ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

กลุ่มดูแลสุขภาพ

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

Preventive Medicine

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กลุ่มดูแลสุขภาพ

Preventive Medicine

เกรพซีด ออยล์ พลัส เกรพ สคิน เอ็กซ์์แทรค
(Grape Seed Oil Plus Grape Skin Extract)

เกรพซีด ออยล์ พลัส เกรพซีด เอ็กซ์แทรค
(Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract)

เกรพซีด เอ็กซ์แทรค พลัส เทอเมอริค เอ็กซ์แทรค
(Grape Seed Extract Plus Turmeric Extract)

เกรฟ แอนด์ จิงเส็ง
(Grape and Ginseng)

เกรพซีด เอ็กซ์แทรค พลัส มัลเบอร์รี่
(Grape Seed Extract Plus Plus Mulberry)

มัลเบอร์รี่ ฟรุ๊ต แอนด์ ลีฟ
(Mulberry Fruit & Leaf)

ซูการ์
(Sukar)

โอริซอล เทน
(Orezol Ten)

ยูบิควินอล มิกซ์
(Ubiquinol Mix)

เอแอลซี แม็ค
(ALC Mac)

ฟิช โฟร์ตี้
(Fish Fourty)
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เกรพซีด เอ็กซ์แทรค พลัส โทเมโท เอ็กซ์์แทรค
(Grape Seed Oil Plus Grape Skin Extract)

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

ฟิชเชอร์ ฟิช
(Fisher Fish)

ฟิชเชอร์ เบอร์รี่
(Fisher Berry)

ฟิชเชอร์ อีพีเอ
(Fisher EPA)

ไลโคปีน อีพีเอ
(Lycopene EPA)

โรสฮิป แอนด์ ฟิชออยล์
(Rosehip & Fish Oil)

ไวต้าแคล
(Vitacal)

คอลลาดีน
(Colladene)

ไฟโตเจน
(Fytogen)

มูซิ
(Mushi)

ถั่งเช่า
(Cordyceps Powder Plus Reishi Extract)

อิมแมกซ์
(Immax)
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ฟิชเชอร์ โกลด์
(Fisher Gold)
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ไวต้าซี
(Vita C)

เบต้าสไป
(Betaspi)

สไปรูแม็ค
(Spirumax)

สเต็มแมค
(Stemmac)

ตรี-ผลา
(Tre-Pala)

อัลฟา พลัส
(Alpha Plus)

คอล่า
(Chola)

โบวิส
(Bowis)

ลีวา
(Leva)

รีไวต้า
(Revita)

ออปทิลลา
(Optila)

แอสต้า ซิกซ์
(Asta 6)
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โดซี
(Dozy)

วีก้า
(Vga)

อีซี่
(Eazy)

น้ำ�มันงาขี้ม้อนผสมน้ำ�มันกระเทียม
(Perilla Oil Plus Garlic Oil)

การ์ลิก พลัส
(Garlic Plus)

วิสม่า
(Wisma)
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พรมมิ พลัซ
(Prommi Pluz)
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สารสกัดจากเมล็ดองุ่นเพื่อหลอดเลือดที่แข็งแรง ชะลอความชรา
อยู่ในกระแสเลือดนานขึ้น สารไลโคปีนมีประสิทธิภาพ
ในการต้านอนุมูลอิสระ และชะลอความชรา สูงกว่า
เบต้าแคโรทีน ถึง 2 เท่า มีรายงานการวิจัยมากมาย
ในผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก แล้วท�ำให้อาการของ
ผู้ป่วยดีขึ้น นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติในการป้องกัน
มะเร็งช่องปาก กล่องเสียง หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร
ล�ำไส้ ทางเดินอาหาร และปากมดลูก และยังมีผลใน
ทางบ�ำรุงผิวพรรณ ลดริ้วรอย และชะลอความชราได้

รางวัลคุณภาพระดับโลก
ผงสกั ด เมล็ ด องุ ่ น สกั ด เย็ น ของ Vitis Vital
เยอรมัน ได้รบั รางวัลประกันคุณภาพระดับโลก ดังนี้
• 2002 รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม New Food
		 Competition 2002 เยอรมัน
• 2003 รางวัล CMA Speciality Price (Central
		 Marketing Organization of German Agricultural
		 Industries) จากองค์ ก รส่ ง เสริ ม การตลาด
		 ผลิตภัณฑ์การเกษตร ประเทศเยอรมัน
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• สารสกัด OPC จากเมล็ดองุน่ ถูกค้นพบ และท�ำ
การวิจัย ตั้งแต่ ปี 1951 โดยมีข้อบ่งใช้ในการท�ำให้
หลอดเลือดแข็งแรง และยืดหยุ่นได้ดี ช่วยป้องกัน
เส้นเลือดฝอยแตก สาเหตุหลักของการเป็นอัมพาต
อัมพฤกษ์ และน�ำมาใช้ในการรักษาอาการหลอดเลือดด�ำ
ผิดปกติต่างๆ เช่น ริดสีดวง เส้นเลือดขอด เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังใช้รบั ประทานเพือ่ ลดฝ้า รอยด่างด�ำ และ
ท�ำให้กระจางลง เนือ่ งจากคุณสมบัตใิ นการลดการสร้าง
เม็ดสีใต้ผวิ หนัง
การได้รบั สารสกัด OPC ในปริมาณ 40-80 มก./วัน
นอกจากจะท�ำให้ฝา้ จาง ผิวขาว ใสแล้ว ยังมีผลประโยชน์
มหาศาลต่อร่างกายในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ คือ ชะลอความชรา
ป้องกันเส้นเลือดฝอยในสมองแตก ลดอาการอักเสบ
และบวมตามเนื้ อ เยื่ อ และข้ อ ต่ อ แนะน� ำ ใช้ ใ น
ผู ้ ป ่ ว ยโรคเบาหวาน โรคหั ว ใจ ความดั น โลหิ ต สู ง
โคเลสเตอรอลในเลือดสูง โรคปอด โรคภูมิแพ้ ผู้ป่วย
ต้อกระจก และโรคมะเร็ง
• สารสกัดจากมะเขือเทศ ปัจจุบนั มีการน�ำสารสกัด
จากมะเขื อ เทศ เข้ า มาผสมในสู ต รของสารสกั ด
จากเมล็ดองุ่น เนื่องจากสารไลโคปีนในมะเขือเทศ
จะท�ำให้สาร OPC จากเมล็ดองุ่น ออกฤทธิ์ดีขึ้น และ
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เกรพซีด ออยล์ พลัส เกรพซีด เอ็กซ์แทรค
(Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract)
ส่วนประกอบส�ำคัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย
น�้ำมันเมล็ดองุ่นสกัดเย็น
สารสกัดเมล็ดองุ่น

440 มก.
60 มก.

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ 1-2 แคปซูล
ควรรับประทานคนละเวลากับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีม่ คี อลลาเจน
ขนาดบรรจุ :
30 แคปซูล
ราคาขาย		 850 บาท
ราคาสมาชิก 680 บาท
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น�้ำมันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นคืออะไร
น�้ำมันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผ่านกระบวนการสกัด
ที่ใช้ความดันสูง และความเย็นในการสกัด เพื่อให้ได้
น�้ำมันเมล็ดองุ่น ที่คงคุณค่าของสารสกัดเมล็ดองุ่น
ตามธรรมชาติ ปราศจากการใช้ความร้อน และสารเคมี
ในการสกัด
ประโยชน์ของน�ำ้ มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็น
1. ในเมล็ ด องุ ่ น มี ส าร OPC (Oligomeric
Proanthocyanidin) ปริมาณสูงมาก กรรมวิธกี ารสกัดเย็น
เป็นวิธีที่ดีที่สุด ที่ยังคงรักษาคุณสมบัติของการเป็น

ท�ำให้การไหลเวียนโลหิตดีขึ้น เสริมความแข็งแรงของ
หลอดเลือดหัวใจ และกล้ามเนื้อหัวใจ บรรเทาอาการ
เส้นเลือดเปราะ เส้นเลือดฝอยแตก หลอดเลือดอุดตัน
ปรับสมดุลโคเลสเตอรอลในร่างกาย เป็นการลดความเสีย่ ง
ของโรคหลอดเลือด และหัวใจ ให้ความแข็งแรง และ
ยืดหยุ่นกับหลอดเลือดฝอย ชะลอความเสื่อมของ
จอประสาทตา
4. การทีส่ าร OPC อยูใ่ นน�ำ้ มันเมล็ดองุน่ สกัดเย็น
ท� ำ ให้ ถู ก ดู ด ซึ ม เข้ า สู ่ ร ่ า งกายได้ ทั้ ง หมดในเวลา
อันรวดเร็ว จึงก�ำจัดอนุมูลอิสระในร่างกายได้ทันที

น�้ำมันเมล็ดองุ่นสกัดเย็น ผสมสารสกัดเมล็ดองุ่น
ปกป้องหลอดเลือด ชะลอความชรา บ�ำรุงผิวพรรณ
สาร OPC มีฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระสูงกว่าวิตามินซี
ถึง 50 เท่า และสูงกว่าวิตามินอี ถึง 20 เท่า จึงจัดได้ว่า
สาร OPC มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นซุปเปอร์แอนตีอ้ อกซิแดนท์
( Super Antioxidant ) ทีป่ กป้องเซลล์ของร่างกายจาก
การท�ำลายโดยอนุมูลอิสระ เช่น เซลล์สมอง และเซลล์
อวัยวะอื่นๆ ลดอาการอักเสบ อาการบวมของข้อต่อ
ป้องกันโรคข้ออักเสบ ป้องกัน และลดความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคมะเร็ง สาร OPC ในน�ำ้ มันเมล็ดองุน่ สกัดเย็น
จะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ทั้งหมดในเวลาอันรวดเร็ว
และสามารถจับกับโปรตีนทีเ่ ป็นโครงสร้างของคอลลาเจน
ในผิวได้ดี จึงช่วยปกป้องคอลลาเจน และผิวจากการท�ำลาย
ของอนุมูลอิสระ ให้ผิวมีสุขภาพดี คงความอ่อนเยาว์
ยืดอายุของเซลล์ผิว และช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิว ท�ำให้
ผิวเต่งตึง กระชับ
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สารต้านอนุมลู อิสระของสาร OPC เอาไว้อย่างสมบูรณ์
สารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระที่ มี ป ริ ม าณสู ง มากในน�้ ำ มั น
เมล็ดองุน่ สกัดเย็น ช่วยให้เราได้รบั สารต้านอนุมลู อิสระ
ในปริมาณที่พอเพียง
2. ในน�้ ำ มั น เมล็ ด องุ ่ น สกั ด เย็ น ยั ง คงคุ ณ ค่า
ของสารธรรมชาติอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และ
ผิวพรรณ ร่วมกันต้านอนุมูลอิสระ และบ�ำรุงสุขภาพ
เช่น เคทิชิน (Catechin) อิพิเคทิชิน (Epicatechin)
วิ ต ามิ น อี (Vitamin E) และเลซิ ทิ น (Lecithin)
น�้ำมันเมล็ดองุ่นจึงให้ผลที่โดดเด่นยิ่ง ในด้านของ
การบ�ำรุงผิวพรรณ
3. สาร OPC ในน�้ ำ มั น เมล็ ด องุ ่ น ได้ รั บ
การทดสอบแล้วว่ามีคณ
ุ สมบัติ ในการป้องกันโรคหัวใจ
ลดการเกิ ด ลิ่ ม เลื อ ด การอุ ด ตั น ของหลอดเลื อ ด
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เกรพซีด ออยล์ พลัส เกรพ สคิน เอ็กซ์แทรค
(Grape Seed Oil Plus Grape Skin Extract)
ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย
น้ำ�มันเมล็ดองุ่น
สารสกัดจากเปลือกองุ่น
สารสกัดจากเมล็ดองุ่น
วิตามินซี

255
125
60
60

มก.
มก.
มก.
มก.

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ 1 แคปซูล
ขนาดบรรจุ :		 30 แคปซูล
ราคาขาย		1,600 บาท
ราคาสมาชิก		1,400 บาท
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มหัศจรรย์เปลือกองุ่น

เรสเวอราทรอล
สารอาหารเพื่อการย้อนวัย
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Cancer
cells
มีการรับประทานเรสเวอราทรอล เพือ่ ป้องกัน และ
ร่วมบ�ำบัดโรคมะเร็ง โดยออกฤทธิก์ ระตุน้ การฆ่าตัวตาย
ของเซลล์มะเร็ง ต่อมามีงานวิจัยในมนุษย์ ในการใช้
เรสเวอราทรอล เป็นอาหารเสริมในผูป้ ว่ ยมะเร็งล�ำไส้ใหญ่
และมะเร็งผิวหนัง

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

เรสเวอราทรอล (Resveratrol) เป็นสารกลุ่ม
โพลีฟนี อล ทีพ่ บในไวน์แดง เปลือกองุน่ เปลือกถัว่ ลิสง
และผลไม้ตระกูลเบอร์รบี่ างชนิด หน้าทีข่ องเรสเวอราทรอล
ในพืช คือ เป็นสารซึ่งท�ำหน้าที่เป็นระบบป้องกันภัย
ของพืช จากอันตรายจากการบาดเจ็บ การติดเชือ้ และ
โรคของพืช
เรสเวอราทรอล สามารถยืดอายุขยั ของยีสต์ซงึ่
เป็นสัตว์เซลล์เดียวได้ถงึ 70% ซึง่ เป็นกลไกเดียวกับการยืด
อายุขัยของชีวิตมนุษย์ ต่อมาจึงได้มีการทดลองใน
สัตว์ชนิดต่างๆ เช่น หนอน ปลามีกระดูกสันหลัง พบว่า
ได้ผลเช่นเดียวกัน
นักวิทยาศาสตร์ตั้งสมมุติฐานว่า เมื่อบริโภค
เรสเวอราทรอลเข้าไปในร่างกาย จะไปกระตุ้นยีน
เซอร์ทูอิน วัน (Sirtuin-1) ซึ่งปกติจะถูกกระตุ้นเมื่อ
ร่างกายสิง่ มีชวี ติ ถูกจ�ำกัดแคลอรี่ (Caloric Restriction)
การกระตุน้ (Sirtuin-1) มีผลให้เกิดการกระตุน้ การเผาผลาญ
เป็นโอกาส และความหวังของคนทีต่ อ้ งการควบคุมน�ำ้ หนัก
การจ�ำกัดแคลอรี่ในทางการแพทย์ เป็นผลให้อายุขัย
ยืนยาวขึน้ มีความอ่อนเยาว์มากขึน้ และร่างกายทัว่ ไป
แข็งแรงขึ้น

Resveratrol
ผลงานวิจยั ทีโ่ ดดเด่นของเรสเวอราทรอล
ในยีสต์ และในสัตว์ทดลอง กว่า 4,000 ชิ้น
มีดังนี้

1. การยืดอายุขัยของเซลล์ยีสต์ ได้ถึง 70% ซึ่งเป็น
กลไกเดียวกับการจ�ำกัดปริมาณอาหารเพื่อยืดอายุขัย
ของเซลล์มนุษย์
2. งานวิจัยในหนูทดลองในปี 2006 ที่ประเทศฝรั่งเศส
ถึงฤทธิ์ในการป้องกันโรคเบาหวาน และโรคอ้วนในหนู
รวมทั้งผลการกระตุ้นการเผาผลาญของร่างกาย
3. กระตุ้นการผลิตสเต็มเซลล์จากไขกระดูก ส่งผลให้มี
การซ่อมแซมทั่วร่างกาย
4. ช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรง สร้างความยืดหยุ่นให้
ผนังหลอดเลือด
5. ปรับสมดุลโคเลสเตอรอลในเลือด
6. การป้องกันโรคพาร์กินสัน และโรคความจ�ำเสื่อม
อัลไซเมอร์
7. ป้องกันการเกิดมะเร็ง และร่วมบ�ำบัดโรคมะเร็งที่
เป็นแล้ว

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ขนาดรับประทานในมนุษย์ มีค�ำแนะน�ำที่หลากหลาย ตั้งแต่ 20 มก. – 100 มก. ต่อวัน
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นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

กลุ่มดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  

เกรพซีด เอ็กซ์แทรค พลัส เทอเมอริค เอ็กซ์แทรค
(Grape Seed Extract Plus Turmeric Extract)
ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย
สารสกัดเมล็ดองุ่น
สารสกัดจากขมิ้นชัน

60
200

มก.
มก.

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ 1-2 แคปซูล
ขนาดบรรจุ :		 30 แคปซูล
ราคาขาย		1,100 บาท
ราคาสมาชิก		 880 บาท

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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สารสกัดเมล็ดองุ่น
สารสกัดขมิ้นชัน

ผสม
สองแรงแข็งขัน สูตรสารอาหารต้านมะเร็ง

สารสกัดเมล็ดองุ่น

ผลงานวิจัยมากมายทั่วโลก แสดงให้เห็นว่า
สารสกัดเมล็ดองุ่น เป็นอาหารเสริมที่แนะน�ำให้ผู้ป่วย
มะเร็งบริโภค ในระดับเซลล์ สารสกัดเมล็ดองุ่นมีฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นอันตรายต่อดีเอ็นเอ และ
การเปลี่ยนแปลงของยีน สารสกัดเมล็ดองุ่นสามารถ
ยับยัง้ การเจริญเติบโตของมะเร็งเต้านมได้ถงึ 72% และ
กระตุน้ การฆ่าตัวตายของเซลล์มะเร็งเต้านมได้ถงึ 33%
สตรีทบี่ ริโภคสารสกัดเมล็ดองุน่ หรือผลิตภัณฑ์จากองุน่
มีโอกาสเกิดมะเร็งเต้านมได้นอ้ ยกว่าสตรีทไี่ ม่ได้บริโภค
ถึง 34% การบริโภคสารสกัดเมล็ดองุน่ ยังให้ผลป้องกัน
มะเร็งต่อมลูกหมากได้อีกด้วย

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

สารสกัดเมล็ดองุ่นมีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างกลุ่ม
หลอดเลือดฝอยทีไ่ ปเลีย้ งเซลล์มะเร็ง (Anti-Angiogenesis)
เป็นการตัดทางเดินอาหารที่ไปเลีย้ งเซลล์มะเร็ง มีฤทธิ์
ยับยัง้ การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งตับอ่อน และให้ผล
ยับยั้งการสลายคอลลาเจนในเนื้อเยื่อ ท�ำให้หยุด
การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปยังอวัยวะอื่นได้

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

สารสกัดขมิ้นชัน

ขมิน้ ชันมีสารออกฤทธิช์ อื่ เคอร์ควิ มิน (Curcumin) เป็นสารต้านอนุมลู อิสระ ซึง่ มีฤทธิใ์ นการต้านมะเร็ง
หลายชนิดในหลอดทดลอง และยับยั้งการเจริญเติบโต และการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งหลายชนิดในสัตว์
ทดลอง
นักวิจัยพบว่า สารสกัดขมิ้นชัน สามารถน�ำมาใช้บริโภค เพื่อป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็ง และยับยั้ง
การเจริญเติบโตของมะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งช่องปาก มะเร็งล�ำไส้ มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งทรวงอก และมะเร็งผิวหนัง สารเคอร์ควิ มินในขมิน้ ชันยังมีฤทธิท์ ำ� ให้เนือ้ งอกหดตัวอีกด้วย สารเคอร์ควิ มิน
สามารถถูกดูดซึมได้จากส่วนปลายของล�ำไส้ใหญ่ และแทรกซึมเข้าไปในเนือ้ เยือ่ ส่วนทีเ่ ป็นมะเร็งของล�ำไส้ใหญ่
ยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ ให้ผลดีกับการรักษามะเร็งล�ำไส้ใหญ่ และทวารหนัก

สารสกัดขมิน
้ ชัน สามารถน�ำมาใช้บริโภค เพือ่ ป้องกันการเกิด
เซลล์มะเร็ง และยับยัง้ การเจริญเติบโตของมะเร็งหลายชนิด

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

Cancer
cells
References :
1. Do MH, Lee SS, Jung PJ, Lee MH. Intake of fruits, vegetables, and soy foods in relation to breast cancer risk in women: a case-control study. Nutr Cancer. 2007;57(1):20-7.
2. Brasky TM, Kristal AR, Navarro SL, et al. Specialty supplements and prostate cancer risk in the VITamins and Lifestyle (VITAL) cohort. Nutr Cancer. 2011;63(4):573-82.
3. Huang S, Yang N, Liu Y, et al. Grape seed proanthocyanidins inhibit colon cancer-induced angiogenesis through suppressing the expression of VEGF and Ang
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นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

กลุ่มดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  

เกรฟ แอนด์ จิงเส็ง
(Grape and Ginseng)

ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย
น้ำ�มันเมล็ดองุ่น
สารสกัดจากโสม
วิตามินบี 1
วิตามินบี 6
วิตามินบี 12

150
100
1.5
1.8
2

มก.
มก.
มก.
มก.
มก.

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ 1 แคปซูล
ขนาดบรรจุ :		 30 แคปซูล
ราคาขาย		 625 บาท
ราคาสมาชิก		 500 บาท

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

11-1-01049-1-0155

น้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็น
ผสมโสมสกัด และ

วิตสุามิ
น
บี
1
บี
6
บี
12
ดยอดสารอาหารบำ�รุงสมอง
หอบหืด เลือดจาง ช่วยอาการเพลีย และอ่อนล้า
กระตุ้นภูมิต้านทาน ช่วยปรับสมดุลภายในร่างกาย
ท�ำให้รา่ งกายปรับตัวกับความเครียดทัง้ จากภายใน และ
ภายนอกร่างกายได้ดี
วิตามินบี 1, 6, 12
ช่วยบ�ำรุงสมอง บ�ำรุงประสาท ท�ำให้มปี ระสาทสัมผัสทีด่ ี
คลายเครียด ช่วยให้ความจ�ำดีขึ้น ช่วยในการสร้าง
เซลล์เม็ดเลือดแดง และช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน
จุดเด่นที่แตกต่าง
1. เป็นสูตรที่ออกฤทธิ์ร่วมกันในการบ�ำรุงสมอง เพิ่ม
ความจ�ำ เพิม่ สมาธิ เพิม่ ความสดชืน่ เพิม่ ความทนทาน
ช่วยให้หายอ่อนเพลีย และคลายเครียด
2. เหมาะกับเด็กในวัยเรียนตัง้ แต่เด็กเล็ก จนถึงวัยผูใ้ หญ่
ขนาดเม็ดเล็ก รับประทานง่าย
3. โสมที่อยู่ในสูตร เป็นโสมพันธุ์ที่ใช้ท�ำยา

References :
1. Qi LW, Wang CZ, Yuan CS (June 2011). “Ginsenosides from American ginseng: chemical and pharmacological diversity”. Phytochemistry 72 (8): 689–99.
2. Grape Seed Extract, Herbs at a Glance, US National Center for Complementary and Alternative Medicine
นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

น�้ำมันเมล็ดองุ่นสกัดเย็น
ในน�้ำมันเมล็ดองุ่นมีสาร OPCs ซึ่งช่วยให้วิตามินซีซึ่ง
เป็นสารอาหารจ�ำเป็นในการสังเคราะห์สารสือ่ ประสาท
ในสมองท�ำงานดีขึ้น คือ สาร Norepinephrine สาร
Dopamine และสาร Serotonin ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
สมาธิของมนุษย์ การเสียสมดุลของสารสือ่ ประสาททัง้ สาม
ท�ำให้เกิดโรคสมาธิสนั้ ทัง้ วิตามินซี และสาร OPCs เป็น
สารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง และวิตามินซี ยัง
ท�ำหน้าทีก่ ำ� จัดโลหะหนักทีป่ นเปือ้ นเข้ามาในสมองด้วย
การรับประทานสาร OPCs ในเด็กสมาธิสั้นท�ำให้สมาธิ
ดีขนึ้ เทียบเท่ากับการใช้ยารักษาสมาธิสนั้ ในทางการแพทย์
อีกทั้งยังลดผลข้างเคียงจากการใช้ยาได้
โสม
มีทใี่ ช้ในต�ำรับยาจีนมากว่า 5,000 ปีแล้ว โดยบ่งชีว้ า่ โสม
คือเคล็ดลับการมีอายุยนื ยาวอย่างมีสขุ ภาพดีของชาวจีน
โสมพันธุ์ที่ใช้ท�ำยา คือ Panax Ginseng มีฤทธิ์ใน
การบ�ำรุงสมอง โดยเพิ่มทั้งประสิทธิภาพการสื่อสาร
ของเซลล์สมอง เพิม่ ความว่องไวในการคิด เพิม่ ความจ�ำ
เพิ่มสมาธิ เพิ่มความสดชื่น เพิ่มความทนทาน และ
บ�ำรุงร่างกาย นอกจากนี้ ยังมีฤทธิ์สงบ ระงับประสาท
คลายเครี ยด ป้ อ งกั น โรคหัวใจ และหลอดเลือ ด

กลุ่มดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  

เกรพซีด เอ็กซ์แทรค พลัส มัลเบอร์รี่
(Grape Seed Extract Plus Mulberry)

ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย
สารสกัดเมล็ดองุ่น
ผงผลมัลเบอร์รี่

60
440

มก.
มก.

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ 1-2 แคปซูล
ขนาดบรรจุ :		 30 แคปซูล
ราคาขาย		1,100 บาท
ราคาสมาชิก		 880 บาท

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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สารสกัดเมล็ดองุ่นผสมมัลเบอร์รี่

สูตรอาหารเสริมที่โดดเด่น สำ�หรับ
ผู้ที่มีน�้ำตาลในเลือดสูงเป็นระยะเวลานาน จะมี
หลอดเลือดทั่วร่างกายที่แข็ง เปราะ หงิก งอ ท�ำให้
ผูป้ ว่ ยเบาหวาน เป็นผูป้ ว่ ยทีม่ อี ตั ราเสีย่ งสูงสุดต่อภาวะ
เส้นเลือดในสมองตีบ หรือแตก รวมทั้งมีอัตราเสี่ยง
สูงสุดต่อการเกิดภาวะไตวาย และน�ำมาซึง่ โรคแทรกซ้อน
อืน่ ๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ กระจกตาเสือ่ ม
จอประสาทตาเสื่อม และต้อกระจก
สารสกัดจากเมล็ดองุ่น มีสารส�ำคัญ ชือ่
OPC (Oligomeric Proanthocyanidine) ซึง่ มีคณุ สมบัติ
ส�ำคัญ ช่วยลดภาวะเลือดหนืดในผูป้ ว่ ยเบาหวาน ท�ำให้
หลอดเลือดทัว่ ร่างกายแข็งแรงขึน้ และยืดหยุน่ มากขึน้
ช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆของโรคเบาหวานได้
เป็นอย่างดี ไม่วา่ จะเป็นการป้องกันเส้นเลือดในสมองแตก
โรคของหัวใจ และหลอดเลือด โรคไต และภาวะความดัน
โลหิตสูงในเบาหวาน นอกจากนี้ สาร OPC ยังช่วยลด
ระดับน�ำ้ ตาลในเลือด ส�ำหรับผูป้ ว่ ยเบาหวาน ทัง้ ประเภท
ที่พึ่งอินซูลิน และประเภทที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน และ
ยังช่วยป้องกันการเกิดตาบอดในเบาหวาน เนื่องจาก
สาร OPC ช่วยฟืน้ ฟูผนังหลอดเลือด ยับยัง้ การรัว่ ซึม
และฟืน้ ฟูสภาพกระจกตาทีเ่ สือ่ ม ยับยัง้ ภาวะจอตาเสือ่ ม
และต้อกระจก ในผูป้ ว่ ยเบาหวาน

ผลมัลเบอร์รี่ หรือ ผลลูกหม่อน มีสารออกฤทธิ์
กลุ่มแอนโทไซยานิน (Anthocyanins) ชื่อ Cyanidin
3-rutinoside และ Cyanidin 3-glucoside (C3G) ซึ่ง
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง มีงานวิจัย
ทั้งในสัตว์ทดลอง และในมนุษย์ โดดเด่นในเรื่อง
การป้องกัน และการร่วมบ�ำบัดจอประสาทตาเสื่อม
ท�ำให้สายตามองเห็นในเวลากลางคืนดีขึ้น รวมทั้งโรค
ทางสายตา และการมองเห็นอื่นๆ เช่น ภาวะเบาหวาน
ขึน้ จอประสาทตา ภาวะที่ไม่สามารถมองในทีม่ แี สงสลัว
หรือเวลากลางคืน ต้อหิน และต้อกระจก และยังท�ำให้
หลอดเลือดแข็งแรง ป้องกันการรั่วซึมของหลอดเลือด
ท�ำให้อาการจอประสาทตาเสื่อมดีขึ้น
C3G จากผลลูกหม่อน มีกลไกท�ำให้เซลล์รา่ งกาย
ไวต่ออินซูลนิ มากขึน้ โดยทีต่ บั อ่อนไม่ได้ทำ� งานหนักขึน้
และยังมีฤทธิท์ ำ� ให้ผนังหลอดเลือดแข็งแรง และยืดหยุน่
มากขึ้น และยังมีฤทธิ์ต้านมะเร็ง โดยการกระตุ้น
การฆ่าตัวตาย (Apoptosis) ของเซลล์มะเร็งหลายชนิด
และยังป้องกันการเกิดเบต้า อะมิลอยด์ พลัค (Beta
Amyloid Plague) ในสมอง สาเหตุ ส� ำคั ญ ของ
โรคอัลไซเมอร์ ซึ่งพบมากในผู้ป่วยเบาหวานอีกด้วย

References :
1. Giugliano, D. , Ceriello, A., Paolisso, G.(1996) Oxidative stress and diabetic vascular complications. Diabetes Care 19: 257-67.
2. Vitseva, Olga; Varghese, Sonia; Chakrabarti, Subrata; Folts, John D; Freedman, Jane E (2005). “Grape Seed and Skin Extracts Inhibit Platelet Function and
Release of Reactive Oxygen Intermediates”. Journal of Cardiovascular Pharmacology 46 (4): 445–51.
3. Sarikaphuti, A., et al. Preventive effects of Morus alba L. anthocyanins on diabetes in Zucker diabetic fatty rats , Experimental and Therapeutic Medicine 6:
689-695, 2013
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ผูป้ ว่ ยเบาหวาน

กลุมดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร

มัลเบอรรี่ ฟรุต แอนด ลีฟ
(Mulberry Fruit&Leaf)

สวนประกอบสําคัญ : ใน 1 เม็ด ประกอบดวย
สารสกัดจากผลหมอน
สารสกัดจากใบหมอน

400 มก.
450 มก.

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ 1 เม็ด
11-1-11458-5-0017

30 เม็ด
1,250 บาท
1,000 บาท
เอกสารเพอ่ืการอบรมภายในบรษิทัฯเทา่นน้ั

ขนาดบรรจุ :
ราคาขาย
ราคาสมาชิก

นวตักรรมอาหารเสรมิโดยแพทย์ และเภสชักร

กลุ่มดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร   ซูการ์ (Sukar)
ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย
มก.
มก.
มก.
มก.
มก.
มก.
มก.
มก.
มก.

