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The RAWGANIQ Diﬀerence
มีใบรับรองออรแกนิค USDA และ EU ทั้งวัตถุดิบและโรงงาน โดย CERES GmbH
รับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP สากล ทั้งการผลิตและแบงบรรจุสินคา
นำเขาสินคาโดยตรง จากเกษตรกรทั่วทุกมุมโลก “ไมผานคนกลาง” การันตี
เรื่องคุณภาพและราคา
ผลิตภัณฑไดรับการรับรองจาก อ.ย.
เปน RAW FOOD เนื่องจากกระบวนการผลิตใชความรอนต่ำไมเกิน 47°C
เพื่อคงคุณคาสารอาหารสูงสุด
เก็บรักษาวัตถุดิบและผลิตภัณฑในหองควบคุมอุณหภูมิ
สินคาบรรจุสุญญากาศเพื่อคงความสดใหม
เลือกใชเฉพาะบรรจุภัณฑที่ปลอดภัยสำหรับอาหาร(food-grade) และผานการ
ตรวจสอบแลววาไมมีสารตกคางจากบรรจุภัณฑ (Migration test) เทานั้น
ผานการตรวจทางหองปฏิบัติการ ทั้งดานความปลอดภัย และคุณคาสารอาหาร

ORGANIC EXTRA VIRGIN COLD-PRESSED OILS
¹้ÓÁÑ¹Ê¡Ñ´àÂ็¹ÍÍÃá¡¹Ô¤
การสกัดเย็นภายใตการควบคุมสภาวะแวดลอม
กระบวนการสกัดน้ำมันของเรานั้นมีกรรมวิธีพิเศษในการลดและกำจัดองคประกอบทางสิ่งแวดลอมที่สงผล
กระทบตอคุณภาพของน้ำมัน เชน ความรอน แสงยูวี และออกซิเจนออกไป เพื่อใหมั่นใจวาผลิตภัณฑที่ได
จะมีรสชาติ และคุณคาสารอาหารครบถวนตามธรรมชาติมากที่สุด ถึงแมวามนุษยเราจะอยูไดดวยออกซิเจน
แตออกซิเจนก็สามารถทำลายความบริสุทธิ์และสรางความเสียหายใหกับน้ำมันสกัดเย็นและอาจถึงกับ
กอใหเกิดพิษขึน้ ได ดังนัน้ เราจึงตองมัน่ ใจวาไมมอี อกซิเจนหลงเหลืออยูใ นสภาพแวดลอมในการสกัดน้ำมันของเรา
เพื่อปองกันไมใหน้ำมันเกิดการเหม็นหืนขึ้นได
เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตเราจะบรรจุน้ำมันที่ไวตอแสงนี้ใสในขวดแกวทึบแสง
สีน้ำตาล เพื่อใหสามารถ คงคุณคาของสารอาหารไวไดเปนเวลานาน
100% Organic
1st Cold Pressed
Unﬁltered
Unreﬁned
Non-GMO
Vegetarian, Vegan and Keto friendly
No Preservatives
No Artiﬁcial Flavors
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ORGANIC VIRGIN COLD-PRESSED OILS
ORGANIC EXTRA VIRGIN COCONUT OIL,
COLD PRESSED

¹้ÓÁÑ¹ÁÐ¾ÃŒÒÇºÃÔÊØ·¸Ô์Ê¡Ñ´àÂ็¹ÍÍÃá¡¹Ô¤

Cold press and centrifugal separation
ประกอบดวย กรดไขมันสายกลาง (MCFA) จากธรรมชาติในปริมาณสูง
และไตรกลีเซอไรดสายกลาง (MCT) มากกวา >60%
น้ำมันมะพราวสกัดเย็น (Cold Pressed Coconut Oil) คือ น้ำมันที่ไดจากการสกัด
แยกน้ำมันจาก เนื้อผลของมะพราวดวยวิธีสกัดเย็น ซึ่งเปนวิธีที่ไมใชความรอนสูง
และไมตองผานกระบวนการแปรรูป ทางเคมี ไมใชตัวทำละลาย (hexane)
โดยองคประกอบหลักของน้ำมันมะพราวคือกรดไขมันอิ่มตัว ซึ่งมีขนาดโมเลกุล
ปานกลาง (Medium chain fatty acid) อยางเชน กรดลอริก (Lauric acid)
เมื่อรับประทาน เขาไปแลวจะถูกเผาผลาญไดดี รางกายของเราสามารถนำไปใช
ใหพลังงานในทันที จึงถูกสะสมในเนื้อเยื่อไขมันไดนอยกวากรดไขมันที่มีขนาด
โมเลกุลยาว แถมยังชวยเพิ่มระดับไขมัน ชนิดดี (HDL) จึงมีผลโดยตรงตอการ
ชวยปองกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด อันเปนสาเหตุ มาจากไขมันเลวได ขนาดบรรจุ: 275 มล.
น้ำมันมะพราวสกัดเย็นของ RAWGANIQ ใชกรรมวิธีสกัดเย็นที่อุณหภูมิต่ำกวา 45 องศาเซลเซียส
แลวจึงนำเขาเครื่องหมุนเหวี่ยง (centrifugal) เพื่อแยกสวนที่เปนน้ำมันกับน้ำของมะพราวออกจากกัน
จากนั้นจึงกรองน้ำมันอีกครั้งเพื่อใหสะอาดที่สุด โดยขั้นตอนทั้งหมดนี้ไมใชความรอนสูง ไมใชสารเคมี
เพื่อใหแนใจวาน้ำมันมะพราวบริสุทธิ์สกัดเย็นออรแกนิคของเรามีคุณภาพสูง ใส สะอาด ไมมีตะกอน
และยังคงคุณคาสารอาหารตามธรรมชาติสูงสุด
เพิ่มการเผาผลาญพลังงาน กระตุนการขับถาย บำรุงกำลัง
ชวยลดความเสี่ยงเปนโรคกลุมเสื่อม บำรุงกระดูก บำรุงครรภ
บรรเทาความเครียด ชวยใหการนอนหลับดีขึ้น ลดการอักเสบและติดเชื้อ
บำรุงสุขภาพในชองปาก (Oil pulling) ชวยลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง
ชวยเสริมสรางภูมิคุมกัน ลดการอักเสบของสิว
ชวยกระตุนการทำงานของสมอง ชวยรักษาอาการผิดปกติทางผิวหนัง
บำรุงผิวพรรณและเสนผม ใชเช็ดเครื่องสำอางไดสะอาดหมดจด
ขนาดบรรจุ: 450 มล.

