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บทความวิจัย “ธุรกิจนวัตกรรมวิจัยเชิงพาณิชย”  

กรณีศึกษา Maximol Solutions   อาหารเสริม  

บํารุงเซลสรางกายมนุษยใหแข็งแรง  

นวัตกรรมดูแลเซลสสุขภาพองครวม ๑ เดียวในโลก 

ดูแลสุขภาพโดยรวมทั้ง ๓ ระบบ  

“ระบบไหลเวียนของเลือด” “ระบบหายใจ” “ระบบประสาทสัมผัส”  

ดูแลดวย “แม็กซิโมล โซลูช่ันส” 

 

 

 

บทนํา 

แม็กซิโมล โซลูช่ันส เปนผลิตภัณฑคุณภาพล้ํายุค ล้ําสมัย ดวยไฮเทคและนวัตกรรมระดับโลก Made in USA 

ผลิตตรงจากหองแล็บของ NEWAYS ท่ีแอลเอ สหรัฐอเมริกา จัดอยูในกลุมผลิตภัณฑประเภท “อาหารเสริม” ใช

นวัตกรรม และเทคโนโลยีทันสมัยคือเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) และเทคโนโลยีนาโน 

(Nanotechnology) ไดรับใบอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรียบรอยแลว (อย. เลชท่ี 10-3-

14945-1-0002) ทําใหผูบริโภคมั่นใจไดวาด่ืมแลวไมมีสารพิษ สารเคมี ตกคางในรางกาย เช่ือมั่นไดเต็มเปยมวา

ปลอดภัย ๑๐๐% 
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ซอม เสริม สราง ดูแลสุขภาพแตเนิ่นๆ ดวยการบํารุง “เซลส” รางกายมนุษย ดวย “อาหารเสริม” คุณภาพ

ช้ันนําจาก USA 

มนุษยทุกวันน้ีมีเซลลมหัศจรรยอยูมากถึง ๖๐ ลานๆ เซลล แบงออกเปน ๒๐๐-๒๔๐ ชนิด มากกวาดาวใน

แกแลคซี่ เซลลอัจฉริยะเหลานี้ถาไดรบั “อาหารเสริม” ที่ดีและมีคุณภาพเชน “แม็กซิโมลฯ” จะชวยให

รางกายมี “พลัง” และ “แข็งแรง” สามารถทําหนาที่ปองกัน “สารพิษ” จากอากาศ และมลภาวะเปนพิษ 

รวมถึง “สารเคมี” และ “สารตกคาง” ในอาหารที่มนุษยเราเผชิญในแตละวัน  ซึ่งสารพิษและสารเคมีเหลาน้ี

ทําใหเซลลในรางกายออนกําลัง ออนแอ และคอยๆ ตายลงไปเปนจํานวนมากมายมหาศาลในแตละวัน ซึ่งเปน

สาเหตุหลักของการทําใหรูสึกเหน็ดเหน่ือยโดยไมทราบอาการและสาเหตุ และทําใหเกิดโรครายกวา ๙๐ %  อาทิ 

ภูมิแพ, ไมเกรน, ไทรอยด, เบาหวาน, ไขมันในเลือดสูง, อัมพฤกษ, อัมพาต, มะเร็ง, เกาต, ไตวาย, ไขมันพอกใน

ตับสูง, หัวใจวาย, มามโต, ปอดบวม, ปอดช้ืน, ปอดอักเสบ, สมองเสื่อม, เขาเสื่อม, ปวดเมื่อย, ตามัว, กินไมได, 

นอนไมหลับ, กรดไหลยอน, ออนเปลี้ย, เพลียแรง, ออนเพลีย, หลงๆ ลืมๆ 

 

“แม็กซิโมล โซลูช่ันส” ผลิตภัณฑนวัตกรรม ๑ เดียวในโลก ดูแลเซลสใหสุขภาพทานแข็งแรงไดอยางไร? 

