
 

หากคุณคิดว่า การกินวีทกราส ท าให้สุขภาพดี แต่การเสียเวลาปลูก คั้นน ้า มนัช่างเหน็จเหน่ือยเหลือเกิน ลอง Dr.wheatgrass Super 

Shots นะคะ เพราะ 1 =ช็อตน ้าคั้นตน้อ่อนขา้วสาลี เท่ากบั dr.wheatgrass เพียงแค่ 1 ชอ้นชา 1 ขวดสามารถทานได ้30 วนั คุม้
แสนคุม้ แถมยงัคงคุณค่าวีทกราสไดค้รบถว้น เพ่ือระบบภูมิตา้นทานท่ีดี สุขภาพแข็งแรง 
#drwheatgrass #ดรวีทกราส #ตน้อ่อนขา้วสาลี #น ้าตน้อ่อนขา้วสาล ี#วีทกราส #น ้าวีทกราส 
 

https://www.facebook.com/hashtag/drwheatgrass?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%94%E0%B8%A3%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%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%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%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%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA?epa=HASHTAG


 

 

 

วีทกราสเยียวยาแผลไฟไหมจ้ากสารเคมี 

เด็กชาย 2 ปี มีอาการปวดอย่างรุนแรงบริเวณแผลหูดขา้วสุกซ่ึงรักษาดว้ยแคนทาโรน (แคนทาริดิน) เป็นสารท่ีมีความเป็นพิษสูงสกดัจากดว้งใช้

รักษาไวรัสหูด ยาน้ีราคาสูงมาก เมื่อเทียบกนัแลว้ หูดขา้วสุกตอบสนองต่อวีทกราสไดด้ีและไม่มีผลพิษ ปลอดภยัเพราะไม่ท าลายชั้นผิวหนัง 

(ดูเคสการใชว้ีทกราสกับหูดขา้วสุก) 

9 วนัหลงัจากรักษาดว้ยครีมฟ้ืนฟูสภาพผิวของดอกเตอร์วีทกราส แผลไหมห้ายไปทั้งหมด ยงัคงเห็นสีผิวท่ีเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย ไม่มีอาการ
ปวด หูดขา้วสุกหายไปทั้งหมด เน่ืองจากการใชว้ีทกราสร่วมกบัแคนทาโรน 

ใช ้dr.wheatgrass skin recovery cream 

https://www.facebook.com/258790251240833/photos/a.327832411003283/381827568937100/?type=3&theater
https://www.facebook.com/258790251240833/photos/a.327832411003283/381827568937100/?type=3&theater


#drwheatgrass #ดรวีทกราส #น ้าตน้อ่อนขา้วสาลี #ขา้วสาลี #วีทกราส #ตน้อ่อนขา้งสาลี 

 

ลองทาน ปdr.wheatgrass super shots และ สเปรย์ dr.wheatgrass skin recovery sprey เป็นประจ า หายไดน้ะจ๊ะ 
#วีทกราส #ตน้อ่อนขา้วสาลี #wheatgrass #drwheatgrass #ดรวีทกราส #น ้าตน้อ่อนขา้วสาล ี

https://www.facebook.com/hashtag/drwheatgrass?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDbCmnh-tQANswZm8AEFzYV5dguJTbq5lW5N7qE_UbRLnMA_j1KDGvJIy_gEoiTGLrXxijAbZ3j_0Bxs3pxAZUxm7w_HhCXaQUV1-93RXgcUP-kN79sIBPqpJwMjLHnIuhcOWXvP8zwGgo8i3Uw55vJcj_OC2SjHGQx0cVzO2LwFtkj-ksgTJZkKTEnNo43ZTUL9eN2m5cfQq_griHmOhcK94DNS0OF4pL7wKZMZZHa1mIVKNF_2_FaRx5DpXkYRruvxqz1RHzmoxHWbhXQMKVYhN21TsSr4OZcGyftO9BFwi1xEmb5bkk6Z5-ife475ydcZTmDga7tVaQsAgjkTO0&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%94%E0%B8%A3%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.ARDbCmnh-tQANswZm8AEFzYV5dguJTbq5lW5N7qE_UbRLnMA_j1KDGvJIy_gEoiTGLrXxijAbZ3j_0Bxs3pxAZUxm7w_HhCXaQUV1-93RXgcUP-kN79sIBPqpJwMjLHnIuhcOWXvP8zwGgo8i3Uw55vJcj_OC2SjHGQx0cVzO2LwFtkj-ksgTJZkKTEnNo43ZTUL9eN2m5cfQq_griHmOhcK94DNS0OF4pL7wKZMZZHa1mIVKNF_2_FaRx5DpXkYRruvxqz1RHzmoxHWbhXQMKVYhN21TsSr4OZcGyftO9BFwi1xEmb5bkk6Z5-ife475ydcZTmDga7tVaQsAgjkTO0&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%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?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDbCmnh-tQANswZm8AEFzYV5dguJTbq5lW5N7qE_UbRLnMA_j1KDGvJIy_gEoiTGLrXxijAbZ3j_0Bxs3pxAZUxm7w_HhCXaQUV1-93RXgcUP-kN79sIBPqpJwMjLHnIuhcOWXvP8zwGgo8i3Uw55vJcj_OC2SjHGQx0cVzO2LwFtkj-ksgTJZkKTEnNo43ZTUL9eN2m5cfQq_griHmOhcK94DNS0OF4pL7wKZMZZHa1mIVKNF_2_FaRx5DpXkYRruvxqz1RHzmoxHWbhXQMKVYhN21TsSr4OZcGyftO9BFwi1xEmb5bkk6Z5-ife475ydcZTmDga7tVaQsAgjkTO0&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDbCmnh-tQANswZm8AEFzYV5dguJTbq5lW5N7qE_UbRLnMA_j1KDGvJIy_gEoiTGLrXxijAbZ3j_0Bxs3pxAZUxm7w_HhCXaQUV1-93RXgcUP-kN79sIBPqpJwMjLHnIuhcOWXvP8zwGgo8i3Uw55vJcj_OC2SjHGQx0cVzO2LwFtkj-ksgTJZkKTEnNo43ZTUL9eN2m5cfQq_griHmOhcK94DNS0OF4pL7wKZMZZHa1mIVKNF_2_FaRx5DpXkYRruvxqz1RHzmoxHWbhXQMKVYhN21TsSr4OZcGyftO9BFwi1xEmb5bkk6Z5-ife475ydcZTmDga7tVaQsAgjkTO0&__tn__=%2ANK-R
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.ARDbCmnh-tQANswZm8AEFzYV5dguJTbq5lW5N7qE_UbRLnMA_j1KDGvJIy_gEoiTGLrXxijAbZ3j_0Bxs3pxAZUxm7w_HhCXaQUV1-93RXgcUP-kN79sIBPqpJwMjLHnIuhcOWXvP8zwGgo8i3Uw55vJcj_OC2SjHGQx0cVzO2LwFtkj-ksgTJZkKTEnNo43ZTUL9eN2m5cfQq_griHmOhcK94DNS0OF4pL7wKZMZZHa1mIVKNF_2_FaRx5DpXkYRruvxqz1RHzmoxHWbhXQMKVYhN21TsSr4OZcGyftO9BFwi1xEmb5bkk6Z5-ife475ydcZTmDga7tVaQsAgjkTO0&__tn__=%2ANK-R
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%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDbCmnh-tQANswZm8AEFzYV5dguJTbq5lW5N7qE_UbRLnMA_j1KDGvJIy_gEoiTGLrXxijAbZ3j_0Bxs3pxAZUxm7w_HhCXaQUV1-93RXgcUP-kN79sIBPqpJwMjLHnIuhcOWXvP8zwGgo8i3Uw55vJcj_OC2SjHGQx0cVzO2LwFtkj-ksgTJZkKTEnNo43ZTUL9eN2m5cfQq_griHmOhcK94DNS0OF4pL7wKZMZZHa1mIVKNF_2_FaRx5DpXkYRruvxqz1RHzmoxHWbhXQMKVYhN21TsSr4OZcGyftO9BFwi1xEmb5bkk6Z5-ife475ydcZTmDga7tVaQsAgjkTO0&__tn__=%2ANK-R
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/wheatgrass?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/drwheatgrass?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%94%E0%B8%A3%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%B9%89%E0%B8%B3%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


 

 

Dr.Wheatgrass ผลิตภณัฑ์สกดัจากน ้าตน้ออ่นขา้วสาลีท่ีคนนับหมื่นคนทัว่โลกไวว้างใจ ดร.วีทกราสมีขายทัว่ทุกมุมโลก 
#วีทกราส #ตน้อ่อนขา้วสาลี #น ้าตน้ออ่นขา้วสาลี #ดรวีทกราส 

https://www.facebook.com/258790251240833/photos/a.327832411003283/381589768960880/?type=3&theater
https://www.facebook.com/258790251240833/photos/a.327832411003283/381589768960880/?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/%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%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%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%94%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA?epa=HASHTAG


 



 



 



 



 



 

