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Key Active IngredientsKey Active Ingredients
LEMON EXTRACT

D-RIBOSE

VITAMIN B COMPLEX

VITAMIN D3

ZINC GLUCONATE

DATE PALM JUICR



50X50X

การทดสอบเปรยีบเทียบด้าน Bioavailability พบวา่ Wellemon
สามารถสง่เสรมิการดดูซมึได้มากกวา่กลุ่ม Hesperidrin ถึง 50 เท่า

Eriocitrin สามารถสง่เสรมิการดดู
ซมึหรอืการแพรก่ระจายของสารได้
มากกวา่ Hesperidin



สามารถดูดซึมได้ 50 เท่า

ด้วย

Wellemon

นวตักรรมจากประเทศ Spain
โดยการคัดเลือกผล Lemon สายพนัธุ ์Spanish ที�ให้

สารสาํคัญ Eriocitrin
(eriodictyol-7-O-rutinoside) 

Pure-Hydro Process™ เป�นเทคโนโลยใีน

การใชใ้นการสกัดโดยใชเ้พยีงนํ�าสะอาด เพื�อ

ป�องกันการตกค้างของโลหะหนักและสารเคมี



D-ribose
D-RIBOSE เป�นโมเลกลุของนํ�าตาลที�สาํคัญมาก
โมเลกลุนี�เป�นสว่นหนึ�งของ DNA ซึ�งเป�นสาร
พนัธุกรรมที�มขีอ้มูลเกี�ยวกับโปรตีนทั�งหมดที�
ผลิตในรา่งกาย นอกจากนี�ยงัเป�นสว่นหนึ�งของ

แหล่งพลังงานหลักของเซลล์ 
ADENOSINE TRIPHOSPHATE (ATP)

ชว่ยป�องกันโรคหัวใจ
ชว่ยให้พลังงานทันที 
ให้พลังงานกล้ามเนื�อ ให้กล้ามเนื�อแขง็แรงขึ�น
ชว่ยอาการชกักระตกุ ชว่ยให้นอนหลับสนทิขึ�น
ชว่ยให้การเคลื�อนไหวของรา่งกายดีขึ�น
ชว่ยให้ระบบภมูต้ิานทานดีขึ�น 
ปกป�องสมองจากความเสื�อม



Vitamin B Complex

อาการของคนที�มวีติามนิบไีมเ่พยีงพอ จะแสดงออกมาพรอ้มความอ่อนเพลีย รา่งกายเมื�อยล้า รวมถึงอาจสง่ผลต่อสภาพจติใจ คือ
ความเครยีดและวติกกังวล ซึ�งแสดงออกมาโดยอาการมนึงง เบลอ มคีวามคิดชา้ นึกอะไรไมอ่อก หวัตื�อ ซึ�งอาการเหล่านี�สามารถสง่
ผลกระทบต่อการใชช้วีติประจาํวนัทั�งเรื�องการเรยีนและการทํางาน
 เมื�อรา่งกายเกิดความเครยีด ฮอรโ์มนเครยีดหรอืฮอรโ์มนคอรติ์ซอล (Cortisol) ขึ�นมา เพื�อจดัการกับความเครยีด แต่เมื�อ
ความเครยีดที�มมีากขึ�น จะเกิดการสะสมของคอรติ์ซอลมากผดิปกติ เกิดการเผาผลาญในรา่งกายมากขึ�น และใชว้ติามนิบมีากตามไป
ด้วย ซึ�งทําให้เกิดอาการอ่อนล้า อ่อนเพลีย มนึงง สมองล้า และสง่ผลเสยีต่อรา่งกายไปมากกวา่เดิม การได้รบัวติามนิบใีน
ปรมิาณที�เพยีงพอจงึชว่ยลดความเครยีด และอาการอ่อนเพลียได้



