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สมอง ตา หัวใจ หลอดเลือด ภูมิตานทาน 

ตับ ไต ปอด เผาผลาญ ไขมัน ฮอรโมน
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อะมิโน โปรมิกซ พลัส
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CONTACT US

บํารุงสมองและประสาท

ชวยใหสมองผอนคลาย ลดความเครียด วิตกกังวล 

ซึมเศรา ฟุงซาน นอนไมหลับ ความจําถดถอย ชวย

ใหการสั่งการและตอบสนองดีขึ้น

ปกปองดวงตาและชวยการมองเห็น

ปกปองดวงตาจากการทําลายของรังสี ชวยผูที่มี

ปญหาตาพรามัวสูแสงไมได ชวยปองกันจอประสาท

ตาเส�อม

รางกายสดช�นลดการออนเพลียปวดเม�อย

ชวยฟนฟูรางกาย สําหรับผูที่ทํางานหนัก พักผอน

นอย รางกายเส�อมโทรม กลามเนื้อออนแรง

หัวใจและการไหลเวียน

ชวยกลามเนื้อและการทํางานหัวใจใหแข็งแรง 

ลดคอเรสเตอรอล ลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือด 

ชวยใหการไหลเวียนเลือดดี ลดปญหาเร�องความดัน

ที่ผิดปกติ ชวยใหหลอดเลือดแข็งแรง

เสริมสรางภูมิตานทาน

ชวยสรางภูมิตานทานใหแข็งแรง ลดการอักเสบ 

การเชื้องาย 

ปกปองตับ ไต ปอด

ชวยการลางพิษ ปกปองเซลลตับ เหมาะสําหรับผูที่ได

รบัสารพษิและมลภาวะอยูเปนประจาํ ชวยใหไตทํางานเบา

ลง ชวยผูมีปญหาไขมันพอกตับ ชวยปกปองเนื้อเย�อ

ปอดจากมลภาวะและควันบุหรี่

การเผาผลาญและเพิ่มการดูดซึม

ควบคุมระดับนํ้าตาลในผูปวยเบาหวาน รวมถึงการ

เผาผลาญไขมันในผูที่ควบคุมนํ้าหนัก ชวยเพิ่มการ

ดูดซึมวิตามินและแรธาตุที่ดูดซึมยากเชนแคลเซี่ยม 

จึงชวยใหกระดูกแข็งแรงขึ้น

สงเสริมฮอรโมนและตอมไรทอ

ชวยการหลั่งโกรทฮอรโมนซอมแซมรางกาย สงเสริม

การทํางานตอมไรทอใหเปนปกติ เสริมสรางฮอรโมน

เพศและฟนฟูสมรรถภาพทางเพศ สรางความแข็งแรง

และการเคล�อนไหวของเชื้ออสุจิ

วัตถุดิบนําเขาจากประเทศญี่ปุนและอเมริกา 

เกรดสูงสุด

มีงานวิจยัรองรบัจากท้ังในและตางประเทศ

มากมาย

กระบวนการผลิตมีมาตรฐาน ทันสมัย

ผานการรับรองจากคณะกรรมการ

อาหารและยา

บริษัท แอกซเซีย สมารท วิชั่น จํากัด



เผยความลับ หัวใจสําคัญใน

อะมิโน โปรมิกซ พลัส

กรดอะมิโน (Amino acid)

คือ ชีวะโมเลกุลขนาดเล็กที่แตกตัวมาจากโปรตีน ทําหนาที่ชวยซอมแซม

ระบบการทํางานของรางกายที่สึกหรอใหกลับมาใชงานได ชวยเพิ่มการ

เติบโตในเด็ก เปนตัวชวยซอมเนื้อเย�อทุกสวนของรางกาย เปนสวน

ประกอบของตอมไรทอ กลามเนื้อ และอวัยวะทั่วรางกาย ชวยกระตุนการ

หลั่งโกรทฮอรโมน ชวยเผาผลาญไขมันใหกลายมาเปนพลังงาน ชวยเพิ่ม

ระบบภูมิภูมิกัน ลดการเกิดโรคตางๆ ชวยคงความออนเยาว เปรียบเสมือน

สารชะลอวัยที่จะชวยลดความเส�อมสภาพตางๆ ของเซลลภายในรางกาย

     ทอรีน (Taurine) 

เปนกรดอะมิโนที่ไดรับการขนานนาม

จากนักวิทยาศาสตรวา “โมเลกุลมหัศจรรย” 

เพราะเปนโมเลกุลอิสระที่จะไมรวมตัวกับโปรตีน และมีคุณสมบัติที่โดดเดนที่

จําเปนตอการทํางานระดับเซลลมากๆ ทอรีนพบมากที่ หัวใจ สมอง 

ดวงตา (ชั้นเรตินา) ระบบภูมิตานทาน ปจจุบันจัดเปนสารอาหารจําเปนบาง

สภาวะ (conditionall essential) ซึ่งปกติรางกายผลิตได แตจะนําไปใชรวม

กับกรดนํ้าดี เพ�อชวยยอยไขมัน สวนที่ไดรับจากอาหารจะนําไปใชทําหนาที่

อ�นอยางกวางขวาง ซึ่งในบางสภาวะรางกายจะผลิตเองไมได เชน เด็ก

คลอดกอนกําหนด ผูที่ขาดวิตามินบี6 ผูที่ขาดเอ็นไซม CSAD โรคตับ

เรื้อรัง ผูที่ใหอาหารทางหลอดเลือดดํา ผูที่อยูในภาวะเจ็บปวยหนัก ผูที่

ไดรับอุบัติเหตุ ผูปวยโรคมะเร็ง โรคตับแข็ง ผูปวยหลังผาตัด ผูปวยหลัง

จากไดรับเคมีบําบัด การฉายรังสีรักษา ผูสูงอายุ ผูที่ไมบริโภคเนื้อสัตว 

> > บทบาทของทอรีนในโภชนาการบําบัด < <

ไดมีงานวิจัยตอเน�องถึงการทําหนาที่ตางๆ ของทอรีนในรางกายมนุษยและในสัตว มุงเนนในการนําทอรีนมาใชบําบัดอาการเจ็บปวย รวมถึงการปองกันการ

