
 

 

  

แคปซูลเพ่ิมความรู้ความเข้าใจ 

เพ่ิมความจ าและเพิ่มสมาธิในการท างาน 

นักเรียน, ผู้เร่ร่อนดิจิตอล, นักธุรกิจ, นักกีฬาอาชีพ / มือสมัครเล่น, และประชากรสูงอายุ: นี่คือผลิตภัณฑ์สมุนไพรจาก
ธรรมชาติแท้ที่มีการทดสอบทางคลินิกในมนุษย์ แสดงให้เห็นถึงการเสริมสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของคุณ 
สรรพคุณเหล่านี้มีอยู่ในรูปแบบแคปซูล ทั้งคนกินเจ / มังสวิรัต ิสามารถรับประทานได้ ซึ่งง่ายและสะดวกต่อการพกพาไปกับ
คุณทุกที่ 

ระบบการจัดส่งของเรา ผงการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็งของเราหลีกเลี่ยงการใช้สารกันบูด เทคโนโลยีการถนอมเซลล์ที่ได้รับ
การพัฒนาและจดทะเบียนแล้วสามารถเก็บรักษาผลประโยชน์ของดอกอัญชันสดในรูปแบบผงแห้งที่มีความเข้มข้นสูง มี
เสถียรภาพสูง มีฤทธิ์ทางชีวภาพสูง ละลายน้ าได้และมีชีวประสิทธิผล (ง่ายต่อร่างกายของคุณที่จะใช้หรือเก็บไว้)  

ประโยชน์ต่อสุขภาพและข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใครของผงได้อธิบายในบทสรุปผลิตภัณฑ์ดอกอัญชันและชาเขียวมัทฉะ
แล้ว เมื่อกล่าวถึงดอกไม้สีน้ าเงินมหัศจรรย์ที่สามารถรับประทานได้และชาเขียวมัทฉะ เราได้เพิ่มแอลธีอะนีนมากเป็นพิเศษ 
(ซันธีอะนีน) ดูอ้างอิงท้ายเร่ือง 

การเพิ่มแอลธีอะนีนมากเป็นพิเศษจากใบชาเขียวผ่านกระบวนการหมักที่จดสิทธิบัตรที่สามารถเลียนแบบกระบวนการทาง
ธรรมชาติในใบชาเขียว แอลธีอะนีนเป็นกรดอะมิโนที่หายากพบได้เฉพาะในชาเขียว ซึ่งสามารถข้ามแนวกั้นเลือดและสมอง

และมีผลในเชงิบวกโดยตรงอย่างมากต่อความสามารถทาง
ความรู้ความเข้าใจของเรา 

เกินความจริง:  ธรรมชาติที่มีการแข่งขันสูงและมี
ความเครียดสูงของโลกสมัยใหม่ในปัจจุบันบางคร้ังอาจส่งผล
ให้เกิดมาตรการที่รุนแรง ใน "หอประชุม" ที่วิทยาลัยจีนแห่งนี้ 
นักเรียนเรียนหนังสือขณะให้สารละลายทางหลอดเลือดด าซึ่ง
จะหยดกรดอะมิโนที่ท าให้ตื่นตัวและกระตุ้นความสามารถ

ทางความรู้ความเข้าใจของพวกเขา ซึ่งไม่จ าเป็นต้องกระท า



 

 

สุดโต่งแบบนี ้ธรรมชาติมอบทางออกที่สมบูรณ์แบบส าหรับทุกความท้าทาย 

ท าให้เป็นจริง:   ใช้ดอกอัญชันและชาเชียวประมวลผลโดยเทคโนโลยีการถนอมเซลล์” รวมกับการเพิ่มประสิทธิภาพของ
แอลธีอะนีนที่ท าให้ผลิตภัณฑ์เต็มไปด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นธรรมชาติและน่าอัศจรรย์ การทดลองทางคลินิกในคน
แสดงให้เห็นว่า: 

 

 เพิ่มกิจกรรมคลื่นสมองอัลฟาที่เกี่ยวข้องกับสภาพจิตใจที่ผ่อนคลายและตื่นตัว บรรลุความสงบนิ่งของนักรบซามูไร
สมัยใหม ่

 เพิ่มความจ า 

 เพิ่มความสมาธิทางสติปัญญา / จิตใจ 

 ฟื้นฟูสุขภาพจิต (เสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุ) 

 ผ่อนคลาย (ลดความตึงเครียด) โดยไม่รู้สึกง่วงนอน 

 ฟื้นฟูคุณภาพการนอนหลับส าหรับผู้ชายและผู้หญิง เช่นเดียวกับเด็กที่ป่วยเป็นโรคสมาธิสั้น 

 

ผลประโยชน์อ่ืนแสดงผลให้เห็นทางคลินิก รวมถึงการปรับปรุงในอาการก่อนมีประจ าเดือน (PMS) โดยมีอาการ เช่น สมาธิไม่
ดี, พฤติกรรมแปรปรวน และทัศนะทางจิตใจทางลบ เช่นเดียวกับอาการทางกายภาพ รวมถึงปฏิกิริยาโต้ตอบอัตโนมัติ ความ
เจ็บปวด และการกักเก็บน้ า 

การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันได้รับการช่วยเหลือเช่นเดียวกับการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประสาทพาราซิมพาเทติก ช่วย
ประหยัดพลังงานโดยการควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ เพิ่มกิจกรรมของล าไส้และต่อม อีกทั้งยังท าให้ระบบทางเดินอาหาร
ผ่อนคลาย 

ในเวลาเดียวกัน แอลธีอะนีนยับยั้งระบบประสาทพาราซิมพาเทติก ในการท าเช่นนั้นจะเป็นสื่อกลางในการตอบสนอง“สู้หรือ
หนี” 

สมุนไพรไทยแต่ละชนิดในผลิตภัณฑ์ผสมผสานเพิ่มความรู้ความเข้าใจของเรามีความมหัศจรรย์ในตัวมันเองและการใช้แบบ

สมุนไพรดั้งเดิมได้ส่งมอบประโยชน์อย่างสม่ าเสมอตลอดหลายศตวรรษ พวกมันได้รับการรับรองผ่านกาลเวลาและสมุนไพร

แต่ละรายการได้รับการตรวจสอบโดยวิทยาศาสตร์สมัยใหม่และได้รับการรับรองโดยองค์การอาหารและยาให้เป็นอาหาร

เสริม 



 

 

 

ผลของพวกมันรวมกันจะถูกคูณด้วยการเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกันระหว่างพวกมันเพื่อปรับปรุงการท างานทางความรู้ความ

เข้าใจของคุณ มันอาจไม่สมเหตุสมผลที่จะสร้างระดับพลังงานโดยรวมเพื่อให้คุณใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ปรับแต่งระบบพลังงานของคุณในเวลาเดียวกันใช่ไหม? ในร่างกายของเรา ทุกอย่างมีผลต่อทุกอย่างอื่น ประโยชน์โดยรวมของ

การอยู่ในความสมดุลล้วนเป็นที่แพร่หลาย  พวกมันส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมดของคุณ 

มีแนวคิดภาคเหนือของประเทศไทย (ล้านนา) ที่เราเรียกว่า “ภูมิปัญญาแห่งความสมดุล” ซึ่งอยู่ที่ศูนย์กลางของการมีสุขภาพที่

ดีแข็งแรงสมบูรณ์และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ร่างกายที่สมดุล (ภาวะธ ารงดุล) แสดงความสามารถในการรักษาตัวเองที่

โดดเด่น เพิ่มก าลังวังชา และท าให้อายุยืนยาว 

 “ภาวะธ ารงดุล” เป็นแนวโน้มตามธรรมชาติของร่างกายเพื่อปรับในลักษณะที่รักษาสถานะของความสมดุลโดยรวม ความ

