหิต ลดไขมนัในเลอืด ปอ้งกนัไขมนัอดุตนัในเส้นเลอืด

• นิวคลีโอไทด์ ท่ีช่วยออกฤทธ์ิบรรเทาอาการเจ็บปวด ปอ้งกนัลิม่เลอืดแข็งตวัในเส้นเลอืด ลดความเสีย่งโรคอมัพฤกษ์ อมัพาต ยบัยัง้การเจริญเติบโตของเชือ้ไวรัส

• พอลิแซ็กคาไรด์ มีฤทธ์ิเสริมระบบภมูิคุ้มกนัร่างกาย ช่วยกําจดัเซลล์มะเร็ง ยบัยัง้เนือ้งอก ลดนํา้ตาลในเลอืด ลดอาการอกัเสบ

• เจอมาเนียม ซึง่มีสว่นในการช่วยเสริมสร้างภมูิต้านทานของร่างกาย บํารุงประสาท สมอง หวัใจ กระตุ้นระบบไหลเวียนเลอืด

• เออร์โกสเตอรอล ซึง่เป็นสารท่ีช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดกูและฟัน และสารอนพุนัธ์อ่ืน ๆ

https://www.omgthailand.net/ganoderma-lucidum-king-of-herbs/


ffiç ðb �č a�� ��á  -á �êđ�ē ðfiďē ð����è ff���č �è �
� è ��ď�č �ģę

• Soy protein Isolate 
 �ç�čffiç ðb�č ē� ffǽa�� c ffgê�ĕè�ę� ę�ǽďǽ�êđ� ðǽę�ďfiffič  �è��ęffiâ �è�ffiêč  (isoflavone)

 � �æ ç ð�ffiđá č �b����� ę� Soy protein �ç�č ffiç ðb �č � �æ d ��ǽ� �ĕ �ç ðfiď�æffiç ðb �č ē��ē �ǽ  
ď�� � ê�� 90 % �ç�čffiç ðb�č ć �gđ�ęđ���đ�è�ǽ�ǽâ �ď�ǽ�ǽ�

 �ç�č ē�ðę�ĕ�ðĕèff�  � ę��â èè �ð���� �đ 
ď�� ðǽę�ďfiffič a���ç�č � ðċ c �êč b�ďð��� �đb �ę�� �ð 
�á �č �ǽ�đê� ffċ � ðǽę�ďfiffič a���ç�č�č �č �ģęēffbê� �b�ď�ç ðfiď�æ�� ďffč
b�g� �è�đff��ç�č�� ďffč ç ð��dć�ď�ęfigďbffê 

���č � �ð� êċ � �ďď�bðå�č ç ðfiď�æ�ęffiâ -�è�ffiêč  
â �g��ęffiâ �è�ffiêč ć ��ĕč ��ć �g� è ��đf ęð�ffiďč �ęēffibð�ač�č
ĉððďá �bfi á �êđ�ĕ �� ð�ǽ�� �� ���ð� ç�ę�� ffčffið� � ð�ǽ�� �ð�č  è ǽ
� è ę�ðē �bęðęè�č �è �ęǽ ē ���è�ĕ �è ǽ� ê�ď�ē �gđ�� ę�
ffið� ć ��ĕ è ęǽ�è �ęǽĕ ffê�a

