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Goji Sales Letter
รายงานฉบับพิเศษ

“แทบช็อคกันไปเลย – ซุปเปอร์ฟู้ดผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ที่
สามารถเพิ่มพลังงานให้ร่างกายคุณได้ถึง 2 เท่า พร้อมทั้ง
ทาให้อารมณ์ดีขึ้นทันตา และลดความเครียดลงได้ อีกทั้ง
ยังสามารถเพิ่มอารมณ์ทางเพศ และทาให้มีชวี ิตชีวามาก
ขึ้นได้ถึง 3 เท่า ภายในระยะเวลาแค่ 3 วัน!”
ลองจินตนาการ ว่าตัวคุณเองได้ลองลิ้มรสซุปเปอร์ฟู้ดที่มีคุณประโยชน์มากที่สุดในโลก
คุณประโยชน์ที่เกินกว่าสิ่งอื่นที่คุณจะหาได้จากที่ไหนก็ตาม คุณประโยชน์ที่เต็มไปด้วยสารต้าน
อนุมูลอิสระ สารอาหารในการกระตุ้นความคิด ความสามารถในการทาให้ดูเด็กขึ้น ลดอาการ
อ่อนเพลีย (และซุปเปอร์ฟู้ดก็ได้กลายเป็นสูตรลับที่ใช้กันในฮอลลีวูดสาหรับการทาให้ดูเด็กลง
ตลอดเวลา)...
อ่านต่อ เพื่อจะได้ค้นพบเบื้องหลังความจริง ความลี้ลับของซุปเปอร์ฟู้ดชนิดใหม่นี้ที่มีแค่ 1 ใน 10,000 คน เท่านั้น
ที่รู้เรื่องนี้
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ถึงผู้อ่าน...

นึกภาพตัวเองว่า …
 มีพลังงานในร่างกายล้นเหลือ
 มีความรู้สึกที่ได้โฟกัสอย่างเต็มที่ ใจเย็น และสุขุมรอบคอบ
 สามารถนอนหลับลึกได้เหมือนเด็กในตอนกลางคืน และตื่นมารู้สึกสดชื่นมีพลัง
 สนุกสุดเหวี่ยงไปกับชีวิต (ราวกับว่าคุณไม่สามารถหยุดฉลองชีวิตอันมหัศจรรย์นี้ได้)
 แทบจะหาอาการป่วยไม่เจอ
 เข้าถึงจุดสุดยอดของอารมณ์ทางเพศบ่อยขึ้น
 ดูเด็กลงเรื่อยๆ
ทั้งหมดทีเ่ กิดขึ้นเพราะคุณยอมปล่อยให้ซปุ เปอร์ฟู้ดเข้าไปทางานในระดับเซลล์ร่างกายของคุณจนผลลัพธ์ที่ทาให้
สุขภาพของคุณดีขึ้นกลายเป็นเหมือนเวทย์มนต์!
แต่อาจเป็ นเพียงเพราะว่าฟั งดูแล้ วอาจจะเกินจริงไปหน่อย

คุณก็เลยอาจจะคิดไปว่าผมนั้นบ้าไปแล้ว!
แต่นั่นไม่เป็นไร
สาหรับเรื่องนี้การมีข้อกังขานั้นถือว่าเป็นเรื่องปกติจริงๆ
ใช้เวลาแค่ 5 นาที อ่านรายงานที่เหลือให้จบ ในขณะที่คุณกาลังอ่าน คุณจะรู้ว่าทุกคานั้นสาคัญต่อสุขภาพคุณ และ
สุขภาพครอบครัวของคุณได้อย่างไร ในขณะที่คุณก็จะได้รู้ด้วยว่าสาคัญต่อการมีวิถีชีวิตที่ดีได้อย่างไร
ดังนั้น เรามาลองเปิดกล่องลับเพื่อดูข้อพิสูจน์ และความลับข้างในกัน…
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เภสัชกรชาวแคลิฟอเนียร์คนนี้เป็นใคร และทาไมถึงต้องพูด
โอ้อวดใหญ่โตเกี่ยวกับ “ซุปเปอร์ฟู้ด” ของตัวเองด้วย?
มาพบกับ ดร. มินเดล
ดร. เอิร์ล มินเดล ได้รับการพิจารณาว่าเป็น “เจ้าพ่อแห่งการปฏิวัติด้านโภชนาการ” หนังสือของ
มินเดลทั้งหมด 48 เล่ม ได้รับรางวัลหนังสือขายดีที่สุด (World-famous bestselling) รวมทั้ง
คัมภีร์วิตามินสาหรับศตวรรษที่ 21 ก็ยังขายได้มากกว่า 10 ล้าน เล่ม ทั่วโลก มินเดลได้ออกทีวี
และพูดในคลื่นวิทยุแล้วกว่า 300 ครั้ง ในแต่ละปี ซึ่งรวมถึง โอพรา เล็ทเทอร์แมน รีจิส และอื่นๆ
อีกมากมาย มินเดลจบปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนอร์ท ดาโกต้า สเตท และ
ปัจจุบันได้เป็นเภสัชกรอย่างถูกกฎหมายที่แคลิฟอเนียร์ และได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร
รวมทั้งด้านโภชนาการ
ในความเป็นจริง ด้วยคัมภีร์วิตามินซึ่งเป็นหนังสือด้านโภชนาการที่ขายดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา สามารถทาให้มินเดลกลายเป็น
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการปฏิวัติด้านโภชนาการในสมัยใหม่อย่างแท้จริง มินเดล ใช้เวลาของเขาทั้งชีวิตในการค้นหา เรียนรู้
ทดลอง วิธีการทางธรรมชาติที่จะสามารถช่วยให้พวกคุณมีสุขภาพที่ดีขึ้น มีอายุยืนขึ้นได้
ดร. เอิร์ล มินเดล ผู้ซึ่งเป็นที่ยอมรับอันดับ #1 ของโลกด้านโภชนาการ และเป็นผู้ค้นพบวิธีการเยียวยาสุขภาพที่สาคัญต่างๆ
มากมาย
 พวกคุณอาจจะทราบกันดีแล้วว่า มินเดล คือคนแรกของโลกที่สามารถดึงคุณประโยชน์ของถั่งเหลืองที่มีต่อ
สุขภาพโดยเขียนไว้ในหนังสือที่ขายดีที่สุดชื่อว่า “Soy Miracle”
 มินเดลยังเป็นหัวหลัก หัวตอ ของอเมริกาในการช่วยเหลือผู้คนที่มีอาการป่วย หรือไม่สบาย โดยใช้การสกัด
สารอาหารชนิด MSM มารักษาคนไข้ (MSM คือ สารอาหารที่ได้รับการค้นพบว่าสามารถช่วยผู้คนที่มี
อาการปวดข้อ อาการอักเสบ ติดเชื้อ หรืออื่นๆได้อีกมากมาย เป็นล้านคน)
แต่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับสิ่งที่ผมกาลังจะอธิบายต่อไปนี้ :
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ดร. มินเดล เชื่อโดยที่ไม่สงสัยเลยว่า การค้นพบที่ประหลาดที่สุดในชีวิตของการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมา
กว่า 40 ปี ก็คือ เบอร์รี่เล็กๆ ที่เจริญเติบโตในหุบเขา ภูมิภาคพื้นที่ๆห่างไกล
ใช่แล้ว เบอร์รี่เล็กๆนี่เอง คือ ที่มาของชื่อ “โกจิ” (Lycium Barbarum) ชื่อนี้อาจจะดูแปลกไปหน่อย เพราะมันคือ
สิ่งที่พระเจ้าประทานพรมาให้
ในขณะที่ ดร. มินเดล ชี้ให้เห็นว่า ความฝันของนักวิทยาศาสตร์ทุกคน คือ การได้ค้นพบพืชที่มีคุณสมบัติดังนี้
 มีความอุดมสมบูรณ์ของสารอาหาร มีความหนาแน่นของสารอาหารต่อน้าหนัก สูง ซึ่งเป็น
สารอาหารที่พบได้มากกว่าในอาหารใดๆก็ตามบนโลกใบนี้...
 ให้คุณประโยชน์ได้มากกว่าพวกยารักษาราคาแพง
 เพิ่มพลังให้ภูมิคุ้มกันของคุณให้สามารถทางานได้อย่างเต็มที่
 เป็นอาหารที่ทรงอิทธิพลที่สุดต่อการชะลอความแก่...