สมดุลร่างกายสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ระบบทั้งหมดของคุณท างานในสภาวะที่เป็นธรรมชาติอย่าง

สามัคคี ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับปัจจัยความเครียดภายในและภายนอกอยู่ในระดับที่เหมาะสม ความสามารถในการ

ปรับตัวนี้เป็นเงื่อนไขที่ก าหนดอย่างแท้จริงของชีวิต ไม่มีอะไรจะเป็นศูนย์กลางของการด ารงอยู่ของเราและมีสัญชาตญาณ

พื้นฐานเพื่อความอยู่รอดที่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด 

ในขณะที่การรักษาแผนปัจจุบันอาจสั่งการให้ร่างกายท าตามที่เราต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (แต่หลายคร้ังที่มีผลข้างเคียง

เชิงลบร้ายแรง) สุดยอดสมุนไพรของเราให้ความเคารพและท างานกับสติปัญญาโดยธรรมชาติของร่างกายและความสมดลุ

ตามธรรมชาติพร้อมประสิทธิภาพแบบภาวะธ ารงดุล ในการผสมผสานอย่างรอบคอบ สมุนไพรเหล่านี้จะเร่ิมท างานกับสิ่งที่

ได้รับและแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลเพื่อท าให้บุคคลนั้นมีความสมดุลและลดแรงเสียดทานและความเครียดที่เราได้สร้าง

ขึ้นในร่างกายและโลกของเรา 

เพิ่มความเฉียบแหลมทางสติปัญหาและจิตใจ เพิ่มความจ า การรับรู ้ สมาธิ และความสติ หนึ่งในปัญหาสุขภาพท่ีเติบโตเรว็

ท่ีสุดในวันนี้ คือ การสูญเสียการท างานของความรู้ความเข้าใจ การป้องกันการสะสมจากการใช้ชีวิตประจ าวันเป็นแผนท่ีดีท่ีสุด 

เร่ิมต้นตอนนี้กับโปรแกรมที่จะช่วยคุณในโลกการแข่งขันของวันน้ีและคอยติดตามคุณ 

บทสรุปรายบุคคลเกี่ยวกับเนื้อหา 
 



 

 

ชาเขียวมัทฉะ: ชื่อวิทยาศาสตร์ - Camellia sinensis 

  
ชาถูกใช้ในแพทย์แผนจีนมานานกว่า 5,000 ปี งานเขียนจากราชวงศ์ถัง
ระบุไว้ว่ามีการปลูกชาเมื่อ ค.ศ. 650 ทั่วประเทศจีน ชาเขียวได้รับการ
แนะน าให้กับประเทศญ่ีปุ่นประมาณ ค.ศ. 600 โดยพระสงฆช์าวพุทธที่
กลับมาจากการศึกษาจากประเทศจีน 
ประโยชน์ต่อสุขภาพในต านานของชาได้รับการประเมินโดยวิทยาศาสตร์
สมัยใหม่ ข้อมูลนี้เป็นที่รู้จักกันดีและมีการบันทึกไว้อย่างถี่ถ้วนโดยฉันจะ
ไม่ลงละเอียดมากขนาดน้ันในบทสรุปผลิตภัณฑ์ การศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์อิงตามเอกสารหลักฐานที่ระบุไว้ในอ้างอิงท้ายเร่ือง 

สารโพลิฟินอล ท าหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพ หนึ่งในสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังที่สุดที่พบในชา
เขียวคือ Epigallocatechin Gallate (EGCG) ซึ่ง EGCG อาจป้องกันอนุมูลอิสระที่น าไปสู่โรคมะเร็ง (1), โรคหัวใจและหลอด
เลือดอุดตัน สารน้ียังมีประโยชน์ในการเผาผลาญไขมัน (3) และต่อต้านความเครียดออกซิเดชันในสมองที่สามารถน าไปสู่การ
เสื่อมของระบบประสาท เช่น อัลไซเมอร์และพาร์กินสัน (4) 
การลดน้ าหนัก: EGCG ยับยั้งเอนไซม์ที่ท าลายฮอร์โมนนอร์อิพิเนฟริน การเพิ่มระดับนอร์อิพิเนฟรินจะช่วยเพิ่มสัญญาณที่
กระตุ้นให้ร่างกายสลายไขมนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งไขมันอวัยวะภายในที่อยู่รอบบริเวณท้องของเรา นอกจากนี้ คาเฟอีนที่พบใน
ชาเขียวช่วยกระตุ้นการเผาผลาญไขมันโดยเพิ่มอัตราการเผาผลาญของเรา ผลลัพธ์โดยรวมคือน้ าหนักตัวลดลงและเพิ่ม
พลังงาน  ดูเชิงอรรถ) (8) 
การกระตุ้นทางกายภาพและความรู้ความเข้าใจ :ชาประกอบด้วยคาเฟอีนซึ่งบล็อกตัวรับอะดีโนซีนและยับยั้งผลกระทบ
ของอะดีโนซีนเพราะคาเฟอีนผูกกับตัวรับอะดีโนซีน อย่างไรก็ตาม  คาเฟอีนไม่ได้ชะลอการท างานของเซลล์อย่างที่อะดี
โนซีนท า แทนที่จะชะลอตัวลงเพราะอะดีโนซีน แต่กลับช่วยเร่งการเผาผลาญของเซลล์แทน  
เน่ืองจากคาเฟอีนยับยั้งอะดีโนซีน คุณจึงมีเซลล์ประสาทเพิ่มขึ้นในสมอง ต่อมใต้สมองรู้สึกถึงกิจกรรมนี้และคิดว่าจะต้องเกิด
เหตุฉุกเฉิน ดังนั้นจึงปล่อยฮอร์โมนที่บอกต่อมหมวกไตใหผ้ลิตอะดรีนาลีน) เอพิเนฟรีน( อะดรีนาลีนเป็นฮอร์โมนการ“ 
โดยคาเฟอีน ”ตอบสนองแบบสู้หรือหนีที่มีวิถีเมแทบอลิซึมนี้จะกระตุ้นร่างกายและจิตใจของคุณ คุณอาจรู้สึกตื่นตัวและมี
สมาธิมากขึ้น มีพลังมากขึ้นและเหนื่อยล้าน้อยลง  
อย่างไรก็ตาม คาเฟอีนระดับสูงที่พบในกาแฟอาจท าให้เกิดความวิตกกังวล หงุดหงิด และลดการควบคุมของกลไกการ
เคลื่อนไหว  ท าให้นอนไม่หลับ ระดับคาเฟอีนสูงอาจเพิ่มความดันโลหิต บบางคนส าหรั (ผลกระทบอาการสั่นง่าย)และมี
ผลเสียต่อสุขภาพด้านอ่ืน ๆ 
ชาเขียวมีคาเฟอีนในระดับต่ ากว่ากาแฟ เพียงพอส าหรับการท าให้กระปรี้กระเปร่า แต่ไม่มากเท่าที่จะท าให้เกิดผลกระทบ
อาการสั่นง่ายเหมือนที่เราเห็นในกาแฟ นอกจากนี ้ชาเขียวยังมีกรดอะมิโนแอล-ธีอะนีนที่หายากในระดับสูง 



 

 

