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“เรารักพระเจ้าอยูห่ วั ”
lมาลดเอวกันเถอะ

lงานวิจย
ั สารสกัดจากใบหม่อน
lรูจ
้ กั กับโรคไขมันเกาะตับ
lอาหารเสริมบำ�รุงตับ

lทำ�อย่างไรกับโรคกรดไหลย้อน
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มาใส่ถงุ เท้าไวทอปกันเถอะ
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ไทยธรรม อัลไลแอนซ์

เมือ่ วันที่ 6 มิ.ย. 2553 ทีผ่ า่ นมา ถือเป็นฤกษ์ดี ทีท่ างบริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ของเราได้จดั งานเปิดบ้านหลังใหม่ โดย
บ้านหลังนีถ้ อื ได้วา่ เป็นบ้านหลังใหม่ทส่ี วยงาม และยิง่ ใหญ่ขน้ึ ซึง่ งานวันนัน้ ได้มสี มาชิกครอบครัวไทยธรรมจากทัว่ ประเทศ และ
เจ้าของศูนย์ใหญ่ไทยธรรมของเรา ต่างเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกนั อย่างคับคัง่ เจ้าบ้านอย่างคุณยุย้ (อาริยา สาริกะภูต)ิ
คุณเปิล้ (จารุณี เดส์แน็ช) และอ.ติก๊ (รินทร์ลภัส สิรวิ ฒั น์ธนะ) ต่างต้อนรับขับสูก้ นั อย่างดี ด้วยอาหารมากมายทีท่ านกันเท่าไหร่
ก็ไม่หมดสักที รวมทัง้ ผลไม้-ขนมหวาน และเครือ่ งดืม่ สดชืน่ ช่วยดับร้อนได้เป็นอย่างดี พร้อมทัง้ โปรโมชัน่ พิเศษสำ�หรับผูม้ าร่วม
งานอีกด้วย

เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น
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ลดขนาดเอวได้อย่างไร

มาลดเอวกันเถอะ

เภสัชไทยธรรม

ขนาดเอวของคนเรา ขึน้ กับปริมาณชัน้ ไขมันหนาๆใต้ผวิ
ซึ่งจะลดลงได้โดยการควบคุมอาหาร และ การออกกำ�ลังกาย
เท่านั้น ส่วนเซลลูไลท์ ซึ่งเป็นชั้นไขมันบางๆใต้ผิวนั้นต่างกัน
เซลล์ลูไลท์สามารถถูกกำ�จัดได้ง่ายกว่า โดยการกระตุ้นการ
ไหลเวียนเลือดใต้ผิวหนัง การใช้เวชสำ�อางในรูปผลิตภัณฑ์
ลดกระชับสัดส่วน กระตุ้นการสร้างเส้นใยคอลลาเจน กระตุ้น
ให้เกิดการเผาผลาญเฉพาะที่ ผลจากการกำ�จัดเซลลูไลท์ สามารถ
ทำ�ให้ขนาดเอวลดลงได้ แต่ถา้ ต้องการลดขนาดเอวลงมากๆ
ต้องกำ�จัดชัน้ ไขมันหนาซึ่งอยู่ลึกลงไป โดยการควบคุมน้ำ�หนัก
และ การออกกำ�ลังกายร่วมด้วย
เซลลูไลท์
ถ้าคุณเป็นคนหนึง่ ทีส่ อ่ งกระจกดูรปู ร่างตัวเอง  แล้วพบผิวทีไ่ ม่เรียบ หยุน่ ๆ ขรุขระ เป็นก้อน ลักษณะเหมือนผิวเปลือกส้ม ใน
บริเวณหน้าท้อง ต้นขา  สะโพก คุณไม่ได้เป็นคนเดียวที่เผชิญปัญหานี้ค่ะ  สถิติทางการแพทย์พบว่า ผู้หญิงกว่า 90% มีปัญหา
เซลลูไลท์ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งของร่างกาย ผู้ชายก็มีเซลลูไลท์เช่นกัน แต่ด้วยอัตราที่น้อยกว่ามาก
ความจริงของเซลลูไลท์
เซลลูไลท์ไม่ใช่ไขมันทั้งหมด แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเซลลูไลท์เป็นก้อนไขมัน เซลลูไลท์ คือก้อนไขมันเล็กๆ น้ำ� และ
ของเสียคัง่ อยูใ่ นบริเวณทีเ่ คยมีไขมันส่วนเกิน และ มักจะเป็นบริเวณทีก่ ารออกกำ�ลังกายไปไม่ถงึ ทำ�ให้มขี องเหลวคัง่ อยู่ บางครัง้
ของเหลวจะมีมากและเบียดจนโครงสร้างการเรียงตัวของโปรตีนในชัน้ ผิวหนังเสียไป ทำ�ให้ผวิ ไม่เรียบ มองจากภายนอกจะเห็น
เป็นผิวที่ขรุขระ หยุ่นๆ เหมือนผิวเปลือกส้ม
1.เซลลูไลท์ ไม่ได้เกิดในชั้นไขมัน แต่เกิดขึ้นในชั้นใต้ผิวหนัง เป็นบริเวณบนสุดที่ติดกับชั้น
หนังแท้ ทำ�ให้เซลลูไลท์จะเห็นชัดในผู้หญิงกว่าในผู้ชาย เพราะชั้นผิวหนังของผู้หญิงบางกว่า
2.เซลลูไลท์ไม่ได้เกิดกับคนอ้วนเท่านัน้ แต่เกิดขึน้ ทัง้ ในคนผอม คนน้�ำ หนักปกติ และ คนอ้วน
รู้จักกับเซลลูไลท์
โครงสร้างผิวหนังของเรา  แบ่งเป็นชั้นหนังกำ�พร้า ชั้นหนังแท้  ชั้นใต้ผิวหนัง และ ชั้นไขมัน
ใต้ผิว เซลลูไลท์เกิดขึ้นในชั้นใต้ผิวหนัง (Subcutaneous Fat Layer) เป็นบริเวณที่ติดกับ
ชั้นหนังแท้ เรียกว่า Subcutaneous Fat Layer โครงสร้างไขมันในผิวหนังชั้นนี้ จะต่างจาก
ชั้นอื่นๆ เพราะไขมันในชั้นนี้ จะอยู่กระจัดกระจาย ลักษณะเป็นเหมือนช่องเล็กๆ โดยมี
เส้นใยโปรตีนพวกเนือ้ เยือ่ เกีย่ วพันเป็นตัวกัน้ ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการสะสมไขมันในชัน้ นี    ้ ได้แก่
ฮอร์โมน อาหารการกิน และ การขาดการออกกำ�ลังกาย
เซลลูไลท์เกิดขึ้นได้อย่างไร
จุดเริ่มต้นของเซลลูไลท์ เกิดจากการที่เซลไขมันในชั้นใต้ผิวหนังสะสมไขมันมากขึ้น ทำ�ให้
เซลไขมันอ้วนขึ้น จนไปเบียดเอาหลอดเลือดฝอยเล็กๆที่นำ�เลือดมาหล่อเลี้ยงในบริเวณนั้น
ทำ�ให้มีของเหลวไหลออกจากหลอดเลือดฝอย เกิดการคั่งของ ของเหลวในบริเวณนัน้ การขาด
การออกกำ�ลังกายในบริเวณนัน้ มีผลให้ไม่มีการไหลเวียนของระบบเลือดและน้ำ�เหลือง ทำ�ให้
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น

โดย คาเฟอีน สารสกัดจากขิง สารสกัดจากใบแปะก๊วย
3.กระตุน้ การสร้างเส้นใยคอลลาเจนใต้ผวิ ทำ�ให้มกี ารเรียง
โครงสร้างโปรตีนใต้ชนั้ ผิวหนังใหม่ โดย สารสกัดจากใบบัวบก
4.กระตุน้ การเผาผลาญเฉพาะที่ ทำ�ให้ลดการสะสมของ
ชั้นกล้ามเนื้อ
ไขมันในบริเวณนั้น โดย คาเฟอีน สารสกัดจากขิง สารสกัด
ของเหลวไม่สามารถถ่ายเทออกจากบริเวณนั้นได้ เซลไขมัน จากดอกไอวี่ และ สารสกัดจากเปลือกส้ม
5.กระชับผิว เพื่อให้ผิวเรียบ เนียนขึ้น โดย สารสกัดจาก
ที่กระจัดกระจายจึงถูกเบียดมารวมกัน และ บางครั้งมีเส้นใย
คอลลาเจนมาล้อมรอบ ในบริเวณนี้จะมีการคั่งของของเหลว ใบบัวบก สารสกัดจากดอกไอวี่
และของเสียมากขึ้น มีอนุมูลอิสระเกิดมาก เส้นใยโปรตีนทัง้
คอลลาเจนและอิลาสตินในบริเวณนี้ จะถูกอนุมลู อิสระทำ�ลาย
จนขาดความยืดหยุน่ การเรียงตัวของชัน้ โปรตีนเสียไปทำ�ให้
มองจากภายนอกจะเห็นผิวไม่เรียบ ตะปุ่มตะป่ำ�หยุ่นๆ มี
ลักษณะเหมือนผิวฟองน้ำ� หรือ ผิวส้ม ที่เรียกว่าเซลลูไลท์
lที่รัดเอว VITOP
ลดขนาดเอวโดยใช้ทรี่ ดั เอวVITOP และ ฟาร์มาแคร์ สลิมมิง่ เจล
หนังกำ�พร้า
หนังแท้ชั้นใต้ผิวหนัง
สูตร 2 พลังคู่
ทีร่ ดั เอวไวทอป  ประกอบด้วยเส้นใยMBF®(Microelement
ชั้นไขมันใต้ผิวหนัง
Bioactivity Fiber) ซึ่งมีงานวิจัยตีพิมพ์ในสมาคมไหลเวียน
ชั้นไขมันหนา
โลหิตปี 1995 ว่า สามารถเพิ่มอุณหภูมิบนผิวที่สัมผัสได้ถึง
Normal Fat Layers
Abnormal Fat Layers
2-3 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 20 นาที หลังการสัมผัส
ฟาร์มา แคร์ สลิมมิ่งเจล ทางออกของการแก้ปัญหาเซลลูไลท์ ขยายหลอดเลือดฝอยใต้ผิวหนังออกถึง 20% และ เพิ่มอัตรา
การไหลเวียนเลือดถึง 2.1 เท่า และ มีปริมาณเลือดที่ไหลเวียน
อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และ ได้ผล
เพราะเราเข้าใจเรือ่ งของเซลลูไลท์เป็นอย่างดี ฟาร์มาแคร์ ในบริเวณนั้นมากขึ้นถึง 3 เท่า
การใช้ทร่ี ดั เอวไวทอป นอกจากจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนือ้
สลิมมิง่ เจล จึงประกอบด้วยสารออกฤทธิห์ ลากหลายชนิด ร่วม
โดยผลของรั
งสีฟาร์ อินฟาร์เรด ช่วยอาการปวดหลัง ปวดเอว
กันแก้ปัญหาเซลลูไลท์ในทุกขั้นตอน อันประกอบด้วย
1.กระตุ้นการสลายไขมันเฉพาะที่ โดยการทำ�งานของ แล้ว ผลในการเพิ่มอุณหภูมิ กระตุ้นการเผาผลาญ และ การ
คาเฟอีน สารสกัดจากขิง สารสกัดจากดอกไอวี่ และ สารสกัด ไหลเวียน ยังร่วมกับ ฟาร์มา แคร์ สลิมมิ่งเจล ในการลด
จากเปลือกส้ม ทำ�หน้าที่กระตุ้นการสลายไขมันในเซลไขมัน เซลลูไลท์ และ ขนาดของเอวลงได้
ในบริเวณทีเ่ ป็นเซลลูไลท์ ทำ�ให้เซลไขมันในบริเวณนัน้ มีขนาด
วิธกี ารใช้: เพียงแค่ทาฟาร์มา แคร์
เล็กลง
สลิมมิง่ เจลลงบนผิวทีเ่ ป็นเซลลูไลท์
วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ครั้งละ
2-3 นาที แล้วใส่ที่รัดเอวไวทอป
    ขิง             ไอวี่         เปลือกส้ม       แปะก๊วย     ใบบัวบก
เพื่อให้ผลของการลดเซลลูไลท์
2.กระตุน้ การไหลเวียนของเลือดและน้ำ�เหลืองในบริเวณ
ดี
ยิ่งขึ้น
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ส
ลิ
ม
มิ
ง
่
เจล
ที
ร
่
ด
ั
เอว
VITOP
ทีเ่ ป็นเซลลูไลท์ เพือ่ ลดการคัง่ ของน้� 
ำ และ ของเสียในบริเวณนัน้
ผิว
ชั้นไขมันใต้ผิวหนัง
ช้้นไขมันหนา
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งานวิจัยสารสกัดจาก