มีอาหารเสริมตัวไหนบ้ างที่คุณวางไว้ บนหิง้ และให้
คุณประโยชน์ แบบนีไ้ ด้ ?
โกจิ เบอร์รี่ (Lycium Barbarum) ให้คุณประโยชน์ดังนี:้
 ทาให้คุณมีอายุยืนขึ้น โดยปฏิกิริยาของสารต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นภายในร่างกายสามารถช่วยชะลอความแก่ได้
 เพิ่มพลังงาน และความแข็งแกร่งของร่างกาย โดยเฉพาะพลังงานที่ใช้ต่อสู้เวลาป่วยเป็นโรค
 ทาให้คุณดูเด็กลง (น้าโกจิ เบอร์รี่ สามารถกระตุ้นฮอร์โมนการเจริญเติบโต “Growth Hormone” ให้ทางาน
ต่อไปได้ หรือก็ คือ ฮอร์โมนวัยรุ่น “Youth Hormone”)
 ทาให้ความดันเลือดของคุณคงที่
 ลดความเสี่ยงของโรคมะเร็ง

 ลดระดับคอเลสเตอรอล
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 ช่วยทาให้ระดับปริมาณน้าตาลคงที่ได้ โดยเฉพาะในช่วงต้นของการเป็นโรคเบาหวาน
 เพิ่มศักยภาพในการทางานทางเพศของคุณ และแก้ไขความผิดปกติอันมาจากเพศ
 ช่วยให้คุณลดน้าหนัก
 ลดอาการปวดหัว และอาการมึนเวียนศรีษะ
 ลดอาการนอนไม่หลับ และช่วยให้หลับอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 รักษาสุขภาพตา และทาให้การมองเห็นของคุณดีขึ้น
 ทาให้หัวใจแข็งแรงขึ้น
 ยับยั้งไขมันอุดตัน (สาเหตุหลักของการเป็นโรคหัวใจ)
 ช่วยเพิ่มภมิคุ้มกันโรค
 ช่วยเพิ่มศักยภาพการ และการตอบสนองของภูมิคุ้มกันโรค (T-cell, IL-2, IgA, IgG)

 เพิ่มโอกาสในการรักษามะเร็งให้หายขาด
 ฟื้นฟู และรักษา DNA (ยับยั้งการกลายพันธ์ที่อาจจะทาให้เกิดมะเร็ง)
 ยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอก
 ลดผลข้างเคียงจากการฉายแสง หรือการทาเคมีบาบัด
 ทาให้เม็ดเลือดแข็งแรง เพิ่มปริมาณเซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาด และเกล็ดเลือด รวมทั้งช่วยรักษาโรคไข
กระดูกฝ่อ

 เพิ่มจานวนเซลล์เม็ดเลือดขาว
 กระตุ้นการทางานของเอนไซม์ที่ป้องกันการติดเชื้อ หรืออักเสบ
 ช่วยทาให้ระบบการทางานของตับดีขึ้น และทาให้สุขภาพตับดีขึ้น
 ฟื้นฟูอาการเวลาหมดประจาเดือน
 ลดอาการเจ็บป่วยของแม่ที่พึ่งตั้งครรภ์ได้ 3 เดือน แรก
 เพิ่มภาวะการเจริญพันธุ์

 ทาให้กล้ามเนื้อ และกระดูกคุณแข็งแกร่งขึ้น
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 ช่วยให้การทางานของไตกลับมาเป็นปกติ
 ฟื้นฟูอาการหลงๆ ลืมๆ
 ช่วยฟื้นฟูอาการไอแห้งแบบเรื้อรัง
 บรรเทาอาการเครียด และลดอาการวิตกกังวล
 ทาให้คุณรู้สึกสดชื่น มีกาลังใจมากขึ้น ร่าเริงขึ้น และทาให้สภาพจิตใจแจ่มใส

 ฟื้นฟูการทางานของระบบย่อยอาหาร

ผมไม่ได้ทาตัวเหมือนเป็นคนรู้ทุกอย่างนะ... (ไม่งั้น การค้นพบของ ดร. มินเดล จะสามารถปฏิวัติวงการเหล่านี้ได้
อย่างไร)
แต่สิ่งที่สาคัญที่สุดเกี่ยวกับโกจิ คือ ...

