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นา้ หมักเพื่อสุขภาพ!

เรามาเริ่มทานา้ หมักเพื่อสุขภาพจากสูตรที่ง่ายๆกันเถอะ - BASIC RECIPE

สิ่งที่ต้องใช้ – สูตรง่ าย การใช้ นา้ หมัก
4 ส่ วนผสม

Lacto 1.5L

1) ข้ าวกล้ องปลอดสารพิษ 200 กรัม
2) เกลือทะเล 15 กรัม
3) นา้ ตาลทรายแดงบริสุทธิ์ 45 กรัม
4) นา้ แร่ 1.5 ลิตร

+ ใส่ ความรักลงไปด้ วย

ออร์ แกนิกแน่ นอน!

4 อุปกรณ์
1) ช้ อนสาหรับตวง
หรือตาชั่ง
2) ชามขนาดใหญ่
3) กรวยกรอกนา้
4) ชวดพลาสติก
+ มือที่สะอาด
(ห้ ามใช้สบู่ล้าง)

1) ส่ วนผสม และอุปกรณ์ 2) ใช้ ประโยชน์ 3) รอดูผลลัพธ์
1) 100 - 20% LACTO,

จุลินทรีย์เพื่อสุขภาพ

5 ชัน้ ตอน ใน 7 วัน

ข้ อควรจา 1: หมั่นสังเกตด้ วยตัวเอง

ข้ อควรจา 2: ความเป็ นกรด

ใส่ ใจนา้ หมักเหมือนลูกของคุณ

นา้ หมักนัน้ มีรสเปรีย้ ว แต่ ต้องมีค่า pH ต่ากว่ า 3.6

ต่อถ้วย

1) 10 - 1% LACTO,

2) ดื่ม 200 มล. ก่ อนนอน และเมื่อตื่น

2) แช่ จานสกปรกเป็ นเวลาหลาย

นอน

ชั่วโมง หรือข้ามคืน

มีประโยชน์ ต่อระบบขับถ่ายของ
ลาไส้ สุขภาพคุณจะดีขนึ ้

3) กาจัดคราบนา้ มัน และฆ่ าเชือ้

3)

ล้ างจาน

ต่อต้ านอนุมลู อิสระ

2) สาหรั บไม้

2) ใช้ อาบนา้ หรื อสเปรย์ ลงบนตัว

กาจัดสารอนุมูลอิสระ (สารก่ อ
มะเร็ง) และ ทาให้ดูอ่อนเยาว์ ขนึ ้
1) 100 - 20% LACTO, ต่อถ้วย
2) ดื่ม 200 มล. พร้ อมกับนา้ ผลไม้

4. เขย่ า และระบายอากาศในขวดออก

คอนกรีต กระเบือ้ ง
พลาสติก ให้ สเปรย์ เช็ด และทาให้ แห้ ง
ให้ ท่ วั

5. ดูผลลัพธ์
หลังจาก 5 วัน นา้ หมักจะมีฟองอากาศที่ซ่าๆในขวด รสชาด
เปรีย้ ว และสีจะจางลงจากวันแรก ให้ ลองดม และหากรู้สกึ ว่ามีรส
เปรีย้ วเล็กน้ อย (โดยเฉพาะวันที่ 7)
หมายความว่านา้ หมักของเราพร้ อมแล้ ว
คุณสามารถตรวจสองระดับกรดด้ วยกระดาษวัดค่า pH เมื่อระดับ
pH น้ อยกว่า 3.6 นา้ หมักพร้ อมใช้ได้

ง่ าย และปลอดภัยอีกด้ วย

ทาความสะอาด 1

อาบนา้ และบารุงผม

3)

2) ใส่ นา้ หมักประมาณ 1– 10% ในอ่ าง

อาบนา้ สเปรย์ หลังจากแช่ อ่างอาบนา้
3) ทาความสะอาด ฆ่ าเชือ้ บารุ ง และ

ช่ วยทาความสะอาด และฆ่าเชือ้

ทาความสะอาด 2

ศีรษะ ให้ ความชุ่มชืน้ ปกป้อง และทาให้
เส้ นผมแข็งแรง
1) 10 - 1% LACTO, ตอสเปรย์

ใส่ นา้ หมัก
ลงไปในส่ วนที่มันเป็ นเวลาหลายชั่วโมง

ในอ่ างอาบนา้

ปกป้องผิวกาย

1) 10 - 1% LACTO, ต่อกะละมัง, ตอสเปรย์

1) 100% LACTO, ต่อกะละมัง

1) 1 - 0.1% LACTO, ต่อถ้วย,

2) ใช้ ในการแช่

2) ใส่น ้าหมักในเครื่ องซักผ้ า หรื อใช้ แช่ผ้า

2) ใช้ บ้วนปาก

หรือสเปรย์ ส่ วนผสม
อาหาร และอุปกรณ์ ทาอาหาร
ใช้ เพื่อให้ อาหารมีอายุยาวขึน้ แบบ
ธรรมชาติ

