เจอคุณคนใหม่
เมื่อล้างล�ำไส้
ใน 2 สัปดาห์

• อ้วนง่าย
• ลดเท่าไรน�้ำหนักก็ ไม่ลงซะที
• ท้องน้อยยื่นออกมา
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ได้ ร วบรวม
ปัญหาที่สาว ๆ กังวล รวมถึงวิ ธี
แก้ปัญหาต่าง ๆ เอาไว้
แค่ ท� ำ ตาม 4 ขั้ น ตอนนี้
ในตอนเช้า ก็จะท�ำให้ล�ำไส้ดี ขึ้น
ทุกวันแน่นอน
ขอรับรองว่า หลังท�ำตามตลอด
2 สัปดาห์ คุณจะรับรูถ้ งึ ประสิทธิภาพ
ได้แน่นอน

6

เราผอมได้ เมื่อลำ�ไส้เปลี่ยนแปลง
เมื่อการทำ�งานของระบบลำ�ไส้ดีขึ้น
สารอาหารที่อยู่ ในลำ�ไส้จะถูกดูดซึม แล้วส่งไปยังเซลล์ทั่วร่างกายได้อย่าง
ต่อเนื่อง ทำ�ให้การทำ�งานของระบบเผาผลาญดีขึ้น
นอกจากนี้ ถ้าปรับปรุงสภาพแวดล้อมในระบบลำ�ไส้ ให้ดีขึ้นแล้ว ก็จะยิ่งแก้ ไข
อาการท้องผูกให้ดีขึ้นตามมาอีกด้วย
ไม่เพียงเท่านัน้ ร่างกายยังขับของเสียสะสมทีอ่ ยู่ในลำ�ไส้มานาน (อุจจาระตกค้าง)
ออกมาได้ ทำ�ให้พุงด้านล่างที่เคยยื่นออกมาหายไปในพริบตา

7

ล้างลำ�ไส้ ง่าย ๆ ใน 4 ขั้นตอน

1

ดื่มน้ำ� 1 แก้ว

ดื่ ม น้ำ � ทั น ที ห ลั ง ตื่ น นอนตอนเช้ า
น้ำ�หนักของน้ำ�จะไปกระตุ้นให้ลำ�ไส้
ทำ�งาน เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อ
ทางเดินอาหาร (Peristalsis) ทำ�ให้มี
แรงดันของเสียเข้าสู่สำ�ไส้ เพื่อรอให้
ร่างกายขับถ่ายได้เองโดยธรรมชาติ
รายละเอียดหน้า 24

2

ผสมไช้เท้าบดในโยเกิร์ต

เมื่อแลคโตบาซิลลัส ในโยเกิรต์ รวมกับ
เส้นใยอาหาร (Fiber) จากไช้เท้าบด
จะส่งผลให้สภาพแวดล้อมของระบบ
ลำ�ไส้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด ถ้าเราเติม
น้ำ � ผึ้ ง เข้ า ไปด้ ว ย ก็ จ ะยิ่ ง เพิ่ ม
ประสิทธิภาพให้มากขึ้นไปอีก
รายละเอียดหน้า 28
8

3

4

ดื่มน้ำ�มันมะกอก 2 ช้อนโต๊ะ

สิง่ ทีข่ าดไม่ได้ ในการแก้อาการท้องผูกคือ ร่างกายจะ
ต้องได้รับน้�ำ มันในปริมาณที่เพียงพอ เพื่อเป็น “สาร
หล่อลื่น” ช่วยให้ขับของเสียออกมาได้ดี ทำ�ให้เรา
ขับถ่ายอุจจาระได้ง่าย รายละเอียดหน้า 36

ท่ากายบริหาร เพื่อล้างลำ�ไส้
ในตอนเช้า

เพื่อให้ระบบขับถ่ายทำ�งานได้ดี เราต้อง
ออกกำ�ลังกายด้วยท่าบริหารการบีบ
ตัวของกล้ามเนื้อลำ�ไส้ ซึ่งเป็นเสมือน
การนวดที่กระตุ้นให้ขับอุจจาระตกค้าง
ออกมา รายละเอียดหน้า 38