แอล-ธีอะนีน เพิ่มกิจกรรมของ GABA สารสื่อประสาทที่ผลิตผลการต่อต้านความวิตกกังวลและยังเพิ่มโดปามีนและคลื่น
อัลฟาในสมอง (5) ฤทธิ์ท าให้เกิดอาการสงบลงเหล่านี้ส่งผลให้พลังงานมีเสถียรภาพ มากกว่าจากคาเฟอีน (อาการสั่นน้อยลง)
 – ความสมดุลที่เหมาะสมของแอล เพียงอย่างเดียวธีอะนีนและคาเฟอีนช่วยให้เวลาตอบสนองเร็วขึ้น  (6) 
แอล – ธีอะนีนสามารถข้ามแนวกั้นเลือดและสมองเพื่อส่งผลโดยตรงต่อการท างานของสมอง ซึ่งช่วยเพิ่มกิจกรรมคลื่นอัลฟา
และพบว่าเพิ่มสถานะทั่วไปของความตื่นตัวทางกายและความตื่นตัวทางจิตใจ การรวมกันของคาเฟอีนและแอล – ธีอะนีนช่วย
เพิ่มความเร็วและความแม่นย าในการทดสอบการสลับความสนใจและลดความว้าวุ่นใจในงานของหน่วยความจ า นักวิจัยใน
เกาหลีใต้ท าการศึกษาสุ่มแบบอ าพรางสองฝ่าย การศึกษาควบคุมยาหยอกแสดงให้เห็นว่าแอล – ธีอะนีนช่วยฟื้นฟูความจ า การ
เลือกสิ่งที่ตนสนใจ และความตื่นตัวในการรับรู้ (7)  
สุขภาพทางความรู้ความเข้าใจ: ชาเขียวไม่เพียงเพิ่มการท างานของสมองในทันทีและในระยะสั้นเท่านั้น แต่อาจป้องกันโรค
การเสื่อมของระบบประสาทในวัยชราได้เช่นกัน สารประกอบแคทีชินในชาอาจป้องกันเซลล์ประสาทโดยการลดความเสี่ยง
ของอัลไซเมอร์และพาร์กินสัน ดูอ้างอิงท้ายเร่ือง    
โรคหืดหอบ: ธีโอฟิลลีนผ่อนคลายกล้ามเนื้อเรียบ ท าให้ชาเป็นยารักษาโรคทางเดินหายใจแบบดั้งเดิม รวมถึงโรคหอบหืด (9) 
สุขภาพฟัน: คาเทชินในชาเขียวสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียสเตร็พโตคอคคัส มิวแทนส์ที่เป็นอันตรายในช่อง
ปากที่ท าให้เกิดการสะสมของคราบจุลินทรีย์ซึ่งน าไปสู่การเกิดฟันผุ (11) 
โรคเบาหวาน: ชาเขียวอาจปรับปรุงความไวต่ออินซูลินและลดระดับน้ าตาลในเลือดเพื่อช่วยต่อสู้กับโรคเบาหวานประเภท
สอง (11)  
ต่อต้านริ้วรอย :จากการศึกษาผู้ใหญ่ชาวญ่ีปุ่นกว่า41 , 111คนสรุปว่าคนที่ดื่มชาเขียว 5 ถ้วยขึ้นไปต่อวันมีอายุยืนยาวมากขึ้น 
การติดตามผลการศึกษาวิจัยกับชาวญี่ปุ่น 14,000 คนในช่วงอายุ 65-84 ปี พบว่าผู้ที่ดื่มชาเขียวมากที่สุดมีโอกาสน้อยที่จะ
เสียชีวิต 76% ในช่วงระยะเวลาหกปีของการศึกษาวิจัยและมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลง %31 ในผู้หญิงที่ดื่ม
ชาเขียวห้าถ้วยขึ้นไปทุกวันเมื่อเทียบกับผู้ที่ดื่มหนึ่งถ้วยหรือสองถ้วย 
ความแตกต่างของการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็งของไทยและการเจริญเติบโตบนภูเขา 
ชาทางการค้าส่วนใหญ่ปลูกในไร่ขนาดใหญ่บนที่ดินขั้นบันได  ชานี้ได้รับแสงแดดมากเกินไปจนปรับตัวเป็น (ระเบียงชา)
"มัทฉะ" ชาเขียวมัทฉะปลูกในที่ร่มพร้อมกับเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติในภูเขาที่มีต้นไม้ล้อมรอบและรูปทรงสัดส่วนของ
ภูเขาให้ความสมดุลของแสงแดดและเงาที่สมบูรณ์พร้อมกับความหลากหลายทางชีวภาพของธรรมชาติ การป้องกันใบชาจาก
แสงแดดจะเพิ่มการสะสมของกรดอะมิโนวิตามิน แอล-ธีอะนีนและคาเฟอีน 
ชาเขียวมัทฉะต้องการใช้แสงอาทิตย์ไม่มาก แต่ต้องการแสงแดดที่มีประสิทธิภาพในระหว่างกระบวนการสังเคราะห์แสง สิ่งนี้
ต้องการคลอโรฟิลล์ในระดับที่สูงขึ้นซึ่งส่งผลให้  “มัทฉะ” มีสีเขียวสดใส แสงแดดเปลี่ยนแอล-ธีอะนีนเป็นคาเทชิน แสงแดด
ที่น้อยลงจะสร้างแอล-ธีอะนีนมากขึ้น ในเวลาเดียวกันแสงแดดน้อยจะเพิ่มระดับคาเฟอีน ซึ่งเป็นความสมดุลของแอล-ธีอะนีน
และคาเฟอีนท่ีสร้างความสงบนิ่งแก่นักรบสมัยใหม่ที่ชอบการดื่ม" มัทฉะ" เป็นประจ า 
 



 

 

ข้อมูลจ าเพาะของวัตถุดิบ: เราเร่ิมจากภูเขาไร่ชาคุณภาพสูงสุดที่ให้ร่มเงาเพียงพอ สภาพแวดล้อมที่ปลูกชาส่วนใหญ่ก าหนด
คุณภาพของชา การบุกรุกของสารพิษอุตสาหกรรมฝนกรดได้แต้มสีป่าชาโบราณของจีนและในประเทศอุตสาหกรรมอื่น ๆ 
ภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทยห่างไกลจากเมืองและไม่มีการเกษตรหรือกิจกรรมอุตสาหกรรมใด ๆ จึงท าให้สิ่งแวดล้อม
ยังคงเป็นธรรมชาติ 
 
สภาพอากาศ ปริมาณน้ าฝน และเวลาเก็บเกี่ยวมีความส าคัญ ทีมฝ่ายจัดหาของเราท างานร่วมกับเกษตรกรในการเก็บเกี่ยว
ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม เราเก็บเกี่ยวเฉพาะหน่ออ่อน) ตายอด (และยอดอ่อนสองใบ ใบชาจะถูกหยิบด้วยมืออย่าง
ระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงใบแตกหักและการฉีดล้างน้ าบางส่วนอาจลดคุณภาพใบชาได้ ใบชาอ่อนสดผลิตชามัทฉะที่ดีที่สุด 
เน่ืองจากสัมผัสกับแสงแดดน้อยกว่าใบไม้ที่สุกเต็มที่ 
 
ฟาร์มสด: พื้นที่ภูเขาที่ชาของเราเติบโตนั้นใช้เวลาขับรถจากโรงงานของเราประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที นี่เป็นสิ่งส าคัญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของชาเขียว ชาให้ความกระปร้ีกระเปร่า และทันทีที่มันถูกน าออกจากวงจร (ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ)
) ชีวิตของมันเก็บเกี่ยวแล้วความร้อนนี้เป็นภา เนื่องจากกิจกรรมของเอนไซม์และสลายตัวอย่างรวดเร็ว จะท าให้มันร้อนขึ้น (พ
สะท้อนของความแข็งแรงของเอนไซม์และพลังงานในใบชา สมุนไพรบางชนิดสามารถแช่แข็งและส่งไปยังกระบวนการท า
แห้งแบบแช่เยือกแข็ง แตก่่อนเข้ากระบวนการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็งจะท าความสะอาดใบชาทุกคร้ัง อย่างไรก็ตามใบชาไม่
ควรถูกแช่แข็งไว้นานและฟาร์มสดจะต้องส่งใบชามาให้เราอย่างรวดเร็วเพื่อด าเนินกระบวนการเทคโนโลยีถนอมเซลล์ของ
เรา สิ่งนี้ท าให้การขนส่งและการประมวลผลค่อนข้างท้าทาย แต่เป็นไปได้ส าหรับเรา เนื่องจากท าเลที่ตั้งของเราอยู่ใกล้กับ
พื้นที่ปลูกชา 
 
