น้ำ�ปรับโมเลกุล...น้ำ�คืนสุขภาพดี
คงไม่มใี ครคาดคิดมาก่อน
ว่าชายวัย 72 ปี ที่รอดชีวิต
มาได้อย่างหวุดหวิด จากอุบตั เิ หตุ
มอเตอร์ไซด์คว่ำ�  ทำ�ให้ต้นคอ
ด้านหลังท้ายทอยไปกระแทกกับ
คอนกรีตขนาดใหญ่ที่แตกอยู่
และกระดูกต้นแขนกับกระดูก
มือแตก จะกลับมาแข็งแรง
เยีย่ งคนในรุนราวคราวเดียวกัน
เพราะแม้แต่คณ
ุ หมอเจ้าของไข้
ยังบอกว่า “ผมไม่รบั ประกันนะ
ว่าจะกลับมาเดินได้ หรือจะใช้
ชีวติ ประจำ�วันได้ปกติหรือเปล่า”
ย้อนกลับไปเมือ่ กว่า 2 ปีกอ่ น เภสัชกรหญิงวิวรรยา ไทยนิยม ต้องเดินทาง
เข้าออกโรงพยาบาล เพือ่ เฝ้าดูอาการป่วยของคุณพ่อ หลังจากประสบอุบตั เิ หตุ
ครั้งใหญ่ในชีวิต จนต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานานหลายเดือน
เธอพยายามทำ�ทุกวิถที างเพือ่ ให้คณ
ุ พ่อกลับมาใช้ชวี ติ ได้เหมือนเดิมอีกครัง้
“คุณหมอเริม่ ต้นรักษาด้วยการผ่าตัดต้นคอด้านหลัง ซึง่ เป็นศูนย์รวม
ของเส้นประสาท ซึง่ ตอนนัน้ เรารูว้ า่ เสีย่ ง เพราะคนไข้อายุมาก หลังจากฟืน้ ตัว
ฟังก์ชั่นการทำ�งานของร่างกายอาจไม่เป็นปกติ”
ในทุ ก วั น คุ ณ พ่ อ ของเธอ ต้ อ งทำ � กายภาพบำ � บั ดให้ ร่ า งกายได้
เคลื่อนไหว เพื่อป้องกันการเกิดอาการแผลกดทับจากการที่ต้องนอน
บนเตียงนานๆ แต่ดว้ ยความทีอ่ ายุมาก ทำ�ให้คณ
ุ พ่อไม่สามารถทำ�กายภาพ
ได้ น าน การฟื้ น ตั ว จึ ง เป็ นไปอย่ า งช้ า ๆ รวมทั้ ง ยั ง มี อ าการท้ อ งผู ก
แทรกซ้อนด้วย
“เพราะความทีค่ ณ
ุ พ่อต้องนอนอยูบ่ นเตียงนานๆ ไม่คอ่ ยได้ขยับร่างกาย
จึงเกิดอาการท้องผูกตามมา ถ่ายเองไม่ได้ กินยาถ่ายแล้วก็ยังถ่ายไม่ออก
ต้องสวนตลอด จนถึงขั้นที่ต้องล้วงออกเลยค่ะ”
ภาวะทีเ่ กิดขึน้ ทำ�ให้เธอและครอบครัวเป็นกังวลอย่างมาก โดยเลือก
ที่จะทำ�ทุกวิถีทางไม่ว่าจะใช้ยา หรืออาหารเสริม เพื่อช่วยให้อาการของ
คุณพ่อดีขึ้น แต่ก็ยังไม่รู้สึกว่าจะดีขึ้น จนในวันที่เพื่อนคุณพ่อมาเยี่ยม
และแนะนำ�ให้ลองดื่มน้ำ�ปรับโมเลกุล
“ในตอนแรก ยอมรับว่าไม่ได้สนใจ แต่ดว้ ยความทีไ่ ม่เคยรูจ้ กั มาก่อน
จึงลองค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตดูถงึ ทราบว่า น้�ำ ปรับโมเลกุลนีไ่ ม่ใช่น�้ำ ธรรมดา
ทัว่ ๆ ไป ดูหลักการทำ�งานแล้วเข้าท่า มีการจัดเรียงโครงสร้างโมเลกุลของน้�ำ ขึน้
มาใหม่ ทีเ่ ป็นระเบียบ มีพลังงานคลืน่ ความถีต่ �่ำ อยูใ่ นโมเลกุลของน้� 
ำ มีงานวิจยั
ทีน่ า่ เชือ่ ถือรองรับ ซึง่ โดยหลักการแล้ว น้�ำ เป็นส่วนประกอบ
ของเซลล์ ถ้าน้�ำ มีโมเลกุลทีด่ ี เซลล์ในร่างกายก็นา่ จะดีไปด้วย
จึงคิดว่า ลองก็ไม่เสียหาย เพราะคุณพ่อป่วยหนัก มีอะไร
ที่เราลองช่วยได้ เราก็จะทำ�  จึงซื้อน้ำ�ปรับโมเลกุลมาให้
คุณพ่อลองดื่มก่อน”