9

การล้างลำ�ไส้ ไม่ ได้ทำ�ให้แค่ผอมลงเท่านั้น
ลำ�ไส้เป็นอวัยวะภายในที่เป็น “ส่วนสำ�คัญของร่างกาย” ทำ�หน้าที่ทั้งย่อยอาหาร
ดูดซึม และส่งต้นกำ�เนิดของพลังงาน (อย่างสารอาหาร) ไปทั่วร่างกาย ถ้าทำ�
ความสะอาดลำ�ไส้อย่างสม่ำ�เสมอ จะทำ�ให้เราผอมลงตามธรรมชาติได้ นอกจากนี้แล้ว
ยังทำ�ให้ผวิ พรรณสวยผุดผ่องขึน้ ไม่เหนื่อยง่าย อาการป่วยทีท่ �ำ ให้เรารำ�คาญใจก็จะเริม่
ดีขึ้นเรื่อย ๆ ... มีแต่ข้อดีทั้งนั้น

ผิวพรรณหยาบกร้าน

เมื่อสภาพของล�ำไส้อยู่ ในเกณฑ์ดี เลือดที่ดี
และใสจะถู ก ส่ ง ไปยั ง เซลล์ ทั่ ว ร่ า งกาย ซึ่ ง
ส่งผลให้ผิวพรรณดีขึ้น ไม่ ใช่แค่ผิวอย่างเดียว
เส้นผมก็ยังเงางามขึ้นด้วย

ความเครียด

ลำ�ไส้เหมือนโรงงานผลิตฮอร์ โมนแห่งความสุขคือ
สารเซโรโทนิน (Serotonin) ถ้าเราปรับปรุงสภาพ
ภายในของลำ�ไส้ ให้ดีขึ้นได้ สารเซโรโทนินก็จะ
หลั่งออกมามากขึ้น สภาพจิตใจก็จะเสถียรขึ้น
ซึ่งทำ�ให้ภาวะเครียดลดลง

แกะ

…
2, 4 10
9
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่
ี
ท
ตวั ัวที่ 292, 411
แกะต

10

นอนไม่หลับ

เฮอ้

เมื่อลำ�ไส้ทำ�งานได้ปกติแล้ว จะหลั่ง “สาร
เมลาโทนิน” (Melatonin) ที่ช่วยให้นอนหลับ
ได้อย่างต่อเนื่อง และเมื่อร่างกายปรับสมดุล
ของระบบประสาทอัตโนมัติได้แล้ว ก็จะนอน
หลับได้สนิท

ห
น
า
ว

โรคมือเท้าเย็น

เมื่ออาการท้องผูกดีขนึ้ ของเสียที่ ไปกดทับ
เส้ น เลื อ ดในลำ � ไส้ ถู ก ปล่ อ ยออกไปแล้ ว
ส่งผลให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้น อาการ
มือเท้าเย็นก็จะดีขึ้นตามลำ�ดับ

โรคแพ้ละอองเกสรดอกไม้

ปกติแล้ว เซลล์ภูมิต้านทานเชื้อโรคจะ
อาศั ย อยู่ บ ริ เ วณลำ � ไส้ ถึ ง 60% ถ้ า
สภาพแวดล้อมภายในลำ�ไส้ดีขึ้น ระบบ
ภูมิคุ้มกันก็จะกลับมาทำ�งานเป็นปกติ
ส่งผลให้ร่างกายไม่ค่อยแสดงอาการแพ้
ละอองเกสรดอกไม้อีก

ความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งลำ�ไส้

UP

เพิ่มการเกิด
มะเร็งล�ำไส้
กรี๊ด

อาการท้องผูกต่าง ๆ มักเป็นสาเหตุให้ล�ำ ไส้
อักเสบได้ง่าย จึงมี โอกาสเกิดเซลล์มะเร็ง
ค่อนข้างมากเช่นกัน ถ้าเราปรับการทำ�งาน
ของลำ�ไส้ ให้ดีขึ้นได้ ก็คือการลดโอกาส
การเกิดโรคมะเร็งลำ�ไส้นั่นเอง