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ 1 แคปซูล
11-1-11458-1-0049

ขนาดบรรจุ :		 30 แคปซูล
ราคาขาย		1,400 บาท
ราคาสมาชิก		1,100 บาท
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

สารสกัดจากชาเขียว
200
สารสกัดจากเคลป์
150
อัลฟา ไลโปอิก แอซิด
50
วิตามินซี
60
วิตามินอี อะซิเตท
10.20
ซินนามอน
5
ซิงค์ อะมิโน แอซิด คีเลท
75
โครเมียม อะมิโน แอซิด คีเลท 5.20
ซีลีเนียม อะมิโน แอซิด คีเลท
7

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

สารอาหาร
ปรับสมดุล
น้ำ�ตาลในเลือด

สารอาหารที่ช่วยปรับสมดุล
น�้ำตาลในเลือด

สารสกัดจากชาเขียว : ในชาเขียวมีสารกลุม่ โพลีฟนี อล
ที่ชื่อ อีจีซีจี (EGCG) ซึ่งท�ำให้ตับอ่อนท�ำหน้าที่ผลิต
อินซูลินได้ดียิ่งขึ้น ส่วนสารแคทิชิน (Catechins) ใน
ชาเขียว ช่วยลดการดูดซึมน�้ำตาลเข้าสู่ทางเดินอาหาร

สารสกัดจากอบเชย : ในอบเชยมีกลุม่ สารโพลีฟนี อล
ทีอ่ อกฤทธิค์ ล้ายกับฮอร์โมนอินซูลนิ และเป็นสารกลุม่
เดียวกับแคทิชิน (Catechins) ในชาเขียว ท�ำให้ช่วย
ลดระดับน�้ำตาลในเลือดได้ ในผู้ป่วยน�้ำตาลในเลือดสูง
อัลฟา ไลโปอิก แอซิด : ออกฤทธิ์ส่งเสริมฮอร์โมน
อินซูลนิ ในการลดระดับน�ำ้ ตาลในเลือด โดยท�ำให้เซลล์
ไวต่ออินซูลินมากขึ้น เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และมี
รายงานว่า ช่วยในเรือ่ งประสาทตาเสือ่ ม และต้อกระจก
โดยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดในหลอดเลือดฝอย ที่ไป
เลี้ยงโครงสร้างของดวงตา
วงการแพทย์ผสมผสานพบว่า การใช้สารสกัดธรรมชาติ
ร่วมกับการรักษาเบาหวานโดยการใช้ยา ตามแบบ
แพทย์แผนปัจจุบัน ท�ำให้ผลการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน
ดีขนึ้ โดยอาจจะท�ำให้ใช้ยาน้อยลง ท�ำให้ตบั อ่อนค่อยๆ
ฟืน้ ฟู และซ่อมแซมตัวเอง ซึง่ เป็นผลดีตอ่ ผูป้ ว่ ยเบาหวาน
ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

สารสกัดจากเคลป์ : มีงานวิจยั ผลของเคลป์ในการลด
น�ำ้ ตาลในเลือดในสัตว์ทดลอง ซึง่ มีสมมุตฐิ านว่า เคลป์ชว่ ย
ท�ำให้เบต้าเซลล์ในตับอ่อนท�ำงานได้ดขี นึ้ จากการทีเ่ คลป์
มีฤทธิเ์ ป็นสารต้านอนุมลู อิสระ นอกจากนี้ มีรายงานการลด
โคเลสเตอรอลตัวร้าย (LDL Cholesterol) และเพิ่ม
โคเลสเตอรอลตัวดี (HDL Cholesterol) ด้วย
References :
1. Cinnamon supplementation in patients with type 2 diabetes mellitus. Pham AQ, Kourlas H, Pham DQ.Pharmacotherapy. 2007 Apr; 27(4):595-9.
2. Cooper R, Morre DJ, Morre DM. Medicinal benefits of green tea: Part I. Review of noncancer health benefits. J Altern Complement Med. 2005;11(3):521-8.
3. Reljanovic M, Reichel G, Rett K, et al. (September 1999). “Treatment of diabetic polyneuropathy with the antioxidant thioctic acid (alpha-lipoic acid): a two year
multicenter randomized double-blind placebo-controlled trial (ALADIN II). Alpha Lipoic Acid in Diabetic Neuropathy”. Free Radic. Res. 31 (3): 171–9.
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ภาวะน�้ำตาลในเลือดสูง เกิดจากการที่
ตับอ่อนไม่ผลิตอินซูลิน หรือผลิตได้ไม่เพียงพอกับ
การลดระดั บ น�้ ำ ตาลในเลื อ ด รวมทั้ ง ภาวะที่ เ ซลล์
ร่างกายดื้อต่ออินซูลิน แพทย์ทางเลือกใช้สารอาหาร
ปรับสมดุลน�้ำตาลในเลือด โดยการกระตุ้นให้เซลล์
ร่างกายไวต่ออินซูลินมากขึ้น และไม่ท�ำให้ตับอ่อน
ท�ำงานหนักขึ้น ขณะเดียวกันยังช่วยฟื้นฟูให้ตับอ่อน
ท�ำงานดีขึ้น เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยส�ำหรับผู้ป่วย
เบาหวาน

กลุ่มดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร   

โอริซอล เทน
(Orezol Ten)

ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย
โคคิวเทน
น้ำ�มันรำ�ข้าว

30 มก.
1,000 มก.

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ 1-3 แคปซูล หลังอาหาร
11-1-01049-1-0020

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ขนาดบรรจุ :		 30 แคปซูล
ราคาขาย		 875 บาท
ราคาสมาชิก		 700 บาท

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

หัวใจ

โคคิวเทน เป็นสารต้านอนุมลู อิสระประสิทธิภาพสูง ทำ�หน้าที่
ร่วมกับเอนไซม์ ท ุ ก ชนิ ด ในร่างกาย และมี บ ทบาทสำ�คั ญ ใน
การทำ�หน้าทีเ่ ป็นเชือ้ เพลิงในปฏิกริ ยิ าการหายใจของเซลล์ หากไม่มี
โคคิวเทน เซลล์จะไม่สามารถหายใจได้เลย แม้จะมีออกซิเจน
ก็ตาม อวัยวะที่ต้องการโคคิวเทนในปริมาณสูง คือ หัวใจ ตับ
ไต และสมอง โคคิ ว เทน เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพการใช้ วิ ต ามิ น อี
ในเซลล์ และปกป้องผิวจากการถูกทำ�ลายโดยแสงแดด
แพทย์แผนปัจจุบันจำ�นวนมากในสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น
สัง่ จ่ายโคคิวเทนร่วมกับยาแผนปัจจุบนั ในการรักษาผูป้ ว่ ยโรคหัวใจ
ซึ่งให้ผลดีอย่างยิ่งกับผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจ ผู้ป่วยที่มีอาการ
หัวใจเต้นผิดจังหวะ ผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจ
ผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ผูป้ ว่ ยลิน้ หัวใจรัว่ และผูป้ ว่ ย
โรคความดันโลหิตสูง รวมทั้งผู้ป่วยที่ผ่านการผ่าตัดเปิดเส้นเลือด
ใหม่ให้หัวใจ (Bypass Surgery) ผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับหัวใจ และ
หลอดเลื อ ด ทุ ก คนควรได้ รั บ สารอาหารโคคิ ว เทนเสริ ม
ในชี วิ ต ประจำ�วั น อย่ า งสม่ำ� เสมอ และต่ อ เนื่ อ ง โคคิ ว เทน
ยังมีผลลดความดันในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ลดน้ำ�ตาลในเลือด
ในผู้ป่วยเบาหวาน และลดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง ซึ่งเป็น
อาการหนึ่งของโรคเบาหวานได้ด้วย
นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร
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สารอาหารเพื่อ
ที่แข็งแรง
และ สุขภาพที่สมบูรณ์
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โคคิวเทน เป็นสารอาหารต้านมะเร็งชนิดหนึ่ง
การให้โคคิวเทนในผู้ป่วยมะเร็ง ทำ�ให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่
มี อ าการดี ขึ้ น โคคิ ว เทนใช้ รั ก ษาร่ ว มในผู้ ป่ ว ย
อัลไซเมอร์ และพาร์กินสัน ใช้รักษาอาการเหงือก
อักเสบ ช่วยลดอาการอ่อนเพลียไร้เรี่ยวแรง และทำ�ให้
ร่างกายมีความทนทานต่อการออกกำ�ลังกายนานขึ้น
และเหนื่อยน้อยลง แนะนำ�ให้ใช้โคคิวเทนเสริมใน
ผู้ป่วย AIDS เพื่อเพิ่มภูมิต้านทาน และทำ�ให้ร่างกาย
ใช้ พลั ง งานได้ ดี ขี้ น แนะนำ�ในผู้ป่ วยโรคปอด เช่น
ถุงลมโป่งพอง ถุงลมปอดอักเสบ หอบหืด ผูป้ ว่ ยกล้ามเนือ้ ลีบ
กล้ามเนื้ออ่อนแรง ช่วยภาวะการเป็นหมันในเพศชาย
เพิม่ จำ�นวนสเปิรม์ ทีม่ ชี วี ติ และทำ�ให้สเปิรม์ แข็งแรงขึน้
ปัญหาของโคคิวเทน คือ การละลาย และการดูดซึม
โคคิวเทนในรูปแบบของเภสัชกรรมที่ดี จำ�เป็นต้อง
ละลายในน้ำ�มัน เพื่อให้เกิดการดูดซึมสูงสุด
น้ำ�มันรำ�ข้าว เป็นแหล่งวิตามินบีหนึง่ วิตามินบีสอง
และวิตามินบีรวม รับประทานเป็นประจำ�สามารถป้องกัน
และรักษาโรคเหน็บชาได้ ช่วยอาการอ่อนเพลีย เหนือ่ ยง่าย
ปวดแสบ เสียวชาตามแขนขา แขนขาไม่มแี รง ป้องกัน
และรักษาโรคปากนกกระจอก รักษาอาการเบื่ออาหาร
อ่อนเพลีย ปวดน่อง ปวดกล้ามเนือ้ โรคผิวหนังบางชนิด

โรคปลายประสาทอักเสบ และโรคเกีย่ วกับระบบประสาท
บางชนิด ช่วยบำ�รุงสมอง มีว ิต ามินอีส ูง และช่วย
ต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันการเกิดโรคหัวใจ อัมพาต
อั ม พฤกษ์ โรคมะเร็ ง โรคแห่ ง ความแก่ และ
ความเสื่อมทั้งมวล มีคุณค่ าอาหารเส้นใยสูง ช่วย
ไม่ ใ ห้ ท้ อ งผู ก และป้ อ งกั น มะเร็ ง ลำ�ไส้ ป้ อ งกั น
โคเลสเตอรอลในเลื อ ดสู ง และหั ว ใจขาดเลื อ ด
ปรั บ สมดุ ล น้ำ� ตาลในเลื อ ด สร้ า งความแข็ ง แรง
สดชืน่ ให้กบั ร่างกาย ทำ�ให้ระบบภูมคิ มุ้ กันโรคดีขนึ้ และ
สามารถป้องกันโรคท้องเสียได้
จุดเด่นที่แตกต่าง
1. โคคิวเทน ผลิตขึน้ จากขบวนการไบโอเทคโนโลยี
โดยการนำ�แบคที เ รี ย มาสั ง เคราะห์ โ คคิ ว เทน แล้ ว
สกัดโคคิวเทนออกมา เป็นวิธีที่ได้โคคิวเทนคุณภาพสูง
จากบริษทั เคียวว่า (Kwowa) ประเทศญีป่ นุ่
2. โคคิวเทนที่ดูดซึม และคงตัวได้ดี จำ�เป็นที่
จะต้องกระจายตัวในน้ำ� มัน การผสมโคคิ ว เทนกั บ
น้ำ�มันรำ�ข้าว ทำ�ให้มีการเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกัน ใน
การต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ ลดโคเลสเตอรอลตั ว ร้ า ย
(LDL Cholesterol) และให้ผลดีในผู้ป่วยโรคหัวใจ

ต้นข้าว
References
1. Kahlon, T.S., F.I. Chow, M.M. Chiu, C.A. Hudson and R.N.Sayre. 1996.Cholesterol-Lowering by Rice Bran and RiceBranOilUnsaponifiable
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นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

กลุมดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร

ยูบิควินนอล มิกซ
(Ubiquinol Mix)

สวนประกอบสําคัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบดวย

นวตักรรมอาหารเสรมิโดยแพทย์ และเภสชักร

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ 1 แคปซูล
11-1-01049-1-0328

ขนาดบรรจุ :
ราคาขาย
ราคาสมาชิก

30 แคปซูล
1,500 บาท
1,250 บาท
เอกสารเพอ่ืการอบรมภายในบรษิทัฯเทา่นน้ั

นํ้ามันมะกอก
398.40 มก.
ไทโคไตรอีนอล/โทโคฟรอล จากปาลม 25%
40 มก.
(ให โทโคไตรอีนอล 8 มก.)
ยูบิควินอล 96%
30 มก.
ซีลีเนียม อะมิโน แอซิด คีเลต 1%
7 มก.
(ใหซีลีเนียม 70 มคก.)
ไพริดอกซีน ไฮโดรคลอไรด
2.4 มก.
(ใหวิตามินบี6 1.97 มก.)
วิตามินบี12 0.1%
2 มก.
(ใหวิตามินบี 12 2 มคก.)
กรดโฟลิก
0.2 มก.

กลุมดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร

เอแอลซี แม็ค
(ALC Mac)

สวนประกอบสําคัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบดวย
อะเซติล แอล-คารนิทีน
กรดอัลฟา ไลโปอิค

500 มก.
50 มก.

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ 1 แคปซูล

ขนาดบรรจุ :
ราคาขาย
ราคาสมาชิก

นวตักรรมอาหารเสรมิโดยแพทย์ และเภสชักร

30 แคปซูล
1,500 บาท
1,200 บาท

เอกสารเพอ่ืการอบรมภายในบรษิทัฯเทา่นน้ั

11-1-11458-1-0040

กลุ่มดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร    ฟิช โฟร์ตี้

(Fish Fourty)

ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย
น้ำ�มันปลา (Fish Oil)
250 มก.
ประกอบด้วยกรดไขมันจำ�เป็นกลุ่ม Omega 3
DHA (40%)
100 มก.
EPA (20%)
50 มก.
วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ 1 แคปซูล หลังอาหาร
ขนาดบรรจุ : 30 แคปซูล
ราคาขาย		 450 บาท
ราคาสมาชิก		 350 บาท

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

11-1-01049-1-0022

น้ำ�มันปลาเป็นกรดไขมันจำ�เป็น มีคณ
ุ สมบัตใิ นการบำ�รุง
สมองของมุนษย์ มีงานวิจยั ทางการแพทย์มากมายสนับสนุนว่า
น้ำ�มันปลามีความจำ�เป็นต่อพัฒนาการทางสมองของเด็ก
1. เด็กที่ได้รับกรดไขมันโอเมก้า-3 จากน้ำ�มันปลาอย่าง
พอเพียงจะมีสติปัญญา (IQ) สูงกว่า โดยวัดเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์เฉลีย่ ปกติ ผลงานวิจยั ยืนยันว่าความเฉลียวฉลาด จะเริม่
ภายหลังบริโภคน้ำ�มันปลาได้ 2 ชั่วโมงขึ้นไปเท่านั้น

สารอาหารบำ�รุงสมอง ระบบประสาท

เพิ่มความทรงจำ� เพื่อพัฒนาการที่ดีของเด็ก

References
1. Albert CM, Hennekens CH, O’Donnell CJ, et al. Fish consumption and risk of sudden cardiac death. JAMA. 1998;279(1):23-28.
2. Al-Harbi MM, Islam MW, Al-Shabanah OA, Al-Gharably NM. Effect of acute administration of fish oil (omega-3 marine triglyceride) on gastric ulceration
and secretion induced by various ulcerogenic and necrotizing agents in rats. Fed Chem Toxic. 1995;33(7):555-558.
3. Andreassen AK, Hartmann A, Offstad J, Geiran O, Kvernebo K, Simonsen S. Hypertension prophylaxis with omega-3 fatty acids in heart transplant
recipients. J Am Coll Cardiol. 1997;29:1324-1331.

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

2. กรดไขมัน DHA จากน้ำ�มันปลา จะทำ�ให้เด็กคิดได้
เร็วสมองมีพลัง ไม่อ่อนล้า สมองมีประสิทธิภาพ ความจำ�ดี
มีความสามารถในการเรียนรู้พัฒนายิ่งขึ้น และมีสมาธิดีขึ้น
3. น้ำ�มันปลา มีความสำ�คัญสูงตัง้ แต่เด็ก 3 เดือนสุดท้าย
ก่อนคลอด และทารกใน 3 เดือนแรกเกิด เพราะเป็นระยะที่
สมองพัฒนาการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์สมอง ด้วยอัตราเร็ว
สูงสุด แม่ทตี่ งั้ ครรภ์ ควรรับประทานน้ำ�มันปลาเป็นอาหารเสริม
ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์ เพื่อพัฒนาสายตา
สมอง และระบบประสาทของเด็กทารกในครรภ์
4. น้ำ� มั น ปลา เป็ น สารอาหารที่ จำ�เป็ น สำ�หรั บ เด็ ก
ที่คลอดก่อนกำ�หนด

กลุ่มดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  ฟิชเชอร์ โกลด์

(Fisher Gold)

ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย
น้ำ�มันปลา (Fish oil)
450 มก.
ประกอบด้วยกรดไขมันจำ�เป็นกลุ่ม Omega 3
DHA (40%)
180 มก.
EPA (20%)
90 มก.
สารสกัดจากใบแปะก๊วย
50 มก.

11-1-01049-1-0021

ขนาดบรรจุ : 30 แคปซูล
ราคาขาย		 625 บาท
ราคาสมาชิก		 500 บาท
นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

วิธีรับประทาน
รับประทาน วันละ 1 แคปซูล หลังอาหาร

น้ำ�มันปลา (Fish Oil)
1.		ด้านสมอง และระบบประสาท น้ำ�มันปลา
บำ�รุงสมอง ระบบประสาท และจอตา เพิม่ ความทรงจำ�
เพิ่มประสิทธิภาพของสมองในการคิด เรียนรู้ และ
พัฒนา เพิ่มพลังสมอง ไม่ให้อ่อนล้า ต้านความเสื่อม
ของสมอง ต้านอาการซึมเศร้า
2. ด้ า นหั ว ใจ และหลอดเลื อ ด ปรั บ สมดุ ล
โคเลสเตอรอล และไตรกลีเซอร์ ไรด์ ในหลอดเลือด
ลดความหนืดของเลือด ทำ�ให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น

7.		น้ำ�มันปลาป้องกันโรคตามัว ตาบอดในวัยชรา
และป้องกันอาการตาแห้ง
8.		น้ำ�มันปลาช่วยรักษาแผลเน่าเรื้อรังในผู้ป่วย
เบาหวาน
9.		น้ำ�มันปลาช่วยรักษาอาการปวดหลัง และ
ปวดคอเรื้อรัง ช่วยให้หมอนรองกระดูกแข็งแรงขึ้น
ชะลอความเสื่อมของกระดูกอ่อน ระงับความปวด และ
อาการอักเสบบริเวณข้อ

สารอาหารบำ�รุงสมอง ระบบประสาท เพิ่มความทรงจำ�
• สารสกัดจากใบแปะก๊วย (Gingko Biloba Extract)
มี ฤ ทธิ์ เ พิ่ ม ความทรงจำ�ทั้ ง ระยะสั้ น และระยะยาว
ต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันการทำ�ลายของเซลล์สมอง
ป้องกัน ชะลอ และรักษาโรคสมองเสือ่ ม หรือทีเ่ รียกว่า
โรคอัลไซเมอร์ เพิ่มความตื่นตัว และสมาธิ ช่วยลด
ภาวะซึมเศร้า เพิ่มการไหลเวียนของเลือด ยับยั้งการ
เกาะตั ว ของเกล็ ด เลื อ ด ป้ อ งกั น หลอดเลื อ ดอุ ด ตั น
ช่วยอาการปวดศีรษะไมเกรน ช่วยอาการเสียงดังในหู
และการได้ยนิ เสือ่ ม รวมทัง้ อาการเวียนศีรษะทีเ่ กิดจาก
น้ำ�ในหูไม่เท่ากัน หยุดยั้งสภาวะโรคตับแข็งที่เกิดขึ้น
จากไวรัสตับอักเสบ ชะลอความเสื่อมของประสาทตา
และเสริมสมรรถนะทางเพศ

ปลาทะเลน�้ำลึก

References
1. “Ginkgo biloba extract: more than just for memory?”ScienceDaily.
2. Gold, P. E., Cahill L., & Wenk, G. L., “The lowdown on ginkgo biloba,” Scientific America, April 2003.
3. Kligler, B., “Herbal medicines for older adults,” ScienceDaily.
นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

ใบแปะก๊วย

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ป้องกันลิ่มเลือดอุดตัน ขยายหลอดเลือด ปรับสมดุล
ความดันโลหิต ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด ป้องกัน
เส้นเลือดอุดตัน ลดความเสี่ยงของหัวใจวาย
3.		เพิม่ ประสิทธิภาพในการรักษามะเร็ง น้ำ�มันปลา
ช่ ว ยระงั บ การเจริ ญ เติ บ โต และการแผ่ ข ยายของ
เซลล์มะเร็ง และระงับการสร้างเส้นเลือดใหม่ เพื่อ
ไม่ให้เซลล์มะเร็งได้รับสารอาหาร ให้ผลดีเป็นพิเศษ
กับมะเร็งที่เกี่ยวพันกับฮอร์ โมน เช่น มะเร็งเต้ านม
มะเร็ ง ต่ อ มลู ก หมาก นอกจากนี้ ยั ง ให้ ผ ลดี กั บ
มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ มะเร็งปอด และมะเร็งตับด้วย ทัง้ ในแง่
ของการช่วยรักษา และการป้องกัน
4. น้ำ�มันปลาให้ผลดีกบั โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
และโรค SLE
5. น้ำ�มันปลาให้ผลดีกับโรคสะเก็ดเงิน ทั้งจาก
การรับประทาน และจากการทา รวมทั้งภาวะผิวหนัง
แห้งเป็นสะเก็ด โรคผิวหนัง น้ำ�เหลืองพุพอง รังแคหนังศีรษะ
และช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น
6.		นำ�้ มั น ปลาให้ ผ ลดี กั บ ผู้ ป่ ว ยไตพิ ก าร และ
คนไข้ผ่าตัดเปลี่ยนไต

กลุ่มดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร    ฟิชเชอร์ ฟิช

(Fisher Fish)

ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย
น�้ำมันปลา
1,000 มก.
ให้ กรดโดโคซาเฮกซาอีโนอิก (ดีเอชเอ) 400 มก.
กรดไอโคซาเพนตาอีโนอิก (อีพีเอ) 250 มก.
วิธีรับประทาน
รับประทาน วันละ 1 แคปซูล
ขนาดบรรจุ : 30 แคปซูล
ราคาขาย		 850 บาท
ราคาสมาชิก		 650 บาท

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

11-1-01049-1-0098

ท�ำงานอย่างเป็นปกติ และยังช่วยให้ผนังหลอดเลือด
มีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น
น�้ ำ มั น ปลา ช่ ว ยลดระดั บ ไตรกลี เ ซอร์ ไ รด์
น�้ำมันปลาเป็นสารอาหารที่ดีที่สุดชนิดหนึ่งในการลด
ระดับไตรกลีเซอร์ ไรด์ ในเลือด ในขนาดรับประทาน
ประมาณ 3-4 กรัมต่อวัน สามารถลดไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์
ได้ถึง 30 % ภายในระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์
น�้ำมันปลาลดอาการข้ออักเสบ รวมทั้งผู้ป่วย
ข้ออักเสบรูมาตอยด์ น�ำ้ มันปลาช่วยลดอาการเจ็บปวด
อาการบวม และอาการข้ อ ติ ด ขั ด แต่ ต ้ อ งใช้ ใ น

สารอาหารบำ�รุงสมอง ปรับสมดุล

โคเลสเตอรอล ต้านการอักเสบ

ขนาดรับประทานที่สูงมาก เช่น 3-5 กรัม/วัน และ
ควรรับประทานติดต่อกันอย่ างน้อย 3 เดือน และ
อาการจะดีขึ้นมากในเดือนที่ 4 ถึง เดือนที่ 6
น�ำ้ มันปลาบรรเทาอาการล�ำไส้อกั เสบ มีงานวิจยั ว่า
น�้ำมันปลาสามารถใช้บรรเทาอาการล�ำไส้อักเสบชนิด
ต่างๆ ตั้งแต่ โรคล�ำไส้แปรปรวน (Crohn’s Disease)
โรคล�ำไส้เป็นแผล และอักเสบ
ข้อควรระวังในการใช้นำ�้ มันปลา หากคุณต้องการ
ใช้น�้ำมันปลาขนาดสูงในการบ�ำบัดอาการต่างๆ และ
คุณเป็นผูท้ ี่ใช้ยากลุม่ ยาละลายลิม่ เลือดอยู่ ควรปรึกษา
แพทย์ถงึ ขนาดรับประทานทีส่ ามารถรับประทานน�ำ้ มันปลา
ต่อวันได้
ขนาดรับประทานของน�ำ้ มันปลา ขนาดรับประทาน
ทั่วไป คือ ประมาณวันละ 300-600 มิลลิกรัมต่อวัน
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กรดไขมันจ�ำเป็นที่มีอยู่ ในน�้ำมันปลา มีชื่อว่า
โอเมก้า-3 ซึ่งมี 2 ชนิด คือ EPA ซึ่งมีความส�ำคัญใน
การระงั บ อาการอั ก เสบ และให้ผลดีต่อหัวใจ และ
หลอดเลือด และ DHA ซึ่งให้ผลดีต่อสมอง
น�ำ้ มันปลากับสมอง และระบบประสาท กรดไขมัน
DHA ในน�ำ้ มันปลา ช่วยท�ำให้การท�ำงานของผนังเซลล์
ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยท�ำให้การสื่อสัญญาณประสาทระหว่าง
เซลล์มีประสิทธิภาพขึ้น และมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ส�ำหรับการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพของสมองในทุกวัย
น�้ ำ มั น ปลา กั บ โรคหั ว ใจ น�้ ำ มั น ปลาช่ ว ยให้
ผู ้ ป ่ ว ยโรคหั ว ใจ โดยเฉพาะผู ้ ที่ มี อาการหั ว ใจเต้ น
ผิดจังหวะมีอาการดีขนึ้ และช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้
เนือ่ งจากน�ำ้ มันปลาช่วยละลายลิม่ เลือด ลดภาวะเลือดหนืด
และป้ อ งกั น ไขมั น อุ ด ตั น ในหลอดเลื อ ด ช่ ว ยให้
การสือ่ สารของระบบไฟฟ้าเคมีของเซลล์กล้ามเนือ้ หัวใจ

กลุ่มดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร   ฟิชเชอร์ เบอร์รี่

(Fisher Berry)

ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย
น้ำ�มันปลา
540
ให้กรดโดโคซาเฮกซาโนอิก (ดีเอชเอ) 216
ให้กรดไอโคซาเพนทาโนอิก (อีพเี อ) 135
สารสกัดโกจิ เบอร์รี่
410

มก.
มก.
มก.
มก.

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ 1 แคปซูล
ขนาดบรรจุ :		 30 แคปซูล
ราคาขาย		 750 บาท
ราคาสมาชิก		 600 บาท
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11-1-01049-1-0134

โกจิ
เบอร์
ร
ี
่
สารอาหารบ�ำรุงไต บ�ำรุงสายตา
น�้ำมันปลาสกัดเข้มข้น
ผสมสารสกัดจาก

มีงานวิจัย โดยใช้ระยะเวลาทดลองถึง 2 ปี ใน
ผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รังชนิด IgA คือ ไตเสือ่ มแบบหาสาเหตุ
ไม่ได้ โดยผู้ป่วยรับประทานน�้ำมันปลาวันละ 4-8 กรัม
พบว่า ไตเสือ่ มช้าลง น�ำ้ มันปลามีงานวิจยั ว่าลดอาการ
โปรตีนรั่วในปัสสาวะ ในผู้ป่วยเบาหวานด้วย
นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

โกจิ เบอร์รี่

โกจิ เบอร์รี่ (Goji Berry) หรือ เก๋ากี้ ส่วนที่ใช้คอื
เมล็ด สารส�ำคัญที่พบ คือ กรดอะมิโน 18 ชนิด และ
แร่ธาตุ สังกะสี ทองแดง เหล็ก แคลเซียม เจอร์มาเนียม
เซเรเนียม และฟอสฟอรัส มีสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่ม
แคโรทีนอยด์จำ� นวนมาก เช่น เบต้าแคโรทีน และซีแซนทีน
มีโพลีแซคคาไรด์ที่ส�ำคัญ 4 ชนิด ช่วยเสริมสร้าง
ระบบภูมิต้านทานให้ร่างกาย
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

การบริโ ภคน�้ ำ มัน ปลา จะชะลอความพิ การ
ของไต และท�ำให้ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไตวาย
เนือ่ งจากน�ำ้ มันปลาลดอาการอักเสบในหลอดเลือดตรง
กรวยไต เกล็ดเลือดไม่จับเป็นก้อน และหลอดโลหิต
ไม่บีบตัว ท�ำให้ชะลอการเกิดโรคไตวาย น�้ำมันปลา
ท�ำให้เลือดไหลเวียนมาเลีย้ งไตสะดวกขึน้ ท�ำให้ไตได้รบั
สารอาหาร และออกซิเจนมากขึ้นมาบ�ำรุงเนื้อไต

Goji Berry
สรรพคุณทางการแพทย์แผนจีน ช่วยบ�ำรุงร่างกาย เพิ่มภูมิต้านทานโรค ช่วยให้หัวใจแข็งแรง เพิ่ม
สมรรถภาพทางเพศ ช่วยระบบเจริญพันธุ์ ลดอาการอักเสบของโรคไขข้ออักเสบ เพิม่ ความแข็งแรงให้กล้ามเนือ้
และกระดูก ช่วยให้เหงือกแข็งแรง ปรับปรุงระบบการย่อย ลดความเครียด อาการปวดศีรษะ แก้อาการวิงเวียน
ศีรษะ ช่วยในการนอนหลับ ช่วยในเรื่องความจ�ำ ท�ำให้รู้สึกสดชื่น บรรเทาอาการนอนไม่หลับ ใช้รักษาอาการ
ด้านสายตา ต้านมะเร็ง ปรับสมดุลน�้ำตาล และไขมันในเลือด ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือด ปรับสมดุล
ความดันโลหิต บ�ำรุงตับ ไต และกระเพาะอาหาร คลายเครียด

ในโกจิ เบอร์รี่ มีสารซีแซนทีน (Zeaxanthin) ปริมาณสูง ซึ่งสารนี้ให้ผลลดอาการ

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

จอประสาทตาเสือ่ ม เนือ่ งจากสูงอายุ และในคนไข้เบาหวาน ลดอาการสายตาอ่อนล้า และชะลอการเสือ่ มของสายตา
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กลุ่มดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  

ฟิชเชอร์ อีพีเอ
(Fisher EPA)

ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย
น้ำ�มันปลา
1,000 มก.
ให้กรดไอโคซาเพนทาโนอิก (อีพเี อ) 400 มก.
ให้กรดโดโคซาเฮกซาโนอิก (ดีเอชเอ) 200 มก.
วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ 1 แคปซูล
11-1-01049-1-0131
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ขนาดบรรจุ :		 30 แคปซูล
ราคาขาย		 850 บาท
ราคาสมาชิก		 650 บาท

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

น้ำ�มันปลาสกัดชนิด

เข้มข้น

สารอาหารต้านการอักเสบ ปรับสมดุลโคเลสเตอรอล

EPA จะผลิตสารคล้ายฮอร์โมนส�ำคัญที่เรียก

ไอโคซานอยด์ ซึง่ มีผลระงับการอักเสบ ในขณะที่ DHA
จะไม่ผลิตสารไอโคซานอยด์ แต่จะท�ำหน้าทีเ่ ป็นเหมือน
โครงสร้าง ที่มีประโยชน์ต่อเยื่อหุ้มเซลล์ส�ำคัญที่สมอง
และจอตา นักวิทยาศาสตร์พบว่า DHA สามารถเปลีย่ น
เป็น EPA ได้ในร่างกายยามจ�ำเป็น แต่ EPA จะไม่
เปลี่ยนเป็น DHA
ในธรรมชาติ กรดไขมันทัง้ 2 ชนิด จะพบร่วมกัน
และท�ำงานคล้ายคลึงกัน โดยทั้ง 2 ชนิด มีคุณสมบัติ
ในการลดระดับโคเลสเตอรอล และไตรกลีเซอร์ ไรด์ใน
เลือด และแต่ละชนิด ก็ยงั มีคณุ สมบัตเิ ฉพาะของตัวเอง
โดยที่ EPA ให้ผลระงับขบวนการอักเสบ ทัง้ แบบเรือ้ รัง
และเฉียบพลัน มีผลให้ลดความเจ็บปวดที่เกิดจาก
อาการอักเสบ อย่างเช่น ข้ออักเสบ ทัง้ ในผูป้ ว่ ยข้อเสือ่ ม
และผูป้ ว่ ยโรคแพ้ภมู ติ วั เอง อย่างเช่น เอสแอลอี (SLE)
หรือข้ออักเสบรูมาตอยด์
การบริโภคโอเมก้า-3 ท�ำให้ผู้ป่วยข้ออักเสบ
รูมาตอยด์ มี อาการดี ขึ้น โดยที่อาการบวมลดลง

เจ็บปวดน้อยลง อาการข้อติดขัดในยามเช้าลดลง
การเคลื่อนไหวข้อดีขึ้น และข้อมีแรงมากขึ้น ปริมาณ
การบริโภค ประมาณ 3 กรัม/วัน ติดต่อกันอย่างน้อย
3 เดือน
นอกจากคุ ณสมบั ติ การต้ านอาการอั กเสบที่
โดดเด่นของ EPA แล้ว เมือ่ ปริมาณ EPA ในสมองลดลง
ศูนย์หิวของมนุษย์จะถูกกระตุ้น การที่มีปริมาณ EPA
ในสมองเพี ย งพอ จะท� ำ ให้ เ ราไม่ รู ้ สึ ก หิ ว ซึ่ ง เป็ น
ความหวังใหม่ในการควบคุมน�้ำหนักอีกด้วย
EPA เป็นส่วนส�ำคัญในเซลล์ทุกเซลล์ของเรา
หากขาด EPA เซลล์ของเราจะไม่สามารถสือ่ สารกันได้
นักวิทยาศาสตร์พบว่า EPA ช่วยต้านอาการซึมเศร้า และ
โรคอารมณ์ปรวนแปรไม่คงที่
อาการที่เหมาะกับการใช้น�้ำมันปลาในสูตรที่มี
EPA สูง
• ข้ออักเสบ และข้ออักเสบรูมาตอยด์
• อาการเจ็บปวด หรือเมื่อยกล้ามเนื้อ และอ่อนล้า
เรื้อรัง (ME/CFS)
• ผื่นแพ้ผิวหนัง สิว สะเก็ดเงิน (เรื้อนกวาง)
• ภาวะสมาธิสั้น (ADHA) และการอ่านหนังสือไม่ออก
(Dyslexia)
• ภาวะซึมเศร้า (Depression) และอารมณ์ปรวนแปร
สุดขั้ว (Bipolar Disorder)
• โรคจิตเภท
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การอั ก เสบในร่ า งกายมนุ ษ ย์ เกิ ด ขึ้ น ได้ กั บ
อวัยวะต่างๆ มีผลให้อวัยวะนัน้ เป็นอันตราย และสูญเสีย
การท�ำงานทีป่ กติไป กรดไขมันโอเมก้า-3 มี 2 ชนิด คือ
EPA ซึ่งมีความส�ำคัญในการระงับอาการอักเสบ และ
ให้ผลดีต่อหัวใจ และหลอดเลือด และ DHA ซึ่งให้ผลดี
ต่อสมอง และจอตา

กลุมดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร

ไลโคปน อีพีเอ
(Lycopene EPA)

สวนประกอบสําคัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบดวย
ไลโคปน 10 %
60 มก.
ซิงค อะมิโน แอซิค คีเลต 20 %
75 มก.
นํ้ามันปลา(อีพีเอ 40%, ดีเอชเอ 25%) 365 มก.
วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ 1-2 แคปซูล
ขนาดบรรจุ :
ราคาขาย
ราคาสมาชิก

นวตักรรมอาหารเสรมิโดยแพทย์ และเภสชักร

30
875
700

แคปซูล
บาท
บาท

เอกสารเพอ่ืการอบรมภายในบรษิทัฯเทา่นน้ั
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กลุมดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร

โรสฮิป แอนด ฟชออยล
(Rosehip And Fish Oil)

สวนประกอบสําคัญ : ใน 1 เม็ด ประกอบดวย
ผงโรสฮิป
500 มก.
นํ้ามันปลา (อีพีเอ 40%, ดีเอชเอ 20%) 500 มก.
วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ 1 เม็ด
ขนาดบรรจุ :
ราคาขาย
ราคาสมาชิก

นวตักรรมอาหารเสรมิโดยแพทย์ และเภสชักร

30 เม็ด
950 บาท
750 บาท

เอกสารเพอ่ืการอบรมภายในบรษิทัฯเทา่นน้ั

11-1-01049-1-0219

กลุ่มดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร    ไวต้าแคล

(Vitacal)

ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

650
150
30
25
7

มก.
มก.
มก.
มก.
มก.