โดน #ต่อต่อย ใครไม่เคยโดนคงไม่รู้ว่าเจ็บปวดแบบสุดๆ มนัอธิบายไม่ถูก ใช ้dr.wheatgrass burn sprey ลดอาการแสบร้อน 
หายไวในไม่กี่ชัว่โมง อาการบวมแดงลดลงไวมาก #ดรวีทกราส #วีทกราส #ตน้อ่อนขา้วส่ลี #น ้าตน้อ่อนขา้วสาล ี

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC4qqxpz82IfhvLqS6QEO2bT2GoA7tU8grVo92sFZbWP_XYWcxbBQvk1Xgp_0gv2eu9K369KcMdRrW-hKHQTtZFJo-P2_JeXDS2WaRqjqKRcPRjMIrzIenmrhbAX-IdNErE-oBsxTfFCbkohvmZCIUoGCavrJolQjTYSsdTCj4XSE6oMVmfXqSwWP6b7A_xiRJj4Jv6SEODv1wep6BC__BWVYkrAu4sbfAhSbA_6874vRT94vkU3NkuDTYrXtNIgUhLfhB55xKUcQPd87ihSDfwGdWmDgaJfn9GOjaPhmlwHMICY2hKwnrDOIa8g2VDyYGU9aJATn4kP7t0aAbGGvk&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%94%E0%B8%A3%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.ARC4qqxpz82IfhvLqS6QEO2bT2GoA7tU8grVo92sFZbWP_XYWcxbBQvk1Xgp_0gv2eu9K369KcMdRrW-hKHQTtZFJo-P2_JeXDS2WaRqjqKRcPRjMIrzIenmrhbAX-IdNErE-oBsxTfFCbkohvmZCIUoGCavrJolQjTYSsdTCj4XSE6oMVmfXqSwWP6b7A_xiRJj4Jv6SEODv1wep6BC__BWVYkrAu4sbfAhSbA_6874vRT94vkU3NkuDTYrXtNIgUhLfhB55xKUcQPd87ihSDfwGdWmDgaJfn9GOjaPhmlwHMICY2hKwnrDOIa8g2VDyYGU9aJATn4kP7t0aAbGGvk&__tn__=%2ANK-R
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.ARC4qqxpz82IfhvLqS6QEO2bT2GoA7tU8grVo92sFZbWP_XYWcxbBQvk1Xgp_0gv2eu9K369KcMdRrW-hKHQTtZFJo-P2_JeXDS2WaRqjqKRcPRjMIrzIenmrhbAX-IdNErE-oBsxTfFCbkohvmZCIUoGCavrJolQjTYSsdTCj4XSE6oMVmfXqSwWP6b7A_xiRJj4Jv6SEODv1wep6BC__BWVYkrAu4sbfAhSbA_6874vRT94vkU3NkuDTYrXtNIgUhLfhB55xKUcQPd87ihSDfwGdWmDgaJfn9GOjaPhmlwHMICY2hKwnrDOIa8g2VDyYGU9aJATn4kP7t0aAbGGvk&__tn__=%2ANK-R
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%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%B5?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC4qqxpz82IfhvLqS6QEO2bT2GoA7tU8grVo92sFZbWP_XYWcxbBQvk1Xgp_0gv2eu9K369KcMdRrW-hKHQTtZFJo-P2_JeXDS2WaRqjqKRcPRjMIrzIenmrhbAX-IdNErE-oBsxTfFCbkohvmZCIUoGCavrJolQjTYSsdTCj4XSE6oMVmfXqSwWP6b7A_xiRJj4Jv6SEODv1wep6BC__BWVYkrAu4sbfAhSbA_6874vRT94vkU3NkuDTYrXtNIgUhLfhB55xKUcQPd87ihSDfwGdWmDgaJfn9GOjaPhmlwHMICY2hKwnrDOIa8g2VDyYGU9aJATn4kP7t0aAbGGvk&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%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?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC4qqxpz82IfhvLqS6QEO2bT2GoA7tU8grVo92sFZbWP_XYWcxbBQvk1Xgp_0gv2eu9K369KcMdRrW-hKHQTtZFJo-P2_JeXDS2WaRqjqKRcPRjMIrzIenmrhbAX-IdNErE-oBsxTfFCbkohvmZCIUoGCavrJolQjTYSsdTCj4XSE6oMVmfXqSwWP6b7A_xiRJj4Jv6SEODv1wep6BC__BWVYkrAu4sbfAhSbA_6874vRT94vkU3NkuDTYrXtNIgUhLfhB55xKUcQPd87ihSDfwGdWmDgaJfn9GOjaPhmlwHMICY2hKwnrDOIa8g2VDyYGU9aJATn4kP7t0aAbGGvk&__tn__=%2ANK-R


 

วีทกราสบรรเทาอาการปวดจากโรคงูสวดั 
»» Ask Dr. Chris about using wheatgrass for shingles pain ถามดร.คริสเกี่ยวกบัวีทกราสบรรเทาอาการ
ปวดจากโรคงูสวดั 

 

»» Shingles testimonials รีววิการทดลองใชใ้นโรคงูสวดั 

ไวรัสเฮอร์ปีซอสเตอร์หรืองูสวดัท าให้มีอาการปวดอย่างมาก ไวรัสชนิดน้ีเป็นชนิดเดียวกบัท่ีท าให้เกิดโรคอีสุกอีใสหลงัจากติดเช้ือแลว้โรคจะ
ไม่แสดงอาการอีก แต่เช้ือไวรัสจะหลบตามปมประสาทใกล้ๆ  กับไขสันหลงั ต่อมาไวรัสอาจท าให้เกิดอาการขึ้นอีกคร้ังหน่ึงแต่คร้ังน้ีจะเกิดเป็น
ผื่นท่ีมีลกัษณะต่างๆ กนัออกไป ดูจากรูปดา้นล่าง เมื่อผื่นน้ีเกิดขึ้นรอบๆ เส้นประสามใตผ้ิวหนังและท าให้เกิดตุ่มน ้าใส มีอาการอกัเสบ เกิด
หนองและมีอาการปวดอย่างมาก ในผูป่้วยบางคนอาการปวดน้ีอาจเป็นนานหลายปี 

ส่วนมากผื่นจะเกิดเพียงขา้งเดียวของร่างกายเท่านั้นและส่งผลต่อปมประสาทดา้นใดดา้นหน่ึงเท่านั้น แมว้่าจะเป็นโรคท่ีไม่ท าให้ถึงแก่ความตาย 
แต่หากติดเช้ือท่ีปมประสาทใกลก้บัตา ไวรัสเฮอร์ปีซอสเตอร์ก็อาจท าให้ตาบอดได ้

การรักษามาตรฐานคือการใชย้าตา้นไวรัส เช่น อะไซโคลเวีย ซ่ึงจะยบัยั้งการแบ่งตวัของไวรัส อย่งไรก็ตามยาน้ีอาจท าให้เกิดภาวะกดการท างาน
ของระบบภูมิคุม้กนัจนท าให้เสียชีวิตไดแ้ละมนัก็มีราคาค่อนขา้งเเพง 
หากเปรียบเทียบกนัแลว้ สเปรยฟ้ื์นฟูผิวหนังวีทกราสปลอดภยักว่าส าหรับการกิน 

เคส#1 

ผูป่้วยน้ีมีอาการปวดปานกลางในวนัท่ี 4 ของโรค แต่หลงัจากใชส้เปรย์ฟ้ืนฟูผิวหนังวีทกราสวนัละ 3 คร้ัง อาการปวดของเขาลดลงภายใน 2 

วนั 

 

วนัท่ี 4. ไม่ไดรั้บการรักษาใดๆ มีอาการแดงท่ีชดัเจน (แสดงถึงการอกัเสบ)และมีตุ่มหนองกระจายทัว่ เร่ิมรักษาดว้ยสเปรยว์ีทกราสวนัละ 3 

คร้ัง 
วนัท่ี 6. สองวนัต่อมา เมื่อใชแ้ค่สเปรยฟ้ื์นฟูผิวหนังวีทกราส อาการอกัเสบลดลงอย่างมาก ตุ่มหนองหายไปและผื่นลดลง อาการปวดหายไป 