11

กรี๊ด

วิธีลดน้ำ�หนักด้วยการ ล้างลำ�ไส้ ในตอนเช้า
Contents

ไม่ ะ
น
เปร

ี๊ยะ

คำ�นำ�

4

เจอคุณคนใหม่ เมื่อล้างลำ�ไส้ ใน 2 สัปดาห์

6

ล้างลำ�ไส้ง่าย ๆ ใน 4 ขั้นตอน

8

การล้างลำ�ไส้ไม่ได้ทำ�ให้แค่ผอมลงเท่านั้น

10

Part 1 ผอมได้ด้วยลำ�ไส้
วิธีลดน้ำ�หนักด้วยการล้างลำ�ไส้ตอนเช้าใน 2 สัปดาห์

16

ทำ�ให้ร่างกายของเรา เป็นร่างกายที่กินเท่าไรก็ ไม่อ้วน
ด้วยการล้างลำ�ไส้กันเถอะ

18

ทำ�ไมต้องล้างลำ�ไส้แค่ “ตอนเช้าเท่านั้น” เท่านั้น

20

ขั้นตอนลดน้ำ�หนักด้วยการล้างลำ�ไส้ ในตอนเช้า วิธีง่าย ๆ 4 Step

22

Step 1 ดื่มน้ำ� 1 แก้วเพื่อไปเปิดสวิตช์ลำ�ไส้

24

เปิดสวิตซ์ ให้กล้ามเนื้อทางเดินอาหารบีบตัว ดันของเสียออกมา

26

Step 2 กินอาหารเช้าที่มีประโยชน์ต่อลำ�ไส้

28

อาหารที่มียีสต์และแลคโตบาซิลลัส เมนูที่ด ีต่อสภาพแวดล้อมในลำ�ไส้

30

วัตถุดิบใดที่มียีสต์หรือแลคโตบาซิลลัส

32

ควรมีจุดมุ่งหมายในการจับคู่ก่อนเลือกอาหารเส้นใย

34

Step 3 กินน้ำ�มันมะกอก 2 ช้อนโต๊ะ ทำ�ให้ขับถ่ายอุจจาระได้คล่อง

36

Step 4 กายบริหารลำ�ไส้ง่าย ๆ ก่อนออกไปข้างนอก

38

อย่าฝืน

43

การปฏิบัติตัวในช่วงกลางคืน เพื่อตอนเช้าที่รู้สึกดี

44

ประสบการณ์จริง วิธีลดน้ำ�หนักด้วยการล้างลำ�ไส้ ในตอนเช้า

46

คำ�ถามการล้างลำ�ไส้ Q&A

53

Part 2  สิ่งของ 16 ชนิด  ที่บ้านโคบายาชิชอบใช้
ในการล้างลำ�ไส้อย่างได้ผลจริง

58

“การล้างลำ�ไส้” สินค้า 16 ชนิด

60

① FIJI Water / น้ำ�แร่ธรรมชาติ

61

② โยเกิร์ตบัลแกเรีย LB81 รสธรรมชาติ
(Maiji Bulgaria yogurt LBB1 Plain)

62

③ น้ำ�ผักปั่นลอว์สัน (Lawson Green Smoothie)

63

④ น้ำ�มันมะกอก (Emile Noel Organics Extra Virgin Olive Oil)

64

⑤ ซีเรียลรำ�ข้าวสาลี (All Bran Bran Flake)

65

⑥ นัตโตะถั่วอิดะมาเมะ

66

⑦ ข้าวบาร์เลย์

67

⑧ Fiber Pro

68

⑨	BlBlO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีแบคทีเรียที่มีชีว ิตอย่าง
แลคโตบาซิลลัส

69

⑩ น้ำ�เต้าหู้ (Provamel Organics)

70

⑪ น้ำ�ผักผลไม้สกัดเย็น (ELLE Cafe Cold pressed juice)

71

⑫ ชาสมุนไพรออร์แกนิก (Clipper Harb Tea)

72

⑬ กราโนลา (Nature’s Path Love Crunch Premium Organics Granola) 73
⑭ ช็อกโกแลตที่มีแลคโตบาซิลลัส (Sweets Days Chocola)
อดทนมากเกินไปก็เป็นสาเหตุหนึ่งของความเครียด 2 เทคนิคเลือกขนม
⑮ โลชันที่มีอนุพ ันธุ์ของวิตามินซี