ORGANIC EXTRA VIRGIN OLIVE OIL,
COLD PRESSED

¹้ÓÁÑ¹ÁÐ¡Í¡àÍ็¡«µÃŒÒàÇÍÃ¨Ô้¹ÍÍÃá¡¹Ô¤

Intense, fruity and well balanced oil with hints of
almond and fresh olive leaves
ประกอบดวย พอลิฟนอลและสารตานอนุมูลอิสระโอเลอิก
ออรแกนิคเอ็กซตราเวอรจน้ิ โอลีฟออยลของเรานำเขาจากประเทศสเปน โดยเปนน้ำมัน
ทีผ่ ลิตจากมะกอกออรแกนิคทีผ่ า นการรับรอง ทัง้ ขัน้ ตอนการปลูก การเก็บเกีย่ ว การผลิต
และการบรรจุนั้นผานการตรวจสอบจากตัวแทนในการรับรองผลิตภัณฑออรแกนิก
ตามมาตรฐาน USDA และ EU น้ำมันมะกอกของเราผลิตขึน้ ภายในระยะเวลา 2 ชัว่ โมง
หลังจากเก็บเกีย่ วผลมะกอก ซึง่ หลังจากทีน่ ำผลมะกอกไปบดและปน ดวยเครือ่ งหมุนเหวีย่ ง
เพื่อสกัดเอาน้ำมันคุณภาพสูงออกมาแลว น้ำมันที่ไดจากการสกัดเย็นรอบแรกและ
ไมผานการกรองนี้จะถูกนำไปแยกชั้นตามธรรมชาติและเก็บรักษาในสภาพที่มีการ
ควบคุมอุณหภูมแิ ละสภาวะแวดลอม ทำใหไดนำ้ มันมะกอกคุณภาพดี มีความเปนกรดต่ำ
(0.15%) และมีสารตานอนุมูลอิสระอยูในระดับที่สูงมาก
คุณคาทางโภชนาการและประโยชนตอรางกาย:
คอเลสเตอรอล การรับประทานน้ำมันมะกอกเอ็กซตราเวอรจน้ิ เพียงวันละ 2 ชอนโตะแสดงใหเห็นวามีผล
ในการชวยลดระดับ คอเลสเตอรอลโดยรวมไดโดยทีช่ ว ยลดคอเลสเตอรอล LDL และไตรกลีเซอไรด และชวย
เพิม่ คอเลสเตอรอล
อัลไซเมอร จากการวิจยั แสดงใหเห็นวาโอลีโอแคนธัลซึง่ เปนพอลิฟน อลชนิดหนึง่ ทีพ่ บในน้ำมันมะกอก
เอ็กซตราเวอรจน้ิ มีฤทธิ์ในการลดภาวะการเสื่อมถอยของสมองที่มีสาเหตุมาจากอายุ เชน โรคอัลไซเมอร
นอกจากนีใ้ นน้ำมันมะกอกเอ็กซตราเวอรจน้ิ ยังมีพอลิฟน อล ซึง่ เปนสารตานอนุมลู อิสระทรงพลัง ทีส่ ามารถ
ชวยตอตานภาวะเครียดออกซิเดชั่นที่มีความเกี่ยวของกับอายุไดดวย
บำรุงครรภ นอกจากจะสามารถใชน้ำมันมะกอกทาผิวเพื่อชวยปองกันรอยแตกลายในชวงตั้งครรภ
การรับประทานน้ำมันมะกอกเอ็กซตราเวอรจน้ิ ในขณะกำลังตัง้ ครรภยงั อาจจะชวยพัฒนาปฏิกริ ยิ ารีเฟล็กซ
ของเด็กในครรภไดดวย
ดูแลผิวพรรณ น้ำมันมะกอกเอ็กซตราเวอรจิ้นชวยชะลอวัย ชวยในเรื่องโรคกระดูกและชวยแกปญหา
ผิวพรรณ
ขนาดบรรจุ: 275 มล.

ORGANIC EXTRA VIRGIN GOLDEN
FLAXSEED OIL, COLD PRESSED

¹้ÓÁÑ¹àÁÅ็´á¿Å¡««Õ´Ê¡Ñ´àÂ็¹ÍÍÃá¡¹Ô¤

A full bodied, creamy nutty flavour to please your pallet
ประกอบดวย โอเมกา 3 (ALA) มากกวา >70%
น้ำมันเมล็ดลินนิ หรือน้ำมันเมล็ดแฟลกซสกัดเย็นมีโอเมกา 3 ALA (อัลฟาลิโนเลอิกแอซิด)
จากพืชในปริมาณทีส่ งู ทีส่ ดุ จึงเหมาะสำหรับผูท ร่ี บั ประทานมังสวิรตั แิ ละวีแกน และผูท ่ี
ตองการเพิม่ ปริมาณโอเมกา 3 จากพืชทีป่ ลูกแบบยัง่ ยืน รอแกนิคโกลเดนแฟลกซซดี ออยล
เปนน้ำมันทีไ่ มผา นการกรองและมีสารลิกแนน (Lignans*) ในปริมาณสูง น้ำมันของเรา
จึงมีรสชาติเขมขนตามธรรมชาติ
รางกายของมนุษยไมสามารถผลิตกรดไขมันจำเปนอยางโอเมกา 3 และโอเมกา 6 เองได
จึงตองรับประทานสิง่ เหลานีเ้ ขาสูร า งกาย แตทกุ วันนีเ้ รารับประทานโอเมกา 6 ทีไ่ ดจาก
น้ำมันผานกรรมวิธแี ละผลิตภัณฑจากสัตวในปริมาณทีม่ ากเกินไป ทำใหอตั ราสวน ระหวาง
โอเมกา 3 และโอเมกา 6 นัน้ ไมสมดุล รอแกนิคโกลเดนแฟลกซซดี ออยลของเรา ชวยคืน
ความสมดุล ของกรดไขมันจำเปนในรางกายของคุณได
*ลิกแนนเปนไฟโตนิวเทรียนทที่มีสรรพคุณในการ ตอตานอนุมูลอิสระ และละลายไดในลิพิดหรือไขมัน