6 มก.

โปแตสเซียม ไอโอไดน์ 0.099 มก.
(ให้ไอโอดีน 75 มคก.)
วิตามินดี 3
0.95 มก.
วิตามินเค
0.3 มก.
โฟลิค แอซิด
0.1 มก.
วิตามินบี 12
0.001 มก.

วิธีรับประทาน
3 มก. รับประทานวันละ 2 แคปซูล
3 มก.

11-1-11458-1-0003

ขนาดบรรจุ : 60 แคปซูล
1.5 มก. ราคาขาย		 1,100 บาท
ราคาสมาชิก		 880 บาท
1 มก.

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

แคลเซียม อะมิโน แอซิด คีเลต
แมกนีเซียม อะมิโน แอซิด คีเลต
วิตามินซี
สารสกัดฮอร์สเทล
ไอรอน อะมิโน แอซิด คีเลต
(ให้เหล็ก 1.4 มก.)
ซิงค์ อะมิโน แอซิด คีเลต
(ให้สังกะสี 1.2 มก.)
แมงกานีส อะมิโน แอซิด คีเลต
(ให้แมงกานีส 0.48 มก.)
โบรอน อะมิโน แอซิด คีเลต
(ให้โบรอน 0.3 มก.)
คอปเปอร์ อะมิโน แอซิด คีเลต
(ให้ทองแดง 0.225 มก.)
ไพริดอกซีน ไฮโดรคลอไรด์
(ให้วิตามินบี 6 0.9 มก.)

สารอาหาร

ภาวะกระดูกพรุน (Osteoporosis) หรือ ภาวะกระดูกบาง
(Thin Bone) เป็นโรคร้ายแรงซึ่งรบกวนคุณภาพชีวิตของผู้คน
จำ�นวนมาก สถิติพบว่า ประชากรหญิงที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ถึง
50% เป็นโรคกระดูกพรุน แต่โรคกระดุกพรุนนี้ เป็นโรคที่สามารถ
ป้องกันได้ ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังสามารถรักษาได้ โดยการใช้สารอาหาร
ที่ให้ผลบำ�รุง และซ่อมแซมกระดูก ร่วมกับการปรับพฤติกรรม
การดำ�เนินชีวิต
สารอาหารบำ�รุงกระดูก มีตั้งแต่แร่ธาตุหลัก แร่ธาตุรอง
วิตามิน และเกลือแร่ชนิดต่างๆ ทำ�งานร่วมกัน เพื่อเสริมสร้าง
บำ�รุง และซ่อมแซมกระดูก ปกติแล้วแร่ธาตุจะมีการดูดซึมเข้าสู่
ร่างกายได้ยาก เว้นแต่แร่ธาตุนนั้ มีการจับตัวกับโปรตีน (chelation)
ในกระเพาะอาหาร ดังนั้น แร่ธาตุที่จับกับโปรตีนแล้ว (Chelated
Mineral) จะช่วยให้มีการดูดซึมแร่ธาตุนั้นๆ ผ่านผนังลำ�ไส้ได้ดี
ยิ่งขึ้น
• แคลเซียม อะมิโน แอซิด คีเลต แคลเซียมเป็นแร่ธาตุที่มี
ความสำ�คัญต่อการสร้าง การซ่อมแซม และการเจริญเติบโตของ
กระดูก และฟัน นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในการควบคุมการหดตัวของ
กล้ามเนื้อ การเต้นของหัวใจ การแข็งตัวของเลือด เมื่อมีการเกิด
นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ป้องกันกระดูกเสื่อม
กระดูกพรุน

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

บาดแผล การทำ�งานเป็ น ปกติ ข องระบบประสาท
ปรั บ สมดุ ล ความดั น โลหิ ต และไขมั น ในเส้ น เลื อ ด
ป้องกันมะเร็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่
• แมกนีเซียม อะมิโน แอซิด คีเลต แมกนีเซียม
ทำ�หน้าทีเ่ ป็นตัวนำ�พาแคลเซียมเข้าสูภ่ ายในเซลล์กระดูก
ทัง้ ยังทำ�หน้าทีเ่ สริมสร้างความหนาแน่น และปรับแต่ง
รูปร่างของกระดูก และยั ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ การทำ�งาน
อย่างเป็นปกติของเอนไซม์มากกว่า 300 ชนิดในร่างกาย
และการหด และคลายตัวของกล้ามเนื้อ
• สารสกัดจากหญ้าหางม้า พืชสมุนไพรจาก
ธรรมชาติ ช่วยเร่งการสมานกระดูกที่แตก และเสื่อม
• ไอรอน อะมิโน แอซิด คีเลต เป็นองค์ประกอบ
สำ�คัญของการสร้างเซลล์กระดูก (Osteoblast) การขาด
ธาตุเหล็กส่งผลให้เกิดภาวะกระดูกพรุนได้
• ซิงค์ อะมิโน แอซิด คีเลต กระตุ้นการดูดซึม
ของแคลเซียมเข้ากระดูก และช่วยการทำ�งานของ
เอนไซม์ที่สร้างเนื้อกระดูก (Matrix Building)
• แมงกานีส อะมิโน แอซิด คีเลต มีบทบาทสำ�คัญ
ในการสร้างกระดูกอ่อน และคอลลาเจน
• โบรอน อะมิโน แอซิด คีเลต ช่วยการทำ�งาน
ของแคลเซียม และแมกนีเซียม

• คอปเปอร์ อะมิโน แอซิด คีเลต ช่วยการทำ�งาน
ของคอลลาเจน และการสร้างเนื้อกระดูก
• วิตามินบี 6 เป็นโคแฟคเตอร์ของเอนไซม์ ใน
การสร้าง และการทำ�ลายคอลลาเจน
• วิตามินบี 12 ช่วยในกระบวนการสร้าง และ
สลายกระดูก
• วิ ต ามิ น ซี เป็ น สารสำ�คั ญ ในกระบวนการ
สังเคราะห์คอลลาเจน ซึง่ เป็นส่วนสำ�คัญของเนือ้ กระดูก
• วิ ต ามิ น ดี 3 เป็ นวิ ต ามิ น สำ�คั ญ ที่ ทำ�หน้ า ที่
ควบคุ ม การดู ด ซึ ม และการกำ�จั ด แคลเซี ย ม และ
ฟอสฟอรัสในร่างกาย
• วิ ต ามิ น เค เป็ นวิ ต ามิ น จำ�เป็ น ในการสร้ า ง
โครงสร้าง (Matrix) ของกระดูก ซึ่งเป็นโครงสร้างที่มี
แคลเซียมไปเกาะ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กระดูก
• โฟลิค แอซิด ป้องกันกระดูกพรุน หลอดเลือด
แข็งตัว และลดสารโฮโมซีสเทอีน (Homocysteine) ที่
ทำ�ให้หลอดเลือดอักเสบ และแข็งตัว
• ไอโอดีน เป็นแร่ธาตุสำ�คัญในการสร้างไทรอยด์
ฮอร์โมน ซึง่ เป็นฮอร์โมนทีท่ ำ�ให้มกี ารสร้างกระดูก และ
ทำ�ให้กระดูกมีรูปร่างเป็นปกติ

หญ้าหางม้า
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กลุ่มดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร    คอลลาดีน (Colladene)
ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย
สารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม 250 มก.
คอลลาเจน เปปไทด์
250 มก.
วิธีรับประทาน
รับประทานวันละประมาณ 2-4 แคปซูล หลังอาหาร
11-1-11458-1-0004

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ขนาดบรรจุ : 30 แคปซูล
ราคาขาย		 1,100 บาท
ราคาสมาชิก		 850 บาท

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

ผลงานวิจยั จากสถาบัน Massachusetts Institute
of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า สารสกัด
จากกระดูกอ่อนปลาฉลาม มีสารซึง่ ออกฤทธิใ์ นการยับยั้ง
การเจริ ญ เติ บ โตของกลุ ่ ม เส้ น เลื อ ดฝอยที่ ไ ป
หล่อเลี้ยงเซลล์มะเร็ง เป็นการตัดแหล่งอาหารของ

สารสกัดจาก กระดูกอ่อนปลาฉลาม

สำ�หรับข้อเสื่อม เข่าเสื่อม และมะเร็ง
เหมือนฟองน�้ำ หรือเป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ของนวม
ทีป่ อ้ งกันการเสียดสีของปลายกระดูกแข็งสองท่อน
การแพทย์แผนตะวันตก โดยเฉพาะใน ทวีปยุโรป
และสหรัฐอเมริกา มีการใช้สารคอนโดรอิทิน ซัลเฟต
กันอย่างกว้างขวาง ในการป้องกัน และรักษาคนไข้ที่
เจ็บป่วยด้วยอาการข้อเสื่อม เข่าเสื่อม เพราะดีกว่า
ยาแก้ปวดธรรมดา นอกจากจะบรรเทาอาการปวด และ
อักเสบแล้ว สารคอนโดรอิทนิ ซัลเฟต ยังสามารถชะลอ
อาการเสือ่ ม และป้องกันอาการเสือ่ มได้ดว้ ย ในกระดูกอ่อน
ปลาฉลามจะเป็นแหล่งของสารนี้ ใ นปริมาณมาก

สารส�ำคัญในกระดูกอ่อนปลาฉลาม คือ คอนโดรอิทนิ
ซัลเฟต (Chondroitin Sulfate) ซึ่งเป็นสารที่ท�ำหน้าที่
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เซลล์มะเร็ง มีผลให้เซลล์มะเร็งซึง่ เกิดขึน้ แล้วฝ่อตัวลง และ
ยับยั้งเซลล์มะเร็งที่เพิ่งเริ่มเกิดใหม่ และในหนังสือชื่อ
Shark Don’t Get Cancer - How Shark Cartilage Could
Save Your Life เขียนโดย น.พ. I. William Lane
จากมหาวิทยาลัย Harvard ได้กล่าวถึง การรวบรวม
ผลงานวิจยั ของแพทย์หลายท่านซึง่ ค้นพบว่า นอกจาก
สารสกั ด จากกระดู ก อ่ อ นปลาฉลาม จะช่ ว ยยั บ ยั้ ง
การเติบโตของเซลล์มะเร็งแล้ว ยังสามารถลดอาการ
อักเสบ และเจ็บปวดของไขข้อต่างๆ ได้ และยังช่วย
ในการรักษาโรคเรื้อนกวาง (สะเก็ดเงินสะเก็ดทอง)
ได้อกี ด้วย

กลมุ่ดแูลสขุภาพ
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร

ไฟโตเจน
(Fytogen)

สวนประกอบสําคญั : ใน 1 แคปซลูประกอบดวย
170
100
30
80
6
50
5

มก.
มก.
มก.
มก.
มก.
มก.
มก.

วธิรีบัประทาน
รบัประทานครง้ัละ 2 แคปซลู
วนัละ 2 ครง้ั ขณะทอ้งวา่ง
11-1-13958-5-0141

ขนาดบรรจุ : 60 แคปซลู
ราคาขาย
1,500 บาท
ราคาสมาชกิ 1,250 บาท
เอกสารเพอ่ืการอบรมภายในบรษิทัฯเทา่นน้ั

เบตากลแูคน
สารสกดัจากเหด็หลนิจอื
สารสกดัจากขงิ
สารสกดัจากชาเขยีว
แคลเซยีมดี แพนโทธเินต
สารสกดัจากขมน้ิชนั
วตา
ิ มนิเอ อะซเิตท

นวตักรรมอาหารเสรมิโดยแพทย์ และเภสชักร

สารอาหาร

ต้านมะเร็ง

ขิง

ขมิ้นชัน

ยังใช้ในการป้องกันการกลับเป็นซ�้ำของผู้ป่วยมะเร็ง
ที่ได้รับการรักษาแล้วด้วย
• สารสกัดจากชาเขียว มีสารกลุ่ม Polyphenols
หรือ Tea Tannin ซึง่ มีฤทธิป์ อ้ งกันมะเร็ง โดยออกฤทธิ์
ต้านอนุมลู อิสระ และการต้านการแบ่งตัวอย่างผิดปกติ
ของเซลล์
• สารสกัดจากขิง มีสาร Gingerol ซึง่ ยับยัง้ และ
ป้องกันการก่อตัวของมะเร็งได้ โดยเฉพาะมะเร็งรังไข่
และมะเร็งเต้านม
• สารสกัดจากขมิ้นชัน มีรายงานทางการแพทย์
ถึงคุณสมบัติในการฆ่าเซลล์มะเร็งของขมิ้นชัน โดย
การเหนี่ยวน�ำให้เซลล์มะเร็งระยะต้นท�ำลายตัวเอง
(Apoptosis) ก่อนที่จะเจริญเติบโตต่อไป จึงใช้ในแง่
การป้องกันการเกิดมะเร็ง และป้องกันการกลับซ�้ำของ
เซลล์มะเร็งได้ด้วย นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติยับยั้ง
การเติบโตลุกลามของเซลล์มะเร็ง และมีคุณสมบัติใน
การยับยั้งการเจริญเติบโตของร่างแหหลอดเลือดฝอย
ที่มาหล่อเลี้ยงเซลล์มะเร็ง และกระตุ้นภูมิต้านทาน

เห็ดหลินจือ

ชาเขียว
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มีสารอาหารต้านมะเร็ง ในแบบของแพทย์ทางเลือก
หลายชนิด สามารถใช้ร่วมกับการรักษาของแพทย์
แผนปัจจุบนั ได้ เนือ่ งจากผลการวิจยั ทางการแพทย์ของ
สารสกัดแต่ละชนิด พบว่า เมื่อมีการน�ำมาใช้ร่วมกัน
สามารถให้ ผ ลการรั ก ษาที่ ดี ก ว่ า ส� ำ หรั บ โรคมะเร็ ง
หลายชนิ ด เช่ น โรคมะเร็ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ ฮอร์ โ มน
ทัง้ สตรี และบุรษุ เช่น มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งเต้านม
มะเร็งปากมดลูก มะเร็งมดลูก มะเร็งท่อน�ำไข่ มะเร็งรังไข่
เป็นต้น ทัง้ ในแง่ของการป้องกันการเกิด การรักษาร่วม
และป้องกันการกลับซ�้ำของเซลล์มะเร็ง
• เบต้า กลูแคน ท�ำให้ระบบตรวจจับเซลล์ผิด
ปกติ ข องร่ า งกายท� ำ งานไวขึ้ น และเม็ ด เลื อ ดขาว
ซึ่ ง ท� ำ หน้ า ที่ ท� ำ ลายสิ่ ง แปลกปลอม ท� ำ หน้ า ที่ ไ ด้ มี
ประสิทธิภาพขึน้ จึงท�ำลายเซลล์ทมี่ โี อกาสก่อมะเร็งได้
อย่ า งรวดเร็ ว ก่ อ นที่ จ ะพั ฒ นาเป็ น ก้ อ นมะเร็ ง ขึ้ น
การค้นคว้าพบว่า เบต้า กลูแคน ใช้ได้ผลดีในมะเร็งเต้านม
และมะเร็งในอวัยวะที่สะสมไขมัน
• สารสกัดจากเห็ดหลินจือ กระตุ้นภูมิต้านทาน
ของร่างกาย และถูกน�ำมาใช้ร่วมกับการให้เคมีบ�ำบัด
เพื่ อ ลดอาการข้ า งเคี ย งจากเคมี บ� ำ บั ด นอกจากนี้

กลุ่มดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  

มูชิ (Mushi)

ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 เม็ด ประกอบด้วย
สารสกัดเห็ดไมตาเกะ
สารสกัดเห็ดชิตาเกะ
สารสกัดเห็ดหลินจือแดง
เบต้า กลูแคนจากบรีเวอร์ ยีสต์
ขมิ้นชัน
วิตามินซี

180
180
180
180
100
60

มก.
มก.
มก.
มก.
มก.
มก.

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ 1-2 เม็ด
ขนาดบรรจุ :		 30 เม็ด
ราคาขาย		 1,880 บาท
ราคาสมาชิก 1,500 บาท
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เห็ดในทางการแพทย์
สุดยอดสารอาหารต้านมะเร็ง

มีการวิจัยสารสกัดจากธรรมชาติหลายชนิด ที่
มีส่วนช่วยในการก�ำจัด หรือยับยั้งการเจริญเติบโต
เซลล์มะเร็ง โดยเฉพาะกลุ่มเห็ดที่เป็นยา อย่างเช่น
เห็ดไมตาเกะ เห็ดชิตาเกะ เห็ดหลินจือแดง เป็นต้น สารอืน่ ๆ
ที่มีงานวิจัยในการต้านมะเร็ง ได้แก่ สารเบต้ากลูแคน
สารสกัดขมิ้นชัน วิตามินซี และวิตามินดี

สารส�ำ คั ญ ชนิ ดหนึ่งในเห็ดหลินจือ คือ
เจอร์มาเนียมอินทรีย์ (Organic Germanium) ท�ำหน้าที่
กระตุน้ การท�ำงานของเม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่ กระตุน้
ภูมติ า้ นทานชนิดครอบคลุมทุกอย่าง เพิม่ ออกซิเจนใน
ระดับเซลล์ กระตุน้ ให้รา่ งกายผลิตแกมม่าอินเตอร์เฟอรอน
(IFN-g) ซึ่งเป็นโปรตีนที่ร่างกายผลิตขึ้น ใช้ในการฆ่า
นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

เซลล์มะเร็ง และลดผลข้างเคียงจากการให้เคมีบ�ำบัด
และฉายรังสี การสร้างภูมิต้านทานชนิดไม่จ�ำเพาะ
เจาะจงนี้ ครอบคลุมถึงการต่อต้านเชื้อไวรัสด้วย โดย
เฉพาะเชื้อโรคเอดส์ เห็ดหลินจือ จึงเป็นสมุนไพรที่
เหมาะกับทั้งผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยมะเร็ง
เห็ดชิตาเกะ หรือเห็ดหอม อุดมไปด้วยกรดอะมิโน
รวมถึงวิตามิน และแร่ธาตุตามธรรมชาติหลายชนิด
สารสกัด 1,3 เบต้ากลูแคนจากเห็ดชิตาเกะ มีประโยชน์
ในการยับยัง้ การแบ่งตัวของเชือ้ ไวรัสหลายชนิด รวมทัง้
ไวรัสเอชไอวี และงูสวัด และมีสารเลนติแนน ( Lentinan )
ซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันการเกิดเนื้องอก และยังช่วย
ลดโคเลสเตอรอล และความดันโลหิตอีกด้วย การให้
สารเลนติแนนควบคู่กับการให้เคมีบ�ำบัด ท�ำให้ลด
การท�ำลายเซลล์ดีอันเป็นผลจากเคมีบำ� บัดอีกด้วย

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

เห็ดหลินจือ ปั จ จุ บั น มี อ ยู ่ ใ นต� ำ รั บ ยาของ
สหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศในยุโรป เป็นยา
ทางเลือกเพื่อรักษามะเร็ง ความดันโลหิตสูง ไขมัน
ในเลือดสูง มีเจอมาเนียมอินทรีย์ และเบต้ากลูแคน
เป็นตัวยาส�ำคัญกับพฤกษเคมีอกี 252 ชนิด เห็ดหลินจือ
เป็นที่ยอมรับ และได้สมญาว่า เห็ดมหัศจรรย์ ที่
กระทรวงสาธารณสุข ประเทศญี่ปุ่น อนุญาตให้ใช้เป็น
ยาทางเลือก เพื่อรักษาโรคมะเร็ง

เห็ดชิตาเกะยังมีฤทธิใ์ นการกระตุน้ อินเตอร์เฟอรอน
ยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสหลายชนิด รวมทั้ง
ไวรัสเอชไอวีดว้ ย มีงานวิจยั ว่า สารเลนติแนน สามารถ
ยืดอายุของผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะท้ายของมะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งล�ำไส้ และมะเร็งเต้านม
เห็ดไมตาเกะ ได้ชื่อว่าเป็น “ราชาแห่งเห็ด”
มีสรรพคุณโดดเด่นในการป้องกันความดันโลหิตสูง และ
โรคมะเร็ง เสริมสร้างระบบภูมคิ มุ้ กัน ใช้ลา้ งสารพิษทีต่ บั
และปอด เห็ดไมตาเกะมีฤทธิใ์ นการระงับการเจิญเติบโต
ของเนือ้ งอก ลดระดับโคเลสเตอรอล และไตรกลีเซอร์ไรด์
เบต้ากลูแคน เป็นสารโพลีแซคคาไรด์ที่มีใน
เห็ดหลินจือ เห็ดชิตาเกะ และเห็ดไมตาเกะ มีสรรพคุณ
ในการกระตุน้ ภูมติ า้ นทาน และต่อต้านมะเร็ง มีหน้าที่
กระตุ้นเม็ดโลหิตขาวขนาดใหญ่ให้ตื่นตัว และออก
มากิน และย่อยสิ่งแปลกปลอม พร้อมกับหลั่งสารเคมี
ไซโตไคน์ (Cytokines) หลายชนิด เพื่อท�ำหน้าที่เป็น
ภูมิคุ้มกัน ซึ่งให้สรรพคุณต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย และ
ไวรัส โรคเอดส์ โรคงูสวัด ฯลฯ

Lingzhi

Maitake

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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ผลิตภัณฑเสริมอาหาร

ถั่งเชาผงผสมสารสกัดจาก เห็ดหลินจือ
(Cordyceps Powder Plus Reishi Extract)
สวนประกอบสําคัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบดวย
ถังเชาผง
สารสกัดจากเห็ดหลินจือ

300 มก.
150 มก.

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ 1 แคปซูล
ขนาดบรรจุ :
ราคาขาย
ราคาสมาชิก

นวตักรรมอาหารเสรมิโดยแพทย์ และเภสชักร

30 แคปซูล
1,500 บาท
1,250 บาท

เอกสารเพอ่ืการอบรมภายในบรษิทัฯเทา่นน้ั
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กลุ่มดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร   อิมแมกซ์ (Immax)
ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย
สารสกัดจากส้ม และมะนาว
สารสกัดพลูคาว
เบต้ากลูแคนจากบริเวอร์ ยีสต์
สารสกัดจากใบแปะก๊วย
วิตามินซี

250
200
150
60
30

มก.
มก.
มก.
มก.
มก.

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ 1 แคปซูล
ขนาดบรรจุ :		 30 แคปซูล
ราคาขาย		 1,250 บาท
ราคาสมาชิก		 980 บาท
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สารอาหารสำ�หรับ

หอบหืด – ภูมิแพ้
ทีม่ ากเกินไป ต่อสิง่ ทีม่ ากระตุน้ ซึง่ เรียกว่า “สารก่อภูมแิ พ้”
ผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้ จะมีภาวะภูมิต้านทานอ่อนแอ
ไปด้วย เนื่องจากระบบภูมิต้านทานจะถูกกระตุ้นให้
ท�ำงานตลอดเวลา ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้เรื้อรัง จะเป็นผู้ที่
ติดเชือ้ ต่างๆได้งา่ ย และน�ำไปสูโ่ รคหอบหืด โพรงไซนัส
อักเสบ และทางเดินหายใจอักเสบเรือ้ รังได้ สารอาหารทีม่ ี
คุณสมบัตชิ ว่ ยลดอาการภูมแิ พ้นนั้ มีกลไกหลักๆในการ
ท�ำให้ร่างกายไม่ไวต่อการถูกกระตุ้นโดยสารก่อภูมิแพ้
จะช่วยลดการมีภาวะภูมิต้านทานไวเกินได้ นอกจากนี้
ยังป้องกันการเกิดภูมแิ พ้ในครัง้ ต่อไป เสริมภูมติ า้ นทาน
ท�ำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น
• สารสกัดจากพืชตระกูลส้ม และมะนาว ให้วติ ามินซี
จากธรรมชาติ ช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานให้กับร่างกาย
และต้านอนุมูลอิสระ
• สารสกัดจากพลูคาว กระตุ้นภูมิต้านทาน ยับยั้ง
การหลั่งฮีสตามีนจาก Mast Cell ซึ่งเป็นสารที่ท�ำให้
เกิดอาการแพ้ มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ยับยั้งเชื้อไวรัส
ไข้หวัดใหญ่ และเชื้อไวรัสที่ท�ำให้เกิดงูสวัด
• เบต้ากลูแคนจากบริเวอร์ ยีสต์ สารสกัดจากยีสต์
โดยใช้เทคโนโลยีชวี ภาพ ช่วยกระตุน้ ภูมติ า้ นทาน ท�ำให้

การท�ำงานของเม็ดเลือดขาว มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทัง้ ต่อเชือ้ แบคทีเรีย และเชือ้ ไวรัส มีผลการวิจยั ในผูป้ ว่ ย
ทีม่ ภี าวะภูมติ า้ นทานต�ำ่ หรือบกพร่อง ป้องกันการติดเชือ้
ทางเดินหายใจ ลดอาการ ระยะเวลา และความรุนแรง
ของการเป็นหวัด และไข้หวัดใหญ่
• สารสกัดจากใบแปะก๊วย มีงานวิจยั ในเรือ่ งการลด
อาการภูมิแพ้ หอบหืด ต้านการอักเสบ กระตุ้น
การไหลเวียนเลือด และออกซิเจนไปยังเซลล์ทวั่ ร่างกาย
ต้านอนุมูลอิสระ
• วิตามินซี ช่วยลดอาการอักเสบ ปกป้องเนือ้ เยือ่ ปอด
และถุงลมปอด ท�ำให้ปอดฟอกอากาศได้ดียิ่งขึ้น
แนะน�ำให้ ใช้ สารอาหารส�ำหรับหอบหืด ภูมิแพ้
ควบคู่กับสารสกัดจากเมล็ดองุ่น เนื่องจาก
สาร OPC ในเมล็ดองุ่น ท�ำให้อาการภูมิแพ้ดีขึ้น
ลดการผลิตฮีสตามีนลง จึงลดความรุนแรงของ
อาการภูมิแพ้ลงได้
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โรคภูมิแพ้ เป็นภาวะที่ร่างกายมีการตอบสนอง

กลุ่มดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  

ไวต้าซี (Vita C)

ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย
สารสกัดจากมะขามป้อม
วิตามินซี

320
60

มก.
มก.

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ 1-2 แคปซูล
ขนาดบรรจุ :		
ราคาขาย		
ราคาสมาชิก
ขนาดบรรจุ :		
ราคาขาย		
ราคาสมาชิก
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30
480
380
60
750
600

แคปซูล
บาท
บาท
แคปซูล
บาท
บาท
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มะขามป้อม

วิตามินซีธรรมชาติ

สารอาหารกระตุ้นภูมิต้านทาน ต้านอนุมูลอิสระ
มะขามป้อม เป็นผลไม้ที่มีปริมาณวิตามินซี ป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟัน ขับลม ปวดกระเพาะ
ช่วยระบาย ช่วยเรือ่ งโลหิตจาง ถุงน�ำ้ ดีอกั เสบ อาหารไม่ยอ่ ย
และปัญหาทางเดินปัสสาวะ ทางเดินหายใจอักเสบ
หอบหืด และภูมิแพ้

วิตามินซี กงล้อสำ�คัญ

ในการทำ�งานของสารต้านอนุมลู อิสระทุกชนิด
วิตามินซี ท�ำหน้าที่เหมือนกงล้อที่ช่วยให้

สารต้านอนุมูลอิสระตัวอื่นออกฤทธิ์ ได้ดีขึ้น ได้แก่
วิตามินอี สารสกัดเมล็ดองุ่น และกลูต้าไธโอน ซึ่งเมื่อ
รับประทานร่วมกับวิตามินซี จะมีระดับในกระแสเลือด
สูงขึ้น และอยู่ในกระแสเลือดได้นานขึ้น นอกจากนี้
วิตามินซียังเป็นสารส�ำคัญในกระบวนการสังเคราะห์
คอลลาเจนในร่างกาย
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สูงถึง 40% มะขามป้อม 1 ผล มีวิตามินซีเท่ากับ
ส้ม 2 ผล ผลการวิจัยพบว่า วิตามินซีในมะขามป้อม
ให้ผลต้านอนุมลู อิสระสูงกว่าวิตามินซีสงั เคราะห์มากนัก
มะขามป้อมยังมีสารประกอบที่มีประโยชน์ที่เรียกว่า
สารประกอบฟีนอลลิค (Phenolic Compound) อยู่
อีกมากมายหลายชนิด ซึ่งเป็นสารส�ำคัญในกลไก
การออกฤทธิท์ างเภสัชวิทยาอันหลากหลายของมะขามป้อม
ฤทธิ์ในทางเภสัชวิทยาของมะขามป้อม ที่ได้รบั การวิจยั
มีดงั นี้ ฤทธิต์ า้ นไวรัสไข้หวัดใหญ่ ต้านไวรัส HIV แก้ไอ
ต้านการอักเสบ ลดความดันโลหิต ยับยัง้ การก่อกลายพันธุ์
ท�ำให้ป้องกันเซลล์ร่างกายเปลี่ยนเป็นเซลล์มะเร็ง
ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ ต้านการเกิดแผลใน
กระเพาะอาหาร ลดโคเลสเตอรอล ปกป้องตับ หัวใจ
และหลอดเลือด ป้องกันตับ และไตจากอันตรายของ
สารพิษ
สรรพคุณในทางยาของมะขามป้อม ทีใ่ ช้กนั ทัว่ ไป
ในต�ำรับยาไทย คือ มีฤทธิฝ์ าดสมาน แก้ทอ้ งเสีย แก้โรคบิด

กลุ่มดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร   เบต้าสไป

(Betaspi)

ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย
เบต้ากลูแคน (1,3/1,6)
สาหร่ายสไปรูลิน่า
วิตามินซี
ซีลีเนียม อะมิโน แอซิด คีเลท
ซิงค์ อะมิโน แอซิด คีเลท

250
250
60
7
75

มก.
มก.
มก.
มก.
มก.