ใช ้dr.wheatgrass skin recovery sprey 

#วีทกราส #ดรวีทกราส #ตน้อ่อนขา้วสาล ี#น ้าตน้อ่อนขา้วสาล ี#งูสวดั #รักษางูสวดั 

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.ARCB_zRqjjbgl7OQbpNDNZVW4B4O8A1uU9OCKfP5UDsGZ3KENv93VaQcNF-k_Tpizh7hnqh_wAhIVmph7-4Q4Q4mhp7z5bAFqMM9rpm_RaXI1tB8GM4wh_Rzj27b1c-Qs6TDnuGU4FzMS9nN3pB1I-CmSR5XhlAuyAhCoe60zOuM6j8QFsyl-Apothog3kd2kFFthlzVslstxImtIvqmE48VJSfZNGSkjLfmLJF-Pij3wMr5M-6HQU4d6JUT9gMB95uMKRY3Lp4AylPhUDukV93PrzE_J5Cv1-fhf6E08V0oeSIcB7qKZQZS5Z3IzuLvIElUkQ_xXHxMslqZMkqViak&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%94%E0%B8%A3%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.ARCB_zRqjjbgl7OQbpNDNZVW4B4O8A1uU9OCKfP5UDsGZ3KENv93VaQcNF-k_Tpizh7hnqh_wAhIVmph7-4Q4Q4mhp7z5bAFqMM9rpm_RaXI1tB8GM4wh_Rzj27b1c-Qs6TDnuGU4FzMS9nN3pB1I-CmSR5XhlAuyAhCoe60zOuM6j8QFsyl-Apothog3kd2kFFthlzVslstxImtIvqmE48VJSfZNGSkjLfmLJF-Pij3wMr5M-6HQU4d6JUT9gMB95uMKRY3Lp4AylPhUDukV93PrzE_J5Cv1-fhf6E08V0oeSIcB7qKZQZS5Z3IzuLvIElUkQ_xXHxMslqZMkqViak&__tn__=%2ANK-R
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?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCB_zRqjjbgl7OQbpNDNZVW4B4O8A1uU9OCKfP5UDsGZ3KENv93VaQcNF-k_Tpizh7hnqh_wAhIVmph7-4Q4Q4mhp7z5bAFqMM9rpm_RaXI1tB8GM4wh_Rzj27b1c-Qs6TDnuGU4FzMS9nN3pB1I-CmSR5XhlAuyAhCoe60zOuM6j8QFsyl-Apothog3kd2kFFthlzVslstxImtIvqmE48VJSfZNGSkjLfmLJF-Pij3wMr5M-6HQU4d6JUT9gMB95uMKRY3Lp4AylPhUDukV93PrzE_J5Cv1-fhf6E08V0oeSIcB7qKZQZS5Z3IzuLvIElUkQ_xXHxMslqZMkqViak&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%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?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCB_zRqjjbgl7OQbpNDNZVW4B4O8A1uU9OCKfP5UDsGZ3KENv93VaQcNF-k_Tpizh7hnqh_wAhIVmph7-4Q4Q4mhp7z5bAFqMM9rpm_RaXI1tB8GM4wh_Rzj27b1c-Qs6TDnuGU4FzMS9nN3pB1I-CmSR5XhlAuyAhCoe60zOuM6j8QFsyl-Apothog3kd2kFFthlzVslstxImtIvqmE48VJSfZNGSkjLfmLJF-Pij3wMr5M-6HQU4d6JUT9gMB95uMKRY3Lp4AylPhUDukV93PrzE_J5Cv1-fhf6E08V0oeSIcB7qKZQZS5Z3IzuLvIElUkQ_xXHxMslqZMkqViak&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%87%E0%B8%B9%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCB_zRqjjbgl7OQbpNDNZVW4B4O8A1uU9OCKfP5UDsGZ3KENv93VaQcNF-k_Tpizh7hnqh_wAhIVmph7-4Q4Q4mhp7z5bAFqMM9rpm_RaXI1tB8GM4wh_Rzj27b1c-Qs6TDnuGU4FzMS9nN3pB1I-CmSR5XhlAuyAhCoe60zOuM6j8QFsyl-Apothog3kd2kFFthlzVslstxImtIvqmE48VJSfZNGSkjLfmLJF-Pij3wMr5M-6HQU4d6JUT9gMB95uMKRY3Lp4AylPhUDukV93PrzE_J5Cv1-fhf6E08V0oeSIcB7qKZQZS5Z3IzuLvIElUkQ_xXHxMslqZMkqViak&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B9%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCB_zRqjjbgl7OQbpNDNZVW4B4O8A1uU9OCKfP5UDsGZ3KENv93VaQcNF-k_Tpizh7hnqh_wAhIVmph7-4Q4Q4mhp7z5bAFqMM9rpm_RaXI1tB8GM4wh_Rzj27b1c-Qs6TDnuGU4FzMS9nN3pB1I-CmSR5XhlAuyAhCoe60zOuM6j8QFsyl-Apothog3kd2kFFthlzVslstxImtIvqmE48VJSfZNGSkjLfmLJF-Pij3wMr5M-6HQU4d6JUT9gMB95uMKRY3Lp4AylPhUDukV93PrzE_J5Cv1-fhf6E08V0oeSIcB7qKZQZS5Z3IzuLvIElUkQ_xXHxMslqZMkqViak&__tn__=%2ANK-R
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วีทกราสดีส าหรับคุณ-น่ีคือค าสัญญา 

แนวคิดท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมอย่างมากในขณะน้ีก็คือวีทกราสเป็นอาหารเสริมท่ีดีต่อสุขภาพ ไม่มีส่ิงใดท่ีไกลเกินความจริงน้ี มีการศึกษาทาง

วิทยาศาสตร์ท่ียืนยนัว่าวีทกราสดีต่อสุขภาพ เมื่อคุณรับประทานวีทกราส มนัจะเป็นตวักระตุน้การท างานของระบบภูมิคุม้กนัซ่ึงปลอดภยั

สามารถทานได้ทุกวนั ช่วยเพ่ิมสุขภาพท่ีดี พละก าลงัและช่วยป้องกนัการติดเช้ือไวรัส และโรคอื่นๆ แต่คุณรู้หรือไม่ว่าวีทกราสก็มีฤทธ์ิในการ

รักษาโรคอื่นๆ ดว้ย เช่น มนัช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยจากอายุท่ีมากขึ้น เช่น ในผูป่้วยกลุ่มอายุท่ีเท่าๆ กบัฉันฉันสนับสนุนแนวคิดน้ี รวมถึงวี

ทกราสสามารถช่วยการสมานแผล การฟ้ืนตวัของผิวหนังท่ีถูกท าลายไป เช่นโรคเส้นเลือดขอด แผลเร้ือรัง อาการบาดเจ็บต่างๆ และมีฤทธ์ิตา้น
การแข็งตวัของเลือด รักษาตะคริว ผิวท่ีแห้งตกสะเก็ดและผิวบาง อาการปวดเมื่อยกลา้มเน้ือและขอ้ต่างๆ เพียงแค่คุณทาวีทกราสเล็กน้อยใน

บริเวณท่ีมีอาการวนัละ 1-2 คร้ัง หรือทาเมื่อมีอาการ ส่ิงท่ีส าคญัก็คือวีทกราสเป็นตวักระตุน้การสมานแผลดงันั้นคุณไม่ตอ้งใชม้นัมากนัก แค่

ทาเล็กน้อยจะช่วยประหยดัเงินไดด้ว้ย จงจ าไวว้่าให้ใช้ทีละน้อยแต่ใชน้านๆ จึงเป็นส่ิงท่ีดีกว่า มนัปลอดภยัมาก ไม่มีผลขา้งเคียง หากคุณตอ้งการ

มีพละก าลงัท่ีเพ่ิมขึ้น ระบบภูมิคุม้กนัท่ีแข็งแรงขึ้น ให้ทานวีทกราสทุกวนัหรือคุณจะทานผกัใบเขียวอื่นๆ ท่ีเห็นตามร้านขายน ้าผลไมก้็ได ้แต่วิธี

ท่ีง่ายคือการทานดอกเตอร์วีทกราสซูเปอร์ช็อตส์ ทานวนัละแค่คร่ึงชอ้นชา อมไวใ้นปากสัก 2-3 นาทีก่อนกลืน จะท าให้คุณมีสุขภาพท่ีดี 



วีทกราสดีส าหรับทุกคน 

ดร.คริส เรโนลด์ 

 

เคส #แผลเร้ือรังท่ีเทา้จากโรคเบาหวาน เป็นท่ีรู้กนัว่าแผลเบาหวานเป็นอะไรท่ีหายยากมากกก ก กก เหลือเกิน จบแทบไม่มีความหวงัเลยก็ว่าได ้

จนมีลูกคา้ของเราคนหน่ึงไดค้น้พบและน า #drwheatgrass #skinrecoveryspray ไปฉีดท่ีบริเวณแผลท่ีเทา้ ซ่ึงปรากฏว่า 

อาการดีขึ้นมากๆ ตามล าดบั เน้ือดีกลบัมาแทนท่ีท่ีแผลเร่ือยๆ จากท่ีคุณหมอเคยแนะน าให้ตดัเทา้ ปัจจุบนัสามารถใชชี้วิตประจ าวนัไดป้กติค่ะ ท า
ให้ตอนน้ีมีความสุขมากๆเลย ไดท้ ากิจกรรมต่างๆอย่างคล่องแคล่ว ไม่ปวดแผล ไม่กงัวลอีกตอ่ไป ซ่ึงถือว่าเป็นเร่ืองดีงามมาก 

ซ่ึงตวั Skin recovery spray เป็นสเปรย์ท่ีช่วยกระตุน้ และฟ้ืนฟู growth factor ให้กบัร่างกายของเราจร้า เด่นมากๆ ในเร่ืองของ

การฟ้ืนฟูแผลให้กลบัมาเป็นปกติ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกๆคน 

 

ราคา ขนาด 175 ml ราคา 1050 บาท 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/drwheatgrass?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/skinrecoveryspray?epa=HASHTAG


 

เคส #แผลไหมท่ี้เกิดจากความร้อน สินคา้ของ #drwheatgrass ท่ีอยากแนะน าให้มีไวต้ิดบา้น คือ #burnspray ปกติแลว้ เวลา

คนเราโดนอะไรร้อนๆ เช่น น ้ามนั น ้าร้อน หรือ ไฟ เรามกัจะเอาน ้าราดหรือเอาน ้าแข็งมาประคบ ถือไดว้่าเป็นความเช่ือผิดๆ 

