
 

 

 

 

🌾ก๊อกๆๆๆ ไม่ว่า ใครก็อยากมีสุขภาพท่ีแข็งแรงกนัทั้งนั้น‼️ 

“วีทกราส” หรือ “ตน้อ่อนขา้วสาลี” ก็ตอบโจทยไ์ดม้ากท่ีสุดค่ะ 

สามารถช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไดแ้บบท่ีคุณตอ้งการ 

. 

👉ช่วยขบัไล่สารพิษในร่างกายไดอ้ย่างเป็นธรรมชาติ 
ยงัอุดมไปดว้ยแร่ธาตุมากกว่า 90 ชนิด และ “วีทกราส” 

ยงัประกอบไปดว้ย enzyme กรดอะมิโนถึง 20 ชนิด 

ท่ีร่างกายจะดูดซึมทนัทีท่ีทานเลยนะคะ 

. 



💥ท่ีส าคญั #วีทกราส จะมีความเป็นด่างค่อนขา้งสูง 

จึงช่วยปรับค่าความเป็นกรดในร่างกายเรา ให้มีความเป็นด่างมากขึ้น 

ท าให้ค่า PH ในร่างกายของเรามีความสมดุลมากขึ้น 

เพราะค่า PH ของผิวมีหน้าท่ีส าคญั ช่วยรักษาความอ่อนนุ่มให้ผิว 
ปกป้องผิวจากเช้ือแบคทีเรีย และเช้ือรา 

. 

👉ถา้หากค่า PH มีความเป็นด่าง เกราะปกป้องผิวจะถูกท าลาย 

ท าให้สูญเสียน ้า และผิวแห้งเสีย เพราะชั้นผิวท่ีปกคลุมดา้นนอก 

ไม่สามารถท างานเป็นเกราะปกป้องผิวได ้ท าให้ผิวบอบบาง แพง้่าย 

. 

✔️อย่างไรก็ตาม คุณค่าของ “วีทกราส” ส าหรับผูห้ญิง 
เมื่อทานเขา้ไป มูกไข่ตกท่ีมีคุณภาพเป็นมิตร กบั “สเปิร์ม” 

ท าให้ เปิร์ม จะมีอตัราการรอดมากขึ้น สามารถว่ายไปหาไข่ไดง้่ายขึ้น‼️ 

. 

👉 “วีทกราส” ยงัเพ่ิมออกซิเจนให้ร่างกาย กบัเซลล์ในร่างกายไดด้ี 

เมื่อเซลล์ไดรั้บออกซิเจนไดม้ากขึ้น ระบบไหลเวียนเลือดก็จะดีขึ้น 

ระบบย่อยอาหาร ระบบสืบพนัธ์ุจะท าให้ไดด้ีตาม 

ผนังเซลล์หนาขึ้น เซลล์เราจะแข็งแรงขึ้น 

ท าให้ไข่และสเปิร์ม แข็งแรงสมบูรณ์ตามไปดว้ยค่ะ 

. 

✅ ส าหรับคุณผูช้ายท่ีร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง 

อยากแนะน าให้ลองดื่ม “ดอกเตอร์วีทกราสซูเปอร์ช็อตส์” 

จะช่วยให้ “สเปิร์ม” แข็งแรงขึ้น 

. 

👉เพราะ “ดอกเตอร์วีทกราส” มีสารตา้นอนุมูลอิสระท่ีสูงมาก 

เหมาะกบั “สเปิร์ม” ท่ีเป็นส่ิงเล็กๆ ท่ีมีความอ่อนไหวต่ออนุมูลอิสระมาก 

ดงันั้นผูช้ายท่ีกลวั “สเปิร์ม” จะเสียหายจากอนุมูลอิสระ 
แนะน าให้ทาน “ดอกเตอร์วีทกราส” เสริมเขา้ไปดว้ยเลยนะคะ 

. 

☑️นอกจากน้ี ใครท่ีอยากมีลูกจริงๆ อาจเลือกทานอาหารท่ีมีประโยชน์ 

ออกก าลงักายสม ่าเสมอ หรือจะเลือกท่ีจะบ ารุงดว้ยอาหารเสริมผลิตภณัฑ์ 

#ดอกเตอร์วีทกราสซูเปอร์ช็อตส์ #น่ีก็จะช่วยให้มีลูกง่ายขึ้นค่ะ 

. 

👉เพราะคนท่ีเครียดบ่อยๆ มีกงัวล มีภาวะซึมเศร้า 
อนุมูลอิสระจะมาทนัที โดยเฉพาะสุภาพสตรี 

ส่งผลต่ออตัราการตั้งครรภ์ เพราะเจา้ฮอร์โมนความเครียด 

จะเขา้ไปรบกวนฮอร์โมน ระบบสืบพนัธ์ุของเราไดน้ะคะ 

. 

💥 #ดอกเตอร์วีทกราสซูเปอร์ช็อตส์ ทานไดส้ะดวกท่ีสุด ปลอดภยั 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B9%8C?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0?epa=HASHTAG


เหมาะส าหรับเด็ก ผูสู้งอายุ ผูท่ี้สุขภาพไม่แข็งแรง สตรีตั้งครรภ์ 

สตรีให้นมบุตร หรือผูท่ี้ก าลงัวางแผนมีบุตร👩👧👦 

รสชาติอร่อย ไม่เหม็นเขียว เก็บไดน้านกว่า 2 ปี��✌️ 

👇👇👇 

 

🌾ตอ้งบอกก่อนค่ะว่า คุณภาพของ #วีทกราส แต่ละแห่งไม่เหมือนกนั 

น ้า “วีทกราส” ท่ีคั้นออกมาในแต่ละท่ี จะมีสารอาหารท่ีไดไ้ม่เท่ากนั 

#เพราะการไดส้ารอาหารมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กบัสายพนัธุ์ 

ของ “วีทกราส”และเกรดของสายพนัธ์ุ ท่ีมีคุณภาพ 

รวมถึงสารอาหารในดินและน ้า ท่ีใชป้ลูกดว้ยค่ะ‼️ 

. 

💥แลว้รู้ไหมคะว่า การทาน #วีทกราส แบบคั้นสด 

จะไดร้ับสารอาหารครบถว้นอย่างมาก 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB7bIG6YlGfKngvQiuOu_DCJiPwSf7mgNWqZugmOgeSu3r7R4aiOn6iYQCGwtNdu9E5FPqJmA9fm1N-D4lPcq9SRuy8lEh7C6lL2oUQLRYrpaWUr1W8djIFTSBIR3--O8POE4rfA-z0XmbSoAdVAu3GGz6xNr7YHXxYLfK3IQoPDv7_HWh4f6rFiRUS7EZiclZpAbBZAQQ_Vx7llxQOyBK0bHs5hZnW-moAyvBIutUup1ujbzhKGo7DIZWZNNcX9zMs0A7zygnzvMuU_5Zc4WLlzCbGSDnucidFkk-WhW4sp_DRoyZAfLpVWosojS_5srFB0paf7yVvbYiYU_6EwLI&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB7bIG6YlGfKngvQiuOu_DCJiPwSf7mgNWqZugmOgeSu3r7R4aiOn6iYQCGwtNdu9E5FPqJmA9fm1N-D4lPcq9SRuy8lEh7C6lL2oUQLRYrpaWUr1W8djIFTSBIR3--O8POE4rfA-z0XmbSoAdVAu3GGz6xNr7YHXxYLfK3IQoPDv7_HWh4f6rFiRUS7EZiclZpAbBZAQQ_Vx7llxQOyBK0bHs5hZnW-moAyvBIutUup1ujbzhKGo7DIZWZNNcX9zMs0A7zygnzvMuU_5Zc4WLlzCbGSDnucidFkk-WhW4sp_DRoyZAfLpVWosojS_5srFB0paf7yVvbYiYU_6EwLI&__tn__=%2ANK-R


เป็นส่ิงท่ีหลายคนอยากลองดื่มด ่า #แต่ก็มีขั้นตอนยุ่งยากมากค่ะ 

#เพราะวิธีการทาน คือ ให้ตดั Wheatgrass ตอนอายุได ้7 วนั 

ซ่ึงถือว่า เป็นการเก็บเกี่ยวท่ีเราจะไดร้ับสารอาหารมากท่ีสุด 
. 

👉จากนั้น น าไปคั้นสดทนัที ดว้ยเคร่ืองคั้นรอบต ่า 

เพ่ือรักษาเอนไซน์และวิตามินให้ไดม้ากท่ีสุด 
และตอ้งทานทนัทีเดี๋ยวนั้นเลยนะคะ 

มนัเป็นเร่ืองท่ียุ่งยากและเหน่ือยมากเลยค่ะ ถามว่าชิลไหม ชิลค่ะ 

ก็ไดส้ารอาหารท่ีสมบูรณ์แบบธรรมชาติแท้ๆ  555 

. 

😁แต่ถา้ใครไม่อยากจะยุ่งยากขนาดนั้น ก็ขอแนะน า 

Dr.Wheatgrass supershot ท่ีทาง Dr.Chris Renolds 

ไดค้ิดคน้ขั้นตอนการผลิตสุดล ้าออกมาเรียบร้อยแลว้ 
. 

👉ช่วงไหน เวลาไหนท่ี #วีทกราส หรือตน้อ่อนขา้วสาลี 

ให้ประโยชน์สูงสุด #วิธีการปลูกตน้อ่อนขา้วสาลีท าอย่างไร? 

จึงไดร้ับสารอาหารมากท่ีสุด เพ่ือให้ทุกคนท่ีทานไดร้ับ 

กรดอะมิโนและวิตามินไดเ้ขม้ขน้มากท่ีสุด ครบถว้นมากท่ีสุด 

. 

👩 ดร.คริส เรโนลด์ ไดพ้ฒันาเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเน่ือง 

กระบวนการผลิต Dr.Wheatgrass จงึตอ้งมีความทนัสมยัสูง 

ท าให้ไดร้ับประโยชน์จาก Wheatgrass ไดค้รบถว้น 

คือ เมื่อดื่ม Dr.Wheatgrass จะไดรั้บสารอาหารมากกว่าแบบคั้นสด 
. 

👉ส าหรับ Dr.Wheatgrass supershot 

ถา้ทานวนัละ 1 ชอ้นชา หรือ 5 ml เราจะทานไดท้ั้งหมด 30 วนัค่ะ 
ในแต่ละหยด จะมีสารตา้นอนุมูลอิสระท่ีไม่เหมือนใคร 

มีความเขม้ขน้สูงมาก ยงัคงคุณค่าสารอาหารท่ีไดจ้าก 

Wheatgrass ไดแ้บบครบถว้นเหมือนดื่มจากตน้เลย 
. 

👩 🔬น่ีจึงเป็นเหตุผลว่า Dr.Wheatgrass supershot 

ถึงเขม้ขน้กว่าแบบผง 100% และเขม้ขน้กว่าแบบคั้นสด 25% 

เพราะปกติเวลา Wheatgrass ท่ีเราคั้นสดไดน้ ้าประมาณ 30 ml 

หรือเรียกว่า 1 ช็อต เทียบเท่ากับ 1 ชอ้นชา 

ของ Dr.Wheatgrass หรือ 5 ml เท่านั้นเองค่ะ 
. 

. 

💥 #ดอกเตอร์วีทกราสซูเปอร์ช็อตส์ ดูแลคุณให้มีสุขภาพแข็งแรง 
ทานวนัละแค่คร่ึงชอ้นชา อมไวใ้นปากสัก 2-3 นาทีก่อนกลืน 

รสชาติอร่อย มีไม่กลิ่นเหม็นเขียว เก็บไดน้านกว่า 2 ปี ��✌️ 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB7bIG6YlGfKngvQiuOu_DCJiPwSf7mgNWqZugmOgeSu3r7R4aiOn6iYQCGwtNdu9E5FPqJmA9fm1N-D4lPcq9SRuy8lEh7C6lL2oUQLRYrpaWUr1W8djIFTSBIR3--O8POE4rfA-z0XmbSoAdVAu3GGz6xNr7YHXxYLfK3IQoPDv7_HWh4f6rFiRUS7EZiclZpAbBZAQQ_Vx7llxQOyBK0bHs5hZnW-moAyvBIutUup1ujbzhKGo7DIZWZNNcX9zMs0A7zygnzvMuU_5Zc4WLlzCbGSDnucidFkk-WhW4sp_DRoyZAfLpVWosojS_5srFB0paf7yVvbYiYU_6EwLI&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB7bIG6YlGfKngvQiuOu_DCJiPwSf7mgNWqZugmOgeSu3r7R4aiOn6iYQCGwtNdu9E5FPqJmA9fm1N-D4lPcq9SRuy8lEh7C6lL2oUQLRYrpaWUr1W8djIFTSBIR3--O8POE4rfA-z0XmbSoAdVAu3GGz6xNr7YHXxYLfK3IQoPDv7_HWh4f6rFiRUS7EZiclZpAbBZAQQ_Vx7llxQOyBK0bHs5hZnW-moAyvBIutUup1ujbzhKGo7DIZWZNNcX9zMs0A7zygnzvMuU_5Zc4WLlzCbGSDnucidFkk-WhW4sp_DRoyZAfLpVWosojS_5srFB0paf7yVvbYiYU_6EwLI&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB7bIG6YlGfKngvQiuOu_DCJiPwSf7mgNWqZugmOgeSu3r7R4aiOn6iYQCGwtNdu9E5FPqJmA9fm1N-D4lPcq9SRuy8lEh7C6lL2oUQLRYrpaWUr1W8djIFTSBIR3--O8POE4rfA-z0XmbSoAdVAu3GGz6xNr7YHXxYLfK3IQoPDv7_HWh4f6rFiRUS7EZiclZpAbBZAQQ_Vx7llxQOyBK0bHs5hZnW-moAyvBIutUup1ujbzhKGo7DIZWZNNcX9zMs0A7zygnzvMuU_5Zc4WLlzCbGSDnucidFkk-WhW4sp_DRoyZAfLpVWosojS_5srFB0paf7yVvbYiYU_6EwLI&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B9%8C?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB7bIG6YlGfKngvQiuOu_DCJiPwSf7mgNWqZugmOgeSu3r7R4aiOn6iYQCGwtNdu9E5FPqJmA9fm1N-D4lPcq9SRuy8lEh7C6lL2oUQLRYrpaWUr1W8djIFTSBIR3--O8POE4rfA-z0XmbSoAdVAu3GGz6xNr7YHXxYLfK3IQoPDv7_HWh4f6rFiRUS7EZiclZpAbBZAQQ_Vx7llxQOyBK0bHs5hZnW-moAyvBIutUup1ujbzhKGo7DIZWZNNcX9zMs0A7zygnzvMuU_5Zc4WLlzCbGSDnucidFkk-WhW4sp_DRoyZAfLpVWosojS_5srFB0paf7yVvbYiYU_6EwLI&__tn__=%2ANK-R