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ 1-2 แคปซูล
ขนาดบรรจุ :		 30 แคปซูล
ราคาขาย		 950 บาท
ราคาสมาชิก		 750 บาท
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เบต้ากลูแคน และ

สาหร่ายสไปรูลนิ า่

สารอาหารกระตุ้นภูมิต้านทาน ต้านไวรัส

สาหร่ายสไปรูลิน่า มีคลอโรฟิลล์ ซึ่งเป็น ร่วมบ�ำบัดโรคมะเร็ง โดยการกระตุ้นการท�ำงานของ

เลือ ดสีเ ขี ยวในพื ช มีอ งค์ประกอบคล้ายคลึงกับ
เม็ดเลือดแดงของมนุษย์ คลอโรฟิลล์มีบทบาทส�ำคัญ
ในการสร้างภูมิต้านทานให้กับมนุษย์ และมีคุณสมบัติ
ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ไวรัส และ
ต้านการอักเสบ
สาหร่ายสไปรูลนิ า่ ช่วยสร้างภูมติ า้ นทานให้กบั
ร่างกาย โดยการกระตุ้นให้ไขกระดูก ผลิตเม็ดโลหิตทั้ง
แดง และขาว และกระตุ้นอวัยวะทุกอย่างที่เกี่ยวกับ
ภูมิต้านทาน เช่น เม็ดโลหิตขาวขนาดใหญ่ ทีเซลล์
เซลล์เพชฌฆาต และต่อมไทมัส ให้ทำ� งานอย่างเข้มแข็ง
และมีสารเจอเมเนียมอินทรีย์ ซึง่ หยุดการแบ่งตัวของไวรัส
เช่น ไวรัสเอดส์ ไวรัสเริม ไวรัสไข้หวัดใหญ่ ไวรัสคางทูม
สารเจอมาเนียมอินทรีย์ มีฤทธิ์ต้านไวรัสที่แรงมาก
และได้รับการคัดเลือกให้เป็นสาร 1 ใน 6 ชนิด ที่ใช้
ศึกษาในทางการแพทย์ เพื่อรักษาโรคเอดส์

เม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่ ให้ไปท�ำลายเซลล์มะเร็งอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป
เบต้ากลูแคน ช่วยในโรคเอดส์ โรคมะเร็ง โรคติดเชือ้
ทุกชนิด เช่น ไวรัสไข้หวัดใหญ่ แผลอักเสบเรือ้ รัง แผลผ่าตัด
ติดเชื้อ โรคจากเชื้อรา ฯลฯ โคเลสเตอรอลในเลือดสูง
เบาหวาน และโรคแห่งความเสื่อมต่างๆ และยังเป็น
สารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง ควรใช้รว่ มกับยา
ปฏิชวี นะ เนื่องจากจะท�ำให้ใช้ยาปฏิชีวนะน้อยลง และ
การรักษาได้ผล ควรใช้ในคนไข้หลังผ่าตัดเพื่อป้องกัน
แผลติดเชื้อ และใช้ในการป้องกัน และร่วมรักษา
โรคมะเร็ง

เบต้ากลูแคน กระตุ้นระบบภูมิต้านทานของ
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ร่างกาย ใช้รับประทานเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อจาก
เชื้อ โรคต่ า งๆ มี ส รรพคุณ ในการป้อ งกัน และ

กลมุ่ดแูลสขุภาพ
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร

สไปรูแม็ค
(Spirumax)

สวนประกอบสำคญั : ใน 1 แคปซลู ประกอบดวย
600
160
30
100
3
3

มก.
มคก.
มคก.
มคก.
มก.
มคก.

วธิรีบัประทาน
รบัประทาน วนัละ 4 แคปซลู
โดยรบัประทาน ครง้ัละ 2 แคปซลู
ก่อนอาหารเช้า และ 2 แคปซูล
กอ่นอาหารเยน็
11-1-11458-1-0110

ขนาดบรรจุ : 60 แคปซลู
ราคาขาย
1,250 บาท
ราคาสมาชกิ
980 บาท
เอกสารเพอ่ืการอบรมภายในบรษิทัฯเทา่นน้ั

สาหรายสไปรลูินา
แมงกานสี
โครเมยีม
ทองแดง
สงักะสี
ซลีเีนยีม

นวตักรรมอาหารเสรมิโดยแพทย์ และเภสชักร

มีรายงานการวิจัยจากทั่วโลกมาเป็นเวลากว่า
40 ปี ถึงผลของการรับประทานสาหร่ายสไปรูลิน่า
เพือ่ บำ�รุงร่างกาย มีรายงานการวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ ถึงผลของ
การต้านมะเร็ง การเพิม่ ภูมติ า้ นทานให้กบั ร่างกาย และ
ผลของการลดอาการอักเสบ การล้างพิษ โดยเฉพาะ

ยั ง แนะนำ�ในเด็ ก ที่ ไ ม่ ช อบรั บ ประทานผั ก ใช้ บำ�รุ ง
ร่างกายทั่วไป นักกีฬา และผู้สูงอายุ
มีผคู้ นมากมายที่ใช้สาหร่ายสไปรูลนิ า่ อย่างได้ผล
ในการลดน้ำ� หนั ก โดยใช้ ร่ ว มกั บ การจำ�กั ด อาหาร
ประเภทแป้ง ไขมัน และน้ำ�ตาล โดยทีก่ ารรับประทาน

สาหร่ายสไปรูลิน่า สารอาหารบำ�รุงร่างกาย และล้างพิษ

สาหร่ายสไปรูลิน่าก่อนมื้ออาหาร จะช่วยยับยั้งความ
อยากอาหารลงได้
หากนำ�สาหร่ า ยสไปรู ลิ น่ า มาผสมกั บ แร่ ธ าตุ
จำ�เป็นนานาชนิด ทีช่ ว่ ยเสริมสร้างพลังงานให้กบั สมอง
และร่างกาย เช่น โครเมียม คอปเปอร์ แมงกานีส
ซี ลี เ นี ย ม และสั ง กะสี ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการผลิตพลังงาน และการใช้น้ำ�ตาลกลูโคส
ไปหล่อเลี้ยงสมอง ทำ�ให้คุณก้าวเข้าสู่ชีวิตประจำ�วัน
ในทุกเช้าวันใหม่ได้อย่างสดใส และมีประสิทธิภาพ
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an aqueous extract of Spirulina platensis (Arthrospira platensis).
2. Carmichael, et al Scientific American January 1995. “The Toxins of Cyanobacteria.”
3. Hayashi T. Hayashi K., et al, Journal of Natural Products 1996, Vol. 59,No. 1, 83-87, American Chemical Society and American Society of Pharmacognosy.
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พิษจากโลหะหนักที่อาจสะสมในร่างกาย โรคต่างๆ ที่
นักโภชนาการ และแพทย์ทางเลือก แนะนำ�ให้รบั ประทาน
สาหร่ายสไปรูลินา่ เป็นอาหารเสริม คือ โรคเบาหวาน
โรคโลหิตจาง โรคตับอับเสบเรื้อรัง โรคตับอ่อนชนิด
เฉียบพลัน โรคไวรัสลงตับ โรคกระเพาะอาหาร โรคตับแข็ง
ต้ อ กระจก ผมร่ ว ง เหนื่ อ ยง่ า ย วิ ง เวี ย นอยู่ เ สมอ
โรคอ้วน โรคภูมิแพ้ โรคเครียด โคเลสเตอรอลสูง
ท้องเสีย คลื่นเหียน โรคมะเร็ง โรคไต อาหารไม่ย่อย
ข้ออักเสบ โรคเก๊าท์ โรคขาดสารอาหาร พิษจาก
กั ม มั น ตรั ง สี ภาวะน้ำ� ตาลในเลื อ ดต่ำ� นอกจากนี้

กลุ่มดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร   สเต็มแมค (Stemmac)
ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย
สารสกัดสาหร่ายสไปรูลิน่า	
100 มก.
สารสกัดจากสาหร่าย เฮโมโตค็อกคัส 40 มก.
(ให้แอสต้าแซนทิน 2 มก.)
น้ำ�มันรำ�ข้าว
360 มก.
วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ 1-2 แคปซูล หลังอาหาร
ขนาดบรรจุ : 30 แคปซูล
ราคาขาย
1,400 บาท
ราคาสมาชิก 1,100 บาท
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สารอาหารเพื่อการซ่อมแซมร่างกาย
แอสต้ า แซนทิ น จากสาหร่ า ยสี แ ดง พั น ธุ ์
Haematococcus Pluvialis เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
ที่มีประสิทธิภาพสูง และยังมีคุณสมบัติในการปกป้อง
เยื่อหุ้มเซลล์จากการท�ำลายของอนุมูลอิสระ ปกป้อง
DNA หรือสารพันธุกรรมในเซลล์จากการถูกท�ำลาย ซึง่
ป้องกันการกลายพันธุข์ องเซลล์ เป็นการป้องกันมะเร็ง
ได้ ป้องกันเซลล์ผวิ จากการถูกท�ำลายโดยแสงแดด และ
มีบทบาทส�ำคัญในการกระตุ้นระบบภูมิต้านทาน
แอสต้าแซนทิน สามารถผ่านเยื่อหุ้มสมองได้
ท�ำให้ แอสต้าแซนทินมีคณุ สมบัตทิ โี่ ดดเด่นในการปกป้อง
เซลล์สมอง ไขสันหลัง และระบบประสาท พิทกั ษ์หลอดเลือด
และสามารถใช้รว่ มกับสารสกัดเมล็ดองุน่ ในการป้องกัน
เส้นเลือดเสื่อม และเส้นเลือดแตกได้เป็นอย่างดี
• แอสต้าแซนทิน มีงานวิจยั มากมาย ในการป้องกัน
และฟื ้ น ฟู จ อตาที่ เ สื่ อ ม ซึ่ ง พบมากในผู ้ สู ง อายุ
และผู้ป่วยเบาหวาน ท�ำให้อาการสายตาอ่อนล้าดีขึ้น
ป้องกันการเสื่อมของไต และหลอดเลือดในผู้ป่วย
เบาหวาน ป้องกัน และร่วมบ�ำบัดในผูป้ ว่ ยความจ�ำเสือ่ ม
อัลไซเมอร์ และพาร์กินสัน ปรับสมดุลโคเลสเตอรอล
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง LDL ซึ่ ง เป็ น โคเลสเตอรอล
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แอสต้าแซนทิน ความลับของสาหร่ายสีแดง

ตัว ร้ า ย ลดภาวะอั ก เสบในร่ า งกาย ช่ วยในผู้ป ่ว ย
ภูมิแพ้ตัวเอง ภูมิต้านทานต�่ำ และการติดเชื้อไวรัส
เรื้อรัง เช่น กลุ่มผู้ป่วย AIDS ผู้ติดเชื้อไวรัสงูสวัด
และเริม ช่วยในภาวะอาหารไม่ย่อย และโรคกระเพาะ
ท�ำให้สเปิร์มแข็งแรงขึ้น ท�ำให้กล้ามเนื้อท�ำงานดีขึ้น
ลดอาการอักเสบ เมื่อยล้าของกล้ามเนื้อ พิทักษ์ผิว
จากการถูกท�ำลายโดยแสงแดด ท�ำให้ผิวยืดหยุ่นดีขึ้น
ลดเลือน และป้องกันริว้ รอย ท�ำให้หวั ใจเต้นเป็นจังหวะปกติ
ช่วยในผูป้ ว่ ยต่อมลูกหมากโต และมะเร็งต่อมลูกหมาก
ปรับสมดุลความดันโลหิต และคลายเครียด
• สาหร่ า ยสไปรู ลิ น ่ า (Spirulina Algae) มี
ปริมาณโปรตีนเป็นองค์ประกอบมากถึง 55% - 70%
และเป็นโปรตีนที่มีกรดอะมิโนจ�ำเป็นครบทั้ง 8 ชนิด
นอกจากนั้นยังมีวิตามินบี 12 ที่มีผลดีต่อการสร้าง
เม็ดเลือด และยังมีวิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินอี
มีรายงานการวิจัยทั่วโลกมาเป็นเวลาถึง 40 ปี ถึงผล
ของการต้านมะเร็ง เพิ่มภูมิต้านทาน ลดการอักเสบ
ล้างพิษ โดยเฉพาะอย่างยิง่ พิษจากโลหะหนักซึง่ อาจจะ
สะสมในร่างกาย
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ข้าว

• น�้ำมันร�ำข้าว เป็นแหล่งวิตามินบีหนึ่ง วิตามิน
บี ส อง และวิ ต ามิ น บี ร วม รั บ ประทานเป็ น ประจ� ำ
จะสามารถป้องกัน และรักษาโรคเหน็บชาได้ ซึ่งจะ
มีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ปวดแสบ เสียวชา
ตามแขนขา แขนขาไม่ มี แ รง ป้ อ งกั น และรั ก ษา
โรคปากนกกระจอก รักษาอาการเบือ่ อาหาร อ่อนเพลีย
ปวดน่อง ปวดกล้ามเนื้อ และโรคผิวหนังบางชนิด
โรคปลายประสาทอักเสบ และโรคเกีย่ วกับระบบประสาท
บางชนิด บ�ำรุงสมอง มีวติ ามินอีสงู ช่วยต้านอนุมลู อิสระ
ป้องกันการเกิดโรคหัวใจ อัมพาต อัมพฤกษ์ โรคมะเร็ง
โรคแห่งความแก่ และความเสือ่ มทัง้ มวล มีคณุ ค่าอาหาร
เส้นใยสูง ช่วยไม่ให้ทอ้ งผูก และป้องกันมะเร็งล�ำไส้ ป้องกัน
โคเลสเตอรอลในเลือดสูง และหัวใจขาดเลือด ปรับสมดุล
น�ำ้ ตาลในเลือด สร้างความแข็งแรง สดชืน่ ให้กบั ร่างกาย
ท�ำให้ระบบภูมิคุ้มกันโรคดีขึ้น และสามารถป้องกัน
โรคท้องเสียได้

สาหร่ายสีแดง
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กลุ่มดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร   ตรี-ผลา

(Tre-Pala)

ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย
สารสกัดจากสมอไทย
สารสกัดจากสมอพิเภก
สารสกัดจากมะขามป้อม
โครเมียม อะมิโน แอซิด คีเลต

100
100
100
3.25

มก.
มก.
มก.
มก.

วิธีรับประทาน
รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล ครึ่งชั่วโมง
ก่อนอาหารกลางวัน และอาหารเย็น
ขนาดบรรจุ : 30 แคปซูล
ราคาขาย		 1,200 บาท
ราคาสมาชิก		 960 บาท
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การต้านเชือ้ ไวรัส รวมทัง้ เชือ้ HIV และแบคทีเรียบางชนิด
บ�ำรุงหัวใจ ต้านอนุมูลอิสระ และชะลอความชรา
นอกจากนี้ ยังช่วยควบคุมระดับไขมันในเส้นเลือด
และช่วยการท�ำงานของตับในการก�ำจัดไขมันออกจาก
ร่างกาย รวมทั้งกระตุ้นการเผาผลาญของร่างกายด้วย
• สารสกั ด จากสมอพิ เ ภก และสารสกั ด จาก
ผลมะขามป้อม ตามต�ำรับยาไทยโบราณ มีสรรพคุณเพือ่
ควบคุมผลข้างเคียงของกันและกัน เช่น ลูกสมอพิเภก

สารอาหารเพื่อการควบคุมน�้ำหนัก
สารอาหารในสูตร “ตรีผลา” สูตรต�ำรับเก่าแก่
เพือ่ การล้างพิษ และลดน�ำ้ หนักในแบบแพทย์แผนไทย
มีบนั ทึกในต�ำราแพทย์แผนไทยทุกต�ำรับ มีสว่ นประกอบ
ต่างๆ ดังนี้
• สารสกัดจากสมอไทย ได้รับสมญาจากวงการ
อายุ ร เวท ประเทศทิ เ บต ว่ า เป็ น ราชาสมุ น ไพร
(King of the Medicine) เนื่องจากฤทธิ์ในการก�ำจัด
สารพิ ษ ออกจากร่ า งกาย “โดยสิ้ น เชิ ง ” และ
จะท�ำให้ มี การถ่ า ยอุ จ จาระบ่ อ ยครั้ ง ขึ้ น เพื่ อ เป็ น
การกวาดล้าง ท�ำความสะอาดระบบทางเดินอาหาร
โดยเฉพาะล�ำไส้ ใ หญ่ ให้ ส ะอาดอยู ่ ต ลอดเวลา
รวมทั้ ง ผลในการบ�ำบั ด โรคหลายชนิ ด ในขณะ
เดียวกัน มีรายงานถึงผลในการบ�ำรุงสุขภาพ ช่วย
ระบาย และการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย
ในประเทศอินเดีย สารสกัดจากสมอไทย ใช้ในการ
รักษาโรคหลายชนิด เช่น โรคระบบทางเดินอาหาร
อาการอาหารไม่ ย ่ อ ย โรคระบบทางเดิ น ปั ส สาวะ
โรคเบาหวาน โรคผิ ว หนั ง โรคพยาธิ โรคหั ว ใจ
อาการไข้เป็นระยะ อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ท้องผูก
แผลในทางเดินอาหาร อาเจียน อาการเจ็บปวดในล�ำไส้
และริ ด สี ด วงทวารหนั ก นอกจากนี้ ยั ง มี ฤ ทธิ์ ใ น
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ใช้ผลแก่ มีรสเปรีย้ ว ฝาดหวาน เป็นยาระบาย บ�ำรุงธาตุ
แก้เสมหะ แก้โรคตา แก้ไข้ แก้รดิ สีดวงทวาร ลูกสมอไทย
ใช้ผลแก่ รสฝาดเปรี้ยว เป็นยาระบายอ่อนๆ แก้ลมจุก
เสียด แก้พษิ ร้อนภายใน แก้ลมป่วง ระบายลม ถ่ายพิษไข้
ลูกมะขามป้อม ใช้ผลแก่ รสเปรี้ยว ฝาด ขม แก้ไอ
แก้เสมหะ ท�ำให้ชุ่มคอ มะขามป้อมมีวิตามินซีสูงมาก
สูงกว่าส้มถึง 20 เท่า มีรายงานการใช้ในเรื่องมะเร็ง
เอดส์ เริม งูสวัด และโรคอ้วน
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ล้างพิษ ตามตำ�รับแพทย์แผนไทย
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ผลิตภัณฑเสริมอาหาร

อัลฟา พลัส
(Prommi Pluz)

สวนประกอบสําคัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบดวย
กรดอัลฟา ไลโปอิค
ผงแดนดิไลออน
ซิลิเนียม 1% (ให ซิลิเนียม 70 มคก.)
สังกะสี 20% (ให สังกะสี 15 มก.)
โครเมียม 2.5% (ให โครเมียม 130 มคก.)

50 มก.
50 มก.
7 มก.
25 มก.
5.2 มก.

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ 1 แคปซูล
ขนาดบรรจุ :
ราคาขาย
ราคาสมาชิก

นวตักรรมอาหารเสรมิโดยแพทย์ และเภสชักร

30 แคปซูล
800 บาท
700 บาท
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กลมุ่ดแูลสขุภาพ
ผลติภณ
ั ฑเ์สรมิอาหาร

คอลา

(Chola)

สวนประกอบสำคญั : ใน 1 เมด็ ประกอบดวย
เลซตินิจากถว่ัเหลอืง
อารตโิชค
กระเทยีมสกดั
ไนอะซนา
ิ ไมด
โพลโีคซานอล
วตา
ิ มนิอี อะซเิตท

576.25
250
40
10
3.75
3.33

มก.
มก.
มก.
มก.
มก.
มก.

วธิรีบัประทาน
รบัประทานวนัละ 2 เมด็
ขนาดบรรจุ : 30 เมด็
ราคาขาย 1,400 บาท
ราคาสมาชกิ 1,100 บาท
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สารอาหาร
ปรับสมดุลไขมันในเลือด
ช่วยบ�ำบัดอาการตับอักเสบเรื้อรัง ต่างกับยาลดไขมัน
โดยทั่วไป ซึ่งมักจะท�ำให้ค่าเอนไซม์ ในตับสูงขึ้น
กระเทียมสกัด : จากการวิจยั พบว่า สารซัลเฟอร์
ในกระเทียม คือ อัลลิซิน (Allicin) สามารถลดปริมาณ
โคเลสเตอรอลรวม และโคเลสเตอรอลตัวร้าย (LDL)
ได้ดี สูตรที่มีเลซิติน ร่วมกับกระเทียม จะช่วยลดระดับ
โคเลสเตอรอลในเลือดได้ดียิ่งขึ้น
ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ มี ป ั ญ หาทั้ ง โคเลสเตอรอล และ
ไตรกลีเซอร์ ไรด์สูง ควรรับประทานน�้ำมันปลาเสริม
วันละ 2,000 – 3,000 มิลลิกรัม จะท�ำให้การลด
โคเลสเตอรอล และไตรกลีเซอร์ ไรด์ มีประสิทธิภาพ
ดียิ่งขึ้น
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ภาวะไขมันในเลือดสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิด
โรคต่างๆมากมาย โดยเฉพาะโรคของหลอดเลือด
ไม่ว่าจะเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ หรือแตก ซึ่ง
จะน�ำไปสูภ่ าวะอัมพาต อัมพฤกษ์ หรือโรคหลอดเลือด
แข็งตัว ซึ่งจะน�ำไปสู่โรคหัวใจขาดเลือดได้
สารอาหารที่ ช ่ ว ยลดระดั บ ไขมั น ในเลื อ ด
ได้ แ ก่ กลุ ่ ม น�้ ำ มั น ชนิ ด ดี เช่ น น�้ ำ มั น ปลา น�้ ำ มั น
เมล็ดองุ่น น�้ำมันร�ำข้าว น�้ำมันถั่วเหลือง เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีสารอาหารจากธรรมชาติ ซึง่ มีงานวิจยั
สนับสนุน ในการลดระดับไขมันในเลือด ดังนี้
เลซิติน : มีรายงานว่า เลซิตินช่วยควบคุม
ระดับโคเลสเตอรอล โดยท�ำหน้าที่เป็นตัวละลายไขมัน
ในเลือด ท�ำให้ไขมันแตกตัวเป็นอนุภาคเล็กๆ นักโภชนาการ
แนะน�ำให้รับประทานเลซิติน เพื่อป้องกันไขมันจับตัว
ที่ผนังหลอดเลือด
อาร์ตโิ ช๊ค : เป็นพืชพืน้ เมืองของแอฟริกาเหนือ
มีสารออกฤทธิช์ อื่ ไซนาริน (Cynarin) ช่วยลดไขมันในเลือด
ทั้งโคเลสเตอรอลตัวร้าย (LDL) และไตรกลีเซอร์ ไรด์
และเพิ่มโคเลสเตอรอลตัวดี (HDL) ไซนารินช่วย
การท�ำงานของตับได้ด้วย และมีสารกลุ่มฟลาโวนอยด์

กลมุ่ดแูลสขุภาพ
ผลติภณ
ั ฑเ์สรมิอาหาร

โบวิส (Bowis)

สวนประกอบสำคญั : ใน 1 แคปซลู ประกอบดวย
ผงโยเกิรต
300 มก.
อินนูลิน
300 มก.
ไบฟโิดแบคทเีรยีล ลองกมุ
20 มก.
( ใหโปรไบโอตกิแบคทเีรยี 160 ลานตวั)
วธิรีบัประทาน
รบัประทานวนัละ 2-3 แคปซลู กอ่นอาหาร
11-1-11458-1-0114

ขนาดบรรจุ : 60 แคปซลู
ราคาขาย 1,750 บาท
ราคาสมาชกิ 1,400 บาท
นวตักรรมอาหารเสรมิโดยแพทย์ และเภสชักร

เอกสารเพอ่ืการอบรมภายในบรษิทัฯเทา่นน้ั

ขนาดบรรจุ : 30 แคปซลู
ราคาขาย 1,000 บาท
ราคาสมาชกิ 800 บาท

โปรไบโอติก และ
พรี ไบโอติก
ปรับสมดุลจุลินทรีย์

เพื่อสุขภาพทางเดินอาหารด้วย
โปรไบโอติก (Probiotic) หมายถึง จุลนิ ทรีย์ในสภาพทีย่ งั มีชวี ติ อยู่

ในรูปทีเ่ ป็นอาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เมือ่ รับประทานด้วยปริมาณ
ที่พอเหมาะจะส่งเสริมสุขภาพของผู้บริโภค เช่น จุลินทรีย์สายพันธุ์
Bifidobacteria ซึ่งมีประโยชน์กว่า Lactobacilli
โปรไบโอติกเป็นจุ ลิ น ทรี ย ์ ที่ท�ำหน้าที่ในการช่วยปรับสมดุลของ
สภาพแวดล้อมในระบบล�ำไส้ ท�ำให้จลุ นิ ทรียท์ มี่ ปี ระโยชน์มจี ำ� นวนมากขึน้
ก็สามารถเกาะติดผนังล�ำไส้ และแบ่งเซลล์เพิม่ จ�ำนวนมากขึน้ เป็นการช่วย
ป้องกันไม่ให้จุลินทรีย์ชนิดก่อโรคมาเกาะติดผนังล�ำไส้ และหลั่งสารพิษ
ที่มีผลท�ำให้เยื่อบุลำ� ไส้อักเสบได้

พรี ไบโอติค (Prebiotic) เป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตสายสั้น ซึ่ง

พรีไบโอติคเป็นอาหารให้กบั เชือ้ จุลินทรีย์ชนิดดีในล�ำไส้ใหญ่ ท�ำให้
จุลินทรีย์มีประโยชน์เจริญเติบโตได้ดี ท�ำให้ปริมาณอุจจาระเพิ่มขึ้น เมื่อ
จุลินทรีย์นำ� ไปใช้กจ็ ะให้พลังงาน และสารบางชนิด เช่น กรดแลกติก และ
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ร่างกายเราย่อยไม่ได้ แต่จุ ลิ น ทรี ย์ ที่มีประโยชน์ ในล�ำไส้สามารถน�ำไป
ใช้เป็นอาหารได้ พรีไบโอติคจึงมีผลท�ำให้กระตุ้นการเจริญของจุลินทรีย์
ที่มีประโยชน์ ในล�ำไส้ใหญ่ โดยทั่วไปจะเป็นกลุ่ม Bifidobacteria และ
Lactobacilli

กรดไขมันชนิดสายสั้น ซึ่งกระตุ้นการเจริญของกลุ่ม
จุลินทรีย์ชนิดดี สภาวะความเป็นกรดที่เกิดขึ้นจะช่วย
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ตัวร้ายบางชนิด
ในล�ำไส้ได้ จึงมีผลช่วยป้องกันอาการท้องเดินโดยเฉพาะ
จากการติ ด เชื้ อ ได้ นอกจากนี้ ด ้ ว ยคุ ณ สมบั ติ ที่ เป็น
เส้นใยอาหาร ก็จะช่วยบรรเทาอาการท้องผูกได้ด้วย
ความเป็นกรดที่เกิดขึ้นก็จะช่วยให้ล�ำไส้ดูดซึมแร่ธาตุ
บางชนิดได้ เช่น แคลเซียม เหล็ก แมกนีเซียม และ
สังกะสี

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

นอกจากนี้ พ รี ไ บโอติ ค สามารถช่ ว ยกระตุ ้ น
การท�ำงานของระบบภูมคิ มุ้ กัน โดยมีผลต่อการท�ำหน้าที่
ของเซลล์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภู มิ ต ้ า นทานในล� ำ ไส้ มี ผ ล
เพิม่ ความแข็งแรงของเซลล์เยือ่ บุผวิ ของล�ำไส้ซงึ่ สามารถ
ป้องกันการติดเชื้อในล�ำไส้
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สารอาหารบำ�รุงตับ
เพิ่มขึ้น ซึ่งกลูต้ าไธโอน จะเป็นตัวท�ำลายสารพิษ
จากตับ
• ไกลซีน (Glycine) หนึ่งในสารตั้งต้นในการผลิต
กลูต้าไธโอน กระตุ้นตับให้ผลิตกลูต้าไธโอนเพิ่มขึ้น
ปกป้องตับจากการถูกท�ำลายโดยสารพิษ ไขมันเกาะตับ
และผลเสียจากการดื่มแอลกอฮอล์ ป้องกันโรคตับแข็ง
• เอ็น-อะเซทิล แอล-ซีสเทอีน (N - Acetyl L- Cysteine)
หนึ่งในสารตั้งต้นในการผลิตกลูต้าไธโอน กระตุ้นตับ
ให้ผลิตกลูต้าไธโอนเพิ่มขึ้น ซึ่งกลูต้าไธโอน จะเป็น
ตัวท�ำลายสารพิษจากตับ
• แอล-กลู ต ามิ ค แอซิด (L-Glutamic Acid)
สามารถเปลี่ยนเป็น แอลกลูตามีนได้ภายในร่างกาย
มีงานวิจัยการน�ำ แอล-กลูตามิค แอซิด มารักษา
โรคตับวาย นอกจากนี้ แอล-กลูตามิค แอซิด เป็น
สารสื่อประสาทที่ส�ำคัญ และจ�ำเป็นต่อกระบวนการ
เผาผลาญไขมัน และน�้ำตาล
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ตับ เป็นอวัยวะส�ำคัญ ที่มีบทบาทในกระบวนการ
เผาผลาญของร่างกาย มีหน้าที่ในการสร้างน�ำ้ ดี ช่วยย่อย
อาหารประเภทไขมัน เก็บพลังงานส�ำรอง เป็นแหล่ง
สะสมวิตามินต่างๆ เช่น เอ ดี บี 12 สร้างสารป้องกัน
การแข็งตัวของเลือด ท�ำหน้าทีก่ นิ และท�ำลายเชือ้ โรค
และท�ำหน้าทีก่ ำ� จัดสารพิษออกจากร่างกาย หากเซลล์
ตับของเราถูกท�ำลาย หรือมีการเสื่อมสภาพ จะเกิด
ผลเสียต่อร่างกาย สารอาหารที่มีงานวิจัยว่าให้ผลดี
ต่อตับ ได้แก่
• เลซิทนิ (Lecithin) ให้สารออกฤทธิฟ์ อสฟาทิดลิ โคลีน
(phosphatidylcholine) ซึง่ เป็นส่วนประกอบทีส่ ำ� คัญใน
การท�ำงานของเซลล์โดยเฉพาะตับ ท�ำให้การท�ำงาน
ของตั บ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ขึ้ น ลดการเกิ ด ไขมั น
พอกตั บ ในสั ต ว์ ท ดลอง ลดการอุ ด ตั น ของถุ ง น�้ ำ ดี
ปรับสมดุลโคเลสเตอรอล ช่วยความจ�ำ และความสามารถ
ในการเรียนรู้ ให้สารอิโนซิทอล (Inositol) ท�ำให้การท�ำงาน
ของระบบประสาทดีขึ้น
• แอล-กลูตามีน (L-Glutamine) หนึ่งในสารตั้งต้น
ในการผลิตกลูตา้ ไธโอน กระตุน้ ตับให้ผลิตกลูตา้ ไธโอน

กลุ่มดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร   รี ไวต้า (Revita)
ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย
225
225
100
100
100
1

มก.
มก.
มก.
มก.
มก.
มก.

0.95 มก.

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ 1- 2 แคปซูล
11-1-11458-1-0030

ขนาดบรรจุ : 30 แคปซูล
ราคาขาย		 1,250 บาท
ราคาสมาชิก		 980 บาท
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

แอล-อาร์จินีน
แอล-ออร์นิทีน
แอล-ซีสเทอีน
แอล-เมทิโอนีน
แอล-กลูตามีน
ไพริดอกซีน ไฮโดรคลอไรด์
(ให้วิตามินบี 6 0.82 มก.)
วิตามินดี 3
(ให้วิตามินดี 3 95 IU)
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ไต เป็นอวัยวะที่ทำ�หน้าที่กรองของเสียออกจาก
ร่างกาย และขับออกทางปัสสาวะ สภาวะใดๆ ก็ตามที่
ทำ�ให้การทำ�งานของไตลดลง เรียกว่า สภาวะไตวาย
(Renal Failure) ซึ่ ง มี อ าการตั้ ง แต่ ไ ตวายเรื้ อ รั ง
จนถึงไตวายเฉียบพลัน ซึ่งต้องอาศัยการฟอกไต ใน
กระบวนการฟอกไต ร่างกายจะมีการสูญเสียกรดอะมิโน
ออกไปจำ�นวนหนึ่ง ดังนั้น ผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกไต
ควรจะได้รับสารอาหารที่มีกรดอะมิโนจำ�เป็นทดแทน
มีรายงานว่า กรดอะมิโนบางชนิด เช่น แอล-อาร์จนิ นี
แอล-ออร์นิทีน แอล-กลูตามีน และแอล-เมทิโอนีน
ทำ�ให้การทำ�งานของไตในผูป้ ว่ ยไตวายดีขนึ้ นอกจากนี้
แอล-อาร์จินีน ยังมีบทบาทลดความดันโลหิต ซึ่งเป็น

กรดกัวนิดโิ อซัคซินคิ (Guanidiosuccinic Acid) ซึง่ เป็น
สารจากการที่มียูเรีย (Urea) คั่งในตับลดลง แสดงว่า
มีสภาวะการทำ�งานของไตดีขึ้น
• แอล-กลูตามีน (L-Glutamin)
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่ง รวมทั้งเป็น
หนึง่ ในสารตัง้ ต้นการสร้างกลูตา้ ไธโอน ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ
ลดการถูกทำ�ลายของไต โดยอนุมูลอิสระ
• แอล-ซีสเทอีน (L-Cysteine)
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่ง รวมทั้งเป็น
หนึง่ ในสารตัง้ ต้นการสร้างกลูตา้ ไธโอน ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ
ลดการถูกทำ�ลายของไต โดยอนุมูลอิสระ

สารอาหารบำ�รุงไต
• แอล-เมทิโอนีน (L-Methionine)
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระอีกชนิดหนึ่ง ลดการถูก
ทำ�ลายของหน่วยไต
• ไพริดอกซีน ไฮโดรคลอไรด์
(Pyridoxine Hydrochloride)
ในผู้ป่วยโรคไต มักจะขาดวิตามินบี 6 เมื่อได้รับ
วิตามินบี 6 พบว่า มีอัตราการทำ�งานของไตเพิ่มขึ้น
• วิตามินดี 3 (Vitamin D3)
เนื่องจากวิตามินดีมีการแปรรูปให้อยู่ในรูปที่
ใช้งานได้ที่ไต ผู้ป่วยไตวายจะมีอาการขาดวิตามินดี
และควรได้รบั วิตามินดีเสริม เพือ่ ป้องกันโรคกระดูกพรุน
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อาการแทรกซ้ อ นของภาวะไตวาย แอล-อาร์ จี นี น
แอล-กลู ต ามี น และแอล-เมทิ โ อนี น ยั ง ทำ�หน้ า ที่
ต้านอนุมลู อิสระ ลดความเสียหายของไตที่เสื่อมสภาพ
ลงด้วย
• แอล-อาร์จินีน (L-Arginine)
มีผลงานวิจยั การให้ แอล-อาร์จนิ นี ในหนูทดลอง
ทีม่ ภี าวะไตวาย พบว่า ทำ�ให้อตั ราการกรองดีขนึ้ และมี
เลือดไหลเวียนไปเลีย้ งหน่วยไตมากขึน้ นอกจากนี้ ยังช่วย
ลดความดันโลหิต อันเป็นผลข้างเคียงของภาวะไตวาย
และยับยั้งการเกิดสาร AGE (Advanced Glycation
End Products) ซึ่งเป็นสารที่ทำ�ให้หลอดเลือดอักเสบ
อีกด้วย
• แอล-ออร์นิทีน (L-Ornithine)
มีผลงานวิจยั การให้ แอล-อาร์จนิ นี และแอล-ออร์นทิ นี
ในเซลล์ ตั บ ของหนู ท ดลองที่ เ ป็ น ไตวาย พบว่ า มี

กลุ่มดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร   ออปทิลลา (Optila)
ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย
ผงมัลเบอร์รี่
สารสกัดบิลเบอร์รี่
ซีแซนทีน
ลูเทอิน

180
100
40
20

มก.
มก.
มก.
มก.