ซ่ึงสเปรยต์วัน้ีเป็นสารสกดัจากตน้อ่อนของขา้วสาลีแบบเขม้ขน้ ช่วยลดอาการบวมแดงหลงัจากโดนความร้อน ท่ีส าคญัสามารถใชห้ลงัอาบแดด

หรือเล่นกีฬากลางแจง้ไดด้ว้ยนะค๊าาา ... จะช่วยบรรเทาความปวดแสบปวดร้อน และป้องกนัผิวลอกไดเ้ป็นอย่างดีนร้า 
#drwheatgrass #drwheatgrassthailand#Wheatgrassburnspray #burnspray #แผลไหมท่ี้เกิด
จากความร้อน #สารสกดัวีทกราส #ดร.วีทกราส#วีทกราส #การรักษาแผลไหมจ้ากความร้อนดว้ยวีทกราส 

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


 

เผยเคล็ดไม่ลบัส ำหรับคนเป็น #สิวอุดตนั #สิวหวัด ำ แล้วมนัอยำกให้ออก แต่เค้น ๆ ๆ เท่ำไหร่ก็ไม่ออกสกัที แค่เอำ Dr.Wheatgrass 

Superbalm ตวันีแ้ค่แปะบริเวณเป็นสิวอุดตนั มัน้จะหวัน่ิม แล้วออกหลุดออกมำง่ำยขึน้แล้วค่ะ เค้ำลองมำแล้ว อยำกเม้ำต่อว่ำ #หลุม

สิว ไม่มีให้เห็นเลย เนียนเรียบกร๊ิบ ไม่ทิง้หลุมสิวไว้เป็นท่ีระลึกแน่นอน 

#superbalm รำคำ 1250 บำท ใช้ได้สำรพดัประโยชน์ค่ะ 

สนใจสินค้ำ Line: @skincare-delivery 

Web: www.drwheatgrass-thailand.com 

#drwheatgrass #วีทกรำส #ต้นอ่อนข้ำวสำลี #น ำ้ต้นอ่อนข้ำวสำลี #สำรสกัดต้นอ่อนข้ำวสำลี #ดรวีทกรำส 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B3?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/superbalm?epa=HASHTAG
http://www.drwheatgrass-thailand.com/?fbclid=IwAR2EPKtJwm-0diFy6bUte95_c9yCh_3wZctkX4Dobg2HhcH1kFmBaxFfMGc
https://www.facebook.com/hashtag/drwheatgrass?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%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%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%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%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%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%94%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA?epa=HASHTAG


 

 

น้องหมำเป็น #มะเร็ง และต้องฉำยรังสี ผิวเค้ำจะบอบบำงมำก กำรช่วยเหลือของเคสนีค้ือใช้ Dr.wheatgrass Supershot ใส่

ในอำหำรเพียงเล็กน้อยไม่กี่หยดให้น้องหมำทำน บวกกับ sprey Wheatfix Burn Sprey เพ่ือให้ผิวหนังจำกกำรฉำยแสงไม่เจ็บ

แสบทรมำนและฟื้นฟูผิวหนังใหม่ได้ไวยิ่งขึน้ 

#หมำเป็นมะเร็ง #วีทกรำส #น ำ้ต้นอ่อนข้ำวสำลี #ต้นอ่อนข้ำวสำลี #drwheatgrass #wheatgrass 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAljWHT-0W8XJPPnX0utiy-XDC19iEFtDEF5kaF0xXyMHbJCBEu07PQ_9jXpCPDRc-gkXG_ZAPVAM7NMQl5leLPoR7mMj5gtjjUoZuuvtXaHtOugWfDU78PKBQPzvL9ElDH7S-GQUiB-goAqJXhGNEnHtdS79G6H7Ht3BVB744wUyzkHEk387_2mhR-svXTdmbIVHOZ2MMA8FFqkN6c3Xx5ror8PGsZK4GtQPHsZrnHasR0_Ax1XSIItDBcL_giBanYFhu6TL_dKIMfoW3Lcpnu-7lgNdwN_10bvhiPiXsXISBtKKPp5RiC08aa7U6CcAuFuu5HRvpW0AvQe3h-xeQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAljWHT-0W8XJPPnX0utiy-XDC19iEFtDEF5kaF0xXyMHbJCBEu07PQ_9jXpCPDRc-gkXG_ZAPVAM7NMQl5leLPoR7mMj5gtjjUoZuuvtXaHtOugWfDU78PKBQPzvL9ElDH7S-GQUiB-goAqJXhGNEnHtdS79G6H7Ht3BVB744wUyzkHEk387_2mhR-svXTdmbIVHOZ2MMA8FFqkN6c3Xx5ror8PGsZK4GtQPHsZrnHasR0_Ax1XSIItDBcL_giBanYFhu6TL_dKIMfoW3Lcpnu-7lgNdwN_10bvhiPiXsXISBtKKPp5RiC08aa7U6CcAuFuu5HRvpW0AvQe3h-xeQ&__tn__=%2ANK-R
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.ARAljWHT-0W8XJPPnX0utiy-XDC19iEFtDEF5kaF0xXyMHbJCBEu07PQ_9jXpCPDRc-gkXG_ZAPVAM7NMQl5leLPoR7mMj5gtjjUoZuuvtXaHtOugWfDU78PKBQPzvL9ElDH7S-GQUiB-goAqJXhGNEnHtdS79G6H7Ht3BVB744wUyzkHEk387_2mhR-svXTdmbIVHOZ2MMA8FFqkN6c3Xx5ror8PGsZK4GtQPHsZrnHasR0_Ax1XSIItDBcL_giBanYFhu6TL_dKIMfoW3Lcpnu-7lgNdwN_10bvhiPiXsXISBtKKPp5RiC08aa7U6CcAuFuu5HRvpW0AvQe3h-xeQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%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?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAljWHT-0W8XJPPnX0utiy-XDC19iEFtDEF5kaF0xXyMHbJCBEu07PQ_9jXpCPDRc-gkXG_ZAPVAM7NMQl5leLPoR7mMj5gtjjUoZuuvtXaHtOugWfDU78PKBQPzvL9ElDH7S-GQUiB-goAqJXhGNEnHtdS79G6H7Ht3BVB744wUyzkHEk387_2mhR-svXTdmbIVHOZ2MMA8FFqkN6c3Xx5ror8PGsZK4GtQPHsZrnHasR0_Ax1XSIItDBcL_giBanYFhu6TL_dKIMfoW3Lcpnu-7lgNdwN_10bvhiPiXsXISBtKKPp5RiC08aa7U6CcAuFuu5HRvpW0AvQe3h-xeQ&__tn__=%2ANK-R
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?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAljWHT-0W8XJPPnX0utiy-XDC19iEFtDEF5kaF0xXyMHbJCBEu07PQ_9jXpCPDRc-gkXG_ZAPVAM7NMQl5leLPoR7mMj5gtjjUoZuuvtXaHtOugWfDU78PKBQPzvL9ElDH7S-GQUiB-goAqJXhGNEnHtdS79G6H7Ht3BVB744wUyzkHEk387_2mhR-svXTdmbIVHOZ2MMA8FFqkN6c3Xx5ror8PGsZK4GtQPHsZrnHasR0_Ax1XSIItDBcL_giBanYFhu6TL_dKIMfoW3Lcpnu-7lgNdwN_10bvhiPiXsXISBtKKPp5RiC08aa7U6CcAuFuu5HRvpW0AvQe3h-xeQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/drwheatgrass?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAljWHT-0W8XJPPnX0utiy-XDC19iEFtDEF5kaF0xXyMHbJCBEu07PQ_9jXpCPDRc-gkXG_ZAPVAM7NMQl5leLPoR7mMj5gtjjUoZuuvtXaHtOugWfDU78PKBQPzvL9ElDH7S-GQUiB-goAqJXhGNEnHtdS79G6H7Ht3BVB744wUyzkHEk387_2mhR-svXTdmbIVHOZ2MMA8FFqkN6c3Xx5ror8PGsZK4GtQPHsZrnHasR0_Ax1XSIItDBcL_giBanYFhu6TL_dKIMfoW3Lcpnu-7lgNdwN_10bvhiPiXsXISBtKKPp5RiC08aa7U6CcAuFuu5HRvpW0AvQe3h-xeQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/wheatgrass?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAljWHT-0W8XJPPnX0utiy-XDC19iEFtDEF5kaF0xXyMHbJCBEu07PQ_9jXpCPDRc-gkXG_ZAPVAM7NMQl5leLPoR7mMj5gtjjUoZuuvtXaHtOugWfDU78PKBQPzvL9ElDH7S-GQUiB-goAqJXhGNEnHtdS79G6H7Ht3BVB744wUyzkHEk387_2mhR-svXTdmbIVHOZ2MMA8FFqkN6c3Xx5ror8PGsZK4GtQPHsZrnHasR0_Ax1XSIItDBcL_giBanYFhu6TL_dKIMfoW3Lcpnu-7lgNdwN_10bvhiPiXsXISBtKKPp5RiC08aa7U6CcAuFuu5HRvpW0AvQe3h-xeQ&__tn__=%2ANK-R