โกจิ – ทาไมโกจิถึงได้กลายเป็นอาหารชะลอความแก่ทที่ รง
พลังมากที่สุดในโลก…
ดร. เมนเดล ได้กล่าวไว้ว่า:
“มีตำนำนหนึ่งในเอเชียเล่ำขำนเกี่ยวกับชีวิตอันแสนสุดมหัศจรรย์ของชำยจีนผู้หนึ่ง ชื่อ หลี่ ฉิง เหยือน ผู้ซึ่งเกิด
ในปี ค.ศ. 1678 และเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1930 ชำยผู้นี้มีอำยุยืนถึง 252 ปี! อะไรคือควำมลับที่สำมำรถทำให้
ผู้ชำยคนนี้อำยุยืน และมีสุขภำพที่ดีได้ขนำดนี้? จริงๆแล้วเป็นเพียงแค่กำรดื่ม “น้ำซุป” ที่ทำมำจำกโกจิ เบอร์รี่
ที่หำเจอได้ในภูมิภำคที่ห่ำงไกลที่สุดทำงตะวันตกของเอเชีย”
อย่าพึ่งสับสน มีเซลล์มากกว่า 10 ล้านล้าน เซลล์ ในร่างกายของคุณ กาลังถูกคุกคาม และถูกทาลายโดยสิ่งเล็กๆที่
เรียกว่า อนุมูลอิสระ
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อนุมูลอิสระเหล่านี้จะทาให้เซลล์ดีในร่างกายคุณอ่อนแอลงจนทาให้เกิดโรคได้ง่าย และเซลล์ดีเหล่านั้นก็จะ
ตายในที่สุด โชคไม่ดีเท่าไหร่ อนุมูลอิสระที่อันตรายเหล่านี้กลับกลายเป็นปัจจัยหลักในการเร่งให้คุณแก่เร็วขึ้น
เนื่องจากอัตราเร็วในการทาลายล้างเซลล์ร่างกายที่ดีอยู่แล้วนั้นมากกว่าเซลล์ที่ถูกสร้างขึ้นมาแทนที่
โกจินั้นเป็นที่รู้จักกันว่า เป็น “ผลไม้ที่มีอายุยืน” เนื่องจากความโดนเด่นของโมเลกุล Polysaccharides
และสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังจนสามารถป้องกันการแก่ก่อนวัยอันควร
โดยต่อสู้กับอนุมูลอิสระที่อยู่ทั่ว
ร่างกายคุณไม่ให้เป็นภัยต่อสุขภาพของตัวคุณเอง
คุณอาจจะเคยได้เห็นการตีพิมพ์มากมายที่ศึกษาเกี่ยวกับความพิเศษของ
Lycium
barbarum
polysaccharides ที่สามารถลดปฏิกิริยาของสารอนุมูลอิสระ และสามารถทาลายล้างสารอนุมูลอิสระเหล่านี้ได้
เพิ่มเติม โกจิยังสามารถช่วยให้คุณดูเด็กขึ้น เพราะโกจิสามารถไปกระตุ้นต่อมใต้สมองให้ปล่อย hGH
(โกรท ฮอร์โมน) หรือ “ฮอร์โมนวัยรุ่น” ผลพลอยได้จาก hGH มีเพียงไม่กี่อย่าง ซึ่งรวมทั้งการลดความอ้วน
ช่วยให้การนอนหลับดีขึ้น ความจาดี ฟื้นฟูได้เร็ว เพิ่มสมรรถนะทางเพศ และทาให้ดูเด็กขึ้นกว่าเดิม

ข้อพิสูจน์จากการทดลองจริง: นักวิทยาศาสตร์จากห้องทดลองโรคประสาทเสือ่ มแผนก
กายวิภาคศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยของฮ่องกง (จากวารสารนานาชาติเกี่ยวกับ
แพทยศาสตร์ระดับโมเลกุล ปี ค.ศ. 2006) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ L. barbarum แล้ว
ค้นพบว่า มีคณ
ุ สมบัติพิเศษทางชีววิทยา รวมไปถึงการชะลอความแก่ ยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเนือ้ งอก กระตุ้นการทางานของภูมิคมุ้ กัน และป้องกันเซลล์ดีภายใน
ร่างกาย การวิจยั ของพวกเขายังพิสูจน์อีกว่า Lycium barbarum นั้น ไม่ใช่เพียงแค่สาร
ต้านอนุมูลอิสระเท่านั้น
แต่ยังเป็นสารที่ชว่ ยเคลือบป้องกันเซลล์ประสาทซึ่งเป็นผล
พลอยได้ทเี่ หนือกว่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระเสียอีก
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ไม่จาเป็นต้องอธิบายอะไรมากแล้ว ความรู้วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ในปัจจุบันนั้น ไปถึงความเข้าใจ ของ
ความสาคัญของสารต้านอนุมูลอิสระแล้ว โดยเข้าใจว่า สารต้านอนุมูลอิสระ คือ สิ่งที่สาคัญที่สุดในการป้องกันเซลล์
ดีในร่างกายของคุณจากอนุมูลอิสระในร่างกายไม่ให้เกิดปฏิกิริยากัน และโกจินั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระเต็มไปหมด
ทุกส่วน รวมถึง:
เป็นอนุมูลอิสระที่สารประกอบอินทรีย์ Carotenoids ครบทุกชนิด รวมทั้ง Betacarotene (มีเยอะกว่าใน
แครอทเสียอีก) และ Zeaxanthin (ซึ่งช่วยรักษาสุขภาพตา) ในความเป็นจริงแล้ว โกจิ เบอร์รี่ นั้น คือ หนึ่งในอาหาร
ที่มี Carotenoids มากที่สุด
วิตามิน C (มีปริมาณมากกว่าส้มถึง 5 เท่า โดยน้าหนัก)
วิตามิน E (มักพบในข้าว ถั่ว และเมล็ดเท่านั้น)
ถ้าหากแค่นี้ยังดีไม่พอ โกจิ เบอร์รี่ นั้น ยังประกอบไปด้วยสารอาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์ดังนี้:
มีกรดอะมิโน 19 ชนิด – เป็นหน่วยโครงสร้างของโปรตีน - รวมถึงอะมิโนอีก 8 ชนิด ที่สาคัญต่อ
สิ่งมีชีวิต!
มีแร่ธาตุที่ซ่อนอยู่ถึง 21 ชนิด รวมถึง Germanium (พึ่งค้นพบว่ามีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ
และป้องกันการเกิดมะเร็ง)
มีสารประกอบ Sesquiterpenoids รวมถึง Cyperone ซึ่งช่วยรักษาสุขภาพหัวใจ และปรับความดัน
เลือดให้คงที่ได้ และยังมีสารประกอบ Solavetivone ที่มีพลังในการทาลายล้างพวกสารประกอบแบคทีเรีย
และเชื้อรา
มีวิตามินบีรวม มีส่วนสาคัญในการทาให้เซลล์ในร่างกายของคุณรวมตัวกันอย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะ
เซลล์ประสาทของคุณ
มีกรดไขมันที่จาเป็น มีส่วนสาคัญในการสร้างฮอร์โมนให้กับร่างกาย และช่วยให้การทางานของสมอง
และระบบประสาทเกิดความสมดุล
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มี Beta-sitosterol
ประสิทธิภาพ

