
          

                             

 

บริษัท เบรนนแ์ท็ก อินกรีเดยีนส ์ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
ส ำนกังำนใหญ่ 1168/98-100  

อำคำรลมุพินีทำวเวอร ์ชัน้ 33 

ถนนพระรำม 4 แขวงทุ่งมหำเมฆ  
เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 

 

Brenntag Ingredients (Thailand) 

Public Company Limited 

Head Office: 1168/98-100 Rama 4 Road  

Lumpini Tower, 33rd Floor 

Thungmahamek, Sathorn  

Bangkok 10120, Thailand 

Tax ID 0107537001579 

Phone  +66 (2) 689 5999  

Fax  +66 (2) 689 5888-9 

info-thai@brenntag-asia.com 

www.brenntag-asia.com 

เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี 
0107537001579 
โทร  02 689 5999 
แฟกซ ์ 02 689 5888 
 02 689 5889 
info-thai@brenntag-asia.com 
www.brenntag-asia.com 
 

 

Bluenesse® - Health Lifestyle 
 

ระบบภูมคิุม้กนั นอกจากจะตอบสนองกบัเชือ้ก่อโรค เช่น แบคทเีรยีหรอื
ไวรสั แลว้พบว่าปัจจยัทางสภาวะแวดลอ้ม เช่น มลภาวะทางอากาศ 

สารเคม ีละอองเกสร แสง UV ความเครยีดทางจติใจ และอาหาร ลว้น
ส่งผลต่อระบบภูมคิุม้กนั ระบบจะตอบสนองโดยผลติสารก่อภมูแิพ ้หรอื

แมแ้ต่ท าใหเ้กดิภาวะแพภู้มคิุม้กนัตวัเอง (autoimmunity) 
 
ความเครยีดทางจติใจมบีทบาทส าคญัทีส่่งผลต่อระบบภูมคิุม้กนั เมื่อมี
แรงกดดนัจากสภาวะแวดล้อมภายนอก ตัวอย่างเช่น มลพิษจากฝุ่ น

ละอองหรอืการระบาดของเชือ้ไวรสั ความกลวัทีเ่กดิขึน้จะสรา้งสญัญาณทางใจ (mental Signal) ซึง่มไิดม้ผีลกระทบต่อ
ระบบคุม้กนัร่างกายเท่านัน้ แต่สามารถท าใหร้่างกายเกดิอาการเกรง็หรอืเป็นตะครวิได้ 

ระบบภูมคิุม้กนัไดร้บัอทิธพิลเชงิบวกจากการสมัผสักบัแบคทเีรยีตามธรรมชาต ิวถิกีารด าเนินชวีติเพื่อสุขภาพ
ทีด่ ีและอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นตน้ 
 
  

 
 
                                                                         
                                                                                                            ลดความเครียด 

                                                                                    
                                                                                                  อารมณ์ดี ผ่อนคลาย                      สารต้านอนุมูลอิสระ   
 
 
 
                                        
                                                                                  
 
 
                                                                                     ขยายหลอดลม ลดอาการไอ                                         คลายกล้ามเน้ือ 

 
 
 
                                                                                                              
                                                                             ต่อต้านการอกัเสบ       ปรบัสมดลุ 

                                                                                                     ระบบภมิูคุ้มกนั 
 
 
 
 
 

                                                         สารสกดัจาก เลมอนบาลม์ พืชตระกลูมินท ์
Bluenesse® สารสกดัทีร่บัรองทางวทิยาศาสตร ์เพื่อรองรบัคุณภาพชวีติเมื่อปัจจยัแวดลอ้มท าใหอ้ารมณ์และระบบภูมคิุม้กนัไม่สมดุล 

 

ลดความกงัวล 

อารมณ์ดขีึน้  

ช่วยเพิม่ระบบ
ภูมคิุม้กนั 

คุณภาพชวีติดขีึน้ 

ลดความเสีย่งที่
เกดิการอกัเสบ 

ช่วยรบัมอื 
กบัความเครยีด 
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Bluenesse® 
- Bluenesse® สารสกดัจาก Lemon Balm เป็นนวตักรรมที่