ใบหม่อน

ใบหม่อนได้ถูกนำ�มาใช้ในยาแผนโบราณอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศจีน  
เกาหลี  และญี่ปุ่น  นอกจากจะมีสรรพคุณในการลดไข้  แก้กระหายน้ำ�  ช่วยเพิ่ม
การระบายแล้ว  สารสำ�คัญในใบหม่อนเป็นกลุม่ ของสารประกอบอัลคาลอยด์อนั ได้แก่
สารดีเอนเจ (1-deoxynojirimycin) และอนุพันธ์ ซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์สูงในการยับยั้ง
เอนไซม์อลั ฟา กลูโคซิเดส (a-glucosidase) ทำ�ให้เกิดการยับยัง้ การย่อยแป้งในทางเดิน
อาหาร ส่งผลให้การดูดซึมของแป้งลดลง จึงนิยมนำ�มาใช้ในผลิตภัณฑ์ลดน้ำ�หนัก
รวมถึงสามารถลดระดับน้�ำ ตาลในเลือดได้ โดยมีการศึกษาพบว่าดีเอนเจ  และอนุพนั ธ์
ทีส่ กัดได้จากใบหม่อนมีฤทธิ์ลดน้ำ�ตาลในสัตว์ทดลองที่เป็นเบาหวาน มีฤทธิ์ช่วยขับ
ปัสสาวะ ช่วยลดความดันโลหิต และ เนื่องจากคุณสมบัติดังกล่าวจึงทำ�ให้ใบหม่อน
สามารถลดระดับไขมันโดยเฉพาะไขมันตัวร้าย(LDL) และไตรกลีเซอร์ไลรด์ในเลือด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ใบหม่อนยังมีสารอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติในการต้าน
การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ซึ่งสารที่พบได้แก่ rutin, quercetin  สามารถป้องกัน
การเกิดโรคมะเร็ง และ ยังเป็นแหล่งสำ�คัญของวิตามินซีอีกด้วย
สารสกัดจากใบหม่อน จึงเหมาะกับ ผู้ที่มีระดับน้ำ�ตาลในเลือดสูง ผู้ที่ต้องการ
ลดน้ำ�ตาลในเลือด ผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง ทั้งคลอเลสเตอรอล และ ไตรกลีเซอร์
ไรด์ และ ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำ�หนัก
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ทีม่ สี ารสกัดจากใบหม่อน
lMulberline®

เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น

รู้จักกับโรคไขมันเกาะตับ
ตับปกติ
ตับที่มีไขมันเกาะตับ
โรคไขมันเกาะตับ มีชื่อทางการแพทย์ว่าNonalcoholic
Fatty Liver Disease (NAFLD) ซึง่ ถ้าเราปล่อยให้เป็นไปนานๆ
ก็จะก้าวหน้าไปจนถึงโรคตับอักเสบ โรคตับแข็ง และ มะเร็ง
ในตับได้ โรคไขมันเกาะตับเกิดได้ทั้งในผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์
และ ผู้ที่ไม่เคยดื่มแอลกอฮอล์เลยในชีวิต สถิติพบว่า ร้อยละ
5-8ของผู้ป่วยไขมันเกาะตับ จะกลายเป็นโรคตับอักเสบ และ
ตับแข็ง

รู้จักกับตับ ตับเป็นอวัยวะทีส่ �ำ คัญมาก มีหน้าทีห่ ลายอย่าง
ในร่างกายเช่น การสร้างน้ำ�ดี เพื่อช่วยย่อยไขมัน เป็นแหล่ง
เก็บพลังงานสำ�รอง ในรูปของไกลโคเจน เพือ่ เวลาทีร่ า่ งกาย
ต้องการพลังงานจะมีการสลายไกลโคเจน หรือ แป้งในตับ
ออกมาเป็นน้�ำ ตาลกลูโคส ซึง่ ร่างกายสามารถนำ�ไปใช้เผา
ผลาญ ให้เกิดพลังงานได้
ตับเป็นแหล่งสะสมวิตามินหลายชนิด เช่น วิตามินเอ
วิตามินบี 12 และ มีหน้าที่สำ�คัญในการกำ�จัดสารพิษที่ถูกดูด
ซึมเข้ากระแสเลือด ตับยังทำ�หน้าที่สังเคราะห์วิตามินเอ สร้าง
ธาตุเหล็ก ทองแดง และ สร้างสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด
นอกจากนี้ ตับทำ�หน้าที่กิน และ ทำ�ลายเชื้อโรค และ เป็นแหล่ง
ให้พลังงาน ความร้อนแก่ร่างกาย
หน้าทีส่ �ำ คัญอีกอย่างหนึง่ ของตับ คือ การเป็นศูนย์กลาง
ของการสร้าง การสะสม และ การทำ�ลายไขมัน พูดง่ายๆ
คือ ไขมันทั้งหมดในร่างกายจะถูกสร้างที่ตับ แปรรูปที่ตับ
และ ก่อนจะถูกทำ�ลาย ก็ต้องผ่านตับก่อน ตับจึงเป็นอวัยวะ
ที่ถูกผลกระทบมากที่สุดจากการรับประทานอาหาร ที่ไม่ถูก
สัดส่วน โดยเฉพาะการบริโภคคาร์โบไฮเดรต ในรูปของข้าว
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น

แป้ง น้ำ�ตาล และ การบริโภคไขมัน มากเกินไป
สาเหตุของไขมันเกาะตับ
สาเหตุของไขมันเกาะตับ มี 2 แบบ
1.แบบไม่มสี าเหตุ (Primary) เกิดในผูท้ บ่ี ริโภคคาร์โบไฮเดรต
คือ ข้าว แป้ง น้ำ�ตาล และไขมันมากเกินไป โดยผู้มี่เป็น
เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และ อ้วน จะมีโอกาสเป็นโรค
ไขมันเกาะตับ ได้ถึงร้อยละ 90  ส่วนสถิติของประชากรรวม
พบว่า ขณะนี้ผู้คนป่วยเป็นโรคไขมันเกาะตับโดยไม่ได้บริโภค
อัลกอฮอล์ถึงร้อยละ 20 ของประชากร
2.แบบที่มีสาเหตุ (Secondary) สาเหตุที่พบบ่อย คือ
การดื่มสุรา การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ซี จากโรคภูมิแพ้
ตัวเอง จากยาบางชนิด เช่น ยาสเตียรอยด์
อาการของโรคไขมันเกาะตับ
เมื่อมีไขมันเกาะตับ ทั้งมีสาเหตุของโรค และ ไม่มี
อาการจะเหมือนๆกัน คือ ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการ จากนั้น
อาจมีอาการปวดแน่นที่ชายโครงข้างขวา แบบค่อยเป็นค่อย
ไป จนกระทั่งเกิดอาการตับอักเสบขึ้น (โดยไม่ได้เกิดจากเชื้อ
ไวรัสใดๆ) จึงมีอาการของตับอักเสบ และ เมื่อเกิดตับแข็ง
จึงมีอาการของตับแข็ง
การป้องกันไขมันเกาะตับ โดยการควบคุมน้�ำ หนัก ให้อยู่
ในเกณฑ์ปกติ ออกกำ�ลังกายสม่ำ�เสมอ ควบคุมอาหาร เน้น
ที่ ข้าว แป้ง น้ำ�ตาล ไขมัน และ คุมไขมันในเลือดให้อยู่ใน
เกณฑ์ปกติ
การรักษาอาการไขมันเกาะตับ
แพทย์จะทำ�การวินิจฉัย และ รักษาตามอาการ ส่วน
อาหารเสริมที่แนะนำ�  คือ สารสกัดเมล็ดองุ่น สาหร่าย
สไปรูลนิ า สารแอสต้าแซนทินจากสาหร่ายแดง น้�ำ มันปลา สาร
กลูต้าไธโอน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ประกอบด้วยสารอาหารเหล่านี้
เกรพซีด พลัส  แมคไวท์   ไวตากรีน สเต็มแมค  ฟิชเชอร์ โกลด์