ที่ชว่ ยป้องกันการอักเสบซึ่งจะช่วยให้ต่อมลูกหมากสามารถทางานได้อย่างมี

มี Betaine ช่วยในการย่อยอาหาร และมีสารอาหารที่มีความสาคัญต่อสุขภาพของระบบหัวใจหลอด
เลือด และตับ
มี Physalin ช่วยทาให้การทางานของระบบภูมิคุ้มกัน และตับ ดีขึ้น
เอาแบบตรงไป ตรงมา เลยนะ คุณบ้าไปแล้วแน่ๆ ที่ไม่ยอมใช้โกจิในการควบคุมอาหารเพื่อลดน้าหนัก
มีใครบ้างที่ไม่อยากให้ตัวเองดูเด็กตลอด มีความเครียดน้อยลง มีพลังงานในร่างกายมากขึ้น มีประสบการณ์ในการ
ร่วมเพศที่ดีขึ้น ขจัดปัญหาอาการปวดหัวตอนเช้าหลังจากตื่นนอน และรู้สึกมีความสุขอยู่ตลอดเวลา?
แต่ว่า ในกรณีที่คุณยังรู้สึกลังเลใจอยู่นิดหน่อย ว่ามันดีได้อีกแค่ไหน มาดูอีก 9 เหตุผลที่ทรงพลังต่อไปนี้...

ทาไมคุณถึงต้องยอมคลานอยู่บนเศษกระจกที่แตกอยู่ เพื่อ
เอามือเล็กๆของคุณไปคว้าขวดน้าโกจิ!
เพิ่มพลังให้กับร่างกาย และขจัดความอ่อนล้า
โกจิ ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการเพิ่มความแข็งแรง เพิ่มความทนทานของร่างกาย และเพิ่ม
ระยะเวลาในการออกกาลังให้นานขึ้นได้ รวมทั้ง ยังช่วยขจัดความอ่อนล้า โดยเฉพาะตอนฟื้นฟูร่างกายจากการ
เจ็บไข้
โกจิ นั้น ถือได้ว่าเป็นสารปรับสมดุล (Adaptogens) อันดับต้นๆ ของเอเชียเลยทีเดียว Adatogens คือ
ผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติที่ช่วยเพิ่มความทนทานของร่างกายที่มีต่อความเครียด เช่น อาการชอกช้า ความวิตก
กังวล และความเหนื่อยล้า
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ข้อพิสูจน์ : นักวิทยาศาสตร์ชาวจีน ณ มหาวิทยาลัยการแพทย์หูเป่ย (ค.ศ. 2000) ได้ทาการทดลองโดยฉีด
Lycium barbarum polusaccharide (LBP) เข้าไปในสัตว์ชนิดหนึ่ง ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า LBP คือ
ปัจจัยหลักอย่างน่าเหลือเชื่อในการกระตุ้นให้ออกกาลังกายได้นานขึ้น เพิ่มความทนทาน และสามารถขจัด
อาการอ่อนล้าได้อย่างรวดเร็ว

เพิ่มพลังให้กับหน่วยป้องกันมะเร็งของคุณ
โกจิ คือ พืชสายพันธุ์ชนิดเดียวบนโลกที่มีแร่ธาตุ Germanium ในการต้านมะเร็งแฝงอยู่ อีกทั้ง สาร
ต้านอนุมูลอิสระ และสาร Polysaccharide ของโกจิ ยังสามารถยับยั้งยีนจากการกลายพันธุ์ที่อาจจะนาไปสู่
การเป็นโรคมะเร็งได้ มีนักวิทยาศาสตร์ตั้งสมมุติฐานว่า โกจิ อาจจะเป็นอาหารเสริมที่มีประโยชน์สาหรับการ
ป้องกันมะเร็งตับ เพราะว่า โกจินั้น ไปกระตุ้นการป้องกันตับ และปรากฏการณ์ต้านมะเร็งในร่างกาย เนื่องจาก
ตับเป็นอวัยวะเดียวในร่างกายที่ทาหน้าที่ในการขจัดพิษออกจากร่างกาย นี่จึงเป็นสิ่งที่มีความสาคัญโดยตรง

ข้อพิสูจน์ :

นักวิทยาศาสตร์ได้ทาบทสรุปใน ปี ค.ศ. 2005 ในวารสารการแพทย์จีน ที่ว่า LBP มี

ความสามารถในการต่อต้านการเจริญเติบโตของเนื้องอก – โดยการเพิ่มจานวนที่มากขึ้นของ CD4(+) และ
CD8(+) T เซลล์ ใน TIL เพื่อทาให้ระบบภูมิคุ้มกันเบาแรงลง และเพิ่มประสิทธิภาพการทางานสารต้านเนื้องอก
ของระบบภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้น (ทดลอง และศึกษาจากหนู)

ลดคลอเลสเตอรอลของคุณ
โกจิมีสาร Beta-sitosterol (ช่วยลดระดับของคลอเลสเตอรอลได้) ด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่ใน
โกจิ สารนี้จะต้านไม่ให้คลอเลสเตอรอลทาปฏิกิริยา และรวมตัวกันกลายเป็นคราบอุดตันในเส้นเลือด และ
Flavonoids ใน โกจิ ยังสามารถช่วยให้เส้นเลือดแดงเปิดกว้างขึ้น และปล่อยให้เลือดไหลไปทั่วร่างกายอย่างไม่
ติดขัด