เทคโนโลยีถนอมเซลล์ (CPT): กระบวนการวิวัฒนาการและการเปลี่ยนผ่านนี้เก็บรักษาประโยชน์ทางสุขภาพของชาสดในน้ า
รูปแบบที่มีเสถียรภาพ (ผงแห้ง) ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพสูงและมีประโยชน์ทางชีวภาพสูง ส่วนใหญ่กระบวนการน้ีอธิบายถึง
คุณภาพและประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของชาเขียวมัทฉะของเรา ชาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนในระดับสติปัญญาที่สูงกว่า มัน
ด าเนินการผ่านรูปแบบของการเชื่อมโยงและข้อมูลที่เข้ารหัสในโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบต่าง ๆ การวิเคราะห์
องค์ประกอบของแต่ปัจจัยและเคมีต่อ SE ไม่ใช่ระบบการวิเคราะห์ที่ไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม มันจะต้องได้รับการเสริมด้วย
วิธีการแบบองค์รวมมากขึ้นเพื่อท าให้เราเข้าใจถึงกิจกรรมการเคลื่อนไหวของพืชพร้อมกับการมีปฏิสัมพันธ์และการจัด
ระเบียบในระดับสูงในตัวมันเอง ความเป็นระเบียบ ข้อมูล การวางวิธีการ และการสื่อสารเป็นส่วนผสมที่ส าคัญของทุก
ชีววิทยาระบบและ CPT เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้ 
 
ชาทั้งหมดมาจากต้นชาเดียวกัน – Camelia synensis “) ชา ”สมุนไพรไม่ได้เป็นเพียงแค่  “ชา ”แต่ได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนว่า
เป็น“ ชาสมุนไพร (”ความแตกต่างระหว่างมัทฉะ ชาเขียว ชาด า ชาอูหลง และชาขาวขึ้นอยู่กับสรรพคุณ ไม่ใช่แค่วิธีปลูกชา
เท่านั้น แต่สิ่งที่ส าคัญที่สุดซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการแปรรูปชา โดยทั่วไปแล้ว ยิ่งการแปรรูปชาน้อยลง ก็ยิ่งมีโพลีฟีนอลและ



 

 

ประโยชน์ของธรรมชาติมากขึ้น ชามัทฉะท าโดยการท าแห้งและบดใบชาเขียวสด ผงชาเขียวมัทฉะที่กระตุ้นโดย CPT ถูก
สร้างขึ้นโดยไม่ใช้ความร้อนและใช้เคร่ืองบดน้อยที่สุด ใน CPT ชาจะตกอยู่ในอนุภาคขนาดเล็กไปตามผนังเซลล์เพื่อรักษา
โครงสร้างของเซลล์และเน้ือภายในเซลล์ กระบวนการที่ไม่เหมือนใครน้ีให้สสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพสูงและโครงสร้างของ
อนุภาคที่มีประโยชน์ทางชีวภาพ จึงท าให้ชาเขียวมัทฉะของเรามีคุณภาพสูงสุด 
 
CPT ของเรากระตุ้นผงชาเขียวมัทฉะโดยได้รับการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการให้ค าปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์อาหารของ
สหภาพยุโรปที่มีชื่อเสียง เราให้สองตัวอย่างส าหรับการทดสอบ ตัวอย่างทั้งสองได้รับการเก็บเกี่ยวในวันเดียวกันและต้นชา
เดียวกัน หนึ่งล็อตชาถูกตากแบบดั้งเดิมภายใต้ร่มเงา ในขณะที่อีกล็อตตากแห้งโดยใช้เทคโนโลยีถนอมเซลล์ 
 
ผลลัพธ์ท่ีน่าท่ึง: ในชาเขียวของเราท่ีถูกกระตุ้นโดย CPT และสารประกอบต่าง ๆ  )โพลีฟีนอล(คูณ 4 เท่าและมากถึง 02 เท่า 

 โมเลกุลหลักของชาเขียว กรัม / 100 กรัม 
การเก็บเกี่ยว
เดียวกัน ต้นชา
เดียวกันจาก
ภาคเหนือของ
ประเทศไทย 

กระบวนการ คาเทชิน Epicatec
hin 

Epicatechi
n – 30 แกล

เลต 

Epigalloca
t 

echin 

Epigalloca
t 

Echin 
Gallate 

(EGCG) 

คาเทชิน
ทั้งหมด 

กรดแกลลิก โพลีฟี
นอล

ทั้งหมด 

แอล-
ธีอะนีน 

เชียงใหม่
ภาคเหนือ 

ตากแห้งในพื้นท่ีให้
ร่มเงา และลดจน

เป็นผง 

0,28 0,046 0,14 ปริมาณน้อย
มาก 

0,5 0,97 0,04 1,01 ปริมาณ
น้อยมาก 

ใช้การท าแห้งแบบ
แช่เยือกแข็ง 

1,15 0,98 0,94 3,6 8,4 15,07 0,04 15,11 1,27 

ผลลัพธ์ เพิ่ม 400% 2100% 700% X20 1700% 1600% เหมือนกัน 1500% X20 
 

การทดสอบในห้องปฏิบัติการอ่ืน ๆ ของเรายังแสดงระดับ ORAC สูงในชาเขียวมัทฉะของเราและปราศจากยาฆ่าแมลงในใบ
ชาเขียวของเราโดยผ่านการรับรอง USDA หมายเลขใบรับรอง :ONE-1667-151201-H-NOP 
เมื่อคุณดื่มชาเขียวมัทฉะ คุณไม่ได้แค่ชาสมุนไพรเท่านั้น เช่น เมื่อคุณดื่มชาสักถ้วย คุณมักจะทิ้งใบชาหรือถุงชาที่แช่ไว้ 
สารอาหารส่วนใหญ่ สารต้านอนุมูลอิสระ และส่วนผสมส าคัญอยู่ในใบชาหลังจากการแช่น้ า ในกรณีของ" มัทฉะ "คุณจะ
ได้รับปริมาณที่เข้มข้นจากการกินใบชาทั้งหมด เปรียบเทียบกับการดื่มชาหนึ่งถ้วยซึ่ง (สมุนไพรไม่รุนแรง) ตอนนี้กินได้ใบ
ชา / ถุงชา ซึ่งเป็นความแตกต่างอย่างมากในในแง่ของการจัดส่งส่วนผสมที่ส าคัญและประโยชน์ทางสุขภาพของไร่ชาสด 
 
เน่ืองจากแอลธีอะนีนมีประโยชน์ต่อสุขภาพทางความรู้ความเข้าใจมากมาย เราเสริมแอลธีอะนีนตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นในชา

เขียวของเราด้วยแหล่งที่มาเพิ่มเติมในรูปแบบของซันธีอะนีน 

 

 



 

 

แอลธีอะนีนที่เราใช้คือซันธีอะนีน แบรนด์มาจากประเทศญี่ปุ่น  
เทคโนโลยีจดสิทธิบัตรที่ได้รับรางวัล 

ใบรับรอง GMO ของมาตรฐานฮาลาลแห่งชาติ 

   
 

