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Glutathione là gì? 

Glutathione là một chất 
chống oxy hóa cực kỳ mạnh mẽ 
với nhiều ứng dụng trong các 
lĩnh vực y tế và dinh dưỡng. 
Đặc tính chống oxy hóa và giải 
độc của nó bảo vệ tế bào khỏi bị 
hư hại do các loại oxy phản ứng 
và kim loại nặng gây ra. Vì vai 
trò thiết yếu của nó trong việc 
bảo vệ cơ thể con người, nó đã 
giành được biệt danh "Chất 
chống oxy hóa tổng thể". Trong 
nhiều năm, các bác sĩ đã điều trị 
bệnh nhân của họ với 
glutathione để làm giảm các 
bệnh khác nhau, từ bệnh gan 
đến ung thư. 

 Các bác sĩ và bệnh nhân bắt 
đầu nhận thấy một tác dụng phụ 
thú vị; bệnh nhân nhận 
glutathione trông sáng hơn và 
rạng rỡ hơn. 

  Da sậm sáng lên tạo ra ánh 
sáng khỏe mạnh. Glutathione 
hiện đang đi đầu trong việc 
thẩm mỹ làm sáng da gần như 
không có các tác dụng phụ và 
kết quả tự nhiên đáng kinh 
ngạc. 

Glutathione làm trắng da 
hoạt động bằng cách gián đoạn 
quá trình tổng hợp melanin. 

Melanin là sắc tố cung cấp cho 
da có màu sắc của nó, do đó khi 
ngăn ngừa nó phát triển, làm 
trắng glutathione mang lại làn 
da trở lại với tông màu tinh khiết 
nhất, tinh khiết nhất. Nó được 
chứng minh lâm sàng để làm 
giảm các đốm đen và làm trắng 
da bằng cách ức chế tổng hợp 
melanin. Người ta thường nói 
rằng sức khỏe của một người 
được phản ánh trong tình trạng 
da của họ, và điều đó đặc biệt 
đúng khi nói đến phương pháp 
làm trắng da này. Glutathione 
có lợi cho da bằng cách tăng 
cường sức khỏe tổng thể. Vì nó 
là một chất chống oxy hóa, nó 
trung hòa và loại bỏ các gốc tự 
do làm tổn thương da ở cấp độ 
tế bào gây lão hóa và đổi màu. 

‘Chất chống oxy hóa 
tổng thể’ 

Glutathione hoạt động trên 
một số con đường sinh học 
trong da. Mục đích chính của nó 
là bảo vệ khỏi sự ôxy hóa lớn 
nhất của da. Bằng cách hoạt 
động như một chất chống oxy 
hóa, glutathione có thể làm 
giảm tổn thương da do mụn 
trứng cá hoặc phơi nắng trước 
khi nó tạo ra những đốm đen 
khó coi.

Đây là một phần của chu kỳ 
glutathione, một chu kỳ 
glutathione hoạt động được mở 
rộng và phục hồi để trung hòa 
các gốc tự do và các hóa chất 
oxy hóa gây hại khác.

Hai enzymes trong chu trình 
glutathione là glutathione 
peroxidase và glutathione 
reductase. Glutathione 
peroxidase cho phép giảm 
glutathione để trung hòa hiệu 
quả các gốc tự do và peroxit. 
Vào cuối phản ứng này, 
glutathione bị bỏ lại ở dạng 
không hoạt động, bị oxy hóa. 
Glutathione oxy hóa được giảm 
trở lại trạng thái hoạt động của 
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nó bằng cách khử glutathione 
reductase. Sự tái tạo enzyme 
của glutathione hoạt động cho 
phép nó có hiệu quả cao.

Một ấn phẩm năm 2010 của 
Reuter et. al, chi tiết mối liên hệ 
chặt chẽ giữa những stress oxy 
hóa này với viêm mãn tính và 
cuối cùng là các bệnh như ung 
thư và tiểu đường. Stress oxy 
hóa kích hoạt một số chất trung 

gian gây viêm, 
đặc biệt là NF-
κB và PPAR-γ, 
gây ra sự biểu 
hiện của các 
chứng viêm của 
gen.

Hầu hết mọi 
người đã quen 
thuộc với 
melanin, sắc tố 
chịu trách 

nhiệm về tông màu da nâu và 
da vàng. Nó được sinh ra trong 
melanocyte, sâu trong lớp biểu 
bì, và đi đến lớp biểu bì bên 
ngoài, nơi nó được thể hiện như 
giai điệu da sẫm màu. Tuy 
nhiên, động lực thực sự của 
việc làm tối da là enzyme 
tyrosinase. Tyrosinase xúc tác 
sự hình thành melanin trong ba 
giai đoạn tổng hợp riêng biệt. 