ขนาดบรรจุ: 275 มล.
ORGANIC EXTRA VIRGIN OMEGA BLEND OIL,
COLD PRESSED

¹้ÓÁÑ¹âÍàÁ¡ŒÒ 3, 6, 9 Ê¡Ñ´àÂ็¹ÍÍÃá¡¹Ô¤

A lush, velvety texture, balanced with a subtle raw nutty finish
ประกอบดวย โอเมกา 3, 6, และ 9 ในอัตราสวน 2:1:1
ออรแกนิคโอเมกาเบลนดออยลเปนน้ำมันรวมออรแกนิคทีป่ ระกอบดวยกรดไขมันทีจ่ ำเปน
อยางโอเมกา 3, 6, และ 9 ในอัตราสวน 2:1:1 ซึ่งผูเชี่ยวชาญดานโภชนาการ
เชือ่ วาเปนอัตราสวนทีเ่ หมาะสมสำหรับยุคปจจุบนั โอเมกาเบลนดออยลของเราไดมาจาก
การคัดเลือกน้ำมันเมล็ดแฟลกซออรแกนิค* ทีผ่ า นการรับรอง และน้ำมันเมล็ดงาออรแกนิค*
และนำน้ำมันสองชนิดมาผสมเขาดวยกันในปริมาณที่เหมาะสม กอนจะนำไปสกัดเย็น
เพื่อไมใหสูญเสียคุณคาทางอาหารที่อยูในเมล็ด
*เมล็ดแฟล็กซเปนหนึ่งในแหลงอาหารธรรมชาติที่มีโอเมกา 3 อยูมากที่สุด
*เมล็ดงาอุดมไปดวยโอเมกา 6 และ 9 ที่ไมดัดแปลงพันธุกรรม มีสารตานอนุมูลอิสระ และไฟโตสเตอรอล

ขนาดบรรจุ: 275 มล.

ORGANIC EXTRA VIRGIN BLACK SESAME
SEED OIL, COLD PRESSED

¹้ÓÁÑ¹àÁÅ็´§Ò´ÓÊ¡Ñ´àÂ็¹ÍÍÃá¡¹Ô¤

Rich, creamy aromatic flavour to nourish your senses
ประกอบดวย เซซามิน เซซาโมลิน และโอเมกา 6 (LA)
น้ำมันเมล็ดงาดำออรแกนิค สกัดจากเมล็ดงาดำไมกะเทาะเปลือก ดวยกระบวนการสกัดเย็น
จึงมีรสชาติหอมมันของธัญพืชอยางชัดเจน โดยน้ำมันงาดำนีม้ แี คลเซียมสูง และมีรสชาติ
ออกขมมากกวาน้ำมันงาขาวเล็กนอยเนื่องจากไมไดผานการขัดสี ในแถบเอเชียมีการ
ใชน้ำมันงา ในการปรุงอาหารมาเปนเวลานานหลายศตวรรษแลว และน้ำมันงาก็ยังมี
สรรพคุณ ในการรักษาโรคไดดวย การแพทยแบบอายุรเวทนั้นจะใชน้ำมันงาเปน
น้ำมันพืน้ ฐานของน้ำมันสมุนไพรอืน่ กวา 90% และเปนทีท่ ราบกันดีวา น้ำมันงามีสรรพคุณ
ในการสรางเสริมความแข็งแรงของกระดูกและขอ และขจัดสารพิษออกจากรางกาย
รวมทั้งทำใหอวัยวะทีส่ ำคัญในรางกายทำงานไดอยางเปนปกติ
น้ ำ มั น งาเป น ส ว นประกอบที ่ พ บได ท ั ่ ว ไปในน้ ำ มั น บำรุ ง ผิ ว และน้ ำ มั น นวด
ผลิตภัณฑบำรุงผม เครือ่ งสำอาง สบู น้ำหอม และครีมกันแดด โดยน้ำมันงามีสรรพคุณ
ที่โดดเดนในการใหความชุมชื้นลดอาการระคายเคือง และทำใหผิวนุมนวล
ขนาดบรรจุ: 275 มล.
ORGANIC EXTRA VIRGIN SUNFLOWER
SEED OIL, COLD PRESSED

¹้ÓÁÑ¹àÁÅ็´·Ò¹µÐÇÑ¹Ê¡Ñ´àÂ็¹ÍÍÃá¡¹Ô¤

Delicate, buttery smooth texture with a subtle sweetness
ประกอบดวย วิตามินอี
น้ำมันเมล็ดทานตะวันคือสุดยอดอาหารที่เปนแหลงของโอเมกา 6 และวิตามินอี
เมื่อรับประทานน้ำมันชนิดนี้แลวคุณควรรับประทาน โอเมกา 3* ใหสมดุลกันดวย
น้ำมันเมล็ดทานตะวันมีเนือ้ เบาและรสนุม มาก จึงเหมาะสำหรับใชทำน้ำสลัดและเครือ่ งจิม้
เมล็ดทานตะวันอุดมไปดวยวิตามินอี ซึง่ เปนสารตานอนุมลู อิสระ ชนิดละลายไดในไขมัน
และเปนสารอาหาร ที่จำเปนอยางยิ่งตอรางกาย เพราะมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระที่เปน
ตัวการทำลายโครงสรางและโมเลกุลที่มีสวนประกอบเปนไขมัน เชน เยื่อหุมเซลล
เซลลสมอง และคอเลสเตอรอล นอกจากนี้ เมล็ดทานตะวันยังเปนแหลงของแมกนีเซียม
ซึ่งจะชวยลดความรุนแรงของโรคหืดและชวยบำรุงหัวใจโดยการลดความดันโลหิต
และลดความเสี ่ ย งในการเกิ ด ภาวะกล า มเนื ้ อ หั ว ใจขาดเลื อ ดเฉี ย บพลั น
และโรคหลอดเลือดสมอง
*ซึ่งโอเมกา 3 อาจจะไดมาจากน้ำมันเมล็ดแฟลกซและน้ำมันเมล็ดกัญชง

ขนาดบรรจุ: 275 มล.

ORGANIC NUT & SEED BUTTERS
à¹Â¶Ñ่ÇáÅÐà¹ÂàÁÅ็´¸ÑÞ¾×ª ÊÙµÃäÁ‹à¾Ô่Á¤ÇÒÁËÇÒ¹
เนยถั่วและเนยเมล็ดธัญพืชของ RAWGANIQ ผลิตจากถั่วหรือเมล็ดธัญพืชออรแกนิคแท 100%
ผานกรรมวิธีการบดปริมาณนอยดวยเครื่องโมหินแบบดั้งเดิม (stone ground) มีการควบคุมอุณหภูมิและ
รักษาระดับความรอนระหวางผลิต เพื่อใหไดทั้งรสชาติอันเขมขนและคงความหอมมันของถั่วและเมล็ดธัญพืช
คุณภาพสูงจากธรรมชาติ ใหทั้งความอรอยและคุณคาสารอาหารสูงสุด มีทั้งสูตรไมเพิ่มความหวาน
และสูตรผสมน้ำหวานดอกมะพราวออรแกนิค ซึ่งมีคาดัชนีน้ำตาลต่ำ (Low GI) ไมแตงกลิ่น-รส ไมเติมสี
และไมใชวัตถุกันเสีย เหมาะสำหรับผูรักสุขภาพ ผูที่ตองการควบคุมระดับน้ำตาลและปลอดภัยสำหรับ
ผูปวยเบาหวาน
ORGANIC TAHINI
(PEELED WHITE SESAME PASTE)