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ 1 แคปซูล
ขนาดบรรจุ : 30 แคปซูล
ราคาขาย 		 1,250 บาท
ราคาสมาชิก 980 บาท

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

10-1-13056-1-0057

สารอาหาร เพื่อ
การบำ�รุงสุขภาพดวงตา และ สายตา

ผลมัลเบอร์รี่

ท� ำ ให้ ก ารมองเห็ น ในเวลากลางคื น ดี ขึ้ น ท� ำ ให้
การรับภาพคมชัดขึ้น ช่วยเรื่องสายตาอ่อนล้า หลัง
การใช้สายตาเป็นเวลานาน กระตุน้ การไหลเวียนโลหิตใน
หลอดเลือดฝอยเล็กๆที่หล่อเลี้ยงจอตา และป้องกัน
การเกิดต้อกระจก
• ลูเทอิน และซีแซนทีน (Lutein and Zeaxanthin)
เป็นสารคาร์โรทีนอยด์ที่พบในบริเวณจอตา (Retina)
ซึง่ เป็นบริเวณรับภาพจากกระจกตา โดยเฉพาะบริเวณ
จุดรับภาพ (Macula Lutea) จะมีลเู ทอิน และซีแซนทีน
ในปริมาณสูง นอกจากนี้ยังพบบริเวณเลนส์ตาด้วย
ร่างกายของมนุษย์ไม่สามารถสังเคราะห์ลูเทอิน และ
ซีแซนทีนได้ จ�ำเป็นจะต้องได้รบั จากอาหาร ลูเทอิน ใน
ปริ ม าณสู ง ช่ ว ยให้ ผู ้ ป ่ ว ยต้ อ กระจกมองเห็ น ดี ขึ้ น
ลูเทอิน และซีแซนทีน ท�ำหน้าที่เหมือนแว่นกันแดด
ธรรมชาติที่อยู่ภายในดวงตา โดยการสกัดกั้นความ
อันตรายของแสงสีนำ�้ เงินซึง่ มีพลังงานสูง และลดจ�ำนวน
ของอนุมูลอิสระที่เซลล์ของตัวรับแสง ลดความเสี่ยง
ของการเกิดต้อกระจก และจอตาเสื่อม

ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่

References :
1. Haiying Liu, Nongxue Qiu, Huihuang Ding, Ruiqi Yao. “Poly phenols contents and antioxidant capacity of 68 Chinese herbals suitable for medical or food
uses”, Food Research International, Volume 41, Issue 4, 2008, Pages 363-370.
2. Scharrer, A. et al. “Anthocyanosides in the Treatment of Re inopathies,” Klin. Monastabl Augenheilkd (German) (1981) 178:386
3. Landrum JT. Bone RA. Lutein, zeaxanthin, and the macular pigment. Arch Biochem Biophys 2001;385:28-40.
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ดวงตาเป็ น อวั ยวะที่ส�ำคัญยิ่งของมนุษย์ แต่
เมื่อเรามีอายุมากขึ้น หรือ มีสาเหตุให้สุขภาพของ
ดวงตา และสายตาเสื่ อ มลง ก่ อ ความกั ง วล และ
รบกวนจิตใจ รวมถึงประสิทธิภาพในการด�ำเนินชีวิต
ด้านต่างๆ สารอาหารซึ่งผ่านการค้นคว้าวิจัย ว่าให้
ประโยชน์ต่อสุขภาพดวงตา จึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
ในการทะนุถนอมบ�ำรุงดวงตาอันมีค่าของคุณ ให้คง
ประสิทธิภาพในการมองเห็นตราบนานเท่านาน
• ผงมัลเบอร์รี่ (Mulberry Powder) ได้ จ าก
ผลมัลเบอร์รี่ ผลไม้ซงึ่ ได้รบั สมญาว่า “จักรพรรดิแห่งผลไม้”
ของเอเชีย มีสารแอนโทไซยานิน (Anthocyanin)
ซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ศาสตร์การแพทย์แผนจีน
กล่าวว่า ท�ำให้สายตาดีขนึ้ และช่วยเรือ่ งสายตาอ่อนล้า
สายตาสั้น ต้อหิน กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ท�ำให้
หลอดเลือดยืดหยุ่นดี ป้องกันหลอดเลือดแข็ง กระตุ้น
ภูมิต้านทาน และลดการอักเสบ
• สารสกัดบิลเบอร์รี่ (Bilberry Extract) ให้
สารแอนโทไซยานิดนี (Anthocyanidin) ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ
ในการปกป้องจอตา ซึง่ เป็นต�ำแหน่งรับภาพของดวงตา

กลุมดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร

แอสตรา ซิกซ
(Asta 6)

สวนประกอบสําคัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบดวย
สารสกัดจากสาหราย ฮีมาโตค็อกคัส พลูเวียลิส
(ใหแอสตาแซนธิน 6 มก.)
สารสกัดจากดอกดาวเรือง
(ใหลูทีน 3.75 มก.)
นํ้ามันรําขาว

120 มก.
50 มก.
350 มก.

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ 1 แคปซูล
ขนาดบรรจุ :
ราคาขาย
ราคาสมาชิก

นวตักรรมอาหารเสรมิโดยแพทย์ และเภสชักร

30 แคปซูล
2,800 บาท
2,400 บาท

เอกสารเพอ่ืการอบรมภายในบรษิทัฯเทา่นน้ั

11-1-01049-1-0293

กลมุ่ดแูลสขุภาพ
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร

โดซี (Dozy)

สวนประกอบสำคญั : ใน 1 แคปซลู ประกอบดวย
150
150
150
100
60
10

มก.
มก.
มก.
มก.
มก.
มก.

11-1-11458-1-0069

ขนาดบรรจุ :
ราคาขาย
ราคาสมาชกิ

20 แคปซลู
750 บาท
600 บาท

เอกสารเพอ่ืการอบรมภายในบรษิทัฯเทา่นน้ั

แอล-ไทโรซนิ
แอล-อารจนินี
แอล-ไลซนี
แอล-ธอา
ี นนี
สารสกดัจากฮอรธอรน
สารสกดัจากเมลสา
ิ

วธิรีบัประทาน
รบัประทานครง้ัละ 1-2 แคปซลู
ก่อนนอน ในผู้ท่ีมีปัญหาเร่ือง
การนอนหลบั ควรรบัประทาน
ก่อ นเวลาเข้า นอนประมาณ
1-2 ชว่ัโมง

นวตักรรมอาหารเสรมิโดยแพทย์ และเภสชักร

สารอาหารเพื่อช่วยการนอนหลับ

ของสมองในการเก็บความทรงจำ� และกระตุ้นระบบ
ภูมิต้านทานของร่างกาย
• แอล-ไลซีน (L-Lysine) กรดอะมิโนจำ�เป็น
ซึ่งกระตุ้นการหลั่งโกรท ฮอร์โมน และสำ�คัญสำ�หรับ
การซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย
• แอล-ธีอานีน (L-Theanine) เป็นกรดอะมิโน
ซึ่งพบในใบชาเขียว มีฤทธิ์ในการคลายเครียด ทำ�ให้
ผ่ อ นคลาย และช่ ว ยให้ น อนหลั บ ได้ ง่ า ยขึ้ น โดย
การกระตุ้นให้สมองผลิตคลื่นอัลฟา ซึ่งเป็นคลื่นแห่ง
ความคิดสร้างสรรค์
• สารสกัดจากฮอร์ธอร์น (Hawthrone Extract)
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตไปเลี้ยงที่สมอง และหัวใจ
ทำ�ให้หวั ใจแข็งแรงขึน้ และเต้นในจังหวะทีส่ ม่ำ�เสมอขึน้
• สารสกัดจากเมลิสา (Melissa Extract) ช่วยให้
สงบ และผ่อนคลาย

ฮอร์ธอร์น
นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ในภาวะปัจจุบัน หลายคนกำ�ลังประสบกับปัญหา
การนอนไม่หลับ หรือหลับไม่สนิท สารอาหารที่มี
คุณสมบัติเพื่อช่วยให้การนอนหลับดีข้นึ มีหลากหลาย
เช่น กลุ่มกรดอะมิโน ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิต
สารสื่ อ ประสาทในสมอง และสารสกั ด ธรรมชาติ
บางชนิด ที่ช่วยให้คุณนอนหลับได้ง่ายขึ้น หลับลึกขึ้น
และคุณภาพของการนอนดีขึ้น ทำ�ให้ร่างกายมีโอกาส
พักผ่อน และซ่อมแซมตัวเองขณะนอนหลับ ซึง่ สารอาหาร
กลุม่ นีไ้ ม่ใช่ยานอนหลับ จึงไม่มผี ลข้างเคียงใดๆ เช่นเดียวกับ
ยานอนหลับ เช่น อาการอ่อนเพลีย หรือ งุนงงเมือ่ ตืน่ ขึน้
และไม่ทำ�ให้เกิดการเสพติด
• แอล-ไทโรซิน (L-Tyrosine) เป็นสารตั้งต้น
ในการผลิตสารสือ่ ประสาท ชือ่ อะเซทิลโคลีน(Acetylcholine)
ซึง่ ออกฤทธิใ์ นการคลายเครียด ทำ�ให้สงบ และผ่อนคลาย
• แอล-อาร์จนิ นี (L-Arginine) กระตุน้ การไหลเวียน
โลหิต กระตุน้ การหลัง่ โกรท ฮอร์โมน เพิม่ ประสิทธิภาพ

กลุ่มดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร   วีก้า (Vga)
ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย
แอล-อาร์จีนีน
น้ำ�มันปลา
กระเทียมสกัด
สารสกัดจากโสม
สารสกัดเมล็ดองุ่น
ซิงค์ อะมิโนแอซิด คีเลท

300
265
200
100
60
75

มก.
มก.
มก.
มก.
มก.
มก.

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ 1 แคปซูล
ขนาดบรรจุ :		 30 แคปซูล
ราคาขาย		 1,750 บาท
ราคาสมาชิก 1,400 บาท

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

11-1-01049-1-0094

สูตรสารอาหารทีม่ สี ว่ นปรับสมรรถนะเพศชายนัน้ ช่วยให้การท�ำงานของไตดีขึ้น และชะลอการด�ำเนิน
เป็นกลุม่ สารอาหารทีอ่ อกฤทธิ์ในการขยายหลอดเลือด โรคของไตวายเรื้อรัง
โดยเฉพาะหลอดเลือดฝอยเล็กๆ ได้แก่
สารสกัดจากโสม : มีสารส�ำคัญชือ่ จินเซนโนไซด์
แอล อาร์จินีน : ถูกร่างกายเปลี่ยนให้เป็น (ginsenoside) ช่วยให้ร่างกายลดความเครียด บ�ำรุง
ไนตริกออกไซค์ (NO) ซึ่งช่วยในการคลายตัว และเพิ่ม ร่างกาย เพิม่ สมรรถนะของร่างกาย ต้านความเมือ่ ยล้า
ความยืดหยุ่นให้กับหลอดเลือด และลดไขมันที่อุดตัน เพิ่มการดูดซึมออกซิเจนของผนังเซลล์ ปรับอัตรา
หลอดเลือด ท�ำให้เลือดไหลเวียนดี ลดความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ ท�ำให้ไม่เหนือ่ ย ช่วยฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ทั้งยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง กระตุ้น ของผู้ป่วยในระหว่างพักฟื้น กระตุ้นสมรรถนะทางเพศ
การสร้างโคคิวเทน มีประโยชน์ในการป้องกันโรคหัวใจ ขยายหลอดเลือด กระตุน้ ระบบประสาทส่วนกลาง ท�ำให้
โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน รวมทั้ง รู้สึกมีชีวิตชีวา กระปรี้กระเปร่า เพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน
ชะลอความชรา
มีฤทธิ์ลดระดับน�้ำตาลในเลือด โดยกระตุ้นตับอ่อนให้
เพิ่มความจ�ำ ป้องกัน และร่วมบ�ำบัดอาการ หลั่งอินซูลินมากขึ้น ชะลอความชรา ต้านอนุมูลอิสระ
สมองเสื่อม เพิ่มการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินจากตับอ่อน
มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยเบาหวาน กระตุ้น การผลิต
สารสกัดจากกระเทียม : มีสารส�ำคัญ คือ
โกรท ฮอร์โมน กระตุน้ ภูมติ า้ นทาน ปรับสมดุลโคเลสเตอรอล อัลลิอิน (Alliin) และอัลลิซิน (Allicin) มีฤทธิ์ปรับสมดุล
ปรับสมดุลความดันโลหิต ช่วยโรคหอบหืด ช่วยต่อต้าน โคเลสเตอรอล ปรับสมดุลความดันโลหิต ยับยั้ง
ความเสียหายของหลอดเลือดหัวใจ และปอดทีเ่ กิดจาก การเกาะตัวของเกล็ดเลือด ลดระดับน�ำ้ ตาลในเลือดใน
การสูบบุหรี่ ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น ทั้งแผลปกติ และ สัตว์ทดลอง ต้านอนุมูลอิสระ กระตุ้นภูมิต้านทาน
แผลไหม้ เพิ่มความหนาแน่นกระดูก ใช้ร่วมบ�ำบัด ป้องกันมะเร็ง
อาการล�ำไส้แปรปรวน และแผลในกระเพาะอาหาร
นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

สารอาหาร เพิ่มสมรรถนะ
บำ�รุงสมอง ปรับสมดุลความดันโลหิต

ปรับสมดุลความดันโลหิต
น�้ำมันปลา : ปรับสมดุลไขมันในเลือด ทั้ง
โคเลสเตอรอล และไตรกลีเซอร์ไรด์ ช่วยให้ไขมันชนิดดี
(HDL) มีปริมาณเพิม่ ขึน้ ป้องกันการเกิดโรคหัวใจ และ
หลอดเลือด โดยลดการเกาะตัวกันของเกล็ดเลือด
ป้องกันลิม่ เลือดอุดตันในหลอดเลือด เพิม่ ความยืดหยุน่
ให้ผนังหลอดเลือด ปรับสมดุลความดันโลหิต ช่วย
อาการอักเสบ ปวด บวมของโรคปวดข้ออักเสบรูมาตอยด์
บ�ำรุงระบบประสาท และสมอง เพิ่มความจ�ำ และ
ความสามารถในการเรียนรู้ ช่วยการอักเสบของ
โรคสะเก็ดเงิน หรือโรคเรื้อนกวาง
สารสกัดเมล็ดองุ่น : ช่วยให้ผนังหลอดเลือด
แข็งแรง และยืดหยุน่ มากขึน้ ขยายหลอดเลือด กระตุน้
การผลิตสเต็มเซลล์จากไขกระดูก ช่วยซ่อมแซมร่างกาย
ต้านอนุมูลอิสระ

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

แร่ธาตุสังกะสี : มีความส�ำคัญต่อการผลิต
ฮอร์โมนเพศชาย และจ�ำเป็นส�ำหรับการเจริญเติบโตของ
ระบบสืบพันธุ์ ช่วยการท�ำงานต่อมลูกหมาก มีความส�ำคัญ
ต่อการท�ำงานของอินซูลนิ และระบบภูมติ า้ นทาน มีสว่ น
เกีย่ วข้องในการท�ำงานอย่างสมดุลของระบบประสาทสมอง

References :
1. Stanislov, R. Journal of Sex & Marital Therapy, 2003, vol 29: pp 207-213.
2. Journal of Cardiovascular Pharmacology, Jul 1996, 28(1):158-166, “Effects of In Vivo and In Vitro L-Arginine Supplementation on Healthy Human Vessels”
3. Stechmiller, J.K.; et al. (February 2005). “Arginine supplementation and wound healing”. Nutrition in Clinical Practice 20 (13): 52
นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

กลุมดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร

อีซี่

(Eazy)
สวนประกอบสําคัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบดวย

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ 1 แคปซูล
11-1-11458-1-0026

ขนาดบรรจุ :
ราคาขาย
ราคาสมาชิก
นวตักรรมอาหารเสรมิโดยแพทย์ และเภสชักร

30 แคปซูล
560 บาท
450 บาท

1.5 มก.
2.4 มก.
0.2 มก.
50 มก.
0.2 มก.
เอกสารเพอ่ืการอบรมภายในบรษิทัฯเทา่นน้ั

ไทอะมิน ไฮโดรคลอไรด
(ใหวิตามินบี1 1.18 มก.)
ไพริดอกซีน ไฮโดรคลอไรด
(ใหวิตามินบี6 1.97 มก.)
วิตามินบี 12 1% (ใหวิตามินบี12 2 มคก.)
แอล-ทีอะนีน
กรดไฟลิก

กลุมดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร

นํ้ามันงาขี้มอน (สกัดเย็น) ผสมนํ้ามันกระเทียม
(Perilla Oil Plus Garlic Oil)

สวนประกอบสําคัญ : ใน 1 เม็ด ประกอบดวย
นํ้ามันงาขี้มอน (สกัดเย็น)
นํ้ามันกระเทียม

500 มก.
1 มก.

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ 1 เม็ด
10-1-13056-1-0059

30 เม็ด
1,250 บาท
1,000 บาท
เอกสารเพอ่ืการอบรมภายในบรษิทัฯเทา่นน้ั

ขนาดบรรจุ :
ราคาขาย
ราคาสมาชิก

นวตักรรมอาหารเสรมิโดยแพทย์ และเภสชักร

กลุมดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร

การลิก พลัส
(Garlic Plus)

สวนประกอบสําคัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบดวย
นํ้ามันกระเทียม
เลซิทิน
ผงอารติโชค
นํ้ามันปลา(ดีเอชเอ 40%,อีพีเอ 20%)
ไนอะซีนาไมต

10 มก.
250 มก.
50 มก.
190 มก.
20 มก.

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ 1 แคปซูล
ขนาดบรรจุ :
ราคาขาย
ราคาสมาชิก

นวตักรรมอาหารเสรมิโดยแพทย์ และเภสชักร

30 แคปซูล
750 บาท
600 บาท

เอกสารเพอ่ืการอบรมภายในบรษิทัฯเทา่นน้ั

11-1-01049-5-0004

กลุมดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร

วิสมา

(Wisma)
สวนประกอบสําคัญ : ใน 1 เม็ด ประกอบดวย
อะเซติล แอล-คารนิทีน
สารสกัดจากใบบัวบก
โคลีนไบทารเทรต
ฟอสฟาติดิลเซอรีน
กรดอัลฟาไลโปอิค
สารสกัดจากใบแปะกวย

250 มก.
200 มก.
150 มก.
100 มก.
50 มก.
50 มก.

11-1-11458-1-0050

ขนาดบรรจุ :
ราคาขาย
ราคาสมาชิก
นวตักรรมอาหารเสรมิโดยแพทย์ และเภสชักร

30 เม็ด
1,600 บาท
1,400 บาท

เอกสารเพอ่ืการอบรมภายในบรษิทัฯเทา่นน้ั

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ 1 เม็ด

กลุมดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร

พรมมิ พลัซ
(Prommi Pluz)

สวนประกอบสําคัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบดวย
สารสกัดจากพรมมิ
สารสกัดจากใบแปะกวย
ไพริดอกซิน ไฮโดรคลอไรด (ใหวิตามินบี 6 2 มก.)
วิตามินบี 12 0.1% (ใหวิตามินบี 12 2 มคก.)
กรดโฟลิก

300 มก.
119 มก.
2.43 มก.
2 มก.
0.2 มก.

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ 1 แคปซูล
ขนาดบรรจุ :
ราคาขาย
ราคาสมาชิก

นวตักรรมอาหารเสรมิโดยแพทย์ และเภสชักร

30 แคปซูล
1,250 บาท
1,000 บาท

เอกสารเพอ่ืการอบรมภายในบรษิทัฯเทา่นน้ั

11-1-11458-1-0111

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

กลุ่มบำ�รุงผิวพรรณ
ลดริ้วรอย ชะลอความชรา

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

Oral Cosmetics

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

กลุ่มบำ�รุงผิวพรรณ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร   เดมาโกลด์ เอ็กซ์

(Demagold Ext)

ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

30
75
30
20
100
20
150
60
100
20
1.4
50
1.7
5

มก.
มก.
มก.
มก.
มก.
มก.
มก.
มก.
มก.
มก.
มก.
มก.
มก.
มก.

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ 1 แคปซูล
หลังอาหาร ควรรับประทาน
คนละเวลากับอาหารเสริมที่มี
คอลลาเจน
11-1-11458-1-0017

ขนาดบรรจุ :
30 แคปซูล
ราคาขาย
1,250 บาท
ราคาสมาชิก 980 บาท

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

สารสกัดจากเปลือกสน
ซิงค์ อะมิโน แอซิด คีเลต
สารสกัดจากเมล็ดองุ่น
คอปเปอร์ อะมิโน แอซิด คีเลต
สารสกัดจากมะเขือเทศ
แมงกานีส อะมิโน แอซิด คีเลต
โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง
วิตามินซี
สารสกัดจากชาเขียว
วิตามินอี 50%
วิตามินเอ
อัลฟา ไลโปอิค แอซิด
วิตามินบี2
โคเอ็นไซม์ คิว เทน

สารอาหาร

บำ�รุงผิวพรรณเพื่อผิว
ที่เปล่งปลั่งจากภายใน

ถั่วเหลือง

ชาเขียว

• อัลฟา ไลโปอิค แอซิด เป็นสารต้านอนุมลู อิสระ
อีกชนิดหนึ่งในร่างกาย และเป็นวัตถุดิบในการสร้าง
กลู ต้ า ไธโอนในร่ า งกาย และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การทำ�งานของกลูต้าไธโอน
• โคเอนไซม์ คิวเทน ให้พลังงานแก่เซลล์ทกุ เซลล์
ต้านอนุมูลอิสระ และช่วยในการผลัดเซลล์ผิวใหม่
• แร่ธาตุสังกะสี ทองแดง แมงกานีส ซึ่งเป็น
วั ต ถุ ด ิ บ สำ�คั ญ ในการสั ง เคราะห์ เ อ็ น ไซม์ SOD
สารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระประสิ ท ธิ ภาพสู ง ภายในเซลล์
เป็นการชะลอความชราของผิวในระดับเซลล์
• วิตามินซี และวิตามินอี บำ�รุงผิว ต้านอนุมลู อิสระ
และช่วยให้ผิวขาวขึ้น และใสขึ้น
• วิตามินบี 2 ช่วยในการซ่อมแซมสภาพผิวที่
เสื่อม หรือถูกทำ�ลายโดยแสงแดด กระตุ้นการเกิดใหม่
ของเซลล์ผิว บรรเทาความเครียดของผิวหนังจาก
การโดนแดด และสภาพแวดล้อมเป็นพิษ

เมล็ดองุ่น

มะเขือเทศ

References
1. Effect of Zinc Supplementation on Growth and Body Composition in Children with Sickle Cell Disease Amer J Clin Nutrit 2002 (Feb);75 (2): 300–307
2. Alic M.Green tea for remission maintenance in Crohn’s disease? Am J Gastroenterol. 1999;94(6):1710.
3. Lipoic acid and vitamin C potentiate nitricoxide synthesis in human aortic endothelialcells independently of cellular glutathione statusRedox Rep
2002;7 (4) :223-7
นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

สูตรสารอาหารบำ�รุงผิว ที่บ�ำ รุงผิวพรรณให้สวย
จากภายในสู่ ภ ายนอก ด้ ว ยสารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ
ประสิทธิภาพสูง
• สารสกัด OPC จากเมล็ดองุ่น และเปลือกสน
ซึ่ง มี ผ ลวิ จัย ในการรั ก ษาฝ้ า กระ รอยด่ า งดำ� เป็ น
สารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง ช่วยป้องกัน
การเสือ่ มสลายของเส้นใยคอลลาเจนใต้ผิวหนัง และ
เซลล์ผวิ ปกป้องหัวใจ และหลอดเลือด ทำ�ให้หลอดเลือด
แข็งแรง และยืดหยุน่ มากขึน้ ป้องกันหลอดเลือดฝอยใน
สมองแตก
• สารไลโคปีนจากมะเขือเทศ เพิ่มประสิทธิภาพ
การทำ�งานของสาร OPC และทำ�ให้ผวิ ทนแดดมากขึน้
• โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง คุณค่าบำ�รุงของ
สารไฟโตเอสโตรเจนจากพืช บำ�รุงผิวพรรณให้เปล่งปลัง่
มีน�ำ้ มีนวล ดุจผิวพรรณในวัยสาวของสตรี
• สารสกัดจากชาเขียว มีฤทธิ์ต้านอาการอักเสบ
และต้านอนุมูลอิสระ มีรายงานทางการแพทย์ถึงผล
การชะลอความชรา การลดริ้วรอย และการป้องกัน
มะเร็งผิวหนัง

กลมุ่บำรงุผวิพรรณ
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร

บีดริงส (Be Drinks)
คอลลาเจนเปปไตด 100%

สวนประกอบสาำคญั : คอลลาเจนเปปไตด 100%
บดีรงิส คอลลาเจน (ปลา)
11-1-11458-1-0081

เอกสารเพอ่ืการอบรมภายในบรษิทัฯเทา่นน้ั

วธิรีบัประทาน
รบัประทานครง้ัละ ปรมิาณ 1-2 ชอนชาผสมในเครอ่ืงดม่ืรอน หรอืเยน็
ขนาดบรรจุ : 220 กรมั
ขนาดบรรจุ : 30 ซอง
(ซองละ 110 กรมั x 2 ซอง)
(ซองละ 3 กรมั)
ราคาขาย 4,000 บาท
ราคาขาย 2,150 บาท
ราคาสมาชกิ 3,200 บาท
ราคาสมาชกิ 1,600 บาท

นวตักรรมอาหารเสรมิโดยแพทย์ และเภสชักร

คอลลาเจนเปปไตด์ 100%

ดู ด ซึ ม ได้ ง่ า ยกว่ า คอลลาเจนธรรมดา และมี
ความสามารถในการละลายที่สูงมาก สามารถละลาย
ได้แม้กระทั่งในน้ำ�เย็น และถึงแม้ในความเข้มข้นที่
สูงสุด เช่นที่ความเข้มข้น 100% คอลลาเจนเปปไตด์
ก็ ยั ง ละลายได้ ดี สามารถใช้ เ ป็ น คอลลาเจนเมท
(Collagen Mate) ลงในอาหาร หรือเครื่องดื่มชนิด
ใดก็ ได้ เนื่องจากไม่มีสี กลิ่น และรส การบริโภค
คอลลาเจนเสริ ม นอกจากช่ ว ยลดเลื อ นริ้ ว รอย
อย่ า งเห็ น ได้ ชั ด และทำ � ให้ ผิ ว เรี ย บ ตึ ง แล้ ว

สารอาหารบำ�รุง

ผิว-ผม-เล็บ-กระดูก

ยังช่วยรักษาอาการเล็บเปราะ
เล็บสุขภาพไม่ดี และผมที่
หลุดร่วงง่าย โดยทีก่ ารบริโภคคอลลาเจน
เสริม จะทำ�ให้ผมงอกเร็วขึ้น เส้นผมหนาขึ้น
และรากผมแข็งแรงขึน้ อีกด้วย นอกจากประโยชน์ดา้ น
ผิวพรรณ เล็บ และผมแล้ว คอลลาเจนเปปไตด์ 100%
ยังใช้ลดน้ำ�หนัก และเผาผลาญไขมันขณะนอนหลับ
ได้อีกด้วย โดยการรับประทานคอลลาเจนก่อนนอน
ตอนท้ อ งว่ า ง ห่ า งจากอาหารมื้ อ สุ ด ท้ า ย 3 ชม.
คอลลาเจน เป็นส่วนประกอบถึง 90% ของ
เนือ้ กระดูก  โดยมีแคลเซียมสะสมอยู่ในช่องว่างระหว่าง
คอลลาเจน การขาดคอลลาเจน จะทำ�ให้แคลเซียม

ไม่สามารถสะสมในกระดูกได้ ทำ�ให้เกิดภาวะกระดูกเสือ่ ม
และเปราะหักง่ายทัว่ ร่างกาย ในการเพิม่ ความหนาแน่นของ
กระดูก กระดูกอ่อน และฟัน จำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
รับประทานคอลลาเจนเสริมร่วมกับแคลเซียม ภาวะ
กระดูกพรุน ไม่สามารถรักษาได้ด้วยการรับประทาน
แคลเซียมเสริม แต่เพียงอย่างเดียว
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คอลลาเจนเปปไตด์

กลุมบํารงุผวิพรรณ
ผลติภณ
ั ฑเสรมิอาหาร

บีดริงส โกลด

(Be Drinks Gold)

สวนประกอบสำคญั : ใน 1 ซอง ประกอบดวย
280
100
80
25
6
7
3
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มก.
มก.
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มก.
มก.
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วธิรีบัประทาน
รบัประทาน วนัละ 1 ซอง
โดยชงกบันาำ้อุน หรอืนาำ้รอน
ประมาณ 120 มล. หรอื
ประมาณครง่ึแกว้
11-1-11458-1-0019

ขนาดบรรจุ : 30 ซอง
ราคาขาย 3,000 บาท
ราคาสมาชกิ 2,400 บาท
เอกสารเพอ่ืการอบรมภายในบรษิทัฯเทา่นน้ั

แอล-โพรลนี
แอล-ไกลซนี
แอล-อะลานนี
ซงิค อะมโิน แอซดิ คเีลต
คอปเปอร อะมโิน แอซดิ คเีลต
แมงกานสี อะมโิน แอซดิ คเีลต
ไอรอน อะมโิน แอซดิ คเีลต
ด-ี ไบโอตนิ

นวตักรรมอาหารเสรมิโดยแพทย์ และเภสชักร

สารอาหาร
กระตุ้นการสร้าง
คอลลาเจน
หมดแรง ช่วยให้ระบบสมอง และประสาท ท� ำงาน
เต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยการท�ำงานของระบบ
ย่อยอาหาร
แอล-อะลานีน เป็นหนึ่งในกรดอะมิโนที่เป็น
ส่วนประกอบของคอลลาเจน ช่วยกระตุ้นภูมิต้านทาน
ป้องกันการเกิดนิ่วในไต ช่วยให้การออกก�ำลังกายเพื่อ
สร้างกล้ามเนื้อท�ำได้นานขึ้น ช่วยกระตุ้นการสร้าง
กล้ามเนื้อ ป้องกันการหน้ามืด และวิงเวียน เนื่องจาก
น�ำ้ ตาลในเลือดต�่ำเกินไปได้ด้วย
สังกะสี ทองแดง แมงกานีส สามแร่ธาตุซึ่ง
เป็นองค์ประกอบหลักของการสร้างเอนไซม์ SOD ใน
เซลล์ ท�ำหน้าที่กำ� จัดอนุมูลอิสระภายในเซลล์ ป้องกัน
การเสื่อมสภาพของเซลล์
เหล็ ก เป็ น สารอาหารจ�ำ เป็นในการสร้ าง
เม็ดเลือดแดง เพื่อน�ำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ
ทั่วร่างกาย
ดี-ไบโอติน เป็นวิตามินในกลุ่มวิตามินบี ช่วย
บ�ำรุงผิวหนัง และเส้นผม
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คอลลาเจน เป็นโปรตีนที่มีปริมาณมากที่สุด
ในร่างกาย คือ หนึ่งในสามของปริมาณโปรตีนทั้งหมด
ท�ำหน้าที่เป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ท�ำให้มนุษย์เราด�ำรง
เป็นรูปร่างอยู่ได้ คอลลาเจนประกอบด้วยกรดอะมิโน
หลายชนิด ชนิดทีเ่ ป็นหลัก คือ โพรลีน ไฮดรอกซีโพรลีน
ไกลซีน นอกจากนั้นยังมี อะลานีน และกรดอะมิโน
อีกหลายชนิด การรับประทานกรดอะมิโนซึ่งเป็น
ส่วนประกอบของคอลลาเจนในปริมาณที่เหมาะสม
สามารถกระตุน้ การสร้างเส้นใยคอลลาเจนตามส่วนต่างๆ
ของร่างกายได้
แอล-โพรลี น หนึ่ ง ในกรดอะมิ โ นที่ เ ป็ น
องค์ประกอบหลักของคอลลาเจน ช่วยกระตุน้ การสร้าง
คอลลาเจน และป้องกันหลอดเลือดแดงแข็งตัว แอล-โพรลีน
โดยตัวเองเป็นโครงสร้างส�ำคัญของเซลล์กล้ามเนื้อ
เซลล์กระดูก และเซลล์เม็ดเลือด
แอล-ไกลซี น หนึ่ ง ในกรดอะมิ โ นที่ เ ป็ น
องค์ประกอบหลักของคอลลาเจน รวมทั้งมีบทบาทใน
การกระตุน้ การสร้าง โกรท ฮอร์โมน การสร้างกล้ามเนือ้
ลดการสลายกล้ามเนื้อ และเปลี่ยนน�้ำตาลกลูโคสให้
เป็นพลังงาน ป้องกันภาวะน�้ำตาลในเลือดต�่ำ จึงช่วย
ไม่ให้หิวระหว่างมื้ออาหาร ช่วยป้องกันอาการอ่อนล้า

กลุมผิว ผม เล็บ ลดเลือนริ้วรอย
ชะลอความชรา
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร

เลสซี่

(Lessy)
สวนประกอบสําคัญ : ใน 1 เม็ด ประกอบดวย

นวตักรรมอาหารเสรมิโดยแพทย์ และเภสชักร

300 มก.
200 มก.
100 มก.
100 มก.
75 มก.
60 มก.
60 มก.
30 มก.
7 มก.