👇👇👇 

🔹ทานแสนง่าย แถมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียว 

🔹พกพาสะดวก แค่เอาใส่กระเป๋า 

🔹หากยงัไม่เปิดขวด ไม่จ  าเป็นตอ้งเก็บไวใ้นตูเ้ยน็ 

🔹คงคุณค่าสารอาหารไดค้รบถว้น (เปิดแลว้เก็บในตูเ้ยน็ไดค้ะ) 

🔹มีความปลอดภยัสูง ดื่มไดท้ั้งเด็ก, คนทอ้ง, แม่ให้นมลูก 

คนอยากมีลูก #จะช่วยบ ารุงไข่และสเปิร์มไดด้ีค่ะ 👩👧👦 

👇👇👇 

 

🌾 #ดอกเตอร์วีทกราสซูเปอร์ช็อตส ์ผลิตจากน ้าคั้นตน้อ่อนขา้วสาล ี
ท่ีสดใหม่ มีสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพและคุณค่าทางโภชนาการท่ีสูง 

และซูเปอร์ช็อตส์มีส่วนผสมของ #กราสจูสแฟคเตอร์ 

ท่ีช่วยให้เซลล์และเน้ือเย่ือแข็งแรงมีสุขภาพด ี

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB7bIG6YlGfKngvQiuOu_DCJiPwSf7mgNWqZugmOgeSu3r7R4aiOn6iYQCGwtNdu9E5FPqJmA9fm1N-D4lPcq9SRuy8lEh7C6lL2oUQLRYrpaWUr1W8djIFTSBIR3--O8POE4rfA-z0XmbSoAdVAu3GGz6xNr7YHXxYLfK3IQoPDv7_HWh4f6rFiRUS7EZiclZpAbBZAQQ_Vx7llxQOyBK0bHs5hZnW-moAyvBIutUup1ujbzhKGo7DIZWZNNcX9zMs0A7zygnzvMuU_5Zc4WLlzCbGSDnucidFkk-WhW4sp_DRoyZAfLpVWosojS_5srFB0paf7yVvbYiYU_6EwLI&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B9%8C?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C?epa=HASHTAG


. 

👉 ยงัมีสารตา้นอนุมูลอิสระตามธรรมชาติ วิตามินไบโอฟลาโวนอยด์ 

กรดอะมิโนและแร่ธาตุต่างๆ ท่ีจ  าเป็นต่อร่างกายท่ีครบถ้วน ��✌️ 

👇👇👇 

 

💥 #ดอกเตอร์วีทกราสซูเปอร์ช็อตส ์ดูแลคุณให้มีสุขภาพแข็งแรง 

ทานวนัละแค่คร่ึงชอ้นชา อมไวใ้นปากสัก 2-3 นาทีก่อนกลืน 

รสชาติอร่อย ไม่เหม็นเขียว เก็บไดน้านกว่า 2 ปี��✌️ 

👇👇👇 

🔹ทานแสนง่าย แถมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียว 

🔹พกพาสะดวก แค่เอาใส่กระเป๋า 

🔹หากยงัไม่เปิดขวด ไม่จ  าเป็นตอ้งเก็บไวใ้นตูเ้ยน็ 

🔹คงคุณค่าสารอาหารไดค้รบถว้น (เปิดแลว้เก็บในตูเ้ยน็ไดค้ะ) 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B9%8C?epa=HASHTAG


🔹มีความปลอดภยัสูง ดื่มไดท้ั้งเด็ก, คนทอ้ง, แม่ให้นมลูก 

คนอยากมีลูก #จะช่วยบ ารุงไข่และสเปิร์มไดด้ีค่ะ 👩👧👦 

👇👇👇 

 

🌾 แมจ้ะบอกว่า “อายุเป็นเพียงตวัเลข” แต่ไม่มีใครอยากแก่หรอกค่ะ 

เมื่ออายุมากขึ้น ตอ้งดูแลผิวเป็นพิเศษ ย่ิงมนุษยเ์งินเดือนดว้ยแลว้ 
แค่นั่งจอ้งคอมนานๆ ร้ิวรอยก็ถามหา แถมฝ้า กระ ก็ตามมาติดๆ 

. 

☑️ในชีวิตแต่ละวนั เราตอ้งเผชิญรังสีต่างๆ เช่น รังสียูวี การสูดดมควนับุหร่ี 

มลพิษจากส่ิงแวดลอ้ม เช่น โลหะหนัก หรือการทานอาหารท่ีป้ิงย่าง 

สารเคมีจากอุตสาหกรรม และมีอีกหลายปัจจยัท่ีเราตอ้งพบเจอ 
. 

👉 #เราอาจหายใจเข้าไปโดยไม่รู้ตวั ท าให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัได้ 

กลายเป็นสารอนุมูลอิสระล่องลอยอยู่ในร่างกาย สร้างความเสียหาย 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7?epa=HASHTAG


ให้กบัเซลล์ต่างๆ จนเกิดอาการเจ็บป่วยและโรคภยัต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง 

โรคหัวใจ โรคปอด โรคตับแข็ง และโรคเบาหวาน ฯลฯ 
. 

👨 🔬ส าหรับหน้าท่ีสารตา้นอนุมูลอิสระ #คือเขา้ก าจดัสารอนุมูลอิสระ 

ในร่างกาย และท าหน้าท่ีชะลอความเส่ือมสภาพของเซลล์ต่างๆ 

ช่วยคงความอ่อนเยาวใ์ห้กบัผิวและอวยัวะภายใน 

จะเรียกไดว้่า สารตา้นอนุมูลอิสระท าหน้าท่ี "ลดการสร้าง" 

อนุมูลอิสระภายในร่างกาย และ "ลดอนัตราย" ท่ีเกิดขึ้น 

. 

👉 #สารตา้นอนุมูลอิสระ คือสารท่ีจะมาท าปฏิกิริยากบัอนุมูลอิสระ 

ช่วยปกป้อง ยบัยั้งความเสียหายเซลล์ท่ีเกิดขึ้นจากสารอนุมูลอิสระ 

ซ่ึงร่างกายของคนเรา จะผลิตสารตา้นอนุมูลอิสระขึ้นมาไดจ้  านวนหน่ึง 

แต่ก็ตอ้งอาศยัสารตา้นอนุมูลอิสระจากนอกร่างกายดว้ย 

เช่น การรับประทานอาหารมีประโยชน์ให้เพียงพอ 

ต่อความตอ้งการร่างกาย อย่างเช่น..... 
. 

✔️ #วิตามินซี มีสารตา้นอนุมูลอิสระ ท่ีช่วยสร้างคอลลาเจนให้กบัชั้นผิว 
เช่น ส้มเขียวหวาน, ฝร่ัง, มะขามป้อม, พริกช้ีฟ้าเขียว และมะละกอสุก 

✔️ #วิตามินอี ป้องกนัความเส่ือมสภาพของเซลล์ ลดการเกิดร้ิวรอย 

บนใบหน้าและตามผิวหนัง เช่น งา, เมล็ดทานตะวนั, ฟักทอง, 

น ้ามนัพืช, เนยเทียม, นม และขา้วโพด 

✔️ #เบตา้แคโรทีน มีหน้าท่ีป้องกนัการเกิดโรคในร่างกาย 

และซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ เช่น แครอท, ฟักทอง, แคนตาลูป 

, มะละกอ, ผกัท่ีมีสีสันสดใส และมะเขือเทศ 
. 

👉จะเห็นไดว้่าสารตา้นอนุมูลอิสระ แมร่้างกายจะสามารถสร้างขึ้น 

มาไดเ้องตามธรรมชาติ แต่กลบัไม่เพียงพอกบัปริมาณ 

ของสารอนุมูลอิสระท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 

ท าให้การรับสารอาหารท่ีมีประโยชน์ร่วมดว้ย 

จึงช่วยให้เรามีสุขภาพท่ีแข็งแรงไดอ้ย่างท่ีตอ้งการค่ะ 
. 

💥ดงันั้น #ดอกเตอร์วีทกราสซูเปอร์ช็อตส์ จึงเป็นทางเลือกหน่ึง 

ท่ีช่วยให้ร่างกายแข็งแรง เพราะมีสารอาหารท่ีครบสมบูรณ์ 
และเต็มไปดว้ยสารตา้นอนุมูลอิสระในระดบัสูง 

ช่วยชะลอการเกิดความเสียหายในร่างกายไดด้ี 
. 

👩 🔬นอกจากน้ี ดอกเตอร์วีทกราส ยงัมี “Superoxide Dismutase” 

หรือ “SOD” สารตา้นอนุมูลอิสระท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

ช่วยเร่ืองของการลดจุดด่างด าและร้ิวรอย 

ซ่ึงเอนไซม์ชนิดน้ี จะมีอยู่ในร่างกายของเราตั้งแต่แรกเกิด 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B5?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%99?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B9%8C?epa=HASHTAG


และก็จะมีปริมาณลดลงเร่ือย ๆ เมื่อเรามีอายุเพ่ิมมากขึ้น!! 

. 

👉 SOD ฟ้ืนฟูผิวให้ขาวกระจ่างใส ลดความมนัส่วนเกิน กระชบัรูขุมขน 

มีคุณสมบตัิตา้นอนุมูลอิสระไดด้ีกว่า วิตามินซีมากถึงหลายเท่า 

ช่วยปกป้องรังสี UV และยงัปกป้องแสงสว่างจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ 

หรือ หน้าจอโทรศพัท์ และ SOD สามารถช่วยลดรอยด าจากสิว 
แถมลดปัญหากลิ่นปาก กลิ่นตวั ไดด้ีเย่ียมอีกดว้ย 
. 

😄เรียกไดว้่า ดื่ม Dr.Wheatgrass เหมือนช่วยให้ร่างกายมีพลงั 

ต่อสู้กบัอนุมูลอิสระ ก็เลยท าให้คนท่ีดื่ม Dr.Wheatgrass 

เป็นประจ า มกัจะแก่ชา้กว่าคนท่ีอายุรุ่นเดียวกนันั่นเองค่ะ 
. 

🌾 หากคุณเป็นคนรักสุขภาพ ตอ้งไม่พลาดดื่ม! 

Dr.wheatgrass Supershot ผลิตภณัฑ์ท่ีมีสารอาหาร 

ครบสมบูรณ์ท่ีสุดแหล่งหน่ึงของโลก 
. 

��♂️ ผลิตจากน ้าคั้นตน้อ่อนขา้วสาลี ท่ีสดใหม่ 
มีสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพและคุณค่าทางโภชนาการท่ีสูง 

และซูเปอร์ช็อตส์มีส่วนผสมของ #กราสจูสแฟคเตอร์ 

ท่ีช่วยให้เซลล์และเน้ือเย่ือแข็งแรงมีสุขภาพด ี
. 

🔹ยงัมีสารตา้นอนุมูลอิสระตามธรรมชาติ วิตามินไบโอฟลาโวนอยด์ 

กรดอะมิโนและแร่ธาตุต่างๆ ท่ีจ  าเป็นต่อร่างกายท่ีครบถ้วน ��✌️ 

🔹ท่ีไดร้ับการรับรองคุณภาพจากสถาบนัวิจยัท่ีน่าเช่ือถือ‼️ 

โดยการันตีรีวิวจากผูไ้วใ้จท่ีใชผ้ลิตภณัฑ์ของเราอีกมากมาย 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C?epa=HASHTAG


👇👇👇 

 

💥 #ดอกเตอร์วีทกราสซูเปอร์ช็อตส ์ดูแลคุณให้มีสุขภาพแข็งแรง 

ทานวนัละแค่คร่ึงชอ้นชา อมไวใ้นปากสัก 2-3 นาทีก่อนกลืน 

จะท าให้คุณมีสุขภาพท่ีดีอย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อนค่ะ��✌️ 

👇👇👇 

🔹ทานแสนง่าย แถมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียว 

🔹พกพาสะดวก แค่เอาใส่กระเป๋า 

🔹หากยงัไม่เปิดขวด ไม่จ  าเป็นตอ้งเก็บไวใ้นตูเ้ยน็ 

🔹คงคุณค่าสารอาหารไดค้รบถว้น (เปิดแลว้เก็บในตูเ้ยน็ไดค้ะ) 

🔹มีความปลอดภยัสูง ดื่มไดท้ั้งเด็ก, คนทอ้ง, แม่ให้นมลูก 

คนอยากมีลูก #จะช่วยบ ารุงไข่และสเปิร์มไดด้ีค่ะ 👩👧👦 

👇👇👇 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B9%8C?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0?epa=HASHTAG


 

🌾 เคยสงสัยกนัไหมว่า เรา #ดีท็อกซ์ล าไส้ กนัไปท าไม? 