อาหารเสริมบำ�รุงตับ
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ตับ เป็นอวัยวะสำ�คัญ ทีม่ บี ทบาทในกระบวนการเผาผลาญของร่างกาย มีหน้าที่
ในการสร้างน้ำ�ดี ช่วยย่อยอาหารประเภทไขมัน เก็บพลังงานสำ�รอง เป็นแหล่งสะสม
วิตามินต่างๆ เช่น เอ ดี บี12 สร้างสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด ทำ�หน้าที่กิน และ
ทำ�ลายเชื้อโรค และ ทำ�หน้าที่กำ�จัดสารพิษออกจากร่างกาย
หากเซลล์ตับของเรา ถูกทำ�ลาย หรือ มีการเสื่อมสภาพ จะเกิดผลเสียต่อ
ร่างกาย โรคของตับมีมากมายหลายชนิด ที่พบบ่อยได้แก่
		 1. โรคไขมันเกาะตับ เป็นภาวะที่มีการคั่งของเซลล์ไขมัน แทรกอยู่ตามเนื้อ
ตับ มีทั้งสาเหตุจากการบริโภคอาหาร พวกคาร์โบไฮเดรต และ ไขมันมากเกินไป
โดยไม่ได้ดื่มอัลกอฮอล์    และ    ผทู้ ด่ี ม่ื อัลกอฮอล์ การดืม่ สุรา     การติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบ
บี ซี จากโรคภูมิแพ้ตัวเอง จากยาบางชนิด เช่น ยาสเตียรอยด์
		 2. โรคตับอักเสบ เป็นภาวะที่มีการอักเสบ เกิดการทำ�ลายของเซลล์ตับ
ทำ�ให้การทำ�หน้าที่ต่าง ๆ ของตับผิดปกติ ร่างกายมีการเจ็บป่วย ไม่สบาย พบผู้ป่วย
ด้วยโรคนีไ้ ด้ในทุกวัย ทัง้ ชายและหญิง ส่วนใหญ่เป็นโรคตับอักเสบเฉียบพลัน ส่วนน้อย
อาจ เป็นโรคตับอักเสบเรื้อรัง อาจมีภาวะแทรกซ้อนของโรคตับแข็ง โรคตับวาย
มะเร็งตับ สาเหตุของโรคตับอักเสบ ที่พบบ่อยที่สุดคือ การติดเชื้อไวรัส รองลงมา
เกิดจากพิษสุรา เชื้อแบคทีเรียบางชนิด ยา และ สารเคมีบางชนิด
3. โรคตับแข็ง เป็นสภาวะของตับที่เกิดแผลเป็นขึ้น หลังจากมีการอักเสบ
หรืออันตรายต่อเนือ้ ตับ เมือ่ เนือ้ ตับทีด่ ถี กู ทำ�ลายลงจากการอักเสบหรือสาเหตุอนื่ ๆ
เนื้อตับที่เหลือจะล้อมรอบและทดแทนด้วยเนื้อเยื่อประเภทพังผืด เป็นผลให้เลือด
ที่ไหลผ่านตับถูกอุดกั้น เลือดไหลเวียนไม่สะดวก การทำ�งานของตับลดลง เนื่องจาก
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น

เนื้อตับดีที่เหลืออยู่ลดน้อยลง โรคตับแข็งมีสาเหตุมากมาย โดยสาเหตุนั้น ๆ จะต้องทำ�ให้ตับมีการอักเสบเรื้อรังนาน ๆ
เป็นปี จนทำ�ให้เนื้อตับตายลง เกิดแผลเป็น มีเนื้อเยื่อพังผืดแข็งแทรกในตับ สาเหตุที่สำ�คัญที่พบในประเทศไทย คือ การ
ดื่มสุราเรื้อรัง และการติดเชื้อสาเหตุที่ไวรัสตับอักเสบชนิดบี และซี เรื้อรัง รวมทั้งยาบางประเภท
อาหารเสริมสำ�หรับโรคตับ

กลูต้าไธโอน เป็นสารต้านอนุมูลอิสระภายในเซลล์ พบ
มากในเซลล์ตับ เนื่องจากตับมีหน้าที่กำ�จัดสารพิษออกจาก
ร่างกาย ส่วนกลูตา้ ไธโอนมีหน้าทีก่ �ำ จัดสารพิษจากตับอีกทีหนึง่
นอกจากกำ�จัดสารพิษออกจากตับแล้ว กลูตา้ ไธโอนยังมีหน้าที่
ทำ�ให้ระบบภูมคิ มุ้ กันทำ�งานดีขึ้น ชะลอความชรา และ ป้องกัน
การเสื่อมของระบบประสาท
นอกจากตับมีสขุ ภาพดีขน้ึ แล้ว ผลพลอยได้จากการได้รับ
กลูตา้ ไธโอน คือ สีผวิ ทีผ่ วิ ขาวอมชมพูขน้ึ เนือ่ งจากกลูตา้ ไธโอน
ไปยับยั้งเอนไซม์ไธโรซิเนส ในกระบวนการสร้างเม็ดสี ทำ�ให้
การสร้างเม็ดสีลดลง และ ยังกระตุน้ ให้มกี ารสร้างเม็ดสีประเภท
ฟีโอเมลานิน (Phaeomelanin) ซึง่ ทำ�ให้ผวิ มีสอี อ่ น ขาวอมชมพู
แบบผิวชาวยุโรป มากกว่าการสร้างเม็ดสียเู มลานิน (Eumelanin)
ซึง่ ทำ�ให้ผวิ สีคล้�ำ แบบชาวเอเชีย ผลของผิวทีข่ าวอมชมพูขน้ึ เท่าใด
ขึ้นกับสีผิวตั้งต้นของผู้รับประทาน หากผิวเดิมเป็นสีอ่อนอยู่
แล้วจะเห็นผลรวดเร็วกว่า หากผิวเดิมคล้ำ�อาจต้องเพิ่มขนาด
รับประทาน หรือ ใช้เวลานานกว่า เพื่อรอให้ร่างกายสร้างเม็ด
สีขาวอมชมพูขึ้น และ ให้เซลล์ผิวที่มีสีคล้ำ�ผลัดหมดก่อน
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น
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สารที่ทำ�ให้ขาดกลูต้าไธโอน มีการดื่มอัลกอฮอล์ การ
สูบบุหรี่ การได้รับคาเฟอีน การใช้ยาพาราเซตตามอล การ
ออกกำ�ลังกายหนักเกินไป การถูกแสงแดดเป็นเวลานานโดย
ไม่มีการป้องกัน ผู้ที่ได้รับสารต่างๆดังกล่าว หรือ ผู้ที่ต้องอยู่
กลางแจ้งเป็นเวลานานๆจึงมักจะมีผิวคล้ำ�
กลูตา้ ไธโอน กับโรคเรือ้ รังอืน่ ๆ: กลูตา้ ไธโอนถูกค้นพบว่า
เป็นสารต้านการเกิดเนื้องอก และ ใช้ลดพิษจากยามะเร็ง จาก
การศึกษาในสัตว์ทดลอง กลูต้าไธโอนลดมะเร็งตับที่เกิดจาก
สารอัลฟาท็อกซิน กลูต้าไธโอนยังให้ผลดีกับผู้ป่วยเบาหวาน
เนื่องจาก กลูต้าไธโอนให้ผลดีกับการทำ�งานของตับอ่อน โดย
พบว่า กลูต้าไธโอนทำ�ให้มีการหลั่งอินซูลินมากขึ้นในผู้ป่วย
เบาหวาน
กลูต้าไธโอน ยังช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยโรคเอดส์
ยับยัง้ เชือ้ ไวรัส   HerpesSimplex ในผูป้ ว่ ยโรคเริม และ งูสวัสดิ์ ให้
ผลดีกับผู้ป่วยพาร์กินสัน โดยป้องกันการทำ�ลายเซลล์สมอง
จากอนุมูลอิสระ ที่เพิ่มมากในผู้ป่วยพาร์กินสัน รวมถึง
โรคอัลไซม์เมอร์ด้วย   

อัลฟา ไลโปอิค แอซิด เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ที่
ปั จ จุ บั น ได้ รั บ การกล่ า วถึ ง สู ง มากในงานวิ จั ย ระดั บ โลก
คุณสมบัติทน่ี า่ สนใจข้อหนึง่ คือ การบริโภค อัลฟา ไลโปอิค
แอซิด สามารถเพิม่ ระดับกลูตา้ ไธโอนในกระแสเลือดได้ ปกติ
ร่างกาย สามารถสังเคราะห์สารอัลฟา ไลโปอิค แอซิด ได้เอง
แต่เมื่อมีอายุมากขึ้น การสังเคราะห์อัลฟา ไลโปอิค แอซิด
จะลดลง

สารอัลฟา ไลโปอิค มีคุณสมบัติละลายได้ในทั้งน้ำ� และ
ไขมัน ทำ�ให้มันสามารถยับยั้งอนุมูลอิสระได้ในทุกเซลล์ของ
ร่างกาย ช่วยเพิม่ ปริมาณสารต้านอนุมลู อิสระอืน่ ๆในร่างกายเช่น
เพิม่ ระดับกลูตา้ ไธโอน วิตามินอี วิตามินซี และ โคเอนไซม์ควิ เทน
และ มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายทั้งในการดูแลร่างกายและ
ช่วยให้ภาวะของโรคเหล่านีด้ ขี นึ้ ได้แก่ การป้องกันสมองเสือ่ ม
ป้องกันโรคเบาหวาน ช่วยควบคุมระดับน้ำ�ตาลในเลือด ใช้ใน
ผู้ป่วยประสาทตาอักเสบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเยอรมันใช้
เพื่อรักษาอาการประสาทตาอักเสบจากเบาหวานมากว่า
30 ปี และ พิสูจน์ได้ว่า กรดอัลฟา ไลโปอิค แอซิดช่วยให้
อาการประสาทถูกทำ�ลายจากโรคเบาหวานดีขึ้น ป้องกันต้อกระจก
ป้องกันโรคตับแข็ง โดยการเพิ่มระดับกลูต้าไธโอน ในตับ ช่วย
ล้างพิษตกค้างในร่างกาย ป้องกันโรคหัวใจ และ หลอดเลือด
และ ป้องกันมะเร็ง ปัจจุบัน มีการนำ�สารอัลฟา ไลโปอิค แอซิด
มารักษาร่วมในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซี ช่วยเพิ่มอัตราการเผา
ผลาญของร่างกาย ช่วยป้องกันต้อกระจก ช่วยจับโลหะหนัก
และ กำ�จัดออกนอกร่างกาย ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ผู้ป่วยโรค
เอดส์ และ ช่วยป้องกันร่างกายจากเซลล์มะเร็ง   
สารสกั ด เมล็ ด องุ่ น
สารต้านอนุมูลอิสระ
ประสิทธิภาพสูง ที่มี
ที่ ใ ช้ ใ นวงการแพทย์
มากว่า 62 ปี และ รายงาน
ทางการแพทย์กว่า 12,000
ฉบับ ว่า  ทำ�ให้หลอดเลือด
แข็งแรง ยืดหยุ่นดีขึ้น ช่วยให้
ฝ้าจางปรับสมดุลคลอเลสเตอรอล
และ น้ำ�ตาลในเลือด มีงานวิจัย
หลายชิ้น แจ้งว่าสารสกัดจาก
เมล็ดองุ่น สามารถป้องกันอันตรายของเซลล์ร่างกายจาก
สารพิษได้ รวมถึงเซลล์ตับด้วย
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น

น้ำ�มันปลา ในน้ำ�มันปลา มีกรดไขมันจำ�เป็น ชื่อว่า
โอเมก้า-3 งานวิจัยหลายชิ้นพบว่า ในผู้ป่วยโรคตับ จะมี
ปริมาณโอเมก้า-3 น้อยกว่าคนปกติ ทำ�ให้นักวิทยาศาสตร์ให้
ความสนใจวิจัยอย่างต่อเนื่องถึง ผลของน้ำ�มันปลา ในการ
รักษาร่วมในผู้ป่วยโรคตับ รวมถึงป้องกันโรคตับชนิดต่างๆ
เร็วๆนี้มีงานวิจัย 2 ชิ้นของ University of Pittsburgh
ในปี 2006 พบว่าน้�ำ มันปลาสามารถหยุดยัง้ การเจริญเติบโตของ
เซลล์มะเร็งในผูป้ ว่ ยมะเร็งตับ ชนิด Hepatocellular Cancer
ซึ่งเป็นมะเร็งตับที่พบบ่อยที่สุดได้ ผลการยับยั้ง ขึ้นกับขนาด
รับประทานที่ใช้ด้วย โดยที่งานวิจัยทั้ง 2 ชนิด แจ้งว่า ผลการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งตับจากน้ำ�มันปลา เกิดจาก