สนับสนุนความตา้นทานของระบบภูมคิุม้กนัต่อความเครยีดทาง
ร่างกายและจติใจ 

- ผลลพัธข์องงานวจิยัทางวทิยาศาสตร์หลายงานทีแ่สดงใหเ้หน็ว่า 
Bluenesse® ปรบัภาวะทางอารมณ์ใหส้งบลงและดขีึน้จาก
สถานการณ์ทีต่อ้งรบัมอืกบัความเครยีดต่างๆอย่างมนีัยส าคญั 

- Bluenesse® ยบัยัง้การท างานของ GABA Transaminase ซึง่
เป็นเอนไซมท์ีย่่อยสลาย GABA ในร่างกายลง GABA เป็นสารสื่อประสาททีจ่ าเป็นต่อการควบคมุความเครยีด 
อนัเนื่องมาจากมลภาวะทางอากาศ แบคทเีรยี หรอืเชือ้ไวรสั ไม่ใหเ้กดิการตื่นตระหนก 

- ยบัยัง้เอนไซม ์MAO-B ทีไ่ปลดระดบัฮอรโ์มน Dopamine ซึง่ท าใหเ้กดิการสรา้งแรงจงูใจและอารมณ์ด ี
- ปัจจยัแวดลอ้มทีท่ าใหเ้กดิความเครยีดจะไปกระตุน้การหลัง่ฮอรโ์มน Cortisol เพิม่ขึน้ ท าใหเ้กดิสญัญาณเตอืน

ไปยงัระบบประสาทและกระบวนการท างานของร่างกาย รวมไปถงึระบบภมูคิุม้กนัของร่างกาย เมื่อเราเครยีด 
จะมโีอกาสเป็นไขห้วดังา่ย หรอืเกดิการตดิเชือ้และอกัเสบ หรอืมโีอกาสสงูทีเ่กดิผวิหนังระคายเคอืง แพง้า่ย 
โรคหอบหดื รวมไปถงึเป็นแผลในกระเพาะอาหาร 

- ความเครยีด และระบบภมูคิุม้กนั 
o ความเครยีดฉบัพลนัอาจส่งผลดตี่อระบบภมูคิุน้กนัในระยะสัน้ แต่น่าเสยีดายทีค่วามเครยีดเป็นปัจจยั

คงทีใ่นการใชช้วีติประจ าวนั ซึง่ความเครยีดสะสมไม่ส่งผลดตี่อระบบภูมคิุม้กนัอย่างแน่นอน 
o ผลการวจิยัแสดงไวอ้ย่างชดัเจนว่าการก าจดัความเครยีด หรอืการยบัยัง้ระบบภมูคิุม้กนัทีเ่กดิจาก

ฮอรโ์มน Cortisol ผลลพัธค์อืการเปลีย่นแปลงเซลเมด็เลอืดขาวชนิด Th1* ไปเป็น Th2**  จงึส่งผลให้
การตา้นทานต่อเชือ้โรค ต่อเซลลม์ะเรง็ลดลง และกระตุน้การอกัเสบใหเ้พิม่ขึน้ ซึง่ขอ้มลูการวจิยันี้บ่ง
บอกว่าความเครยีดส่งผลต่อการลดจ านวนเซลนักฆา่ตามธรรมชาต ิ(Natural Killer Cell***)กระทบ
ต่อการท างานของเมด็เลอืดขาว และการเพิม่ขึน้ของสารน ้าทีก่ระตุน้การอกัเสบ เช่น TNF alpha 
หรอื interleukin 6 

o Bluenesse® ช่วยใหล้ดระดบัฮอรโ์มนความเครยีด Cortisol ส่งผลใหร้่างกายและจติใจฟ้ืนฟูไดเ้รว็   
ซึง่เป็นส่วนส าคญัส าหรบัการปรบัสมดุลภูมคิุม้กนั 
 

*Th1 กระตุน้ใหร้ะบบภมูคิุม้กนัจดัการกบัเชือ้รา แบคทเีรยี ไวรสั และ มะเรง็ ไดด้ขีึน้ 
**Th2 กระตุน้ใหร้ะบบภูมคิุม้กนัจดัการกบัสารก่อภูมแิพ ้และพยาธ ิไดด้ขีึน้ 
*** Natural Killer Cell หรอื NK Cell เป็นเซลลเ์มด็เลอืดขาวของร่างกายทีม่คีุณสมบตัใินการท าลายเซลลม์ะเรง็  