ซันธีอะนีนคืออะไร? 
ซันธีอะนีน คือ เอลไอโซเมอร์ ธีอะนีน บริสุทธิ์ 111% มีงานวิจัยและสนับสนุนทางคลินิกพร้อมสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกา
และนานาชาติมากกว่า 41 รายการ 
มีการประเมินว่าเกือบ 65% ของประชากรวัยผู้ใหญ่มีความเครียดและตัวเลขเหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่สมัยโบราณ ได้
มีการกล่าวขานว่าการดื่มชาเขียวท าให้เกิดการผ่อนคลาย  ผู้บุกเบิกด้านวิทยาศาสตร์ของชาเขียว สินค้ามาตรฐานญ่ีปุ่นพบผล
การผ่อนคลายนี้จากกรดอะมิโนในแอลธีอะนีน ซึ่งพบได้เกือบทั้งหมดในชา การวิจัยทางคลินิกแสดงให้เห็นว่าซันธีอะนีน 50 
มก. - 200 มก. ช่วยกระตุ้นการท างานของสมองที่เรียกว่าคลื่นอัลฟา ซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาพจิตใจที่ผ่อนคลายแต่ต่ืนตัว 
ซันธีอะนีนเป็นชื่อทางการค้าส าหรับแอลธีอะนีนในรูปแบบบริสุทธิ์ที่ได้รับสิทธิบัตรของสินค้ามาตรฐานญ่ีปุ่น ซันธีอะนีน
ไม่ได้เป็นสารสกัดจากชาเขียว แต่ผลิตโดยกระบวนการที่ได้รับสิทธิบัตรซึ่งเลียนแบบกระบวนการทางธรรมชาติในใบชา
เขียว ซึ่งส่งผลให้เอลไอโซเมอร์ ธีอะนีนบริสุทธิ์ 111% 

 

มีประสิทธิภาพอย่างไร? 

การทดลองทางคลินิกในมนุษย์ แสดงให้เห็นว่า ซันธีอะนีนสามารถส่งเสริมการตื่นตัวของการผ่อนคลายโดยไม่มีอาการง่วง
นอน ตามการเพิ่มขึ้นของคลื่นสมองอัลฟา และการลดลงของคลื่นสมองเบต้า* สมองปล่อยพลังงานไฟฟ้าอ่อน ๆ ที่สามารถ
วัดได้บนพื้นผิวของศีรษะ ซึ่งจ าแนกตามความถี่ได้ดังนี:้ 
 

Brain Wave Frequency (Hz) Mental Effect 

คลื่นเดลต้า 0.5–3.0 เสียงนอนหลับ 

คลื่นทีต้า 4.0–7.0 การหลับ / การนอน 

คลื่นอัลฟา 8.0–13.0 ผ่อนคลายและสภาวะการต่ืนตัว 

คลื่นเบต้า > 14.0 ตื่นนอนและสภาวะเร่งเร้า 
 



 

 

การวิจัยทางคลินิกในคนเพิ่มเติมแสดงให้เห็นว่า ซันธีอะนีนอาจน ามาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับ ลด
อาการของอาการก่อนมีประจ าเดือน (PMS), ปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนรู้, เพิ่มสติทางอารมณ์ ลดผลข้างเคียงเชิงลบของ
คาเฟอีนและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน* 
ปลอดภัยใช่ไหม? 
ซันธีอะนีนได้รับการพิสูจน์แล้วว่าปลอดภัยโดยได้รับการยืนยันโดยการศึกษาด้านพิษวิทยาและการศึกษาด้านประสิทธิภาพ
มากมาย ไม่เหมือนกับอาหารเสริมลดความเครียดอ่ืน ๆ ซนัธีอะนีนไม่ก่อให้เกิดอาการง่วงนอน ซันธีอะนีนไม่ก่อให้เกิด
อาการง่วงนอน มีการบริโภคซันธีอะนีนในเคร่ืองดื่ม อาหารและอาหารเสริมตั้งแต่ปี 1994 โดยไม่มีข้อบ่งชี้ถึงอาการไม่พึง
ประสงค์หรือข้อห้าม การรับรอง GRAS (ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าปลอดภัย) ซันธีอะนีนได้รับการยืนยันจาก
คณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา ในปี 2117 ส าหรับการใช้ในอาหารและเคร่ืองดื่มหลายประเภท (GRN 
111219) 

เทคโนโลยีท่ีได้จดสิทธิบัตรและได้รับรางวัล 

ซันธีอะนีนได้รับรางวัลที่ “รางวัลผลงานวิจัยส่วนผสมอาหาร” ที่ส่วนผสมอาหารในยุโรปปี 1998 “ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ดีที่สุด
ของปี 2111” ที่ Nutracon  ซันธีอะนีนได้รับการคุ้มครองโดยสหรัฐอเมริกา 41 รัฐและสิทธิบัตรระหว่างประเทศส าหรับ
ประสิทธิภาพทางสรีรวิทยาและกระบวนการผลิตเฉพาะของเอลไอโซเมอร์  

 MindBodyGreen เรียกแอลธีอะนีนว่าเป็นโรงไฟฟ้าท่ีใช้พืชเป็นหลัก 
ประเภท: บทความ,  ในข่าว 

เราชอบบทความ mindbodygreen.com article ที่ได้อธิบายไว้ว่า แอลธีอะนีนเป็น “สิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดที่เราต้องท าใน
ขวดอาหารเสริมเพิ่มสมาธิ” บทความนี้ยังอธิบายถึงประโยชน์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรดอะมิโนนี้  ตั้งแต่การเพิ่มความ
สนใจอารมณ์และคุณภาพการนอนหลับไปจนถึงการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์* 
ซันธีอะนีนได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์แล้ว โครงการที่ไม่ใช่จีเอ็มโอได้ตรวจสอบอาหารเสริมแอลธีอะนีน ผลิต
โดยกระบวนการที่ได้รับสิทธิบัตรซึ่งส่งผลให้แอลธีอะนีนบริสุทธิ์ 111% รับประกันความปลอดภัย ประสิทธิภาพ 
ความมั่นคงและคุณภาพ 

ลองดูสิ่งที่ Mindbodygreen ต้องพูดเกี่ยวกับแอลธีอะนีน: 
 แอลธีอะนีนเสริมสร้างรูปแบบคลื่นสมองที่ผ่อนคลาย* 

แอลธีอะนีนได้รับการแสดงทางคลินิกเพื่อเพิ่มคลื่นสมองอัลฟา คลื่นสมองเหล่านี้ส่งเสริมการผ่อนคลายโดยไม่ง่วง
นอน* “การผลิตคลื่นสมองอัลฟายังเกิดขึ้นในระหว่างการท าสมาธิลึก เมื่อปัจจัยการรับรู้ทางประสาทสัมผัสถูกย่อให้
เล็กสุด โดยทั่วไปจิตใจจะปลอดจากความคิดหรือการรบกวนที่ไม่ต้องการ สิ่งที่น่าสนใจคือการแสดงคลื่นอัลฟาที่ก
ระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และบรรเทาภาวะซึมเศร้า” 
clinical trialsการทดลองทางคลนิิในคน แสดงให้เห็นว่าซันธีอะนีนเพิ่มคลื่นสมองอัลฟา เช่นเดียวกับการลดคลื่น
สมองเบต้า คลื่นเบต้าส่งเสริมสภาวะเร่งเร้า 

https://www.mindbodygreen.com/articles/l-theanine-everything-you-need-to-know-about-this-plant-based-powerhouse


 

 

 แอลธีอะนีนอาจช่วยส่งเสริมความสนใจและความจ าในการท างาน* 
อ้างอิงจากบทความ การบริโภคชาเขียว – แอลธีอะนีนพบได้ตามธรรมชาติในชาเขียว แสดงให้เห็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทดสอบการท างานด้านความจ าโดยเพิ่มการเชื่อมต่อภายในสมองระหว่างการประมวลผล “นีเ่ป็น
การค้นพบที่น่าต่ืนตาตื่นใจ เพราะกิจกรรมในพื้นที่ส่วนหน้าของสมองมีความสัมพันธ์กับหน้าที่กระบวนการทาง
ความคิดในสมองส่วนหน้าในขณะที่บริเวณกลีบสมองจัดการกับการรับความรู้สึก” 

