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  เวยโปรตีน
  เขมขนผสม
  คอลลาเจน
  จากปลาทะเล
  น้ำลึกผสม
  ใยอาหาร,
  น้ำมันมะกอก,
  น้ำมันคาโนลา,
  น้ำมันรำขาว

   เหมาะกับทุกคนทุกเพศ
   ทุกวัย อวนหรือไมอวน
   เด็ก, ผูใหญ, คนชรา, 
   คนทำงานหนัก 
   พักผอนนอย, ผูปวย
   เรื้อรัง, พักฟน, กอน
   หรือหลังผาตัด ฯลฯ  
   เปนทั้งอาหารหลักและ
   อาหารเสริมที่ให
   ประโยชนมหาศาลกับ
   ทุกคนดวยแนวทาง
   โภชนาการอาหาร
   พลังงานสะอาด

   ดูแลรูปราง
   ชวยควบคุมน้ำหนัก

   เปนแรธาตุที่รางกายตองการ
   ทุกวันในปริมาณนอย
   เปนองคประกอบสวนหนึ่งของ
   กลามเนื้อ เม็ดเลือด
   มีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห 
   กรดนิวคลีอิค โปรตีน และ
   เอนไซมมากมาย ซึ่งจำเปน
   ในการสรางพลังงาน
   การสรางคอลลาเจนในผม
   ขน เล็บ กระดูก และการ
   ทำงานของสมอง การทำงาน
   ของระบบสืบพันธุ ตอมลูกหมาก
   และการสรางอสุจิ
   สังกะสี ปริมาณสูงมากมีงาน
   วิจัยวา อาจจะมีสวนชวยในการ
   รักษาสิว

  สังกะสี    บุคคลทั่วไป
   บุคคลที่ตองการบำรุง
   ผิวพรรณ
   ผูที่มีปญหามีบุตรยาก
   จากสเปรมไมแข็งแรง

  ไตรโดโคซา
  เฮกซาโนอินา
  -เอโอเอ็กซ

   ผูที่มีอาการตาแหง
   ผูสูงอายุ
   ผูที่ใชคอมพิวเตอร
   หรือโทรศัพทมือถือ
   เปนเวลานาน
   ผูที่ผานการทำเลสิก
   หรือผาตัดแกไขสายตา
   ผูที่ใชน้ำตาเทียมเปน
   ประจำ

   ชวยลดอาการตาแหง ปรับปรุง
   คุณภาพน้ำตาใหดีขึ้น
   ชวยลดการระเหยของน้ำตา 
   และชวยเพิ่มปริมาณน้ำตา 
   ทำใหตาชุมชื้นขึ้น
   ชวยลดอาการน้ำตาไหลจาก
   อาการคันและเคืองตา
   ชวยลดการใชน้ำตาเทียม 
   ชวยใหสุขภาพตาดีขึ้น
   ในคนที่มีภาวะน้ำตาแหง
   ชวยลดอาการตาแหงในผูที่
   รักษาโรคตอหิน
   ชวยเพิ่มความทนทานและ
   ความแข็งแรงในการ
   ออกกำลังกาย
   ชวยพัฒนาความจำและการ
   เรียนรูใหดีขึ้น
   ชวยยับยั้งไมให DNA เกิด
   ความเสียหายจากมลภาวะ
   ชวยตานอนุมูลอิสระ

   หามรับประทาน ในผูที่
   เกล็ดเลือดต่ำ เลือด
   ออกงาย หรือมีประวัติ
   เสนเลือดแตกในสมอง 
   หรือผูที่รับประทานยา
   แอสไพริน หรือยาตาน
   การแข็งตัวของเกล็ดเลือด
   ยาตานการแข็งตัวของ
   เลือด และยาละลาย
   ลิ่มเลือด เพราะอาจจะ
   สงเสริมทำใหเลือดหยุด
   ไดยาก เวลามีบาดแผล 
   หรือเลือดออกตามอวัยวะ
   ตางๆ ได
   หามใชในผูที่แพปลาทะเล
   หรือน้ำมันปลา

   ไมรับประทานพรอมกับ
   สารที่ลดการดูดซึมน้ำมัน 
   เชน กลูโคแมนแนน
   ไคโตซาน และลารสกัด
   จากกระบองเพชร

  โปรตีนพืช
  จากถั่วเหลือง
  และถั่วลันเตา 

   เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
   ผูปวย และ ผูสูงอายุ
   โดยทั่วไปไมมีขอหาม
   ขอควรระวัง ยกเวน 
   ผูปวยโรคตับแข็งระยะ
   รุนแรงระยะสุดทาย
   และโรคไตวายบางภาวะ
   ที่แพทยไมแนะนำให
   ทานโปรตีนมาก
   ผูที่ตองการควบคุม
   น้ำหนัก นักกีฬา และ
   ผูที่ออกกำลังกาย
   ผูแพแลคโตสจากนม

   โปรตีนจากพืชมีกรดอะมิโน
   ที่จำเปนตอรางกายครบถวน
   ดูดซึมเขาสูรางกายไดงาย
   มีแคลเซียมและวิตามินดี
   ชวยเสริมสรางกลามเน้ือ ผิวหนัง  
   กระดูก และอวัยวะตางๆ
   ชวยในการเจริญเติบโต
   ชวยซอมแซมสวนที่สึกหรอ
   ตางๆ ของรางกาย
   ชวยใหรางกายฟนตัวเร็วจาก
   อาการเหนื่อยลาและเจ็บปวย

   หามรับประทานในผูที่แพ
   ถั่วเหลือง
   ไมควรรับประทานในเด็ก
   เล็กอายุต่ำกวา 1 ป 
   เพราะไมมีความจำเปน 
   เนื่องจากในนมมีสาร
   อาหารที่เพียงพอ
   หามใชในสูตรลดน้ำหนัก
   เรงรัดในผูปวยเบาหวาน
   จะทำใหน้ำตาลในเลือดต่ำ
   เปนอันตรายได

   ใชแทนมื้ออาหาร เชา
   กลางวัน และเย็น
   ในสูตรลดน้ำหนัก
   ในคนปกติ ทานเสริมโปรตีน
   ในมื้ออาหารได

  ผงเยื่อหุม
  เปลือกไข 

   โรคขอเขาเสื่อม   ชวยลดอาการปวด ขอฝดขอตึง
   และเพิ่มการใชงานขอไดดีขึ้น
   ในผูปวยขอเขาเสื่อม
   ชวยเพิ่มความยืดหยุนของเสนเอ็น
   ชวยลดการเสื่อมสลายของ
   กระดูกออน
   มีสวนชวยใหผิวมีสุขภาพที่ดีขึ้น

   ไมแนะนำในผูที่แพไข
   และผลิตภัณฑจากไข 
   เด็กและสตรีมีครรภ
   ไมควรรับประทาน
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