¤ÃÕÁ§Ò¢ÒÇº´ÍÍÃá¡¹Ô¤ (¡Ðà·ÒÐà»Å×Í¡) 100%
Traditionally stone ground for a rich
nutty taste

ORGANIC TAHINI
(BLACK SESAME PASTE)

¤ÃÕÁ§Ò´Óº´ÍÍÃá¡¹Ô¤ 100%
Traditionally stone ground
for a rich nutty taste

บำรุงสมอง ปองกันโรคอัลไซเมอร บรรเทาอาการปวดขออักเสบ รูมาตอยด บำรุงหัวใจ
บำรุงผิวพรรณและกระดูก ลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด ชวยกระตุนระบบขับถาย
บรรเทากลุมอาการกอนมีประจำเดือน (PMS) แกผมรวง บำรุงเสนผม ชวยปองกันผมหงอก
ORGANIC CASHEW NUT BUTTER

à¹Â¶Ñ่ÇàÁ็´ÁÐÁ‹Ç§ËÔÁ¾Ò¹µÍÍÃá¡¹Ô¤ 100%
Traditionally stone ground for a smooth
and creamy temptation
ชวยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งลำไส เสริมสรางสุขภาพหัวใจ
ชวยใหกระดูกแข็งแรง บำรุงสายตา บำรุงสุขภาพผมและผิวหนัง
ชวยลดคอเลสเตอรอลในเลือด ชนิด LDL ชวยลดความเสี่ยงของ
การเกิดโรคหัวใจ โรคความดัน และโรคไขมันอุดตันในเสนเลือด
ชวยใหระบบยอยอาหารทำงานไดดีขึ้น กระตุนระบบขับถาย

à¹Â¶Ñ่ÇáÅÐà¹ÂàÁÅ็´¸ÑÞ¾×ª ÊÙµÃ¼ÊÁ¹้ÓËÇÒ¹´Í¡ÁÐ¾ÃŒÒÇ
ORGANIC TAHINI

(BLACK WITH COCONUT FLOWER SYRUP)

¤ÃÕÁ§Ò´Óº´ÍÍÃá¡¹Ô¤ ¼ÊÁ¹้ÓËÇÒ¹´Í¡ÁÐ¾ÃŒÒÇ
Traditionally stone ground with a hint of
low GI sweetness
บำรุงสมอง ปองกันโรคอัลไซเมอร บรรเทาอาการปวดขออักเสบ รูมาตอยด
บำรุงผิวพรรณและกระดูก บำรุงหัวใจ ลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด
ชวยกระตุนระบบขับถาย บรรเทากลุมอาการกอนมีประจำเดือน (PMS)
แกผมรวง บำรุงเสนผม ชวยปองกันผมหงอก
ORGANIC SUNFLOWER SEED BUTTER
WITH COCONUT FLOWER SYRUP

à¹ÂàÁÅ็´·Ò¹µÐÇÑ¹ÍÍÃá¡¹Ô¤ ¼ÊÁ¹้ÓËÇÒ¹´Í¡ÁÐ¾ÃŒÒÇ
Traditionally stone ground for a rich and
buttery delicacy
ชวยในการทำงานของหัวใจ ชวยลดความดันโลหิต ชวยรักษาระดับของ
น้ำตาลในเลือด ชวยลดไขมันในเสนเลือด ชวยบำรุงผิวพรรณ
และเสนผม ชวยบำรุงระบบสืบพันธุ ปองกันการเปนหมัน ภาวะมีบุตรยาก
ชวยบำรุงสายตา ชวยเผาผลาญพลังงาน ชวยเพิ่มระบบภูมิคุมกัน
ORGANIC PUMPKIN SEED BUTTER
WITH COCONUT FLOWER SYRUP

à¹ÂàÁÅ็´¿˜¡·Í§ÍÍÃá¡¹Ô¤ ¼ÊÁ¹้ÓËÇÒ¹´Í¡ÁÐ¾ÃŒÒÇ
Traditionally stone ground for a rounded,
full-flavoured delight
ชวยลดระดับคอเลสเตอรอลที่ไมดี ชวยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
ชวยคลายเครียด บรรเทาภาวะซึมเศรา วิตกกังวล บรรเทาอาการโรคขออักเสบ
ลดอาการปสสาวะบอย ชวยรักษาอาการตอมลูกหมากโต ปองกันโรค
กระดูกพรุน บำรุงหัวใจ ชวยควบคุมความดันโลหิต ชวยกำจัดพยาธิในลำไส
ชวยเพิ่มระบบภูมิคุมกัน ชวยเรื่องการนอนหลับ

ORGANIC NUT & SEED BUTTERS
à¹Â¶Ñ่ÇáÅÐà¹ÂàÁÅ็´¸ÑÞ¾×ª ÊÙµÃ´ÒÃ¤ª็Í¤â¡áÅµ
ORGANIC DARK CHOCOLATE
BLACK SESAME SPREAD

¤ÃÕÁ§Ò´Ó´ÒÃ¤ª็Í¤â¡áÅµÍÍÃá¡¹Ô¤
Single origin ingredients combine to
deliver a nourishing treat

บำรุงสมอง ปองกันโรคอัลไซเมอร บรรเทาอาการปวดขออักเสบ รูมาตอยด บำรุงหัวใจ
บำรุงผิวพรรณและกระดูก ลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด ชวยกระตุนระบบขับถาย
บรรเทากลุมอาการกอนมีประจำเดือน (PMS) แกผมรวง บำรุงเสนผม ชวยปองกันผมหงอก

ORGANIC CASHEW NUT BUTTER

à¹Â¶Ñ่ÇàÁ็´ÁÐÁ‹Ç§ËÔÁ¾Ò¹µÍÍÃá¡¹Ô¤ 100%
Traditionally stone ground for a smooth
and creamy temptation
ชวยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งลำไส เสริมสรางสุขภาพหัวใจ
ชวยใหกระดูกแข็งแรง บำรุงสายตา บำรุงสุขภาพผมและผิวหนัง
ชวยลดคอเลสเตอรอลในเลือด ชนิด LDL ชวยลดความเสี่ยงของ
การเกิดโรคหัวใจ โรคความดัน และโรคไขมันอุดตันในเสนเลือด
ชวยใหระบบยอยอาหารทำงานไดดีขึ้น กระตุนระบบขับถาย

วิธีรับประทาน:
ใชทาขนมปง แครกเกอร หรือใสใน ขนมอบและเบเกอรี่
ใชประกอบอาหาร และของหวานตางๆ