ข้อพิสูจน์ : ในปี ค.ศ. 2004 มีการรายงานการศึกษาเกี่ยวกับชีววิทยาว่า ผลไม้ Lycium barbarum สามารถ
ลดระดับคลอเลสเตอรอลในเลือด ลดความเข้มข้นของไตรกลีเซอร์ไรด์ และลดระดับน้าตาลในเลือด ในขณะที่
ยังเพิ่ม HLD คลอเลสเตอรอล (คลอเลสเตอรอล “ดี”)
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ป้องกันโรคประสาทเสือ่ มอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร์
ถ้าคุณเองก็อยากมีสุขภาพที่ดีเหมือนคนทั่วๆไป คุณคงไม่อยากต้องไปทรมาณกับการสูญเสียความทรง
จา สูญเสียสภาพจิตใจ หรือแม้กระทั่งสูญเสียชีวิตตัวคุณเอง อันเนื่องมาจากโรคประสาทเสื่อม อย่างเช่น โรคอัล
ไซเมอร์หรอกนะ

ข้อพิสูจน์ : นักวิทยาศาสตร์จากห้องการทดลองโรคประสาทเสื่อม แผนกกายวิภาคศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย
ฮ่องกง ได้ทาการตรวจสอบผลกระทบของพืชที่สะกัดมาจาก Lycium barbarum พวกเขาได้เสนอผลการ
ทดสอบในปี ค.ศ. 2005 ในวารสารการทดลองศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ โดยพิสูจน์ให้เห็นว่า L. barbarum ได้
แสดงผลกระทบของการเคลือบป้องกันเซลล์ประสาทว่า เป็นการชะลอความแก่อันเนื่องมาจากโรคประสาท
เสื่อม นักวิจัยยังบอกอีกว่า “การศึกษา และวิจัย เกี่ยวกับสมุนไพรชะลอความแก่ในเชิงการแพทย์ อย่างเช่น L.
barbarum อาจจะสามารถเปิดประตูบานใหม่ไปสู่การรักษาเยียวยา และป้องกัน กลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคอัลไซ
เมอร์ได้”

ลดความดันเลือดสูงโดยวิธีทางธรรมชาติ
ถ้าหากคุณอยู่ 1 ใน 4 ของประชากรผู้ใหญ่ชาวสหรัฐอเมริกาที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง คุณกาลังอยู่
ในความเสี่ยงที่ซึ่งแอบแฝงด้วยโรคแทรกซ้อนอยู่หลายแบบ – รวมทั้งโรคหัวใจ เส้นเลือดอุดตัน และตับวาย
ด้วยเหตุผลนี้เอง โรคความดันโลหิตสูงจึงถูกมักเรียกกันว่า “นักฆ่าในความเงียบ”

ข้อพิสูจน์ : นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยการแพทย์ปักกิ่งได้รายงานในวารสารเกี่ยวกับทางชีวภาพ และกายภาพ
ในปี ค.ศ. 1998 ว่า โรคความดันโลหิตสูงสามารถถูกยับยั้งโดยสารที่มีอยู่ในโกจิชื่อ Polysaccharide ได้

ทาให้ระดับน้าตาลในเลือดคงที่ – ถึงแม้ว่าคุณเป็นเบาหวานอยู่ก็ตาม
ชาวจีนได้ใช้โกจิในการรักษาผู้ใหญ่ที่เป็นเบาหวานมาหลายปีแล้ว สาร Polysaccharides ของโกจิ ได้
กลายเป็นพระเอกในการทาให้ระดับน้าตาลในเลือด และอินซูลินคงที่ สารบีทาอีนที่อยู่ในโกจิยังสามารถช่วย
ป้องกันภาวะไขมันฟอกตับ และช่วยป้องกันหลอดเลือดที่ถูกทาลายจากโรคเบาหวานได้
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ข้อพิสูจน์ :

จากวารสารสมาคมเภสัชกรของญี่ปุน่ ในปี ค.ศ. 2006 การค้นพบจากการตรวจคนไข้แสดงให้

เห็นว่า Lycium barbarum polysaccharide สามารถควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ และสามารถ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการเผาผลาญของน้าตาลกลูโคสได้ อีกทั้งยังสามารถนาไปสู่การที่ทาให้ภาวะเครียดที่เกิด
จากออกซิเดชั่นบรรเทาลงได้ โดยใช้หนูเป็นตัวชี้วัด ด้วยวิธี NIDDM (non-insulin dependent diabetes
mellitus) พวกเขายังค้นพบอีกว่า LBP ยังลดปัจจัยอื่นๆ ที่อาจจะทาลาย DNA ได้ เนื่องจากระดับภาวะ
ความเครียดที่เกิดจากออกซิเดชั่นนั้นลดลง

เพิ่มอารมณ์ทางเพศของคุณด้วยสารกระตุ้นทางเพศจากธรรมชาติ (และฟื้นฟู
ระบบสืบพันธุ์ของคุณได้ ถ้าจาเป็น)
ไม่แปลกใจเท่าไหร่ ผลไม้โกจิ คือ หนึ่งในสมุนไพรที่สามารถกระตุ้นอารมณ์ทางเพศได้ดีเป็นอันดับต้นๆ
เมื่อเทียบกับยารักษาของชาวเอเชียในยุคก่อน และเป็นตานานแห่งสมุนไพรที่ช่วยทาให้เกิดความอยากร่วมเพศ
มากขึ้น
มากจนกระทั่งมีสุภาษิตของจีนแต่ก่อนได้ให้คาแนะนาเกี่ยวกับผู้ชายที่ต้องเดินทางไปไกลจากบ้าน
ภรรยา หรือครอบครัว ว่า “ผู้ชายที่เดินทางออกจากบ้านไปพันกว่ากิโลเมตร ไม่ควรกินโกจิ!”
การค้นพบในสมัยใหม่แสดงให้เห็นว่า โกจิ เพิ่มระดับ Testosterone ในเลือดได้อย่างชัดเจน ด้วยเหตุ
นี้จึงสามารถเพิ่มอารมณ์ทางเพศได้ทั้งในผู้ชาย และผู้หญิง
โกจิ เป็นทีย่ อมรับสาหรับแพทย์ชาวเอเชียมากมาย ในการใช้เพื่อรักษาภาวะความเป็นหมันของทั้ง
ผู้ชาย และผู้หญิง สาหรับผู้หญิง มีคนมักพูดถึงโกจิว่า ไม่เหมาะกับการนามาใช้ฟื้นฟูธาตุ หยิน หยาง ในร่างกาย
สาหรับผู้ชาย สาร Polysaccharides ที่มีอยู่ในโกจิจะสามารถทาให้เซลล์สเปิร์มมีอายุนานขึ้น และยังเป็นตัว
ยับยั้งไม่ให้เกิดการกระตุ้นความเครียดอันนาไปสู่การทาลายเซลล์ในลูกอัณฑะ