 แอลธีอะนีนอาจลดหรือท าให้ความรู้ความเข้าใจช้าลง* 

บทความอ้างอิง การศึกษา ที่แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุที่บริโภคผงชาเขียวที่อุดมด้วยแอลธีอะนีนนั้น สามารถลดการ
รับรู้ทางประสาทสัมผัสลงเมื่อเทียบกับกลุ่มยาหลอก 

 แอลธีอะนีนอาจช่วยปรับปรุงอารมณ์* 

แอลธีอะนีน ช่วยปรับปรุงการผลิตกาบาซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ช่วยในการผ่อนคลาย “กาบามีความส าคัญต่อการ
ท างานของระบบประสาท มักใช้เป็นอาหารเสริมจากธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการนอนหลับ ปรับปรุงอารมณ์และ
บรรเทาความวิตกกังวล” ตามที่อธิบายไว้ในบทความ 

 แอลธีอะนีนอาจปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับ* 

แอลธีอะนีนเสริมสร้างความผ่อนคลายซึ่งช่วยให้จิตใจสงบ จึงท าให้ง่ายต่อการนอนหลับลึกและสงบมากขึ้น 
บทความนี้ยังอ้างอิงถึง การศึกษาทางคลนิิก ที่ใช้ซันธีอะนีน ในการศึกษานี้นักวิจัยแสดงให้เห็นว่า ซาธีอะนีนปรับ
ปรุงคุณภาพการนอนหลับของเด็กชายอายุ 8-12 ปีที่มีภาวะสมาธิสั้นได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

 

ดร. ลอนดอน 

คณะกรรมการแพทย์ครอบครัวและนักกีฬาไตรกีฬาผ่านการรับรอง 
คุณจะดื่มชาเขียว 21 ถ้วยเพื่อช่วยให้คุณชนะในเกมต่อไปหรือไม่? มีวิธีที่สมจริงกว่าเดิมเพื่อท าให้อยู่ในสภาวะจิตสงบและ
มุ่งเน้นเมื่อคุณฝึกซ้อมหรือแข่งขัน 
นักกีฬาชั้นน าเข้าใจดีว่าความชัดเจนทางจิตใจและการมุ่งเน้นเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการแสดงของพวกเขา การสูญเสียสมาธิในเสี้ยว
วินาทีอาจหมายถึงความพ่ายแพ้หรือการบาดเจ็บ และเมื่อพูดถึงการรักษาทางเลือกที่เป็นธรรมชาติเพื่อเพิ่มความตื่นตัวก็มีไม่
มากนัก การศึกษาพบว่าแอลธีอะนีนซึ่งเป็นส่วนผสมที่พบในชาเขียว สามารถช่วยให้คุณสงบสติอารมณ์ได้ซึ่งสามารถเป็นข้อ
ได้เปรียบในการแข่งขันส าหรับนักกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์ แต่คุณจะต้องดื่มชาเขียวมากถึง 21 ถ้วยเพื่อรับผลประโยชน์นี้ 
ขอบคุณพระเจ้าที่มีทางออกที่เป็นประโยชน์มากกว่านี้! 
แอลธีอะนีนเป็นกรดอะมิโนที่ช่วยเพิ่มการผลิตคลื่นอัลฟา คลื่นอัลฟาเดียวกันที่คุณได้รับเมื่อคุณนั่งสมาธิ ซันธีอะนีนเป็น
รูปแบบบริสุทธิ์ของแอลธีอะนีนที่ผลิตโดยกระบวนการของเอนไซม์ที่ช่วยท าให้คุณไม่รู้สึกง่วงนอน 

 
 
 



 

 

เร่ืองราวการออกก าลังกายส่วนตัวของฉัน 

ฉันเอาชนะข้อแก้ตัวที่พบบ่อยที่สุดของการมีรูปร่างไม่สมส่วน: ไม่มีเวลาหรือสืบทอดทางพันธุกรรมที่เรียกว่า ‘ยีนไขมันและ
การจัดการกับน้ าหนักที่เพิ่มขึ้นเน่ืองจากการตั้งครรภ์ 
ผู้คนพูดถึงการสืบทอดความอ้วนทางพันธุกรรมและนั่นเป็นเร่ืองไร้สาระ ทุกคนในครอบครัวของฉัน ยกเว้นพ่อแม่ของฉันมี
รูปร่างอ้วนใหญ่และพวกเขาทุกข์ทรมานจากภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพ ฉันไม่เคยอ้วน แต่ฉันมีน้ าหนกัเกินไป ฉันตัดสินใจ
ลดน้ าหนักเหมือนที่ฉันเคยมีรูปร่างดีก่อนที่จะคลอดมีลูกเพื่อฉลองวันเกิดอายุ 45 ปี 
ฉันเข้าโรงยิมและจ้างผู้ฝึกสอนส่วนตัวเพื่อให้ฉันมีแรงจูงใจ ฉันท าทุกสิ่งที่ฉันบอกให้ผู้ป่วยท า เมื่อถึงจุดหนึ่ง ครูฝึกของฉัน
แนะน าให้ฉันคิดเกี่ยวกับการแข่งขันและมันท าให้ฉันคิดเกี่ยวกับการออกก าลังกายของฉันไปอีกระดับ คอร์สไตรกีฬาระยะ
สั้นท าให้ฉันรู้สึกมีความหมายมากที่สุด 

ตอนนี้เมื่อผู้ป่วยบอกฉันว่าพวกเขาไม่มีเวลาออกก าลังกายฉันก็ไม่เชื่อ ฉันเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว แพทย์เต็มเวลาและนักกีฬาไตร
กีฬา ตั้งแต่ฉันเร่ิมฝึก ผู้ป่วยของฉันบอกฉันว่าฉันดูเด็กขึ้น ฉันก็รู้สึกแบบนั้นเช่นกัน ฉันชอบตัวอย่างที่ฉันตั้งไว ้ส่วนที่ดีที่สุด
คือผู้ป่วยของฉันก าลังเข้ามาและบอกฉันเกี่ยวกับกิจวัตรการออกก าลังกายใหม่ของพวกเขา ฉันไม่ได้ขอให้พวกเขาเล่นไตร
กีฬา ขอเพียงพวกเขาไม่ต้องแก้ตัว  ฉันบอกพวกเขาว่าการออกก าลังกายที่ถูกต้องคือสิ่งที่พวกเขาสามารถท าได้อย่างต่อเนื่อง 
 

ข้อได้เปรียบของแอลธีอะนีน 

ผู้คนทุกวันนี้จัดการกับความวิตกกังวลและความเครียดมากมาย พวกเขากังวลเกี่ยวกับการจ่ายบิล การรักษาสุขภาพให้ลูกของ
พวกเขาปลอดภัย…แรงกดดันในชีวิตประจ าวัน การออกก าลังกายเป็นกุญแจส าคัญในการจัดการกับความเครียด และฉันได้รับ
ข้อเสนอแนะมากมายจากผู้ป่วยของฉันเกี่ยวกับวิธีการทีซ่ันธีอะนีนช่วยให้พวกเขาได้เปรียบและช่วยให้พวกเขาออกก าลังกาย
ได้อย่างต่อเน่ือง  
ฉันไม่รู้จักใครที่ไม่รู้สึกกระวนกระวายใจก่อนการแข่งขัน เมื่อคุณฝึกในระดับสูง มีความแตกต่างกันเล็กน้อยในระดับความ
แข็งแรงของผู้ที่ชนะและผู้ที่แพ้ ส่วนหน่ึงการชนะคือเทคนิค แต่กุญแจส าคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการมีความคิดที่ชัดเจนเพื่อ
หายใจอย่างสงบและมีสมาธจิดจ่อ ซันธีอะนีนสามารถเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่เป็นความลับของคุณและมันปลอดภัย
อย่างสมบูรณ์ 
ฉันยังแน่ใจว่าฉันได้รับความชุ่มชื้นอย่างเพียงพอ คนส่วนใหญ่ต้องการความชุ่มชื้นนานพอก่อนที่พวกเขาจะสังเกตเห็นว่า
พวกเขากระหายน้ า ฉันเห็นคนเป็นลมล้มลงเน่ืองจากการขาดน้ า ในการค านวณความต้องการพื้นฐานของคุณ แบ่งน้ าหนักตัว
ของคุณคร่ึงหนึ่ง นั่นคือปริมาณน้ าหรือของเหลวที่คุณควรบริโภคทุกวัน 

