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เรื่ อง: ชาพารอลในชาของเจสันวินเตอร์
ถึงเพื่อนๆทุกคน
เมื่อเร็ วๆนี ้ มีการโพสข้ อมูลเท็จบนเว็บไซต์หลายแห่งเกี่ยวกับชาของเซอร์ เจสันวินเตอร์ สตู รผสมชาพารอล
ข้ อมูลในเว็บไซต์เหล่านันเรื
้ ่ องชาพารอลในชาของเซอร์ เจสันวินเตอร์ และไทรบาลีนนันไม่
้ ใช่เรื่ องจริ ง
ข้ าพเจ้ าเขียนจดหมายฉบับนี ้เพื่อแก้ ไขความเข้ าใจผิดเกี่ยวกับเรื่ องนี ้
ชาของเจสันวินเตอร์ ที่ประกอบด้ วยชาพารอลน้ อยกว่า 5% โดยปริ มาตรนันเป็
้ นที่ใช้ กนั ทัว่ โลกมาตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1978 แล้ ว
ข้ าพเจ้ าใช้ สว่ นผสมแบบเดียวกันกับที่พ่อของข้ าพเจ้ า เซอร์ เจสัน วินเตอร์ ได้ คิดค้ นชาสูตรนี ้ขึ ้นเมื่อกว่า 35
ปี ก่อนระหว่างที่กาลังต่อสู้กบั มะเร็ งระยะสุดท้ ายในปี 1977 นอกจากนี ้ คนหลายล้ านคนทัว่ โลกก็ทานชาพารอลทุกวัน
กระทรวงอาหารและยาของสหรัฐ FDA ไม่เคยสัง่ ห้ ามใช้ ชาพารอล หลังจากข้ อกล่าวหาในปี 1992
ว่าการบริ โภคชาพารอลมีความเกี่ยวข้ องกับความเป็ นพิษของตับ
เหล่าผู้ผลิตต่างก็จากัดการขายเองโดยสมัครใจจนกว่ารายงานดังกล่าวจะได้ รับการตรวจสอบ
หลังจากการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้ ว คณะผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ก็สรุ ปว่า
“ไม่พบข้ อมูลจากการวิจยั ในมนุษย์....ที่บ่งบอกว่าชาพารอลเป็ นสารพิษต่อตับด้ วยตัวของมันเอง” ในปลายปี ค.ศ.1994
รายงานดังกล่าวก็ถกู ยื่นไปยัง FDA
จึงทาให้ ผลิตภัณฑ์นี ้ได้ รับใบรับรองด้ านสุขภาพจากสมาคมผลิตภัณฑ์สมุนไพรแห่งสหรัฐอเมริ กา (AHPA)
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เรื่ อง: ชาพารอลในชาของเจสันวินเทอร์
ปริ มาณของชาพารอลที่อยู่ในชาของเจสันวินเตอร์ และไทรบาลีนนันไม่
้ ได้ มีปริ มาณมากจนเป็ นยารักษาโรค
แต่เป็ นสัดส่วนเดิมที่เซอร์ เจสันเคยใช้ เมื่อกว่า 34 ปี ที่แล้ ว
ชาพารอลไม่ใช่ของใหม่และอินเดียนแดงเคยใช้ กนั มาหลายพันปี แล้ ว ข้ าพเจ้ าเองก็ทานชาพารอลทุกวัน
เป็ นที่ชดั เจนว่า ถ้ าท่านใช้ สาร สมุนไพร ยา ยาแก้ ปวดที่ไม่มีใบสัง่ แพทย์ (OTC) ใดก็ตามแบบผิดๆ
ก็อาจทาให้ เป็ นเรื่ องน่ากังวลได้ นี่เป็ นเรื่ องสามัญสานึกอยู่แล้ ว

ด้ วยความเคารพอย่างสูง

เซอร์ เรมอนด์ วินเทอร์ KCSJ
บริ ษัท Tri-Sun International Inc.
อีเมล์โดยตรง winters04@aol.com

 กรุณานึกถึงสิ่งแวดล้ อมก่ อนสั่งพิมพ์เอกสารนี ้

_______________________________________
Telephone 702 739 8277-702 739 6612-Fax 702 739 0461
Email winters04@aol.com
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January 03, 2013
Re: Chaparral in Jason Winters Tea.

Dear Friends,

There has been some misinformation recently posted on web sites regarding Sir Jason
Winters Tea with Chaparral. The information contained in the web sites regarding
chaparral in the Sir Jason Winters Tea and Tri-Balene is simply not true. I write this letter
in order to clear this matter up.
The Jason Winters Tea containing less than -5% Chaparral by volume has been used
worldwide since 1978. I have kept the version the exact same as when my father- Sir
Jason Winters- formulated the tea over 35 years ago, while fighting Terminal Cancer in
1977. Millions of people, world wide use chaparral daily, The FDA in the USA has
never banned chaparral. After allegations in 1992 of liver toxicity associated with
chaparral consumption, manufacturers voluntarily restricted sales until the reports were
investigated. Following a lengthy review, a panel of medical experts concluded "no clinical
data was found... to indicate chaparral is inherently a hepatic toxin." In late 1994 this
report was submitted to the FDA and the product was subsequently given a clean bill of
health by the American Herbal Products Association (AHPA).
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Re: Chaparral in Jason Winters Tea.

The amount of chaparral contained in Jason Winters Tea and Tri-Balene is not a
medicinal dose. It is exactly as Sir Jason used over 34 years ago. Chaparral is not new
and has been used by the Native Americans for thousands of years. I use it every day.
Obviously, if you abuse any item any herb, any drug, any over the counter (OTC) pain
medication, it may cause some concern. This is simply common sense.

Sincerely,

Sir Raymond Winters KCSJ
Tri-Sun International Inc.
Direct email winters04@aol.com
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