กลไกการกระตุ้ น ให้ เ ซลล์ ม ะเร็ ง เกิ ด การทำ � ลายตั ว เอง
(Apoptosis)
ผลวิจัยหลายชิ้นบ่งว่า น้ำ�มันปลา สามารถลดไขมัน
ที่เกาะตับลงได้ และ ถูกนำ�มารักษาร่วมในผู้ป่วยโรคไขมัน
เกาะตับ
แอสต้าแซนทิน สารสกัดจากสาหร่ายแดง สารต้าน
อนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง
ที่มีงานวิจัยถึงการกระตุ้น
xenobiotic enzyme ในหนูทดลอง ซึ่ง xenobiotic enzyme นี้พบในตับ ปอด และ ไต ทำ�หน้าที่ในกระบวนการ
เปลี่ยนสารที่มีพิษ ให้เป็นสารที่ไร้พิษ ก่อนจะถูกขับออกจาก
ร่างกาย ทำ�ให้ปริมาณสารพิษในอวัยวะขับสารพิษ คือ ตับ
ปอด และ ไต ลดลง ใช้รับประทานเพื่อป้องกันการก่อมะเร็ง
ของเซลล์ตับ ปอด และ ไตได้
สาหร่ายสไปรูลิน่า สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำ�เงิน ที่โด่ง
ดังในโลกของการแพทย์ และ โภชนบำ�บัด ชนิดนี้ มีหลักฐาน
ว่าช่วยป้องกันตับถูกทำ�ลาย และ โรคตับแข็ง ในผู้ป่วยตับ
อักเสบเรื้อรัง
วีทกลาส ต้นอ่อนของข้าวสาลี ซึ่งมีปริมาณคลอโรฟิล
สูงถึง 70%   มีผลในการกำ�จัดสารพิษออกจากระบบเลือด
และ กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต กำ�จัดโลหะหนักที่เป็นพิษ
ออกจากเซลล์ ช่วยกำ�จัดสารพิษออกจากตับ และ ไต และ
ให้ความแข็งแรง สดชื่นแก่ร่างกาย

Macwite®             Grape Seed Plus®            Fisher Gold®               Stemmac®               Vitagreen®
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น

เท้านั้นสำ�คัญฉะนี้
มาใส่ถุงเท้าไวทอปกันเถอะ

เภสัชไทยธรรม

เท้า เป็นอวัยวะสำ�คัญที่ซับซ้อน มีกระดูก 28 ชิ้น และ มีกล้ามเนื้อ
มากกว่า 100 มัด เท้าสมารถปรับตัวได้และ เท้าจะปรับตัวเข้าหาสิ่งที่คุณ
กำ�ลังทำ� ไม่ว่าจะเป็นการเดินสบายๆ การพักผ่อน การออกกำ�ลังกาย
หรือ การวิ่งแข่งก็ตาม

หากเรามีอายุ 50 ปี โดยเฉลี่ยแล้ว เท้าของเราได้พาเราเดินถึงมา 30,000 กิโลเมตรแล้ว เมื่อเราอายุมากขึ้น เท้าจะ
กว้างขึ้น และ แบนลง เนื้อเยื่อรองข้างใต้ส้นเท้า และ โหนกเท้าที่อยู่ด้านบนจะบางลง ใต้ฝ่าเท้า เป็นที่รวมของ
จุดชีพจรถึง 62 จุด เป็นเวลานานกว่า 5,000 ปี ที่ศาสตร์การแพทย์แผนจีน มีทฤษฎีว่า ฝ่าเท้าเป็นจุดศูนย์รวมของ
สุขภาพ และ ปัจจุบัน การนวดกดจุดฝ่าเท้า ได้รับความนิยมไปทั่วโลก โดยที่แพทย์แผนจีนส่วนใหญ่ ใช้เป็นการ
รักษาร่วมเพื่อรักษาโรคต่างๆ
ฝ่าเท้ายังเป็นจุดต่�ำ สุดของร่างกาย และ เป็นจุดวกกลับของระบบไหลเวียนเลือดทัว่ ร่างกาย
ดังนั้น เพื่อสุขภาพที่ดี การไหลเวียนเลือดควรจะมีความสะดวกที่สุด เพื่อให้เลือดได้หล่อเลี้ยงจุด
ชีพจรทั้ง 62 จุด เมื่อมีการไหลเวียนที่ดีตลอดร่างกาย โดยเน้นที่ฝ่าเท้าซึ่งเป็นจุดที่การไหลเวียน
เลือดช้าที่สุด ก็จะทำ�ให้การล้างพิษออกจากเซลล์ต่างๆของร่างกาย และ การขับของเสียดีขึ้น
ทฤษฎีการแพทย์แผนจีนบอกว่า ฝ่าเท้ามีเส้นลมปราณใหญ่อยู่ 6 เส้น เชื่อมต่อกับอวัยวะต่างๆทั่ว
ร่างกาย การกระตุ้นฝ่าเท้า สามารถทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่อวัยวะต่างๆได้
ศาสตร์แพทย์แผนจีน เชื่อมโยงกับเรื่องการไหลเวียนของพลังงานทั่วร่างกายเป็นหลัก แพทย์
จีนมีทฤษฎีว่า ร่างกายจะมีสุขภาพดีได้ ก็ต่อเมื่อมีสมดุลของพลังงาน และ ร่างกายต้องมีการไหล
เวียนของพลังงานอย่างต่อเนื่อง จะทำ�ให้ร่างกายมีชีวิตชีวา และ เกิดกลไกซ่อมแซมภายในตาม
ธรรมชาติของร่างกาย
ถุงเท้าไวทอป
ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณฝ่าเท้า ทำ�ให้ฝ่าเท้ามีอุณหภูมิ
อุ่นขึ้น ให้รังสีอินฟราเรด ช่วยคลายกล้ามเนื้อ
ผู้ที่ควรสวมใส่ถุงเท้าไวทอป ผู้รักสุขภาพทั่วไป ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วย
โรคเท้าชา ผู้ที่เจ็บส้นเท้า ผู้ที่เจ็บฝ่าเท้า ผู้ที่มีการอักเสบ เส้นเอ็น กล้ามเนื้อ
หรือ ข้อกระดูกบริเวณเท้า และ ข้อเท้า
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น

ทำ�อย่างไรกับโรคกรดไหลย้อน
“กรดไหลย้อน” มีอาการเป็นภาษาอังกฤษว่า “Heartburn” หรือ
“หัวใจถูกเผา” เป็นคำ�บ่งชีถ้ งึ อาการแสบร้อน บริเวณหน้าอก ราวกับหัวใจ กำ�ลัง
ถูกเผา แท้จริงแล้ว เป็นอาการที่เกิดจากกรดในกระเพาะอาหารที่มีหน้าที่ช่วย
ย่อยอาหาร ไหลย้อนกลับเข้าไปในหลอดอาหาร ทำ�ให้ปวดแสบปวดร้อนบริเวณ
หน้าอก และ ลิ้นปี่ และ บางครั้ง กรดนั้นอาจไหลย้อนขึ้นไปถึงในปากทำ�ให้
รู้สึกถึงรสเปรี้ยว ทั้งในปาก และลำ�คอ

หากอาการกรดไหลย้อน เกิดขึ้นอย่างรุนแรง จนผู้ป่วยเกิดความทุกข์ทรมาน และ เกิดขึ้นเกินสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ผู้ป่วย
ควรไปพบแพทย์ เพื่อทำ�การรักษา
สาเหตุของกรดไหลย้อน มีหลายสาเหตุ เช่น เกิดจากหูรูดระหว่างกระเพาะ และ หลอดอาหารปิดไม่สนิท หรือ การ
รับประทานอาหารเย็นหนักๆ หรือ รับประทานอาหารก่อนนอน ทำ�ให้อาหารที่ไม่ย่อยตกค้างในกระเพาะ ทำ�ให้มีกรด และ
แกสในกระเพาะ มากกว่าปกติ แกสที่มากจะดันให้หูรูดหลอดอาหารเปิด ดันกรดไหลย้อนหลอดอาหารขึ้นมาได้
การแก้ไขภาวะกรดไหลย้อนให้ปฏิบัติตัวดังนี้
สารอาหารที่มีงานวิจัยว่าช่วย
1. หลีกเลีย่ งอาหารทีท่ �ำ ให้กล้ามเนือ้ หูรดู ผ่อนคลาย ไม่กระชับ เช่น เครือ่ งดืม่ กรดไหลย้อน : อัลฟัลฟา สไปรูลิน่า
อัลกอฮอล์ ช็อคโกแลต สาระแหน่ เครื่องดื่มที่มีแกส ของหมัก ดอง
เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน อาหารทอด อาหารไขมันสูง นม ครีม
2. กรดไหลย้อนเกิดมากในคนอ้วนมากกว่าคนผอม ฉะนั้น ผู้ป่วยจำ�เป็น
			 ต้องควบคุมน้ำ�หนักตัว
อัลฟัลฟา              สไปรูลิน่า
3. หลีกเลี่ยงอาหารที่เพิ่มกรดในกระเพาะ ได้แก่ ชา กาแฟ กระเทียม
หัวหอม พริก เครื่องเทศ อาหารเผ็ดร้อน หน่อไม้ฝรั่ง อาหารพวกข้าว ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีอัลฟัลฟา
และ แป้ง ซึ่งก่อให้เกิดการหมัก ลูกพรุน ส้ม น้ำ�มะเขือเทศ น้ำ�อัดลม
และ สไปรูลิน่า
น้ำ�ตาล อาหารที่ผ่านการแปรรูป เช่น ขนมกรุบกรอบ
4. รับประทานบ่อยๆ แต่ทีละน้อยๆ เคี้ยวอาหารให้ละเอียด อย่าดื่มน้ำ� 
New
พร้อมอาหาร
5. รับประทานอาหารแล้วห้ามออกกำ�ลังกาย หรือ นอนทันที
6. เมื่อรู้สึกว่ากรดไหลย้อน ให้ดื่มน้ำ� หรือ กลืนน้ำ�ลาย หรือ เคี้ยวหมากฝรั่ง
เพื่อช่วยสลายกรด
7. อย่าใส่เสื้อผ้ารัดแน่นเกินไป
8. เวลานอนให้ตะแคงขวา เพื่อจะไม่ทับท้องจนกรดไหลย้อน
lVitagreen®
9. คลายเครียด เพราะความเครียดจะทำ�ให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดมาก
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น
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ตอกย้ํากับคุณภาพ และผลที่พิสูจนไดจริง
®
กับผลิตภัณฑ VITOP เสนใยอัจฉริยะ MBF เรา
มีประสบการณจริง จากผูใ ชจริงมายืนยันกันคะ