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ 1 เม็ด
11-1-11458-1-0041

ขนาดบรรจุ :
ราคาขาย
ราคาสมาชิก

30 เม็ด
1,500 บาท
1,300 บาท
เอกสารเพอ่ืการอบรมภายในบรษิทัฯเทา่นน้ั

สารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่
สารสกัดจากใบบัวบก
ผงมังคุด
สารสกัดจากกระเทียม
ซิงค อะมิโน แอซิด คีเลต 20 % (ให ซิงค 15 มก.)
ไลโคปน 10%
โซเดียม แอสคอรเบต
วิตามินอี แอซีเทต 50% (ดีแอล-แอลฟา-โทโคเฟอริล แอซีเทต)
(ใหวิตามินอี 15 หนวยสากล)
ซิีลิเนียม อะมิโน แอซิด คีเลต 1 % (ให ซีลิเนียม 70 มคก.)

กลุ่มบำ�รุงผิวพรรณ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร    คอลลาเจน ไฟว์

(Collagen Five)

ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย
คอลลาเจน ไฮโดรไลเซทจากปลาทะเล 500 มก.
แอล-คาร์นิทีน
50 มก.
วิตามินซี
60 มก.
แมกนีเซียม อะมิโน แอซิด คีเลต
182 มก.
ซิงค์ อะมิโน แอซิด คีเลต
12 มก.
โครเมียม อะมิโน แอซิด คีเลต
2.6 มก.

11-1-11478-1-0018

ขนาดบรรจุ :
ราคาขาย
ราคาสมาชิก
นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

30 แคปซูล
850 บาท
680 บาท

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ 1-2 แคปซูล ต่อวัน ก่อนนอน

คอลลาเจน
ไฮโดรไลเซท
• ซิงค์ (สังกะสี) พบในเซลล์ทุกเซลล์ จำ�เป็นต่อ
การสร้างเอ็นไซม์  SOD ต่อต้านอนุมลู อิสระ ชะลอความชรา
ของเซลล์ ใช้ป้องกัน และรักษาสิว การขาดแร่ธาตุ
สังกะสีอาจทำ�ให้ผมร่วงได้
• โครเมียม เป็นแร่ธาตุหลักในการควบคุมระดับ
ไขมันในเลือด และระดับโคเลสเตอรอล รวมทั้งช่วย
เผาผลาญแป้ง และน้�ำ ตาลในเลือด การบริโภคโครเมียม
ทำ�ให้ไขมันลดลง และร่างกายมีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น
• แมกนีเซียม ทำ�หน้าที่เป็นตัวนำ�พาแคลเซียม
เข้ า สู่ ภายในเซลล์ กระดู ก และเปลี่ ย นวิ ต ามิ น ดี ใ ห้
อยู่ ใ นรู ป ที่ พ ร้ อ มจะออกฤทธิ์ ไ ด้ ทั้ ง ยั ง ทำ � หน้ า ที่
เสริ ม ความหนาแน่น และปรับแต่งรูปร่างของกระดูก
แมกนี เ ซี ย มมี ค วามสำ � คั ญ ในขบวนการทางเคมี
กว่ า 300 ชนิ ด ในร่ า งกาย และมี ค วามจำ � เป็ น ต่ อ
ขบวนการหด และคลายตัวของกล้ามเนื้อทุกชนิดใน
ร่างกาย
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

คอลลาเจนไฮโดรไลเซท เป็นคอลลาเจนจากปลา
ทะเล สามารถดูดซึมเข้าสูร่ า่ งกายได้อย่างรวดเร็ว เพือ่
การลดริ้วรอย บำ�รุงผิว ผม เล็บ เซลล์รากผม และ
กระดูกให้แข็งแรง และสุขภาพดี
• คอลลาเจนไฮโดรไลเซท จากปลาทะเลน้ำ�ลึก
เสริมสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจน และอิลาสตินใต้ผิวหนัง
ช่วยลดริว้ รอย กระชับผิว ป้องกันการเกิดริว้ รอยก่อนวัย
และช่วยให้ผิวอุ้มน้ำ�ได้ดี ช่วยให้มวลกระดูกเพิ่มขึ้น
และเผาผลาญไขมัน ขณะนอนหลับได้อีกด้วย
• แอล-คาร์นทิ นี ช่วยกระตุน้ การเผาผลาญไขมัน
ลดความอยากอาหาร ทำ�ให้ร่างกายมีพลังงานเพิ่มขึ้น
และมีปริมาณกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น
• วิตามินซี สารต้านอนุมลู อิสระ ชะลอความชรา
ลดริว้ รอย และเป็นวัตถุดบิ ตัวหนึง่ ในกระบวนการสร้าง
คอลลาเจน ลดการสร้างเม็ดสี ใต้ผิวหนัง ทำ�ให้ผิว
ขาวขึ้ น แผลหายเร็ ว ขึ้ น และเพิ่ ม ภู มิ ต้ า นทานผิ ว

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

กลุ่มบำ�รุงผิวพรรณ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  ซิงค์ พลัส (Zinc Pluz)
ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย
แอล ซีสเทอีน
ซิงค์ อะมิโน แอซิด คีเลท
ดี ไบโอติน
ดี แคลเซียม แพนโททิเนต

100
75
0.15
6.50

มก.
มก.
มก.
มก.

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ 1 แคปซูล พร้อมมื้ออาหาร
11-1-11458-1-0001

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ขนาดบรรจุ :		 30 แคปซูล
ราคาขาย		 475 บาท
ราคาสมาชิก		 380 บาท

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

ผมสวยประกวดได้
สารอาหารบำ�รุงเส้นผม
บำ�รุงผิว รักษาสิว

ใครๆ ก็อยากมีเส้นผมทีแ่ ข็งแรง
สวยงาม เป็นเงางาม
อาหารบำ�รุงเส้นผมเป็นสิง่ สำ�คัญสำ�หรับผูท้ ผ่ี มน้อย
ผมบาง ผมที่ถูกการกระทำ�ต่างๆ ทั้งไดร์ ดัด ย้อมสี
รวมทัง้ ผูท้ ป่ี ระสบปัญหาผมร่วง

สารอาหารบ�ำรุงผม
แอล ซีสเทอีน (L-Cysteine)
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เสริมสร้างการเจริญ และการงอกใหม่ของเส้นผม เปราะหักง่าย ช่วยให้เซลล์สามารถน�ำเอาวิตามินเอไปใช้
และเป็นสารตั้งต้นในการผลิตกลูต้าไธโอนในร่างกาย ประโยชน์ ได้ดีขึ้นด้วย ซึ่งช่วยท�ำให้เซลล์ผิวพรรณที่
ถูกสร้างขึ้นใหม่ๆ มีสุขภาพดี และยังเกี่ยวข้องกับ
ดี ไบโอติน (D-Biotin)
การรักษาสมดุลของปริมาณไขมันในผิวหนัง และควบคุม
เป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้ผม เล็บ และผิวหนังมี ปัญหาการเกิดสิวจากการอุดตันของต่อมไขมันได้ด้วย
สุขภาพดี รักษาภาวะที่ผมร่วงมากผิดปกติ หนังศีรษะ
อักเสบ ผมขาวก่อนวัย ผมขึ้นใหม่ผิดปกติ ผมเปราะ ดี แคลเซีย่ ม แพนโททิเนต
ผมแตกปลาย รังแค และความผิดปกติอื่นๆ ของผม (D-Calcium Panthothenate)
ให้กรดแพนโททินิค หรือวิตามินบี 5 จ�ำเป็น
และหนังศีรษะ นอกจากนั้น ยังช่วยในการเจริญของ
เซลล์เยื่อบุผิว เพิ่มความแข็งแรงของเส้นผม และเล็บ ต่อการปฏิบัติงานของต่อมอะดรีนัล และช่วยกระตุ้น
ให้ผลิตคอร์ติโซน และฮอร์โมนส�ำคัญอื่น ๆ เพื่อรักษา
ท�ำให้ผมเรียบสลวย
สุขภาพของผิวหนัง และเส้นผม และยังท�ำหน้าทีส่ ำ� คัญ
ซิงค์ หรือ แร่ธาตุสงั กะสี (Zinc)
ในการรักษาผมร่วง ชะลอการเปลี่ยนสีผม และให้ผม
ช่วยในกระบวนการสร้างโปรตีนให้กับเส้นผม เงางามมากขึ้น
ตั้งแต่การเจริญเติบโต ท�ำให้เส้นผมแข็งแรง ไม่

กลุมผิว ผม เล็บ ลดเลือนริ้วรอย
ชะลอความชรา
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร

สปาส
(Spas)

สวนประกอบสําคัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบดวย

นวตักรรมอาหารเสรมิโดยแพทย์ และเภสชักร

100 มก.
100 มก.
75 มก.
75 มก.
50 มก.
27.50 มก.
25 มก.
20 มก.
7 มก.
2.60 มก.
6.50 มก.
0.05 มก.

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ 1 แคปซูล
11-1-11458-5-0026

ขนาดบรรจุ :
ราคาขาย
ราคาสมาชิก

30 แคปซูล
1,100 บาท
880 บาท
เอกสารเพอ่ืการอบรมภายในบรษิทัฯเทา่นน้ั

ผงขาวฟาง
สารสกัดจากหญาหางมา
เบตา-กลูแคนจากยีสต 70%
ซิงค อะมิโน แอซิด คีเลต 20% (ใหสังกะสี 15 มก.)
แอล-เมไธโอนีน
ผงเมล็ดแฟลกซ
แอล-ซิสเทอีน
ดีแอล-แอลฟา-โทโคเฟอริล แอซีเทต 50%
ซีลิเนียม อะมิโน แอซิด คีเลต 1%
(ใหซีลิเนียม 70 มคก.)
โครเมียม อะมิโน แอซิด คีเลต 2.5%
(ใหซีลิเนียม 65 มคก.)
ดี-แคลเซียม แพนโททีเนต
ดี-ไบโอติน

สูตรสารอาหารเพื่อผมสวย

• สารสกัดจากฮอสเทล (Horsetail Extract) สารสกัดจาก
หญ้าหางม้า
มีการนำ�มาใช้ในการรักษาอาการผมร่วง  เพราะหญ้าหางม้า
มีสารซิลกิ า้ สูง  ซึง่ ซิลกิ า้ เป็นส่วนประกอบของผิว  ผม  เล็บ  อีกทัง้
ยังช่วยในเรือ่ งของการดูดซึมวิตามิน และแร่ธาตุตา่ งๆ ของร่างกาย
ให้ดีขึ้น  ช่วยบำ�รุงรากผมให้แข็งแรง ให้ความชุ่มชื่น และปรับ
สภาพเส้นผมให้นุ่มสลวย  เป็นเงางาม  สารสกัดจากหญ้าหาง
ม้ามีประสิทธิภาพสูง ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต    และ
นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ใครๆ ก็ตอ้ งการมีเส้นผมทีส่ วยงาม ทิง้ น�ำ้ หนัก เป็นเงางาม ไม่แห้งฟู หรือกรอบเสีย เส้นผมมีความหนา
และแข็งแรง ไม่บอบบาง หลุดร่วงง่าย สูตรอาหารเสริมบ�ำรุงสุขภาพเส้นผมสามารถช่วยคุณได้ ผมนุ่มเป็น
ประกายดุจใยไหม จัดทรงง่าย แม้ผ่านการท�ำทรีทเมนต์ ดัด หรือกัดสีผม ย้อมสีผมบ่อยๆ เพราะเราเข้าใจ
ธรรมชาติของเส้นผม
• มิลเล็ต พาว์เดอร์ (Millet Powder) Millet หรือข้าวฟ่าง
มีโปรตีนสูง กรดอะมิโนหลากหลายชนิด มีธาตุเหล็ก
ฟอสฟอรัส  วิตามินบี   และซิลิก้า  รวมทั้งกรดไขมันไม่อิ่มตัว
หลายชนิด  ซึ่งเป็นองค์ประกอบของการสร้างโปรตีนเคราทิน
(Keratin) ท�ำให้ผิว ผม เล็บ มีสุขภาพแข็งแรง และสวยงาม

• แอล-ซิสเทอีน (L-Cysteine)
แอล-ซิสเทอีน ท�ำให้เส้นผมมีความหนาขึน้
และเป็นโครงสร้างส�ำคัญของเคราทิน โปรตีนส�ำคัญ
ทีเ่ ป็นโครงสร้างของผิว ผม เล็บ แอล-ซิสเทอีนท�ำให้
ผมไม่ขาด   แตกปลาย   หรือเปราะหักง่าย  ชั้น
คอร์เท็กซ์   ซึ่งเป็นชั้นที่หนาที่สุดของเส้นผม   มี
ปริมาณแอล-ซิสเทอีนอยู่ถึง  75%  และยังเป็น
ส่วนประกอบส�ำคัญของไดซัลไฟด์ บอนด์ (Disulfide
Bond) ที่ท�ำให้เส้นผมยังคงสภาพอยู่ได้   ท�ำให้ผม
มีความชุ่มชื้น ดูมีน�้ำหนัก แอล-ซิสเทอีน ยังช่วยให้
ร่างกายใช้ประโยชน์จากสารไบโอติน หรือวิตามินบี 7
ซึ่งเป็นสารอาหารส�ำคัญในการกระตุ้นการงอกใหม่
ของเส้นผม

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

• ผงเมล็ดแฟลกซ์ (Flax Seed Powder)
เมล็ดแฟลกซ์ อุดมไปด้วยวิตามินอี ปรับ
สมดุล การผลิ ต ไขมั น ในต่ อ มไขมั น บนผิ ว หนั ง      
และหนังศีรษะ  ท�ำให้หนังศีรษะไม่มัน  ป้องกัน
ผมร่วง เป็นแหล่งส�ำคัญของกรดไขมันโอเมก้า-3
ส�ำคัญส�ำหรับสุขภาพที่ดีของเส้นผม ท�ำให้รากผม
และเส้นผม ไม่ขาดความชุ่มชื้น ไม่แห้งกร้าน
แตกหัก แตกปลายง่าย ป้องกันการเกิดรังแค และ
ผื่นแพ้บริเวณหนังศีรษะ

สร้างความแข็งแรงของเส้นผม เหมาะกับผู้ที่ผมร่วง หรือ
ต้องการจะปลูกผม เนือ่ งจากมี Amino Acid และ Phytosterols
ซึ่งจะสร้างความแข็งแรงให้กับรูขุมขน  นอกจากนี้ยังเพิ่ม
การไหลเวียนของเลือดในหนังศีรษะ  กระตุน้ รูขมุ ขน   และ
ลดการผลิตไขมัน  หรือน้ำ�มันในหนังศีรษะ  แล้วยังอุดม
ไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยฟื้นฟูผิว   ทำ�ให้ผิวมี • ซีลิเนียม อะมิโน แอซิด คีเลต (Selenium
สุขภาพดีอีกด้วย
AAC)
ซีลเิ นียมเป็นสารต้านอนุมลู อิสระ  ทีส่ ำ� คัญ
• เบต้ากลูแคนจากบรีเวอร์ยสี ต์ (Beta Glucan from ต่อการมีสขุ ภาพดีของเส้นผม  และการเจริญงอกใหม่
ของเส้นผม รวมทัง้ ช่วยให้แผลหายเร็วขึน้ ทัง้ แผลไหม้
Brewer’s Yeast)
เป็นเบต้ากลูแคนชนิด 1, 3 และ 1, 6 ช่วยกระตุน้ และแผลถลอกบนผิวหนัง ซีลิเนียมมีปริมาณมาก
ในต่อมไธรอยด์ และมีความส�ำคัญต่อการท�ำงาน
ภูมติ า้ นทานของร่างกาย และกระตุ้นภูมิต้านทานผิว
อย่างเป็นปกติของไธรอยด์ฮอร์ โมน ซีลิเนียมยัง
ก�ำจัดรังแค และมีคณ
ุ สมบัติในการฆ่าเชือ้ ราบริเวณ
• แอล-เมไธโอนีน (L-Methionine)
เป็ น องค์ ป ระกอบส� ำ คั ญ ในการสร้ า งโปรตี น หนังศีรษะ และช่วยกระตุน้ การงอกใหม่ของรากผม
หลายชนิดในร่างกาย     ให้แร่ธาตุซัลเฟอร์    ซึ่งเป็น
องค์ประกอบส�ำคัญของผิว  ผม  เล็บ
นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

• โครเมียม อะมิโน แอซิด คีเลต (Chromium AAC)
ช่วยป้องกันผมร่วง
• ซิงค์ อะมิโน แอซิด คีเลต (Zinc AAC)
ซิงค์เป็นแร่ธาตุส�ำคัญที่หากร่างกายได้รับไม่เพียงพอ จะท�ำให้เกิดผมร่วง ซิงค์ยังมีบทบาทส�ำคัญใน
การสร้างรหัสพันธุกรรม (DNA) และรหัสการสร้างโปรตีน (RNA) ภายในเซลล์ ซึ่งส�ำคัญส�ำหรับการงอกใหม่
ของรากผม ซิงค์ยังป้องกันการเกิดรังแคอีกด้วย
• ดี-แคลเซียม แพนโททีเนต (D-Calcium Pantothenate)
แพนโททีนคิ แอซิด หรือวิตามินบี 5 เป็นวิตามินทีส่ ำ� คัญต่อความแข็งแรงของรากผม หากขาดวิตามินบี 5
จะท�ำให้รากผมอ่อนแอ และผมร่วง การได้รับวิตามินบี 5 ท�ำให้เส้นผมหนาขึ้นด้วย

• วิตามินอี (Vitamin E)
ป้องกันผมร่วง กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตไปเลี้ยงหนังศีรษะ ควบคุมการผลิตน�้ำมันจากต่อมไขมัน
ต้านอนุมูลอิสระ ต้านอักเสบ ต้านอาการแพ้ รักษาหนังศีรษะ ท�ำให้ผมเป็นประกายเงางาม มีน�้ำหนัก

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

• ดี-ไบโอติน (D-Biotin)
ไบโอติน หรือวิตามินบี 7 มีความส�ำคัญกับสุขภาพ และการเจริญงอกงามของผิว ผม เล็บ

กลุมผิว ผม เล็บ ลดเลือนริ้วรอย
ชะลอความชรา
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร

มาเน

(Mane)
สวนประกอบสําคัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบดวย
ผงเมล็ดฟกทอง
ผงใบกลวย
ซิงค อะมิโน แอซิด คีเลต 20 % (ให ซิงค 15 มก.)
ซีลิเนียม อะมิโน แอซิด คีเลต 1 % (ให ซีลิเนียม 70 มคก.)

500 มก.
250 มก.
75 มก.
7 มก.

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ 1 แคปซูล

ขนาดบรรจุ :
ราคาขาย
ราคาสมาชิก

นวตักรรมอาหารเสรมิโดยแพทย์ และเภสชักร

30 แคปซูล
1,800 บาท
1,500 บาท

เอกสารเพอ่ืการอบรมภายในบรษิทัฯเทา่นน้ั

11-1-11458-1-0108

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

กลุ่มย้อนวัยด้วยฮอร์โมน
Anti-Aging Hormones

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กลุ่มย้อนวัยด้วยฮอร์โมน

Anti-Aging Hormones

จีที โกลด์
(GT-Gold)

จีที แมค
(GT-Mac)

วี-แมค
(V-Mac)

เฟมินิ
(Femini)

พูรา
(Peurra)

เฟมีนัส
(Feminus)

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

เอ็มเเบล็ค
(M-Black)

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

กลุ่มย้อนวัยด้วยฮอร์โมน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร   จีที โกลด์

(GT-Gold)

ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย
แอล-อาร์จีนีน
แอล-กลูตามีน
แอล-ไกลซีน
แอล-ไลซีน
แอล-ไทโรซีน

150		มก.
150 มก.
50 มก.
50 มก.
50 มก.

วิธีรับประทาน
รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล เช้า-ก่อนนอน ขณะท้องว่าง
ขนาดบรรจุ : 30 แคปซูล
ราคาขาย 1,500 บาท
ราคาสมาชิก 1,200 บาท

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

ขนาดบรรจุ : 60 แคปซูล
ราคาขาย 2,750 บาท
ราคาสมาชิก 2,200 บาท

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

11-1-11458-1-0011

โกรท ฮอร์โมน
เพื่อการคืนสู่ความอ่อนเยาว์
การใช้ โกรท ฮอร์โมน เพื่อคืนกลับความเป็นหนุ่มสาว เป็นที่
ยอมรับในวงการแพทย์มาเป็นเวลากว่า 40 ปีแล้ว ซึ่งอยู่ในรูปแบบ
ของการฉีด แต่เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา มีการใช้กรดอะมิโนกลุ่มหนึ่ง
กระตุ้นการผลิต โกรท ฮอร์โมน ตามธรรมชาติ สารกลุ่มนี้เรียกว่า
Growth Hormone Stimulating Factor หรือ Growth Factor (GF)
ซึ่งอยู่ในรูปแบบของการรับประทานในรูปอาหารเสริม ทำ�ให้ไม่มี
ผลข้างเคียงเหมือนการฉีด เพราะเป็นการกระตุ้นให้ โกรท ฮอร์โมน
หลั่งตามธรรมชาติ
โดยกรดอะมิโนนี้ จะทำ�หน้าที่เป็นวัตถุดิบ และสารกระตุ้น
ให้ร่างกายมีการผลิต และการหลั่ง โกรท ฮอร์โมน ตามธรรมชาติ
เพื่อให้ร่างกายมี โกรท ฮอร์ โมน เพิ่มขึ้นเหมือนกับวัยหนุ่มสาว
โกรท ฮอร์โมน ทีเ่ พิม่ ขึน้ จะทำ�ให้รา่ งกายคืนกลับสูค่ วามเป็นหนุม่ สาว
แข็งแรงขึ้น สมรรถนะเพิ่มขึ้น ผิว ผม เล็บ สวย และแข็งแรงขึ้น
ริ้วรอยลดลง ไขมันทั่วร่างกายลดลง มวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น สายตา
สมอง และความทรงจำ�ดีขึ้น การนอนหลับดี และหลับลึกขึ้น
นอกจากนั ้ น ยั ง ได้ ม ี การนำ� โกรท ฮอร์ โมน มาใช้กระตุ้น
การเจริญเติบโต และความสูงของเด็ก โดยสามารถให้เด็กรับประทาน
ในช่วงวัยรุ่นตอนต้น เมื่อฮอร์โมนเพศเริ่มทำ�งาน ซึ่งเป็นช่วงที่เด็ก
มีการเจริญเติบโตสูงอีกด้วย
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เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

สารอาหารกระตุ้นการสร้าง

กลุม ยอนวยัดวยฮอรโมน
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร

จีที แมค (GT-Mac)

สวนประกอบสำคญั : ใน 1 ซอง ประกอบดวย

นวตักรรมอาหารเสรมิโดยแพทย์ และเภสชักร

ก.
ก.
ก.
ก.
ก.
มก.
มก.
ก.
มก.
มก.
ก.

วธิรีบัประทาน
รบัประทาน วนัละ 1 ซอง
กอนนอน โดยชงกบันาำ้อุน
หรอืนํ้ารอนประมาณ 120 มล.
หรอืประมาณครง่ึแกว
11-1-11458-1-0002

ขนาดบรรจุ :
30 ซอง
ราคาขาย
3,000 บาท
ราคาสมาชกิ
2,400 บาท

เอกสารเพอ่ืการอบรมภายในบรษิทัฯเทา่นน้ั

แอล-กลตา
ู มนี
2
แอล-ไลซนี
0.5
แอล-ออรนทินี
0.5
แอล-อารจนินี
0.5
แอล-ไกลซนี
0.01
โครเมยีม อะมโิน แอซดิ คเีลต 5.2
( ใหโครเมยีม 130 มคก.)
แมงกานสี อะมโิน แอซดิ คเีลต 21.8
( ใหแมงกานสี 3.5 มก.)
รสชอ็คโกแลต็
2
เดค็โทสโมโนไฮเดรต
86
ซคูราโลส
17
ครมีเทยีม
6.36

การสร้าง โกรท ฮอร์โมน

สารอาหารที่ใช้กระตุ้นการหลั่ง โกรท ฮอร์โมน
ตามธรรมชาติ มีชื่อทางการแพทย์ว่า ซีครีตาก็อค
(Secretagogue) ซึ่งมีอยู่หลายชนิด ในบรรดาสาร
ทัง้ หลายนัน้ มีกรดอะมิโนอยูก่ ลุม่ หนึง่ ซึง่ มีงานวิจยั ว่า
เมื่อรับประทานเข้าไปในร่างกาย จะสามารถกระตุ้น
การสร้างโกรท ฮอร์โมน จากต่อมใต้สมองได้ และมีอยู่
หลายสูตรหลายตำ�รับ ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิด และปริมาณ
ของสาร บางตำ�รับได้มีการทดสอบกับอาสาสมัคร
ที่มีอายุระหว่าง 45-70 ปี และพบว่าสามารถทำ�ให้
ระดับ โกรท ฮอร์โมน ในกระแสเลือดเพิม่ ขึน้ กรดอะมิโน
กลุ่มดังกล่าว ได้แก่
นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

แอล-กลูตามีน กระตุ้นการสร้าง โกรท ฮอร์โมน
จากต่อมใต้สมอง เสริมสร้างเซลล์กล้ามเนื้อ และ
ช่วยซ่อมแซมเซลล์กล้ามเนื้อที่บาดเจ็บ หรือสึกหรอ
ลดอาการอ่อนล้าของกล้ามเนือ้ และลดการเสือ่ มสลาย
ของกล้ามเนื้อ เสริมสร้างภูมิต้านทาน เป็นสารตั้งต้น
ในการผลิตสารสือ่ ประสาท คือ กลูตาเมท (Glutamate)
และกาบ้า (GABA) เพื่อเป็นอาหารให้สมอง และช่วย
กำ�จัดสารแอมโมเนีย ที่เกิดจากการทำ�งานหนักของ
สมอง ช่วยให้มสี มาธิดขี นึ้ ความจำ�ดีขนึ้ ความคิดว่องไว
และเฉียบคมขึน้ ตืน่ ตัว ทำ�ให้อารมณ์ดี ลด และป้องกัน
อาการสมองมึนงง ช่วยระงับความหิว ซึ่งเป็นกลไก

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

เพื่อการย้อนวัย

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ที่ สำ � คั ญ อย่ า งยิ่ ง สำ � หรั บ การควบคุ ม น้ำ � หนั ก และ
การลดน้�ำ หนัก สำ�หรับคนไข้โรคเบาหวาน แอล-กลูตามีน
ช่วยให้ตับอ่อนทำ�งานดีขึ้นได้ด้วย
แอล-ไลซีน กระตุ้นการสร้าง โกรท ฮอร์ โมน
จากต่ อ มใต้ ส มอง จำ � เป็ น ในการสร้ า งกล้ า มเนื้ อ
กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน เพิ่มการดูดซึมแคลเซียม
เข้าสู่ร่างกาย ช่วยลดโอกาสเกิดโรคเริม และงูสวัด
แอล-ออร์นิทีน กระตุ้นการสร้าง โกรท ฮอร์โมน
จากต่อมใต้สมอง ช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อ ป้องกัน
การสูญเสียกล้ามเนือ้ กระตุน้ การสลายไขมันในร่างกาย
โดยเฉพาะเมื่ อ มี การบริ โ ภคร่ ว มกั บ แอล-อาร์ จี นี น
และแอล-คาร์นิทีน เป็นสารตั้งต้น เพื่อสังเคราะห์
กรดอะมิโนตัวอื่นๆ ที่ให้พลังงานแก่เซลล์ ในร่างกาย
ยังช่วยกำ�จัดสารพิษพวกแอมโมเนียออกจากตับ ช่วยให้
ผูป้ ว่ ยโรคตับแข็งมีอาการดีขนึ้ รวมทัง้ ผูป้ ว่ ยโรคตับชนิด
ต่างๆ ด้วย นอกจากนี้ ยังช่วยให้แผลหายเร็ว และร่างกาย
มีการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้เร็วยิ่งขึ้น

แอล-อาร์จินีน กระตุ้นการสร้าง โกรท ฮอร์โมน
จากต่อมใต้สมอง มีความสำ�คัญกับระบบหัวใจ และ
หลอดเลือด เป็นสารหลักในการสร้างสารไนตริก ออกไซด์
(Nitric Oxide) ทำ�ให้หลอดเลือดขยายตัว ช่วยกระตุ้น
การไหลเวียนเลือด ช่วยปรับสมดุลโคเลสเตอรอล
ช่ ว ยให้ บ าดแผลหายเร็ ว เสริ ม สร้ า งภู มิ ต้ า นทาน
เสริมสมรรถนะเพศชาย กระตุ้นการเผาผลาญไขมัน
ปรับสมดุลความดันโลหิต และปรับสมดุลน้�ำ ตาลในเลือด
แอล-ไกลซีน กระตุ้นการสร้าง โกรท ฮอร์โมน
มีบทบาทในการสร้างกล้ามเนือ้ ลดการสลายกล้ามเนือ้
และเปลีย่ นน้�ำ ตาลกลูโคสให้เป็นพลังงาน ป้องกันภาวะ
น้�ำ ตาลในเลือดต่�ำ จึงช่วยไม่ให้หวิ ในระหว่างมือ้ อาหาร
ช่วยป้องกันอาการอ่อนล้า หมดแรง ช่วยให้ระบบสมอง
และประสาท ทำ�งานเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วย
การทำ�งานของระบบย่อยอาหาร เป็นส่วนประกอบ
สำ�คัญของคอลลาเจนโปรตีน กระตุน้ การสร้างคอลลาเจน
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กลุ่มย้อนวัยด้วยฮอร์โมน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร   วี-แมค (V-Mac)
ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร
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วิตามินอี
10
แมงกานีส อะมิโน แอซิด คีเลต 21.875
วิตามินซี
60
โฟเลต
0.2
โครเมียม อะมิโน แอซิด คีเลต
4
ไบโอติน
0.15
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มก.
มก.
มก.
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วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ 1 แคปซูล หลังอาหาร
11-1-11458-1-0076

ขนาดบรรจุ : 30 แคปซูล
ราคาขาย
975 บาท
ราคาสมาชิก 780 บาท

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

หอยนางรมสกัด
50
ไนอะซีน
20
ฮอร์สเทลสกัด
50
อิโนซิทอล
15
โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง
50
กรดแพนโทธินิค
6
บริเวอร์ส ยีสต์
500
วิตามินบี 6
2
คอปเปอร์ อะมิโน แอซิด คีเลต
80
วิตามินบี 2
1.7
ซิงค์ อะมิโน แอซิด คีเลต
75
วิตามินบี 1
1.5
ไอรอน อะมิโน แอซิด คีเลต
75
วิตามินเอ
0.8
ซีลีเนียม อะมิโน แอซิด คอมเพล็กซ์ 35

สารอาหารเพื่อ
		 สมรรถนะของหนุ่มสาวที่ดีขึ้น

• บริ เ วอร์ ยี ส ต์ เป็ น แหล่ ง รวมของโปรตี น
เข้มข้นในรูปกรดอะมิโน 18 ชนิด และวิตามินบีรวม
ไบโอติน และแร่ธาตุตา่ งๆ อีก 15 ชนิด เช่น ฟอสฟอรัส
โปแตสเซียม แคลเซียม ทองแดง แร่ธาตุ สังกะสี ฯลฯ
บริเวอร์ ยีสต์ ช่วยคลายเครียด และบำ�รุงระบบประสาท
ทั่วร่างกาย
• สารสกัดจากหญ้าหางม้า นอกจากสารสกัดจาก
หญ้าหางม้าจะประกอบด้วยแร่ธาตุ ทีบ่ �ำ รุงผิว ผม เล็บ
แล้ว ยังมีผลต่อการทำ�งานทีเ่ ป็นปกติของต่อมลูกหมาก
อีกด้วย จึงมีการใส่สารสกัดจากหญ้าหางม้า ลงในสูตร
อาหารที่เสริมสมรรถนะเพศชาย

หญ้าหางม้า
หอยนางรม
ถั่วเหลือง
บริเวอร์ ยีสต์
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เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

• สารสกัดจากหอยนางรม เป็นแหล่งธรรมชาติ
ของไกลโคเจน ฟอสโฟไลปิด วิตามิน และแร่ธาตุ
จากทะเล มี ก ารใช้ ส ารสกั ด จากหอยนางรมใน
การรับประทานเพื่อเสริมสมรรถนะมาตั้งแต่สมัยกรีก
และโรมัน การแพทย์ปจั จุบนั พบว่า สารสกัดจากหอยนางรม
สามารถเพิ่มระดับฮอร์ โมนเพศทั้งหญิง และชาย ให้
คืนกลับสู่วัยหนุ่มสาว
• โปรตี น สกั ด จากถั่ ว เหลื อ ง เป็ น แหล่ ง ของ
กรดอะมิโนทีม่ คี วามสำ�คัญต่อการมีสขุ ภาพทางเพศทีด่ ี
โดยเฉพาะแอล-อาร์จินีน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
สมรรถนะทางเพศในชาย นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งสำ�คัญ
ของกรดอะมิ โ นอี ก 18 ชนิ ด ซึ่ ง มี ความสำ� คั ญ ต่ อ
การมีสมรรถนะทางเพศที่ดีทั้งหญิง และชาย

กลุ่มย้อนวัยด้วยฮอร์โมน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร   เฟมินิ

(Femini)

ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย
โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง
สารสกัดจากอัลฟัลฟา	
แมกนีเซียม อะมิโน แอซิด คีเลต
ซีลีเนียม อะมิโน แอซิด คอมเพล็กซ์

225
150
293
35

มก.
มก.
มก.
มก.