 

เคส #สเตียรอยด์ #ผืนแพ้ผิวหนังอกัเสบ หวัอกแม่คงเข้ำใจ ลูกโดนยุงกัดก็เจ็บ โดดข่วนก็สงสำร พ่อแม่บำงคนแก้ปัญหำผ่ืนแพ้ผิวหนังอกัเสบ

ให้ลูกโดยกำรทำสเตียรอยด์อ่อน ๆ คิดว่ำไม่เป็นไร จริง ๆ แล้วไม่จ ำเป็นต้องท ำเช่นนีเ้พรำะกำรทำสเตียรอยด์จะท ำให้ผิวหนังเด็กน้อยท่ีบำงอยู่

แล้วยิ่งบำงมำกยิ่งขึน้ มำลอกทำงเลือกใหม่กับ ดร.วีทกรำส กันดีกว่ำค่ะ เคสหนูน้อยน่ำรักรักษำผ่ืนแพ้ผิวหนังอกัเสบ โดยไม่ใช้สเตียรอยด์ โดย

ไม่มีผลข้ำงเคียง ปลอดภัย คุณแม่สบำยใจหำยห่วง แค่ฉีด Dr.wheatgrass Skin Recovery Sprey บริเวณผิวท่ีมีปัญหำ 

ผิวท่ีเป็นผดแดงค่อย ๆดีขึน้ ตอนนีห้นูมีควำมสุข ผิวแข็งแรงยิม้น่ำรักสุด ๆ ค่ำ #drwheatgrass #วีทกรำส #น ำ้ต้นอ่อนข้ำวสำลี #ต้น

อ่อนข้ำวสำลี 

สนใจสินค้ำติดต่อ 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%8C?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9A?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/drwheatgrass?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%B9%89%E0%B8%B3%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%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%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


 

ปัญหำหนักใจท่ีไม่เป็นเองก็คงจะไม่เข้ำใจ #แผลปริท่ีขอบทวำรหนัก ซึ่ง 

dr.wheatgrass #superbalm และ #skinrecoverysprey สำมำรถช่วยบรรเทำอำกำรแผลปริท่ีขอบทวำรหนักได้

อย่ำงดี #วีทกรำส จะช่วยบรรเทำอำกำรปวดและท ำให้เลือดท่ีออกลดลงได้ เพรำะ #wheatgrass มีฤิทธิ์ช่วยสมำนแผล วิธีบรรเทำ

อำกำรคือ ใช้ Dr.wheatgrass skin recovery sprey ฉีดพ่นบริเวณผิว ทำ superbalm ทบั สนใจสินค้ำ inbox 

หรือติดต่อโดยตรง line @skincare-delivery หรือ www.drwheatgrass-thailand.com 

#Drwheatgrass เรำคือผู้น ำกำรรักษำทำงเลือกจำก#น ำ้ต้นอ่อนข้ำวสำลี 

-Dr.wheatgrass skin recovery sprey รำคำ 1050 บำท 

-Dr.wheatgrass superbalm รำคำ 1250 บำท 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/superbalm?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/skinrecoverysprey?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/wheatgrass?epa=HASHTAG
http://www.drwheatgrass-thailand.com/?fbclid=IwAR1KemnniW3D5y4_NaKf2nwS8tNSGh6Kt0-B3J3D1xi8qq1cpugJw84Y-2g
https://www.facebook.com/hashtag/drwheatgrass?epa=HASHTAG


 

Dr.Wheatgrass Supershots 

Dr#Wheatgrass #Supershots Amazon reviews รีวิวกำรทดลองใช้ดอกเตอร์วีทกรำสซูเปอร์ช็อตส์จำกอะเมซอน 

#ดวีทกรำส #ดรวีทกรำส #วีทกรำส #ต้นอ่อนข้ำวสำลี #น ำ้ต้นอ่อนข้ำวสำลี 

จำกเว็บไซต์ Amazon 

💢สัง่ซือ้ line : @skincare-thailand 

📍📍📍 

ลองใช้ผลิตภัณฑ์นีดู้แล้วคุณจะรู้ว่ำผลิตภัณฑ์มียอดเยี่ยมมำกสำมำรถรักษำผิวหนังติดสเตียรอยด์ของฉันได้ฉันใช้มนัคู่กับสเปรย์และภำยใน

ไม่กี่วนัอำกำรผิวแดงของฉันก็หำยสนิท 

 

R. 12 พฤศจิกำยน, 2016 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/supershots?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%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%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?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%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%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


หลงัจำกใช้สองสปัดำห์ฉันรู้สึกว่ำฉันมีพละก ำลงัมำกขึน้ตลอดทัง้วนัและฉันจะซือ้มนัอีกขวด 

 

D.B. สิงหำคม 24, 2016 

 

 

 

มนัอำจเป็นเหตุกำรณ์บงัเอิญท่ีฉันทำนซูเปอร์ช็อตส์ปริมำณเป็น 2 เท่ำของท่ีแนะน ำไว้มำกกว่ำ 3 เดือนและจ ำนวนฟอลลิเคิลของฉันก็เพ่ิมขึน้

เป็นสองเท่ำ และรังไข่ทัง้สองข้ำงก็ท ำงำนได้ดีขึน้ด้วยฉันมีควำมสุขมำก 

 

E. 27 กรกฎำคม, 2016 

 

 

 

ฉันมีพละก ำลงัมำกขึน้นอนหลบัได้ดีขึน้หลงัจำกทำนผลิตภัณฑ์นี ้วีทกรำสช่วยเพ่ิมระดบัธำตุเหล็กในร่ำงกำยของฉัน ฉันดีใจกับผลกำรรักษำนี ้

 

S. 7 กรกฎำคม, 2016 

 

 

 

 

 

เป็นกำรตดัสินใจทำงสุขภำพท่ีดีมำกท่ีฉันเคยตดัสินใจมำ 

 

ฉันรักผลิตภัณฑ์นีม้ำก ฉันเคยมีอำกำรปวดอย่ำงเรือ้รังผลิตภัณฑ์นีช้่วยให้อำกำรปวดลดลง ฉันจะไม่หนัไปใช้ผลิตภัณฑ์อื่น ฉันรู้สึกมนัให้ผล

เกินควำมคำดหมำยฉันมำก 

 

M. 5 กรกฎำคม , 2016 

 

 

 

ฉันเพ่ิงลองใช้ผลิตภัณฑ์เป็นครัง้แรกและรู้สึกประหลำดใจว่ำรสชำติมนัอร่อยมำกหลงัจำกทำน 2 ถึง 3 วนัฉันรู้สึกว่ำร่ำงกำยมีพละก ำลงัมำก

ขึน้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ียอดเยี่ยมจริงๆ 

 

P.C. 14 มิถุนำยน, 2016 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์นีต้รงตำมควำมคำดหมำยของฉัน 100% ก ำลงัวำงแผนว่ำจะสัง่ซือ้เพ่ิม 

 

M.M. 20 พฤษภำคม, 2016 

 

 

 



มนัช่วยให้ฉันสดชื่นมำกๆและช่วยให้ฉันมีพละก ำลงัมหำศำล 

 

Amazon.C. 29 เมษำยน, 2016 

 

 

 

ฉันเห็นควำมเปล่ียนแปลงต่อผ่ืนแพ้ผิวหนังอกัเสบของฉันหลงัจำกรับประทำนมนัเป็นเวลำ 3 วนัและจะมำซือ้อีก 

 

R. 27 เมษำยน, 2016 

 

 

 

ให้ 5 ดำวจำก 5 ดำวเพรำะเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีดีมำกทำนวันละแค่ 1 ช็อตต่อวนัท ำให้ร่ำงกำยฉันรู้สึกดี 

 

S. 9 เมษำยน, 2016 

 

 

 

 

 

ฉันดีใจมำกกับผลกำรรักษำท่ีเยี่ยมยอดฉันหำยจำกอำกำรหลอดเลือดในสมองแตกท่ีเป็นมำเมื่อ 2 ปีก่อน ช็อตส์นีท้ ำให้ฉันมีพละก ำลงัและ

ครีมก็ดีมำกด้วย ตอนนีฉั้นก ำลงัออกก ำลงักำยแบบยกน ำ้หนัก ผลิตภัณฑ์นีช้่วยเพ่ิมพละก ำลงัและมวลกล้ำมเนือ้ได้ดี ฉันจะสัง่ผลิตภัณฑ์นีอ้ีก

ครัง้ ส่วนข้อเท้ำท่ีบวมเน่ืองจำกเลือดไหลมำเลีย้งไม่ดีก็หำยไปในเพียง 1 วนั 

 

H. 25 มีนำคม, 2016 

 

 

 

ให้ 5 ดำวจำก 5 ดำวหำกคุณต้องกำรมีพละก ำลงัท่ีเพิ่มขึน้และช่วยรักษำภำวะทำงสุขภำพของคุณ ให้อมไว้ท่ีลิน้หน่ึงนำทีเพ่ือท ำให้เกิดกำร

ดูดซึมท่ีดี ฉันเคยมีอำกำรอ่อนแอเรือ้รังและมคีวำมผิดปกติท่ีต่อมหมวกไต ผลิตภัณฑ์นีท้ ำให้ฉันรู้สึกดีขึน้เพียงแค่สปัดำห์แรกท่ีใช้มนั แม้จะไม่

