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�រ�តុ���ំងអុកសុីតកម�

កាត់បន�យការរលាក
ជួយ�ត់បន�យ�រឆ�ង���គ

Nutraceuticals 
មានន័យថា អាហារ ឬេ�គឿងផ��ំអាហារ ែដលមានលក�ណៈសម��ត�ិមាន�បេយោជន៍ដល់សុខភាព

Nutraceuticals គឺជាពាក��ែដលបេង�ើតេឡើងេដោយការរួមប���លគ�ាៃនពាក��ថា “Nutrients”

ែដលសំេដៅេលើ អាហារចិ��ឹម និង “Pharmaceuticals” ែដលសំេដៅេលើថ�ាំ
ផលិតផល��ល�នពី��រ ���វ�នច���ញ់ ឬបំ��ក��ញ�ើម��ីទទួល�ន�រ�តុ��ល�នលក�ណៈសម��ត�ិ���ៀងនឹងឱសថ 

ជួយ�រ�រជំងឺ និង�នសុវត�ិ�ព �យ�ន�រទទួល���ល់ពី���កវ�ទ������

��ភព : ��ជ�បណ�ិត Stephen De Felice
���បនិក និង����ន Foundation for Innovation in Medicine (FIM, Cranford, NJ)

កាត់បន�យហានិភ័យ
ពីជំងឺមហារកី
�ត់បន�យ�រ�រ�ើត���សិ�ម�រ�ក��លប៉ះ�ល់
�រ�ើតម�រ�កដំ�ក់�លឆ�ង �ល�ល

• �ំងតង់សុី��ខ�ស់
• ប���ញ��តិកម��ន���វ�ល�
• �នអន��គមន៍�ងសរ�រវ�ទ���ក់�ក់មួយ
• �រព���លជម�ឺ
• ជួយ�រ�រក��ងរយៈ��លខ�ី
• ភស���ង�ក់���ងខ�ស់

Nutrients Pharmaceuticals

Nutrients Pharmaceuticals

Nutraceuticals

Nutrients
��រចិ��ឹម

Pharmaceuticals
���ំព���ល

ប���រ�រ�រ

• អាំងតង់សុីេតទាប

• មិនប៉ះពាល់ដល់ការរ�ខានខាងសរ�រវ�ទ��ា

• ទប់ស�ាត់ការេកើតជំងឺ

• ជួយការពារក��ងរយៈេពលែវង

• ភស��តាងជាក់ែស�ងទាប

ព��ា�ល
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ការេកើតជំងឺមហារកី

(ផ�ូេខ)
��គេ�ចើន�តូវ��នរកេឃើញេ��ភ�ំហិ�៉�ៃឡ �បេទសឥ��� �បេទសកូេរ� �បេទសេវៀត��ម �បេទសជប៉ុន
និងតំបន់��គ��ងេជើងៃន�បេទសៃថ

PLU KAOW

• ្របឆងំនឹងជំងឺមហារកី
   - មន Flavonoid (ហា� វ៉ាណយដ)៍ គឺ Quercetin (ឃ�រ័សីុធីន)
     មន្របសិទ�ិភពជួយ្របឆងំមហារកី
• ្របឆងំនឹងការរលាក 
   - Essential Oil ក�ុងផ�ូេខមនជង 300 ្របេភទ
   - មន្របសិទ�ិភព្របឆងំនឹងការរលាក
• សារធតុ្របឆងំអុកសីុតកម�     • រារាងំការ្របមូលផ�ុ ំប� ែកត

(ខូអុិនសាយ Q10)

មកពី�បេទសជប៉ុន ��នលក�ណៈសម�ត�ិដូច��វ���មីន ��ន�បសិទ�ិ��ពជួយប���នេអឡិច�តុងនិងជួយក��ង
ដំេណើរ��រផលិត��មពលៃនេ��សិ��េ��ក��ងខ��ន និងជ�មុញមុខ��រៃន�បព័ន�េផ�ងៗក��ង��ង��យ
�តូវ��នេគរកេឃើញេ��ក��ងសរ���ង���គេ�ចើនែដល�តូវ��រ��មពលេ�ចើន ដូច�� េបះដូង ត�មងេ��ម
េថ�ើម និងលំែពង ��េដើម។

COENZYME Q10

• ជួយកាតប់ន�យអាែឡសីុេទនឹងថ� ពំ្យោបលេដាយគីម ី
  ការសា� រសុខភពៃនរាងកាយេឡើងវញិបន� បព់ីទទួលការព្យោបលេដាយគីមី
• កាតប់ន�យហានិភយ័ៃនជំងឺមហារកី
• ជួយជំរុញ្របពន័�ភពសំុា
• កាតប់ន�យការរលាក

(េប៉ងេបះ៉)
��នលក�ណៈសម�ត�ិ�ប��ំងនឹងជំងឺ ��ពិេសសជំងឺម��រ�ក សម��រេ��េ��យ��រ��តុ�ប��ំងអុកសុីតកម� 
��រ��តុែដលជួប�បទះបំផុតេ��ក��ងេប៉ងេ�៉�ះ�កហមនិង�កូច គឺ���កុមៃន carotenoids ដូច�� 
Lycopene, Alpha-Carotene, Beta-Carotene និងLutein ��ត់បន�យ��និភ័យចំេ��ះ��រេកើត
េ��សិ��ម��រ�ក ��ពិេសសម��រ�ក�កេពញ�បូ���ត ម��រ�កេ��ះេវៀនធំ �កពះ សុដន់ និងសួត