วิธีรับประทาน
รับประทาน วันละ 1-2 แคปซูล ขณะท้องว่าง
ขนาดบรรจุ : 30 แคปซูล
ราคาขาย
850 บาท
ราคาสมาชิก 680 บาท

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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ช่ ว ยให้ ร่ า งกายปรั บ สภาพได้ อ ย่ า งเหมาะสม
ลดอาการผิดปกติ เช่น ร้อนวูบวาบตามตัว และหงุดหงิด
ง่าย ลดโคเลสเตอรอลในเลือด ป้องกันการเกิดไขมัน
สะสมในหลอดเลือด ช่วยทำ�ความสะอาดผิวจากภายใน
โดยการกำ � จั ด ของเสี ย สารพิ ษ ออกจากเลื อ ด
และอวั ย วะภายใน ลดการตกค้ า งของเสี ย ตาม
ผิวหนัง ทำ �ให้เลือดสะอาด และไหลเวียนได้ดีข้ึน
ทำ�ให้ผวิ พรรณผุดผ่องสวยงาม ลดการเกิดสิว โดยเฉพาะ

ช่วงวัยทองของสตรี จะเป็นเวลาทีร่ า่ งกายของผูห้ ญิง
ขาดฮอร์ โมน และแร่ธาตุต่างๆ ทำ�ให้เกิดปัญหาต่างๆ
ตามมา เช่ น ปั ญ หาด้ า นผิ ว หนั ง ปั ญ หาด้ า นระบบ
ทางเดิ น ปั ส สาวะ และช่ อ งคลอด ปั ญ หาด้ า นระบบ
ทางเดินอาหาร และระบบขับถ่าย ปัญหาด้านระบบ
ประสาท อารมณ์ และสภาพจิต อาการร้อนวูบวาบ
โรคหัวใจ โรคกระดูกบาง กระดูกผุ หรือกระดูกพรุน
ดังนั้นจึงมีความจำ�เป็นที่จะต้องได้รับสารอาหารเข้าไป
ทดแทนสิ่งที่สูญเสียไป โดยสามารถเริ่มรับประทาน
ได้ตั้งแต่ช่วงวัยทองต้น คืออายุประมาณ 40 ปีขึ้นไป
และเมือ่ ผ่านพ้นช่วงวัยทองแล้วก็สามารถหยุดรับประทานได้
• สารสกัดจากถั่วเหลือง มีสารไฟโตเอสโตรเจน
มี สู ต รโครงสร้ า งคล้ า ยฮอร์ โ มนเอสโตรเจนของคน
มีฤทธิ์ป้องกันมะเร็งได้ และอาจช่วยส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคบางอย่างได้ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด
โรคมะเร็งของเนื้อเยื่อระบบสืบพันธุ์ เช่น มะเร็งเต้านม
มะเร็งรังไข่ มะเร็งปากมดลูก และโรคกระดูกพรุน เป็นต้น
นอกจากนี้ ยั ง มี ผ ลลดอาการร้ อ นวู บ วาบ หงุ ด หงิ ด
อาการทางผิวหนัง อาการเยือ่ บุบริเวณช่องคลอดอักเสบ แห้ง
และยังช่วยลดระดับโคเลสเตอรอล เพิ่มความหนาแน่น
ของกระดูก และลดการสูญเสียมวลกระดูกได้
• สารสกัดอัลฟัลฟา มีสารไฟโตเอสโตรเจน คือ
ไอโซฟลาโวน ซึ่งจะเข้าไปชดเชย ฮอร์โมนเอสโตรเจน
ที่ ล ดต่ำ � ลง ช่ ว ยปรั บ สมดุ ล ฮอร์ โ มนในร่ า งกาย
รวมทั้ ง มี วิ ต ามิ น ดี และแร่ ธ าตุ ห ลายชนิ ด ซึ่ ง จะ

สิวที่เกิดเนื่องจากฮอร์โมนเพศชายสูง รักษาแผล
ในกระเพาะอาหาร และลำ�ไส้ ช่วยทำ�ให้ผิวกระเพาะ
แข็งแรง ช่วยโรคกระเพาะอาหาร ปวดท้องเพราะ
มีแก๊สมาก และทำ�ให้การหลั่งของน้ำ�ย่อยเป็นปกติ
ให้ผลดีกับโรคเก๊าท์ และโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
ป้องกันการสะสมของกรดยูรคิ และกรดอืน่ ๆ ตามข้อต่อ
ต่างๆ และป้องกันมะเร็งในอวัยวะทีส่ ร้างฮอร์โมน เช่น
มะเร็งรังไข่ มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก ได้อกี ด้วย
• แมกนีเซียม อะมิโน แอซิด คีเลต ทำ�งานร่วมกับ
แคลเซียม ในการควบคุมการหดตัว และการคลายตัว
ของกล้ามเนื้อ รวมทั้งกล้ามเนื้อหัวใจ และป้องกัน
ภาวะกระดูกพรุน
• ซีลีเนียม อะมิโน แอซิด คอมเพล็กซ์ จำ�เป็น
ต่อการเจริญเติบโต และการทำ�หน้าที่ของร่างกาย
เป็ น แร่ ธ าตุ สำ � คั ญ ในกระบวนการป้ อ งกั น มะเร็ ง
และโรคหั ว ใจ ป้ อ งกั น การเกิ ด ต้ อ กระจก และ
จอประสาทตาเสื่ อ ม ต้ า นไวรั ส บรรเทาเริ ม ที่
ปาก และโรคงู ส วั ด และทำ � ให้ ค นไข้ โ รค (SLE)
มีอาการดีขึ้น
สารอาหารที่จำ�เป็นสำ�หรับวัยทองนี้ นอกจาก
จะทำ�ให้ผา่ นพ้นช่วงวัยทองไปได้อย่างมีความสุขแล้ว
ยั ง สามารถช่ ว ยลดอาการสิ ว ที่ เ กิ ด จากฮอร์ โ มน
เพศชายสูง และยังทำ�ให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใส
สวยงามขึ้นอีกด้วย
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สารอาหารจำ�เป็น สำ�หรับสตรีวัยทอง

กลุม ยอนวยัดวยฮอรโมน
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร

พูรา

(Peurra)
สวนประกอบสําคัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบดวย
100 มก.
100 มก.
100 มก.
100 มก.
50 มก.
50 มก.

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ 1 แคปซูล วันละ 1 ครั้ง กอนนอน
เลขทะเบียนที่ : G 187/57
ขนาดบรรจุ :
30 แคปซูล
ราคาขาย
1,100 บาท
ราคาสมาชิก
850 บาท
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กวาวเครือขาว
โกฐเชียง
โกฐหัวบัว
แหวหมู
กระชายขาว
โสม

คืนความสาวสวย

ให้สตรีทุกวัย
ด้วยไฟโตเอสโตรเจนจากสมุนไพรธรรมชาติ

กวาวเครือขาว (Pueraria Mirifica)
เป็นสมุนไพรไทยที่มีประโยชน์อย่างมากส�ำหรับ
เพศหญิง แต่ส�ำหรับเพศชายก็สามารถรับประทาน
ได้ เ ช่ น กั น เพราะมี ส รรพคุ ณ ช่ ว ยท� ำ ให้ ร ่ า งกาย
กระชุ่มกระชวย และเป็นยาอายุวัฒนะ มีสารออกฤทธิ์
ส�ำคัญที่ออกฤทธิ์คล้ายฮอร์ โมนเพศหญิง ได้แก่
ไมโรเอสตรอล (Miroestrol) และดีออกซีไมโรเอสตรอล
(Deoxymiroestrol) ที่มีส่วนช่วยกระตุ้นให้ลักษณะ
ความเป็นเพศหญิงออกมา เช่น หน้าอกขยายใหญ่ขึ้น
ตึงกระชับขึ้น ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งขึ้น ขาวกระจ่างขึ้น
นวลเนียนขึ้น รูขุมขนเล็กลง ลดเลือนริ้วรอย ช่วยเพิ่ม
ปริมาณเส้นผม และช่วยให้เส้นผมดกด�ำขึ้น ลดการ
หลุดร่วงของเส้นผม ลดความมันบนใบหน้า มีส่วนลด
การเกิดสิว ช่วยให้ร่างกายกระชุ่มกระชวย ป้องกัน
การสู ญ เสี ย แคลเซี ย มออกจากกระดู ก ป้ อ งกั น
กระดูกพรุน ใช้เป็นฮอร์ โมนทดแทนเพศหญิง
ในวัยหมดประจ�ำเดือน ช่วยให้ช่องคลอดชุ่มชื้น และ
กระชับขึ้น ช่ ว ยอาการปวดท้ อ งประจ� ำ เดื อ น และ
รอบเดือนไม่ปกติ
นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร
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คืนความสาว สวย ให้สตรีทุกวัย
ด้วยไฟโตเอสโตรเจนจากสมุนไพรธรรมชาติ
ต�ำรับแพทย์แผนไทย ด้วย 6 สุดยอด
สมุนไพรชะลอวัย ปรับสมดุลฮอร์โมน คืน
ความสาว และความสดใสของวัยสาว ช่วย
อาการปวดท้องประจ�ำเดือน รอบเดือน
ไม่ปกติ และสตรีวัยหมดประจ�ำเดือน

โกฐเชียง หรือ ตังกุย (Dong Quai) มีตน้ ก�ำเนิด
จากประเทศจีน มีสารไฟโตเอสโตรเจน ประโยชน์ของ
ตังกุยนั้นมีมากมาย โดยเฉพาะประโยชน์เพื่อผู้หญิง
เช่น กระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต บ�ำรุงโลหิต
ช่ ว ยให้ประจ�ำเดือนมาเป็นปกติ และแก้อาการปวด
ประจ�ำเดือน ท�ำให้กล้ามเนื้อมดลูกกระชับ ปรับสมดุล
ไขมันในเลือด และกระตุ้นระบบภูมิต้านทานของ
ร่างกาย
โกฐหั ว บั ว (Conioselinum Univitatum)
ช่วยอาการปวดท้องประจ�ำเดือน และรอบเดือนมา
ไม่ปกติ กระตุ้นการไหลเวียนเลือด ให้ผลดีกับโรคหัวใจ
และหลอดเลือด ต�ำรับไทยใช้ในการบ�ำบัดอาการปวด
ศีรษะไมเกรน
แห้วหมู (Nut Grass) ต้านอนุมูลอิสระ ป้องกัน
โรคหัวใจ ช่วยลดความดันในเลือด เป็นยาอายุวัฒนะ
ตามต�ำรับไทย ช่วยท�ำให้รา่ งกายแข็งแรง กระชุม่ กระชวย
ช่วยป้องกันตามัว
กระชายขาว (Finger Root) ต้านการอักเสบ
กระตุ ้ น การท� ำ งานระบบประสาท เสริ ม สมรรถนะ
ทั้งชาย และหญิง ปรับสมดุลความดันโลหิต บ�ำรุงสมอง
ต้านการอักเสบ
โสม (Ginseng) ปรับสมดุลน�้ำตาลในเลือด
ป้องกันโรคหัวใจ กระตุน้ ระบบภูมคิ มุ้ กัน เสริมสมรรถนะ
ทัง้ ชาย และหญิง ปรับสมดุลความดันโลหิต บ�ำรุงสมอง
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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กลุมยอนวัย
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร

ยาเฟมีนัส
(Feminus)

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ 1 แคปซูล กอนอาหารเชา-เย็น
เลขทะเบียนที่ : G 286/58

ขนาดบรรจุ :
ราคาขาย
ราคาสมาชิก

30 แคปซูล
880 บาท
700 บาท

เอกสารเพอ่ืการอบรมภายในบรษิทัฯเทา่นน้ั

สวนประกอบสําคัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบดวย
ไพล
150 มก.
วานชักมดลูก
100 มก.
อุมลูกดูหนัง
100 มก.
แสมทะเล
80 มก.
ฝาง
80 มก.
เทียนดํา
80 มก.
ดอกคําฝอย
50 มก.

ตำ�รับแผนไทยโบราณสำ�หรับสตรี
เพื่อความกระชับ

ปัญหาการปวดประจำ�เดือนในสตรี   รวมถึงปัญหาประจำ�เดือนมาไม่สม่ำ�เสมอ  และอาการ
ไม่สบายต่างๆ ทั้งก่อน  และหลังมีประจำ�เดือน  เป็นปัญหาที่สร้างความเจ็บปวด  สร้างความรำ�คาญ
และความไม่สบายทั้งร่างกาย และจิตใจ ให้กับสตรีเป็นจำ�นวนมาก เมื่อสตรีย่างเข้าสู่วัยกลางคน  
หรือสตรีที่ผ่านการคลอดบุตร   ปัญหาที่ตามมาจะเป็นมดลูก และช่องคลอดเกิดความหย่อนยาน
มีลมในช่องคลอด  ทำ�ให้เป็นปัญหาสำ�หรับทั้งตัวเอง   และชีวิตคู่    เมื่อสตรีถึงวัยหมดประจำ�เดือน   
ปัญหาที่หลายคนประสบคือ การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ยาแผนโบราณจากสมุนไพรไทยในตำ�รับที่
ออกแบบเพื่อความกระชับสำ�หรับสตรีทุกวัย  อาจจะเป็นคำ�ตอบสำ�หรับท่านได้

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

• อุ้มลูกดูหนัง (Morinda elliptica)   หรือยอป่า สลักป่า สลักหลวง กะมูดู ต�ำรับไทยใช้แก่นขับเลือด และ
น�ำ้ คาวปลาให้แห้ง ขับประจ�ำเดือน แก้จกุ เสียดแน่นเฟ้อ ขับผายลม แก้ปวดเมือ่ ยต่างๆ ป้องกันการติดเชือ้ โรคของ
มารดาในระยะหลังคลอด ป้องกันหลอดอาหารอักเสบจากกรดไหลย้อน ช่วยเร่งการสมานแผลของกระเพาะอาหาร
ในหนูทดลอง และลดการหลั่งกรดที่มากเกินไปในกระเพาะอาหาร มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด ต้าน
กระบวนการอักเสบ และลดปวด ต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันตับเป็นอันตรายจากสารก่อมะเร็ง และป้องกันเซลล์ดี
จากสารก่อมะเร็ง ช่วยให้ผิวขาวกระจ่าง
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• ว่านชักมดลูก (Curcuma xanthorrhiza) ต�ำรับไทยใช้เหง้า รักษา
อาการประจ�ำเดือนไม่ปกติ ปวดท้องระหว่างมีประจ�ำเดือน ตกขาว
ขับน�ำ้ คาวปลา แก้ธาตุพกิ าร อาหารไม่ยอ่ ย และริดสีดวงทวาร ให้สาร
ไฟโตเอสโตรเจน ช่วยกระชับกล้ามเนือ้ มดลูก และช่องคลอด บ�ำรุง
ผิวพรรณให้เปล่งปลัง่ ต้านอนุมลู อิสระ ต้านการอักเสบ ให้ผลดีกบั
ระบบประสาท โรคหัวใจ และหลอดเลือด ปรับสมดุลโคเลสเตอรอล
กระตุน้ การหลัง่ น�ำ้ ดีจากตับ พบทัง้ ฤทธิป์ อ้ งกัน และรักษาโรคกระดูกพรุน
ทีท่ ดลองในหนูทถี่ กู ตัดรังไข่ ป้องกันการสูญเสียแคลเซียม รักษาระดับ
ความหนาแน่นของมวลกระดูก กระตุ้นกลไกการล้างพิษตับ และลด
การสร้างสารเคมีที่เป็นพิษในร่างกาย
• ไพล (Plai) ต�ำรับไทยใช้เหง้า ขับประจ�ำเดือนในสตรี ลดระดูขาว
ช่วยปรับประจ�ำเดือนให้เป็นปกติ ช่วยขับน�้ำคาวปลาหลังคลอดบุตร
ลดปวด ลดอักเสบ คลายกล้ามเนื้อเรียบ ลดการบีบตัวของมดลูก และ
ล�ำไส้ ต้านอาการภูมิแพ้ ต้านฮีสตามีน ต้านเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา
• แสมทะเล (Olive mangrove) ต�ำรับไทยใช้แก่น ขับระดูเน่าเสีย
แก้ปัสสาวะพิการ บ�ำรุงโลหิต
• ฝาง (Caesalpinia sappan) ต�ำรับไทยใช้แก่น บ�ำรุงเลือด แก้
ไข้ทับระดู รักษาอาการประจ�ำเดือนไม่ปกติ ลดอาการปวดมดลูกของ
สตรีหลังคลอดบุตร ต้านอาการอักเสบ ลดอาการปวดเมื่อยทั่วร่างกาย
• เทียนด�ำ (Black cumin powder) ต�ำรับไทยใช้เมล็ด บ�ำรุงเลือด
รักษาอาการประจ�ำเดือนมาไม่ปกติ ช่วยขับน�ำ้ นมในสตรีหลังคลอดบุตร
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• ดอกค�ำฝอย (Carthamus tinctorius) ต�ำรับไทยใช้ดอก แก้
อาการไข้หลังคลอดของสตรี ช่วยบ�ำรุงโลหิตประจ�ำเดือนของสตรี ช่วย
ขับประจ�ำเดือน ช่วยกระจายเลือด แก้ประจ�ำเดือนคัง่ ค้างมาไม่เป็นปกติ
ช่วยระงับอาการปวดประจ�ำเดือนของสตรี แก้อาการตกเลือด อาการ
ปวดท้องหลังคลอด น�ำ้ คาวปลาไม่หมด แก้อาการจุกแน่นบริเวณท้องน้อย
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กลุม ยอนวยัดวยฮอรโมน
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร

เอ็มแบล็ค
(M Black)

สวนประกอบสําคัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบดวย
มากระทืบโรง
กระชายดํา
เห็ดหลินจือ
โสม
ตังกุย

70 มก.
40 มก.
90 มก.
90 มก.
40 มก.

เลขทะเบียนที่ : G 186/57
ขนาดบรรจุ :
ราคาขาย
ราคาสมาชิก
นวตักรรมอาหารเสรมิโดยแพทย์ และเภสชักร

30 แคปซูล
1,100 บาท
850 บาท
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วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ 2 แคปซูล วันละ 1 ครั้ง กอนนอน

สมุนไพร
ม้คึกาคักศึคึกกคัก

ต�ำรับแพทย์แผนไทย บ�ำรุงร่างกาย
บ� ำ รุ ง สมรรถนะ และปรั บ สมดุ ล
ฮอร์โมนท่านชายทุกวัย ท�ำให้สดชื่น
สดใส มีชีวิตชีวา
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ม้ากระทืบโรง หรือ ม้าโรงแตก (Ficus Foveolata)
มีสรรพคุณตามต�ำรับยาไทย ในการบ�ำรุงร่างกาย
บ�ำรุงโลหิต แก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย และ
มีสรรพคุณโดดเด่นนั่นก็คือการใช้เป็นยาบ�ำรุงก�ำลัง
และบ�ำรุงสมรรถนะ เพศชาย
กระชายด�ำ หรือ โสมไทย หรือ โสมกระชายด�ำ
(Finger root) ต�ำรับยาไทยใช้เป็นยาอายุวัฒนะ
กินได้ทั้งชาย-หญิง ช่วยชะลอความชรา เพิ่มระบบ
การไหลเวียนของเลือด ส่งเสริมสมรรถภาพทาง
เพศชาย ปรับสมดุลฮอร์โมนทางเพศ ท�ำให้สดชื่น
มีชีวิตชีวา บ�ำรุงประสาท
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เห็ดหลินจือ (Reishi) เป็นราชาสมุนไพรจีน บ�ำรุงร่างกาย
เป็ น สารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ บรรเทาอาการอ่ อ นเพลี ย
แก้ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง บ�ำรุงหัวใจ ช่วยให้นอนหลับ
กระตุ้นภูมิต้านทาน ต้านมะเร็ง ช่วยผ่อนคลายประสาท
และกล้ามเนื้อ
โสม (Ginseng) ปรับสมดุลน�ำ้ ตาลในเลือด ป้องกันโรคหัวใจ
กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน เสริมสมรรถนะทั้งชาย และหญิง
ปรับสมดุลความดันโลหิต บ�ำรุงสมอง
ตังกุย (Dong Quai) กระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต มีสาร
ไฟโตเอสโตรเจน ออกฤทธิ์ เ หมื อ นฮอร์ โ มนเพศหญิ ง
ในต�ำรับยาจีน ตังกุยใช้บ�ำรุงร่างกายทั่วไป รับประทานได้
ทัง้ ชาย และหญิง ในรากตังกุยมีวติ ามิน บี2 เป็นปริมาณมาก
ยังมีสารโฟลิก แอซิด และไบโอติน มีผลต่อการสร้างเม็ด
เลือดแดงในร่างกาย นิยมใช้เป็นยาบ�ำรุงโลหิต
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ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

กลุ่มควบคุมน้ำ�หนัก
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Weight Control
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ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กลุ่มควบคุมนำ�้ หนัก

Weight Control

ฟูลล่า
(Fullla)

ชาโอบี
(OB Beverage Powder)

ฟรุ๊ต เวนิก้า
(Fruit Vinegar Beverage)

ดีแฟกซ์
(Defax)

แมกซ์สลีน
(Maxslene)
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คาร์โบสลีน
(Carboslene)
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กลุ่มควบคุมน้ำ�หนัก
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร   คาร์ โบสลีน

(Carboslene)

ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย
สารสกัดจากชาเขียว
สารสกัดจากถั่วขาว
สารสกัดจากผลส้มแขก
สารสกัดจากว่านหางจระเข้
โครเมียม อะมิโน แอซิด คีเลต

175
150
150
100
2.6

มก.
มก.
มก.
มก.
มก.

วิธีรับประทาน
รับประทาน ครั้งละ 2 แคปซูล ก่อนอาหาร
ขนาดบรรจุ :		 30 แคปซูล
ราคาขาย		1,000 บาท
ราคาสมาชิก		 800 บาท
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นอกจากนี้ ยั ง ลดอั ต ราการสลายแป้ ง เป็ น น�้ ำ ตาล
ท�ำให้ระดับน�้ำตาลในเลือดไม่พุ่งขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว
หลังการรับประทานอาหาร ชาเขียวช่วยปรับสมดุล
โคเลสเตอรอลได้อีกด้วย ชาติญี่ปุ่น ซึ่งเป็นชนชาติที่
รับประทานคาร์โบไฮเดรต โดยเฉพาะข้าวเป็นอาหารหลัก
ทราบความลับของชาเขียว จึงได้ดมื่ ชาเขียวเป็นประจ�ำ
โดยเฉพาะก่อนมื้ออาหารทุกมื้อ

สารอาหาร ลดแป้ง ลดน้ำ�ตาล ช่วยให้อิ่ม

สารสกั ด จากผลส้ ม แขก มี ส ารส� ำ คั ญ ชื่ อ
ไฮดรอกซี ซิตริก แอซิด (Hydroxy Citric Acid : HCA)
มีฤทธิย์ บั ยัง้ ความหิว ลดการเปลีย่ นน�ำ้ ตาลส่วนเกินเป็น
ไขมันสะสม โดยการยับยั้งเอนไซม์ที่ชื่อ ซิตริก ไลเอส
(Citric Lyase) ซึ่งท�ำหน้าที่เปลี่ยนน�้ำตาลเป็นไขมัน
น�้ำตาลส่วนเกินจะถูกเปลี่ยนเป็นแป้งในกล้ามเนื้อแทน
เพือ่ ใช้เป็นแหล่งพลังงานส�ำรอง และยังช่วยปรับสมดุล
โคเลสเตอรอลได้ด้วย
l สารสกัดจากว่านหางจระเข้ มีฤทธิย
์ บั ยัง้ ความหิว
ลดการดูดซึมน�ำ้ ตาลเข้าสูก่ ระแสเลือด ฆ่าเชือ้ แบคทีเรีย
กระตุ ้ น การเคลื่ อ นไหวของล� ำ ไส้ และช่ ว ยระบาย
กระตุ้นการเผาผลาญไขมัน
l โครเมียม อะมิโน แอซิด คีเลต โครเมียมเป็น
แร่ธาตุส�ำคัญในกระบวนการเผาผลาญน�้ำตาล และ
ไขมัน ท�ำให้เหลือน�้ำตาลส่วนเกิน และไขมันส่วนเกิน
ทีจ่ ะเปลีย่ นเป็นไขมันสะสมน้อยลง นอกจากนีย้ งั ส�ำคัญ
ต่อขบวนการสังเคราะห์โปรตีนภายในร่างกายด้วย
l

ชาเขียว

ว่านหางจระเข้

ส้มแขก

ถั่วขาว
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นักวิทยาศาสตร์ด้านโภชนาการพบว่า อัตราเร็ว
ของการเพิ่มขึ้นของระดับน�้ำตาลในกระแสเลือด มีผล
อย่างยิ่งต่อความอ้วน ไขมันสะสม ความหิว และภาวะ
น�้ำหนักเกิน อาหารที่ประกอบไปด้วยแป้ง และน�้ำตาล
ที่แปรรูปแล้ว จะท�ำให้ระดับน�้ำตาลในเลือดสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ซึง่ จะกระตุน้ ฮอร์โมนอินซูลนิ เป็นผลให้มกี ารหลั่ง
ของฮอร์โมนอินซูลนิ ตลอดเวลา เกิดการสะสมไขมัน และ
ยังเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคเบาหวานประเภท
ที่ 2 (เบาหวานที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภค)
การชะลอการดูดซึมน�ำ้ ตาลเข้ากระแสเลือด รวมทัง้
การใช้สารอาหารธรรมชาติทใี่ ห้ผลลดความอยากอาหาร
จะท�ำให้เรารับประทานอาหารช้าลง และอิ่มเร็วขึ้น
เป็นการตัดปริมาณอาหารที่เรารับประทานในแต่ละมื้อ
สารอาหารในกลุ่มนี้ได้แก่
l สารสกัดจากถัว
่ ขาว ยับยัง้ การเปลีย่ นแป้งเป็น
น�้ำตาล โดยยับยั้งเอนไซม์ที่เปลี่ยนแป้งเป็นน�ำ้ ตาล คือ
เอนไซม์อลั ฟา อะไมเลส เมือ่ แป้งไม่สามารถเปลีย่ นเป็น
น�ำ้ ตาลได้ ร่างกายจะได้รบั น�ำ้ ตาลน้อยลง ส่วนแป้ง และ
เส้นใยจะถูกขับทิ้งออกจากระบบทางเดินอาหาร
l สารสกัดจากชาเขียว ในชาเขียวมีสารส�ำคัญ
ชื่อ แคททิชิน (Catechin) ซึ่งให้ผลในการเร่งอัตรา
การเผาผลาญของการร่างกาย และเร่งการเผาผลาญไขมัน

เส้นใยอาหาร เพื่อ
การลดน้ำ�หนัก

เส้นใยอาหารในทางการแพทย์ มีประโยชน์ในแง่ของการลดน�้ำหนัก การควบคุมน�้ำตาล การควบคุม
ไขมันในเลือด และการช่วยการขับถ่าย และช่วยระบาย เส้นใยอาหารมี 2 ชนิด คือ กลุ่มเส้นใยที่ละลายน�้ำได้
ท�ำหน้าที่ดูดซับเอาน�้ำตาล และไขมันบางส่วนออกจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไป ดูดซับน�้ำ และพองใน
ทางเดินอาหาร ท�ำให้รู้สึกอิ่ม และท�ำหน้าที่เพิ่มปริมาณกากใยให้กับอุจจาระ และกลุ่มเส้นใยที่ละลายน�้ำไม่ได้
ท�ำหน้าที่เหมือนไม้กวาด กวาดล้างล�ำไส้ให้สะอาด ลดอาการท้องผูก และช่วยให้ขับถ่ายง่ายขึ้น สูตรส่วนผสม
ที่มีเส้นใยทั้งสองชนิด จะช่วยในการควบคุมน�ำ้ หนัก ควบคุมน�้ำตาล และไขมันในเลือด
• ไซเลี่ยม ฮัสค์ พาวเดอร์ (Psyllium Seed Husk) : สกัดจากเยื่อหุ้มเมล็ดของต้นเทียนเกล็ดหอย มีทั้ง
เส้นใยที่ละลายน�้ำได้ และเส้นใยที่ละลายน�้ำไม่ได้ ช่วยดูดซับน�้ำ และของเหลว เพิ่มปริมาณกากอาหาร
ท�ำให้อุจจาระอ่อนนิ่ม ช่วยระบาย ช่วยดูดซับน�ำ้ ตาล และไขมันไว้
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รู้จักกับเส้นใยมีประโยชน์

• กลูโคมาแนน (Glucomanan) : สกัดจากหัวบุก
เป็นเส้นใยทีล่ ะลายน�ำ้ ได้ สามารถดูดซับน�ำ้ แล้วขยายตัว
ได้ 150-200 เท่า พองตัวในกระเพาะอาหาร เกิด
การกระตุ้นศูนย์อิ่ม ท�ำให้เราไม่รู้สึกหิว
• สารสกัดจากกระบองเพชร (Cactus Extract) :
มีทั้งเส้นใยที่ละลายน�้ำได้ และเส้นใยที่ละลายน�้ำไม่ได้
สารต้านอนุมูลอิสระ และสารสเตอรอล ไกลโคไซดส์
(Sterol Glycosides) ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติในการส่งสัญญาณ
หลอกไปที่สมองว่า ร่างกายมีปริมาณน�้ำตาลในเลือด
เพียงพอแล้ว จึงท�ำให้ไม่รู้สึกหิว
• อะคาเซีย กัม (Acacia Gum) : เป็นเส้นใยทีล่ ะลาย
น�้ำได้ ให้กากใยอาหารสูง ให้เนื้อสัมผัสที่เนียนนุ่ม
ไม่ระคายเคื อ งทางเดิ น อาหาร ช่วยให้ร ่างกายมี
ความสามารถ และประสิทธิภาพในการขับถ่ายของเสีย
ได้ดี ซึง่ ช่วยได้มากในผูป้ ว่ ยโรคไต ทัง้ ยังสามารถช่วย
ลดโคเลสเตอรอลได้ดีอีกด้วย
• ไคโตซาน (Chitosan) : เป็นเส้นใยที่ไม่ละลายน�้ำ
สกัดได้จากกระดองปู มีคุณสมบัติพิเศษในการดักจับ
ไขมัน โดยจะแผ่เป็นร่างแหในทางเดินอาหาร ไคโตซาน
มีประจุเป็นบวก จะดูดซับไขมันซึ่งมีประจุลบออกจาก
ล�ำไส้

