ทําไมต้ องระบบ NANO
ก่อน หน้านี เราอาจจะพิถีพิถนั เรื องของนําดืมแค่วา่ ต้องเป็ นนําสะอาด ปราศจากเชือโรค เพือทําให้เราไม่
เกิดอาการติดเชือของทางเดินอาหารเท่านัน อย่างนําประปาทีเราใช้ก็ถูกควบคุมให้มีความใส สะอาด ปราศจาก
แบคทีเรี ย โดยเฉพาะอีโคไล
แต่ ถึงวันนี ดูเหมือนว่า การวิจยั เรื องนําจะไปไกลกว่านี มากนัก โดยมีนกั วิทยาศาสตร์ ทางซี กเยอรมัน
แคนาดาและญีปุ่น เป็ นผูท้ าํ การศึกษาเรื องของนําอย่างแข็งขัน
แล้ว เขาก็พบว่า นําทีถือว่ามีคุณภาพจริ ง ๆ น่าจะเป็ นนําทีมาจากธรรมชาติทีบริ สุทธิ7 นักวิทยาศาสตร์ ซีก
เยอรมัน อธิ บายว่านําทีมีคุณภาพน่าจะต้องมีโมเลกุลทีพิเศษออกไป กล่าวคือ มุมของไฮโดรเจน 2 อะตอมทีเกาะ
กับออกซิ เจนจะต้อง เป็ นมุมทีกว้างกว่า นําทีมีโมเลกุลพิเศษแบบนีจะมีคุณสมบัติแตกต่างจากนําธรรมดาตรงที
มันจะ สามารถนําเกลือแร่ และสารอาหารทีมีประโยชน์ อืน ๆ เข้าสู่ เซลล์ได้สะดวกกว่า ทําให้เซลล์ได้อาหาร
มากกว่า และมีสุขภาพดีกว่า
แล้ว เขาก็อธิ บายว่า การทํานําให้มีคุณสมบัติพิเศษแบบนีทําได้หลายวิธี กล่าวคือ เอานําไปผ่าน
สนามแม่เหล็ก ความแรงทีเหมาะสม เอาไปผ่านนําต้นแบบ เอาไปผ่านรัตนชาติบางอย่าง เอาไปผ่านกรรมพิธี
เช่นการสวดมนต์ (การทํานํามนต์แบบบ้านเรานัน แหละ) ก็ได้
ย่อม แสดงว่านําทีมีการเกาะของไฮโดรเจนเป็ นมุมกว้างหรื อมีรูปผลึกสวยงามจะช่วยทํา ให้การดูดซึ ม
สารอาหารเพิมมากกว่าเดิม เมือเป็ นดังนีเซลล์ร่างกายก็จะได้สารอาหารทีจาํ เป็ นมากกว่าปกติ
นอก จากนําคุณภาพทีกล่าวยกตัวอย่างมาแล้ว สมัยนียังมีนาต้
ํ านอนุมูลอิสระอีก ซึ งหากเอานําประปา
ธรรมดาผ่านเครื องกรองนาโนเทคโนโลยีทีสามารถสร้างสาร ต้านอนุมูลอิสระได้ มาวัดหาค่าของประจุลบ
ปรากฏ ว่านํามีค่าของประจุลบสู งมาก แสดงว่ามีผลในการต้านอนุมูลอิสระได้ดี
จะเห็นว่า ทุกวันนีในท้องตลาด มีนาจากเทคโนโลยี
ํ
ใหม่ ๆ หลายรู ปแบบให้เลือกมากมาย ...ก็แล้วแต่วา่
ใครต้องการนําชนิดไหน ศึกษาให้ดีก็แล้วกัน บทความตอนนีก็เพือให้เข้าใจแนวทางกว้าง ๆ ของนําดืมรู ปแบบ
ใหม่ได้ดีขึน
*บทความจากขวัญเรือน ฉบับที 857 ปักษ์ แรก พ.ค.*

เครื องกรองนํานาโน pH เป็ น การ เพิมหรื อลดตะกอนไฮโดรเจน เพือปรับความหนาแน่นของปริ มาณ
อิเล็กตรอนในนําโดยลดการเกิดอนุมูลอิสระ(สาร ก็มะเร็ ง) โดยเป็ นการทําให้ค่า ORP เป็ นลบ (OXIDATION
REDUCTION POTENTIA) เครื องกรองนํานาโน pH มีค่าความเป็ นกรด-ด่างอยูร่ ะหว่าง 8-10 และมีค่า ORP อยู่
ระหว่าง 100~-200 mV อายุการใช้งาน 3,600 ลิตร
แร่ ธาติธรรมชาติในไส้ กรอง NANO
1. ผง Tourmaline จะกระตุน้ ให้เกิดการผลิตไฮโดรเจน และทําให้เกิดกระบวนการเพิมประจุไฟฟ้ า
2. ผง Magnetile ปฎิกริ ยาการเพิมและลดออกซิ เจน
3. ผง Zeolite มีคุณสมบัติเป็ นตัวแทนทีประจุไฟฟ้ าได้เป็ นอย่างดีโดยอาศัยกระบวนการดูดซึ ม
4. ผงถ่าน
5. Gur binder (ผ่านการรับรองจากFDA) และสารยึดเกาะทีมีส่วนผสมของโพลีเอธิ ลีนทีอดั ตัวกันเป็ นรู พรุ น
ภายในไส้กรอง
การลดปริมาณออกซิเจนคืออะไร
ORP หรื อ OXIDATION REDUCTION POTENTIA คือค่าจากการวัดปริ มาณความเข้มข้นของอิเล็กตรอน