¢¹Ò´ºÃÃ¨Ø: 200 ¡ÃÑÁ

ORGANIC SUPERFOODS, NUTS, SEEDS, GRAINS
ORGANIC SPIRULINA POWDER

¼§ÊÒËÃ‹ÒÂÊä»ÃÙÅÔ¹‹ÒÍÍÃá¡¹Ô¤
Cultivated in sterile, alkaline (pH 8-11) waters for purity
Vitamin B Complex

Complete Protein

Antioxidant

เพิ่มพลังงาน และความแข็งแกรง ลดอาการออนเพลีย ลดคอเลสเตอรอล
และลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ เพิ่มภูมิคุมกัน และปองกันภูมิแพ
ชวยลางสารพิษในลำไส ลดอาการอักเสบ ลดอาการเมาคางจากการดื่มสุรา
ชะลอความแก ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง
ขนาดบรรจุ: 300 กรัม
ORGANIQ RAW CACAO POWDER

¼§¤Òà¤Ò´ÔºÍÍÃá¡¹Ô¤
Hand selected beans from lush Peruvian forests
Energy-boosting
Superfood

Antioxidant

Calcium,
Magnesium,
Potassium

ชวยซอมแซมเซลลที่สึกหรอ ปองกันเซลลเสื่อมสภาพ ทำใหดูออนกวาวัย
ชวยลดความเครียด ทำใหอารมณดี ชวยในการเผาผลาญไขมันและ
เปลี่ยนเปนพลังงาน ชวยในการสังเคราะหโปรตีน ในการสรางกลามเนื้อ
เหมาะสำหรับผูที่ตองการควบคุมระดับน้ำตาล และคอเลสเตอรอล
ขนาดบรรจุ: 300 กรัม
ORGANIC BLACK CHIA SEED

àÁÅ็´à¨ÕÂÍÍÃá¡¹Ô¤
Grown in the Andes Mountains. Cleaned, selected
and colour sorted for highest quality
Omega-3 (ALA)

Fibre

Antioxidant

บำรุงสุขภาพหัวใจ ลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานประเภทที่ 2
ชวยใหระบบเผาผลาญทำงานดีขึ้น ชวยควบคุมน้ำหนัก
ลดความอวน ชวยระบบขับถาย ปองกันอาการทองผูก
บำรุงสมอง เสริมสรางสมาธิ และความจำ บำรุงผิวพรรณ
ปองกันโรคกระดูกพรุน
ขนาดบรรจุ: 300 กรัม

ORGANIC WHITE QUINOA

¤ÇÔ¹ÑÇ¢ÒÇÍÍÃá¡¹Ô¤
Washed, dried and ventilated for a smoother taste
Complete Protein
(9 Essential
Amino Acids)

Fibre

Gluten-Free

บำรุงสุขภาพหัวใจ ชวยลดคอเลสเตอรอล และความดันโลหิต
ลดความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน ชวยลดและควบคุมน้ำหนัก
ชวยในการสรางกลามเนื้อ ลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง
ชวยในการนอนหลับ บำรุงกระดูกและฟน
ขนาดบรรจุ: 300 กรัม
ORGANIC TRI-COLOUR QUINOA

¤ÇÔ¹ÑÇ¼ÊÁÊÒÁÊÕÍÍÃá¡¹Ô¤
Our Unique, air dried blend of rich Peruvian splendor,
adding distinction to any meal
Organic White, Red Complete Protein
& Black Quinoa Blend
(9 Essential
(Ratio 70:15:15)
Amino Acids)

Gluten-Free

บำรุงสุขภาพหัวใจ ชวยลดคอเลสเตอรอล และความดันโลหิต
ลดความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน ชวยในการนอนหลับ
ชวยลดและควบคุมน้ำหนัก ชวยในการสรางกลามเนื้อ
ลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง บำรุงกระดูกและฟน
ขนาดบรรจุ: 300 กรัม
ORGANIQ QUINOA FLAKES

¤ÇÔ¹ÑÇà¿Å¡ÍÍÃá¡¹Ô¤
Lightly toasted, versatile, crispy cereal flakes
Quick-cooking
Wholegrain
Cereal

Complete Protein
(9 Essential
Amino Acids)

Gluten-Free

บำรุงสุขภาพหัวใจ ชวยลดคอเลสเตอรอล และความดันโลหิต
ลดความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน ชวยลดและควบคุมน้ำหนัก
ชวยในการสรางกลามเนื้อ ลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง
ชวยในการนอนหลับ บำรุงกระดูกและฟน
ขนาดบรรจุ: 300 กรัม

ORGANIC BUCKWHEAT

àÁÅ็´ºÑ¤ÇÕ·ÍÍÃá¡¹Ô¤
Harvested from the fragrant fields of high country Mongolia
Energy Boost

Protein & Fibre

Gluten-Free

ชวยลดคอเลสเตอรอล ลดความดันโลหิต ลดความเสี่ยงการ
เกิดโรคเบาหวาน ชวยปองกันและบรรเทาโรคหอบหืด โรคภูมแิ พ
ชวยในการควบคุมน้ำหนัก ตานการอักเสบ ตานไวรัส ตานจุลนิ ทรีย
รักษาเสนเลือดขอด และริดสีดวงทวาร บำรุงสมองและความจำ
ชวยลางพิษ ทำความสะอาดระบบน้ำเหลืองและของเสียจากตับ
ขนาดบรรจุ: 300 กรัม
ORGANIC GOLDEN / BROWN FLAX SEED

àÁÅ็´á¿Å¡«ÊÕ·Í§ÍÍÃá¡¹Ô¤ / àÁÅ็´á¿Å¡«ÊÕ¹้ÓµÒÅÍÍÃá¡¹Ô¤
Fresh from the Central region of Inner Mongolia’s
vast arable plateaus
Omega-3 (ALA)

Lignans

Fibre

ชวยลดคอเลสเตอรอล ชวยลดความดันโลหิต ชวยลดความเสี่ยง
ในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ชวยลดความเสี่ยงในการเกิด
โรคมะเร็งเตานม โรคมะเร็งตอมลูกหมาก และโรคมะเร็งลำไส
ปองกันโรควัยทอง สามารถใชเปนฮอรโมนทดแทนในสตรีวัยหมด
ประจำเดือน ลดการอักเสบในรางกาย ชวยระบบขับถาย
ชวยบำรุงผิวพรรณ เล็บและเสนผม
ขนาดบรรจุ: 300 กรัม
ORGANIC SUNFLOWER KERNELS

àÁÅ็´·Ò¹µÐÇÑ¹¡Ðà·ÒÐà»Å×Í¡ÍÍÃá¡¹Ô¤
Pollinated by the bustling wild bees of the East,
shelled and ready-to-eat
Vitamin E

