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คํานํา 
  

การดื�มนํ �าผักผลไม้และสมุนไพรเพื�อสุขภาพ เป็นแนวทาง

เลือกด้วยวิธีธรรมชาติบําบัด สําหรับผู้ ที�รักและห่วงใยในสุขภาพของ

ตนเองและคนรอบข้าง เพื�อรักษาโรค หรือเพื�อสุขภาพ จึงเป็นกระแส

นิยมของผู้คนในทกุเพศทกุวยั 

หนงัสือเรื�อง สตูรนํ �าผกัผลไม้ นํ �าสมนุไพรเพื�อสขุภาพ เล่มนี � จึง

ได้รวบรวมสูตรในการทํานํ �าผกัผลไม้ ตลอดจนเครื�องดื�มสมนุไพรเพื�อ

สุขภาพเอาไว้อย่างละเอียดเพื�อจะได้เป็นแนวทางในการค้นคว้าและ

สามารถนําวิธีการต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ในการรักษาสุขภาพให้ดีด้วย

ตนเอง และวิธีขจัดสารพิษตกค้างอันเนื�องมาจากการรับประทาน

อาหารได้อย่างคุ้มค่า  
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