วิธีใชผลิตภัณฑ เอโดซี
วิธีรับประทานที่เหมาะสม
ใหคํานวณจากน้ําหนักตัวของผูดื่ม
โดยเปรียบเทียบจากน้ําหนักตัว ในอัตราสวน 10 กก. ตอ เอโดซี 1 หยด
ยกตัวอยางเชน ถาน้ําหนักตัวเราอยูที่ 50 กก. ใหดื่ม เอโดซี 5 หยด เปนตน
หยด เอโดซี ลงในน้ําสะอาดปริมาณตอน้ําครึ่งแกว เขยาแกว แลวทิ้งไว 5-15 นาที วันละ 2-3 ครั้ง ตอนทองวาง เชน ตื่น
นอน กลางวัน และเย็น สําหรับผูที่มีปญหาดานสุขภาพอยูแลวควรทานกอนนอนเพิ่มอีก 1 ครั้ง

หมายเหตุ : สําหรับผูท ี่มีปญหาเกี่ยวกับโรคไต และโรคหัวใจ
ควรเริม่ ตนดื่ม เอโดซี ที่วันละ 1 หยด กอน
วิธีใชผลิตภัณฑ Adoxy
1.ใชรับประทานหยด เอโดซี จํานวน 3-5 หยด ลงในน้ําสะอาดปริมาณตอน้ําครึ่งแกว เขยาแกว แลวทิ้งไว 5-15 นาที แลว
จึงดื่ม ควรดื่มใหหมดใหหมดภายใน 3 ชั่วโมง ดื่มวันละ 3-4 ครั้ง กอนอาหาร เชา, กลางวัน, เย็น และกอนนอนหรือขณะ
ทองวาง ไมควรรับประทานรวมกับ ชา กาแฟ หรือ นม (ใชผสมน้ําเย็นหรือน้ําอุนที่ยงั ไมไดผานการตมก็ได)
สําหรับทานที่เปนโรคเบาหวาน ตองดื่มใหไดมื้อละ 10 หยด วันละ 4 มื้อ คือ กอนอาหารเชา,กลางวัน,เย็น และกอนนอน
(แตใหเริ่มตน ดื่ม ที่ 5 หยดตอมื้อกอน แลวคอยเพิ่มปริมาณขึ้นไปจนถึง 10 หยด)
สําหรับผูที่เปนแผลเบาหวาน หรือแผลเรื้อรัง ตองผสมเอโดซีที่ปริมาณ 2-3หยด ในขวดสเปรย การพนแผล ตองพนให
ไดอยางนอยวันละ 6 ครั้ง และตองดื่มเอโดซีควบคูกันไปดวยเพื่อใหไดผลดีและไดผลเร็ว

สําหรับทานที่เปนโรคมะเร็ง ตองดื่มใหไดมื้อละ30 หยด วันละ 4 มื้อ คือ กอนอาหารเชา,กลางวัน,เย็น และกอนนอน (แต
ใหเริ่มตน ดื่ม ที่ 5 หยดตอมือ้ กอน แลวคอยเพิ่มปริมาณขึน้ ไปจนถึง 30 หยด)