Fibre

Potassium, Magnesium

ชวยในการทำงานของหัวใจ ชวยลดความดันโลหิต ชวยรักษาระดับ
น้ำตาลในเลือด ชวยลดไขมันในเสนเลือด บำรุงผิวพรรณ และเสนผม
ชวยระบบไหลเวียนโลหิต บำรุงระบบสืบพันธุ ปองกันการเปนหมัน
และภาวะมีบุตรยาก
ขนาดบรรจุ: 300 กรัม

ORGANIC CHLORELLA POWDER – BROKEN CELL

¼§ÊÒËÃ‹ÒÂ¤ÅÍàÃÅÅÒÍÍÃá¡¹Ô¤ áµ¡¼¹Ñ§à«ÅÅ
Cultivated in mineral rich, pure, highly alkaline spring lakes
Chlorophyll

Antioxidant

Iron

เสริมสรางและซอมแซมเนื้อเยื่อ ขจัดสารพิษและโลหะหนักออกจากรางกาย
กระตุนระบบภูมิคุมกัน ตอตานและยับยั้งเซลลมะเร็ง ปองกันการแทงบุตร
บำรุงสายตา ชวยใหปอดแข็งแรง เสริมสรางกระดูกและฟน
บำรุงตับ
ชวยใหระบบประสาททำงานไดเต็มที่ เสริมสรางสมรรถภาพของสมอง
ลดระดับคลอเรสเตอรอล ตานอนุมูลอิสระ ลดระดับน้ำตาลในเลือด
ปองกันภาวะโลหิตจาง เพิ่มออกซิเจน และการไหลเวียนของออกซิเจนในรางกาย
ขนาดบรรจุ: 300 กรัม
ORGANIC KALE POWDER

¼§¼Ñ¡à¤ÅÍÍÃá¡¹Ô¤
Grown in sun baked rich, moist alkaline soil
Vitamin A

Vitamin K

Ca, P, Mg

ลดการอักเสบของเซลล ตานอนุมูลอิสระ ชวยลดคลอเรสเตอรอล
ตอตาน และยับยั้งเซลลมะเร็ง และชวยในการตอสูกับเชื้อไวรัส
ชวยในการพัฒนาการในสมองของเด็ก ชวยในการลดและควบคุมน้ำหนัก
ชวยขจัดสารพิษและโลหะหนักออกจากรางกาย ลดรอยเหี่ยวยนของผิว
ปองกันอาการกระดูกเสื่อมในผูหญิงสูงอายุ ชวยบำรุงรักษาสายตา
ขนาดบรรจุ: 300 กรัม
ORGANIC GOLDEN FLAX SEED POWDER

àÁÅ็´ÅÔ¹Ô¹ (á¿Å¡««Õ´) º´¼§ÍÍÃá¡¹Ô¤
Ground golden flax seed meal, freshly made in Thailand.
Omega 3

Fibre

Antioxidant

ชวยลดคอเลสเตอรอล ชวยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
ชวยลดความดันโลหิต ลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งเตานม มะเร็งลำไส
และมะเร็งตอมลูกหมาก ปองกันโรควัยทอง ลดการอักเสบในรางกาย
ชวยระบบขับถาย บำรุงเล็บและเสนผม ปองกันภาวะมีบุตรยาก
รักษาภาวะซึมเศรา
ลดปจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคตับ
ขนาดบรรจุ: 300 กรัม

ORGANIC WHEAT GRASS POWDER

¼§µŒ¹Í‹Í¹¢ŒÒÇÊÒÅÕÍÍÃá¡¹Ô¤
Harvested in early spring for maximum nutrition
Antioxidant

Essential
Amino Acids

Iron

ชวยลางสารพิษ บำรุงรักษาตับ บำรุงเลือดกระตุนการไหลเวียนโลหิต
เพิ่มระบบภูมิคุมกัน ลดความอยากอาหาร ชวยเรงระบบเผาผลาญ
และชวยการทำงานของตอมไทรอยด ชวยชะลอวัย กำจัดกลิ่นตัว
ชวยดูแลผิวหนัง รักษาสิว ผิวหนา ชวยปรับสภาวะการมีบุตรยาก
ชวยใหการนอนหลับดีขึ้น ลดระดับคอเลสเตอรอล
ชวยการทำงานของระบบประสาท ชวยการมองเห็นโดยเฉพาะเวลากลางคืน
ขนาดบรรจุ: 200 กรัม
ORGANIC BARLEY GRASS POWDER

¼§ãºÍ‹Í¹¢ŒÒÇºÒÃàÅÂÍÍÃá¡¹Ô¤
Self pollinating goodness from
the abundant grasslands of Inner Mongolia
Detoxing

Calcium

Chlorophyll

ระบบยอยอาหารทำงานไดดีขึ้น ลางสารพิษ บำรุงรักษาตับ
เพิ่มระบบภูมิคุมกันของรางกาย ปองกันโรคมะเร็ง และโรคเรื้อรัง
ชะลอความแก ปองกันการเสื่อมของเซลล
ลดระดับคอเลสเตอรอล
กระตุนการเผาผลาญไขมัน บำรุงผิวพรรณ และเสนผม
ลดอาการอักเสบและลดอาการภูมิแพ ปองกันโรคกระดูกพรุน
กระตุนการหลั่งโกรทฮอรโมน
ขนาดบรรจุ: 200 กรัม
ORGANIC ALFALFA GRASS POWDER

¼§ËÞŒÒÍÑÅ¿Ò¿†ÒÍÍÃá¡¹Ô¤
Nourished in nitrogen, in the rich soils of Mongolia
Anti-inﬂammatory

Antioxidant

Vitamin K

ตอตานอนุมูลอิสระ ชวยปองกันโรคมะเร็ง
เสริมระบบภูมิคุมกัน
เสริมการทำงานของระบบประสาทและกลามเนื้อหัวใจ
ลดปญหาจากภาวะวัยทอง ชวยในการขับถายและการปสสาวะ
ฟนฟูภาวะลำไสออนแอ ลดระดับคอเลสเตอรอล
ลดอัตราของการเกิดความจำเสื่อม
ลดความดันโลหิต
ลดปญหาเสนเลือดหัวใจตีบ กระตุนการหลั่งน้ำนมของแมไดดี
ขนาดบรรจุ: 200 กรัม