เมื่อคุณออกก าลังกายในระดับที่ฉันออกก าลัง ซึ่งส่งผลกระทบความเครียดต่อร่างกาย นักกีฬาไตรกีฬาส่วนใหญ่ไม่มีเวลางีบ
หลับหลังจากการออกก าลังกาย ซึ่งอาจช่วยให้ร่างกายของพวกเขาฟื้นตัวและระบบภูมิคุ้มกันของพวกเขาก็จะลดประสิทธิภาพ
การท างานลง  นั่นคือเหตุผลที่ฉันรับประทานสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อฟื้นฟูการออกก าลังกายของฉัน รวมถึงสารสกัดจากชา
เขียวคุณภาพสูงหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่น คอมเพล็กซ์ไลโคปีนมะเขือเทศจากธรรมชาติทั้งหมดและกรดไฮยาลูโรนิกจาก
ธรรมชาติเพื่อการป้องกันข้อต่อ 



 

 

 เน่ืองจากแอลธีอะนีนแสดงให้เห็นถึงการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและให้ความชุ่มชื้นอีกครั้ง ซึ่งมาพร้อมกับหนึง่ใน
เคร่ืองดื่มที่มีส่วนผสมของแอลธีอะนีน เช่น Zenmaster จากธรรมชาติทั้งหมด VitaminWater b-Relax หรือ Enlighten 
LifeWater เป็นอีกวิธีที่ดีในการช่วยระบบภูมิคุ้มกันให้กลับมาท างานได้อย่างปกติ 
 

ดร. ไทเทลบอม 

คณะกรรมการที่ได้รับการรับรองอายุรแพทย์และผู้อ านวยการศูนย์วิจัยแอนนาโปลิสส าหรับการรักษาอาการล้าเร้ือรัง / ไฟโบร
มัยอัลเจีย ที่มีประสิทธิภาพ 
 
แพทย์จดบันทึกการใช้ยาลดความวิตกกังวลลงในแผ่นสคริปต์ใบสั่งยาของพวกเขา รวมถึง Paxil และ Valium “แต่ยาเหล่านี้
มักจะไม่ได้ผล พวกมันยังเต็มไปด้วยผลข้างเคียง เช่น การเสพติดยา ความใจเย็นและสมรรถภาพทางเพศ การกดประสาท และ
การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ” เจคอบ ไทเทลบอม, แพทยศาสตรบัณฑิต, ผู้อ านวยการแพทย์ของไฟโบรมัยอัลเจียและศูนย์
บรรเทาอาการล้าเร้ือรังของอเมริกาและผู้แต่งของ Pain Free 1-2-3: โปรแกรมที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยท าให้คุณหาย
เจ็บปวด! (McGraw-Hill, 2116) 
 

ค้นหาความสงบของจิตใจด้วยแอลธีอะนีน ซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่พบในชาเขียวและโดดเด่นด้านการรักษาความวิตกกังวล” ไท
เทลบอมกล่าวไว้ “หนึง่ในประโยชน์ที่ดีที่สุดของแอล ธีอะนีน คือ คุณสามารถใช้มันได้โดยไม่มีการกดประสาทหรืออาการ
เซื่องซึมระหว่างกระบวนการ” 
 

แอลธีอะนีนท างานได้สองวิธีตามที่ไทเทลบอมได้กล่าวไว้  ประการที่หนึ่ง กระตุ้นการผลิตคลื่นสมองอัลฟาโดยตรงซึ่ง
เกี่ยวข้องกับสภาพจิตใจที่ผ่อนคลาย แต่ตื่นตัวซึ่งให้ผลคล้ายกับการท าสมาธิบ าบัดส าเร็จ ประการที่สองเขาอธิบาย 
แอลธีอะนีนมีส่วนร่วมในการก่อตัวของสารสื่อประสาทกาบาซึ่งท าให้คุณสงบในขณะที่คุณตื่น แต่นอนหลับสนิทในตอน
กลางคืน “แอลธีอะนีนยังช่วยกระตุ้นการปล่อยเซโรโทนินและโดปามีน” มีหนึ่งการศึกษาหนึ่งต้นปีนี้ ด าเนินการโดยนักวิจัย
ประสาทวิทยาศาสตร์, แผนกประสาทวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการรับรู้ที่มหาวิทยาลัยซิตีใ้นนิวยอร์ก พบว่าการแอลธีอะนีน
สามารถเพิ่มคลื่นสมองอัลฟ่าในคน อีกทั้ง แอลธีอะนีนยังช่วยให้ผู้คนมีสมาธิและตอบสนองได้ดีขึ้นในขณะปฏิบัติหน้าที่การ
งานในโลกปัจจุบัน  
 

ดอกอัญชัน – ชื่อวิทยาศาสตร์ - Clitoria ternatea 
ชาอัญชันมีสีน้ าเงินแก่สวยงาม หลายคนเชื่อว่า พืชที่งดงามนี้เป็นของขวัญจากธรรมชาติอย่าง
แท้จริง พวกมันมีรูปร่างคล้ายกับอวัยวะเพศหญิงซึ่งเป็นที่มาของชื่อวิทยาศาสตร์ นอกเหนือจาก
การใช้ในอาหารมากมาย เถาวัลย์ดอกอัญชันสีน้ าเงินถูกใช้ในยาอายุรเวท รวมถึงยาแผนโบราณ
ของเอเชียและตะวันออกกลางและประโยชน์ต่อสุขภาพของมันได้รับการสนับสนุนมากขึ้นโดย
วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ 



 

 

ประโยชน์ต่อสุขภาพ: 
 นูโทรปิกส์ – เพิ่มการท างานเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการเพิ่มสติปัญญาและเพิ่มความจ าผ่านแอซิติลโคลีนที่

จ ากัดฮิปโปแคมปัส 

 ผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลอดเลือดโดยการช่วยการไหลเวียนของเลือด 

 ยาบรรเทาปวด – ช่วยบรรเทาอาการปวดในระดับที่ใช้เป็นยาชาเฉพาะที่ 

 ขับปัสสาวะ - ส่งเสริมการขับถ่ายของน้ า  ) ปัสสาวะ (ซึ่งจะช่วยลดปริมาณเลือด จึงช่วยในการลดความดันโลหิตสูง 

 ต้านการอักเสบ - ดอกไม้สีฟ้าเข้มประกอบด้วยเม็ดสีฟลาโวนอยด์คล้ายกับบลูเบอร์ร่ี, อาไซอิเบอร์ร่ี, เปลือกมังคุด

และอ่ืน ๆ ที่ช่วยปกป้องพืช เมื่อคุณรับประทานดอกไม้ ผลจะคล้ายกับฤทธิ์ต้านการอักเสบของพืชในธรรมชาติ 