ตอบให้เลยค่ะ ก็เพ่ือสุขภาพของตวัเราเองไงล่ะคะ 
. 

#เพราะแต่ละวนั เราอาจกินอาหารท่ีเป็นแป้ง น ้ าตาล เน้ือสัตว์ 

ไขมนั เขา้ไปหลายต่อหลายอย่าง เมื่อผ่านการย่อย 
จะไม่เหลือเป็นกากอาหารเพียงพอ 
. 

✔️ โดยผ่านจากล าไส้เล็กเขา้สู่ล  าไส้ใหญ่ #กากอาหารท่ีเหนียวหนับ 

#จะเคลื่อนผ่านล าไส้ใหญ่ดว้ยความล าบาก และมกัเกาะเป็นตะกรัน 

บนผนังล าไส้ใหญ่ บวกกบัเซลล์เก่าๆ ของผนังล าไส้ ท่ีเกิดจากการผลดัเปลี่ยนตามธรรมชาติ จะกลายเป็นแหล่งอาหารอย่างดี 

ของแบคทีเรียชนิดเลวเลยล่ะค่ะ 
. 

👉 เมื่อแบคทีเรียย่อยสลาย #ทั้งกากอาหารและเซลล์ผนังล าไส้ 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%AA%E0%B9%89?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%AA%E0%B9%89?epa=HASHTAG


ท่ีหลุดลอกตายไป ก็จะเกิดการบูดเน่าขึ้นในล าไส้ 

ผลท่ีเกิดจากการน้ีก็คือ #ก๊าซท่ีมีกลิ่นเหม็น และ #สารพิษ 

ท่ีซ ้าร้ายกว่านั้นก็เร่ืองของ “สารพิษ” สารพิษท่ีสะสม 

ภายในล าไส้จะถูกดูดซึมเขา้สู่กระแสเลือด 

และเป็นเหตุของอาการผิดปกติหลายอย่างในร่างกาย 
. 

💁 ส่วนใหญ่ #หลายคนมกัละเลยไม่เอาใจใส่ มกัเห็นเป็นเร่ืองเล็กน้อย แต่ถา้ร่างกายสะสมสารพิษต่อไปเร่ือยๆ 

ก็อาจก่อให้เกิดอาการผิดปกติ มตั้งแต่เล็กน้อยไป 

จนถึงโรคร้ายแรงต่างๆ ได ้เช่น ปากแห้ง ปากเป่ือย ลมหายใจ 

และกลิ่นตวัรุนแรงขึ้น ทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ เรอ ผายลมบ่อยๆ 

ปวดทอ้ง ทอ้งเสีย ถ่ายเหลวเป็นประจ า ทอ้งผูกเร้ือรัง ถ่ายยาก 

โดยยงัมีผลเสียจากโรคอื่นๆ ตามมาอีกหลายอย่างค่ะ👏 

. 

👩 🔬อย่างไรก็ตาม เราอาจดูแลตวัเองดว้ยการกินอาหารท่ีมีประโยชน์ 
ออกก าลงักายสม ่าเสมอ #หรืออาจหาอาหารเสริมมาบ ารุงร่างกาย 

อย่างเช่นการดื่ม #ดอกเตอร์วีทกราสซูเปอร์ช็อตส์ 

#ผลิตจากน ้าคั้นตน้อ่อนขา้วสาลี ท่ีสดใหม่ 

มีสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพและคุณค่าทางโภชนาการท่ีสูง 
. 

👉 #ยงัช่วยขบัสารพิษ #ดีท็อกซ์เลือด ท าให้เลือดสะอาด 

ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้น #พร้อมช่วยดีท็อกซ์ตบัให้แข็งแรงปลอดภยั 

ปกป้องตบัจากผลท่ีเราทานยามากๆ ไดร้วมถึงการได้ 

ดีท็อกซ์ล าไส้ให้สะอาดหมดจด ท าให้ล าไส้ของเรามีแบคทีเรียท่ีดี 

ยงัช่วยปรับปรุงระบบการย่อยให้ดีขึ้น และดีท็อกซ์ ปอด 
ช่วยลา้งโลหะหนักออกจากร่างกายดว้ยค่ะ 
. 

✅ เท่านั้นยงัไม่พอ Dr.Wheatgrass ยงัมี #SOD หรือสารตา้นอนุมุลอิสระ 

มีประสิทธิภาพสูง และไม่ไดถู้กย่อยโดยกระเพาะอาหาร 

โดย #SOD สามารถดูดซึมเขา้สู่เซลล์ไดโ้ดยตรง 

และท าหน้าท่ีปกป้องร่างกายไม่ให้ถูกท ารายจากอนุมูลอิสระ 

สามารถช่วยให้ร่างกายมีพลงัต่อสู้กบัอนุมูลอิสระ 

ก็เลยท าให้คนท่ีดื่ม Dr.Wheatgrass เป็นประจ า 

จะดูแก่ชา้กว่าคนท่ีอายุรุ่นเดียวกนันั่นเองค่ะ👍 

. 

. 

💥💥 เบ่ือไหม? อึดอดัแน่นทอ้ง พุงป่อง ลงพุง 

ขบัถ่ายยาก มีของเสียสะสมในล าไส้มานาน‼️ 

ลองน่ี!!! #ดอกเตอร์วีทกราสซูเปอร์ช็อตส์ ไฟเบอร์ดีท็อกซ์ 

ช่วยดูแลระบบขบัถ่ายดีขึ้น มีสารตา้นอนุมูลอิสระสูง 

และกรดอะมิโน แร่ธาตุต่างๆ ท่ีจ  าเป็นต่อร่างกายท่ีครบถว้น��✌️ 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%99?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B9%8C?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/sod?epa=HASHTAG


👇👇👇 

🔹ทานแสนง่าย แถมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียว 

🔹พกพาสะดวก แค่เอาใส่กระเป๋า 

🔹หากยงัไม่เปิดขวด ไม่จ  าเป็นตอ้งเก็บไวใ้นตูเ้ยน็ 

🔹คงคุณค่าสารอาหารไดค้รบถว้น (เปิดแลว้เก็บในตูเ้ยน็ไดค้ะ) 

🔹มีความปลอดภยัสูง ดื่มไดท้ั้งเด็ก, คนทอ้ง, แม่ให้นมลูก 

คนอยากมีลูก #จะช่วยบ ารุงไข่และสเปิร์มไดด้ีค่ะ 👩👧👦 

👇👇👇 

 

🌾 หลายคนอาจไม่แคร์ว่าจะทานอะไร จะทานแค่ไหนก็ได้ 
ในเมื่อจะออกก าลงักายอยู่แลว้ ค่อยไปเผาผลาญ 

แต่ว่าเร่ืองความแก่บางทีก็ไม่ไดเ้กี่ยวกบัความอว้น!! 

หรือการไม่ออกก าลงักายอย่างเดียวเท่านั้นนะคะ 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0?epa=HASHTAG


. 

👉 แต่ตอ้ง “เลือกทาน” อาหารท่ีดีต่อสุขภาพอย่างสม ่าเสมอ 

ท่ีส าคญัเราจะตอ้ง “ทานให้พออิ่ม” เพราะการทานอาหารมากเกินไป 

ในแต่ละมื้อ ก่อให้เกิดของเสียจากการเผาผลาญท่ีเรียกว่า #อนุมูลอิสระ 
. 

🙆  ซ่ึงจะออกมากเกินความจ าเป็น เจา้ตวัน้ีแหล่ะค่ะ 
ท่ีมีผลให้เกิดความเส่ือมโทรมของอวยัวะต่างๆ 

ภายในร่างกาย แก่ง่ายขึ้นโดยไม่รู้ตวัเลยค่ะ 

หากรู้ยงัน้ีแลว้ จะมวัแต่ตามใจปาก หรือเอาแค่หนักทอ้งมากๆ 

เพราะกลวัไม่อิ่ม คงไม่ไดแ้ลว้ ตอ้งเลือกทานท่ีดีต่อสุขภาพเราจริงๆ 
. 

👉โดยเราอาจจะคุน้เคยกบัค าว่า “รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่” 

คืออาหารจ าพวก คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมนั วิตามิน และเกลือแร่ 

แต่สภาวะเร่งในชีวิตประจ าวนั ท าให้บางคนไม่อาจปฏิบตัิตามนั้นได้ 
. 

ท าให้ปัจจุบนั “ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร” เขา้มามีบทบาทในชีวิต 

ใครหลายๆคน แต่เจา้อาหารเสริมจะดีและส าคญัจริงหรือไม่ 
อย่างไรนั้น ไปดูกนัค่ะ 
. 

💁 ดัง่เช่น ผลิตภณัฑ์อาหารเสริม Wheatgrass มีกรดอะมิโน 

และแร่ธาตุสารอาหารท่ีมีประโยชน์มากๆ 

เหมาะกบัคนท่ีรับสารอาหารแหล่งวิตามินไม่เพียงพอ 

เพราะการท่ีเรามีโภชนาการท่ีไม่ดี 

จะท าให้เกิดอนุมูลอิสระท่ีท าร้ายร่างกายอย่างมากค่ะ 
. 

ดงันั้น เราจึงควรรับสารท่ีต่อตา้นอนุมูลอิสระให้เพียงพอ 

เพ่ือปรับปรุงภาวะการเจริญพนัธุ์ของทั้งผูห้ญิงและผูช้าย 
. 

👉โดยเฉพาะกับ คนท่ีชอบสูบบุหร่ี ดื่มเหลา้ ดื่มกาแฟมากเกินไป 

จะส่งผลตอ่การผลิตฮอร์โมนเพศ 

ท าให้ผูห้ญิงเกิดภาวะเย้ือบุโพรงมดลูกเจริญผิดท่ี 

ส่วนผูช้าย ส่งผลต่อคณุภาพและปริมาณของสเปิร์มท่ีลดลง 
. 

☑️ ยงัช่วยตา้นอนุมูลอิสระ คนท่ีเครียด มีกงัวล มีภาวะซึมเศร้า 

อนุมูลอิสระจะมาทนัทีเลยค่ะ และส่งผลต่ออตัราการตั้งครรภ ์

เพราะเจา้ฮอร์โมนความเครียด รบกวนฮอร์โมนสืบพนัธ์ุของเราไดน้ะคะ 
. 

✅นอกจากน้ี หากเราไดด้ื่ม #วีทกราส แบบคั้นสด 60 ml 

จะเทียบเท่ากับ ผกัสดๆ จานยกัษ ์ถึง 2.2 กิโลกรัม เลยค่ะ 
เพราะวีทกราส ประกอบไปดว้ย enzyme กรดอะมิโนถึง 20 ชนิด 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA?epa=HASHTAG


ท่ีร่างกายสามารถดูดซึมทนัทีท่ีรับประทานเลย 
. 

💥ท่ีส าคญั มีวิตามินเกลือแร่ มากมายกว่า 90 ชนิด หลกัๆ 

ก็เช่น วิตามิน เอ, ซี, อี, เค วิตามิน บี1, บี2, บี6, บี12, บี9 

, Choline, Fiber, Calcium, ธาตุเหล็ก, Sodium, Magnesium, 

Phosphorus, Potassium, Zink, Copper, Manganese, 

Selenium, Omega3, 6, 9 ในอตัราส่วนท่ีสมดุล 
เป็นการช่วยเติมเต็มส่ิงท่ีร่างกายขาดหายไป 

โดยไม่ส่งผลเสียกบัร่างกายเลยค่ะ 
. 

💁เพราะเหตุน้ีเอง บางคนจึงไดย้กย่อง Wheatgrass 

ว่าเป็น “น ้าทิพยเ์พ่ือคงความอ่อนเยาว”์ 

น ้าของ Wheatgrass นั้น จะเรียกไดว้่า เลือดของทุกๆ ชีวิตเลยล่ะค่ะ 

คือดีกบัทุกส่ิงท่ีมีชีวิต สังเกตง่ายๆ หากสัตวท่ี์ได้ทาน Wheatgrass 

จะมีความสมบูรณ์ สุขภาพดี และอายุยืนกว่าสัตวท์ัว่ไปดว้ย 
. 

. 