75
76

Eternal White Day Cream

77

คำ�แนะนำ�ถึงคนที่มีอาการท้องผูกรุนแรง

78

Part 3  3 Step ทำ�อาหารเช้าที่ดีต่อลำ�ไส้ ของบ้านโคบายาชิ

80

สลัดเห็ดที่เน้นเห็ดเยอะ ๆ

82

หม้อไฟเต้าหู้ ใส่มิโซะและงา

84

ไข่เจียวสาหร่ายฮิจิกิ

86

โยเกิร์ตผสมธัญพืช

88

ราดหน้าเต้าหู้ ใส่สาหร่ายอาโอสะ

90

ข้าวบาร์เลย์กับนัตโตะ

92

ซุปมิโซะใส่สาหร่ายเมกาบุ

94

ซุปผักร้อน ๆ จากขิง ฟักทอง และเทอร์นิป (Turnip)

96

บทสุดท้าย

98

ข้อควรระวังก่อนเริ่มล้างล�ำไส้

ท�ำให้ร่างกายของเรา เป็นร่างกายที่กินเท่าไร
ก็ไม่อ้วนด้วยการล้างล�ำไส้กันเถอะ
ถ้าความสามารถในการทำ�งานของลำ�ไส้เพิ่มขึ้น
การเผาผลาญทั่วร่างกายก็จะสูงขึ้น
เมื่อปรับสภาพแวดล้อมภายในลำ�ไส้ ได้ หลายคนจะ
น้ำ�หนักลดลง 3 กิโลกรัมโดยธรรมชาติ เหมาะสำ�หรับ
คนที่ทดลองลดน้ำ�หนักมานักต่อนักแล้วแต่ไม่สำ�เร็จ
แต่ถา้ ลองวิธนี รี้ บั รองเลยว่า ประสบความสำ�เร็จแน่นอน
โดยปกติแล้วหน้าทีข่ องลำ�ไส้ ไม่ใช่แค่เพียงย่อยอาหารแล้วขับถ่ายของเสียเท่านัน้
ยังมีหน้าทีด่ ดู ซึมสารอาหารจากอาหารทีเ่ รากินเข้าไป และเป็นตัวกำ�หนดคุณสมบัตขิ อง
เลือดอีกด้วย เลือดจะลำ�เลียงสารอาหารไปให้เซลล์ทั่วร่างกาย แต่เมื่อมีอาการท้องผูก
การทำ�งานของลำ�ไส้จะอ่อนแอลง ส่งผลให้รา่ งกายสร้างเลือดที่ ไม่ใส ความหนืดสูง เซลล์
ก็จะไม่ยอมรับสารอาหารที่เลือดส่งมาให้  ดังนั้นสารอาหารที่มาแต่ไม่มีที่ลง ก็จะสะสม
กลายเป็นไขมันที่บริเวณรอบ ๆ เซลล์ต่าง ๆ เซลล์ ใต้ผิวหนัง ตลอดจนอวัยวะภายใน
นอกจากนี้ หากภายในลำ�ไส้สะอาด เลือดก็จะใส เป็นเลือดทีด่ ี ลำ�เลียงสารอาหาร
ไปส่งเซลล์ทั่วร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การรับ-ส่งสารอาหาร = การเผาผลาญ
ที่ดี พลังในการเผาผลาญไขมันก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้น เมื่อปรับสภาพแวดล้อมภายใน
ลำ�ไส้ ให้ดขี นึ้ จึงทำ�ให้การขับถ่ายดีขนึ้ ด้วย ของเสียทีส่ ะสมอยู่ในลำ�ไส้กจ็ ะถูกขับออกมา
ทำ�ให้พุงที่ยื่นออกมาส่วนท้องช่วงล่างของคนที่ท้องผูกเรื้อรังหายไป
เมื่อร่างกายเบาลง จะทำ�ให้กระฉับกระเฉงมากขึ้น ส่งผลให้ล�ำ ไส้เคลื่อนไหวดีขึ้น
ความรู้สึกอยากขับถ่ายก็จะเพิ่มขึ้น เมื่อสภาพแวดล้อมภายในลำ�ไส้ดีขึ้น ระบบขับถ่าย
จึงดีขึ้น สิ่งนี้เองที่จะทำ�ให้เรามีร่างกายที่ “กินเท่าไรก็ ไม่อ้วน”