Do đó, trong khả năng chống 
sẫm màu da, ức chế tyrosinase 
là chìa khóa.

Nhiều phân tử đã được tìm 
thấy có tác dụng ức chế 
tyrosinase. Không ngạc nhiên, 
glutathione là một chất ức chế 
mạnh. Điều này có thể là do khả 
năng ngăn chặn phản ứng của 
glutathione trong đó các loại oxy 
phản ứng gây ra tyrosinase.

Cách bổ sung 
Glutathione 

Glutathione tế bào có thể 
được bổ sung thông qua tiêm, 
uống bằng đường uống và tiêm 
dưới lưỡi. Tiêm là phổ biến 
trong số những người tìm kiếm 
kết quả nhanh chóng. Khi 
glutathione được đưa trực tiếp 
vào máu, nó có thể nhanh 
chóng tiếp cận các tế bào 
melanocytes và keratinocytes, 
nơi melanin được tạo ra và lưu 
trữ.

Người hâm mộ của glutathione rất thích 

về ánh sáng màu hồng mà họ đạt được 

từ việc sử dụng glutathione. Hiện tượng 

này thực sự là hoàn toàn thực tế! Cơ thể 

con người tạo ra hai loại melanin: 

eumelanin và pheomelanin. Eumelanin, 

sắc tố tối, chịu trách nhiệm về màu nâu 

và vàng. Pheomelanin, mặt khác, gây ra 

sắc tố đỏ và hồng, chẳng hạn như trên 

môi và quầng vú. Glutathione và N-

Acetyl-Cysteine chứa các nhóm cysteine 

chuyển đổi sản xuất melanin từ 

eumelanin sang pheomelanin, làm sáng 

da và tạo ra ánh sáng hồng tuyệt đẹp 
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Dùng dưới lưỡi rất giống với 
tiêm tĩnh mạch. Một giải pháp 
glutathione được giữ dưới lưỡi, 
nơi nó khuếch tán qua màng 
nhầy vào các mao mạch bên 
dưới. Điều này làm cho nó 
nhanh chóng lưu thông và cho 
phép glutathione bỏ qua đường 
tiêu hóa. Nhiều thương hiệu đã 
bắt đầu cung cấp thuốc xịt hoặc 

giọt chất lỏng glutathione cho 
mục đích quản lý dưới lưỡi.

Cuối cùng, viên nang 
glutathione ngày càng trở nên 
phổ biến do dễ sử dụng so với 
các phương pháp khác. Liều 
uống hàng ngày của glutathione 
đã được chứng minh lâm sàng 
để làm sáng da. Ngoài ra, viên 
nang glutathione có thể đi kèm 
với một loạt các thành phần 
thúc đẩy glutathione giúp cơ thể 
duy trì mức glutathione tế bào c

Viên uống trắng da 
1650mg Glutathione 
Complex 

Relumins Labs hiện đang 
cung cấp hỗ trợ da toàn thời 
gian đầu tiên và bổ sung làm 
trắng, phức hợp Glutathione 
15x. Các thành phần trong hỗn 
hợp này không chỉ tăng nhanh 

glutathione tế bào, mà còn tạo 
ra một mức độ glutathione cao 
bền vững nhờ các thành phần 
hỗ trợ và tiền chất. Điều này là 
nhờ vào 4 yếu tố chính của hỗn 
hợp bổ sung: Glutathione liều 
cao, Phytonutrient Complex, 
GlutaBoost Complex, và 
Bioflavonoid

Phytonutrient 
Complex 

Các thành phần thực vật tự 

nhiên có chứa một số hợp chất 
bảo vệ và làm trắng da tốt nhất 
trên thế giới. Phức hợp 
Phytonutrient Relumins chứa 
chiết xuất trà xanh, một chất 
chống oxy hóa mạnh mẽ với 
bảo vệ chống cháy nắng tự 
nhiên và Rosehips giàu vitamin 
C cũng như carotenoids Lutein 
và Zeaxanthin. Những thành 

phần này chứng minh tác dụng 
chống viêm trên da để giúp bảo 
vệ chống lại các tác động lão 
hóa và tối của mụn và tổn 
thương da liên quan đến ánh 
nắng mặt trời. Hơn nữa, các 
đặc tính chống oxy hóa của 
chúng còn hỗ trợ các mức 
glutathione bền vững.