Vitiman D3

เสรมิสรา้งภูมคิุ้มกัน : ะกระตุ้นเม็ดเลือดขาวซึ�งทําหน้า
เปรยีบเสมือนทหาร ทําหน้าที�ต่อสู้กับเชื�อแบคทีเรยี ไวรสั
และ เชื�อราที�เข้ามาทําอันตรายเรา จงึทําใหภู้มิคุ้มกันของเรา
ดีขึ�น แข็งแรงมากขึ�น
เสรมิการทํางานของแคลเซยีม : ผู้ที�มีป�ญหากระดูกพรุน
เสื�อมบาง ควรรบัประทานวติามินดี3 (Vitamin D3)
ควบคู่กับแคลเซยีม เพราะแคลเซยีม ไม่สามารถทํางาน
เพียงลําพังได้ เมื�อรา่งกายได้รบัแคลเซยีม แคลเซยีมจะ
ล่องลอยอยู่ในกระแสเลือด รอใหว้ติามินดีเข้ามาจบั และ
นําพาไปที�กระดูก เพื�อเสรมิสรา้งใหก้ระดูกแข็งแรงมากขึ�น
มีความหนามากขึ�น ลดความเสี�ยงของมวลกระดูกพรุน



Vitiman D3

ชว่ยเสรมิความแข็งแรงในการออกกําลังกาย : ชว่ยให้
รา่งกายฟ�ตมากขึ�น แข็งแรงมากขึ�น ไม่เหนื�อยง่าย ไม่เพลีย
ง่าย ลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื�อ เนื�องจากวติามินดี 3

ลดความเครยีด ชว่ยในการนอนหลับ และฟ�� นฟูผิว :
กระตุ้นใหร้า่งกายหลั�งสารเคมีในสมองชื�อ "ซโีรโตนิน" 
 ชว่ยลดความเครยีด ลดความเสี�ยงที�ทําใหเ้กิดอาการซมึ
เศรา้ ชว่ยใหน้อนหลับสบายมากขึ�น เมื�อเรานอนพักผ่อน
เพียงพอ รา่งกายของเราก็จะผลิตโกรทฮอรโ์มน(Growth
Hormone) ได้เพียงพอ ซึ�งทําใหเ้รามีผิวพรรณอ่อนกวา่
วยั เปล่งปลั�ง เนียน ชุม่ชื�น ลดความเสื�อมของเซลล์ผิวและ
ชว่ยใหอ้ารมณ์ดีอีกด้วย
ลดความเสี�ยงในการเป�นมะเรง็ : ชว่ยลดความเสี�ยงของ
การ เกิดมะเรง็ โดยเฉพาะมะเรง็ลําไส้ มะเรง็เต้านม และ
มะเรง็ต่อมลูกหมา

 ชว่ยใหก้ารไหลเวยีนของเลือดดีขึ�นทําใหก้ล้ามเนื�อที�ได้รั
  บาดเจ็บจากการ ออกกําลังกาย ได้รบัการซอ่มแซมมากขึ�น
 และกลับมาใชง้านได้ปกติไว



Zinc Gluconate

Zinc (ชงิค์) หรอืแรธ่าตสุงักะส ีมบีทบาทสาํคัญใน

การควบคมุให้กระบนการต่าง ๆ ในรา่งกายดําเนินไป

ได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยมสีว่นชว่ยในการทํางาน

ของเอ็นไซมต่์างๆของรา่งกายถึง 300 ชนิด ซึ�งรวม

ถึงกระบวนการยอ่ยและเผาผลาญสารอาหารต่างๆ

 มบีทบาทหน้าที�เกี�ยวขอ้งกับการสรา้งโปรตีนที�ควบคม 

  การทํางานของรา่งกาย กระบวนการสงัเคราะห์สาร

 พนัธุกรรม ระบบสบืพนัธุ ์ระบบประสาท ฮอรโ์มน 

 รวมถึงระบบภมูคิุ้มกัน เชน่การสรา้งภมูคิุ้มกัน

 การเจรญิเติบโต การทํางานของฮอรโ์มนอินซูลิน



Zinc Gluconate

โดยปกติแล้วรา่งกายมนุษยไ์มส่ามารถสรา้ง Zinc (ซงิค์)

ขึ�นเองได้ จาํเป�นต้องได้รบัจากอาหารที�ม ีZinc (ซงิค์) เป�น

สว่นประกอบ โดยเฉลี�ยในปรมิาณ 15 mg ต่อวนั ซึ�งแหล่ง

อาหารที�มปีรมิาณ Zinc (ซงิค์) สงูได้แก่ อาหารทะเล หอย

นางรม เมล็ดทานตะวนั เห็ด เนื�อหมู ไข ่ขา้วกล้อง ถั�วลิสง

ปลา จมูกขา้วสาลี แป�งงา เมล็ดฝ�กทอง ธญัพชื เครื�องเทศ

ผักโขม เป�นต้น



อินทผลัมมฤีทธิ�ต้านอนุมูลอิสระ ลดความเสี�ยงของการเกิดโรคมะเรง็ในชอ่งท้อง
ชว่ยให้อิ�มท้องได้นาน เหมาะกับคนที�ลดความอ้วน 