คุณวิภาค อยูคงแกว

อายุ 71 ป ขาราชการบํานาญ
จ.นครศรีธรรมราช

ผลจากการไดเขาฟงการจัดสัมมนาของบริษัท
ไทยธรรม ที่ศูนยโอทอป จ.นครศรีธรรมราช โดย
การชักชวนของ อ.ประนอม วรวุฒิ ซึ่งหลังจาก
ที่ไดฟงการบรรยายจบ ผมเลยตัดสินใจซื้อถุงเทา
ไวทอปมา 1 คู ผลที่ไดดีมากครับ มีอยูวันหนึ่งผม
ตองเดินทางไปกรุงเทพ นั่งรถไป 10 ชม. แลวได
เขาอบรมตออีกจนถึง 5 โมงเย็น ตอดวยการไปเดิน
ช็อปปงกับเพื่อนจนถึงเที่ยงคืน และรุงขึ้นก็ตองไป
อบรมตออีก เปนเวลา 3 วัน 2 คืน และทุกครั้ง
ที่หยิบถุงเทาไวทอปคูนี้ขึ้นมาใชจะรูสึกไดเลยวา
เหมือนซักมาใหมๆ ผมใชถงุ เทาคูเ ดียวตลอดระยะ
เวลาที่อยูกรุงเทพ รูสึกไดเลยวาสุขภาพเทาสบาย
และที่สําคัญไมมีกลิ่นที่ไมพึงประสงคออกมา ซึ่ง

ถุงเทาไวทอป

ผาหมไวทอป

ถือไดวา มหัศจรรยจริงๆ และเมือ่ ตนป 53 ทีผ่ า นมา
ผมก็ไดซอื้ ผาหมไวทอปเพิม่ อีก และเมือ่ ใชผา หมไป
ได 2-3 เดือน ผลที่ไดคือ การนอนหลับที่สบายขึ้น
ตื่นขึ้นมาสดชื่น บรรยากาศในหองก็สดใส ไมตอง
ทําความสะอาดผาหมบอยๆ เหมือนเมือ่ กอนทีต่ อ ง
ทําความสะอาดทุก 5 วัน ผมยืนยันไดวาผลิตภัณฑ
ไวทอปนี้เปนผลิตภัณฑที่อัจฉริยะจริงๆครับ
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

แชรประสบการณ

ผาปดตาไวทอป

คุณโสภา อัมโร

อายุ 59 ป อาชีพ ครู

เครื่องทําน้ําอัลคาไลนไวทอป

จ.นครศรีธรรมราช

กอนหนานี้ดิฉันตองเขารับการผาตัดดวงตา
เนือ่ งจากเกิดอุบตั เิ หตุไมแทงเขาไปในดวงตา ทําให
ตองเปลี่ยนแกวตาเทียม และหลังจากนั้นมาด
วงตาก็ไมสามารถใชงานได 100 % อีกทั้งดิฉัน
รับราชการเปนครู ตองใชคอมพิวเตอรอยางนอย
วันละ 3 ชั่วโมง จึงมีอาการปวดคอ ลงมาจนถึง
บั้นเอว ที่สําคัญมีน้ําตาไหลออกมาอยูตลอด ทั้ง
ยังมีความรูสึกวามีจุดเล็กๆสีดําขวางอยูขางในตา
ขางซาย ซึ่งดิฉันรูสึกไดถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้น
กับตนเองจน กระทั่งดิฉันไดมารูจักกับผลิตภัณฑ
ของไทยธรรม ดิฉันไดทานเปนผลิตภัณฑเสริม
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

Grape Seed
Plus Lycopene

เกรพซีด พลัส

Fisher Gold
ฟชเชอร โกลด

อาหารสารสกัดจากเมล็ดองุน น้ํามันปลา ดื่มน้ํา
อัลคาไลน ไวทอป และใชผาปดตาไวทอป ปด
ดวงตาไวในชวงทีน่ อนตอนกลางคืน ดวยเวลาเพียง
แค 2 เดือน อาการที่ไดกลาวมาทั้งหมดขางตนก็
หายไปคะ ประทับใจมากคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัว
ดิฉันเอง กับผลิตภัณฑของบริษัทไทยธรรม

แชรประสบการณ

BEFORE A AFTER
Before
ore
fter

ผผาป
าปปปดตาไวทอป
ดตาไวทอป

Grape Seed
Plus Lycopene

คุณเจียร ภิรมย

เกรพซีด พลัส

อายุ 63 ป อาชีพ ทําสวน
จ. สุราษฎรธานี
เมื่อปลายป 2552 ปาเริ่มมีอาการตาขางซาย
ฝา มัว ตาขางขวามองไมคอ ยเห็น ไดเริม่ ไปหาหมอ
ตามคลินิกทั่วไป และตามรพ.ของรัฐฯ แตอาการ
ก็ไมดีขึ้น คุณหมอตรวจคลื่นสมองเพื่อหาเนื้องอก
ในสมอง แตผลปรากฏวาไมมี จนครั้งสุดทายคุณ
หมอไดบอกวาเปนประสาทตาเสื่อม โดยหมอได
นัดมาดูอาการวันเวนวัน ระยะเวลานานเปนเดือน
เสียคาใชจายมากมาย นานไปการมองเห็นก็ยิ่งมืด
ลง และเริ่มมองไมเห็น ซึ่งชวงนั้นใครบอกวาหมอ
ที่ไหนดี ปาก็จะไปหา แตอาการก็ยังไมดีขึ้น อีกทั้ง
ยังมีอาการเปนลม หายใจไมได เนือ่ งจากหมอบอก
วาเปนโรคหัวใจรั่ว เมื่อปารูวาปาเปนโรคหัวใจรั่ว
ยิ่งทําใหปา นอนไมหลับ เพราะความทุกขใจที่มีอยู

Fisher Gold
ฟชเชอร โกลด

Orezol Ten

โอริซอล เทน

มากเหลือเกิน จนทําใหไขมัน และความดันโลหิต
เพิ่มสูงมากขึ้น โรคหัวใจก็อาการแยลง สายตาก็
ยิ่งมองไมเห็นทั้งสองขาง จนกระทั่งวันหนึ่ง คุณ
วันดี ไดนาํ อาหารเสริมของบ.ไทยธรรมฯมาแนะนํา
ใหปาทาน เปนผลิตภัณฑเสริมอาหารสารสกัดจาก
เมล็ดองุน น้าํ มันปลา น้าํ มันรําขาวและโคเอนไซม
คิวเทน รวมทั้งไดใชผาปดตาไวทอปอีกดวย ดวย
เวลาเพียงแค 1 เดือนเทานั้น อาการทางสายตา
ก็ดีขึ้นมาก และเมื่อทานติดตอกันนาน 2 เดือน
เหมือนปาฏิหาริย อาการทางสายตามองเห็นเปน
ปกติ หัวใจดีขนึ้ มาก ความดัน และไขมันลดลง บุญ
ของดิฉันจริงๆที่ไดพบกับบริษัทไทยธรรม
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

BEFORE A AFTER
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fter

“การเปลี่ยนแปลงที่พิสูจนได ผิวพรรณ
ของเป้ลคอยๆขาว ใสขึ้นอยางเห็นไดชัด
แถมน้ําหนักก็ลดลง อีกดวยคะ”

คุณอมรรัตน หอมขจร (เปล )

GGrape Seed Oil
เกรพซีด ออยล

อายุ 32 ป อาชีพพนักงานบริษทั
จ.สมุทรปราการ
Be Drink Collagen

ใครวาผูหญิงจะสวยขึ้นไมได ถาไมไดผานการ
ศัลยกรรม สวยขึ้นไดแนนอนคะ เหมือนอยางเธอ
คนนี้ ที่แตกอนทั้งอวน และดํา แถมสิวก็ขึ้นเต็ม
หนาไปหมด ซึ่งถาถามหาความสวยจากเธอคน
นี้แทบหาไมเจอเลยคะ แตปจจุบันนี้เธอคนนี้ได
เปลี่ยนไปกลายเปนสาวสวย และดูดี ที่ไมมีใคร
ทายอายุของเธอถูก ดวยผลิตภัณฑของไทยธรรม
จากการแนะนําของคุณเพ็ญ เจาของรานเสริม
สวยเจาประจํา คุณเพ็ญแนะนําใหทานผลิตภัณฑ
ที่ประกอบดวยน้ํามันเมล็ดองุนสกัด คอลลาเจน
เปปไตด และสารอาหารกลูตา ไธโอน เพียง 2 เดือน
เทานั้น กับการเปลี่ยนแปลงที่พิสูจน ไดของเธอ

บีดริงคส คอลลาเจน (วัว)

Macwite
แมคไวท

ริ้วรอยหายไป รอยดําจากสิิวก็็จางลงเรืื่อยๆ แถม
ผิวพรรณก็คอยๆขาวใสขึ้นอยางเห็นไดชัด เพียง
แคนี้ก็เรียกความมั่นใจกลับคืนมาไดมากขึ้นแลว
คะ แตแคเรือ่ งผิวพรรณอยางเดียวอาจไมพอ เพราะ
สัดสวน และน้าํ หนักก็เปนเรือ่ งสําคัญ จากการทาน
อาหารเสริมของไทยธรรม น้ําหนักของเธอคอยๆ
ลดลงไปเกือบ 10 กก. หากหยิบรูปเกามาดู อาจ
จะคิดวาเปนคนละคนเลยทีเดียว ผลิตภัณฑของ
ไทยธรรมทําใหคุณสวย และดูดีขึ้นได โดยไมตอง
ทําศัลยกรรมจริงๆคะ
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

แชรประสบการณ

“จากจุดเริ่มตนดวยอาการปวดเขา

ปจจุบันนอกจากสุขภาพจะดีแลว ฉัน
ยังสวยและดูดีจนใครๆก็ทักคะ”

BEFORE A AFTER
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คุณจันทรเพ็ญ เหมราช (เพ็ญ)
อายุ 44 ป อาชีพ เจาของรานเสริมสวย
จ.สมุทรปราการ

จุ ด เริ่ ม ต น ของการเข า มาเป น สมาชิ ก
ของบริษัทไทยธรรม เนื่องจากมีอาการปวดเขา
ดวยโรคเขาเสื่อม ทําใหไมสามารถยืนทํางานได
นาน แตหลังจากไดทานอาหารเสริมของไทยธรรม
กับผลิตภัณฑเสริมอาหารลาดีน อาการปวดเขา
ที่เปนมานานก็หายไป ดิฉันก็ไดทานอาหารเสริม
ของไทยธรรมเรื่อยมาเพื่อบํารุงสุขภาพ สวนใน
เรื่องของความสวยความงาม พื้นฐานดิฉันไมได
เปนคนรักสวยรักงาม หรือดูแลตัวเองแตอยางใด
แตดวยอาชีพรานเสริมสวยทําใหดิฉันตองใสใจใน
เรือ่ งของความสวยงามเปนพิเศษ กอนหนาทีจ่ ะรูจ กั
กับผลิตภัณฑของไทยธรรม ดิฉันไดใชครีมบํารุง
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

Grape Seed Oil

L-Carnitine Plus

เกรพซีด ออยล

แอล คารนิทีน พลัส

Be Drink Collagen
บีดริงคส คอลลาเจน (ปลา)