ข้อพิสูจน์ : การศึกษาชีววิทยา ใน ปี ค.ศ. 2006: การศึกษา และวิจัยยิ่งช่วยทาให้ L. barbarum เป็นที่รู้จัก
กันอย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของ ความสามารถในการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ และกระตุ้น
ระบบสืบพันธุ์ และแสดงถึงหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์ในการใช้ผลไม้ L. barbarum ในการรักษา การเป็นหมัน
ให้กับผู้ชาย
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ช่วยทาให้ทัศนวิสัยในการมองดีขึ้น & ป้องกันตาไม่ให้เกิดโรค
ในอดีตกาล โกจิ เบอร์รี่ไวน์ เป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศจีนสาหรับการทาให้ทัศนวิสัยการมองเห็น
ดีขึ้น เมื่อเร็วๆมานี้ นักวิทยาศาสตร์ชาวจีนได้ค้นพบว่ โกจิ สามารถช่วยร่นระยะเวลาในการฟื้นฟูการมองเห็นใน
ที่กลางคืนได้ อีกทั้งยังสามารถทาให้มองเห็นได้ชัดขึ้นแม้ในที่แสงน้อย จุดบอดของการมองเห็นเริ่มลดลง
หลังจากที่คนไข้ลองกินโกจิเข้าไป โรคจุดภาพชัดที่จอตาเสื่อมในผู้สูงอายุ (AMD) คือ หนึ่งในโรคทางสายตาที่
ผู้สูงอายุประสบกันอยู่ในปัจจุบันมากที่สุด และปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษา ด้วยพลังที่เข้มข้นจากสารต้านอนุมูล
อิสระ Carotenoids ที่พบในโกจิ อาจจะสามารถช่วยป้องกันโรค AMD ไม่ให้เกิดขึ้นได้

ข้อพิสูจน์ : ในปี ค.ศ. 2005 มีการรายงานในวารสารโภชนาการอังกฤษ ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่า ความเข้มข้นที่
สูงของ Zeaxanthin ที่มีอยู่ใน Lycium barbarum คือ ชีวประสิทธิผลจากอาหารเสริมของมนุษย์ นักวิจัย
เหล่านี้ระบุว่า การรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของ Zeaxanthin อาจจะสามารถทาให้ชะลอความเสี่ยงที่จอ
ประสาทตาจะเกิดความเสื่อมได้ เนื่องจากการที่จอประสาทตาสามารถที่จะสะสม Zeaxanthin ได้มากขึ้น ก็ยิ่ง
ทาให้มีสารต้านอนุมูลอิสระมากขึ้น
จริงๆแล้ว ผมสามารถที่จะหาข้อพิสูจน์มาอธิบายให้คุณอ่านได้อีกนะ ถ้าหากคุณต้องการ แต่ผมคิดว่ามัน
น่าจะเกินความจาเป็นแล้วหล่ะ เพราะผมเชื่อว่าคนที่อ่านมาถึงตรงนี้ จะต้องเป็นคนที่มองเห็นความสาคัญของ
สุขภาพอยู่แล้ว ดังนั้น เพื่อช่วยให้คุณพิสูจน์ว่าโกจิสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้มั้ย...

ผมยอมลงทุนโดยยอมให้คุณได้ลองดื่มน้าผลไม้โกจิแบบฟรี
ได้เลยถ้าหากคุณต้องการ!
นี่คือข้อตกลง...
ผมมีข้อเสนอพร้อมด้วยราคาพิเศษมาให้คุณ ซึ่งคุณจะได้รับส่วนลด 15 ดอลล่าห์สหรัฐ สาหรับขวดน้าผลไม้โกจิ
1 ลิตร
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นั่นหมายความว่า คุณต้องลงทุนเพียงแค่ 49.95 34.95 ดอลล่าห์สหรัฐ สาหรับขวดน้าผลไม้โกจิ 1 ลิตร
ซึ่งเทียบเท่ากับการลงทุน 3 ดอลล่าห์สหรัฐต่อวันเลยทีเดียว!
ลองนึกดูสิ นึกถึงโกจิที่สามารถทาให้เครียดได้น้อยลง ร่างกายมีพลังงานมากขึ้น มีเซ็กซ์ที่ดีขึ้น และมีระบบ
ภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง ซึ่งราคาของโกจินั้นถือว่าถูกกว่ากาแฟในร้าน Starbucks เสียอีก (อีกทั้ง คุณสามารถมั่นใจได้
เลยว่ากาแฟไม่สามารถทาได้แบบโกจิ)
แน่นอน การพูดอย่างเดียวอาจจะดูไม่มีน้าหนัก ดังนั้น ผมจึงชวนให้คุณตระหนักถึงสุขภาพโดยรวมที่ดีขึ้นอย่างทัน
ตาหลังจากที่คุณได้ลองดื่มน้าผลไม้โกจิเข้าไปแล้ว
จะมีอะไรที่ง่ายไปกว่าการนั่งดื่มน้าผลไม้ พิงหลังบนเก้าอี้ชิวๆ แล้วปล่อยให้น้าผมไม้โกจิสร้างเวทย์มนต์ขึ้นมา?
และในกรณีที่คุณลองดื่มน้าผลไม้โกจิแล้วไม่เป็นอย่างที่ผมได้ให้สรรพคุณไว้ เพียงแค่คุณส่งขวดเปล่าคืนมา แล้ว
ทางเราจะคืนเงินให้ จะไม่มีการกรอกแบบสอบถามถึงสาเหตุการคืนใดๆทั้งสิ้น

เพื่อสิ่งที่ดีสาหรับคุณทาไมผมถึงต้องการันตีขนาดนี้?
จริงๆแล้ว ไม่มีอะไรเลยจริงๆ
โกจิได้ผลจริง ได้ผลแบบไม่ต้องสงสัยกันเลย
เรามีไฟล์เอกสารนับไม่ถ้วนที่บันทึกเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้ที่ได้ลองดื่มน้าผลไม้โกจิแล้วได้ผลจริง
นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่คัดมา...