♂️ อาหารเสริมสุขภาพ สดใหม่ Dr.Wheatgrass Supershot 

ช่วยบ ารุงสุขภาพให้แข็งแรง #มีสารอาหารสมบูรณ์ท่ีสุดแหล่งหน่ึงของโลก 
เก็บไดน้านกว่า 2 ปี หลงัจากเปิดขวด 

👇👇👇 

🌾 #เวลารับประทานก็แสนง่าย แถมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวอีกดว้ยค่ะ 

Dr.Wheatgrass ยงัสามารถพกพาไปไหนก็ได ้แค่เอาใส่กระเป๋า 

โดยท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งเก็บไวใ้นตู้เยน็ 

คงคุณค่าสารอาหารไดค้รบถว้น 

มีความปลอดภยัสูง ไม่มีกูลสเตน 

ดื่มไดท้ั้ง เด็ก, คนทอ้ง แม่ให้นมลูก คนอยากมีลูก 

เป็นทางเลือกหน่ึงท่ีช่วยบ ารุงไข่และสเปิร์มค่ะ 👩👧👦 

👇👇👇 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2?epa=HASHTAG


 



 



 



 

🌾 #ดื่มดอกเตอร์วีทกราสซูเปอร์ช็อตส์‼️ 

ทานวนัละแค่คร่ึงชอ้นชา อมไวใ้นปากสัก 2-3 นาทีก่อนกลืน 

ช่วยให้คุณมีสุขภาพดีอย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน��✌️ 

👇👇👇 

🔹ทานแสนง่าย แถมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียว 

🔹พกพาสะดวก แค่เอาใส่กระเป๋า 

🔹หากยงัไม่เปิดขวด ไม่จ  าเป็นตอ้งเก็บไวใ้นตูเ้ยน็ 

🔹คงคุณค่าสารอาหารไดค้รบถว้น (เปิดแลว้เก็บในตูเ้ยน็ไดค้ะ) 

🔹มีความปลอดภยัสูง ดื่มไดท้ั้งเด็ก, คนทอ้ง, แม่ให้นมลูก 

คนอยากมีลูก #จะช่วยบ ารุงไข่และสเปิร์มไดด้ีค่ะ 👩👧👦 

👇👇👇 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B9%8C?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCfoK7TAtFUNt0vykURLX85E0FleXp8GkSNj51VwZSOe1vPiPrCqk9M2mljZhVP5Moezx7fhwswQy1AJ7_sbXK-GvKEUWyhFk3u0qvBoLUsCPRTkCj-csOMLCZrZN-m6IwPDoF7forvBqltuzoy7QIUGr9z5iMZgVFsasZZwzmAc-5GCW0MAuBiKbl_82pkQQF-FjAoTt2S9_31fBzYTV3NiHr4J-S1R6r0dapeQRnbh5tJcM0rzXhTjA2gGrmuUacswsHyiPxwBCrRZE6hp0j0v0VjBCGOVoMeAJlDi-Q8vx-Tq2asetugVZ9ZQ2uT5C-WS76pvHhJo4iwWVhYZmg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCfoK7TAtFUNt0vykURLX85E0FleXp8GkSNj51VwZSOe1vPiPrCqk9M2mljZhVP5Moezx7fhwswQy1AJ7_sbXK-GvKEUWyhFk3u0qvBoLUsCPRTkCj-csOMLCZrZN-m6IwPDoF7forvBqltuzoy7QIUGr9z5iMZgVFsasZZwzmAc-5GCW0MAuBiKbl_82pkQQF-FjAoTt2S9_31fBzYTV3NiHr4J-S1R6r0dapeQRnbh5tJcM0rzXhTjA2gGrmuUacswsHyiPxwBCrRZE6hp0j0v0VjBCGOVoMeAJlDi-Q8vx-Tq2asetugVZ9ZQ2uT5C-WS76pvHhJo4iwWVhYZmg&__tn__=%2ANK-R


 

🌾 #ดอกเตอร์วีทกราสซูเปอร์ช็อตส์ ผลิตจากน ้าคั้นตน้อ่อนขา้วสาล ี

ท่ีสดใหม่ มีสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพและคุณค่าทางโภชนาการท่ีสูง 

และซูเปอร์ช็อตส์มีส่วนผสมของ #กราสจูสแฟคเตอร์ 

ท่ีช่วยให้เซลล์และเน้ือเย่ือแข็งแรงมีสุขภาพด ี
. 

👉 ยงัมีสารตา้นอนุมูลอิสระตามธรรมชาติ วิตามินไบโอฟลาโวนอยด์ 

กรดอะมิโนและแร่ธาตุต่างๆ ท่ีจ  าเป็นต่อร่างกายท่ีครบถว้น ��✌️ 

👇👇👇 

🔹ทานแสนง่าย แถมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียว 

🔹พกพาสะดวก แค่เอาใส่กระเป๋า 

🔹หากยงัไม่เปิดขวด ไม่จ  าเป็นตอ้งเก็บไวใ้นตูเ้ยน็ 

🔹คงคุณค่าสารอาหารไดค้รบถว้น (เปิดแลว้เก็บในตูเ้ยน็ไดค้ะ) 

🔹มีความปลอดภยัสูง ดื่มไดท้ั้งเด็ก, คนทอ้ง, แม่ให้นมลูก 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B9%8C?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAIa_MWJII_0chM3obuRcI7CVuMI10YeXjQImpEthssBP04OKZ29HXNrbLOOLyQo1vXCU8D-r7scWC6dgiUjuMX70-5N6IZ-NzmYCZ-HwDtrj5QKJKalK8rTEhXUW0-cqXr7r1VwcmuFMhBFOUMCV9nmXZhFLZtDvBZEHS8WLY2Uwv_bHga8FjZcrYfE-lBbDrTsASP0sGPczUGBzHl66T_pwVE0vG86ix7JQceFqF46XwF4HLQo3gdrGkbA941OQu52ejz5qLFkUSQMWt51B7X23R5YulsoS9Vty6sUFLolUNnFg9M7hgurGvWcoW74LJ5pKtKqQYAuiP2q1VxSYo&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAIa_MWJII_0chM3obuRcI7CVuMI10YeXjQImpEthssBP04OKZ29HXNrbLOOLyQo1vXCU8D-r7scWC6dgiUjuMX70-5N6IZ-NzmYCZ-HwDtrj5QKJKalK8rTEhXUW0-cqXr7r1VwcmuFMhBFOUMCV9nmXZhFLZtDvBZEHS8WLY2Uwv_bHga8FjZcrYfE-lBbDrTsASP0sGPczUGBzHl66T_pwVE0vG86ix7JQceFqF46XwF4HLQo3gdrGkbA941OQu52ejz5qLFkUSQMWt51B7X23R5YulsoS9Vty6sUFLolUNnFg9M7hgurGvWcoW74LJ5pKtKqQYAuiP2q1VxSYo&__tn__=%2ANK-R


คนอยากมีลูก #จะช่วยบ ารุงไข่และสเปิร์มไดด้ีค่ะ 👩👧👦 

👇👇👇 

 

🌾 ไม่ว่ายุคสมยัไหน จะตอ้งมีบุคคลท่ีเก่งกาจแต่ละวงการอยู่มากมาย 

ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง สวย หล่อ ร ่ารวย หรือจะเก่งในดา้นวิทยาศาสตร์ 

การคิดคน้ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ ออกมาเพ่ือประโยชน์สูงสุดของมนุษย‼์️ 

. 

👉ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ี ลว้นแต่มีความย่ิงใหญ่ท่ีแตกต่างกนัออกไป 

ดงัเช่นเดียวกบั Dr.Charles Schnabel Father of Wheatgrass 

ท่านคือบิดาแห่ง Wheatgrass ผูค้ิดคน้ส่ิงล ้าค่าน้ี ท่ีมานานกว่า 5 พนัปี 

. 

💁  โดยเร่ืองราวของ Wheatgrass หรือตน้ออ่นขา้วสาลี มีมายาวนานแลว้ 

แต่หลายคนยงัไม่รู้ลึกซ้ึงเท่าไหร่ รู้แค่เพียงว่า ทานแลว้สุขภาพดี อายุยืน 

#จนกระทัง่ปี 1930 ดร.ชารล์ส เอฟ ชเนเบล บิดาแห่ง “วีทกราส” 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAIa_MWJII_0chM3obuRcI7CVuMI10YeXjQImpEthssBP04OKZ29HXNrbLOOLyQo1vXCU8D-r7scWC6dgiUjuMX70-5N6IZ-NzmYCZ-HwDtrj5QKJKalK8rTEhXUW0-cqXr7r1VwcmuFMhBFOUMCV9nmXZhFLZtDvBZEHS8WLY2Uwv_bHga8FjZcrYfE-lBbDrTsASP0sGPczUGBzHl66T_pwVE0vG86ix7JQceFqF46XwF4HLQo3gdrGkbA941OQu52ejz5qLFkUSQMWt51B7X23R5YulsoS9Vty6sUFLolUNnFg9M7hgurGvWcoW74LJ5pKtKqQYAuiP2q1VxSYo&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B5?epa=HASHTAG


ไดเ้ร่ิมสังเกตไก่ท่ีท่านเลี้ยงไว ้เร่ิมมีอาการป่วยและไม่น่าจะรอดแลว้ 
. 

👉จึงท าการทดสอบคร้ังแรก โดยตดัตน้ขา้วสาลีอ่อน #มารักษาแม่ไก่ 

ดว้ยการให้กิน จากนั้นก็กลบัหายป่วย ฟ้ืนตวัเร็วจนน่าประหลาดใจ 

แลว้ยงัโตวนัโตคืน มีสุขภาพดีกว่าไก่ตวัอื่นๆ ท่ีไม่ไดก้ิน Wheatgrass 

. 

😀ท าให้ ดร.ชารล์ส เร่ิมศึกษาประโยชน์ของ Wheatgrass อย่างจริงจงั 
จนไดพ้บว่า ไก่ท่ีกิน Wheatgrass สามารถผลิตไข่ท่ีมีคุณภาพ 

ทางโภชนาการท่ีสูงกว่า ไก่ท่ีไม่ไดก้ิน Wheatgrass หรือไม่ 
. 

🔹 #เร่ิมจากการสังเกตในช่วงฤดูหนาว ว่าไก่มกัจะไม่ออกไข่ในช่วงน้ี 

ดร.ชารล์ส ไดล้องให้ไก่ไดก้ิน Wheatgrass ในฤดูหนาว ผลลพัธ์ก็คือ 

อตัราการผลิตไข่เพ่ิมขึ้นจาก 38% เป็น 84% อย่างน่ามหัศจรรย์ 
. 

👉แถมเปลือกไข่ยงัแข็งแรงกว่าไข่ปกติอีกดว้ย 

ยงัสามารถน าไปฟักเป็นลูกเจี๊ยบไดอ้ตัราการรอดท่ีสูงขึ้น 

และลูกเจี๊ยบท่ีฟักออกมา ก็มีสุขภาพท่ีแข็งแรงอย่างน่าท่ึง 

#จากการคน้พบดงักล่าว เขาไดน้ ามาประยุกต์เป็นอาหารเสริม 

ส าหรับครอบครัวและเพ่ือนบ้านจวบจนทุกวนัน้ี 

. 

💥มาถึงตรงน้ี หลายคนคงเขา้ใจมากขึ้นนะคะว่า #ตน้อ่อนขา้วสาล ี

มีประโยชน์และคุณค่าแค่ไหน ถึงเป็นท่ีนิยมของคนทัว่ไป 

ท่ีตอ้งการมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง‼️ 

. 

💁 ท่านใดสนใจทางเลือกใหม่ Dr.Wheatgrass Supershot 

ช่วยบ ารุงสุขภาพให้แข็งแรง #มีสารอาหารสมบูรณ์แหล่งหน่ึงของโลก 

#มีความปลอดภยัสูง ดื่มไดท้ั้งเด็ก, ผูสู้งอายุ และคนทอ้ง 
เวลาทานก็แสนง่าย ไม่มีกลิ่นเหม็นเขียว พกพกไปไดทุ้กท่ี 

เก็บไดน้านกว่า 2 ปี หลงัจากเปิดขวด #คงคุณค่าสารอาหารไดค้รบถว้น 

👇👇👇 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%88?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99?epa=HASHTAG


 

🌾 หากคุณตอ้งการมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง‼️ 

วิธีง่ายท่ีสุดคือ #ดื่มดอกเตอร์วีทกราสซูเปอร์ช็อตส์ 

ทานวนัละแค่คร่ึงชอ้นชา อมไวใ้นปากสัก 2-3 นาทีก่อนกลืน 

จะท าให้คุณมีสุขภาพท่ีดีอย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อนค่ะ��✌️ 

. 

💥#วีทกราส ดื่มแลว้ยงัช่วยให้สามารถมีลูกไดง้่ายขึ้น 

เพราะเขา้ไปช่วยในการลดค่า FSH ท่ีสูงๆ ลดลงไดด้ีค่ะ 

มีประสิทธิภาพช่วยบ ารุงไข่และสเปิร์มให้แข็งแรงอย่างมาก 

👇👇👇 

🔹ทานแสนง่าย แถมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียว 

🔹พกพาสะดวก แค่เอาใส่กระเป๋า 

🔹หากยงัไม่เปิดขวด ไม่จ  าเป็นตอ้งเก็บไวใ้นตูเ้ยน็ 

🔹คงคุณค่าสารอาหารไดค้รบถว้น (เปิดแลว้เก็บในตูเ้ยน็ไดค้ะ) 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B9%8C?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA?epa=HASHTAG


🔹มีความปลอดภยัสูง ดื่มไดท้ั้งเด็ก, คนทอ้ง, แม่ให้นมลูก 

คนอยากมีลูก #จะช่วยบ ารุงไข่และสเปิร์มไดด้ีค่ะ 👩👧👦 

 

👩 🔬 ส าหรับท่านใดท่ีมีลูกยาก เพราะมีปัญหาค่า FSH สูงมากๆ 

ลองหันมาดื่ม #ดอกเตอร์วีทกราสซูเปอร์ช็อตส ์ดูนะคะ 

👇👇👇 

🔹ทานแสนง่าย แถมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียว 

🔹พกพาสะดวก แค่เอาใส่กระเป๋า 

🔹หากยงัไม่เปิดขวด ไม่จ  าเป็นตอ้งเก็บไวใ้นตูเ้ยน็ 

🔹คงคุณค่าสารอาหารไดค้รบถว้น (เปิดแลว้เก็บในตูเ้ยน็ไดค้ะ) 

🔹มีความปลอดภยัสูง ดื่มไดท้ั้งเด็ก, คนทอ้ง, แม่ให้นมลูก 

คนอยากมีลูก #จะช่วยบ ารุงไข่และสเปิร์มไดด้ีค่ะ 👩👧👦 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B9%8C?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0?epa=HASHTAG


 

🌾 ยุคสมยัน้ี #เร่ืองการมีลูกยาก ก าลงัมีปัญหามากขึ้นเร่ือยๆ 

ดว้ยสภาพทางสังคมปัจจุบนั ท่ีตอ้งมีความรับผิดชอบมากขึ้น 

ท าให้มีหลายๆ คน เร่ิมแต่งงานชา้ลงขึ้นไปอีก จริงมั้ยคะ 

#และความเป็นจริง การมีลูกยากไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัอายุอย่างเดียว 
แต่ถา้แต่งงานมาเกินหน่ึงปี โดยท่ีไม่คุมก าเนิดแลว้ไม่มีลูก 

ก็เขา้ข่ายมีลูกยากเช่นกนั 

. 