ในนํา ทีเกิดจากกระบวนการเพิมออกซิ เจน (Oxidation) กับกระบวนการออกซิ เจน (Reduction) โดยใช้หน่วยวัด
เป็ นมิลลิโวลท์ (Milli Volt หรื อ mV) ซึ งค่าสุ ทธิ ได้อาจออกมาเป็ นผลบวก (+) ก็ได้ หรื อเป็ นผลลบ (-) ก็ได้ ค่าที
ได้หลังจากหักลบระหว่างประจุไฟฟ้ าบวกกับลบปริ มาณ Election ทีอยูใ่ นนําจึงเป็ นการวัดค่าศักย์ เนื องจาก
อิเล็คตรอน คือ ตัวแทนของพลังงาน (Energy) หาก ได้ค่าทีตาํ จะหมายถึงมีความสามารถในการลดออกซิ เจนสู ง
แต่หากได้ค่าทีมากจะหมายถึงมีความสามารถในการเพิมออกซิ เจน ดังนัน การเพิมปริ มาณไฮโดรเจน และรักษา
สมดุลของแร่ ธาตุจะผลิตนําดืมทีมีค่าความความเป็ นด่างทีทาํ ให้ร่าง กายมีชีวติ ชีวาได้
เครืองกรอง NANO ให้ ประโยชน์ อย่ างไร
LOHAS เป็ นเทคนิคทีสามารถผลิตแร่ ธาตุและโฮโดรเจนอย่างมากมายได้ มีค่าความเข้มข้นของอิเล็คตรอน อยู่
ระหว่าง 100-250 mV
ขนาดโมเลกุลทีเ ล็ก : มีความเข้มข้นสู ง ง่ายต่อการนําพาสู่ ร่างกายและสามารถเพิมกระบวนการเผาผลาญอาหาร
เพือระเหยของเสี ยในร่ างกาย (นําทัว ไปมีค่าอยูท่ ี 127Hz จะเท่ากับ Alkali Revivification water เพียง 62 Hz)
การกําจัดแอคทีฟออกซิเจน : แอคทีฟออกซิ เจนเป็ นปั จจัยสําคัญทีมีผลต่อสุ ขภาพและอายุ โดยการเพิมปฎิกิริยา
การรวมตัวกับออกซิ เจนและขัดขวางกระบวนการเผาผลาญอาหาร

นํา9 นาโน เป็ นนําทีดีทีสุดต่อสุ ขภาพ นํานาโนเป็ นนําโมเลกุลรู ปหกเหลียม (Hexagonal Water) เป็ นนําทีดีทีสุดต่อ
สุ ขภาพ คุณสมบัติทีดีดงั กล่าวได้แก่
1. สามารถนําพาสารอาหาร วิตามินแร่ ธาตุ เข้าสู่ เซลล์ได้เต็มที เพราะมีโมเลกุลขนาดเล็ก
2. ของเสี ยสารพิษทีร่างกายไม่ตอ้ งการจะถูกนําพาออกจากเซลล์ได้ง่าย(ล้างพิษระดับเซลล์)
3. เป็ นด่างอ่อนๆ สร้างความสมดุลกับกรดในร่ างกาย ซึ งเป็ นอันตราย
4. มีออกซิ เจนในนําเพิมขึน 30% เป็ นประโยชน์ต่อระบบการเผาผลาญในร่ างกาย และสมอง
5. แรงตึงผิวของนําตําลง ละลายสารอาหารได้ดี และทําให้เลือดไม่ขน้ เกินไป
6. มีแร่ ธาตุทีร่างกายต้องการ 18 ชนิด ช่วยให้เอนไซม์ในร่ างกายทํางานได้
จากผูม้ ีประสบการณ์ดืมนําแล้ว และข้อมูลสนับสนุนการวิจยั และทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ในหลายประเทศเช่น
ในญีปุ่น เกาหลี อเมริ กาฯ แสดงผลให้เห็นว่า
1. ร่ างกายแข็งแรงขึน มีภูมิตา้ นทานโรคสู งขึน มีผลดีต่อต้านอาการภูมิแพ้ ไซนัสฯ
2. ลดความเสี ยงโรคความเสื อมเรื อรัง(Chronic Degenerative Disease)เช่นความดัน เบาหวาน ไตเสื อม
3. บรรเทาและลดความเสี ยงโรค ปวดข้อ ปวดเข่า ปวดหลัง เก๊าท์ ไมเกรน
4. เพิมประสิ ทธิ ภาพในการควบคุม ระดับนําตาล(ในผูป้ ่ วยเบาหวาน) ระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอรายด์
ความดันโลหิ ตสู ง
5. ลดความเสี ยงโรคหัวใจ หัวใจและหลอดเลือด สมองขาดเลือด กระดูกพรุ น
6. ชะลอความเสื อมของร่ างกายและอวัยวะ ชะลอความแก่ การขจัดพิษทําให้เซลล์แข็งแรงมีอายุยนื ยาว
7. ช่วยการนอนหลับ
กล่าวโดยรวมนํานีจะทําให้ผมู ้ ีปัญหาสุ ขภาพข้างต้นมีอาการดีขึน ผูพ้ กั ฟื น ฟื นตัวได้ดี แข็งแรงขึน คนทัว ไปก็
รู ้สึกมีแรงและกระปรี กระเปร่ าขึนอย่างสังเกตเห็นได้ดว้ ยตัวเอง