ผิวพรรณธรรมดาที่มีขายตามทองตลาดทั่วไป แต
หลังจากที่ไดรูจักกับบริษัทไทยธรรม ดิฉันไดทาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ เ สริ ม อาหารจากน้ํ า มั น เมล็ ด องุ น
คอลลาเจน เปปไตด และแอล คารนทิ นี ไมนานก็เริม่
เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ริ้วรอยลดนอยลง
หนาเด็กขึน้ คะ แถมสัดสวนก็ดดู ขี นึ้ หุน เฟรม ขึน้ คะ
น้ําหนักคอยๆลดลงไปเรื่อยๆจาก 58 กก. เหลือ
เพียง 50 กก.เทานั้นเองคะ จนทําใหลูกคาที่มาใช
บริการที่รานเปนประจําตางทักเปนเสียงเดียวกัน
วา ดูดีขึ้น สวยขึ้นมาก ประทับใจจริงๆคะ กับ
ผลิตภัณฑของไทยธรรม

“สารสกัดจากเมล็ดองุนทําให

BEFORE A AFTER
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คุณเนือ้ นอง แดงโชติ (แหมม)
อายุ 38 ป อาชีพ ครู
จ.ปราจีนบุรี

ดิฉันคิดวาการทานอาหารเสริมเปนสิ่งที่สิ้น
เปลือง และแพงเกินไป ทําใหไมเคยสนใจเลย จน
วันหนึ่งยอนกลับไปเมื่อ 2 ปที่แลว ดิฉันปวยดวย
อาการปวดหัว ปวดตัว คลายวาจะเปนไข แถมมี
จุดขึน้ ตามขอพับ เมือ่ ไปตรวจกับคุณหมอ จึงพบวา
ตัวเองเปนโรคเกร็ดเลือดต่ํา มีอัตราเสี่ยงตออาการ
เสนเลือดในสมองแตกได หามตัง้ ทอง และระวังอยา
ใหเกิดอุบตั เิ หตุเพราะเลือดจะหยุดไหลชา ตองทาน
ยา และดูแลตัวเองใหดี ซึ่งจากการที่ดิฉันทานยา
มานานกวา 1 ปจึงหยุดยา ทําใหเกิดผลขางเคียง
คือ เหนื่อยงาย มึนศีรษะ นอนดึกไมได รูสึกไม
สดชืน่ ออนเพลีย หงุดหงิดงาย แถมน้าํ หนักตัวเพิม่

สุขภาพดิฉันแข็งแรงขึ้นจากโรค
เกร็ดเลือดต่ํา”

Grape Seed
Plus Lycopene

เกรพซีด พลัส

ขึ้นมา 5 กก. เรียกวาหลายๆอยางที่เปปลีี่ยนแปลง
ไป จนกระทั่งไดมาทานอาหารเสริมของไทยธรรม
จากการแนะนําของคุณปุก ซึ่งตัวดิฉันเองตัดสิน
ใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสารสกัดเมล็ด
องุน เพราะความเกรงใจเทานั้นเอง และเมื่อซื้อมา
แลวก็ตองทานคะ แตผลที่ไดกลับดีมาก เพียง 2
สัปดาห ก็รูสึกไดวาตัวเองสดชื่น กระปรี้กระเปรา
ขึน้ ทําอะไรไมเหนือ่ ยงาย สามารถนอนดึกได แถม
น้ําหนักก็ลดลงมาอีกดวย และที่สําคัญที่สุด เมื่อ
ทานตอเนื่องไปจน 6 เดือน ครบกําหนดนัดตรวจ
ของคุณหมอ พบวาเกร็ดเลือดเปนปกติดคี ะ ไมกลับ
มาเปนโรคเกร็ดเลือดต่ําอีกแลว ดีใจมากคะ ที่
สารสกัดจากเมล็ดองุนทําใหสุขภาพแข็งแรงขึ้น
ไดมาก
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

แชรประสบการณ

“เวลาผานไป 6 เดือน ทั้งซีสที่อยู

BEFORE A AFTER
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คุณเสาวรจน จันทราพัฒนะ (อุ)
อายุ 55 ป อาชีพ ครู
จ.ปราจีนบุรี

เมื่อประมาณ 10 ปที่แลว มีอาการน้ําเหลือง
ไหลออกมาทีบ่ ริเวณหัวนม และมีอาการเจ็บบริเวณ
เตานมมาก จึงไดไปตรวจกับคุณหมอดวยวิธีการ
ทําแมมโมแกรม และการฉีดสีเขาทีเ่ ตานม พบวามี
ถุงน้าํ เล็กๆ หรือซีสอยูท บี่ ริเวณเตานมทัง้ 2 ขางเต็ม
ไปหมด ซึ่งวิธีการรักษาทําไดเพียงการรอดูอาการ
เพราะซี ส ต นี้ ยั ง ไม ใ ช เ นื้ อ ร า ย วั น ดี คื น ดี ก็ จ ะมี
น้ําเหลืองไหลออกมา ทําใหมีอาการปวด และ
ทรมานมาก โดยที่เราไมรูวามันจะหาย หรือจะ
กลายเปนเนื้อรายเมื่อไหร ไมเพียงเทานั้น ตอมา
ดิฉนั ยังตรวจพบเนือ้ งอกในมดลูกยาวประมาณ 3-4
ซม. ซึ่งคราวนี้ก็ยังไมสามารถผาตัดได ตองรอดู
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

บริเวณเตานม และเนื้องอกในมดลูก
หายไป เชื่อไหมคะ ? ”

Fisher Gold
ฟชเชอร โกลด

Grape Seed
Plus Lycopene

เกรพซีด พลัส

อาการอีก 6 เดือน ถาเนือ้ งอกโตขึน้ ก็ตอ งตัด ซึง่ ชว ง
นั้นยอมรับวาเครียดมากคะ หาทางออกไมได ไมรู
จะตองทําอยางไรกับชีวติ จนลูกชาย (เอิรธ เจาของ
ศูนยใหญไทยธรรม สาขา จ.ปราจีนบุรี) แนะนําให
ทานผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสารสกัดเมล็ดองุน
และน้ํามันปลา ตัวดิฉันเองก็ทานไปเพราะเกรงใจ
ลูก จนเวลาผานไป 6 เดือนครบกําหนดนัดตรวจกับ
คุณหมอ เชือ่ ไหมคะ! วาผลตรวจออกมาเหมือนฝน
คะ เพราะซีสตทเี่ ตานมหายไปหมดเลยคะ ไมเหลือ
คุณหมอเองยังตกใจเชนกัน ไมไดมีเพียงเทานั้น
ดิฉนั ไดไปตรวจดูมดลูกในวันเดียวกัน ผลปรากฎวา
เนื้องอกที่มดลูกก็หายไปเชนกัน ไมเชื่อก็ตองเชื่อ
เพราะความทุกขใจที่เปนมานานกวา 10 ปไดหาย
ไปแลวคะ ตองขอบคุณลูกชาย และบริษทั ไทยธรรม
มาก ที่ทําใหดิฉันมีวันนี้อีกครั้ง

“
“อาการปวดท
องกอนมีรอบเดือน หาย
ไปอย
ไ างไมนาเชื่อเลยคะ”

BEFORE A AFTER
Before
ore
fter
คุณวิภากมล เจริญยิง่ (นอย)
อายุ 36 ป อาชีพ ธุรกิจสวนตัว
จ.เพชรบุรี

เริ่มมีอาการปวดทองกอนมีรอบเดือนมานาน
กวา 3 ปแลว โดยจะปวดหนักมาก จนตองเอา
กระเปาน้ํารอนมาประคบ ซึ่งเชื่อวาผูหญิงหลายๆ
คนคงมีอาการเดียวกัน แตสําหรับดิฉันแมจะไมมี
รอบเดือนดิฉันก็จะมีอาการปวดทองอยูเปนประจํา
โดยจะปวดในลักษณะรอนทอง ทองบวม ปวด
ราวๆ จนทํางานไมไหว ขับรถไมได บวกกับการ
ที่มีระดูขาวมามากจนนาตกใจทําใหดิฉันคิดวา
ตองอายุสั้นแนๆ และกลัววาตัวเองจะเปนมะเร็ง
จึงไดไปพบคุณหมอ ซึ่งจากการตรวจยังไมพบ
เนื้อราย หรือมะเร็ง คุณหมอไดใหยาแกอักเสบมา
ทาน แตกย็ งั คงปวดทองเรือ่ ยมา จนดิฉนั ไดรจู กั กับ
บริษัทไทยธรรมจากนิตยสารฉบับหนึ่ง ซึ่งเปนการ

Fisher Gold
ฟชเชอร โกลด

Grape Seed
Gra
Plus Lycopene

เกรพซีด พลัส

Be Drink Collagen
บีดริงคส คอลลาเจน (วัว)

แชรประสบการณในเรื่ืองของความสวยความงาม
ทําใหดิฉันสนใจจึงไดทดลองใชผลิตภัณฑเสริม
อาหารจากสารสกัดเมล็ดองุน น้ํามันปลา และ
คอลลาเจนเปปไตด ผานไป 1 เดือน ริ้วรอยที่
เคยมีก็เริ่มลดลงคะ ผิวพรรณดีขึ้นมาก ที่สําคัญ
อาการปวดทองก็หายไป หายไปอยางไมนาเชื่อ
ซึ่งจริงๆแลวเพียงแค 1-2 สัปดาหอาการปวดทอง
ก็เริ่มที่จะดีขึ้นแลวคะ เพียงแคนี้ดิฉันก็รูสึกประทับ
ใจในผลิตภัณฑของบริษัทไทยธรรมเปนอยางมาก
แลวคะ แตปจจุบันนี้ดิฉันเปนเจาของศูนยใหญ
ไทยธรรม สาขา จ.เพชรบุรี ดวยความทีด่ ฉิ นั ศรัทธา
ในผูบ ริหาร และอยากทีจ่ ะชวยเหลือคนไทยทุกคนที่
กําลังมีความทุกขใหหายเหมือนอยางดิฉันคะ
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

แชรประสบการณ

“เหมือนตายแลวเกิดใหม เมื่ออาการ

BEFORE A AFTER
Before
ore
fter
คุณสะไบทิพย โพธิประเสริฐ (ทิพย)
อายุ 56 ป อาชีพแมบา น

จ.เพชรบุรี

ใครจะคิดบางวาเพียงแคอาการเวียนหัว
คลื่ น ไส ชาตามแขนขา ต อ งกิ น ยาแก ค ลื่ น ไส
ทุ ก ครั้ ง ที่ ท านอาหาร ด ว ยระยะเวลายาวนาน
ถึง 2 ป ในที่สุดก็เอ็กซเรยพบวา เปนอาการ
ของหมอนรองกระดู ก เคลื่ อ น และดิ ฉั น ได เ ข า
รั บ การผ า ตั ด หมอนรองกระดู ก เมื่ อ ป 2549 ที่
ผานมา หลังจากนั้นเปนตนมาก็มักจะมีอาการ
เวี ย นหั ว มี อ าการปวดหลั ง ปวดหั ว เข า และ
เสียวสันหลังตลอดเวลา ซึ่งอาจจะเปนเพราะตอง
เดินทางดวยรถมอเตอรไซดอยูบอยครั้ง ทําใหเกิด
แรงกระแทก แตดวยภาระหนาที่ที่มีจึงไมสามารถ
หลีกเลี่ยงได ตองกินยาระงับปวดอยูบอยครั้ง จน
กระทั่งลูกสาวไดแนะนําใหดิฉันทานผลิตภัณฑ
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