และการบ ารุงดว้ยส่ิงท่ีมีประโยชน์จึงเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างมากค่ะ 

ท าให้ผลิตภณัฑ์ #วีทกราส จริงเป็นท่ีนิยม เพราะดีต่อสุขภาพมากๆ 

#ปลอดภยัส าหรับเด็ก ผูสู้งอายุ ผูท่ี้สุขภาพไม่แข็งแรง 

#สตรีตั้งครรภ์ #สตรีให้นมบุตร หรือผูท่ี้ก าลงัวางแผนมีบุตร 

คือสามารถช่วยให้คุณแม่ท่ีมีลูกยาก สามารถให้มีลูกไดง้่ายขึ้นค่ะ 
. 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3?epa=HASHTAG


💥 วีทกราส ช่วยควบคุมน ้าหนักไดด้ี กบัคนท่ีมีน ้าหนักเกินมาตรฐาน 

เพราะน ้าหนักมากไปหรือน้อยไป จะไปรบกวนการท างาน 

#ฮอร์โมนระบบสืบพนัธ์ุ ส่งผลในผูห้ญิงจะท าให้ ตกไข่น้อยลง 

ประจ าเดือนมาผิดปกติ และผูช้ายน ้าหนักตวัท่ีมากเกินไป 

จะส่งผลให้ปริมาณอสุจิน้อยลงไดค้่ะ 
. 

อีกทั้ง #วีทกราส มีกรดอะมิโนและแร่ธาตุสารอาหารท่ีครบถว้นอยู่แลว้ 

โดยคนท่ีรับสารอาหารแหล่งวิตามินไม่เพียงพอ 

จะท าให้เกิดอนุมูลอิสระท่ีท าร้ายร่างกายอย่างไดง้่าย 

แต่ #วีทกราส ช่วยเติมเต็มสารอาหารไดอ้ย่างเพียงพอ 

ช่วยปรับปรุงภาวะการเจริญพนัธุ์ของทั้งผูห้ญิงและผูช้ายไดด้ีย่ิงขึ้น 

. 

แต่ส่ิงท่ีควรหลีกเลี่ยง คือ การสูบบุหร่ี ดื่มเหลา้ ดื่มกาแฟมากเกินไป 

เพราะมนัส่งผลต่อการผลิตฮอร์โมนเพศโดยตรง 

ท าให้ผูห้ญิง #เกิดภาวะเย้ือบุโพรงมดลูกเจริญผิดท่ีได้ 

ส่วนผูช้ายส่งผลต่อคณุภาพและปริมาณของสเปิร์มดว้ยค่ะ 
. 

ส่วนคนท่ีมีความเครียด กงัวล หรือภาวะซึมเศร้า 

อนุมูลอิสระจะมาทนัทีเลยค่ะ และส่งผลต่ออตัราการตั้งครรภ ์

เพราะเจา้ฮอร์โมนความเครียด จะไปรบกวนฮอร์โมนสืบพนัธ์ุ 

แต่ถา้ทาน “วีทกราส” ก็จะช่วยตา้นอนุมูลอิสระเหล่าน้ีไดด้ีค่ะ 
. 

👉นอกจากน้ี #วีทกราส ยงัมีความพิเศษ ท่ีช่วยในการลดค่า FSH 

หรือ Follicle Stimulating Hormone เหมาะส าหรับคน 

ท่ีกงัวลว่า ค่า FSH สูงเกินไป #อธิบายคือ ฮอร์โมน FSH 

มีหน้าท่ีกระตุน้ไข่สุก ต่อมใตส้มองท าหน้าท่ี สร้าง FSH ขึ้น 

เพ่ือกระตุน้เซลล์ไข่ท่ีมีอยู่ในรังไข่ให้เจริญขึ้น 

จากเซลล์เล็กๆ ให้ค่อยๆ สุก เพ่ือพร้อมในการผสมกบัเช้ืออสุจิ 

FSH มีผลต่อการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงในวยัสาว 

หากร่างกายไม่มี FSH ไข่ก็จะไม่สุก และท าให้เป็นหมนัไดค้่ะ 
. 

#วีทกราส มีอิทธิพลต่อฮอร์โมนต่อมใตส้มอง Growth Hormone 

และ Prolactin #ซ่ึงโพแลคตินน้ี ส่งผลเกิดจากความเครียด 

ท่ีส่งผลให้เกิดความผิดปกติในการหลัง่ฮอร์โมน ท าให้รอบเดือนไม่ปกติ 

ก็เลยท าให้การตกไข่ต ่าลง และฮอร์โมนเอสโตรเจนต ่าลงดว้ยค่ะ 
. 

👩 🔬 ส าหรับใครท่ีอยากมีลูก แต่มีปัญหาค่า FSH สูงมากๆ 

อยากให้หันมาไดล้องดื่ม #ดอกเตอร์วีทกราสซูเปอร์ช็อตส์ 
แลว้ก็ลองไปตรวจค่า FSH จะเห็นผลว่า ค่า FSH ลดลงเร็วมาก 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B9%8C?epa=HASHTAG


บางคนอยู่ในภาวะปกติ จนสามารถกระตุน้ไข่และเก็บไข่ได้ 

แถมไข่ยงัมีความสมบูรณ์และคุณภาพท่ีดีขึ้นอีกดว้ย ��✌️ 

 
 

🌾 #ผูห้ญิงแค่อายุมากขึ้น ไข่ในรังไข่จะลดลงเร่ือยๆ แลว้ค่ะ 

ทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพ #ท าให้โอกาสการมีลูกลดลงไปดว้ย 

ต่างจากผูช้ายท่ีสามารถมีลูกได ้แมจ้ะอายุเกิน 90 ปี ไปแลว้ 
. 

เพราะผูห้ญิงเราแค่อยู่เฉยๆ ไข่ก็ฝ่อแลว้ ตั้งแต่แรกเกิด 

ผูห้ญิงจะมีไข่ในรังไข่ประมาณ 1-2 ลา้นฟอง 

พอเขา้สู่วยัเจริญพนัธุ์ หรือเร่ิมมีประจ าเดือนคร้ังแรก 

ไข่ก็เหลือ 3-4 แสนฟอง และลดลงเร่ือยๆ ตามอายุท่ีมากขึ้น 

#ท่ีส าคญั ไม่สามารถเพ่ิมจ านวนหรือสร้างขึ้นใหม่ได้ 
แตกต่างจากน ้าเช้ือของผูช้ายท่ีสร้างใหม่ไดเ้ร่ือยๆ ค่ะ 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D?epa=HASHTAG


. 

👉ท าให้มีอลัตร้าซาวด์ติดตามฟองไข่ เพ่ือจะไดเ้ห็นฟองไข่ไงล่ะคะ 

เพราะเมื่อเรานอนกบัสามี จนเกิดการปฎิสนธิพอดี ก็เกิดการทอ้ง 

#แต่จะแน่ใจมั้ยว่า เป็นการทอ้งท่ีมาจากไข่และสเปิร์มท่ีสมบูรณ์ 

ก็เพราะอะไรท่ีไม่สมบูรณ์ก็จะทอ้งยากมาก 

มนัจะฟ่อ หยุดการพฒันา ไม่สามารถเป็นมนุษยไ์ด้ 
. 

โดยธรรมชาติจะคดัเลือกอะไรท่ีสมบูรณ์เท่านั้น‼️ 

ถา้ไม่สมบูรณ์ ธรรมชาติจะไม่ยอมให้ส่ิงนั้นเจริญต่อไป 

ท าให้ตอ้งกลบัมาอลัตร้าซาวด์ไข่ เพ่ือดูไข่ให้สมบูรณ์ท่ีสุด 

#เพราะคนท่ีอยากมีลูก คงไม่อยากติดแลว้หลุดอีกแลว้ 

#เพราะธรรมชาติจะฉลาดมาก อะไรไม่สมบูรณ์ติดยากมากค่ะ 
. 

🧐ดว้ยเหตุน้ี #เลยตอ้งมีอลัตร้าซาวด์ไข่ เพราะไม่มีทางรู้เลยว่า 

ไข่คุณสมบูรณ์รึเปล่า ไม่สมบูรณ์ก็ไม่ติด ต่อให้เจอกนัก็ตาม 

#ธรรมชาติจะหลีกเลี่ยงอะไรท่ีไม่สมบูรณ์ต่อให้เจอกนั ก็ไม่ติดค่ะ 
. 

👩 🔬ส่วนวิธีการดูไข่นั้น #ไข่ท่ีสมบูรณ์ตอ้งมีขนาดเท่าไหร่นั้น 

#ซ่ึงทางการแพทยย์ืนยนัว่า ตอ้งมีประมาณ 20 มิลลิเมตร 

ก่อนตก ถึงจะเป็นไข่ท่ีสมบูรณ์ แต่ถา้มีเล็กกว่านั้น 

เช่นมี 18 มิลลิเมตรแลว้ตก ก็มีโอกาสทอ้งไดเ้หมือนกนัค่ะ 

แต่ในภาพรวมทัว่ๆ ไป ควรจะ 20 มิลลิเมตรไวก้่อน 

เพราะไข่ไม่ไดต้กทุกๆ เดือนนะคะ ตกอยู่แค่ 80% เท่านั้นเอง 
. 

นอกจากน้ี ใครท่ีอยากมีลูกจริงๆ อาจทานอาหารท่ีมีประโยชน์ 

ออกก าลงักายสม ่าเสมอ หรือจะลองบ ารุงดว้ยอาหารเสริม 

อย่างดื่มผลิตภณัฑ์ #วีทกราส #น่ีก็จะช่วยให้มีลูกง่ายขึ้นค่ะ 

โดยคนท่ีเครียดบ่อยๆ มีกงัวล มีภาวะซึมเศร้า อนุมูลอิสระจะมาทนัที 

#และส่งผลต่ออตัราการตั้งครรภ์ เพราะเจา้ฮอร์โมนความเครียด 

จะเขา้ไปรบกวนฮอร์โมน ระบบสืบพนัธ์ุของเราไดน้ะคะ 
. 

แต่ #วีทกราส #มีขอ้ดีช่วยตา้นอนุมูลอิสระไดสู้งมากๆ ค่ะ 

คือช่วยควบคุมน ้าหนักคนท่ีเกินเกณฑ์มาตรฐาน 

เพราะน ้าหนักท่ีมากหรือน้อยไป 

จะไปรบกวนการท างานของ ฮอร์โมน ระบบสืบพนัธ์ุ 

#ส าหรับผูห้ญิงจะท าให้ ตกไข่น้อยลง ประจ าเดือนมาผิดปกติ 

#ส่วนผูช้าย จะส่งผลให้ปริมาณอสุจิน้อยลงไดค้่ะ 
. 

💥#ท่ีส าคญั #วีทกราส ทานง่าย ทานไดส้ะดวกท่ีสุด ปลอดภยั 
เหมาะส าหรับเด็ก ผูสู้งอายุ ผูม้ีสุขภาพไม่แข็งแรง สตรีตั้งครรภ์ 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%88?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%86?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2?epa=HASHTAG


สตรีให้นมบุตร หรือผูท่ี้ก าลงัวางแผนมีบุตร👩👧👦 

👇👇👇 

 

🌾 เวลาทานก็แสนง่าย #แถมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวอีกดว้ยค่ะ 

Dr.Wheatgrass #ยงัสามารถพกพาไปไหนก็ได ้แค่เอาใส่กระเป๋า 

หากยงัไม่เปิดขวด ไม่จ  าเป็นตอ้งเก็บไวใ้นตูเ้ยน็ และคงคุณค่าสารอาหารไดค้รบถว้น (เปิดแลว้เก็บในตู้เยน็นะคะ) 
มีความปลอดภยัสูง ดื่มไดท้ั้งเด็ก, คนทอ้ง, แม่ให้นมลูก 

คนอยากมีลูก #จะช่วยบ ารุงไข่และสเปิร์มไดด้ีค่ะ 👩👧👦 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0?epa=HASHTAG


 

🌾 #เคยคิดไหมคะว่า อะไรเป็นส่ิงท่ีส าคญัท าให้สุขภาพร่างกายดีขึ้น 

หรือพูดง่าย ๆ #อะไรคือส่ิงมหัศจรรยข์องชีวิต? 

. 

✅ ดร. คริส เรโนลด์ ศลัยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ เป็นแพทยค์นแรก 

และคนเดียว ท่ีไดเ้ห็นถึงผลการรักษาของ #วีทกราส 

จึงไดพ้ฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมของ #วีทกราสออกมาจ าหน่าย 

เขาเป็นผูน้ าระดับโลก มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเขา้ใจถึงผล 

การรักษาท่ีเป็นประโยชน์ของวีทกราสและซีเรลอื่นๆ อย่างแทจ้ริง‼️ 

. 

💥 “วีทกราสดีส าหรับคุณ-น่ีคือค าสัญญา” จาก ดร.คริส เรโนลด์ 

มีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ยืนยนัว่า #วีทกราสดีต่อสุขภาพ 

เป็นตวัช่วยกระตุน้การท างานของระบบภูมิคุม้กนั👏 

ซ่ึงปลอดภยัสามารถทานไดทุ้กวนั ช่วยเพ่ิมพละก าลงั 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E?epa=HASHTAG


และช่วยป้องกนัการติดเช้ือไวรัส และโรคอื่นๆ 
. 

🤩นอกจากน้ี #วีทกราส จะยงัช่วย Detox ดีท็อกซ์ล าไส้ให้สะอาด 

ช่วยขบัสารพิษออกจากร่างกาย ท าให้ร่างกายแข็งแรง 

สามารถตา้นอนุมูลอิสระไดด้ี คนท่ีเครียด มีกงัวล มีภาวะซึมเศร้า 

ท าให้อนุมูลอิสระจะมาทนัที และส่งผลต่ออตัราการตั้งครรภ ์
เพราะฮอร์โมนความเครียด จะไปรบกวนฮอร์โมนสืบพนัธุ์นั่นเอง 
. 