Trà xanh là một chất ức chế 
tyrosinase đã biết, có thể là do 
khả năng của nó làm dịu 
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các gốc tự do và 
peroxit. Hơn nữa, 
polyphenol trong trà 
xanh có khả năng 
duy nhất làm giảm 
mức độ nghiêm trọng 
của cháy nắng khi 
uống 17. Điều này 
đặc biệt quan trọng 
do các hiệu ứng lão 
hóa và tối màu của 
cháy nắng. 

Rosehips cũng 
thể hiện một hiệu 
ứng bảo vệ da độc 
đáo và mạnh mẽ. 
Lutein và Zeaxanthin, 
carotenoids tìm thấy 
trong hoa hồng, ức 
chế số lượng và hoạt 
động của các 
metalloproteinases ma trận 
(MMPs). MMP là các enzyme 
được giải phóng vào lớp hạ bì 
sau khi tiếp xúc với tia cực tím. 
Chúng phân hủy các protein cấu 
trúc quan trọng, phá hủy 
collagen và elastin và da lão 
hóa.

Glutathione liều cao chỉ có 
giới hạn, vì nó bị hạn chế bởi sự 
tích lũy chậm trong tế bào. Để 
chống lại yếu tố này, Relumins 
15x Glutathione Complex chứa 
các thành phần làm tăng hoạt 
động glutathione của cơ thể. 
Glutathione này được sản xuất 
bên trong tế bào của bạn, vì vậy 
nó không cần phải đi qua dạ 
dày, ruột hoặc máu.

N-acetyl-L-cysteine và Alpha 
Lipoic Acid bổ sung cystein có 
sẵn của cơ thể. Điều này tạo ra 
glutathione bền vững để giảm 
thiểu sự biến động giữa các 
liều. Hơn nữa, Alpha Lipoic Acid 

được chứng minh để bảo vệ 
chống lại sự suy giảm của 
glutathione giảm trong các tế 
bào. Hiệu ứng này cho rằng khi 
sử dụng boosters có thể ngăn 
chặn sự biến động của 
glutathione ngay cả khi có các 
hiện tượng căng thẳng.

Glutaboost cũng chứa 
Selenomethionine và Vitamin 
B2. Mỗi phân tử góp phần mang 
lại lợi ích cho các enzym của 
chu kỳ glutathione. 
Selenomethionine cung cấp 
selenium cần thiết để tạo thành 
glutathione peroxidase, duy trì 
hoạt động glutathione, trong khi 
Vitamin B2 là một đồng yếu tố 
của glutathione reductase.

Bioflavonoid bao gồm một số 
thành phần chống oxy hóa và 
chống viêm bao gồm 
carotenoids để chống lại tổn 
thương da. Đồng thời 
Bioflavonoid có các tác dụng 
chống lão hóa được chứng 
minh lâm sàng bằng cách thúc 

đẩy collagen, giảm 
dưới vòng tròn mắt 
và cải thiện lưu 
lượng máu. 

Hesperidin và 
bioflavonoids làm 
tăng cường các 
mạch máu và làm 
giảm các quầng 
thâm dưới mắt. Soy 
Isoflavone cải thiện 
sự xuất hiện của nếp 
nhăn và làm tăng các 
mạch máu da và nhú 
trong khi cũng hỗ trợ 
sản xuất collagen. 
Bioflavonoids cam 
quýt đã được quan 
sát để tăng cường 
hiệu quả của vitamin 

C và cải thiện sức mạnh mao 
mạch. 

Viên uống trắng da 15x 
Glutathione Complex fall into 6 
main categories: 

1.Glutathione Hỗ Trợ 

2.Tyrosinase Inhibition 

3.Chống oxy hóa 

4.Chống lại bị nóng 

5.Bảo vệ da khỏi môi trường 
xung quanh 

6.Chống lão hóa 

Công thức phối hợp mới này 
được thiết kế để hấp thu tối đa, 
sử dụng và hiệu quả của 
glutathione. Quercitin, Vitamin 
B2 và Alpha Lipoic Acid hỗ trợ 
trong việc duy trì hoạt động 
glutathione. N-acetyl-L-cysteine 
và Alpha Lipoic Acid bổ sung 
cystein có sẵn, một tiền chất 
thiết yếu của glutathione tế bào. 
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Selenomethionine cung cấp 
selen cần thiết để tạo thành 
glutathione peroxidase, duy trì 
hoạt động glutathione.

Giảm glutathione bị oxy hóa 
bởi các loại oxy phản ứng 
(ROS) bao gồm các gốc tự do 
và peroxit. Bởi vì glutathione 
giảm hoạt động trong việc ức 
chế melanogenic, điều quan 
trọng là giữ mức độ cao. Làm 
giảm ROS sẽ duy trì tỷ lệ 
glutathione bị oxy hóa giảm cao 
hơn. Mỗi thành phần trong công 
thức này chứa các chất chống 
oxy hóa mạnh để bảo vệ và kéo 
dài hoạt động của glutathione.

