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ส่วนผสมหลัก สาหรา่ย Haematococcus pulvialis
และ น ้ามนัจากสตัวท์ะเล

ส่วนประกอบ ไขมนั 70 – 80 %

แอสตาแซนธิน 0.42 %

กลุม่ของแคโรทีนอยด์ 0.07 %

ลวิทนี, แคนตาแซนทนี, ซแีซนทนี, 
เบตา้แคโรทนี

ปริมาตร 1 ลิตร

สารตา้นอนุมูลอสิระช ัน้เลศิเพือ่สุขภาพและสทีี่ี ี

แอสตาแซนธนิจากธรรมชาตใินน า้มนั สามารถดดูซมึผ่าน

ล าไสข้องสตัวไ์ดด้ยีิง่ขึน้

พ่อแม่พนัธุ ์และ 

สตัวน์ ้าวยัออ่น

•  เพิม่สมรรถภาพทางการสบืพนัธุ ์

•  เพิม่อตัราฟักและอตัรารอดของลกูพนัธุ ์

•  ลดอตัราความพกิารของลกูพนัธุ ์

•  เพิม่พฒันาการทีด่ขีองลกูพนัธุ ์

•  เพิม่ปรมิาณการสะสมแคโรทนีอยดใ์นไขแ่ดง

•  เพิม่ประสทิธภิาพของระบบภมูคิุม้กนั

ปลาสวยงาม

•  เพิม่สสีนัใหก้ระจา่งใส มนัวาว แลดสูขุภาพดี

•  ชว่ยเพิม่มูลคา่เพิม่ใหแ้กส่ตัวน์ ้า

ไมโครอมิัลั่ัน

เรี ออย ถกูผลติใหอ้ยู่ใน

รปูของ ไมโครอมิลัช ัน่

แอสตาแซนธนิ ท าใหม้กีาร

กระจายตวัไดด้ ีตรงเขา้สู่

อวยัวะเป้าหมายไดเ้รว็ ท า

ใหม้กีารดดูซมึและออกฤทธิ ์

ไดด้มีากยิง่ขึน้

ผสม เรด ออย 20 – 30 ซซี ี/อาหาร 1 กก. 

คลกุ เรี ออย กบั ปลาหมกึห ัน่ชิน้ อตัราส่วน 20 ซซี/ีปลาหมกึ 1 กก.

คลกุ เรด ออย กบัอาหารเม็ี 20-30 ซซี ีส าหรบัคลกุอาหาร 1 กก.
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คุณสมบัติ อิลมลัั่ัน นาโนอิลมลัั่ัน ไมโครอิลมัลั่ัน

ลักษณะภายนอก น า้มีสีขุ่น น า้มีสีใส น า้มีสีใส

ขนาดของอนุภาค 0.1 – 100 ไมโครเมตร 50 – 1000 นาโนเมตร 10 – 100 นาโนเมตร

ความหนืด ความหนืดสงู ความหนืดต ่า ความหนืดต ่า

ความเสถียร ไมเ่สถียร ไมเ่สถียร
เสถียร

และมีอายกุารเก็บรักษานาน
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HAX – Haematococcus astaxanthin
SAX – Synthetic astaxanthin

ผลการทดลอง การสะสมของแอสตาแซนทนิอสิระ และ เอสเตอรไิฟด ์ แอสตาแซนธนิ
ในกุง้ขาว หลงัไดร้บัอาหารผสม Haematococcus sp. 8 สปัดาห ์

(Ju et al. 2011).

ส าหรบัพ่อแม่พนัธุก์ุง้

1. หั่นปลาหมกึเป็นชิน้พอเหมาะ

2. น าปลาหมกึทีห่ ั่นไปผึง่ในทีร่ม่

3. คลกุ เรด ออย 20 ซซี ี/ ปลาหมกึ 1 กก.

4. ผสมดว้ยวติามนิ วตีา้ - วติ…….....….. 3 กรมั

5. ผสมดว้ยแรธ่าต ุมารนี แม็กซ…์…….... 3 กรมั

6. ผสมดว้ย ดเีอ็ชเอ .................…….... 3 กรมั

7. แชห่มกึทีผ่สมแลว้ในตูเ้ย็น เพือ่ใหส้ว่นผสมตา่ง ๆ 

ตดิและซมึเขา้สูเ่นือ้ปลาหมกึ

ส าหรบัผสมอาหารสตัว ์

1. คลกุ เรด ออย 20 ซซี ี/ อาหาร 1 กก.           

2. ผสมดว้ยวติามนิ วตีา้ – วติ ….…..…... 3 กรมั

3. ผสมดว้ยแรธ่าต ุมารนี แม็กซ…์...….….3 กรมั

4. ผสมดว้ย ดเีอ็ชเอ................…………3 กรมั