👉โดย #วีทกราส ดื่มแลว้ยงัช่วยให้สามารถมีลูกไดง้่ายขึ้น 

เพราะเขา้ไปช่วยในการลดค่า FSH ท่ีสูงๆ ลดลงไดด้ีค่ะ 

มีประสิทธิภาพช่วยบ ารุงไข่และสเปิร์มให้แข็งแรงอย่างมาก 
. 

😁 หากคุณตอ้งการมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง 

วิธีท่ีง่ายท่ีสุดคือ #การทานดอกเตอร์วีทกราสซูเปอร์ช็อตส์ 

ทานวนัละแค่หน่ึงชอ้นชา อมไวใ้นปากสัก 2-3 นาทีก่อนกลืน 

จะท าให้คุณมีสุขภาพท่ีดีอย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อนค่ะ��✌️ 

👇👇👇 

🔹ทานแสนง่าย แถมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียว 

🔹พกพาสะดวก แค่เอาใส่กระเป๋า 

🔹หากยงัไม่เปิดขวด ไม่จ  าเป็นตอ้งเก็บไวใ้นตูเ้ยน็ 

🔹คงคุณค่าสารอาหารไดค้รบถว้น (เปิดแลว้เก็บในตูเ้ยน็ไดค้ะ) 

🔹มีความปลอดภยัสูง ดื่มไดท้ั้งเด็ก, คนทอ้ง, แม่ให้นมลูก 

คนอยากมีลูก #จะช่วยบ ารุงไข่และสเปิร์มไดด้ีค่ะ 👩👧👦 

👇👇👇 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B9%8C?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0?epa=HASHTAG


 

🌾 ทานง่าย ทานไดส้ะดวกท่ีสุด ปลอดภยั เหมาะส าหรับเด็ก 

ผูสู้งอายุ ผูท่ี้สุขภาพไม่แข็งแรง สตรีตั้งครรภ์ สตรีให้นมบุตร 

หรือผูท่ี้ก าลงัวางแผนมีบุตร👩 👧 👦 

. 

. 

#wheatgrass 

#drwheatgrass #supershot 

#drwheatgrassthailand 

#ตน้อ่อนขา้วสาล ี

https://www.facebook.com/hashtag/wheatgrass?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/drwheatgrass?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/supershot?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/drwheatgrassthailand?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5?epa=HASHTAG


 

🌾 ใครท่ีรักสุขภาพ ตอ้งไม่พลาดให้ #Drwheatgrass ดูแลคณุนะคะ 

เป็นผลิตภณัฑ์อาหารเสริม #ท่ีมีสารอาหารสมบูรณ์ท่ีสุดของโลก 

👉ท่ีไดร้ับการรับรองคุณภาพจากสถาบนัวิจยัท่ีน่าเช่ือถือ‼️ 

โดยการันตีรีวิวจากผูไ้วใ้จท่ีใชผ้ลิตภณัฑ์ของเราอีกมากมาย 

✅ แถมทานง่าย มีรสชาติอร่อย 

✅ สะดวกพกพาไปไดทุ้กท่ีดว้ยค่ะ✌️ 

👇👇👇 

https://www.facebook.com/hashtag/drwheatgrass?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81?epa=HASHTAG


 

🌾เช่ือว่า หลายคนก าลงัเสาะหาสารอาหารจากธรรมชาติดีท่ีสุด 

มีประโยชน์ครบถว้น มาบ ารุงร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรง 

และหน่ึงในนั้นตอ้งมี #วีทกราส หรือ #ตน้อ่อนขา้วสาลี แน่นอนค่ะ 
. 

👉อนัท่ีจริงแลว #ตน้อ่อนขา้วสาลี มีอยู่หลายชนิดนะคะ 
และถือว่า มีประโยชน์พร้อมสารอาหารครบถว้นมากท่ีสุดดว้ย 

ยงัเป็น #ความมหัศจรรย ์ท่ีเกิดขึ้นเพียงแป๊ปเดียวเท่านั้น!!! 

โดยสารอาหารท่ีน่าท่ึงน้ี ท่ีเกิดขึ้นกบัตน้อ่อนขา้วสาลีนั้น 

#จะเกิดขึ้นเพียงระยะสั้นๆ เพียงไม่กี่วนั หลงัจากการปลูกเองค่ะ 
. 

😆 #จึงเป็นความพิเศษและโดดเด่นท่ีท าให้ใครๆ 

ตอ้งหันมาสนใจดื่ม #วีทกราส อย่างจริงจงั‼️ 

เพราะแต่ละวนัท่ีเราใชชี้วิต อาจไดร้ับสารพิษเขา้สู่ร่างกายโดยไม่รู้ตวั 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%86?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%88%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%86?epa=HASHTAG


#วีทกราส #จะเป็นตวัหน่ึงท่ีดีท็อกซ์ชั้นดี ขบัสารพิษออกจากร่างกาย 

ท าให้ร่างกายแข็งแรง และมีระบบภูมิคุม้กนัท่ีเขม้แข็งดว้ย 
. 

👉อย่างท่ีบอกค่ะว่า “วีทกราส” ถือว่ามีสารอาหารท่ีสมบูรณ์มากๆ 

หากเราไดก้ิน #วีทกราส แบบคั้นสด 60 ml. 

จะเทียบเท่ากับ ผกัสดๆ จานยกัษ ์ถึง 2.2 กิโลกรัม เลยค่ะ 
#เพราะวีทกราส ประกอบไปดว้ย enzyme กรดอะมิโนถึง 20 ชนิด 

ท่ีร่างกายสามารถดูดซึมทนัทีท่ีรับประทานเลย 
. 

✅ นอกจากน้ี #กรดอะมิโน ถือเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดของโปรตีน 

ท่ีซึมสู่ร่างกายไดท้นัทีท่ีเราทาน #ถา้ไม่มีกรดอะมิโน ก็จะไม่มีโปรตีน 

#ลองนึกภาพตามนะคะ เช่น เมื่อเราทานเน้ือท่ีเป็นโปรตีนสู่ร่างกาย 

ร่างกายของเราไม่ไดรั้บโปรตีนจากช้ินเน้ือนั้นทนัทีท่ีเราทานค่ะ 
. 

👉 เพราะเน้ือท่ีเรากินมนัเป็นโมเลกุลท่ีขนาดใหญ่มากกว่า 

ท่ีเซลล์และเน้ือเย้ือจะดูดซึมเขา้ไปได ้#โดยระบบย่อยอาหาร 
จะท าการย่อยโปรตีนของเน้ือให้เป็นกรดอะมิโนก่อน 

แลว้จึงดูดซึมเขา้สู่กระแสเลือดเราให้น าไปใชป้ระโยชน์ไดค้่ะ 
. 

😁 #น่ีแค่ประโยชน์เล็กน้อยของ #วีทกราส เท่านั้นนะคะ 

#ยงัมีความน่าอศัจรรยอ์ีกมากมาย ท่ีดีต่อร่างกายของเรา 
. 

>>>ในคร้ังต่อไป เราจะมาบอกเล่าคุณค่าดีๆ 

ท่ีไดจ้าก “วีทกราส” กนัต่อ...ค๊าาาาาา✌️ 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B0?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2?epa=HASHTAG


 

จะบอกว่า #drwheatgrass #burnspray สามารถใชไ้ดก้บัอาหารเบิร์นในปาก เช่นการดื่มน ้าร้อน หรืออาหารท่ีร้อนเกินไปคะ 

https://www.facebook.com/hashtag/drwheatgrass?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/burnspray?epa=HASHTAG


 

ขอบคุณรีวิวของ #drwheatgrass จากฝัง่ออสเตรเลียคะ skin recovery cream / skin recovery spray เป็น a must 

ท่ีตอ้งพกพาเลย ใชไ้ดท้ั้งครอบครัว #ฉีดหลงัอาบแดด #ทาผื่นผา้ออ้ม #ผื่นแพท้ัว่ไป ดีงามคะ 
. 

The #skinrecoverycream and #skinrecoveryspray from @drwheatgrassau are the perfect 

solution to cracked skin/rough skin. The high levels of naturally occurring antioxidants 

(vitamins A,C& E) are in the solution which assist with the healing and recovery. I use this 

on my face after a long day in the sun, I also use this on Leo’s #eczema which irritates Leo so 

much, and this is the one treatment that stops his discomfort. #drwheatgrass 

harriescarroll Love it. Love all the products. 🔥🔥🌴🌴😊😊😊 

drwheatgrass ... harriescarroll Thanks for sharing your story. Happy to hear helping little 

Leo💕too. Use sparingly, a little goes a long way. 👍 

https://www.facebook.com/hashtag/drwheatgrass?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%94?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/skinrecoverycream?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/skinrecoveryspray?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/eczema?epa=HASHTAG


 

 

สารสกดั grass juice factors ของ drwheatgrass สามารถตา้นอนุมูลอิสระไดม้ากกว่าน ้าคั้นสด และประหยดักว่ามาก คงไม่ตอ้ง
บอกกล่าวว่า #วีทกราส #drwheatgrass ดียงัไง น่ีคือผูผ้ลิตวีทกราสท่ีท าการทดลองวิจยับนัทึกขอ้มูล ผูน้ าวีสกราสอนัดบั1 ของโลก มี
ไวท่ี้บา้นนะคะ เพ่ือคุณและคนท่ีคุณรัก 

https://www.facebook.com/258790251240833/photos/a.327832411003283/625890911197430/?type=3&theater
https://www.facebook.com/258790251240833/photos/a.327832411003283/625890911197430/?type=3&theater
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/drwheatgrass?epa=HASHTAG


 
 



 



 

รีวิวจากว่าท่ีคุณแม่มือใหม่ทั้งหลายคร้าาาา 👩 👧 👦👩 👧 👦#dr.wheatgrass ตวัท่ีไดร้ับการยอมรับ คือ #supershot เป็น

ตวัช่วยท่ีเหล่าคุณแม่เลือกใชใ้นการเตรียมความพร้อมของร่างกาย จากภายในสู่ภายนอก 💑👩 👩 

https://www.facebook.com/hashtag/dr?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAinyzvSJj9ldTK8uGfFVonqSVpoxSuTJAFuWgS67gim9mq79m-_15btSbFrPw0kjXg29CvdqtvN80Qv_upEz9KysD6MkTTAjCyYkiktp1MVb8nMx4j_mS1qzuO_dSz8XuJrcxqFiaBPr348TzdS91YeZRl1wLtZWSWWfw09-2y-gIYVevbefOh2dhDxI-0iEYll5bQw2RmDgcncxzyQm5l-Z0jb4xn4jFvZZfSrIAp23rizUQUXu6PqM4C0rb1RQJVq_gmWD85vdi2Aklfgvq64UaTMdco5nwzgD_BrkZbTGyaOTTYFXJhhd74LKE8UhwTJOCISnOOOIhSnzwfOCg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/supershot?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAinyzvSJj9ldTK8uGfFVonqSVpoxSuTJAFuWgS67gim9mq79m-_15btSbFrPw0kjXg29CvdqtvN80Qv_upEz9KysD6MkTTAjCyYkiktp1MVb8nMx4j_mS1qzuO_dSz8XuJrcxqFiaBPr348TzdS91YeZRl1wLtZWSWWfw09-2y-gIYVevbefOh2dhDxI-0iEYll5bQw2RmDgcncxzyQm5l-Z0jb4xn4jFvZZfSrIAp23rizUQUXu6PqM4C0rb1RQJVq_gmWD85vdi2Aklfgvq64UaTMdco5nwzgD_BrkZbTGyaOTTYFXJhhd74LKE8UhwTJOCISnOOOIhSnzwfOCg&__tn__=%2ANK-R


 

ส าหรับคุณแม่ท่ีมีบุตรยาก เรามีตวัช่วยท าให้ไข่มีจ  านวนเพ่ิมมากขึ้น คือ #supershot เป็นการเตรียมความพร้อมท่ีจะท า lVF เรามาเตรียม
ความพร้อมจากภายในไปพร้อมๆกนันะค่ะ 

https://www.facebook.com/hashtag/supershot?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAO6YAkJ45GBNjAR_lAB0iqwaDKFECc5m7dpCNtdU0ckOqZ8WkQz0OuVqWPHaOIxPvFzU1qaoUR1qnEZxjJuD8f0Zy4ni5RKT1F181-NmhUchzZcjlWo8zQGi8HS4aOCYKuMClcnJspw768HTU2t5dyg9r8NuHREn-AYECEKJbvbc4vOniNlFq4oN9GBLpfQJk2E6JAItA_Ni6xvQyHXIbZtbvZiWHhnS5ynCWT4RhKUY_8kjFayon5GbbTO-WUjSfyDxX875zi7dhxNvtifxpKWB4U62KhxTXFsvybGJ7QKxhNzO9XTOegRvJ8jQa7WyxO7jw3oB74xceSzPMqCPc&__tn__=%2ANK-R


 

 

ไม่ว่าจะแผลแบบไหน รักษายากขนาดไหน #drwheatgrass เอาอยู่ๆๆๆๆ 😜😜 การันตีดว้ยรีวิวจากผูใ้ชจ้ริง ดีไม่ดี เห็นผลจริงมั้ยยย ดู

ไดจ้ากรีวิวและการซ้ือซ ้าของลูกคา้ #wheatfix เอาอยู่เร่ืองแผลๆ ไม่ว่าจะแบบไหน บอกไดค้ าเดียวว่า ดีจริง เอาอยู่มากๆ 👍🏻👍🏻 

https://www.facebook.com/258790251240833/photos/a.327832411003283/624517151334806/?type=3&theater
https://www.facebook.com/258790251240833/photos/a.327832411003283/624517151334806/?type=3&theater
https://www.facebook.com/hashtag/drwheatgrass?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/wheatfix?epa=HASHTAG