หรือสเปรย์ ในปากหลัง

แปรงฟั น

3) ทาการฆ่ าเชือ้ โรค กาจัดสารเคมี

3) กาจัดสิ่งสกปรกและคราบมัน

ซักผ้า

กาจัดกลิ่น และฆ่าเชือ้

3) ทาความสะอาดปาก รักษา และ

ดูแลฟั น

ป้องกันฟั นผุ
ต่อถ้วย หรื อกาขนาดเล็ก

1) 100% LACTO

1) 1 - 0.1% LACTO, ตอสเปรย์

2) ใช้ แทนนา้ ส้ มสายชู

2) สเปรย์ บนผ้ าเมื่อต้ องการอบ

2) ล้ างหน้ าด้ วยนา้ ผสมนา้ หมัก หรื อ

หรือรีดผ้ า

เทลงในรูจมูก

หรือทาเป็ น อูมา
มิ (สารชูรสแบบธรรมชาติ)
3) เพิ่มรสเปรี ย้ ว กาจัดกลิ่นเหม็น ทา

ทาอาหาร 2

3) ใช้ ทาความสะอาดและบารุ งหนัง

2) สาหรั บห้ องครั วที่มันเยิม้

3) เพิ่มสารอาหารที่มีประโยชน์

อาหารเสริม

ทาอาหาร 1

3) ช่ วยทาความสะอาด และฆ่ าเชือ้

หรือหลัง

สระผม

1) 100-10% LACTO, ตอสเปรย์, ต่อกะละมัง

หรือซุปอุ่นๆ

เมื่อขวดเติมเต็มแล้ ว ให้ ทาการเขย่าให้ดี
ภายในอย่างน้ อย 4 วันหลังจากนัน้ ให้ ทาการเปิ ดฝาเพิ่อระบาย
อากาศออก และทาการเขย่าขวด ทาอย่ างนีเ้ ป็ นเวลา 2 – 3 ครัง้
ทุกวัน
ตัง้ ขวดให้ ตรง เก็บในที่ร่ม โดยที่อุณหภูมิประมาณ 20 – 30 C

บารุงผิว

ทาให้ ผวิ
ชุ่มชึ่น ทาให้ ผวิ เนียน และป้องกันผิว
จากแสงยูวี

2) ดื่ม 200 มล. พร้ อมกับมะนาว ดื่ม

เทข้ าว 200 กรัมลงในชาม เติมนา้ ส่ วนหนึ่งบนข้าว จากนัน้ ทา
การขยีผ้ วิ เมล็ดข้าวด้ วยมือ (88 ครัง้ ) นา้ จะเริ่มขุ่นขาว
เทนา้ ที่ได้ ลงในขวดที่เตรียมไว้ ใส่ เกลือ และนา้ ตาลลงไป
ทาซ ้าขัน้ ตอน 2 และ 3 จนกว่าขวดจะเต็ม

3) ทาความสะอาด บารุ งผิว

1) 50 - 10% LACTO, ต่อขวดสเปรย์

2. ล้ าง และ ขยีเ้ มล็ดข้ าว
3. ผสมให้ เข้ ากัน และบรรจุลงในขวด

2) ใช้ อาบนา้ หรื อสเปรย์ ลงบนตัว

1) 10 - 1% LACTO, ต่อขวดสเปรย์

3)

เลือกส่ วนผสมที่มีคุณภาพ อุปกรณ์ ท่ สี ะอาด และอย่างลืมนามอด
ในข้ าวออกให้ หมด

1) 100 - 10% LACTO ต่อถ้วย หรื อขวดสเปรย์

1) 100 - 20% LACTO, ต่อถ้วย

200 มล. พร้ อมกับมะนาว

1. เลือก

ต่อกะละมัง

ให้ อาหารรสดีขนึ ้

1) 1- 0.1% LACTO,

3) ฆ่ าเชือ้ ผ้ ามีกลิ่นดีขน
ึ ้ ไม่

อบและรีดผ้า

ก่ อให้ เกิดภูมิแพ้ ทาให้ ผ้านุ่ม

3) ทาความสะอาด ฆ่ าเชือ้ รวมทัง้

ดูแลตา หู จมูก

ป้องกันโรคหวัด และภูมิแพ้
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นา้ หมักเพื่อสุขภาพ!
เรามาเริ่มทาและใช้ นา้ หมักเพื่อสุขภาพด้ วยสูตรที่พัฒนาขึน้ อีกขัน้ กัน ADVANCED RECIPE