หลังจากนัน้ คุณวิวรรยา สังเกตได้วา่ อาการท้องผูกของคุณพ่อค่อยๆ
ลดลง “จากที่ไม่สามารถถ่ายเองได้เลย ก็เริ่มมีอาการปวดและถ่ายได้เอง
ทีละน้อย และยังมีแรงทำ�กายภาพบำ�บัด จากที่เคยทำ�ได้แค่ช่วงเวลาสั้นๆ
ก็ท�ำ ได้เป็นชัว่ โมงตามเวลาทีค่ ณ
ุ หมอกำ�หนด โดยไม่รสู้ กึ ปวด หรือแสดงอาการ
เมือ่ ยล้าให้เห็น ซึง่ ผลทีต่ ามมาคือ การฟืน้ ตัวดีขนึ้ ตามลำ�ดับ ก่อนหน้านีท้ เี่ คย
นอนไม่หลับเพราะเครียดทีต่ อ้ งนอนอยูโ่ รงพยาบาลเป็นเวลานาน ก็เปลีย่ นเป็น
หลับสนิทขึ้น ดิฉันจึงตัดสินใจซื้อเครื่องปรับโมเลกุลน้ำ�เพื่อจะได้ทำ�น้ำ�ให้
คุณพ่อได้ดื่มอย่างต่อเนื่อง”
หลังจากทีค่ ณ
ุ พ่อของคุณวิวรรยา ต้องพักฟืน้ อยูใ่ นโรงพยาบาลนานถึง
9 เดือน ทุกวันนีค้ ณ
ุ พ่อของเธอสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึน้ เพียงแค่
ต้องใช้วอร์คเกอร์ช่วยเดินแทนวิลแชร์ เธอจึงรู้สึกพอใจที่ได้เห็นคุณพ่อ
ฟื้นตัวได้ดีเมื่อเทียบกับคนไข้อุบัติเหตุในวัยเดียวกัน
“ตอนหลังก็มาดื่มน้ำ�ปรับโมเลกุลด้วย เพราะคุณพ่อบอกว่า ดื่มแล้ว
รูส้ กึ ว่า ทีเ่ คยเป็นกระก็ลดน้อยลง สีจางลง ดิฉนั เองก็เป็นคนรักสวยรักงามนะคะ
ก็เลยลองดื่มบ้าง เพื่อนบางคนที่ไม่ได้เจอกันมานานยังทักว่าผิวเปล่งปลั่ง
ขึ้นนะ ไปทำ�อะไรมา ก็รู้สึกดีค่ะ” คุณวิวรรยา เล่าให้ฟังอย่างอารมณ์ดี
   บางครั้งลูกค้าที่มาซื้อยาและทานยาในร้านเลย เธอจะให้
ลูกค้าดื่มน้ำ�ปรับโมเลกุลที่เธอทำ�เตรียมไว้ให้เสมอ คนไหนที่เธอเห็น
ว่าเธอสามารถแนะนำ�หรือช่วยเหลือได้ เธอก็จะไม่รอช้าที่จะแบ่งปัน
ให้ในทันที สิ่งที่เธอได้คือความสุขใจที่ได้แบ่งปันเหมือนกับที่ได้รับ จนคุณ
พ่อของเธอแข็งแรงขึ้นในทุกวันนี้
คุณสมบัติพิเศษของน้ำ�ปรับโมเลกุลที่แตกต่างจากน้ำ�ธรรมดา

