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Research Indicates Red Wine has a Positive Effect on the health of your heart!!
Heart Disease, Cholesterol, Blood Pressure and Stroke
The antioxidants in red wine have been shown to provide certain health benefits. Antioxidants act
like warriors, preventing the oxidation process whereby reactive particles known as "free radicals"
cause damage to healthy cells. For the moderate drinker, drinking one to two glasses of wine
daily, the antioxidants in red wine offer some protection against heart disease.
Heart Disease and Stroke
Studies show that resveratrol has blood-thinning properties. By keeping individual blood cells
("platelets") from sticking to each other, resveratrol can limit the formation of blood clots. If blood
clots form and become lodged in the smaller vessels of the heart or brain, oxygen can be
prevented from reaching these vital organs. This lack of oxygen is called ischemia. Severe
ischemia in the heart is known as a heart attack or myocardial infarction. Severe ischemia in the
brain is called a stroke.
Cholesterol and High Blood Pressure
Another health benefit of resveratrol is its ability to limit the oxidation of low-density lipoprotein
(LDL) cholesterol. The oxidation of LDL is the first step to the production of plaques on the inside
of the blood vessels. Plaque is the primary cause of atherosclerosis or hardening of the arteries.
New studies show that the antioxidant saponin, also found in red wine, may aid in reducing the
levels of LDL cholesterol. Any reduction in the levels of LDL, or in its oxidation, can potentially
decrease the build up of plaque.
For additional information on cholesterol, including its connection to plaqueformation, causes of
high cholesterol and the difference between LDL and HDL, go to About Cholesterol Levels.
Preventing Future Heart Attack
Another health benefit of resveratrol is its ability to regulate nitric oxide. Nitric oxide is a gas that
enables smooth muscles to relax. This relaxation of the smooth muscle also occurs in the walls of
the blood vessels and allows blood to flow smoothly through the vessel.
The results of a French study of men who had previous heart attacks indicates that the effects of
resveratrol, through moderate red wine consumption, may help prevent future heart attacks.
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การวิจัยชีท
้ างไวนแดงมีทางบวกผลกระทบสภาพรางกายของ!!หัวใจของคุณ
โรคหัวใจ คอเลสเตอรอล blood pressureและ การที่ยับยั้งขบวนการ
oxidationคําชมเชย(อยู) ในไวนแดงถูกมองเห็นไดจัดหาใหการแสดงเพื่อการกุศลสภาพรางกายแนนอน การทีย
่ ับยั้งขบวนการ