สําหรับผูที่เปนแผลที่เกิดจากมะเร็ง หรือแผลเรื้อรัง ตองผสมเอโดซีที่ปริมาณ 20-30 ในขวดสเปรย ตองพนแผลทุกครั้ง
ที่แผลแหง ตองพนใหไดอยางนอยวันละ 6 ครั้ง และตองดื่มเอโดซีควบคูกันไปดวยเพือ่ ใหไดผลดีและไดผลเร็ว
ขอควรระวัง :
1. หามผสม เอโดซี กับน้ําที่ตม แลว หรือน้ํารอนโดยเด็ดขาด เพราะ น้ําทีต่ มแลวจะไมมีออกซิเจนเหลืออยู
2 . ภาชนะทีใ่ ชตองเปนภาชนะที่เปนแกวเทานั้น ไมควรใชภาชนะที่เปนพลาสติกหรืออลูมิเนียม เพราะ เอโดซี เปน
กรดอะมิโน ซึง่ จะมีปฏิกิริยากับภาชนะที่เปนพลาสติกและอลูมิเนียม
2.ใชภายนอกรางกาย
หยด เอโดซี จํานวน 3-5 หยด ในขวดสเปรยที่บรรจุน้ําสะอาด เขยาใหเขากัน ใหสเปรยบนสวนตางๆ ของรางกาย เชน
ผิวกาย ใตลิ้น โพรงจมูก ฯลฯ นอกจากนีย้ งั สามารถใชกับบาดแผลหรือบริเวณที่เกิดผื่นคันไดดว ย ถาใชกับผิวหนา เรา
ควรผสมใหเจือจางประมาณ 1 หยด พนทุกครั้งหลังอาบน้ํา หรือทุกครั้งที่ตองการความสดชื่น
การเก็บรักษา เอโดซี
1. ควรเก็บไวในสถานที่ ที่มีอุณหภูมิปกติ หามเก็บไวในสถานที่มีอุณหภูมิสูง หรือชื้น
2. หามเก็บไวรวมกับอุปกรณสอื่ สารทุกชนิด เชนโทรศัพทมือถือ โดยเด็ดขาด เพราะจะทําใหเอโดซีเสื่อมคุณภาพ
3. หามเก็บไวใกลอุปกรณเครื่องใชไฟฟาทุกชนิด เชน โทรทัศน, วิทยุ, เครื่องเสียง, ตูเย็น เปนตน โดยเด็ดขาด
เพราะจะทําใหเอโดซีเสื่อมคุณภาพ

อาการที่อาจเกิดขึ้นไดในขณะที่เริ่มดืม่ สําหรับผูใ ชผลิตภัณฑ Adoxy
(ใหดื่มตอเนือ่ งอาการเหลานี้จะหายไปภายในระยะเวลา 1 อาทิตย )
อาการ

มีปญหาเกี่ยวกับ

1. งวงนอน

ตับ หรือ ปอด

2. เหนื่อยและออนเพลีย

หัวใจ

3. อาเจียน

ระบบการยอยหรือกระเพาะ

4. มึน ปวดศีรษะ

ความดันโลหิต / ปอด

5. มีไข

ความดัน/ความเขมขนของโลหิตไมสมดุลย

6. มีแกสในกระเพาะอาหาร

ลําไสเล็ก / ใหญ

7. มีเหงือ่ ออก

ความรอนในรางกายไมสมดุลย

8. ทองรวง

น้ําดี / ตับ

9. เจ็บคอ

ปอด/ตอมทอลซิล

10. คอแหง

โลหิต

11. ปวดตามขอและรางกาย

เสนโลหิต

12. มีอาการบวม

ไต

13. ปวดบั้นเอว

ไต

14. อุจจาระมีเลือด

ทวารหนัก/ลําไสใหญ

15. ทองผูก

ลําไสใหญ

16. ปสสาวะมีกลิ่นฉุน

ไต

17. ปสสาวะขัด

เสนโลหิต/ไต

18. น้ําตาลในเลือดเพิม่

ไต

19. ความดันโลหิตเพิม่

ไต

20. เบื่ออาหาร

ตับออน

21. รับประทานอาหารไดมากขึ้น

ระดับคอเรสเตอรอลเปลี่ยนแปลง

22. ประจําเดือนมามากผิดปกติ

มาม

23. คันบริเวณตา

เสนประสาทตา / ไต

24. คันบริเวณจมูก

โพรงจมูก / ระบบหายใจบกพรอง

25. มีผื่นและคัน

เสนโลหิต

26. ปวดศีรษะมาก

ไมเกรน

http://www.adoxy.us
โทร.080-5968108