สิ่งที่ต้องใช้ - สูตรขัน้ สูง
4 ส่ วนผสม

Lacto 1.5L

1) ข้ าวกล้ องปลอดสารพิษ 150 กรัม
2) เกลือทะเล 15 กรัม
3) นา้ ตาลทรายแดงบริสุทธิ์ 45 กรัม
4) นา้ แร่ 1.5 ลิตร

+ ใส่ ความรักลงไปด้ วย

ออร์ แกนิกแน่ นอน!

3 อุปกรณ์
1) ช้ อนสาหรับตวง
หรือตาชั่ง
2) กรวยกรอกนา้
3) ชวดพลาสติก
+ มือที่สะอาด
(ห้ ามใช้สบู่ล้าง)

การใช้ นา้ หมัก
1) ส่ วนผสม และอุปกรณ์ 2) ใช้ ประโยชน์ 3) รอดูผลลัพธ์

ทาความสะอาดจุด
ซ่ อนเร้ น

เทข้ าว 750 กรัมลงในชาม เติมน ้า 1 ลิตรบนข้ าว ใส่สว่ นผสมลง
ขวดเดียวกัน และเขย่า (88 ครัง้ )
จากนั ้นทาการขยี ้ผิวเมล็ดข้ าวด้ วยมือ น ้าจะเริ่ มขุ่นขาว เติมน ้าที่
เหลือลงในขวด

ง่ าย และปลอดภัยอีกด้ วย

1) 100 - 10% LACTO, ตอสเปรย์

2) ใช่ ในอ่ างอาบนา้ หรื อกะละมัง

2) ใช้ ซักผ้ า และทาความสะอาด

2) เท หรื อสเปรย์ บนจุดที่มีกลิ่น

จากนัน้ ให้ สเปรย์ ในบริเวณที่ต้องการ

อุปกรณ์ เด็กอ่ อน หรือสเปรย์

และปิ ดฝา

3) ทาความสะอาด ฆ่ าเชือ้ โรค และ

3) กาจัดกลิ่นเหม็นใน อากาศ ดิน นา้

3) ทาความสะอาด ฆ่ าเชือ้ โรค และ

ปกป้องส่ วนซ่ อนเร้ นของผู้หญิง

สาหรับเด็กอ่ อน

1) 10 - 1% LACTO, ต่อถ้วยหรื อสเปรย์

ขัดเพื่อให้ ผวิ ที่ตายแล้ วออก และ
สเปรย์ ในบริเวณดังกล่ าว

2)