เป�นผลไมที้�ให้พลังงานสูง ชว่ยลดอาการอ่อนเพลีย
ลดอาการของโรควงิเวยีนศีรษะ
อุดมไปด้วยวติามนิและแรธ่าตทีุ�สาํคัญต่อรา่งกาย
ต้านการอักเสบ ชว่ยลดเสมหะภายในลําคอ
ชว่ยบาํรุง รกัษาสายตา ชะลอความเสื�อมของดวงตา
ควบคมุระดับคอเลสเตอรอลในเลือด ลดไขมนัในเส้นเลือด ลดระดับ
ไตรกลีเซอไรด์
ชว่ยควบคมุ และระดับนํ�าตาลในเลือด
ชว่ยปกป�องตับ ใต ชว่ยบาํรุงตับอ่อน
ชว่ยให้หัวใจแข็งแรง และป�องกันการตายของเซลล์หัวใจ
ป�องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด
ชว่ยป�องกันภาวะหลอดเลือดแข็งตัว
ชว่ยสรา้งเซลล์เมด็เลือดแดง

 (ทานในปรมิาณที�เหมาะสม)

Date Palm Juice



Date Palm Juice
ส่วนชว่ยลดความเสื�อมสมรรถภาพทางเพศ ในเพศชาย ชว่ยให้
จาํนวนอสุจิและการเคลื�อนที�ของอสุจิเพิ�มขึ�นในเพศขาย
อุดมไปด้วยสารไฟโตฮอรโ์มน (Phytohormones) ประสิทธภิาพใน
การต่อต้านริ�วรอยเหี�ยวย่น
ชว่ยเสรมิสรา้งความแข็งแรงให้กล้ามเนื�อมดลูกในเพศหญิง
ชว่ยบรรเทาภาวะซมึเศรา้ของคณุแมห่ลังคลอดบุตร ซึ�งส่งผลให้คณุ
แมม่ปีรมิาณนํ�านมเพิ�มมากขึ�น
ชว่ยเพิ�มสารอาหารในนํ�านมคณุแม ่ทําให้คณุลูกได้รบัสารอาหารที�มี
ประโยชน์ไปด้วย
ชว่ยป�องกันการอักเสบจากการฉายแสงเพื�อรกัษาโรคมะเรง็
ชว่ยเรื�องระบบขับถ่าย เพราะมกีากใยสูง
ชว่ยให้ระบบย่อยอาหารดีขึ�น
ชว่ยยับยั�งการเจรญิเติบโตของเชื�อโรคบางชนิดในลําไส้
ชว่ยลดอาการท้องผูก เนื�องจากเป�นผลไมที้�มกีากใยสูง
ชว่ยให้กระเพาะอาหารแข็งแรง ลดความรุนแรงของแผลในกระเพาะ
อาหาร
เสรมิสรา้งระบบภูมคิุ้มกันรา่งกายให้แข็งแรง
ชว่ยเสรมิสรา้งความแข็งแรงให้ระบบประสาท ป�องกันโรคอัลไซเมอร์



Compare Other Products



Contains Lemon Extract that promotes absorption up to 50Contains Lemon Extract that promotes absorption up to 50

times, making other extracts more absorbaletimes, making other extracts more absorbale

Use 5 Glucose Molecules (D-Ribose) to make you feel refreshedUse 5 Glucose Molecules (D-Ribose) to make you feel refreshed

immediately within 1 hourimmediately within 1 hour

Use Date Palm Juice (Date Palm) as a sweetener by helping toUse Date Palm Juice (Date Palm) as a sweetener by helping to

strengthen the immune system and high fiberstrengthen the immune system and high fiber

Contains Vitamins that help promote the functioning of theContains Vitamins that help promote the functioning of the

nervous system and brain. Including reducing stress preve ntnervous system and brain. Including reducing stress preve nt

depressiondepression

Selling PointsSelling Points



ComparisonComparison
CR 9 ingredientsCR 9 ingredients

Red Bull ingredientsRed Bull ingredients