ช่วยแก้ปัญหำสุขภำพทัง้หมดของฉันในหน่ึงสัปดำห์แต่มนัก็เป็นอำหำรเสริมท่ีดีท่ีสุดตัง้แต่ฉันเคยทดลองใช้มำนอกจำกนีม้นัยงัไม่มีกลูเตนอีก

ด้วย 

 

L.K. 17 มีนำคม, 2016 

 

 

 

เหมือนเล่นมำยำกล ปกติแล้วฉันเป็นคนท่ีต่อต้ำนกำรดื่มเคร่ืองชูก ำลงัพวกท่ีเป็นช็อตเพรำะฉันไม่เคยลอง แต่ผลิตภัณฑ์นีม้นัยอดเยี่ยมมำก 

รสชำติไม่แย่ บำงผลิตภัณฑ์รสชำติเหมือนพลำสติกแต่ Dr.Wheatgrassไม่เป็นเช่นนัน้ 

 

A. A. 28 กุมภำพนัธ์, 2016 

 



 

 

และปกติฉันดื่มน ำ้คัน้สดวีทกรำสเป็นประจ ำแต่ไม่ชอบรสชำติของมนัเลย ส ำหรับ Dr.Wheatgrass Supershot ฉันกลบัชอบ

รสชำติของมนั 

 

E. 7 กุมภำพนัธ์, 2016 

 

 

 

ฉันเร่ิมทำนผลิตภัณฑ์นีว้ันละครัง้มำ 3 เดือนแล้วและมีควำมสุขกับผลกำรรักษำ ฉันเร่ิมทำนเพ่ือลดระดบัฮอร์โมนเอฟเอสเอชเพื่อเตรียมตวัท ำ

เด็กหลอดแก้ว ก่อนทำนซูเปอร์ช็อตส์ ฮอร์โมนของฉันมีค่ำประมำณ 14 แต่หลงัทำนซูเปอร์ช็อตส์ ฮอร์โมนทัง้เอฟเอสเอชและเอลเอชมีอยู่

ค่ำประมำณ 3 (ใช่คุณอ่ำนถูกต้องแล้ว) ฉันชอบผลกำรรักษำอนัเกินควำมคำดหมำยเช่นนี ้นอกจำกนัน้ริดสีดวงของฉันก็หำยไปด้วย ฉันเคย

เป็นโรคริดสีดวงอย่ำงรุนแรงตัง้แต่คลอดลูกชำยเมื่อ 3 ปีท่ีแล้ว แต่หลงัจำกรับประทำนซูเปอร์ช็อตส์ 3 เดือนมนัก็หำยไป นอกจำกนีพ้ละก ำลงั

ของฉันยงัเพ่ิมขึน้ฉันไม่เคยเป็นหวดัหรือป่วยตัง้แต่เร่ิมรับประทำน ซูเปอร์ช็อตส์เลย 

 

L.R. 28 มกรำคม, 2016 

 

 

 

เมื่อ 3 ปีท่ีแล้วฉันเร่ิมดื่มน ำ้คัน้สดวีกลำสแต่ต่อมำก็หยุดทำน ฉันจึงเร่ิมทำนวีทกรำสแบบผงก็ทำนล ำบำก เมื่อได้ลองดอกเตอร์วีทกรำสถือเป็น

ตวัเลือกท่ีดีมำกซึ่งให้ผลท่ีดีต่อสุขภำพเช่นกัน 

 

R. 6 มกรำคม, 2016 

 

 

 

ฉันเพ่ิงใช้ผลิตภัณฑ์นีม้ำ 1 สปัดำห์และรู้สึกดีขึน้มำก ฉันท ำงำน 60 ชั่วโมงต่อสปัดำห์และเหน่ือยมำกแต่ตอนนีก้ลบัรู้สึกดีและมีพละก ำลงั

มำกขึน้ ยงัคงไม่แน่ใจว่ำมนัช่วยรักษำอำกำรปวดท่ีหวัเข่ำของฉันท่ีต้องใส่ท่ีประคองหวัเข่ำมำเป็นเวลำ 2 สปัดำห์แล้วได้หรือไม่ เพรำะหลงัจำก

ท่ีฉันทำนมันอำกำรปวดก็หำยไป 

 

K.J.M. 28 กันยำยน, 2015 

 

 

 

ฉันประทับใจต่อผลดีต่อสุขภำพของน ำ้คัน้สดวีทกรำสมำก รสชำติออกหวำนเล็กน้อยแต่มนัก็เป็นรสชำติท่ีดีมำก 1 ขวดทำนได้ประมำณ 30 

ครัง้คุ้มค่ำและรำคำ ฉันก็พอใจมำกและจะสัง่ซือ้อีกครัง้ 

 

A. 20 พฤษภำคม, 2015 

 

 

 

ดู 82 ปีส่วนภรรยำอำยุ 81 ปีเรำทัง้คู่ทำนซูเปอร์ช็อตส์ ซึ่งให้ผลดีต่อสุขภำพเป็นอย่ำงมำกเรำวำงแผนท่ีจะสัง่ผลิตภัณฑ์ของคุณอีก ขอบคุณ



ส ำหรับกำรขนส่งท่ียอดเยี่ยม 

 

C.G. 24 เมษำยน, 2015 

 

 

 

ให้ 5 ดำวส ำหรับผลิตภัณฑ์ท่ียอดเยี่ยมและขอขอบคุณผู้ผลิตด้วย ฉันจะสัง่ซือ้อีก รสชำติดีมำก มนัให้ผลดีต่อสุขภำพตำมท่ีฉันคำดหวงัไว้ ฉัน

รู้สึกว่ำมีพละก ำลงัมำกขึน้อำกำรปวดลดลง ฉันจะซือ้มนัอีกและรสชำติก็อร่อยมำก 

 

M. L. 30 พฤศจิกำยน, 2013 

 

 

 

ฉันมีชีวิตท่ีดีขึน้หลงัจำกซือ้ผลิตภัณฑ์ท่ีวิเศษเช่นนี ้ดอกเตอร์วีทกรำสซูเปอร์ช็อตส์ไม่เพียงแต่รสชำติอร่อยแต่ยงัช่วยเพ่ิมพละก ำลงัของฉันทัง้

ทำงร่ำงกำยและจิตใจ โดยสรุปฉันมีควำมสุขกับชีวิตมำกขึน้ ส ำหรับคนท่ีเคยมีปัญหำด้ำนโรคซึมเศร้ำหรือนอนไม่หลบัคุณควรลองทำน

ผลิตภัณฑ์นี ้คุณจะมีโอกำสได้รับผลกำรรักษำท่ีดีขึน้อย่ำงมำกอย่ำงท่ีคุณไม่เคยนึกฝันมำก่อน มนัยงัคงมีเวลำส ำหรับกำรมีสุขภำพท่ีดีก่อนวนั

คริสต์มำสนี ้เช่ือฉันซือ้ตอนนีเ้ลย 

 

P. 5 ธันวำคม 2012 Amazon UK 



 

สุดยอดวีทกรำสท่ีสำมำรถให้สำรต้ำนอนุมูลอิสระได้มำกกว่ำ #วีทกรำส คัน้สด แค่ 1 ขวด ทำนได้นำน 1 เดือน ไม่ต้องเหน่ือยคัน้ให้ยุ่งยำก 

รำคำ 990 บำท สอบถำม line @skincare-delivery ค่ะ #น ำ้วีทกรำส #ดรวีทกรำส #ดร.วีทกรำส 

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%B9%89%E0%B8%B3%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%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


 

น่ีๆๆ คุณรู้มัย้ กำรมีแผลเรือ้รังท่ีขำมนัน่ำเบ่ือมำกๆ ต้องเกำตลอดเวลำ รูปนีค้ือคุณตำอำยุ 82 ปี 

ใช้ #drwheatgrass #skinrecoverysprey #skinrecoverycream แค่เพียง 3 อำทิตย์เท่ำนัน้เองค่ะ มนัเร่ิด

มำกเลยใช่มัย้ล่ะ❤️ #ดรวีทกรำส #วีทกรำส #น ำ้ค้นอ่อนข้ำวสำลี #ต้นอ่อนข้ำวสำลี 

https://www.facebook.com/hashtag/drwheatgrass?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/skinrecoverysprey?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/skinrecoverycream?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%94%E0%B8%A3%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?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%84%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%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


 

สินค้ำอีกตวัท่ีควรมีติดบ้ำน dr.wheatgrass super balm ครีมสำรพดัประโยชน์ ท่ีเน้นช่วยในเร่ืองกำรผ่อนคลำยกล้ำมเนือ้ !! 