 

 

อาการปวดเมื่อย เป็นอาการท่ีแทบทุกคนตอ้งเคยเป็น สร้างความร าคาญและเป็นกงัวลมาก เพราะไม่สามารถท าอะไรได้
สะดวก #superblam สามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อยไดแ้ละท่ีส าคญัเป็นยาคลายกลา้มเน้ือท่ีดีทีเดียว เรียกไดว้่า หลอดเดียว

คุม้ 😋😋😋 

https://www.facebook.com/258790251240833/photos/a.327832411003283/432387643881092/?type=3&theater
https://www.facebook.com/258790251240833/photos/a.327832411003283/432387643881092/?type=3&theater
https://www.facebook.com/hashtag/superblam?epa=HASHTAG


 

 

ผลิตภณัฑ์ #drwheatgrass ท่ีไดร้ับการยอมรับจากลูกคา้ท่ีไดใ้ชจ้ริงอีกตวัคือ #wheatfixburnspray ไม่ว่าจะเป็นแผลชนิด

ไหนๆ รวมถึงแผลเยบ็อบัช้ืน ไม่สมานกนั เกิดจากการอกัเสบ เมื่อใช่สเปรย ์wheatfix แผลสมานดีขึ้น เรียบขึ้น เน่ือท่ีพองจากการอกัเสบ 

ยุบลงภายใน 1 คืน มีติดบา้นไว ้ไม่เสียหายนะคร้าาา 😘😘😘 

https://www.facebook.com/258790251240833/photos/a.327832411003283/427505417702648/?type=3&theater
https://www.facebook.com/258790251240833/photos/a.327832411003283/427505417702648/?type=3&theater
https://www.facebook.com/hashtag/drwheatgrass?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/wheatfixburnspray?epa=HASHTAG


 

ผลิตภณัฑ์ของ #drwheatgrass เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไดม้าจากธรรมชาติลว้นๆ สกดัมาจากขา้วสาลี โดยเฉพาะ #supershot ท่ีไดร้ับ

ความไวว้างใจจากคุณแม่ท่ีมีภาวะมีบุตรยาก ท่ีมีความตอ้งการมีบุตรเลือกใช ้เพราะมีความบริสุทธ์ิ เขม้เขน้ ทานง่าย รสชาติอร่อย เสริมสร้าง

ความสมดุลให้แก่ร่างกายจากภายในคร้าาาา 👧🏻👶🏻👦🏻🧒🏻 

https://www.facebook.com/hashtag/drwheatgrass?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/supershot?epa=HASHTAG


 

โรคภูมิแพไ้ซนัส หากใครได้เป็น ถึงแมว้่าจะผ่านการผ่าตดัมาแลว้ แต่ก็ยงัตอ้งระวงัมลภาวะท่ีอาจส่งผลให้อาการหายใจล าบาก เป็นขึ้นมา

อีก 🤧🤧🤧 ใช่ว่าผ่าตดัแลว้จะหายขาดนะจร้าาาา... #Supershots เป็นทางเลือกท่ีลูกคา้หลายคนเลือก ผลท่ีออกมา คือ ช่วยให้

หายใจโล่งขึ้น และยงัข่วยให้เลือดลมหมุนเวียนไดด้ี supershots เป็นการฟ้ืนฟูร่างกายให้แข็งแรงมาจากภายใน 💪🏻💪🏻💪🏻 

https://www.facebook.com/hashtag/supershots?epa=HASHTAG


 

หากคุณมีปัญหาเร่ืองแผลท่ีหายยากซ่ึงมีสาเหตุมาจากโรคเบาหวาน🧐🧐เราขอเสนอผลิตภณัฑ์ของ Dr.Wheategrass เป็นอีก

หน่ึงทางเลือกในการรักษาแผลของคุณให้หายเร็วขึ้น นั่นคือ#Superbalm และ#skinrecoveryspray ซ่ึงผลิตภณัฑ์จาก 

Dr.Wheategrass ไดผ้่านการวิจยัและไดร้ับการรับรองจากสถาบนัวิจยัท่ีน่าเช่ือถือหลายสถาบนั ให้เราได้เป็นส่วนหน่ึงในการดูแล

สุขภาพคุณนะคะ👍🏻👍🏻👍🏻 



 

ไม่ว่าคุณจะแพอ้ะไรมา มากหรือน้อย โดยเฉพาะช่วงน้ีอากาศค่อนขา้งร้อน อาการแพเ้หงื่อจึงเป็นอาการท่ีเป็นกนัมาก ย่ิงเกาย่ิงเห่ออออ

🤔🤔 #superbalm สามารถบรรเทาอาการคนั และท าให้รอยแดงๆจางลงดว้ย เร่ิดมากๆๆๆๆ💋💋มีติดบา้นไว ้ไม่เสียหายจร้าาา

👍🏻👍🏻👍🏻 

https://www.facebook.com/hashtag/superbalm?epa=HASHTAG


 

หากคุณเป็นคนท่ีรักในการดูแลสุขภาพ ให้ #DrWheatgrass เป็นหน่ึงในการดูแลสุขภาพของคุณ ผลิตภณัฑ์ของเรามีให้เลือกมากมาย 

ทุกตวัไดรั้บการรับรองคุณภาพจากสถาบนัวิจยัท่ีน่าเช่ือถือ พร้อมทั้งรีวิวและค าแนะน าจากผูท่ี้ใชท่ี้ไวใ้จในผลิตภณัฑ์ของเรา ให้ 
#Drwheatgrass ร่วมดูแลสุขภาพคุณนะคะ 

https://www.facebook.com/hashtag/drwheatgrass?epa=HASHTAG


 

ถา้หากว่าลูกน้อยของคุณมอีาการเป็นหวดับ่อยๆ เป็นปัญหาท่ีสร้างความกงัวลแก่คุณแม่ทั้งหลาย🤧😷 เราขอ

เสนอ #supershort ผลิตภณัฑ์คุณภาพจาก #DrWheatgrass ตวัน้ีจะช่วยสร้างภูมิคุม้กนัแก่ลกูน้อยของคุณให้แข็งแรง สามารถ

ต่อตา้นเช้ือไวรัสต่างๆท่ีเป็นตน้เหตุให้เกิดหวดัได ้👧🏻👦🏻❤️❤️ 

https://www.facebook.com/hashtag/supershort?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBTl17JXa1TuPviJVDoSr6bkq0iLitx9ZMOf56hBnze6ibBAhVN4d9N25t49ONPxlQKpbaeE-Z29bP0q3dsyQW68jfpWKKsQjR46NoQEmAMwnlEcDr7vhMM75xT0pd59k-S37GVhE9nNO4AU2f9LiaswR8wv3wPSqJKUncyslREf8NMnEIzjjwEWr96T7f4-b6xgNJzT1Ut3BdpA0XoPclRVrhN7xMGy-ua8ifIP5TVfBQN8ZAQ1nvKcQ16IBMKhrvUlbEcmWLA8KP4WcurYsjXvTTDcQni0j_2gGI2NW17W-rMhR7Si39Y1SSfltPmwSL-_SZmPD2Ciet73TuhGtY&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/drwheatgrass?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBTl17JXa1TuPviJVDoSr6bkq0iLitx9ZMOf56hBnze6ibBAhVN4d9N25t49ONPxlQKpbaeE-Z29bP0q3dsyQW68jfpWKKsQjR46NoQEmAMwnlEcDr7vhMM75xT0pd59k-S37GVhE9nNO4AU2f9LiaswR8wv3wPSqJKUncyslREf8NMnEIzjjwEWr96T7f4-b6xgNJzT1Ut3BdpA0XoPclRVrhN7xMGy-ua8ifIP5TVfBQN8ZAQ1nvKcQ16IBMKhrvUlbEcmWLA8KP4WcurYsjXvTTDcQni0j_2gGI2NW17W-rMhR7Si39Y1SSfltPmwSL-_SZmPD2Ciet73TuhGtY&__tn__=%2ANK-R


 

ปัญหาเร่ืองฮอร์โมนกบัสิว เป็นของคู่กนั ท่ีสร้างความกระวนกระวายใจแก่ทุกเพศทุกวยั😩😩หายแลว้ ยงัท้ิงร่องรอยเหบือให้เจ็บใจอีกดว้ยยยย 

แตว้นัน้ีเรามี #drwgeatgrass เป็นตวัช่วย เร่ิมจากภายในก่อนเลย ให้ #supershots ช่วยปรับฮอร์โมนให้สมดุลและสร้าง

สมดุลในระบบล าไส้ ส่วนเร่ืองรอยสิวต่างๆ ให้ #superbakm ช่วยแกไ้ขในเร่ืองรอยสิวให้จางลง เราตอ้งดูแลจากภายในสู่ภายนอก ให้ดี

https://www.facebook.com/hashtag/drwgeatgrass?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/supershots?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/superbakm?epa=HASHTAG


ไปพร้อมๆกนั ให้ #drwgeatgrass ช่วยดูแล การันตีดว้ยผลวจิยัและรีวิวมากมาย จากผูใ้ชจ้ริง 👍🏻👍🏻👍🏻 

 

คนทอ้ง เปนเร่ืองท่ียากมากในการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ต่างๆ ซ่ึงตอ้งแน่ใจว่าปราศจากสารเคมีจริงๆ 👍🏻👍🏻และไม่ตกคา้ง เป็นอนัตรายต่อเด็กใน

ครรภ์ 👧🏻👦🏻แน่นอนว่าคุณแม่ทุกคนตอ้งค านึงเร่ืองน้ี #skinrecoverycream ร้านเราคอนเฟิร์มว่า ปราศจากสารเคมีแน่นอน ว่าท่ี

คุณแม่ อุดหนุนกนัเยอะมากๆท่ีส าคญัช่วยเร่ืองสิวไดเ้ป็นอย่างดี ❤️❤️❤️ 

https://www.facebook.com/hashtag/skinrecoverycream?epa=HASHTAG


 

ไม่ว่าจะผด ผื่น แมลง สัตวก์ดัต่อย 🐝🐜หรือแพอ้ะไรมาก็ตามมมมมม #superbalm เอาอยู่แน่นอนนน ควรมีติดบา้นไวเ้ลย เพราะ

สารพดัประโยชน์จริงๆ ดูไดจ้ากรีวิวจากผูใ้ชจ้ริงไดเ้ลยค่ะ ไม่ไดโ้มน้ร้าาา 👍🏻👍🏻👍🏻 

https://www.facebook.com/hashtag/superbalm?epa=HASHTAG


 

อาการแผลเร้ือรังจากโรคเบาหวาน เป็นอีกอาการท่ีรักษาหายไดย้ากมาก😩😩 ผูป่้วยบางรายถึงขั้นตอ้งตดัขากนัเลยทีเดียววววว สร้างความกงั

วน ท าให้ผูป่้วยหมดก าลงัใจ แต่วนัน้ีเพจเรามีสินคา้มาแนะน า ดูไดจ้ากรีวิวการใชจ้ริงของลูกคา้กนัเลย นั่น
คือ #skinrecoveryspay #สเปรยว์ีทกราส มาฉีดท่ีบริเวณเป็นแผล เป็นประจ าทุกวนั แผลดีขึ้นเป็นล าดบั อกัเสบน้อยลง 

https://www.facebook.com/hashtag/skinrecoveryspay?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA?epa=HASHTAG


 

ปัญหาสุขภาพในปัจจุบนั มีมากมายหลายโรค จนเปนเร่ืองท่ีทุกคนละเลยกนัมากๆๆ แต่อาการท่ีทุกคนเป็นกนัเยอะท่ีสุดในตอนน้ี คือ อาการ

ภูมิแพ ้ซ่ึงหลายคนตอ้งทานยาอยู่ตลอด เพ่ือลดอาการ จนร่างกายเรารับปริมาณยามากเกินไป เรามีสินคา้แนะน า #Supershot เมื่อลูกคา้

ทาน supershot ท าให้สามารถลดปริมาณยาลงได ้นั่นหมายถึงระบบภูมิคุม้กนัเราดีขึ้น จนในท่ีสุด อาการแทบจะหายขาด การันตีดว้ยรีวิว
จากผูใ้ชจ้ริงค๊า.... 

https://www.facebook.com/hashtag/supershot?epa=HASHTAG


 

สินคา้ #drwheatgrass ทั้งหมดมีพร้อมส่งนะค่ะ ,,,, พวกเราใชร่้างกายท างานมาตลอด ลองหาส่ิงท่ีดูแลร่างกายเราให้มีสุขภาพดีจาก

ภายในสู่ภายนอก #drwheatgrass เป็นทางเลือกท่ีเราแนะน านะค่ะ การันตีดว้ยงานวิจยัมากมาย และรีวิวจากผูใ้ชจ้ริง 👍🏻 

https://www.facebook.com/hashtag/drwheatgrass?epa=HASHTAG


 

วนัน้ีเรามาท าความรู้จกั #supershots หรือ #น ้าสกดัขา้วสาลี ว่าคืออะไรกนันร้า..... หลายคนอาจจะสงสัยกนั.....คือสารสกดัจากตน้

ขา้วสาลี (wheatgrass) นั่นเองซ่ึงมีระดบัสารตา้นอนุมูลอิสระมากกว่าน ้าผลไมท้ัว่ๆไป หลายเท่าเลยนะค่ะ 