นี่คือความคิดเห็นของลูกค้าหลังจากดื่มน้าผลไม้โกจิ...
“พรสมปรารถนาแล้ว!”
“...น้าผลไม้โกจิ คือ พรที่ผมต้องการมากที่สุดในชีวิต เพราะทาให้ผมรู้สึกได้รับพลังงานมากขึ้น อีกทั้งยังทาให้
ผมคิดอะไรก็ง่ายไปหมด และยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีกมากมายนับไม่ถ้วน”
--- จอยช์ ชไนเดอร์

You deserve to know more than meets the eye

Translated by Gus

- 15 -

“ตัดสินใจถูกต้องเลย”
“ประสบการณ์ของผมในการเป็นนักขายเกี่ยวกับเภสัชกรรม และการได้ตระหนักถึงผลกระทบของยารักษาใน
แบบต่างๆ มันทาให้ผมค่อนข้างตื่นตัวกับสรรพคุณของยาชนิดต่างๆ โดยเฉพาะยาที่สามารถป้องกันสุขภาพ
จากความเจ็บป่วยได้ สาหรับผมแล้ว การที่ผมเลือกโกจิ ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง เพราะว่าการตัดสินใจ
ครั้งนี้ ไม่เพียงแต่ช่วยให้สุขภาพของผมดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังทาให้สุขภาพของคนอื่นๆดีขึ้นด้วย ท้ายที่สุด
ทางเลือกใหม่ในการรักษาสุขภาพก็ได้กลายเป็นที่น่าจับตามองสาหรับวงการแพทย์ในแบบยุคเก่า”
--- ซูซาน ซาราคา

“รู้สึกมีพลังงานเหลือล้น และดูเด็กขึ้นมากกว่าเดิม 10 ปี”
“รู้สึกมีพลังงานเหลือล้น และดูเด็กมากขึ้นกว่าเดิม 10 ปี! นี่ คือ สิ่งที่เราอยากจะระบายความรู้สึกทั้งหมด
หลังจากที่ได้ดื่มน้าผลไม้โกจิเข้าไป และการปวดท้องประจาเดือน – มันได้กลายเป็นอดีตไปแล้ว! เรามีลูกสาว
ทั้งหมด 3 คน และในฐานะพ่อแม่ มันช่างเป็นความรู้สึกที่สุดยอดอะไรเช่นนี้ ที่เราได้หยิบยื่นสารอาหารที่ดี
ที่สุดบนโลกให้กับลูกเพื่อป้องกันระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายของพวกเขา”
--- เด็บ และมาร์ค บรัคชเคน

“สุขภาพที่ดีขึ้นทาให้ผมประทับใจมาก”
“ในเดือน เมษายน ปี ค.ศ. 2004 ผมได้เผชิญกับปัญหาสุขภาพอย่างหนักหน่วง ซึ่งต้องเข้ารับการรักษาอย่าง
เต็มรูปแบบ จนกระทั่งในเดือนสิงหาคม ผมอยู่ในสถานการณ์ที่ลาบาก อาการแย่ลง แต่แล้วก็มีเพื่อนผมคน
หนึ่งเล่าให้ผมฟังเกี่ยวกับ น้าผลไม้โกจิ และผมก็เลยตัดสินใจลองดื่มดู ปรากฏว่า หลังจากวันนั้นเพียงแค่สี่
อาทิตย์ แพทย์ประจาตัวของผมต้องตกตะลึงไปเลยกับผลการตรวจที่เกิดขึ้น หนึ่งเดือนหลังจากนั้น
ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ท่านอื่น ก็ต้องช็อคไปพร้อมกันกับผลลัพธ์ของน้าผลไม้โกจิ โดยพวกเขาบอกว่า คุณ
ไม่จาเป็นต้องพยายามเล่าถึงสรรพคุณของน้าผลไม้โกจิแล้วว่ามันดียังไง!”
--- ดักกลาส คลาคค์
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“ยิ่งดื่มน้าผลไม้โกจิ ยิ่งดีขึ้น”
“ยิ่งดื่มน้าผลไม้โกจิเท่าไหร่ ผมก็ยิ่งสัมผัสประสบการณ์ที่ดีขึ้นมากเท่านั้น ปกติถ้าวิ่งออกกาลังกาย ผมสามารถ
ทาระยะทางได้ไกลสุดเพียงแค่ 5 ไมล์ หนึ่งถึงสองครั้งต่อสัปดาห์ และผมทาสถิติได้แบบนี้มาตลอดระยะเวลา
4 เดือน เนื่องจากผมมีอาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวาย ผมรู้ดีว่า ถ้าคุณบาดเจ็บอยู่ คุณไม่ควรที่จะเพิ่มระยะวิ่ง
ให้มากขึ้นโดยทันที แต่ทุกวันนี้ผมสามารถทาแบบนั้นได้แล้ว ผมวิ่งด้วยระยะทางถึง 9 ไมล์ ขึ้นลงเขา เอาแบบ
หนักที่สุดเท่าที่ผมจะทนได้ ผมรู้สึกสุดยอด และแข็งแรงมาก ผมสามารถทาลายสถิติตัวเองไปประมาณ 6
นาที หลังจากวันที่ผมพยายามฝึกฝนอย่างหนักโดยวิ่งให้ได้ระยะทางที่ไกลมากขึ้น เวลาผมกลับถึงบ้าน
ผมก็ยังรู้สึกมีพลังงานเต็มเปี่ยมเหมือนเดิม เหมือนตอนเริ่มออกวิ่งเลย! ผมรอที่จะไปเล่าให้เพื่อนฟังพรุ่งนี้ไม่
ไหวแล้ว น้าผลไม้โกจิ คือ สิ่งที่สุดยอดที่สุดสาหรับมนุษย์”
--- ดร. รอน ฟลายด์แมน

“รสชาติอร่อย!”
“ผมชอบรสชาติของน้าผลไม้โกจินะ และในระยะเวลาแค่สองถึงสามวันผมรู้สึกว่า ผมมีระดับพลังงานใน
ร่างกายมากขึ้น และผมรู้สึกว่ามีมันทาให้ผมมีความคิดที่ชัดเจนมากขึ้น นี่คือผลิตภัณฑ์ที่มหัศจรรย์สุดๆ ที่
สามารถทาให้สุขภาพของผมดีขึ้นได้...”
--- มาร์ค ปีเตอร์ซัน