ใครชิบเมื่อยจัดนะคะ เนือ้ครีมผลิตจำกสำรสกัดธรรมชำติ เห็นผลเร็ว และปลอดภัย 

เหมำะมำก ส ำหรับผู้นักกีฬำ ท่ีใช้กล้ำมเนือ้มำก หรือพนักงำนออฟฟิสท่ีมกัมีอำกำรปวดเมื่อย จำกกำรท ำงำนหน้ำจอคอมพิวเตอร์เป็นระยะ

เวลำนำน หรือแม้แต่พนักงำนขำย หรือใครท่ีต้องเดิน ยืนนำน ๆ กำรนวดบ่อย ๆ หรือประคบน ำ้แข็ง ใช่ว่ำจะเห็นผลดีเสมอไป 

ลองใช้ #drwheatgrasssuperbalm แล้วจะรู้สึกเหลือเช่ือ เส้นท่ีตึง ลึก นวดยำก จะกลบัผ่อนคลำย มีลูกค้ำบำงท่ำน ลองใช้กับอำกำร

ตะคริว เป็นผลให้กล้ำมเนือ้ผ่อนคลำยอย่ำง

รวดเร็ว #drwheatgrass #drwheatgrassthailand #superbalm #drwheatgrasssuperbalm#superbalm 

#เมื่อย #หมอนวด #คลำยเส้น #คลำยกล้ำมเนือ้ #วีทกรำส #น ำ้วีทกรำส #น ำ้ต้นอ่อนข้ำวสำลี #grassjuicefactor 

https://www.facebook.com/hashtag/drwheatgrasssuperbalm?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/drwheatgrass?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/drwheatgrassthailand?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/superbalm?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%94?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD?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%B9%89%E0%B8%B3%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%B9%89%E0%B8%B3%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/grassjuicefactor?epa=HASHTAG


 

ผิวโดน#สเตียรอยด์ แก้ไขยำกมำก ลอง #drwheatgrass เป็นทำงเลือกใหม่ด้วยสำร ดร.คริส เรนอลด์ เป็นแพทย์ทำงเลือกท่ีใช้สำร

สกัดวีทกรำสเพ่ือรักษำโรคผิวหนังท่ียำใดๆรักษำไม่ได้ ด้วยสำรสกัด #grassjuicefactor สำรท่ีสกัดจำกต้นหญ้ำ เคสนร้ใช้เวลำลดผื่น

แดงจำกสเตียรอยด์ เวลำ 3 เดือน #อย่ำรีบ กับกำรถอนสเตียรอยด์นะคะ ต้องค่อยเป็นค่อยไป #ต้นอ่อนข้ำวสำลี #น ำ้วีทกรำส #น ำ้ต้น

อ่อนข้ำวสำลี #วีทก

รำส #wheatgrass #skinrecoverysprey #skinrecoverycream #steroids #drwheatgrassth

ailand 

https://www.facebook.com/hashtag/drwheatgrass?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/grassjuicefactor?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9A?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%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%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%B9%89%E0%B8%B3%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%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%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%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?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/wheatgrass?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/skinrecoverysprey?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/skinrecoverycream?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/steroids?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/drwheatgrassthailand?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/drwheatgrassthailand?epa=HASHTAG


 

แนะน ำเคล็ดลับสุขภำพดี 🌱 ด้วยกำรทำน wheatgrass ง่ำย ๆ พูดเลยว่ำไม่มีรสเหม็นเขียวเลยสกันิด 👏👏👏 ลอง 

Dr.Wheatgrass supershots ‼️ คือทำนง่ำย รสชำติดี แถมคุณสมบตัิแน่นมำกกกก

🗯🗯 #drwheatgrass #supershot เป็นสกัดจำกวีทกรำสล้วน ๆ ใน 1 ขวด มี 150 ml หรือเทียบเท่ำกับวีทกรำสคัน้สด

ถึง 4500 ml เชียวนะคะ !! นอกจำกจะทำนเพ่ือบ ำรุงร่ำงกำยแล้ว สินค้ำตวันีท้ำง dr.chris เคยได้ทดลองกับผู้ป่วยท่ีต้องกำรรักษำโดย

ไม่ใช้ยำ ในโรคเหล่ำนี ้✅กำรลดคลอเรสเตอรัล ✅อำกำรอ่อนเพลียเรือ้รัง ✅โรคหวดัและไข้หำยเร็วขึน้ ✅เพ่ิงพละก ำลงัให้ร่ำงกำย ✅

ควำมดนัโลหิตสูง ✅ภำวะเตีย้โดยไม่ทรำบสำเหตุ ✅ภำวะเกล็ดเลือดต ่ำ ✅กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ✅เสริมกำรจดจ ำและสมำธิ ✅ผ่ืน

แพ้ ผิวหนังอกัเสบ 

และอื่น ๆ มำกมำย **ลูกค้ำสำมำรถศึกษำรีวิวสินค้ำตัวนีไ้ด้ท่ี dr.wheatgrass-thailand.com ** ⭐️วิธีรับประทำน : อมใต้ลิน้ วนั

ละ 5ml (หรือ 1 ช้อนชำ) เพ่ือสุขภำพ (เทียบเท่ำกับกำรรับประทำนผักถึง 1 

https://www.facebook.com/hashtag/drwheatgrass?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/supershot?epa=HASHTAG
http://dr.wheatgrass-thailand.com/?fbclid=IwAR3WOdqNpnbCjuUhzwq39WVUyChXr9oWuzjxkLDXqnm8yYbdhVFBoi5KyG0


 

หน้ำร้อนนี ้อยำกไปทะเล๊ ทะเล ทะเลลลล แต่เอ ... ท ำไงดี ไปทะเลทุกที ผิวแปลงร่ำงกลำยเป็นป๊อกกีก้ลบัมำทุกที บำงทีนำน ๆ ไป ผิวลอก

ออกมำเลย เยินน่ำดู แบบนีไ้ม่ดีแน่ค่ะ เมื่อออกแดด ลองตวันีค้่ะ Wheatfix burn spray ของ dr.wheatgrass ประเทศ

ออสเตรเลีย 🎖ตวันีไ้ด้รับรำงวลั ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมปกป้องผิวจำกควำมร้อน 😌มีส่วนประกอบส ำคญัก็คือต้นอ่อนข้ำวสำลีน่ีเอง อ่อนโยน

มำก ๆ ฉีดได้ทัง้ตวัเลยนะคะ แม้แต่ผิวหน้ำ หรือรอบดวงตำ 

 

ก่อนออกแดด แนะน ำให้ทำผลิตภัณฑ์กันแดด #heliocarespf90 นะคะ ตวันีร้ับรองว่ำไม่มนั อำจจะเน้นย ำ้อีก เป็นกันแดดแบบกิน สูตร

เข้มข้น Heliocare ultra D ก่อนออกแดด 15 นำทีค่ะ #heliocareultrad แต่ท่ีส ำคญัเลย หลงัออกแดดให้

ฉีด #wheatfixburnspray เพ่ือบรรเทำควำมเจ็บปวดจำกควำมร้อนและกำรเบิร์นแดด ถ้ำผิวไหม้มำก ให้ฉีดซ ำ้ ๆ บ่อย ๆ ได้นะคะ 

รับรองว่ำ ผิวลดอำกำรปวด ตวันีจ้ะช่วยสมำนผิวให้สมบูรณ์ ลดอำกำรไหม้เกรียม และผิวลอกค่ะ ⛅️ขนำด 100ml ⛅️รำคำเบำ 

https://www.facebook.com/hashtag/heliocarespf90?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/heliocareultrad?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/wheatfixburnspray?epa=HASHTAG


 

ก๊อก ๆๆ มีผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีน่ำสนใจ และปลอดภัยมำก ๆ มำแนะน ำอีกแล้วค่ะ 👉Wheatgrass หรือต้นอ่อนข้ำวสำลี 🌱เป็นผักสี

เขียวเข้มท่ีคนรู้กันมำเป็นพันปี หลำย ๆ คนเคยได้ยินมำแล้ว ว่ำพืชท่ีมีคุณสมบตัิทำงด้ำนโภชนำกำรมำกมำย ตอนนีเ้รำได้เจอกับผลิตภัณฑ์ดี ๆ 

ในแบรนด์ Dr.Wheatgrass 👏👏🗯🗯โดย Dr.Chris ศลัยแพทย์จำกประเทศออสเตรเลีย ผู้ได้ศึกษำเกี่ยวกับพืชชนิดนี ้และ

มีกำรทดลองใช้ผลิตภัณฑ์กับผู้ป่วยท่ีเกิดควำมผิดปกติ ท่ียำทั่วไปรักษำไม่ได้ ‼️‼️ตวัอย่ำงเช่น หูดข้ำวสุก แผลท่ีขอบทวำรหนัก แผลท่ีเท้ำจำก

โรคเบำหวำน แผลไฟไหม้ และโรคผ่ืนแพ้ผิวหนังอกัเสบท่ีเกี่ยวข้องกับสเตียรอยด์ กำรสมำนแผลของวีทกรำส(wheatgrass) ✅มีควำม

ปลอดภัย ✅รำคำเหมำะสม ✅และปรำศจำกผลข้ำงเคียงใดๆ ท ำให้วีทกรำส (wheatgrass) เป็นสำรในอุดมคติท่ีใช้ได้ส ำหรับทุกคน 

รวมถึงบุคลำกรทำงแพทย์และคนทัว่ไป 😊ในแบรนด์นีม้ีผลิตภัณฑ์ท่ีน่ำสนใจหลำกหลำยตวัเลยค่ะ แล้วพบกับ Dr.Wheatgrass ท่ีน่ีเร็ว 

ๆ นีน้ะคะ สินค้ำพร้อมส่ง ไม่ต้องพรีออเดอร์เหมือนเดิมค่ะ 



 

น่ีคือรีวิวจริงจำกคนท่ีกิน #drwheatgrass 🌸สำมำรถช่วยให้คุณมีกำรเจริญพันธุ์ท่ีดีขึน้ได้ #วีทกรำส #wheatgrass #ต้น

อ่อนข้ำวสำลี #น ำ้ต้นอ่อนข้ำวสำลี 

Wheatgrass for Infertility 

Wheatgrass for Infertility ใช้วีทกรำสรักษำภำวะเป็นหมนั 

ให้ 5 ดำว เมื่อทำนวีทกรำสในปริมำณสองเท่ำจำกปกติเป็นเวลำ 3 เดือน ไข่ตกมำกขึน้สองเท่ำและรังไข่ทัง้สองข้ำง…………….

