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นา้ หมักเพื่อสุขภาพ!

น ้าหมักเพื่อสุขภาพเป็ นแนวคิดทีส่ ามารถทาเองได้ ที่บ้าน และสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆในชีวิตประจาวัน

LACTO?!

LACTO การใช้ นา้ หมัก APP

น ้าหมัก หรื อน ้าหมักชีวภาพทาเอง คือน ้าที่มีรส
เปรี ย้ ว ซ่า ที่เกิดจากการหมัก มีแบคทีเรี ย Lactobacillus ยีสต์ รวมทังมี
้
แบคทีเรี ยและสารอาหารหลากหลายที่มีประโยชน์

คุณลักษณะ

น ้าหมักคืออะไร? น ้าหมักนันมี
้ สารอาหารกว่า 60
ชนิด และยังมีแบคทีเรี ยที่มีประโยขน์กว่า 80 ชนิด
อีกด้ วย

แบคทีเรียนที่มีประโยชน์
(Microorganisms: Bacteria, Yeast, Mold)
Lactic Acid Bacteria(LAB): Lactobacillus
Yeast: Saccharomyces Cerevisiae, etc.

จุลนิ ทรีย์ที่มีประโยชน์

ล้ างจาน

บารุงผิว

ทาความสะอาดจุด
ซ่ อนเร้ น

ดูแลเด็กทารก

กาจัดกลิ่นกาย 2

ไขมัน

คาร์ โบไฮเดรต
(Starch: Amylose, Amylopectin）

LACTO

เส้ นใยอาหาร
Soluble dietary fiber: Oryzabran
Insoluble dietary fiber: Arabinoxylan
Glycosaminoglycan:
Chondroitin Sulfate, Hyaluronic Acid

Sphingolipid (Ceramide)
Fatty Acid - ω-6, ω-9
Short-chain fatty acids:
Lactic Acid, Acetic Acid, Formic Acid,
Propionic Acid, Butyric Acid
Oryzanol, Ferulic Acid(Phytochemical)
Sitosterol (Phytosterol)

ต่อต้ านอนุมลู อิสระ

ทาความสะอาด 1 อาบนา้ และบารุง
ผม

กาจัดกลิ่นกาย 1

ดูแลผู้สูงอายุ

ในอ่ างอาบนา้

ระบบขับถ่ายง่าย

ทาให้สมองดีขนึ ้

ย่ อยขยะเปี ยก

วิตามิน
Vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12
PABA (4-Aminobenzoic Acid)
Vitamin E, H (Biotin), Inositol,
IP6 (Myo-Inositol-6/Phytic Acid)

โปรตีน

อาหารเสริม

ทาความสะอาด 2

ทาสวน

.

เกลือแร่ ต่างๆ

Essential & Nonessential Amino Acid,
Peptide, Cytokine (Phytohormone)
DNA, RNA, GABA

Calcium, Magnesium, Iron,
Manganese, Selenium, Phosphorus,
Potassium, Zinc

ประสานกันอย่ างลงตัว

ประโยชน์
1. ปรับปรุ งระบบลาไส้
2. ต่ อต้ านสารอนุมูลอิสระ
3. มีสารอาหารเสริมที่ดีต่อสุขภาพ
4. ฆ่ าเชือ้ โรค
5. มีสารช่ วยทาความสะอาด

6. กาจัดสารพิษ
7. แปลงสารอาหารให้ มีคุณค่ ามากขึน้
8. บารุ งผิวพรรณ และเส้ นผม
9. กระตุ้นสมรรถภาพสมอง และ
สมรรถภาพทางเพศ
10. กาจัดกลิ่น
มันวิเศษมาก!

ทาอาหาร 1

ซักผ้า

ทาอาหาร 2

อบและรีดผ้า

ดูแลฟั น

รักษาเชือ้ ราที่เท้า

กระตุ้นความต้ องการ
ทางเพศ 1

ดูแลสัตว์

รักษาแผล

กระตุ้นความต้ องการ
ทางเพศ 2

กาจัดสนิม

ดูแลตา หู จมูก

นา้ หมักมีประโยชน์ และใช้ ได้ จริงนะคะ!!
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ทาให้ เราสามารถใช้ นา้ หมักได้ หลายวิธี นี่เป็ นเหตุผล 8 ประการว่ าทาไม - 8 REASONS
1. แบคทีเรี ยมีอยู่ทกุ ที่บนโลกนี ้
4. เรามีการรับประทางแบคทีเรียกว่ าศตวรรษมาแล้ ว!
แบคทีเรี ยสามารถพบอยู่ในอาหารหมักดอง
พืน้ บ้ าน
เช่ น โยเกิร์ต ชีส ขนมปั ง ผักดอง แอลกอฮอล์
ซีอวิ ้ ฯลฯ

ทัง้ บนบก ในทะเล ท้ องฟ้า พืช และสัตว์ รวมทัง้ มนุยษ์ เราทัง้ หมดเต็มไปด้ วยแบคทีเรีย แบคทีเรียจากนา้
หมักนัน้ สามารถพบได้ ทุกที Lactic Acid Bacteria (LAB)

2.