แม็กซิโมลประกอบดวยสารอาหารท่ีเซลสในรางกายตองการคือ แคลเซียม แมงกานีส ไบโอติน ไนอะซิน ไพรีดอก

ซิน ไฮโดรคลอไรด วิตามินบี ๖ รวมถึงแรธาตุตางๆ ท่ีเปน “ไอออน” มีขนาดเล็กท่ีสุดซึ่งลวนเปนอาหารเสริมท่ี 

“เซลส” เม็ดเลือดใน “ระบบเลือด” ตองการนําไปใชฟอกเลือดใหดีข้ึน นําไปใชชวยในการขับ “สารพิษ” ออกจาก

อวัยวะสําคัญของรางกาย ทําให “ระบบหายใจ” โลงสะดวกข้ึน และชวยรางกายสราง “เซลส” เน้ือเย่ือใหม เมื่อ

เซลสแข็งแรงก็จะชวยเสริมใหสุขภาพรางกายแข็งแรง มีพลังตอตานกับสารเคมี สารพิษ และโรครายตางๆ ท่ีลอย

อยูในอากาศและชีวิตประจําวัน ชวยชะลอวัย รวมถึงชวยใหกระบวนการหมุนเวียนของโลหิต ระบบทางเดินหายใจ 

และระบบประสาทสัมผัสการทํางานของมือเทาและอวัยวะสวนสําคัญตางๆ ทํางานไดมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียัง

พบวาสามารถใชเปนอาหารเสริมบํารุงดูแลสุขภาพเซลสสัตวเลี้ยงลูกดวยนมเชน สุนัข และแมว ใหแข็งแรงและ

ปลอดภัยไดเชนกัน 

 

ขนาดและปริมาณการดื่มที่เหมาะสม  

ปกติแลวควรด่ืมแม็กซิโมลเปนประจําเดือนละ ๓ ขวด เพื่อบํารุงเซลสรางกายและสุขภาพองครวมใหแข็งแรง สราง

ภูมิคุมกันดูแล ๓ ระบบใหทํางานเปนปกติ เซลสรางกายเมื่อแข็งแรงก็จะตอสูและตานทานภูมิคุมกันบกพรองได 
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ราคา 

ราคาขายปลีกท่ัวโลก ปกติขวดละ 2,400 บาท ราคาลดพิเศษ ในเมืองไทยขวดละ 1,600 บาทเทาน้ัน 

(ฟรี คาจัดสงทั่วประเทศ) 

สถานที่จําหนาย 

สั่งซื้อสินคาทางโทรศัพทเทาน้ันตามเบอรโทรศัพทขางลางน้ี   

Tel 087-358-6662 Tel. 087-349-6611  

หรือสั่งซื้อทางอีเมลท่ี  tkpranee@hotmail.com  

ชมกระบวนการผลิตที่มากดวย “คุณภาพ” และ “มาตรฐาน” ที่ดีเยี่ยม “ระดับ”โลก” ผาน 

“ยูทูบ” ไดที่ลิงกนี ้ 

http://www.youtube.com/watch?v=OqLkIBYYvrw 

 

 
 

ประสบการณจากผูท่ีด่ืมแลว “ไดผล” 

รูปแบบวิจัย  ศึกษาโดยใชวิธี “การทดลองจากประสบการณตรง” (Experiment by Direct Experience) 

  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

กลุมตัวอยาง  สุมจากผูลงทุน “ด่ืม” แม็กซิโมล แลวมาแชรประสบการณใหฟงจํานวน ๕ คน  

ระยะเวลาเก็บขอมูล มกราคม-สิงหาคม ๒๕๕๗ 

สถานท่ี  ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

mailto:tkpranee@hotmail.com
http://www.youtube.com/watch?v=OqLkIBYYvrw
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เคร่ืองมือท่ีใชวิจัย สัมภาษณแบบทางตรงและทางออม (Direct and Indirect Interview) 

 

กรณีศึกษาท่ี ๑ 

 “ด่ืมดีจริง...ก็เลยบอกตอ” คุณยายอายุ ๘๖ ป จากฮองกงกับประสบการณด่ืมเพียงครึ่งขวด ก็เห็นผลดวย

ตนเอง 

 

http://www.youtube.com/watch?v=8CZ5A4UIC2g 

 