ORGANIC DRIED GOJI BERRY

â¡¨ÔàºÍÃÃÕ่ÍÍÃá¡¹Ô¤
Sun dried on the high plateaus of Inner Mongolia
Antioxidant

Vitamin C

Essential
Amino Acids

ชวยรักษาโรคเบาหวาน ตานและปองกันการเกิดมะเร็ง ชวยลดน้ำหนัก
บำรุงสายตา เพิ่มฮอรโมนเพศชาย ชวยปองกันโรคซึมเศรา
ตานอาการอักเสบ ฟนฟูสภาพผิว ปองกันโรคตับ
ชวยใหระบบภูมิคุมกันอยูในสภาวะสมดุล ปรับความดันโลหิต
ฟนฟูสภาพเซลล ลดอาการตอมลูกหมากโต
ขนาดบรรจุ: 300 กรัม
ORGANIC RAW CACAO NIBS

¤Òà¤Ò¹ÔºÊ (àÁÅ็´â¡â¡Œ¤Ñ่Ç¡Ðà·ÒÐà»Å×Í¡) ÍÍÃá¡¹Ô¤
Enjoy the Inca Criollo crunch from the Mantaro Valley
Antioxidant

Flavonoids

P, Mg

มีสารตานอนุมูลอิสระสูง ชวยลดความเครียด เพิ่มภูมิคุมกัน
ทำใหรางกายตื่นตัว มีสมาธิ ชวยใหระบบไหลเวียนโลหิตทำงานดีขึ้น
ชวยควบคุมความดันโลหิต ลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ และเบาหวาน
ลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง ชวยการทำงานของลำไส สรางกลามเนื้อ
ชวยในการเผาผลาญไขมัน ควบคุมระดับน้ำตาล และคลอเลสเตอรอล
ขนาดบรรจุ: 300 กรัม
ORGANIC RAW CACAO BUTTER

â¡â¡ŒºÑµàµÍÃ (ä¢ÁÑ¹â¡â¡Œ) ÍÍÃá¡¹Ô¤
Deliciously extracted from pure Criollo beans
Antioxidant

Healthy Fats

Mg, P

มีสารตานอนุมูลอิสระสูง ชวยลดความเครียด เพิ่มภูมิคุมกัน
ทำใหรางกายตื่นตัว มีสมาธิ ชวยใหระบบไหลเวียนโลหิตทำงานดีขึ้น
ชวยควบคุมความดันโลหิต ลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ และเบาหวาน
ลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง ชวยการทำงานของลำไส สรางกลามเนื้อ
ชวยในการเผาผลาญไขมัน ควบคุมระดับน้ำตาล และคลอเลสเตอรอล
ขนาดบรรจุ: 300 กรัม

HIMALAYAN PINK SALT
NATURAL HIMALAYAN GOURMET PINK SALT (FINE)

à¡Å×ÍËÔÁÒÅÒÂÑ¹ÊÕªÁ¾Ù (ª¹Ô´¼§)

NATURAL HIMALAYAN GOURMET PINK SALT (CRYSTAL)

à¡Å×ÍËÔÁÒÅÒÂÑ¹ÊÕªÁ¾Ù (ª¹Ô´àÁ็´)

Hand washed and crafted in the Red Hills of Kalabagh
เกลือหิมาลายัน หรือเกลือหิมาลัยสีชมพู ถือเปนความมหัศจรรยอยางหนึ่ง
ทางธรรมชาติ เนื่องจากเปนผลึกเกลือที่เกิดจากการระเหยของน้ำทะเลเมื่อ
250 ลานปมาแลว จากนั้นเกิดการบีบอัดอยางรุนแรง ทำใหเกิดโครงสราง
ผลึกสีชมพูที่สมบูรณของเกลือธรรมชาติ มีแหลงกำเนิดอยูที่เทือกเขาหิมาลัย
ประเทศปากีสถาน
เกลือหิมาลัยเปนเกลือที่มีความสะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากสารปนเปอน
และไมผานกระบวนการใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังอุดมไปดวยแรธาตุกวา
84 ชนิด อาทิเชน แคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม ธาตุเหล็ก เปนตน
จึงนับไดวาเปนเกลือที่ดีที่สุดในโลก มีคุณประโยชนมากมายตอรางกายมนุษย
ใชแทนเกลือทั่วไปในการปรุงอาหาร
เพิ่มแรธาตุใหรางกาย ชวยระบบการยอยอาหาร
ใชผสมน้ำดื่ม
ดีทอกซของเสียในลำไส (ดื่มตอนทองวาง หลังตื่นนอน)
ใชทดแทนเครื่องดื่มเกลือแร ลดภาวะกรดในรางกาย
ผสมน้ำอุน ใชแชตัว แชเทา
ผอนคลายกลามเนื้อ บรรเทาอาการเจ็บปวด เมื่อยลา
ขจัดสารพิษ เพิ่มความชุมชื้นใหผิว
ใชแปรงฟน และบวนปากปองกันโรคเหงือก
ผสมกับน้ำเปนน้ำเกลือ ใชลางจมูก ลดอาการไซนัส
ใชขัดผิวใหผิวพรรณเปลงปลั่งสดใส
สูดไอเกลือทางปากวันละ 15-25 นาที ชวยบำบัดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
ลดรอยช้ำรอบดวงตา: ผสมเกลือ 1 ชอนชาในน้ำรอนครึ่งถวย จากนั้นใชผา
หรือสำลีชุบน้ำเกลือมาปดตาไวสัก 5-10 นาที
ลดปญหาหนามัน: ใชผาขนหนูชุบน้ำรอนพอหมาดมาปดหนาไวสัก 3-5 นาที
เพื่อชวยเปดรูขุมขนกอน จากนั้นใสน้ำลงในขวดสเปรย เติมเกลือลงไป
1 ชอนชา เขยาใหเกลือละลายแลวฉีดเกลือใสหนาใหทั่ว แลวใชผาขนหนู
เช็ดหนาใหแหง
ขนาดบรรจุ: 200 กรัม

HIMALAYAN BLACK SALT
NATURAL HIMALAYAN GOURMET BLACK SALT (FINE)

à¡Å×ÍËÔÁÒÅÒÂÑ¹ÊÕ´Ó (¡ÒÅÒ ¹ÒÁÑ¤) (ª¹Ô´¼§)