Wheatgrass for Infertility 

Wheatgrass for Infertility ใช้วีทกรำสรักษำภำวะเป็นหมนั 

ให้ 5 ดำว เมื่อทำนวีทกรำสในปริมำณสองเท่ำจำกปกติเป็นเวลำ 3 เดือน ไข่ตกมำกขึน้สองเท่ำและรังไข่ทัง้สองข้ำง……………. 

ฉันได้ข้อมูลมำจำกบำงท่ีว่ำวีทกรำสช่วยให้สร้ำงไข่มำกขึน้ระหว่ำงกำรท ำไอวีเอฟ ฉันจึงทำนวีทกรำสในปริมำณสองเท่ำจำกปกติเป็นเวลำ 3 

เดือน ไข่ตกมำกขึน้สองเท่ำและรังไข่ทัง้สองข้ำงก็ท ำงำนได้ดีขึน้มำก ฉันมีควำมสุขมำก 

Elizabeth. สหรัฐอเมริกำ. 27 กรกฎำคม 2016 Thanks to Amazon from Dr Wheatgrass รีวิวจำกอะเม

ซอน 

ดร.คริส ฉันคิดว่ำมนัช่วยฉันอย่ำงมำก ตอนนีฉั้นอำยุ 42 ปีและมีปัญหำเกี่ยวกับกำรเจริญพนัธุ์มำนำนและปัญหำท่ีส ำคญัท่ีสุดของฉันคือกำร

https://www.facebook.com/hashtag/drwheatgrass?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/wheatgrass?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%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%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%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


ฝังตวัของทำรกแต่ฉันก็ไม่เคยประสบควำมส ำเร็จในกำรตัง้ครรภ์เลยตลอด 6 ปี วีทกรำสช่วยให้ฮอร์โมนเอฟเอสเอชท่ีมีน้อยในวยั 40 ปี

กลบัมำอยู่ในระดบัปกติ และฉันก็ทำนสมุนไพรจีนด้วยซึ่งช่วยกำรเจริญพนัธุ์ตำมธรรมชำติ ผลกำรรักษำมนัเยี่ยมมำก 

R. R. ออสเตรเลีย. 26 พฤษภำคม 2015. 

สวสัดีดร.คริส ขอบคุณมำก ขอบคุณจริงๆ 

น่ีเป็นเดือนแรกท่ีฉันทำนวีทกรำสซูเปอร์ช็อตส์ หลงัจำกท่ีไม่ประสบควำมส ำเร็จในกำรตัง้ครรภ์มำ 1 ปีเต็ม ตอนนีฉั้นรู้สึกว่ำเหมือนว่ำจะ

ตัง้ครรภ์! 

ขอขอบคุณมำก ฉันไม่ได้ท ำอย่ำงอื่นเพ่ิมเติมเลยนอกจำกกำรกินวีทกรำสซูเปอร์ช็อตส์และวิตำมินบี 6 ฉันอยำกถำมว่ำมนัทำนด้วยกันได้ใช่

ไหมคะ 

ฉันขอแนะน ำว่ำวีทกรำสซูเปอร์ช็อตส์ดีส ำหรับกำรตัง้ครรภ์และฉันจะทำนมันต่อไปเร่ือยๆ-ทำนวนัละ 2 ช้อนชำหรือคุณช่วยแนะน ำว่ำควรทำน

อย่ำงไร 

ขอบคุณมำกท่ีสร้ำงผลิตภัณฑ์ท่ีแสนวิเศษเช่นนี ้แนนซี่ 

N. H. องักฤษ. 25 ตุลำคม, 2013 

สวสัดีสำวๆ ทุกคน, 

ฉันอยำกให้คุณทรำบว่ำระดบัฮอร์โมนเอฟเอสเอชของฉัน 12.4 (ในวนัท่ี 3 ของรอบเดือน) ตอนแรกฉันกังวลมำกกว่ำมนัจะสูงจึงพยำยำมหำ

วิธีจำกอินเตอร์เนตเพื่อลดมนั ฉันเร่ิมทำนวีทกรำสและไปตรวจเลือดอีกครัง้ในเดือนพฤศจิกำยน ผลปรำกฏว่ำมนัลดลงเหลือ 10.9 เท่ำนัน้ ฉัน

จะทำนมนัต่อไปอีก 2-3 สปัดำห์และคิดว่ำมนัต้องใช้ได้ผลแน่ๆ 

Jenny #วีทกรำส #ต้นอ่อนข้ำวสำลี#อยำกท้อง #อยำกมีลูก #เพ่ิมคุณภำพไข่#อำหำรเสริมเพ่ิมคุณภำพไข่#ivf #iui #เด็ก

หลอดแก้ว #บ ำรุงไข่ 

 

ดร. คริส เรโนลด์ ศลัยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเกิดในปี 1941 ท่ีเมืองเพิร์ธ เวสเทิร์นออสเตรเลีย 
เมื่ออายุ 16 ปี เขา้ร่วมงานกบับริษทั British mercantile marine ในต าแหน่งเจา้หน้าท่ีผูน้ าทางทางเรือและไดเ้ดินทางไปทัว่โลก
เป็นเวลากว่า 7 ปี ก่อนเขา้ศึกษาแพทยศาสตร์ท่ีมหาวิทยาลยั เวสเทิร์นออสเตรเลียและจบหลกัสูตรศลัยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญในปี 1973 และได้
เป็นแพทยรั์กษาโรคทัว่ไปท่ีเมืองเพิร์ธและเมลเบิร์น เขา้ท างานในองค์กรระหว่างประเทศเพ่ือช่วยเหลือผูล้ี้ภยัเวียดนามในฮ่องกงเป็นเวลา 4 ปี 
หลงัจากนั้นเดินทางไปอาศยัอยู่ท่ีมอสโควและเดินทางเขา้สู่สหรัฐอเมริกา 
ตั้งแต่ปี 1985 ถึง 1988 ดร.เรโนลด์เดินทางกลบัสู่บาร์ของเขาท่ีเมืองเพิร์ธช่ือ Riccardo's ซ่ึงเป็นการท าให้เขารวบรวมความมัน่ใจและ
พฒันาการแสดงออกสู่สาธารณชนตามแบบของ David Helfgott นักอจัฉิรยะทางเปียโนผูซ่ึ้งชนะรางวลั Academy Award ใน

https://www.facebook.com/hashtag/%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%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%88?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/iui?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%88?epa=HASHTAG


ภาพยนตร์เร่ือง "Shine" ท่ีโด่งดงัระดบัโลก 

ในปี 1995 คุณสมบตัิการสมานแผลของสารสกดัจากซีเรลกราสไดจุ้ดความหลงใหลในตวัของเขาท่ีอยากจะทดลองน าไปมนัใช้ให้เกิด
ประโยชน์ทางการแพทย์ หลงัจากนั้นเขาจึงใชว้ีทกราสกบัผูป่้วยหลายพนัคนเพ่ือรักษาโรคหรือความผิดปกติซ่ึงยาทัว่ไปรักษาไม่ได ้ตวัอย่างเช่น 
หูดขา้วสุก แผลท่ีขอบทวารหนัก แผลท่ีเท้าจากโรคเบาหวาน แผลไฟไหม้ และโรคผื่นแพผ้ิวหนังอกัเสบท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสเตียรอยด์ การสมานแผล
ของวีทกราสมีความปลอดภยั ราคาเหมาะสมและปราศจากผลขา้งเคียง ท าให้วีทกราสเป็นสารในอุดมคติท่ีใชไ้ดส้ าหรับทุกคน รวมถึงบุคลากร
ทางแพทยแ์ละคนทัว่ไป 

ดร.เรโนลด์เป็นแพทยค์นแรกและคนเดียวซ่ึงไดเ้ห็นถึงผลการรักษาของวีทกราส จึงไดพ้ฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมของวีทกราสออกมา
จ าหน่าย และแน่นอนว่าเขาเป็นผูน้ าระดับโลกในดา้นประสบการณ์ทางคลินิก ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความเขา้ใจถึงผลการรักษาท่ีเป็น
ประโยชน์ของวีทกราสและซีเรลอื่นๆ 

ความสนใจพิเศษ: คุณสมบัติทางการรักษาวีทกราสในการรักษาอาการบาดเจ็บของเน้ือเย่ืออ่อนจากการเล่นกีฬา การสมานแผล ความผิดปกติทาง
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