2.á �êđ�ēðfiďēð���
�è ��ď�č �ģę

Category



• � �æ ç ð�ffiđá č �a��  RicePro

Brown rice protein

Rice protein �ç�čffiç ðb�č ć �gď�� �æ d��ē�� ð���� �đē�ď�ðc
đ�ęđ�è�ǽ�ǽâ �ď�ç �á ��ǽ����đ�è�ðêǽ�ð�ê
ď�� ðǽę�ďfiffič ć �ga���ç�č  ęđ��� ðċ  �è�ď�� ðǽę�ďfiffič á č fiǽBranch 
chain Amino Acid ç ð�� ęċ ǽ�êđ L-Leucine, L-
Isoleucine, Valine á �êđ��figďďêè� è ��ď�č �ģę ć ���ĕ �č ff� � �ė �
ęę� � ��èff�� �đ�ǽ�č �č  â �ęď�â ďē�êč ć �gē�� ĕðę ēð����č �ģę�đ�gę
��figď�bfiď �ĕď��ē��ĕðffċ
�ç�č ć ���è�ę��č ���ć �gď�ę�� �ð���c ffgê �ç�č �ĕè��� ę� Cysteine 
�ç�č ē�ðbffģ�bč�č � �ðēð��� Glutathione á �êđç�ę�� ffč bffċ a��
� �ðc �� ć ��è�đffiǽđ�ęè� ęf ęè � (ē�ð�) ē�ð�fiëa�� ċ �ĕð�g đ�
��ð��â b�ďęè�� fič � č �ǽ (Overdose) b ��č ęč�ď�èęfiēð� 
(Anti-Oxidant) á �êđ�ēðfiďēð���ð�ċ ċ d�ďfi� ��ď� ffč  (Immune 
Enhancer) á �êđēð����è�â �ęď�â ď DNA ēð���ffiç ðb�č �è� 
prostaglandin ď�ç ð�ēfić ĉ fid���č �êè�ć �gđ�êč �č � �ģč  á �êđ�č
� ð�ċ êč � �ð��ģč ��� è ��ď�č �ģęć �gà�� � �ǽ�č ð�ĕê���ć �g�ð�ęę�
� ��èff�� �đ ĕð�ę ê����� â �ęď� �ė �

Brown Rice Protein

2.á �êđ�ēðfiďēð���
�è ��ď�č �ģę

Category



สรรพคุณของ Calcium L-Threonate

• ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน แคลเซียมช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง

ให้กบักระดกู แอล-ทรีโอเนต จะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในกระดกู 

และแคลเซียม แอล-ทรีโอเนต ยบัยัง้การสลายตวัของกระดกู

• ช่วยป้องกันโรคข้อเส่ือม แคลเซียม แอล-ทรีโอเนต จะกระตุ้นการ

สร้างคอลลาเจนในกระดูก และกระดูกอ่อน รวมทัง้สร้างนํา้ไขข้อ 

พร้อมกบัทําให้กระดกูและข้อแข็งแรง

• ดูดซึมได้ด้วยตัวเองเป็น Passive Transport แคลเซียม แอล-ทรีโอ

เนต ดูดซึมได้ด้วยตวัเองถึง 95 % เป็น passive transport ซึมผ่าน

ระหว่างเซลล์ โดยไมต้่องอาศยัวิตามินดี ซึ่งแคลเซียมชนิดอ่ืนๆ ต้องใช้

วิตามินดี เพ่ือช่วยในการดดูซึม และดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เพียง 15% 

เท่านัน้

• ไม่ทาํให้ท้องผูก แคลเซียม แอล-ทรีโอเนต แตกตวัและละลายได้ดีใน

นํา้ จงึไมห่ลงเหลือให้ตกตะกอน หรือสะสมเกาะตามอวยัวะต่าง ๆ  ใน

ร่างกาย และไมทํ่าให้ท้องอืด ท้องผกู

Calcium L-Threonate 3000 mg



Creatine monohydrate
ประโยชน์ของสารสกัดจากครีเอทนี Creatine

1.บํารุงการทํางานของสมอง

L-Glutamine
เพิ่มการผลติ growth hormone ตามธรรมชาติ

• มีสว่นช่วยในการบํารุงสมอง

• ดดูซมึได้อยา่งรวดเร็ว

Fresh 



Green tea extract 

สารสกดัจากใบชาท่ีอดุมไปด้วยสาร Flavonols, Polyphenols (Catechins) และ Epigallocatechingallate (EGCG) เป็น
สารต้านอนุมูลอิสระท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีมีฤทธ์ิแรงกว่าวิตามินซีและวิตามินอี ช่วยต้านอนุมูลอิสระ สามารถปกป้อง
โครงสร้างโปรตีน อิลาสตนิและคอลลาเจนในชัน้ผิวหนงั ช่วยปอ้งกนัเอนไซม์ท่ีทําลายอิลาสตินและคอลลาเจนทําให้ปอ้งกนั
การเกิดริว้รอยได้อยา่งมีประสิทธิภาพ รอยดา่งดําบนใบหน้า ปรับสีผวิให้สม่ําเสมอ และลดการอกัเสบของผิวหนงั