Kala Namak - infused with indigenous Asian spices
เกลือหิมาลัยสีดำ ชนิดผง หรือกาลา นามัค นับวาเปนเครือ่ งปรุงทีม่ ปี ระโยชน
ตอสุขภาพมากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง นิยมนำมาใชในการแพทยแบบอายุรเวท
เพือ่ รักษาอาการผิดปกติตา งๆ เชน โรคกระเพาะอาหารอักเสบ อาหารไมยอ ย
โดยเกลือหิมาลัยสีดำชนิดผงอุดมไปดวยแรธาตุ มีรสชาติและกลิ่นรสที่เปน
เอกลักษณ และนิยมใชในการทำอาหารวีแกน หรืออาหารมังสวิรัติ
เกลือหิมาลัยสีดำชนิดผงเปนเกลือทีม่ าจากใตพน้ื ดินแถบเชิงเขาหิมาลัยมีความ
แตกตางจากเกลือบริโภคทั่วไปมาก มักใชเปนสวนผสมในอาหารอินเดีย
โดยเกลือหิมาลัยสีดำอาจมีสีแตกตางกันไปตั้งแตสีชมพูอมมวงไปจนถึง
สีชมพูอมเทาและใหรสชาติที่ไมเหมือนกัน
เกลือหิมาลัยสีดำชนิดผงคืออะไร
เกลือหิมาลัยสีดำชนิดผงผลิตจากเกลือหิมาลัยสีชมพูอายุนับลานปที่อยูใตพื้นดิน
ในแถบเรดฮิลลอันโดงดังของกาลาบักหในภูมิภาคปญจาบ ประเทศปากีสถาน
เกลือจะถูกนำมาบดและปดผนึกในโองเซรามิกขนาดใหญและใหความรอนดวยเปลวไฟจากถานนานถึง 24 ชม.
และมีการเพิ่มสวนผสมจากธรรมชาติอยาง เมล็ดสมอไทย เมล็ดมะขามปอม ผลสมอภิเภก และเปลือกไม
จำพวกกระถิน เพื่อเพิ่มกลิ่นรสที่เปนเอกลักษณ
เกลือหิมาลัยสีดำประกอบไปดวยไฮโดรเจนซัลไฟด โซเดียมไบซัลไฟต โซเดียมไบซัลเฟต ไอรออนซัลไฟด
และโซเดียมซัลไฟด ซึ่งการมีปริมาณซัลเฟอรที่สูงนี้เองที่เปนสาเหตุทำใหเกลือมีกลิ่นแรง นอกจากนี้
ไฮโดรเจนซัลไฟดในเกลือยังใหกลิน่ ฉุนและใหรสชาติเหมือนไขดว ย เมือ่ นำไปใชประกอบอาหารกลิน่ จะหายไป
อยางรวดเร็วเหลือไวแตกลิ่นรสที่เปนเอกลักษณ
เกลือหิมาลัยสีดำชนิดผงถูกนำมาใชบำบัดอาการเกีย่ วกับระบบยอยอาหาร เชน ทองผูก แกสในกระเพาะ ทองอืด
รวมทั้งโรคหลอดเลือดหัวใจ
ใชรักษาอาการเกี่ยวกับระบบยอยอาหาร เชน กระเพาะอาหารอักเสบ ทองเสีย และทองผูก
บรรเทาอาการจุกเสียด ทองอืด และแนนทอง
บรรเทาอาการกรดไหลยอน
ขนาดบรรจุ: 200 กรัม

HIMALAYAN CRYSTAL SALT LAMP

â¤Áä¿ËÔ¹à¡Å×ÍËÔÁÒÅÒÂÑ¹

โคมไฟหินเกลือบริสุทธิ์ ไดมาจากการตัดแตงหินเกลือสีชมพูจากเทือกเขาหิมาลัย
ใหเปนรูปทรงชนิดตางๆ โดยโคมไฟหินเกลือนี้มีสรรพคุณเปนเหมือนเครื่องฟอกอากาศ
จากธรรมชาติ โดยจะทำหนาที่ดูดจับโมเลกุลน้ำจากอากาศโดยรอบสูพื้นผิวที่อุน
แลวเกิดการกอตัวเปนสารละลายที่ถูกระเหยออกดวยความรอนของโคมไฟทำให
เกิดประจุลบ (Negative lons) ซึ่งมีประโยชนเปนอยางมาก เพราะใหทั้งความชุมชื้น
แกอากาศ ทำลายเชื้อแบคทีเรีย และทำใหอากาศโดยรอบบริสุทธิ์ เชนเดียวกับสายลม
แสงแดด น้ำตก น้ำฝน และคลื่นทะเล ซึ่งใหประจุลบเชนกัน อากาศในบริเวณดังกลาว
จึงสะอาด สามารถสูดหายใจไดเต็มปอด ในขณะที่เครื่องใชไฟฟาตางๆ ในบาน เชน
คอมพิวเตอร โทรทัศน วิทยุ เครื่องปรับอากาศ เครื่องพริ้นเตอร เตาไมโครเวฟ
และอื่นๆ ลวนปลอยประจุบวก ซึ่งสงผลเสียตอสุขภาพ
ผลการวิจัยของนักวิทยาศาสตรพบวา โคมไฟหินเกลือบริสุทธิ์สามารถเพิ่ม
ประจุลบในอากาศไดมากถึง 300% ประเทศในแถบยุโรปแพทยจึงนิยมใช
โคมไฟหินเกลือบริสุทธิ์ในการรักษาโรคตางๆ โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับ
ระบบทางเดินหายใจ เพราะนอกจากเปนสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
สวยงาม ราคาไมสูง และไมตองบำรุงรักษาแลว ยังชวยทำใหอากาศดีขึ้น
และยังใหความสวยงามอีกดวย
»ÃÐâÂª¹¢Í§â¤Áä¿ËÔ¹à¡Å×ÍËÔÁÒÅÒÂÑ¹

ชวยบรรเทาอาการผูปวยโรคหืดหอบ และโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
ชวยบรรเทาอาการไมเกรนและอาการปวดหัว
ชวยบรรเทาอาการโรคภูมิแพ
ชวยลดจำนวนแบคทีเรีย เชื้อรา ไรฝุน ภายในบาน
ชวยใหผอนคลาย ทำใหนอนหลับไดงายขึ้น
ทำใหคุณภาพอากาศบริเวณที่เปดโคมไฟดีขึ้น
ชวยใหมีสมาธิมากขึ้น เหมาะกับผูที่นั่งวิปสสนา หรืออานหนังสือเตรียมสอบ
ชวยปรับสมดุลเมื่อวางใกลกับเครื่องใชไฟฟาภายในบาน
ขนาด: โคมไฟหินเกลือมีหลายขนาดและรูปทรง กรุณาติดตอฝายขาย

WHERE TO BUY
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SUPERMARKET

VILA MARKET

GOURMET MARKET

RIMPING

HOME FRESH MART

CITY MALL FRESH MART

HEALTH FOOD STORE

THE GIVING TOWN

PUNSUK

OC

SAMUI HEALTH SHOP

DEAN & DELUCA

POOMJAITHAI

GREEN PEA
ORGANIC SHOP

CHIVIT-D
BY SCG

ONLINE / APPS

SHOPEE

LAZADA

FOOD PANDA

ORGANIC PAVILION

GREENSHOP CAFE

BLUE BASKET

www.RAWGANIQ.com
: info@rawganiq.com
: 062-696-2447

Live your best, leave only prints