เราทุกคนล้ วนมีแบคทีเรี ย

ผิวหน้ า:
10 - 1milion/cm2,
pH5.5
ปาก:
100million/1ml saliva,
Total 10 billion-1 trillion
การจูบเป็ นการส่ งต่ อแบคทีเรียถึง
200 ล้ านตัวต่ อวินาที,
จุดซ่ อนเร้ นของผู้หญิง: ถูกปกป้อง
โดยแบคทีเรีย Dolerlein

1

จานวนแบคทีเรียนบนร่ างการเรา
เซลล์ ในร่ างการ : 60 ล้ านล้ านล้ าน ตัว
มีแบคทีเรีย : 600 ล้ านล้ านล้ านตัว
นา้ หนักของแบคทีเรียทัง้ สิน้ 1-2 กิโลกรัม
หัวนม: 1 million/cm2
แบคทีเรียโตในลาไส้ ด้วยนมแม่

ลาไส้ : 100 trillion
แบคทีเรียที่มีประโยชน์ ช่วยส่ งเสริม
ระบบภูมิค้ ุมกันและระบบย่ อย
อาหารในร่ างกาย,

3. ข้ าวกล้ องเป็ นส่ วนผสมที่ดีท่ ีสุด
ข้ าวกล้ องเป็ นหนึ่งในเมล็ดพึชที่มีประโยชน์ และมี
สารอาหารมากที่สุด
ในนา้ หมักนัน้ มีการผสมผสานอย่ างลงตัวของสารหาร
และแบคทีเรี ยที่มีประโยชน์ จากข้ าวกล้ อง

5. เราใช้ แบคทีเรียในทาง
วิทยาศาสตร์ อีกด้ วย!

ความคิด และเทคโนโลยีจากแบคทีเรียใช้ ในแวดวง
อุตสาหกรรม และแวดวงทั่วไป
1. เกษรตรกรรม
2. การประมง
3. ปศุสัตว์
4. ทาความสะอาด และการรีไซเคิลนา้
5. อุตสาหกรรมอาหาร
6. การจัดการขยะ
7. . ทาความสะอาดในที่สาธารณะ
แบคทีเรียจากนา้ หมักเป็ นแบคทีเรียสุดฮิต !

7. นา้ หมักมีราคาถูก
และทาได้ ง่าย
ราคาในการทานา้ หมัก = 3 – 30
บาท ต่ อลิตร ( มีแบคทีเรียที่มี
ประโยชน์ 1-100 ล้ านล้ านตัว)
เราสามารถทานา้ หมักได้ อย่ าง
ง่ ายดายด้ วย ส่ วนผสมเพียง 4 ตัว
อุปกรณ์ 3 ชิน้ และ เพียง 4 ขัน้ ตอน
ใน 5 วัน

6. นา้ หมักปลอดภัยนะจ๊ ะ!
นา้ หมักผลิดจากวัตถุดบิ ปลอดสารพิษ
แบคทีเรียจากข้ าวกล้ องมีความ
ปลอดภัย และได้ รับการพิสจู น์ ว่าใช้ ได้
จากการใช้ ในอาหารหมักดองทั่วไป
นา้ หมักปลดภัยด้ วยกรดอ่ อนๆ (ต่ากว่ า
pH 3.6 เปรีย้ วๆ) ทาให้ พยาธิ และ
แบคทีเรียให้ โทษต่ างไม่ สามารถมีชวี ติ
ได้

8. ศักยภาพของนา้ หมักนัน้
ไม่ มีท่ สี ิน้ สุด
นา้ หมักหมายถึงคุณประโยชน์
คุณค่ า และกาไรของเรา นา้
หมักนัน้ สามารถใช้ ใน
ครัวเรื อน ชุมชน และทั่วโลก
ศักยภาพของนา้ หมักสามารถ
ใช้ ประโยชน์ จากความคิด
สร้ างสรรค์ ของแต่ ละคน