3) ฆ่ าเชือ้ โรค และกาจัดกลิ่นเหม็น

ฆ่าเชือ้ โรง อีกทัง้ ยังช่ วยรักษาสุขภาพ
อีกด้ วย

1) 100 - 10% LACTO, ต่อขนน้ า

ใช้ ด่ มื ทาความสะอาด และสเปรย์

2) ผสมในขยะเปี ยกด้ วยนา้ หมัก
3) เป็ นการนาขยะเปี ยกมาเป็ นปุ๋ยใน

ย่ อยขยะเปี ยก

ระยะเวลาอันสัน้

1) 100 - 10% LACTO, ต่อแก้ว

1) 0.5 - 0.1% LACTO, ต่อบัวรดน้ า

2) ดื่ม 200 มล. ก่ อนนอน และเมื่อ

2) ดื่มนา้ หมัก

2) เท หรื อสเปรย์ บนต้ นไม้

200 มล. ก่ อนนอน
และเมื่อตื่นนอน

และความ

ต้ องการทางเพศ

สาหรับสมอง

ขึน้ อีกทัง้ ทาให้ จติ ใจผ่ อนคลาย

3) ช่ วยให้ พืชดูดซับสารอาหารได้ ดีขน
ึ้

ทาสวน

1) 100% LACTO, ต่ออ่างอาบน้ าหรื อถังน้ า

1) 100 - 10% LACTO, ต่อแก้ว

2) แช่ เท้ าในนา้ หมักเป็ นเวลา

2) ดื่ม 200 มล. ชัว่ โมงก่อนนอน

2) ใช้ ด่ ืม สเปรย์

3) ทาให้สมองสั่งการได้ดีขน้ เลือดหมุนเวียนดีข้ ึน

3) ทาความสะอาด

3) กาจัดแบคทีเรี ย

และกลิ่น

กระตุ้นความ
ต้ องการทางเพศ 1

1) 10 - 0.1% LACTO, ต่ออ่างอาบน้ าหรื อกะละมัง

ดูแลสัตว์ เลีย้ ง

และทาความสะอาด

เพื่อลดกลิ่น และ
ฆ่าเชือ้ ไปในตัว เพื่อสุขภาพของสัตว์
เลีย้ ง

1) 100 - 10% LACTO, ตอสเปรย์

1) 10 - 1% LACTO, ตอสเปรย์

1) 100% LACTO, ต่อถัง

2) สเปรย์

2) ใช้ ชาระล้ าง

2) แช่ เหล็กที่เป็ นสนิม

3) รั กษาแผล ฆ่ าเชือ้ และทาความ

สะอาด

กระตุ้นความ
ต้ องการทางเพศ 2

ในนา้ หมัก
ข้ ามคือ และขัดเพียงเล็กน้ อย

3) ช่ วยฆ่ าเชือ้ และปกป้องจุดซ่ อน

เร้ นของคุณและคู่ของคุณ

หรือบน

ดิน

3) มีสารอาหารที่ทาให้ สมองทางานดี

และทาให้ แห้ ง หลังจากทา
ความสะอาดแผล และในบริเวณติดเชือ้

รักษาแผล

และขยะ

1) 100 - 10% LACTO, ต่อแก้ว

20
นาทีทุกวัน เป็ นเวลา 2 สัปดาห์

รักษาเชือ้ ราที่เท้า

กาจัดกลิ่นเหม็น 2

3) ทาความสะอาด กาจัดกลิ่น และ

สาหรับผู้สูงอายุ

3) ทาให้ เพิ่มสมรรถภาพ

ระบบขับถ่ายง่าย

ปกป้องทารกด้ วยจุลินทรีย์ท่ มี ี
ประโยชน์

1) 10 - 1% LACTO, ตอสเปรย์

ตื่นนอน

4. เช็คซา้

หลังจาก 3 วันผ่านไป น ้าหมักจะมีฟองอากาศที่ซ่าๆในขวด
รสชาดเปรี ย้ ว และสีจะจางลงจากวันแรก ให้ ลองดมและชิม และ
หากรู้สกึ ว่ามีรสเปรี ย้ วเล็กน้ อย (โดยเฉพาะวันที่ 5) หมายความว่า
น ้าหมักของเราเสร็ จแล้ ว
คุณสามารถตรวจสองระดับกรดด้ วยกระดาษวัดค่า pH เมื่อ
ระดับ pH น้ อยกว่า 3.6 น ้าหมักพร้ อมใช้ ได้
ง่าย และปลอดภัยอีกด้ วย

การใช้ น ้าหมักนันขึ
้ ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ของแต่ละคน ซึง่ ไม่เหมือนกัน

1) 10 - 1% LACTO, ต่อกะละมังหรื อสเปรย์

กาจัดกลิ่นกาย 1

2. ผสมเข้ าด้ วยกัน และใช้ มือขยีข้ ้ าว

เมือน ้าในขวดเริ่ มสูงขึ ้น ให้ เขย่าอีกครั ง้
ภายในเวลา 4 วัน ให้ ทาการเปิ ดฝาก และเขย่าวขวด ทาซ ้ากัน 2
– 3 ครัง้ ทุกวัน
เก็บขวดตั ้งขึ ้น ในที่ร่ม อุณหภูมิประมาณ 20 – 30 C

นาน ้าหมักให้ เจือจาง 0.1% ในการใช้ งาน

2)

1. เลือก

3. เขย่ า และเปิ ดฝาเพื่อให้ ลมออก

ข้ อควรจา 4: ใช้ ตัวเองเป็ นที่ตัง้

1) 10 - 1% LACTO, ต่ออ่างอาบน้ าหรื อกะละมัง

4 ขัน้ ตอน ใน 5 วัน
เลือกส่วนผสมที่มีคณ
ุ ภาพ อุปกรณ์ที่สะอาด และอย่างลืมนามอด
ในข้ าวออกให้ หมด

ข้ อควรจา 3: การเจือจางนา้ หมัก

3) เป็ นการกาจัดและป้องกันการเกิด

กาจัดสนิม

สนิม