oxidationแสดงชอบนักรบในสงคราม
อนุภาคซึ่งทําใหเกิดปฏิกิรย
ิ าwherebyสวนที่เจริญเติบโตจากโครงสรางใหญปฏิกิรย
ิ าเคมีที่เกิดจากการรวมตัวของออกซิเจนกับ
สารอื่น[การ,ความ]ขัดขวางเขาใจขณะที่ "ขจัด"ทั่วถึง(ทําให)เกิดทําความเสียหายไปถึงหองเล็กๆซึ่งดีตอสุขภาพ
เปนเวลาคนดื่มผูทม
ี่ ีความคิดไมรุนแรง [การ,ความ]ดื่มหนึ่งไปถึงสองแวนตาของหนังสือพิมพรายวันเหลาไวน
การทีย
่ ับยั้งขบวนการ oxidation(อยู)ในการปกปองไมเจาะจงขอเสนอไวนแดงเกี่ยวของกับเหตุการณโรคหัวใจ
โรคหัวใจและ คําชมเชยพิจารณาแสดงวาresveratrolมี-การนองเลือด[กําลัง,การ]บางลงสรรพคุณ
โดยประมาณ)"เกล็ดเลือด"(เม็ดเลือดแตละบุคคล[กําลัง,การ]อาหารและทีพ
่ ักมาจาก[กําลัง,การ]ไมเทาแกกัน
resveratrolบรรจุกระปองจํากัดการกอรูปแบบของลิ่มเลือด ถา ลิ่มเลือดเปนรูปเปนรางและ
กลายเปนเขาพักในภาชนะใสของเหลวเล็กกวาของหัวใจหรือความฉลาด
ออกซิเจนบรรจุกระปองเปนซึ่งกีดขวางมาจากหีบเพลงปากสําคัญมากเหลานี้[กําลัง,การ]การบรรลุผลสําเร็จ
นี้ไรออกซิเจน[ถูก]การมาเยีย
่ มischemia ischemiaรุนแรง[ถูก]เขาใจเต็มอกขณะที่ อาการหัวใจวายหรือกลามเนื้อหัวใจตาย
ischemiaรุนแรง(อยู)ในความฉลาด[ถูก]การมาเยี่ยมคําชมเชย
คอเลสเตอรอลและ
การแสดงเพื่อการกุศลสภาพรางกายสิ่งอื่นความดันโลหิตสูงของresveratrol[เปน]พรสวรรคมันไปถึงปฏิกิรย
ิ าเคมีที่เกิดจากการ
รวมตัวของออกซิเจนกับสารอื่นขีดสูงสุดของคอเลสเตอรอล)ldl(lipoproteinความหนาแนน-นอย
ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดจากการรวมตัวของออกซิเจนกับสารอื่นของldl[เปน]ขั้นแรกไปถึงผลิตผลของคราบแบคทีเรียบนผิวฟนบนสว
นในของหลอดเลือด คราบแบคทีเรียบนผิวฟน[เปน]สิ่งที่เปนลําดับแรกกอใหเกิดarteriosclerosis
แบบหนึ่งทีม
่ ีการสะสมไขมันทีผ
่ ิวหนาและหลอดโลหิต[กําลัง,การ](ทําให)แข็งหรือของเสนทางหลัก
หองคนควาใหมแสดงวาsaponinการทีย
่ ับยั้งขบวนการ oxidation สราง(อยู) ในเชนกันไวนแดง
ผูชวย(อยู) ใน[กําลัง,การ]ลดลงระดับของคอเลสเตอรอลldl จะไดไหม การลดลงโดยไมจาํ กัดเขาขั้นของldl
(อยู)ในหรือปฏิกิริยาเคมีที่เกิดจากการรวมตัวของออกซิเจนกับสารอื่นมัน
การลดลงเปนไปไดถูกเติมดวยสิ่งปลูกสรางหรืออาคารของคราบแบคทีเรียบนผิวฟนไดไหม
เปนเวลาขาวสารที่เพิ่มขึ้นบนคอเลสเตอรอล ประกอบดวยมันการเชื่อมกันไปถึงplaqueformation
กอใหเกิดคอเลสเตอรอลซึ่งอยูสูงและ (ทําให)แตกตางในระหวางนั้นldlและ hdl นําไปถึงแพรหลายระดับคอเลสเตอรอล
การแสดงเพื่อการกุศลสภาพรางกายสิ่งอื่นอาการหัวใจวายอนาคต[การ,ความ]ขัดขวางของresveratrol[เปน]พรสวรรคมันไปถึง
ควบคุมส
 ารประกอบออกซิเจนกับธาตุอื่นประกอบดวยไนโตรเจน
สารประกอบออกซิเจนกับธาตุอื่นประกอบดวยไนโตรเจน[เปน]เหลาอันที่(ทําให)เปนไปไดกลามเนื้อเรียบไปถึง(ทําให)ผอนคล
าย การผอนคลายนี้ของกลามเนื้อเรียบเกิดขึ้น(อยู)ในเชนกันผนังของอวัยวะในรางกายของหลอดเลือดและ
สํารองการนองเลือดไปถึงการไหลผานไปราบเรียบภาชนะใสของเหลว
หองคนควาคนฝรั่งเศสผลของของmenผูที่ไดอาการหัวใจวายแตกอนชีท
้ างผลกระทบนั้นของresveratrol
การใชหมดไปไวนแดงอบอุนทีเ่ สร็จสิ้น การชวยขัดขวางอาการหัวใจวายอนาคต จะไดไหม