ช่วยในเร่ืองอะไรบา้งนะ เรามาดูกนัเลย *-* 

- ช่วยต่อตา้นสารอนุมูลอิสระ รักษาอาการบาดเจ็บของผิวหนังไดท้ั้งภายนอกและภายใน 

- บ ารุงเซลล์และระบบเน้ือเย่ือ 
- รักษาความแข็งแรงของร่างกาย โดยการต่อตา้นสารอนุมูลอิสระท่ีเกิดจากการท ากิจกรรมในแต่ละวนั ซ่ึงหากเรารับประทานซุปเปอร์ช็อต ทุก

วนั ตวัน้ีจะดูแลเราทั้งจากภายในและภายนอก ให้เรามีสุขภาพท่ีดีจากภายในสู่ภายนอก 

#supershots เขม้ขน้มากๆ รับประทานแค่วนัละ 1 ฝา เท่านั้นนะค่ะ นอกจากเราจะให้ร่างกายเราท างานหนักในแต่ละวนัแลว้ เราควรเลือก
ส่ิงท่ีดีท่ีสุดให้กับตวัเองบา้งนร้า.... เพราะตวัน้ีมีงานวิจบัมากมายรับรองคุณภาพอยู่แลว้ดว้ยยยย ย ย ท่ีส าคญัรสชาติอร่อย ทานง่ายมากๆเลยค่ะ 

https://www.facebook.com/hashtag/supershots?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5?epa=HASHTAG


 

เมื่อถึงหน้าร้อน สถานท่ีท่ีทุกคนนึกถึง นั่นคือออ อ อ ... ทะเลลลลลล นั่นเอง เหมือนท่ีใครๆ ก็ชอบพูดกนัว่า...”ร่างกายตอ้งการทะเล” แต่ท าไงดี

...ไปทะเล กลบัมาทุกที ผิวเราก็มีของแถมกลบัมาดว้ยทุกคร้ัง อะไรนะหรา...ผิวไหมแ้ดด สีผิวไม่สม ่าเสมอนั่นเอง พอนานๆไป ผิวก็จะลอก

ออกมา แบบน้ีไม่ดีแน่ค่ะ ลองใชต้วัน้ีดูมั้ยค่ะ #Wheatfix burn spray ของ #Drwheatgrass สเปรยต์วัน้ีไดรั้บรางวลั

ผลิตภณัฑ์ยอดเยี่ยมปกป้องผิวจากความร้อน ซ่ึงส่วนประกอบท่ีส าคญั ก็คือ ตน้อ่อนขา้วสาลีน่ีเอง มีความอ่อนโยนมากๆ ใชไ้ดท้ั้งตวัเลย แม้

บริเวณท่ีอ่อนโยนมากๆ ทั้งผิวหน้าและรอบดวงตาเลยนะค่ะ 
#Wheatfix burn spray มีสรรพคุณบรรเทาความเจ็บปวดจากความร้อนและการเบิร์นแดด ถา้ไหมม้ากๆ ให้ฉีดซ ้าๆ บ่อยๆ รับรองว่า
ลดอาการปวดและลดอาการไหมเ้กรียมไดอ้ย่างแน่นอนค่ะ และยงัช่วยในเร่ืองการสมานผิวให้สมบูรณ์ดว้ยนร้า... 

https://www.facebook.com/hashtag/wheatfix?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/drwheatgrass?epa=HASHTAG


 

🌾รู้มั้ยคะ กว่าจะเป็น Dr.Wheatgrass supershot ไม่ใช่เร่ืองง่ายเลย 

ตอ้งผ่านขั้นตอนการผลิตสุดลบั‼️ดว้ยเทคโนโลยีท่ีล ้าสมยั 

เพ่ือคงรักษาสารอาหารครบถว้นท่ีสุด และเก็บรักษาไดน้านถึง 2 ปี 

แถมยงัเขม้ขน้กว่าแบบผง 100% และเขม้ขน้กว่าแบบคั้นสด 25% 

. 

✔️ ส าหรับขั้นตอนการผลิต Dr.Wheatgrass ขวดน้ี 

ผูพ้ฒันาและคิดคน้ก็คือ Dr.Chris Renolds ศลัยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 

เกิดในปี 1941 ท่ีเมืองเพิร์ธ เวสเทิร์นออสเตรเลีย 

ท่านเป็นคนนึงท่ีคลุกคลีและศึกษาตน้อ่อนขา้วสาลีไดอ้ย่างลึกซ้ึงค่ะ 
. 

👉 ดว้ยการสังเกตและวิจยัว่า ช่วงไหน เวลาไหนท่ี Wheatgrass 

ให้ประโยชน์สูงสุด วิธีการปลูกตน้อ่อนขา้วสาลีท าอย่างไร? 

จึงจะไดร้ับสารอาหารท่ีมากท่ีสุด เพ่ือให้ทุกคนท่ีทานไดร้ับกรดอะมิโน 



และวิตามินไดเ้ขม้ขน้มากท่ีสุดและครบถว้นมากท่ีสุด 
. 

👨 🔬 ดร.คริส เรโนลด์ ไดพ้ฒันาเทคโนโลยีในการผลิตวิจยัอย่างต่อเน่ือง 

กระบวนการผลิต Dr.Wheatgrass จงึตอ้งมีความทนัสมยัสูง 

ใส่ใจคุณภาพท่ีสุด จ าเป็นตอ้งตดัสดทนัที 

ในช่วงท่ี Wheatgrass ให้สารอาหารมากท่ีสุด 
. 

👉และผ่านกระบวนการผลิตท่ีเป็นความลบัของ Dr.Wheatgrass 

ท่ีสามารถคงคุณภาพสารอาหารต่างๆ ไดเ้หมือนดื่ม Wheatgrass 

ไดแ้บบคั้นสด ท าให้เราสามารถรับประโยชน์จาก Wheatgrass 

ไดค้รบถว้นจริงๆ เรียกว่า เมื่อเราดื่ม Dr.Wheatgrass 

ก็จะไดร้ับสารอาหารมากกว่าแบบคั้นสดเสียอีกค่ะ 
. 

✔️ ส าหรับ Dr.Wheatgrass เขม้ขน้กว่าแบบผง 100% 

และเขม้ขน้กว่าแบบคั้นสด 25% ปกติเวลา Wheatgrass 

ท่ีเราคั้นสดไดน้ ้ าประมาณ 30 ml หรือเรียกว่า 1 ช็อต 
เทียบเท่ากบั 1 ชอ้นชาของ Dr.Wheatgrass หรือ 5 ml เท่านั้นเองค่ะ 
. 

👉 ท าให้ Wheatgrass จึงกลายมาเป็นขวดน้ีเรียกว่า Dr.Wheatgrass supershot ซ่ึงในขวดน้ี ถา้เราทานวนัละ 1 ชอ้นชา 

หรือ 5 ml. 

เราจะทานได้ทั้งหมด 30 วนัค่ะ เพราะแต่ละหยดจะมี 

#สารตา้นอนุมูลอิสระท่ีไม่เหมือนใคร ดว้ยความเขม้ขน้สูงมาก 

ยงัคงคุณค่าสารอาหารท่ีไดจ้าก Wheatgrass ไดแ้บบครบถว้น 

. 

👩 🔬 ความพิเศษอีกอย่าง คือ เมื่อเราเปิดฝาขวดน้ีแลว้ 

ยงัเก็บรักษาคุณภาพของสารอาหารไดน้านถึง 2 ปี 

โดยสารอาหารยงัครบถว้นสมบูรณ์ไม่เส่ือมสลายไป 

เพราะเคล็ดลบัการผลิตท่ีทนัสมยัไงล่ะคะ 
. 

👉 ท าให้เราไม่จ  าเป็นตอ้งเก็บ Dr.Wheatgrass ไวใ้นตูเ้ยน็ 

ไม่ตอ้งกลวัว่า น ้า Wheatgrass จะเสียคุณค่าสารอาหาร 

เหมือนกบั Wheatgrass ทัว่ๆ ไป สารอาหรของ Dr.Wheatgrass 

จะยงัอยู่ครบถว้นอย่างแน่นอน โดยเราสามารถเก็บ Wheatgrass 

ไวไ้ดใ้นอุณหภูมิปกติไดเ้ลย จนถึงอุณหภูมิร้อนมากท่ีสุด 

37 องศาเซลเซียสเลยล่ะค่ะ (สุดยอดมากๆ) 
. 

💥ทั้งน้ี ขั้นตอนการปลูก Wheatgrass แบบระบบอินทรีย์ท่ีมีมาตรฐาน 

การผลิตท่ีสะอาดปราศจากเช้ือโรค ระยะเวลาการปลูก 

จนถึงเวลาเก็บเกี่ยว อนัไดม้าเป็นผลลพัธ์น ้า Wheatgrass ขวดน้ี 

ทุกอย่างตอ้งใชร้ะยะเวลาในการผลิตถึง 3 เดือน 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%84%E0%B8%A3?epa=HASHTAG


จนจะเสร็จสมบูรณ์พร้อมบรรจุขวดให้เราได้ทานกนัค่ะ 👏 

. 

💁  หากคุณเป็นคนรักสุขภาพ ตอ้งไม่พลาดดื่ม 

#ดอกเตอร์วีทกราสซูเปอร์ช็อตส์ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีสารอาหาร 

ครบถว้นสมบูรณ์ท่ีสุดแหล่งหน่ึงของโลก 

👉ท่ีไดร้ับการรับรองคุณภาพจากสถาบนัวิจยัท่ีน่าเช่ือถือ‼️ 

โดยการันตีรีวิวจากผูไ้วใ้จท่ีใชผ้ลิตภณัฑ์ของเราอีกมากมาย 

👇👇👇 

✅ทานวนัละแค่คร่ึงชอ้นชา อมไวใ้นปากสัก 2-3 นาทีก่อนกลืน 

✅ รับรัองคุณจะมีสุขภาพท่ีดีอย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน ��✌️ 

👇👇👇 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B9%8C?epa=HASHTAG


อาการปวดเมื่อยจากการเล่นกีฬาของคุณผูช้ายท่ีรักการออกก าลงักาย ⚽️🏀🏐 ส่งผลให้การออกก าลงักายเป็นเร่ืองยากล าบาก และท าให้เกิด

ความกงัวล ถึงเร่ืองสุขภาพตามมามากมาย เรามีตวัช่วยในการบรรเทาอาการเหล่าน้ีให้ดีขึ้น #superbalm เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไดร้ับความ

นิยมเป็นอย่างมาก เพราะเห็นผลเร็ว บรรเทาอาการปวดไดจ้ริงงง ง..... ดูไดจ้ากรีวิวจากผูใ้ชจ้ริง ท่ีกลบัมาซ้ือใหม่ ซ ้าไปซ ้ามา ถา้ไม่ดีจริง เราไม่

แนะนะคร้าาา👍🏻👍🏻👍🏻 

https://www.facebook.com/hashtag/superbalm?epa=HASHTAG


 



ส าหรับคนอยากมีลูก dr.wheatgrass supershots ช่วยลดค่า fsh ปรับสมดุลยท่ี์ต่อมใตส้มอง ท าให้ช่วยเพ่ิมโอกาสมีลูกไดง้่าย
ย่ิงขึ้น 

 

เวลาท าครัวแลว้น ้ามนักระเด็นใส่เจ็บมั้ย? ตอนนั้นนึกไม่ออกก็เอายาสีฟันป้ายใช่มั้ยค่ะ นีคือวิธีท่ีง่ายกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่า 
WheatFix Burn Sprey ช่วยระงบัอาการเจ็บปวดและแผลไดท้นัที มีไวใ้นห้องครัวเป็นปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ดีนักเชียว วิธีป้องกนัง๊าย
ง่าย 



 

 

ผิวไหม้จากแดด จากความร้อนทุกชนิด โดนแมงกระพรุนไพร น่ีคือส่ิงท่ีควรมี WheatFix Burn Sprey ด้วยส่วนผสม Grass 

Juice Factors เข้มข้นท่ีช่วยดูแลผิวอกัเสบถึงชัน้ในสุดและซ่อมแซมผิวทนัที ควรมีเก็บไว้ในกระเป๋านะ 

https://www.facebook.com/258790251240833/photos/a.327832411003283/384138225372701/?type=3&theater
https://www.facebook.com/258790251240833/photos/a.327832411003283/384138225372701/?type=3&theater


 

ใกล้คริสมาส ปีใหม่แล้ว นึกของขวญัถูกใจไม่ออก ลองซือ้ dr.wheatgrass เป็นของขวญันะคะ คนรับดีใจแน่นอน 



 

เคส #แผลไหม้ท่ีเกิดจากความร้อน สินค้าของ #drwheatgrass ท่ีอยากแนะน าให้มีไว้ติดบ้าน คือ #burnspray ปกติแล้ว 

เวลาคนเราโดนอะไรร้อนๆ เช่น น า้มนั น า้ร้อน หรือ ไฟ เรามกัจะเอาน า้ราดหรือเอาน า้แข็งมาประคบ ถือได้ว่าเป็นความเช่ือผิดๆ 

ซึ่งสเปรย์ตวันีเ้ป็นสารสกัดจากต้นอ่อนของข้าวสาลีแบบเข้มข้น ช่วยลดอาการบวมแดงหลงัจากโดนความร้อน ท่ีส าคัญสามารถใช้หลงั

อาบแดดหรือเล่นกีฬากลางแจ้งได้ด้วยนะค๊าาา ... จะช่วยบรรเทาความปวดแสบปวดร้อน และป้องกันผิวลอกได้เป็นอย่างดีนร้า 

#drwheatgrass #drwheatgrassthailand#Wheatgrassburnspray #burnspray #แผลไหม้ท่ีเกิด

จากความร้อน #สารสกัดวีทกราส #ดร.วีทกราส#วีทกราส #การรักษาแผลไหม้จากความร้อนด้วยวีทกราส 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/drwheatgrass?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/burnspray?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/drwheatgrassthailand?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%94%E0%B8%A3?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA?epa=HASHTAG


 

 



 

 

 

 

 