ปวดเขาอยางรุนแรง ที่เปนมานานกวา
10 ป ทุเลาลง แลว”

Grape Seed
Plus Lycopene

เกรพซีด พลัส
เก

Ladene
ลาดีน

หา
เสริ ม อาหารจากกระดู
ก อ อ นปลาฉลาม คู กั บ
สารสกัดจากเมล็ดองุน เพียงแค 4 วันเทานั้นหัว
เขาหายปวดเลยคะ มหัศจรรยจริงๆกับผลที่ได
ซึ่งอาจจะเปนเพราะวาดิฉันไมทานเนื้อสัตวทําให
อาหารเสริมที่ทานเขาไปสามารถออกฤทธิ์ไดดีขึ้น
ปจจุบันนี้ทานมาได 2 เดือนแลวคะ ไมมีอาการ
ปวดหลังอีกเลย ขอบคุณบริษัทไทยธรรมจริงๆ ที่
มีผลิตภัณฑดีๆแบบนี้ออกมาใหคนไทยไดใชกัน

“น้ําหนักลดลงจาก 73 กก.
เหลือเพียง 66 กก. ลดลงไปถึง 7 กก.
เพียงแค 3 เดือน”

BEFORE A AFTER
Before
ore
fter
คุณสุทธิรตั น เลีย่ มนาค (เอ)
อายุ 35 ป อาชีพ รับราชการ
จ.เพชรบุรี

Grape Seed
Plus Lycopene

เกรพซีด พลัส

GT Gold
จีที โกลดด

สําหรับดิฉันน้ําหนักตัวไดติดตามดิฉันมาตั้งแต
เด็ก ดวยความที่มีนิสัยชอบทานจุกจิก ทานอาหาร
ชวงกลางคืนกอนนอน ทําใหน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้น
มาเรื่อยๆจนมีน้ําหนักตัวมากที่สุดคือ 75 กก.
การทานเยอะ และไมออกกําลังกายทําใหการลด
น้ําหนักเปนไปไดยาก แตก็ไดพยายามหาอาหาร
เสริ ม ทั่ ว ๆไปมารั บ ประทานเพื่ อ ลดน้ํ า หนั ก
แตอาหารเสริมพวกนั้นไมสามารถพาน้ําหนักออก
ไปจากตัวดิฉนั ได รวมทัง้ ยังมีอาการทองอืดเพิม่ เขา
มาอีก ทําใหลมเลิกความคิดที่จะลดน้ําหนัก จนได
มาเจอกับผลิตภัณฑของไทยธรรม ไดทานเปนโกรท
ฮอรโมน คูกับลูกอมที่มีสวนผสมของแอลคารนิทีน

Sweet Secrect
สวีท ซีเครท

และสารสกัดจากเมล็ดองุน ที่ทานเปนประจําอยู
แลว เพียงแค 3 เดือน น้ําหนักลดลงจาก 73 กก.
เหลือเพียง 66 กก. ลดลงไปถึง 7 กก. โดยที่ไมมี
ผลเสียตอสุขภาพ แถมผิวพรรณยังดีขึ้นอีกดวย
อาหารเสริมของบริษทั ไทยธรรม คุณภาพไมเหมือน
ใครจริงๆคะ
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

แชรประสบการณ
“แมน้ําหนักตัวจะเพิ่มขึ้นมากหลังจาก
คลอดลูก แตผลิตภัณฑของไทยธรรม
ทําใหน้ําหนักลดลงไปได 6 กก. ภายใน
2 เดือนคะ”

BEFORE A AFTER
Before
ore
fter

Grape Seed
Gr
Pluuss Lycopene

เกรพซีด พลัส

Pineslene

คุณสุภลักษณ พรหมหิตาธร (แหมม)
อายุ 35 ป อาชีพ รับราชการ
จ. สุราษฎรธานี

ผูหญิงถือไดวาเปนเพศที่รักสวยรักงาม
แหมมก็เชนเดียวกันคะ ซึ่งหลังจากที่คลอดลูก
ทําใหน้ําหนักตัวเพิ่มมากขึ้น และดูบวมทั้งตัว จาก
คนที่เคยมีน้ําหนักเพียงแค 57 กก. แตหลังจาก
คลอดลูกน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นเปน 70 กก. ที่สําคัญ
สัดสวนตางๆก็เพิ่มตามไปดวยอยางหามไมได อีก
ทัง้ เสนผมก็รว งงาย ผิวพรรณดูแยมาก ทําใหแหมม
ไมกลาทีจ่ ะออกไปเจอผูค น ไปงานสังคม เพราะใส
เสือ้ ผาแลวดูไมดเี หมือนเกา ถึงขนาดทีเ่ วลาไปหาง
สรรพสินคาแลวเจอเสื้อผาสวยๆก็มักจะซื้อมาเก็บ
ไว เพื่อเปนแรงบันดาลใจใหกับตนเองในการลด
น้ํ า หนั ก แต ก็ ไ ม เ คยทํ า ได ทั้ ง ๆที่ ไ ด ท ดลอง
ใช ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ต า งๆที่ มี เ พื่ อ นแนะนํ า หลาย
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

Be Drink Collagen
บี คริงคส คอลลาเจน (ปลา)

ไพนสลี
สลีน

Fisher Gold
ฟชเชอร โกลด

บ ริ ษั ท แ ต ก็ ไ ม ไ ด ป ร ะ ส บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ
จนกระทั่ ง ได ม าเรี ย นปริ ญ ญาโท และได รู จั ก
กั บ คุ ณ ยุ ย (อาริ ย า สาริ ก ะภู ติ ) ที่ แ นะนํ า ให
แหมมทานผลิตภัณฑของบริษัทไทยธรรม เปน
ผลิ ต ภั ณ ฑ ส ารสกั ด จากเมล็ ด องุ น น้ํ า มั น ปลา
คอลลาเจน เปปไตด สารสกัดจากสมอไทยและ
เปลือกสน เพียง 2 เดือนกับความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น น้ําหนักลดลงเหลือเพียง 64 กก. ลดลงมา
ถึง 6 กก.ภายใน 2 เดือนเทานั้น อาการบวมน้ําก็
ลดลงอยางเห็นไดชัด สัดสวนกระชับ สุขภาพผม
แข็งแรงขึ้น จนมีคนเขามาทักวาไปทําอะไรมาดู
ดีขึ้นมาก ดีใจคะที่ไดรูจักกับผลิตภัณฑดีๆแบบ
นี้ เรียกความมั่นใจกลับมาใหแหมมไดมากเลยคะ

“อาการปวดหลัง…อาการอันตรายของ

พนักงานออฟฟิศที่ตองนั่งทํางานทั้งวัน”

คุณพัทธนันท สุขจิตต (ปู)
อายุ 46 ป อาชีพ คาขาย
จ.เพชรบุรี

อาชีพพนักงานบริษัท ที่ตองนั่งประจําอยูใน
ออฟฟศทั้งวัน หลายคนคงคิดวาเปนอาชีพที่สบาย
นั่งทํางานหนาคอมพิวเตอรอยูในหองแอรทั้งวัน
แตใครจะรูบางวา อาชีพนี้อาจนําพาอันตรายมาสู
ตัวเองไดเหมือนอยางดิฉัน ที่ทํางานเปนพนักงาน
บริษัทมากวา 20 ป และเริ่มมีอาการปวดหลังมา
นานกวา 5 ปแลว เคยเปนหนักจนเดินไมได ตอง
ลาออกจากงานประจําเพราะไมสามารถนั่งทํางาน
ได ซึง่ จากการวินจิ ฉัยของแพทยพบวากระดูกไดไป
ทับเสนประสาทตรงบริเวณขอลางรอยตอระหวาง
หลังกับกนกบ ซึ่งคุณหมอไดรักษาดวยวิธีการให
ยาแกปวดกระดูกมารับประทาน วิธีการฉีดยา จน

Grape Seed Plus
เกรพซีด พลัส

Ladene

Collagen Five

ลาดีน

คอลลาเจน ไฟว

Be Drink Collagen
บีดริงคส คอลลาเจน (ปลา)

สุดทายคุณหมอแจงวาตองผาตัด แตดิฉันกลัวการ
ผาตัด ทําใหดิฉันตองไปพึ่งหนทางอื่นที่จะมาชวย
บรรเทาอาการของดิฉันได ทั้งฝงเข็ม นวด หรือ
การทานพวกอาหารเสริมบํารุงกําลังตางๆ แตก็ยัง
คงเปนเหมือนเดิม สุดทายก็ไดมาสิ้นสุดที่อาหาร
เสริมของไทยธรรม โดยการแนะนําของคุณนอย
(เจาของศูนยไทยธรรม สาขา จ.เพชรบุร)ี แนะนําให
ทานผลิตภัณฑเสริมอาหารสารสกัดจากเมล็ดองุน
สารสกัดจากกระดูกออนปลาฉลาม และคอลลาเจน
เปปไตด เพียงแค 1 เดือนเทานั้นคะ ก็เกิดสิ่งวิเศษ
ขึ้นกับดิฉัน อาการที่เปนอยูก็ดีขึ้น ปจจุบันทานได
3 เดือนแลว แทบลืมไปเลยวาเคยมีอาการนีอ้ ยู ตอง
ขอขอบคุณผลิตภัณฑของไทยธรรมจริงๆ ที่ทําให
ดิฉันกลับมาเปนปกติเหมือนเดิม
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

แชรประสบการณ
จากคําพูดของหมอที่บอกวา “ไม
สามารถหายจากโรคเรื้อนกวางได” แต
ปจจุบันนี้ดิฉันกลับมาเปนปกติไดดวย
อาหารเสริมของไทยธรรม
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Grape Seed
Plus Lycopene
Lycope

เกรพซีด พลัส

คุณนิตยา วรรคจันทร
อายุ 48 ป อาชีพ แมบา น
จ.นครศรีธรรมราช

ไมนา เชือ่ คะ วาโรครายแรงอยางโรคสะเก็ดเงิน
จะเกิดขึ้นกับดิฉันได เมื่อประมาณ 4 ปที่แลว ดิฉัน
มีอาการเปนแผลพุพองที่ศีรษะ ที่ผิวหนัง และที่
หัวเขาทั้งสองขาง มีอาการคันมาก ซึ่งหมอโรค
ผิวหนังไดวนิ จิ ฉัยวาดิฉนั เปนโรคสะเก็ดเงิน หรือโรค
เรือ้ นกวาง ซึง่ สาเหตุกย็ งั ไมสามารถระบุได จากนัน้
ดิฉนั ก็เปลีย่ นหมอทีร่ กั ษามาหลายทาน อาการก็ยงั
ไมดีขึ้น แตกลับมีอาการรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จน
ครัง้ สุดทายทีห่ าหมอ คุณหมอบอกวา “ไมสามารถ
รักษาใหหาย”ได ชวงนั้นดิฉันทุกขใจ และทรมาน
เปนที่สุด ที่ตองทนกับอาการคัน และสายตาของ
คนทั่วไปที่แสดงอาการรังเกียจ ซึ่งตอมาดิฉัน
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