18

อาหารที่มีเส้นใยอาหารปริมาณมาก
ภาพด้านล่างเป็นวัตถุดบิ หาง่ายทีม่ กั ใช้ท�ำ อาหารอยูแ่ ล้ว ไม่วา่ จะเป็นไช้เท้า แอปเปิล
กีวี หรือผลไม้แห้งอย่างพรุน  ยิ่งถ้ากินคู่กับโยเกิร์ตด้วยจะดีมากเลยครับ

ถั่ว

ถั่วมีปริมาณเส้นใยอาหารสูง น�ำมาท�ำอาหารได้ง่าย เช่น แกงถั่ว
ซุปถั่ว และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีเส้นใยอาหารที่
ไม่ละลายในน�้ำมากอีกด้วย

รากโกโบ

มีทั้งเส้นใยอาหารที่ละลายในน�้ำและไม่ละลายในน�้ำสูง เป็นอาหารที่ดีของ
แบคทีเรียดี และมีโอลิโกแซ็กคาไรด์มากอีกด้วย

อะโวกาโด

นอกจากจะเป็นผลไม้ที่มีเส้นใยอาหารอยู่มาก ยังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว
ค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นน�้ำมันหล่อลื่นให้กับอุจจาระ

แคร์รอต

แคร์รอตมีปริมาณเส้นใยอาหารสูงกว่ามันฝรั่งมาก ถ้าอยากได้สารอาหาร
แบบครบถ้วน ผมแนะน�ำให้ทำ� เป็นเครื่องดื่มสดครับ รับรองครบแน่ ๆ

กระเจี๊ยบเขียว

เส้นยางยืด ๆ เป็นเพกติน (Pectin) ที่ละลายในน�ำ้ ได้ เราควรกิน
กระเจี๊ยบเขียวต้มให้สุก เพราะท�ำให้ล�ำไส้ดูดซึมเพกตินได้ดีกว่า

เส้นโซบะ

เส้นโซบะมีปริมาณเส้นใยอาหารสูง ไม่ว่าจะเป็นเส้นโซบะแห้ง
หรือเส้นโซบะดิบก็มีปริมาณเส้นใยอาหารไม่ต่างกัน

แผ่นข้าวบาร์เลย์

แผ่นข้าวบาร์เลย์มาจากการน�ำข้าวบาร์เลย์มาผ่านลูกกลิ้ง ซึ่งเมื่อน�ำ
แผ่นข้าวบาร์เลย์มาหุงกับข้าวสาร ก็ช่วยเพิ่มเส้นใยอาหารได้แล้ว

เห็ดนาเมโกะ

มีทั้งเส้นใยอาหารที่ไม่ละลายในน�้ำและละลายในน�้ำ ส่วนที่เป็นเส้นเหนียว ๆ
จะมีเส้นใยอาหารอยู่มาก เวลาปรุงอาหารไม่ควรล้างน�ำ้

การปฏิบัติตัว
ช่วงกลางคืน
เพื่อตอนเช้าที่รู้สึกดี
หลักส�ำคัญคือ “ไม่ตอ้ งท�ำอะไรเลย” การที่
เราไปเปิดสวิตช์ “ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก” ทีค่ วบคุมการท�ำงานของล�ำไส้
จะท�ำให้ย่อยอาหารได้ดีขึ้นระหว่างที่นอน
หลับอยู่ สิ่งที่ต้องท�ำคือ ท�ำให้นอนหลับได้
อย่างมีความสุข ซึ่งผมมีเทคนิคแนะน�ำดังนี้
ฟื๊ด