TOMATO

• កាតប់ន�យសម� ធឈាមេឡើងខ�ស់
• េធ�ើេអាយែស្បកភ�ថឺ�

• ការ្រសាវ្រជវបនបងា� ញថសារធតុ Lycopene ទបស់ា� ត ់និងប�្ឈប់
   ការលូតលាស់របស់េកាសិកាមហារកី

• ការពារ្រគ�សក�ុងត្រមងេនមបនល�

• ជ្រម�ញដំេណើ រការៃន្របពន័�ភពសំុា

• ការពារេកាសិកាមនិឱ្យកា� យជេកាសិកាមហារកី

(េបតា-េខរ៉ូេថន 10%)
�� �បភព េដើម ៃន ��រ សំេ��គ វ���មីន A ជួយព�ងឹង�បព័ន���ព��◌ុំ
Beta-carotene �តូវ��នរកេឃើញេ��ក��ងបែន� និងែផ�េឈើែដល��នពណ៌ទឹក�កូច
េលឿង ឬ�កហម ដូច�� េ���ក�ិបេ��ត

BETA-CAROTENE 10%

• កាតប់ន�យហានិភយ័ៃនជំងឺមហារកី
• ជសារធតុ្របឆងំអុកសីុតកម�
• ពន្យោការចុះេខ្សោយៃនរទីីណ

(វតីាមីន D3)
វ���មីន D3 ��ន��ព��ំ��ច់��ស់ស���ប់��ង��យ ��ង��យ��ចបេង�ើតវ���មីន D3 ��នេ��យខ��នឯង
េ��េពលប៉ះ��ល់នឹងពន�ឺ�ពះ��ទិត���មរយៈែស�ក

VITAMIN D3

• កាតប់ន�យហានិភយ័ៃនជំងឺមហារកី
• ជួយព្រងឹង្របពន័�ភពសំុាេ្រកាយការវះកាត់
• ជួយ្រស�បយកជតិកាល់ស្ូយមក�ុងរាងកាយ ព្រងឹងដល់ឆ�ឹង

(ែតៃបតង)
�ប��ជនចិនែដលពិ��រែតៃបតង���ប��ំ រកេឃើញ����នជំងឺម��រ�ក�កពះ
��ប��ង�បេទសដៃទ ែតៃបតង��នស��ស��តុសំ��ន់ៗ គឺ Epigallocatechin gallate
(EGCG),catechin

GREEN TEA

• កាតប់ន�យហានិភយ័ៃនជំងឺមហារកី
• កាតប់ន�យការរលាក
• សារធតុ្របឆងំអុកសីុតកម�

បណ�ាលមកពីភាពមិន�ប�កតីៃនេកោសិកាក��ងរាងកាយែដលលូតលាស់ខុសធម�តារហូតដល់បេង�ើតជាដុំសាច់និងរាលដាលដល់សរ�រាង�ែដលេនៅជិត

តាមរយៈ�បព័ន�ឈាម ឬ�បព័ន�ឡាំហ�ាទិច (កូនកណ��រ)

ការច្រមញ់សំខាន់ៗ េនក�ុង

េកោសិកាធម�តា េកោសិកាមហារ�ក ការលូតលាស់ខុសធម�តា ដុំមហារ�កDNA ធម�តា DNA បង�ាត់ពូជ េកោសិកាចូលេទៅក��ងចរន�ឈាម

និង�បព័ន�ឡាំហ�ាទិច

េកោសិកាមហារ�ករ�ករាលដាល
ចូលេទៅក��ងសរ�រាង�េផ��ងេទៀត

4 ដំណក់កាលៃនជំងឺមហារកី

• ដំណក់កាលទី 1 : ដុំសាច់មហារកីតូចៗ េនមិនទាន់រកីរាលដាល

• ដំណក់កាលទី 2 : ដុំសាច់មហារកីកាន់ែតធំ ចាប់េផ�ើមរកីរាលដាលេនក�ុងជលិកាឬសររីាង�

• ដំណក់កាលទី 3 : ដុំមហារកី ឬដំេបធំ ែដលរាលដាលដល់សររីាង�ែក្បរេនះ
                         ឬរាលដាលដល់កូនកណ�ុ រែដលេនជិត

• ដំណក់កាលទី 4 : ដុំមហារកីឬដំេបមនទំហំធំខា� ងំ រាលដាលដល់កូនកណ�ុ រ
                         រាលដាលេទក�ុងចរន�ឈាម េទសររីាង�ឆ� យ ៗ ពាសេពញរាងកាយ

មូល��តុ��ជំងឺម�រ�ក

អ�កជក់�រ�����ំ មនុស����លពិ��������ំ អ�ក��ល�ន��វត�ិជំងឺម�រ�ក
ក��ង����រ

អ�កផ��ក���គ
*ជំងឺរ�ក��ើម����ទ B

មនុស����ល���វពន�ឺ��ះ�ទិត������ំ
*ពន�ឺ��ះ�ទិត���មួយនឹងបរ��ណ�ំរស�ីអ៊ុល���វ�យូ��

ឬ�ំរស�ីយូវ� �ចប���លឱ���ើតម�រ�ក����ក

អ�កចូលចិត�បរ��គ�ច់
�ំង ដុត ��រ�����

មនុស����ល���ំ��រហឹរ���ំង

អ�ក��លទទួល�ន��រ
��ល�ន�តិ���ញ់ខ�ស់����ំ
*�និភ័យ��ជំងឺម�រ�កសុដន់

�ះ�ៀនធំ ���ប់ស���ន និង����ញ������ត

អ�ក��ល�ន��ព័ន��ព���ំទន់���យ
*ប���លមកពី�ពមិន����តី

�រឆ�ង���គ����នឬវ�រុស

�បភពពី : វ�ទ��ាស�ានជាតិមហារ�ក