Tyrosinase là enzyme tổng 
hợp trong melanogenesis, bằng 
cách ức chế sự hình thành của 
hắc tố bị chậm lại. Công thức 
này chứa nhiều chất ức chế 
tyrosinase, bao gồm: 
glutathione, vitamin E, 
quercetin, hesperidin, 
bioflavonoid cam quýt, chiết 
xuất trà xanh và isoflavones đậu 
nành. Hoạt động tyrosinase 

cũng có thể được gây ra bởi các 
gốc tự do và peroxit, vì vậy chất 
chống oxy hóa sẽ chứng minh 
tác dụng ức chế tyrosinase.

Mỗi thành phần trong công 
thức được lựa chọn cẩn thận 

cho hiệu quả và sức mạnh tổng 
hợp. Không ngạc nhiên khi tất 
cả 15 trong số đó là chất chống 
oxy hóa. Những phân tử bảo vệ 
này có rất nhiều lợi ích bảo vệ 
da giúp hỗ trợ làm trắng và 
chống lão hóa.

Tăng sắc tố sau viêm là phổ 
biến ở những người da sẫm 
màu hơn. Đây là một hiện 
tượng trong đó chấn thương 
viêm, chẳng hạn như cháy nắng 
hoặc mụn trứng cá, gây ra sự 
đổi màu da. Phòng ngừa hoặc 
ức chế viêm có thể giảm thiểu 
sự đổi màu từ thương tích. 
Chúng tôi đạt được hiệu quả 
mong muốn thông qua việc bao 
gồm thistle sữa, quercetin, 
hesperidin, tăng hips, trà xanh 
và vitamin E. 
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Ánh sáng mặt trời có thể làm 
hỏng da bằng cách tăng stress 
oxy hóa, nhưng chất chống oxy 
hóa sẽ làm giảm hiệu quả tia UV 
gây ra ROS trong da. Bức xạ tia 
cực tím cũng gây ra một dòng 
matrix-metalloproteinases và 
bạch cầu trung tính có chứa các 
enzyme phân giải protein vào 
lớp hạ bì. Các enzyme này phá 
hủy collagen và elastin và da 
tuổi. Lutein & Zeaxanthin, 
carotenoids tìm thấy trong hoa 
hồng, ức chế số lượng và hoạt 
động của các enzyme này.

Nhiều chất phytochemical tự 
nhiên trong Relumins 15x 
Glutathione Complex bảo vệ 
chống lại viêm UV gây ra, stress 
oxy hóa, ức chế miễn dịch và 
ung thư da. Những thành phần 
này bao gồm vitamin E, 
polyphenol trong trà xanh, 
silymarin và lutein.

Relumins 15x Glutathione 
Complex giúp đảo ngược các 
dấu hiệu lão hóa bằng cách hỗ 
trợ sản xuất collagen. Chúng tôi 
đã bao gồm L-methionine và 
isoflavone đậu nành cho các 
hiệu ứng đã được chứng minh 
khoa học của họ về sản xuất 
collagen. Tăng cường collagen 
là điều cần thiết trong làn da cũ, 
nơi mà mức độ collagen giảm 
gây ra nếp nhăn và da bị chảy 
xệ 

 Soy Isoflavone là một loại 
phytoestrogen giúp cải thiện sự 
xuất hiện các nếp nhăn tốt và 
làm tăng các mạch máu trên da 
và nhú. Đây là một lợi ích to lớn 
đối với sức khỏe tổng thể của 

da, vì da cũ nhận được ít dưỡng 
chất hơn từ máu và mất đi sự 
hỗ trợ cấu trúc của nhú. Hơn 
nữa, hesperidin và các 
bioflavonoid có múi khác làm 
tăng cường các mạch máu và 
giảm các quầng thâm dưới mắt. 

Relumins 15x Glutathione 
Blend là sản phẩm glutathione 
uống đầu tiên thực sự cạnh 
tranh với hiệu quả của tiêm tĩnh 
mạch hoặc ngậm dưới lưỡi. 
Bằng cách cân bằng glutathione 
liều cao với sản xuất tự nhiên 
bền vững, người dùng có thể 
trải nghiệm một mức tăng ngay 
lập tức đối với mức glutathione 
tế bào sẽ không giảm nhanh 
như các sản phẩm khác. Các 
hiệu ứng là tổng phổ của làm 
trắng da, sửa chữa và chống lão 
hóa. Đây thực sự là công thức 
hoàn hảo!
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