อา

2

พักผ่อนด้วยการก�ำหนด
ลมหายใจเข้าออก 4 : 8

ฟู่

1

แช่น�้ำร้อนอุณหภูมิพอเหมาะ
ประมาณ 15 นาที

ก่ อ นนอน ควรแช่ น�้ ำ ร้ อ นอุ ณ หภู มิ
38-40í C ประมาณ 15 นาที เมือ่ เลือด
ไหลเวียนดีแล้ว เราจะผ่อนคลาย ร่างกาย
เข้าสู่โหมดพักผ่อน ท�ำให้หลับสนิท
ระหว่างที่หลับล�ำไส้จะท�ำงาน แต่ถ้าแช่
น�้ำที่ร้อนจัด ๆ อย่างแช่ออนเซ็นหรือ
อาบน�ำ้ ฝักบัว จะยิง่ ไปกระตุน้ การท�ำงาน
ของระบบประสาทซิมพาเทติก จึงไม่ควร
ท�ำช่วงกลางคืน

สูดหายใจเข้าทางจมูก นับ 1-4 ในใจ แล้วหายใจออกทาง
ปาก นับในใจเพิ่มอีก 1 เท่าเป็น 1-8 หลักการของวิธีนี้ คือ
ควรปล่อยลมหายใจออกอย่างช้า ๆ และยาว ๆ ท�ำวิธีนี้ซ�้ำ 10 ครั้ง
เพือ่ ให้การท�ำงานของระบบประสาทพาราซิมพาเทติกมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น ท�ำให้เราได้พักผ่อนทั้งกายและใจอย่างเต็มที่ ส่งผลให้
กล้ามเนื้อทางเดินอาหารหด - ยืดตัวได้ดีขึ้นด้วย
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ควรอยู่เฉย ๆ ก่อนนอน
สัก 30 นาที

ก่อนเข้านอน ไม่ควรดูโทรทัศน์ เล่น
คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ตโฟน แสงจาก
เครือ่ งมืออิเล็กทรอนิกเหล่านีจ้ ะเข้าตาเรา
ท�ำให้ระบบประสาทซิมพาเทติกท�ำงาน
ขึ้นมากะทันหัน แล้วถ้าเกิดนอนหลับ
ไปเฉย ๆ ในสภาพนี้ จะส่งผลให้
ระบบประสาทพาราซิมพาเทติกท�ำงาน
ได้ไม่ดเี ท่าทีค่ วร ล�ำไส้ทำ� งานได้เฉือ่ ยลง
เราควรดมกลิ่นหอม ๆ จากการจุดเทียน
อะโรมา ฟังเพลงเบา ๆ ให้จติ ใจผ่อนคลาย
ดีกว่าครับ
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เวลาทองของล�ำไส้คือ
การนอนหลับ

เวลาทองของล�ำไส้ คือ 24:00 น.
เป็นเวลาทีร่ ะบบประสาทพาราซิมพาเทติก
ท�ำงานสูงทีส่ ดุ เป็นช่วงเวลาทีล่ ำ� ไส้ทำ� งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น
จึงควรนอนหลับให้สนิทในช่วง 24:00 น.
เพื่อให้ล�ำไส้ท�ำงานได้อย่างเต็มที่ คนที่
ชอบอยู่ดึก ๆ อาจต้องปรับพฤติกรรมมา
ตืน่ นอนตอนเช้า เป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญมากครับ

วิธีลดน�ำ้ หนักด้วยการ
ล้างล�ำไส้ในตอนเช้า

ฉันชื่อซากิค่ะ
วันนี้ฉันมาดู
ชุดแต่งงาน
กับแฟนค่ะ

ประสบการณ์จริง
ซากิ จัง
อายุ 32 ปี
พนักงานขาย
บริษัทเอกชน

ชุดสวยเยอะ
แยะเลยค่ะ

คุณโชโกะ
ผู้ให้คำ� แนะน�ำ
เรื่องล้างล�ำไส้
ชุดนี้
น่ารัก
ดีนะ

ผมจะเลือกชุด
ที่เหมาะกับซากิจัง
ให้เองนะครับ

OK
เดี๋ยวไปลอง
ใส่ให้ดูนะ

พุงป่อง
ออกมา

ส่วนไขมันที่หลัง

แบบว่า
ใส่ได้
แล้วค่ะ
เอามือ
กับแขน
บัง ๆ ไว้

ดึงซิปไม่ขึ้น

แต่ว่า
เย้ !
เจ้าสาวผม
สวยที่สุด
เลยครับ

เอ๊ะ

ผมมีความสุข
ที่สุดเลย

ตายแล้ว ใส่ไม่ได้
คือ
ว่า....
อึม
ครึม

ผู้ให้
ค�ำ
แนะน�ำ

ดีจังเลย
นะคะ
ที่เลือกชุด
ได้แล้ว
คิก ๆ ๆ
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ต้องผอม
ก่อนวัน
แต่งงาน
ให้ได้ !

ซ่อน
โน่นนี่นั่น
เยอะมาก

เอาชุดนี้เลยครับ
สวยมาก
ซากิ (32 ปี)
ตัดสินใจลดน�้ำหนัก
ครั้งยิ่งใหญ่

“การล้างลำ�ไส้” ด้วยของ 16 ชนิด
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือของใช้ที่ ใช้ล้างลำ�ไส้ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ลำ�ไส้ทำ�งานแข็งแรงขึ้น
ทั้งยังแนะนำ�เครื่องสำ�อางที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยดูแลเรื่องความงามอีกด้วย ผมรวบรวมข้อมูล
และประสิทธิภาพของการใช้งานของทั้งหมดไว้ ในหนังสือเล่มนี้

ผลิตภัณฑ์ที่ ใช้ล้างลำ�ไส้ ได้ทุกวัน
1
2
3
4
5
6
7

FIJI Water / น้ำ�แร่ธรรมชาติ
โยเกิร์ตบัลแกเรีย LB81 รสธรรมชาติ (Meiji Bulgaria Yogurt LB81 Plain)
น้ำ�ผักปั่นลอว์สัน (Lawson Green Smoothie)
น้ำ�มันมะกอก (Emile Noel Organics Extra Virgin Olive Oil)
ซีเรียลรำ�ข้าวสาลี (All Bran Bran Flake)
นัตโตะถั่วอิดะมาเมะ
ข้าวบาร์เลย์

ผลิตภัณฑ์ที่คอยช่วยเสริมการทำ�งานของลำ�ไส้
1 Fiber Pro
2 BlBlO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีแบคทีเรียที่มีชีวิต อย่างแลคโตบาซิลลัส

ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยล้างลำ�ไส้
1
2
3
4
5

น้ำ�เต้าหู้ (Provamel Organics)
น้ำ�ผักผลไม้สกัดเย็น (ELLE Cafe Cold pressed juice)
ชาสมุนไพรออร์แกนิก (Clipper Organics Harb Tea)
กราโนลา (Nature Path Love Crunch Organics Granola)
ช็อกโกแลตที่มีแลคโตบาซิลลัส (Sweets Days Chocola)  

เครื่องสำ�อางที่จะช่วยให้ผิวพรรณสวย
1 โลชันที่มีอนุพันธุ์ของวิตามินซี
2 Eternal White Day Cream

ิ

ผล

ฑ์ที่ช่วยล้างล
ลำ

2

ไส้

ตภัณ

“แบคทีเรีย LB81” ช่วยสร้างเกราะป้องกัน
ให้ลำ�ไส้
โยเกิร์ตบัลแกเรีย LB81 รสธรรมชาติ
(Meiji Bulgaria Yogurt LB81 Plain)