และมีเรื่องราวอื่นๆอีกมากมายเกินกว่าที่จะเล่าให้ฟังตอนนี้
แค่ลงทุน 3 ดอลล่าห์สหรัฐต่อวัน และผมท้าการันตีผลลัพธ์ให้คุณ “ลองใช้ฟรี” ในแบบที่คุณแทบไม่ต้องเสียอะไร
เลย
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ดังนั้น คาถามที่คุณควรจะถามตัวเองคือ...
คุณไม่ควรถามตัวเองว่าโกจิราคาเท่าไหร่ แต่คุณควรที่จะถามตัวเองว่า ถ้าหากคุณไม่ลองดื่มน้าผลไม้โกจิคุณ
จะต้องซื้อบทเรียนราคาเท่าไหร่?
มาหยุดความเหนื่อยหน่ายชีวิตด้วยโกจิ
มาทาในสิ่งที่ถูกต้องกัน และหยิบขวดน้าผลไม้โกจิไปดื่มตอนนี้เลย!

“รับข้อเสนอทดลองดื่มโกจิฟรี!”

ใช่แล้ว! ฉันรู้สึกเหนื่อยหน่ายชีวิตที่สุด! จัดส่งน้าผลไม้โกจิมาให้

ฉันเดี๋ยวนี!้ เพื่อให้ร่างกายของฉันรู้สึกมีกาลังวังชา ฉันรอที่จะลองจิบแรกไม่ไหวแล้ว!
ฉันรู้ดีว่า ดร.เมนเดล ใช้ความมุมานะ อุสาหะ มากกว่า 7 ปี เพื่อให้ได้สูตรสาเร็จที่ดี
ที่สุด (เพิม่ อีก 2 ปีเต็ม ในการค้นคว้า วิจัย หาจุดสมดุลทีด่ ีที่สุดระหว่างรสชาติ และ
คุณประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพ) และมีแต่น้าผลไม้โกจิดั้งเดิมของ ดร.มินเดล เท่านั้น ทีม่ ี
คุณสมบัติพิเศษนี้
ฉันจะได้รับคุณประโยชน์จากโกจิดังต่อไปนี้
 ได้รับพลังงานมากขึ้น
 ระบบภูมิคุ้มกันที่ทางานเหมือนกองกาลังหน่วยรบพิเศษ
 เครียดน้อยลง สนุกสนานกับชีวิตมากขึ้น
 ตื่นนอนไม่ตอ้ งเจอกับปัญหาปวดหัวหรือปวดหลังอีกต่อไป
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ประสิทธิภาพในการร่วมเพศดีขึ้น
เพิ่มอารมณ์ทางเพศ
รู้สึกมีความสุขอยู่ตลอดเวลา
และที่สาคัญทีส่ ุด คือ กู้คืนเวลาแห่งความเป็นเด็กกลับคืนมา

ฉันทราบดีว่าคุณเสนอขายด้วยราคาปลีกพร้อมกับลดราคาเหลือ 15 ดอลล่าห์สหรัฐ
ในระยะเวลาที่จากัดเท่านั้น และถ้าหากฉันดืม่ น้าผลไม้โกจิเข้าไปแล้วไม่เห็นผลตามที่
ได้โฆษณาเอาไว้ ฉันสามารถส่งขวดเปล่าคืนพร้อมทั้งขอเงินคืนได้
ด้วยสิ่งที่คุณการันตี รวมทั้งข้อเท็จจริงที่ว่าข้อเสนอนีม้ ีระยะเวลาทีจ่ ากัด นี่อาจจะ
เป็นการตัดสินใจทีด่ ีที่สดุ ต่อสุขภาพของฉันโดยปราศจากความเสี่ยงใดๆ ฉะนั้น ส่งโก
จิของฉันมาให้เดี๋ยวนี!้
 รสชาติผลไม้แสนอร่อยทั้งคุณ และครอบครัวจะต้องติดใจ...
 เจ้าของสูตรลับแห่งสารอาหารโกจิเบอร์รี่คุณภาพสูง...
 น้าผลไม้ 100%... ไม่ใส่น้าตาลเพิ่ม...
 ไม่มีการใส่สารแต่งกลิ่น สี หรือรสใดๆ...
 ในแต่ละขวดโกจิ 1 ลิตร จะสามารถเทียบเท่าได้กับ
โกจิเบอร์รี่สดๆ 2 ปอนด์...
 ดื่มได้ทุกวัย (และแม้กระทั้งผู้หญิงที่ตั้งครรภ์)…
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 สมบูรณ์แบบสาหรับครอบครัวคุณอย่างแท้จริง...
 ก็เหมือนกับน้าผลไม้ทั่วๆไป การดื่มมากเกินไปจะไม่มี
ความเสี่ยง...
 เข้มงวดทุกกระบวนการผลิตเพื่อให้แน่ใจว่า คุณได้สัมผัส
ประสบการณ์จากสารอาหารในโกจิแบบขีดสุดในแต่ละครั้งที่
คุณจิบ...
 ขวดเกรดที่ใช้ในทางเภสัชกรรมโดยสามารถป้องกันการ
รั่วซึม และคงทนความสดใหม่ได้...
 มีตราประทับประกันคุณภาพ
 แพทย์ด้านสุขภาพทั่วประเทศต่างให้คาแนะนา...

(กดสั่งซื้อที่ปมุ่ นี)้
สุขภาพที่ดีขึ้น และชีวิตที่เต็มไปด้วยสีสัน เป็นของคุณ!
โจดี แฮนส์ และ จัสติน เบลค
ป.ล. อย่าอิจฉากลุ่มคนที่ดูเด็กกว่าที่ควรจะเป็น คุณต้องทาอะไรซักอย่างแล้ว ด้วยโกจิ คุณสามารถเข้า
ไปเป็นหนึ่งในนั้นได้เช่นกัน คุณมีทางออกเสมอ ลุยมันเลย!
ในส่ ว นนี้ มี ไ ว้ เ ป็ น กรณี ศึ ก ษาเท่ า นั้ น สิ น ค้ า ชนิ ด นี้ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น หรื อ ตรวจสอบโดย
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา และไม่มีเจตจานงใดๆ ในการใช้วินิจฉัย
หรือรักษาโรคใดๆทั้งสิ้น
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