น้ำ�ปรับโมเลกุล ผลิตโดยนวัตกรรมที่อาศัยศาสตร์ของนาโนเทคโนโลยี และ
ควอนตัม้ ฟิสกิ ส์ ในการสร้างเครือ่ งมือเลียนแบบธรรมชาติ ทีใ่ ห้ก�ำ เนิดคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า
ความถี่ต่ำ� 7.8 Hz. (เฮิร์ทซ) มีค่าใกล้เคียงกับที่พบตามธรรมชาติ ได้รับสิทธิบัตร
จากสหรัฐอเมริกา  และนำ�มากระตุ้นพลังน้ำ�สะอาดธรรมดา  โดยไม่สัมผัสโดนน้ำ� ทำ�ให้
น้ำ�มีคุณสมบัติพิเศษคล้ายน้ำ�พุภูเขาธรรมชาติ และนำ�มาบริโภคภายในบ้านเรือนได้
ภาพเปรียบเทียบโครงสร้างโมเลกุลของนํ้าธรรมดากับนํ้าปรับโมเลกุล

โครงสร้างโมเลกุลของนํ้าธรรมดา

โครงสร้างของนํ้าปรับโมเลกุล

ภายหลังกระบวนการกระตุน้ พลังแล้ว 30 นาที จะมีการจัดเรียงโครงสร้างโมเลกุล
ของน้�ำ ขึน้ มาใหม่ ทีเ่ ป็นระเบียบ ความหนืดของน้�ำ ลดลงไป 300-500 เท่า จึงสามารถดูดซึม
เข้าสู่ผนังเซลล์ได้เร็วกว่าน้ำ�ปกติ 3 เท่า  ช่วยให้โลหิตหมุนเวียนได้ดี จึงช่วยนำ�พา
ออกซิเจน อาหาร แร่ธาตุต่างๆ เข้าสู่เซลล์อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วย
กำ�จัดของเสียออกจากเซลล์ได้เร็วขึ้นอีกด้วย ในระหว่างกระบวนการกระตุ้นพลัง
โมเลกุลของน้ำ�จะบันทึกสัญญาณคลื่นความถี่ต่ำ�ถี่ที่ดีต่อสุขภาพเก็บไว้ เมื่อร่างกาย
ดื่มน้ำ� น้ำ�จึงเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดพลังงานที่เป็นประโยชน์ดังกล่าว เข้าสู่ระบบ
ชีวภาพของร่างกาย จึงมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพต่างๆ ได้
ภาพเปรียบเทียบการวิเคราะห์เซลล์เม็ดเลือดแดงที่มีชีวิต ก่อนและหลังดื่มนํ้าปรับโมเลกุล
ภาพเปรียบเทียบการวิเคราะห์เซลล์เม็ดเลือดแดงที่มีชีวิตภาพเปรี
ก่อนและหลั
ยบเทีงยดืบการวิ
่มน้้าปรัเคราะห์
บโมเลกุ
เซลล์
ล เม็ดเลือดแดงที่มีชีวิต ก่อนและหลังดื่มน้้าปรับโมเลกุล

ก่อนดื่มน้า้ ปรับโมเลกุล

ก่อนดื่มนํ้าปรับโมเลกุล

หลัก่องดืนดื
่มน้่มา้ น้ปรั
า้ ปรั
บโมเลกุ
บโมเลกุ
ลแล้
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หลังดื่มน้า้ ปรับโมเลกุลแล้ว 20 นาที

หลังดื่มนํ้าปรับโมเลกุลแล้ว 20 นาที

ขอเชิญพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง “น้ำ�ปรับโมเลกุลดีต่อสุขภาพคุณจริงหรือ?”

สิทธิพิเศษเฉพาะ 20 สายแรกเท่านั้น! รับบัตรกำ�นัลเงินสูงสุดมูลค่า 2,000 บาท หมดเขต 30 มิถุนายน 2557

โทร. 0-2862-2688 www.mret.co.th, www.facebook.com/MRETSharingLove,
Line ID : mretsharinglove

แสกนเพื่อชมสกู๊ปประสบการณ์ตรง ภญ.วิวรรยา ไทยนิยม