กรณีศึกษาท่ี ๒ 

 “ประทับใจต้ังแตแกวแรกที่ทานเขาไป” วันแรกมาลองดู...ดีมั้ย...ดี  แม็กซิโมล ชวยลางพิษมะเร็งตับ ขับพิษ 

ระบบเลือด ดีท็อกซ ขับพิษ ซื้อ ๒๒ ขวด...แนะนําบอกตอกันในกลุมเพื่อนจากสุไหงโกลกถึงลพบุรี หลังด่ืมแลว

ไดทําการตรวจเช็ครางกายพบวา สารอาหารที่รางกายจําเปนซึ่งเคยขาดไดแก “วิตามิน, แคลเซียม, แรธาตุ, 

กรดอะมีโน, โปรตีน, คอลลาเจ็น” กลับสูสภาวะปกติ ด่ืมแม็กซโิมลแลว ไดสารอาหารที่รางกายจําเปนทั้งชีวิต

จริงๆ 

http://www.youtube.com/watch?v=avaq7XE8nVA 

กรณีศึกษาท่ี ๓ 

พี่สาวคนน้ีทํางานโรงงาน เจอทั้งฝุน ควันและมลพิษที่อยูในโรงงานทุกวัน ทําใหเกิดปญหาสุขภาพหลายโรค แต

ปญหาสุขภาพสามารถคลี่คลายไปไดดวยการด่ืม Maximol Solutions ทุกวันคะ ด่ืมแลว “หายเหน่ือย” 

“หายออนเพลีย” สุขภาพดีข้ึน หลับสบายข้ึน หลังจากทานตอเน่ือง ผล...หนาตาสดช่ืน หลับลึก หลับดี กลิ่น

ยามะเร็งที่เคยฉ่ีแลวกลิ่นแรง ตอนน้ีกลิ่นยาเบาลง ลดยาโรงพยาบาลลง ด่ืมแม็กซิโมลดอยางเดียว 

http://www.youtube.com/watch?v=LPKlwh-gUGQ 

 

กรณีศึกษาท่ี ๔ 

ผูทดลองจากจังหวัดราชบุรีทานน้ีปวยเปนโรคอัมพฤกษ ไมมีแรง ปจจุบันสามารถเดินมาแชรประสบการณได

ดวยตนเองและสุขภาพดีข้ึนจริง .ๆ.!!! ด่ืมวันละ ๑๕ มิลลิกรัม ๒ ครั้ง จากเคยทํากายภาพบําบัดเดือนละ ๓ ครั้ง 

ก็ลดเหลือเดือนละครั้ง ลาสุดหมอไมนัดไปทํากายภาพบําบัดแลว  

http://www.youtube.com/watch?v=MVMKVI-gvHg 

 

http://www.youtube.com/watch?v=8CZ5A4UIC2g
http://www.youtube.com/watch?v=avaq7XE8nVA
http://www.youtube.com/watch?v=LPKlwh-gUGQ
http://www.youtube.com/watch?v=MVMKVI-gvHg
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กรณีศึกษาท่ี ๕ 

ผูทดสอบทานน้ีอยูประเทศนอรเวย..เปนตอมไทรอยดบวม รักษาโรคของตนเองมาปกวา เมื่อมาเจอแม็กซิโมล 

ทดลองทานดวยตนเองไดไมนาน อาการตางๆก็ดีข้ึน สุขภาพก็ดีข้ึน เห็นผลทันตา..!! 

http://www.youtube.com/watch?v=sagmnBzEEt4 

 
(เอกสารใชเผยแพรภายในเฉพาะสมาชิกองคกรเทานั้น ไมอนุญาตใหนําไปใชประชาสัมพันธภายนอกองคกร ผูอานทุกทานรับทราบขอตกลงในเบื้องต นวาไดใชวจิารณญาณในการพิจารณาขอความดวยตนเอง ไม

ถูกบังคับหรือเชิญชวนซื้อสินคา และยอมรับวาตนเองไมมีสวนไดเสียใด  ๆกับเนื้อหาของบทความ ทั้งยอมรับวาตนเองไมมีสิทธิที่จะฟองรองเรียกคาเสียหายทางแพงหรืออาญาใดๆ จากการอานบทความนี)้  

http://www.youtube.com/watch?v=sagmnBzEEt4