Fresh 



L-Leucine ลวิซีน บํารุงหวัใจ 

เพ่ิม HDL ไขมนัดีท่ีชว่ยลดไขมนัร้าย

L-Isoleucine คมุระดบันํา้ตาล   สง่เสริมการ

ทํางานสมอง การไหลเวียนเลอืด
L-Valine
เพิ่มความจํา 

ลดความเครียด 

บํารุงตบั

Fresh 



Zinc amino acid chelate  
ธาตสุงักะสี เป็นแร่ธาตตุวัสําคญัท่ีขาดไม่ได้ไม่ว่าคณุจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง เป็นตวัช่วยให้กระบวนการต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น

การซอ่มแซมเซลล์และบาดแผล, การฟืน้ฟภูมูิคุ้มกนั, การสร้างเอมไซม์สาํคญั หรือแม้แตก่ารสร้างคอลลาเจน

Vitamin B Complex

วิตามินบี มีบทบาทสาํคญัในการรักษาสขุภาพและช่วยเสริมสร้างร่างกายท่ีแข็งแรง อีกทัง้วิตามินบียงัสามารถช่วยในการทํางาน

ของสมองและบํารุงระบบประสาท 

• ช่วยในการการเจริญเติบโตของเซลล์เม็ดเลอืดแดง

• ช่วยรักษาระดบัพลงังานในร่างกาย

• ช่วงบํารุงสายตา ทําให้สายตาของคณุดีขึน้

• ช่วยให้ร่างกายยอ่ยอาหารได้ดีมากขึน้

• ช่วยรักษาสขุภาพหวัใจและหลอดเลอืดให้แข็งแรง

• ช่วยให้ไมอ่อ่นเพลยีตากการนอนน้อยหรือพกัผอ่นไมเ่พียงพอ

Fresh 



สารสกัดจากต้นกระบองเพชร มีช่ือเรียกทางวิทยาศาสตร์คือ Hoodia gordonii แหล่งท่ีพบ

คือ ในทะเลทรายแถบแอฟริกาใต้ และนามีเบีย แต่จะพบมากในทะเลทราย Kalahari มีการเล่า

ขานกนัว่าชนเผ่า San Bushman ได้มีการนํากระบองเพชรมาใช้เป็นพืชท่ีใช้ในการเดินทางไกล

ไปในทะเลทรายหรือการลา่สตัว์ เพ่ือช่วยให้ไมรู้่สกึหิว และมีการนํามาใช้กนันบัพนั ๆ ปี

ประโยชน์ของสารสกดัจากกระบองเพชร Cactus Extract

• มีไฟเบอร์สงูจงึสามารถลดอยากอาหาร อิ่มนาน

• ช่วยลดไขมนัและคอเลสเตอรอล

• ช่วยสลายไขมนัเก่า

• ช่วยชะลอการดดูซมึมนํา้ตาลเข้าสูก่ระแสเลือด

• ช่วยต้านอนมุลูอิสระ

Citrus aurantium extract
สาร Citrus Aurantium (สารสกัดจากส้ม) ได้มาจากผลดิบของพืชตระกูลส้ม ท่ีมีช่ือว่า 

“Citrus Aurantium” หรือในประเทศเราจะเรียกส้มชนิดนีว้่า “ส้มซ่า” สารสกัดจากส้มจะ

อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลากหลายชนิด ประกอบด้วยสารท่ีสําคัญ อาทิเช่น 

Synephrine, Tyramine, Octopamine, Hordenine และ N-Methyltyramine สารท่ีสําคญั

ดังท่ีกล่าวไปนี ้จะทําหน้าท่ีช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญอาหารท่ีได้รับประทานเข้าไป เผา

ผลาญแคลลอร่ีที่ เกินความจําเป็น และเพ่ิมพลงังานให้กับร่างกาย ช่วยควบคุมและลด

ความอยากอาหาร โดยไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่อระบบการทํางานของหัวใจและระบบ

ประสาทสว่นกลางอย่างแน่นอน



เมลด็กาแฟสีเขียว Green coffee bean ต้านชราชะลอวยั
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