เจ็บปวยและชะลอการเส�อมของรางกาย จนในปจจุบันไดรับการอนุมัติใหใชรักษาภาวะหัวใจลมเหลวแลวในประเทศญี่ปุน ตัวอยางบทบาทของทอรีนใน

โภชนาการบําบัดที่มีการเผยแพรในวารสารนทางวิทยาศาสตรและการแพทยที่ออกมาอยางตอเน�องที่นาสนใจมีดังนี้

โรคเบาหวาน ลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด ลดนํ้าหนัก 

โรคอวน กลามเนื้อเส�อมออนแรง การเกร็งตัวกลามเนื้อ 

การออกกําลังกาย

ปองกันระบบประสาท การทําลายเซลลสมอง ภาะวะหลอดเลือด

สมองตีบ อัลไซเมอร พารคินสัน ลมชัก เครียด นอนไมหลับ 

ซึมเศรา วิตกกังวล

ปกปองดวงตา ชวยการทํางานจอประสาทตา ความผิดปกติ

ของการไดยิน ควบคุมหูอื้อ

ภาวะหัวใจลมเหลว เพิ่มประสิทธิภาพการบีบ หดตัว 

กลามเนื้อหัวใจ 

ปองกันตับ รักษาตับอักเสบ ไขมันพอกตับ ปกปองเนื้อปอด

เสริมภูมิตานทาน สงเสริมการหลั่งโกรทฮอรโมน

โรคขออักเสบ รูมาตอยด ขอเขาเส�อม โรคกระดูกพรุน

การแลกเปลี่ยนแรธาตุ ระบบสืบพันธุ พิษสุราเรื้อรัง 

ไฮเปอรไทรอยด เคมีบําบัด ฯลฯ

AMINO PROMIX PLUS
อะมิโน โปรมิกซ พลัส

เปนผลิตภัณฑเสริมอาหารที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ทั้งผูที่แข็งแรงและ

เจบ็ปวยหรือผูท่ีทํางานหนักพกัผอนนอยรางกายเส�อมโทรม ดวยสตูร

การผลิตที่พัฒนาขึ้นโดยผูเชี่ยวชาญ ไดรวมเอากรดอะมิโนสําคัญที่

ออกฤทธิ์สงเสริมกัน รวมทั้งมีวิตามินแรธาตุซึ่งจําเปนสําหรับการ

ทํางานรวมกับกรดอะมิโน ทั้งนี้เพ�อใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด อีกทั้งยัง

เลือกใชวัตถุดิบนําเขาเกรดสูงและขบวนการผลิตมีมาตรฐานทันสมัย

จึงมั่นใจไดในความปลอดภัย

สวนผสมที่สําคัญ

กรดอะมิโน (รวม 926 mg)

   - ทอรีน (Taurine) 450 mg.

   - แอล-กลูตามีน (L-Glutamine) 226 mg.

   - แอล-ซีสเตอีน (L-Cysteine) 150 mg.

   - แอล-อะลานีน (L-Alanine) 100 mg.

วิตามิน แรธาตุ (รวม 74 mg.)

   - วิตามิน B1, B3, B6, B12 

   - สังกะสี (Zinc)

   - กรดโฟลิค (Folic acid) 

     แอล-กลูตามีน (L-Glutamine) 

กลูตามีนมีความสําคัญตอรางกายเปนอยางมาก โดยทําหนาที่เปนสาร

ส�อประสาทที่ออกฤทธิ์แบบกระตุน มีบทบาทสําคัญในกระบวนการเรียนรู

และจดจําของสมอง มีหนาที่หลักคือ เปนเชื้อเพลิงใหกับสมอง กลูตามีน 

เปนสวนหนึ่งของกลูตาไธโอน (Glutathione) ที่ทําหนาที่เปนสารตานอนุมูล

อิสระหลักในรางกาย ซึ่งพบไดในเกือบทุกเซลลของรางกาย ดังนั้นหาก

ขาดกลูตามีน ก็จะสงผลใหรางกายขาดกลูตาไธโอนดวย 

     แอล-ซีสเทอีน (L-Cysteine) 

ทําหนาท่ีเปนตัวยับย้ังอนุมูลอสิระท่ีกอใหเกิดความเสยีหายแกเซลล เปนสวน

ประกอบหลักของกลูตาไธโอน (Glutathione) ที่เปนสารตานอนุมูลอิสระที่

สําคัญ แอล-ซีสเทอีน ที่เปนที่รูจักมากที่สุด เน�องจากสามารถชะลอ

กระบวนการชราและชวยใหผิวพรรณกระจางใส 

     แอล-อะลานีน (L-Alanine)  

เปนกรดอะมิโนท่ีมีบทบาทสาํคัญกับการเผาผลาญน้ําตาลในกระแสเลอืดและ

สรางพลังงานลดการออนเพลีย โดยเฉพาะอยางยิ่งกับผูปวยโรค

เบาหวานและผูที่ทํางานหนัก 