 ต้านอาการโรคหืด: ประเมินโดยภาวะภูมิแพ้ทางผิวหนังแบบพาสซีฟ 

 ต้านจุลินทรีย์ 

 ต้านความวิตกกังวล  ) ยาคลายกังวล (– ลดความเครียดและความวิตกกังวล – ผลสงบทางประสาท  

 ต้านภาวะซึมเศร้า เน่ืองจากในปริมาณยาสูงอาจจะเป็นอแดปโตเจน 

 ต้านการชักกระตุก 

 ฤทธิ์ต้านเบาหวานโดยยับยั้งน้ าตาลกลูโคสจากอาหาร 

 ความสามารถในการต่อต้านมะเร็งและต่อต้านเน้ืองอกที่เกิดจากไซโคลไทด์ที่ท าให้เซลล์ตายโดยท าลายความ

สมบูรณ์ของเยื่อหุ้มเซลล์ 

 ยาลดไข้ – ลดไข้โดยการขยายหลอดเลือดที่อยู่ใต้ผิวหนังซึ่งจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดใกล้พื้นผิวของ

ผิวหนัง  ซึ่งสามารถท าให้ร่างกายเย็นลงได้ง่ายขึ้น 

ดวงตา: การมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระและโปรแอนโทไซยานิดินช่วยในการปรับปรุงการมองเห็นโดยการเพิ่มการไหลเวียน
ของเลือดในเส้นเลือดฝอยของดวงตา ซึ่งยังช่วยให้ดวงตาปรับการเปลี่ยนแปลงของแสงและปรับปรุงการมองเห็น ดอกอัญชัน
แสดงให้เห็นถึงการป้องกันต้อกระจกและต้อหินอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงการมองเห็นที่มัวเบลอ ฟื้นฟูความเสียหายของ
จอประสาทตา เช่นเดียวกับฟื้นฟูตาอักเสบและเส้นเลือดในตาฉีกขาด 
เส้นผม: ดอกอัญชันอุดมไปด้วยไบโอฟลาโวนอยด์มีการใช้ตามแบบแผนเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของเส้นผม ท าให้เส้น
ผมหนาขึ้น และลดผมหงอก 
ผิว: สารต่อต้านอนุมูลอิสระในดอกอัญชันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน การสังเคราะห์อิลาสตินซึ่งช่วยฟื้นฟูสภาพผิว ลดร้ิว
รอยและผลกระทบอ่ืน ๆ ของริ้วรอยผิว 
ยาโป๊: ใช้เป็นยาโป๊แผนโบราณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับผู้หญิงและใช้ในการรักษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการมีประจ าเดือน
เช่นเดียวกับตกขาว (ตกขาวจากช่องคลอด)  



 

 

ความสะดวกสบายเพื่อสุขภาพ: ชาอัญชันของเรานั้นมีเอกลักษณ์ โดยปกต ิถ้าคุณสามารถหาชานี้ได้ มันจะอยู่ในรูปของ
ดอกไม้แห้ง คุณจะแช่ชาและทิ้งดอกไป ดื่มเฉพาะน้ าที่ผ่านการกรองอย่างอ่อนโยน ก็เหมือนกับคุณเก็บน้ าไว้ในอ่างน้ า และ
โยนเด็กทารกทิ้ง!  
ในกรณีนี้ คุณไม่จ าเป็นต้องดื่มชา สิ่งนี้ท าให้ผลิตภัณฑ์สะดวกยิ่งขึ้นและน่าทึ่งยิ่งขึ้น (คุณสามารถผสมที่โต๊ะและดูน้ า
เปลี่ยนเป็นสีน้ าเงิน) และหลีกเลี่ยงความร้อนในการชงชาซึ่งจะลดคุณภาพของส่วนผสมที่ไวต่อความร้อน คุณสามารถเพิ่มผง
ที่ใช้เทคโนโลยีถนอมเซลล์ของเราในน้ าร้อนหรือเย็นก็ได้ (หรือเติมน้ าแข็ง) และผงละเอียดที่มีโครงสร้างอนุภาครูพรุนจะ
ละลายในน้ าโดยคนชาเบา ๆ เพื่อท าให้น้ ากลายเป็นสีน้ าเงินสดใส (ทซีาน) ชาดอกอัญชันของเรานั้นคล้ายกับชาเขียวมัทฉะ 
เน่ืองจากเราอบแห้งดอกไม้และสร้างผงละเอียดเพื่อให้คุณดื่มดอกไม้เป็นหลัก 
สิ่งนี้ให้ปริมาณยาเข้มข้นในปริมาณผงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและให้ประโยชน์ของพืชมหัศจรรย์นี้ในรูปแบบเข้มข้น ด้วยความ
เข้มข้นของดอกอัญชันระดับนี ้ราคาต่อซองจึงค่อยข้างสมเหตุสมผลมาก ในผงแห้งที่มีความเสถียรนี้ มีอายุการเก็บสองปี คุณ
มีคุณภาพสูงสุดตลอดทั้งปีโดยไม่เกี่ยวกับฤดูกาลออกดอก 

ความสนุก: คุณสามารถดูน้ าเปลี่ยนเป็นสีฟ้าสดใสต่อหน้าคุณ หากคุณเพิ่มสัมผัสของมะนาวหรือน้ ามะนาวสีจะเปลี่ยนจากสี
น้ าเงินสดใสเป็นสีม่วงเข้ม นี่เป็นความสนุกที่มากยิ่งขึ้นเมื่อชาเปลี่ยนสีต่อหน้าต่อตาคุณ 
โปรดจ าไว้ว่าชื่อทางวิทยาศาสตร์เน่ืองจากมีความคล้ายคลึงกันอย่างน่าประหลาดระหว่างดอกอัญชันกับอวัยวะเพศหญิงและ
คุณมีความรู้มากมายเพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบจากพวกผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ชาอัญชันไม่เพียงแค่ดีในตัวมันเองเท่านั้น 
แต่ยังสามารถน าไปผสมกับเคร่ืองดื่มอ่ืน  

เทคโนโลยีการถนอมเซลล ์– เก็บรักษาไว้อย่างดี: ชาตากแห้งด้วยแสงแดดต้องใช้เวลานานในการท าให้แห้งและอาจมี
การปนเปื้อนเนื่องจากถูกแสงแดด หลังจากตากแสงแดด ระดับความชื้นที่เหลือประมาณ 11% อาจน าไปสู่การพัฒนาเป็นรา 
เวลาคือศัตรูของเรา ทันทีที่พืชนี้ถูกเด็กออกจากวงจรชีวิต (เก็บเกี่ยว) มันก็จะเร่ิมลดคุณภาพลงตามธรรมชาติ 
ชาที่อบแห้งจากเตาจะท าให้ชามีความร้อนสูง ผลกระทบเชิงลบต่อส่วนผสมที่ส าคัญที่ไวต่อความร้อนนั้นได้รับการบันทึกไว้
แล้ว 
เราตากชาที่เก็บเกี่ยวสดไว้ที่หน้าโรงงานเราทันทีที่เก็บเกี่ยวเสร็จ ส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพสูงและมีระดับ
ความชื้นต่ ากว่า 3% ท าให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียรซึ่งจะไม่เกิดราและลดคุณภาพลง การท าแห้งแบบแช่เยือกแข็งเป็นวิธี
ที่ดีที่สุดในการรักษาคุณค่าของดอกไม้และใบไม้ของดอกอัญชัน เทคโนโลยีถนอมเซลล์น าหน้าห่างจากการท าแห้งแบบแช่
เยือกแข็งแบบดั้งเดิมไปหลายไมล์ ในแง่ของการเสริมสร้างเซลล์อัจฉริยะที่ออกฤทธิ์ร่วมกันอย่างยั่งยืนและส่งเสริมโครงสร้าง
โมเลกุลของพืชให้ใกล้เคียงกับที่มีอยู่ในธรรมชาติมากที่สุด 
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