ิร์ต
โยเก สภาพ ้ดี
ับ
ที่ปร ล�ำไส้ได
ใน

แลคโตบาซิ ล ลั ส ที่ อ ยู่ ใ นโยเกิ ร์ ต
ทำ�หน้าที่เพิ่มแบคทีเรียดี ทำ�ให้สภาพแวดล้ อ มในลำ � ไส้ ดี ขึ้ น นอกจากนี้ ยั ง มี
แบคที เ รี ย ในลำ � ไส้ อี ก หลายชนิ ด ที่ ถู ก
จับตามอง มักจะเป็นแลคโตบาซิลลัสที่ดี
ต่อลำ�ไส้
โยเกิร์ตบัลแกเรียรสธรรมชาติมี
“แบคทีเรีย LB81” อยู่มาก ซึ่งจะไป
ทำ�งานอยู่ที่พื้นผิวของเซลล์ที่อยู่บนลำ�ไส้
สามารถสร้างเกราะป้องกันที่คอยต่อสู้กับ
ความเครียดหรืออาการท้องผูก เพื่อให้
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ไม่ก่อความเสียหายต่อลำ�ไส้ ทำ�ให้ลำ�ไส้
ทำ � งานได้ อ ย่ า งปกติ ย่ อ ยและดู ด ซึ ม
สารอาหารได้ดี จนทำ�ให้ร่างกายแข็งแรง
เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด เราควรกิน
ในปริมาณ 100-200 กรัมทุกวัน อาจกิน
โยเกิร์ตอย่างเดียวเลย หรือจะเติมน้ำ�ผึ้ง
ที่มี โอลิโกแซ็กคาไรด์ ซึ่งเป็นอาหารของ
บิฟิโดแบคทีเรียม หรือเติมผลไม้อย่างกีวี
ที่มีเส้นใยอาหารที่ละลายในน้ำ�ได้ดี หรือ
กินคู่กับซีเรียลก็ ได้

BREAKFAST # 1

เมนูอาหารเช้าที่แก้ไขอาการอุจจาระออกไม่มาก

สลัดเห็ดที่เน้นเห็ดเยอะ ๆ
สลัดที่อุดมไปด้วย “น้ำ�มันจากเมล็ดเฟลกซ์” ช่วยให้การทำ�งานของ
ลำ�ไส้ดีขึ้น
น้ำ�มันจากเมล็ดเฟลกซ์ มีส่วนผสมทั้งเส้นใยอาหารที่ละลายน้ำ�
และไม่ละลายน้ำ�อยู่เยอะ ส่วนผสมหลักอย่าง “กรดอัลฟาไลโนเลอิก”
(Alpha-Linolenic acid) ก็เป็นสารหล่อลื่นในลำ�ไส้ ช่วยให้ขับอุจจาระที่
ตกค้างออกมาได้ง่าย
ใช้วตั ถุดบิ อะไรก็ ได้มาทำ�สลัด แต่ถา้ เราใส่เห็ดทีม่ เี ส้นใยอาหารอยูม่ าก
เพิ่มเข้าไป จะช่วยเพิ่มการทำ�งานของลำ�ไส้ได้ด ีครับ

วัตถุดิบ (ส�ำหรับ 1 คน)

วิธีท�ำ

1/2
เห็ดชิเมะจิ
แพ็ก (50 กรัม)
1/3
เห็ดไมตะเกะ
แพ็ก (30 กรัม)
กะหล�่ำปลี
1
ใบ (100 กรัม)
แคร์รอต
1/10 หัว (20 กรัม)
ต้นอ่อนบรอกโคลี 15 กรัม
น�้ำมันเมล็ดเฟลกซ์เล็กน้อย
เกลือผสมเครื่องเทศเล็กน้อย
(Crazy Salt)

①	ตั ด โคนแข็ ง ของเห็ ด ชิ เ มะจิ แ ละเห็ ด
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ไมตะเกะออก แล้วฉีกให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ
ตั้งกระทะให้ร้อน ใส่เห็ดลงไป ปิดฝา
เปิดไฟแรงย่างจนเห็ดเปลีย่ นเป็นสีเหลือง

②	ซอยกะหล�ำ่ ปลีและแคร์รอตเป็นเส้น
ตัดรากต้นอ่อนบรอกโคลีออก
③	ใส่กะหล�ำ่ ปลีและแคร์รอตซอยลงในจาน
วางเห็ดไว้ดา้ นบน ใส่นำ�้ มันเมล็ดเฟลกซ์
และปรุงรสด้วยเกลือผสมเครื่องเทศ

กลิ่นหอมจากเห็ดสดย่าง
ผสมกับกลิ่นหอมของเกลือผสม
เครื่องเทศ
การเคี้ยวผักให้ละเอียด
จะช่วยให้ระบบประสาทอัตโนมัติ
ปรับเข้าสู่สมดุลได้ดี
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