Fisher Gold
ฟชเชอร โกลด

Ladene
ลาดีน

Orezol Ten

โอริซอล เทน

ไดหาอาหารเสริมมาหลายตอหลายยี่หอมาทาน
หมดเงินไปมากมาย ทั้งๆที่เงินก็หาแสนจะลําบาก
สุดทายก็ไมมีอะไรดีขึ้น จนกระทั่งดิฉันไดรูจักกับ
อาหารเสริมของบ.ไทยธรรม โดยการแนะนําจาก
พี่ทอง (วัลทณีย หองสีปาน) พี่ทองแนะนําใหทาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ เ สริ ม อาหารสารสกั ด จากเมล็ ด องุ น
น้ํามันปลา กระดูกออนปลาฉลาม น้ํามันรําขาว
และโคเอนไซม คิวเทน มหัศจรรยมากคะ จากที่
หมอผิวหนังบอกวาโรคที่ดิฉันเปน “รักษาไมหาย”
แตเพียงแค 2 อาทิตย อาการดีขนึ้ รูส กึ ไดทนั ที แผล
เริ่มแหง ปจจุบันนี้ทานมาได 3 เดือน แผลที่ศีรษะ
แหง โดยรวมเกือบจะเปนปกติ อีกทั้งโรคหัวใจตีบ
ความดันต่าํ ก็หายไปดวย ยืนยันคะวาอาหารเสริม
ของไทยธรรมชวยคุณไดจริงๆ

แชรประสบการณ
“อาการปวดศีรษะขางเดียว
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ออนเพลีย และนอนไมหลับ
ไมเกิดกับดิฉันอีกแลวคะ”

Grape Seed
Plus Lycopene

คุณดลทิชา สมบัตหิ ลาย (เจีย๊ บ)
อายุ 36 ป อาชีพ เกษตรกร (สวนยางพารา)
จ.สุราษฎรธานี

เกรพซีด พลัส

Fisher Gold
ฟชเชอร โกลด

GT Gold
พฤติกรรมการนอนที่ผิดปกติของเจี๊ยบเปน
มาประมาณ 2 ปี ทั้งๆที่อายุเพียงแค 36 ปเทานั้น
ดวยอาชีพทีต่ อ งทําสวนยาง ตองกรีดยางกอนสวาง
คือประมาณตี 5 ทําใหรูสึกวาตนเองมีความเครียด
อยูตลอดเวลา รูสึกออนเพลีย หนาตาไมสดชื่น ไม
คอยมีสมาธิในการทํางาน และมักจะปวดศีรษะ
ขางเดียวอยูบอยครั้ง แมวาจะเขานอนตั้งแต 2 ทุม
แตก็หลับๆตื่นๆ โดยจะตื่นขึ้นมาประมาณตอน
เที่ยงคืน และพยายามที่จะหลับตอ แตก็ไมหลับ
หรือแมวาจะหลับไปได เมื่อตื่นขึ้นมาก็มักจะรูสึก
ไดวานอนไมเต็มที่ ซึ่งเจี๊ยบเชื่อวาพฤติกรรมเชน
นี้มีหลายคนที่เปนเชนเดียวกัน เคยไดไปซื้อยา

จีที โกลด

นอนหลับจากคลินิกมาทาน แตพอตื่นเชาขึ้นมาก็
มักจะรูส กึ เพลีย อีกทัง้ เคยไดทดลองทานผลิตภัณฑ
ตางๆของหลายบริษัทมาแลว แตอาการก็ไมดี
ขึ้น เครียดมากคะ กังวลตลอดเวลา จนไดรูจักกับ
คุณแหมม สุภลักษณ แนะนําใหทานผลิตภัณฑ
สารสกั ด จากเมล็ ด องุ น น้ํ า มั น ปลา และ
โกรทฮอรโมนของบริษัทไทยธรรม ไมนานก็รูสึกได
วานอนหลับดี หลับลึกขึน้ ไมตนื่ ขึน้ มาตอนกลางคืน
อาการปวดศีรษะขางเดียวก็หายไป ไมออนเพลีย
ประทั บ ใจมากค ะ ผลิ ต ภั ณ ฑ ข องไทยธรรมมี
คุณภาพจริงๆ
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

Be Drinks

R
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เนื่องจาก Be Drinks Collagen เปนผลิตภัณฑที่ขายดี และ ไดรับการยอมรับสูงในกลุมผูรักสุขภาพ
กระดูก และ ผิวหนังตลอดมา และ บริษัทฯไดทําการเจรจาตอรองกับผูผลิตที่ประเทศญี่ปุนเปนผลสําเร็จ
บริษัทฯจึงขอแจงปรับราคากลุมผลิตภัณฑ์ “Be Drinks Collagen” ดังนี้
1. Be Drinks Collagen (ปลา) (110 กรัม X 2) ราคาขายปลีก 3,650 บาท ราคาสมาชิก 2,900 บาท
(2,900 PV/1,770 BV)
2. Be Drinks Collagen (วัว) (110 กรัม X 2) ราคาขายปลีก 3,000 บาท ราคาสมาชิก 2,400 บาท
(2,400 PV/1,490 BV)
3. Be Drinks Collagen (ปลา) (3 กรัม X 30 ซอง) ราคาขายปลีก 1,880 บาท ราคาสมาชิก 1,500 บาท
(1,500 PV/915 BV)
4. Be Drinks Collagen (วัว) (3 กรัม X 30 ซอง) ราคาขายปลีก 1,650 บาท ราคาสมาชิก 1,300 บาท
(1,300 PV/805 BV)
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ จํากัด มีความตั้งใจที่จะมุงมั่น พัฒนาผลิตภัณฑ ทั้งในดานคุณภาพ
และ ราคาจําหนาย เพือ่ ใหไดประโยชนสงู สุดแกสมาชิกทุกทาน และ บริษทั ฯขอขอบพระคุณในความสนับสนุน
ที่สมาชิกแตละทานมีใหบริษัทฯเสมอมา ราคาใหมนี้ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 6 มิถุนายน 2553 เปนตนไป

เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

ขาว…เปดศูนย
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ตองขอเสียงปรบมือแสดงความยินดีดว ยอีกครัง้ เพราะ
เมือ่ วันเสารท่ี 5 มิ.ย. 53 ทีผ่ า นมา เจาของศูนยใหญไทยธรรม
สาขา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี คุณนิตยา ลีไ้ พบูลย ถือฤกษ์ดี
ทําพิธเี ปดศูนยไปเปนทีเ่ รียบรอยแลว ทามกลางความยินดีของ
พอแมพน่ี อ ง ชาว จ.สุพรรณบุรี โดยมี คุณเปล้ จารุณี เดสแน็ช
และทีมผูบริหาร ตลอดจนผูรักสุขภาพ มารวมงานกันอยาง
คับคั่ง ใครที่ผานไปแถวหางสรรสินคานาซามอลล ลองแวะ
ไปปรึกษาปญหาสุขภาพ และความงามกันได สอบถามราย
ละเอียดเพิม่ เติมไดท่ี 035-525-686

ขาวประชาสัมพันธ
¢‹ÒÇ´Õ!! ÊÓËÃÑºÈÙ¹ÂãËÞ‹ä·Â¸ÃÃÁ
R

รายการ Healti Secret ไดมีการเพิ่มการประชาสัมพันธใหกับศูนยใหญในแตละจังหวัด โดย
ศูนยที่ตองการลงประชาสัมพันธผานรายการ มีกติกาดังนี้
สงรูปถายภายในศูนยในหลายๆมุม (หนาศูนย,พิธีเปดศูนย,มุมตางๆภายในศูนย,รูปขณะที่มีลูกคา
มาใชบริการ) โดยรูปที่สงมาจะตองเปนรูปที่ถายชัดเจน
ตองมีรูปถายของเจาของศูนยที่ถายคูกับศูนยตัวเองดวย (ถายเดี่ยว)
ระบุสถานที่บริเวณใกลเคียงศูนย เชนใกลโลตัส พรอมชื่อเจาของศูนย และที่ตั้งศูนย พรอมเบอร
โทรศัพท
ส ง มาที่ คุ ณ ศุ ภ ารมย พรหมบุ บ ผา (มิ้ ม ) บริ ษั ท ไทยธรรม อั ล ไลแอนซ 21/281-284 ซ.นวลจั น ทร 50
แขวงนวลจันทร เขตบึงกุม กทม. 10230 โทร.084-058-6646 หรือที่ e-mail mimka60@hotmail.com
เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

ประกาศรับสมัครศูนยใหญ
“ä·Â¸ÃÃÁ” ทั่วประเทศ
ไทยธรรม อัลไลแอนซ มีนโยบายในการกระจายศูนยใหญทั่วประเทศ เพื่อรองรับโครงการใหม
ทีเ่ ตรียมเปดตัวในป 2010 นี้ จึงขอแจงใหพนี่ อ งไทยธรรมทราบถึงจังหวัดทีย่ งั ไมมศี นู ยใหญ พีน่ อ งทานใด
หรือ สายงานของพีน่ อ งทานใดทีส่ นใจ สามารถยืน่ แบบฟอรมแสดงความจํานงเปนศูนยใหญไดทผี่ จู ดั การ
เขต (Area Manager) และ ผูชวยผูจัดการเขต (Assistant Area Manager) ทุกทาน ดังรายชื่อตอไปนี้
1. คุณปนัดดา วิถีพัฒน (มด) เบอรมือถือ 08-6777-3484, 08-3013-9490
2. คุณรัชชาภา ไชยมล (วิว) เบอรมือถือ 08-6539-4393, 08-6312-8125

รายชื่อจังหวัดที่ยังไมมีศูนยใหญ
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1.กรุงเทพฯ (เขตละ 1 ศูนย) 2.กาญจนบุรี 3.ฉะเชิงเทรา 4.ชัยภูมิ
ÅÐ 1 ÈÙ¹Â
5.เชียงราย(อ.เมือง) 6.ตราด 7.นครนายก 8.นครราชสีมา(ปากชอง) 9.นาน
10.บุรีรัมย 11.ปตตานี 12.พะเยา 13.พังงา 14.พัทลุง 15.เพชรบูรณ
16.ภูเก็ต 17.มหาสารคาม 18.แมฮองสอน 19.ยโสธร 20.ยะลา 21.ระนอง 22.ราชบุรี
23.เลย(เมือง) 24.ลําพูน 25.สกลนคร 26.สตูล 27.สมุทรสงคราม 28.สมุทรสาคร 29.สระแกว
30.สระบุรี 31.สิงหบุรี 32.สุโขทัย(อ.เมือง) 33.หนองคาย 34.หนองบัวลําภู 35.อางทอง
36.อํานาจเจริญ 37.อุดรธานี 38.อุบลราชธานี
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ÅÐ

1.เชียงใหม 2.นนทบุรี 3.ประจวบคีรีขันธ(อ.เมือง,หัวหิน)
4.ขอนแกน(อ.เมือง,ชุมแพ) 5.สุราษฎรธานี(อ.เมือง,เกาะพะงัน)

เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น

เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น

เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น

บริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด
โครงการพรีเมีย่ ม เพลส เลขที่ 21/281-284 ซ.นวลจันทร์ 50 แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุม่ กทม.10230  โทร. 02-363-4488 แฟกซ์ 02-363-4422