สูตรเส้นใยอาหารเพื่อ
การควบคุมน�้ำหนัก
• ประกอบด้วยเส้นใยที่ละลายน�้ำได้ และเส้นใย
ที่ละลายน�ำ้ ไม่ได้
• ให้ความรู้สึกอิ่ม ท�ำให้ควบคุมปริมาณอาหารที่
เรารับประทานได้ดีขึ้น
• ช่วยระบาย เนือ่ งจากช่วยเพิม่ ปริมาณกากอาหาร
ท�ำให้อุจจาระอ่อนนิ่ม เหมาะกับผู้ที่ ไม่ชอบ
รับประทานผัก ผลไม้ ผู้ที่เป็นโรคท้องผูก และ
โรคริดสีดวงทวาร
• ช่วยดูดซับน�้ำตาล และไขมันไว้ เหมาะส�ำหรับผู้
ที่ต้องการลดน�้ำหนัก หรือควบคุมน�้ำหนัก ผู้มี
น�้ำตาล และไขมันในเลือดสูง
• ช่วยก�ำจัดของเสีย และสารพิษต่างๆออกจาก
ระบบทางเดินอาหาร
วิธกี ารรับประทาน :
รับประทานเส้นใยอาหาร ก่อนการรับประทานอาหาร
อย่างน้อย ครึ่งชั่วโมง ดื่มน�้ำตามมากๆ เพื่อให้เวลา
เส้นใยพองในทางเดินอาหาร

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

• แอปเปิ้ล เพคติน (Apple Pectin) : เป็นเส้นใย
ละลายน�ำ้ จากแอปเปิล้ พองตัวในทางเดินอาหาร ดูดซับ
ไขมัน และน�้ำตาล ช่วยให้รู้สึกอิ่ม
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เคล็ดลับหุ่นดี ผิวสวยของชาวจีน เป็นความลึกลับน่าฉงนในสายตา
ชาวโลกมากว่า 5,000 ปี ในขณะที่อาหารจีน อุดมไปด้วยแป้ง น�้ำตาล และ
น�้ำมัน ชาวจีนส่วนใหญ่กลับยังคงสภาพหน้าท้องแบนราบ โดยเฉพาะสาว
ชาวจีนซึ่งมีรูปร่างอ้อนแอ้น อรชร
หลักฐานทางการแพทย์จากศาสตร์การแพทย์แผนจีนกล่าวว่า เคล็ดลับ
ความผอมของชาวจีน อยูท่ ชี่ าจีน ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตใิ นการกระตุน้ การเผาผลาญ
ปรับสมดุลโคเลสเตอรอล สลายไขมัน ควบคุมความอยากอาหาร ท�ำให้
ล�ำไส้ชมุ่ ชืน้ กระตุน้ การขับถ่าย และล้างพิษ ต�ำรับสมุนไพรในการควบคุม
น�้ำหนักของชาวจีน จึ ง ยึ ด หลั ก สมดุ ล ร่า งกายของพลั ง งานหยิ น และ
หยาง การไหลเวียนโลหิตที่ไม่ติดขัด การเผาผลาญที่สมดุล การก�ำจัด
สารพิษออกจากร่างกาย และการขับถ่ายที่สะดวก ท�ำให้คนเรามีรูปร่าง
สมส่วน โดยไม่มีไขมันสะสม

การควบคุมน้ำ�หนัก
สมุนไพรจีนชาชง เพืช่ว่อยระบาย
กระตุ้นการเผาผลาญ
ชาเจียวกูหลาน นอกจากมีคุณสมบัติในการปรับสมดุลน�้ำตาล
ไขมันในเลือด และความดันโลหิตแล้ว ชาเจียวกูหลานยังมีคุณสมบัติ
คลายเครียด ช่วยให้รา่ งกายปรับตัวกับความเครียดจากปัจจัยภายนอก และ
ภายในร่างกายได้เป็นอย่างดี
l เมีย
่ งอิงทิง้ ล้างสารพิษออกจากร่างกาย ล้างสารพิษออกจากตับ และ
ถุงน�้ำดี ให้ผลดีต่อระบบย่อยอาหาร กระตุ้นการสร้างน�้ำดี ช่วยการท�ำงาน
ของตับ ปรับสมดุลโคเลสเตอรอล มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย และไวรัส
l อังตังเซียม กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ช่วยลดภาวะเลือดหนืด
ลดอาการบวม และคั่งน�้ำ มีฤทธิ์สงบจิตใจ ต้านแบคทีเรีย บ�ำรุงตับ
l เมล็ดหัวไชเท้า ช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้น
l ใบแปะก๊วย กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ช่วยความจ�ำ ช่วยอาการ
ปวดศีรษะแบบวิงเวียน
l ริโซมา อลิสเมทิส ลดอาการบวมน�ำ
้ กระตุน้ การขับถ่าย และรักษา
สมดุลน�้ำในร่างกาย ท�ำให้อุจจาระนิ่ม โดยเพิ่มความชุ่มชื้นในล�ำไส้ ช่วย
การท�ำงานของม้าม
l แคชเชีย โทรา ช่วยระบาย ช่วยการท�ำงานของตับ
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l

กลุ่มควบคุมน้ำ�หนัก
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  

เครื่องดื่มผลไม้หมักจากน้ำ�ส้มสายชู
(Fruit Vinegar Beverage)

ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 ขวด ประกอบด้วย
น้ำ�ผลไม้หมักจากน้ำ�ส้มสายชู
(แอปเปิ้ล องุ่น ส้ม พลัม และเลมอน)
น้ำ�ผึ้ง

65 %
5%

วิธีรับประทาน
ดื่ม Fruit Vinegar 1 ขวด
พร้อมน้ำ�เปล่า 1 แก้ว ก่อนอาหารครึ่งชั่วโมง
ขนาดบรรจุ :
ราคาขาย
ราคาสมาชิก
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20 มล. ( 24x20 มล. )
1,690 บาท
1,350 บาท
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ลดน�้ำหนัก พร้อมสุขภาพดี
ด้วยน�้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้

คุณสมบัติของน�้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้
ลดน�้ำหนัก กระตุ้นการเผาผลาญ

ช่วยย่อยอาหาร

น�้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ล ช่วยให้กระเพาะอาหาร
ผลิตกรดได้ดีขึ้น ท�ำให้เอนไซม์ ในการย่อยอาหาร
ท�ำงานได้ดีขึ้น และลดอาการท้องอืด เฟ้อ ท้องบวม
จากแก๊ ส ในกระเพาะอาหารได้ ด ้ ว ย ช่ ว ยในเรื่ อ ง
กรดไหลย้อน

ปรับสมดุลน�้ำตาลในเลือด

ชะลอไม่ให้น�้ำตาลในเลือดขึ้นสูงหลังการรับประทาน
อาหาร มีประโยชน์ทงั้ ในแง่ของการป้องกันโรคเบาหวาน
และในผูป้ ว่ ยเบาหวาน สารควอซิทนิ ในน�ำ้ ส้มสายชูหมัก
จากองุ่นช่วยป้องกันอาการต่างๆของผู้ป่วยเบาหวาน
เช่น ต้อกระจก ระบบประสาทเสือ่ ม ไตเสือ่ ม และจอตา
เสื่อมในเบาหวาน

เส้นใยอาหารที่มีในแอปเปิ้ล ช่วยดูดซับน�้ำตาล และ
ไขมันจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไป สารเพกติน
ในแอปเปิล้ และน�ำ้ ส้มสายชูหมักจากแอปเปิล้ ช่วยลด
ความอยากอาหาร กรดอะซิติกในน�้ำส้มสายชูหมัก
ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญ และช่วยในการสลายไขมัน ปรับสมดุล ไขมันในเลือด
ลดอาการบวมน�้ำ และลดเซลลูไลท์
เส้นใยเพกตินในน�้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ล ช่วย
โปแตสเซียมช่วยลดอาการบวมน�ำ้ ในร่างกาย ลดเซลลูไลท์ ดูดซับน�ำ้ ตาล และไขมันบางส่วนออกจากทางเดินอาหาร
และท�ำให้หน้าท้องลดลง
สารฟลาโวนอยด์ ในน�้ำส้มสายชูหมักจากองุ่น ช่วย
ปรับสมดุลไขมันในเลือด และลดไขมันตัวร้ายได้
ช่วยระบาย และล้างพิษ
น�้ำส้มสายชูหมักจากส้ม และมะนาว มีคุณสมบัติใน ปรับสมดุลความดันโลหิต
การล้างพิษ กรดอะซิตกิ ในแอปเปิล้ ช่วยล้างพิษของร่างกาย อุดมด้วยแร่ธาตุโปแตสเซียม ซึ่ ง ช่ ว ยรั ก ษาสมดุ ล
และระบบเลือดจากยา สารตกค้างต่างๆในร่างกาย และ ของแร่ธาตุโซเดียมในร่างกาย และช่วยปรับสมดุล
แอลกอฮอล์
ความดันโลหิต และป้องกันโรคความดันโลหิตสูง
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น�ำ้ ส้มสายชูหมักจากผลไม้ มีที่ใช้ในทางการแพทย์
มากว่ า 10,000 ปี ได้ ร วมสารเคมี จากธรรมชาติ
จากผลไม้ต้นก�ำเนิดไว้อย่างครบครัน โดยปราศจาก
แอลกอฮอล์ กระบวนการหมักของน�ำ้ ส้มสายชูจากผลไม้
ก่อให้เกิดสารทีท่ รงคุณค่าทางโภชนาการมากมาย เช่น
ฤทธิ์ในการฆ่าเชือ้ โรค สารทีเ่ ป็นอาหารเลีย้ งแบคทีเรีย
ตัวดีในร่างกาย หรือพรีไบโอติก เอนไซม์ กรดอะมิโน

ช่วยเรื่องระบบหัวใจ และหลอดเลือด

ท�ำให้เลือดเป็นด่าง

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

น�้ำส้มสายชูหมักจากองุ่น ช่วยป้องกันลิ่มเลือดอุดตัน แร่ธาตุทอี่ ยูใ่ นน�ำ้ ส้มสายชูหมักจากผลไม้ เช่น โปแตสเซียม
ในหลอดเลือด
แคลเซียม โซเดียม และแมกนีเซียม เป็นกลุม่ แร่ธาตุที่
เมื่อถูกดูดซึมเข้าร่างกายแล้ว จะปรับสมดุลเลือด และ
ท�ำให้สดชื่น กระปรี้กระเปร่า มีพลังงาน
น�้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ล อุดมไปด้วยแร่ธาตุ ของเหลวในร่างกายให้มีความเป็นด่าง
โปแตสเซียม ซึง่ ส�ำคัญต่อกระบวนการเจริญเติบโตของ ช่วยระบบทางเดินปัสสาวะ
เซลล์ และของร่างกาย ช่วยให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่า โดยการก�ำจัดแบคทีเรียที่ให้โทษในทางเดินปัสสาวะ
และลดอาการอ่อนล้า
ป้องกันมะเร็ง
อุดมด้วยเอนไซม์จากผลไม้ต่างๆตามธรรมชาติ สาร OPC สารเรสเวอราทรอล สารควอซิทนิ สารแคทิชนิ
ส�ำคัญต่อปฏิกิริยาเคมีต่างๆในร่างกาย ท�ำให้กระตุ้น ในน�้ำส้มสายชูหมักจากองุ่น เป็นกลุ่มสารต้านมะเร็ง
การเผาผลาญ และการท� ำ งานของเซลล์ ต ่ า งๆใน ประสิทธิภาพสูง กรดอะซิติก ซึ่งเป็นสารส�ำคัญใน
ร่างกายดีขึ้น
น�้ำส้มสายชู มีกลไกหยุดกระบวนการผลิตพลังงาน
ของเซลล์มะเร็ง
อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ
ด้วยวิตามินซีจากแอปเปิ้ล ส้ม และมะนาว สาร OPC
สารเควอซิทิน (Quercetin) สารแคทิชิน (Catechins) วิธีบริโภคน�้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้
จากเมล็ดองุ่น สารเรสเวอราทรอล (Resveratrol) จาก เพื่อการลดน�้ำหนัก
ดื่มน�้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้ ประมาณ
เปลือกองุ่น อุดมด้วยโปรไบโอติก และพรีไบโอติก
ช่วยระบบทางเดินอาหาร ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็น 1 ช้อนโต๊ะ พร้อมน�้ำเปล่า 1 แก้ว ก่อนมื้ออาหาร
อันตรายต่อร่างกาย ช่วยอาการอักเสบ โรคปวดข้อ ครึ่งชั่วโมง เพื่อลดความอยากอาหาร และท�ำให้
รับประทานได้น้อยลง
และช่วยอาการปวดเมื่อยของร่างกาย
การลดน�้ำหนักจะได้ผล และสุขภาพร่างกาย
กระตุ้นภูมิต้านทาน แก้ ไอเรื้อรัง ขับเสมหะ
ของคุณจะดีขึ้น เมื่อประกอบกับการรับประทานผักสด
ใช้รักษาภูมิแพ้ และอาการไอเรื้อรัง และโรคระบบ ผลไม้สด ธัญพืชไม่ขัดสี ปลา และการออกก�ำลังกาย
ทางเดินหายใจ เช่น ปอดอักเสบ ปอดบวม ในต�ำรับ อย่างสม�ำ่ เสมอ ครั้งละ 45 นาที สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
การแพทย์แผนจีน ใช้รับประทานป้องกันโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจ

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

กลุมควบคุมนํ้าหนัก
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร

ดีแฟกซ

สวนประกอบสําคัญ : ใน 1 เม็ด ประกอบดวย
สาหรายสีนํ้าตาล
250 มก.
ไคโตซาน
200 มก.
สารสกัดจากกระบองเพชร
200 มก.
สารสกัดจากเมล็ดกาแฟไมคั่ว
100 มก.
โครเมียม อะมิโน แอซิด คีเลต
5.2 มก.
แมงกานีส อะมิโน แอซิด คีเลต 10.6 มก.
ซีลิเนียม อะมิโน แอซิด คีเลต
3.5 มก.
วิตามินซี
60 มก.
วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ 1 เม็ด
11-1-11458-1-0023

ขนาดบรรจุ :
ราคาขาย
ราคาสมาชิก
นวตักรรมอาหารเสรมิโดยแพทย์ และเภสชักร

30 เม็ด
1,200 บาท
950 บาท

เอกสารเพอ่ืการอบรมภายในบรษิทัฯเทา่นน้ั

(Defax)

ฟู โ คแซนทิ น และ

สารสกัดจากธรรมชาติ
เผาไขมัน ลดน�้ำหนัก
ป้องกันมะเร็ง

ฟูโคแซนทินจะออกฤทธิก์ ระตุน้ โปรตีนชนิดหนึง่
ในเซลล์ ที่ชื่อ ไมโตคอนเดียร ยูซีพีวัน (Mitochondria
Uncoupling Protein-1 :UCP1) ซึ่งกระตุ้นการเผาผลาญ
และการก�ำจัดไขมันสีขาวในร่างกาย

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

ฟูโคแซนทินมีกลไกในการป้องกันการเกิด
เซลล์ไขมันเพิม่ ขึน้ ในร่างกาย ป้องกันไขมันสะสมในเซลล์
โดยเมื่อเรากินสารฟูโคแซนทินเข้าไป สารนี้จะถูก
เปลีย่ นเป็นสารชือ่ ฟูโคแซนทินอล (Fucoxanthinol)
ซึ่งท�ำหน้าที่ป้องกันเซลล์ ไขมันที่เกิดใหม่ ไม่ ให้
กลายเป็นเซลล์ ไขมันที่โตเต็มวัย และยังไปยับยั้ง
การสร้างหลอดเลือดใหม่ที่ไปเลี้ยงเซลล์ ไขมันด้วย
จึงเป็นการป้องกันการเกิดไขมันสะสมตามที่ต่างๆ
ในร่างกาย
ฟูโคแซนทินปรับสมดุลน�ำ้ ตาลในเลือด และ
ลดค่าการอักเสบในเลือด  ซึง่ ให้ผลดีอย่างมากในกลุม่
ผูป้ ว่ ยโรคอ้วนลงพุง หรือเมตาโบลิค ซินโดรม เอ็กซ์

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

• ฟูโคแซนทิน
สารอาหารกระตุน้ การเผาผลาญไขมัน กระตุน้ การเผาผลาญ
และลดการสะสมไขมันใหม่
ฟูโคแซนทิน เป็นสารอาหารจากพืช อยู่ในกลุม่
แคโรทีนอยด์ที่ให้สารสีส้มในพืช สกัดได้จากสาหร่ายสี
น�้ำตาล มีฤทธิ์ในการต้านอนูมูลอิสระสูงมาก มีงานวิจัย
ในสัตว์ทดลองในการป้องกันเส้นเลือดในสมองแตก ต้าน
อักเสบ และยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งหลาย
ชนิด สิ่งที่น่าสนใจ และเป็นที่เลื่องลือของฟูโคแซนทิน
คือ คุณสมบัติในการกระตุ้นการเผาผลาญของเซลล์ และ
ให้พลังงานแก่เซลล์ ท�ำให้ฟูโคแซนทิน เป็นสารอาหารที่
ช่วยในการเผาผลาญไขมัน   มีกลไกการออกฤทธิ์ในการ
กระตุ้นให้ไขมันสีขาวในร่างกาย (White Body Fat)
ท�ำการเผาไขมัน และช่วยให้ค่าเลือดต่างๆ ดีขึ้น โดย
เฉพาะค่าการอักเสบของหัวใจ และหลอดเลือด

ฟูโคแซนทิน และสารสกัดจาก
ธรรมชาติ เผาไขมัน ลดน�้ำหนัก
ป้องกันมะเร็ง
ฟูโคแซนทินกับมะเร็ง งานวิจัยหลายชิ้น พบว่า ฟูโคแซนทิน มีฤทธิ์ต้านการเกิดเนื้องอก และมะเร็ง
หลายชนิด  กระตุ้นการฝ่อตายไปเอง  (Apoptosis)  ของเซลล์มะเร็งล�ำไส้ใหญ่   เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว
เซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก เซลล์มะเร็งเต้านม  ทั้งหมดนี้เป็นงานวิจัยในหลอดทดลอง ซึ่งน่าสนใจในการรักษา
มะเร็งแบบการแพทย์ผสมผสาน

สารอาหารอื่นๆ ซึ่งช่วยในการควบคุมน�้ำหนัก

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

• ไคโตซาน เส้นใยที่สกัดได้จากเปลือกหอย  เปลือกกุ้ง  กระดองปู
มีฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมไขมันจากล�ำไส้เล็กส่วนต้น   มีการน�ำมาใช้ใน
การควบคุมน�้ำหนัก ปรับสมดุลโคเลสเตอรอล และล�ำไส้อักเสบ
• สารสกัดจากกระบองเพชร  อุดมด้วยเส้นใยอาหารที่ช่วยดูดซับ
น�้ำ และท�ำให้อิ่มเร็วขึ้น ลดความอยากอาหาร ปรับสมดุลน�้ำตาล และ
โคเลสเตอรอล ช่วยการขับถ่ายให้เป็นปกติ
• สารสกัดจากเมล็ดกาแฟเขียว มีสารส�ำคัญชื่อ คลอโรเจนิค แอซิด
(Chlorogenic Acid) ซึ่งช่วยลดการดูดซึมของน�้ำตาลเข้ากระแสเลือด
และยังช่วยยับยั้งการดูดซึมไขมันเข้าสู่ทางเดินอาหาร ยับยั้งการสร้าง
ไขมันสะสม และกระตุ้นการเผาผลาญไขมันในหนูทดลอง
• โครเมียม เป็นแร่ธาตุหลักในการควบคุมระดับไขมันในเลือด และระดับ
โคเลสเตอรอล  รวมทัง้ ช่วยเผาผลาญแป้ง  และน�ำ้ ตาลในเลือด การบริโภค
โครเมียม  ท�ำให้ไขมันลดลง และร่างกายมีมวลกล้ามเนือ้ เพิม่ ขึน้
• แมงกานีส มีความส�ำคัญ กับการเผาผลาญไขมัน และโปรตีน และ
การสร้างกล้ามเนื้อ
• ซีลิเนียม ลดความอยากอาหาร
• วิตามินซี ต้านอนุมลู อิสระ มีความส�ำคัญกับการสร้างคอลลาเจน และ
กลูต้าไธโอนในร่างกาย
References :
1. Yan X, Chuda Y, Suzuki M, Nagata T. Fucoxanthin as the major antioxidant in Hijikia fusiformis, a
common edible seaweed. Biosci Biotechnol Biochem. 1999 Mar;63(3):605-7.
2. Nishino H, Murakosh M, Ii T, et al. Carotenoids in cancer
chemoprevention. Cancer Metastasis Rev. 2002;21(3-4):257-64.
3. Sachindra NM, Sato E, Maeda H, et al. Radical scavenging and singlet oxygen quenching activity of
marine carotenoid fucoxanthin and its metabolites. J Agric Food Chem. 2007 Oct 17;55(21):8516-22.

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

กลุมควบคุมนํ้าหนัก
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร

แมกซ สลีน
(Max Slene)

สวนประกอบสําคัญ : ใน 1 แคปซูล ประกอบดวย
สาหรายสไปรูลินา
สารสกัดจากผลสมแขก
แอล คารนิทีน
สารสกัดจากสมอไทย
โครเมียม อะมิโน แอซิด คีเลต

200 มก.
100 มก.
100 มก.
50 มก.
6.5 มก.

20-1-04646-1-0019

ขนาดบรรจุ :
ราคาขาย
ราคาสมาชิก
นวตักรรมอาหารเสรมิโดยแพทย์ และเภสชักร

30 แคปซูล
1,250 บาท
980 บาท

เอกสารเพอ่ืการอบรมภายในบรษิทัฯเทา่นน้ั

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ 1 แคปซูล กอนอาหารกลางวัน หรือเย็น

กลุมลางพิษ
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
แอล-คารนิทีน ผสมแมกนีเซียมครีเอทีน โมโนไฮเดรต และไทอะมีนไฮโดรคลอไรด

(L-Carnitine Plus Magnesium Creatine And Thiamine)
สวนประกอบสําคัญ : ใน 1 เม็ด ประกอบดวย
แอล-คารนิทีน
ครีเอทีน แมกนาพาวเดอร (แมกนีเซียม ครีเอทีน)
- แมกนีเซียม อะมิโน แอซิค คีเลต (ใหแมกนีเซียม 28 มก.)
- ครีเอทีน โมโนไฮเดรต
- มอลโต เด็กซตริน
ไทอะมีน ไฮโดรคลอไรด

250 มก.
350 มก.
155.575 มก.
157.5 มก.
36.925 มก.

11-1-11458-1-0109

ขนาดบรรจุ :
ราคาขาย
ราคาสมาชิก
นวตักรรมอาหารเสรมิโดยแพทย์ และเภสชักร

30 เม็ด
950 บาท
750 บาท

เอกสารเพอ่ืการอบรมภายในบรษิทัฯเทา่นน้ั

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ 1 เม็ด

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

กลุ่มโภชนะบำ�บัด

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

Functional Food

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

กลุ่มโภชนะบำ�บัด

Functional Food

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจีน
สูตรเฟ่ยหลง

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจีน
สูตรเซี่ยนฟง

กลุ่มโภชนะบำ�บัด
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจีน

สูตรเฟ่ยหลง

ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 ขวด ประกอบด้วย

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ 1 ช้อนโต๊ะ ก่อนนอน
10-1-13056-1-0101

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

มุกวา (Fructus chaenomelis)
ชวนกง (Rhizoma ligustici chuanxiong)
อุยหลิงเซียน (Radix clematidis)
ฉินเจียว(Radix gentianae macrophyllae)
หนิวซี (Radix achyranthis bidentatae)
ต้าจ่าว (Fructus ziziphi jujubae)
ซาเซิน (Radix glehniae)
เฉียนหู (Radix peucedani)
ไป่เสา (Radix Paeoniae alba)
คันเฉ่า (Radix glycyrrhizae)
หยวนหุย(Chinese star)
ขนาดบรรจุ :
ราคาขาย
ราคาสมาชิก
ขนาดบรรจุ :
ราคาขาย
ราคาสมาชิก

350
1,700
1,500
20
2,150
1,700

มล.
บาท
บาท
มล. (24 x 20 มล.)
บาท
บาท

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

โสม (Panax Ginseng)
ซวี่ต้วน (Radix dipsaci)
สูตี้ (Radix rehmanniae praeparata)
โย่วกุ้ย (Cortex cinnamomi)
เฉินผี (Pericarpium citri reticulatae)
เชียงหัว (Rhizoma seu radix notopterygii)
โก่วฉี่ (Fructus lycii)
ฝูหลิง (Poria)
ฝังฟอง (Radix ledebouriellae)
ซวนจ่าวเหยิน (Semen ziziphi spinosae)
อวี่จู๋ (Rhizoma polygonati odorati)
ตู้จง (Cortex eucommiae)

ศาสตร์การแพทย์แผนจีน ทีย่ าวนานกว่า 5,000 ปี
ใช้ ห ลั ก การหยิ น หยาง และธาตุ ทั้ ง ห้ า เป็ น ทฤษฎี
พื้นฐาน แพทย์แผนจีนมีหลักว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่ง
ของธรรมชาติซึ่งประกอบขึ้นจาก ธาตุหยิน และหยาง
หากสภาพความสมดุลของหยิน และหยางถูกทำ�ลาย
ก็ย่อมทำ�ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้น

สมุนไพรจีน เพื่อการเสริมสมรรถนะ

• โสม (Panax Ginseng)
• ซวี่ต้วน (Radix dipsaci)
• สูตี้ (Radix rehmanniae praeparata)
• โย่วกุ้ย (Cortex cinnamoni)
• เฉินผี (Pericarpium citri reticulatae)
• เชียงหัว (Rhizoma seu radix notopterygii)
• โก่วฉี่ (Fructus lycii)
• ฝูหลิง (Poria)
• ฝังฟอง (Radix ledebouriellae)
• ซวนจ่าวเหยิน (Semen ziziphi spinosae)
• อวี่จู๋ (Rhizoma polygonati odorati)
• ตู้จง (Cortex eucommiae)
• มุกวา (Fructus chaenomelis)
• ชวนกง (Rhizoma ligustici chuanxiong)
• อุยหลิงเซียน(Radix clematidis)
• ฉินเจียว (Radix gentianae macrophyllae)
• หนิวซี(Radix achyranthis bidentatae)
• ต้าจ่าว(Fructus ziziphi jujubae)
• ซาเซิน(Radix glehniae)
• เฉียนหู (Radix peucedani)
• ไป่เสา(Radix Paeoniae alba)
• คันเฉ่า(Radix glycyrrhizae)
• หยวนหุย (Chinese star)
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เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ตำ�รับยาจีนจึงเน้นการรักษาสมดุล และบำ�รุงเลือดลมของ
ร่างกาย แพทย์แผนจีนเชื่อว่าเส้นทางการไหลเวียน
ของเลือดลมมีลักษณะเป็นทางหลัก และแขนงย่อย
ที่โยงใยถึงกัน  จึงสามารถเชื่อมโยงอวัยวะส่วนต่างๆ
ให้รวมเป็นองค์เดียวอย่างเป็นระบบ เมือ่ การไหลเวียน
เลือดลมดี ข ึ ้ น และมีระบบฮอร์โมนสมดุลที่ดี จะ
กระตุ้นให้ภูมิต้านทานโรคภายในร่างกายของผู้ป่วย
ทำ � งานหรื อ เพื่ อ ปรั บ สมดุ ลภายในร่ า งกาย ทำ � ให้
สามารถรักษาโรคได้ตามความมุ่งหมาย ชาวจีนมีวิธี
บำ�รุงสุขภาพด้วยอาหาร และสมุนไพร และมีความเชือ่
ว่ามนุษย์ควรบำ�รุงสุขภาพด้วยอาหารก่อน จากนั้น
จึงหันไปใช้ยาสูตรตำ�รับยาจีน ที่ ให้ผลในการบำ�รุง
เลือดลม และเพิ่มสมรรถนะของสุภาพบุรุษ ในทาง
ศาสตร์จีนจะช่วยบำ�รุงไตได้ด้วย เพราะในศาสตร์
การแพทย์แผนจีน ไต และอวัยวะเพศชาย ถือเป็น
อวัยวะเดียวกัน สูตรที่ให้ผลในการกระตุ้นเลือดลมก็
จะให้ผลดีกับผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตด้วย สมุนไพร
หลั ก ในสู ต รตำ� รั บ ยาจี น ที่ ใ ห้ ผ ลในการปรั บ สมดุ ล
หยิน-หยาง และธาตุทั้ง 5 บำ�รุงเลือดลม หัวใจ ปอด
ตับ ไต เสริมภูมิต้านทาน ปรับสมดุลน้ำ�ตาล ไขมัน
ชะลอความชรา และให้ผลในทางอายุวัฒนะ มักจะ
ประกอบด้วยสมุนไพรต่างๆ ดังนี้

บำ�รุงร่างกาย

กลุ่มโภชนะบำ�บัด
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจีน

สูตรเซี่ยนฟง

ส่วนประกอบสำ�คัญ : ใน 1 ขวด ประกอบด้วย
โสม (Panax Ginseng)
ปักคี้ หรือ อึ้งคี้ (Astragalus monglolicus)
เก๋าคี้ (Fructus lycii)
เมี่ยนอิงทิ้ง (Herba Artemistae Seopari)
อั่งตังเซียม (Radix Salviac Miltorrhizae)
ชะเอม (Radix Glycyrrhizae)
วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ 1 ช้อนโต๊ะ ก่อนนอน
ขนาดบรรจุ : 350 มล.
ราคาขาย
1,500 บาท
ราคาสมาชิก 1,300 บาท
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ขนาดบรรจุ :
20 มล. (24 x 20 มล.)
ราคาขาย
1,700 บาท
ราคาสมาชิก 1,500 บาท

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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ศาสตร์การแพทย์แผนจีน ทีย่ าวนานกว่า 5,000 ปี
ใช้หลักการหยินหยาง และธาตุทงั้ ห้า เป็นทฤษฎีพนื้ ฐาน
แพทย์ แ ผนจี น มี ห ลั ก ว่ า มนุ ษ ย์ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
ธรรมชาติ ซึ่งประกอบขึ้นจาก ธาตุหยิน และหยาง
หากสภาพความสมดุลของหยิน และหยางถูกทำ�ลาย

สมุนไพรจีน สำ�หรับการบำ�รุงร่างกาย
ก็ย่อมทำ�ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้น ตำ�รับยาจีน จึงเน้น
การรั ก ษาสมดุ ล และบำ � รุ ง เลื อ ดลมของร่างกาย
แพทย์แผนจีนเชือ่ ว่า เส้นทางการไหลเวียนของเลือดลม
มีลักษณะเป็นทางหลัก และแขนงย่อยที่โยงใยถึงกัน
จึ ง สามารถเชื่ อ มโยงอวั ย วะส่ ว นต่ า งๆ ให้ ร วมเป็ น
องค์เดียวอย่างเป็นระบบ เมื่อการไหลเวียนเลือดลมดี
และมีระบบฮอร์โมนสมดุลดี จะกระตุ้นให้ภูมิตา้ นทานโรค
ภายในร่างกายของผู้ป่วยทำ�งาน หรือเพื่อปรับสมดุล
ภายในร่ า งกาย ทำ � ให้ ส ามารถรั ก ษาโรคได้ ต าม
ความมุ่งหมาย ชาวจีนมีวิธีบำ�รุงสุขภาพด้วยอาหาร
และสมุ น ไพร และมี ความเชื่ อว่ า มนุ ษ ย์ ควรบำ � รุ ง
สุขภาพด้วยอาหารก่อน จากนั้นจึงหันไปใช้ยาสูตร
ตำ�รับยาจีนที่ให้ผลในการบำ�รุงเลือดลมของสุภาพสตรี
มีสมุนไพรหลักต่างๆ ดังนี้
• โสม (Panax Ginseng) มี คุ ณ สมบั ติ
ลดความเครียด ลดความเมือ่ ยล้า โดยกระตุน้ ให้เซลล์ใน
ร่างกายสร้างพลังงานเพิ่มขึ้น ทำ�ให้เซลล์ใช้ออกซิเจน
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำ�ให้ร่างกายรู้สึกสดชื่น
นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ปรับสมดุล

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

กระปรี้กระเปร่า และกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย
ให้ แ ข็ ง แรงขึ้ น ช่ ว ยบรรเทาอาการร้ อ นวู บ วาบใน
หญิงวัยหมดประจำ�เดือน ลดอัตราการแพร่กระจาย
ของเซลล์มะเร็ง ควบคุมระดับน้ำ�ตาลในเลือด ช่วย
ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพทางเพศ กระตุ้ น การทำ� งานของ
กล้ามเนื้อหัวใจ ขยายหลอดเลือด เสริมสร้างระบบ
ความจำ�ของสมอง ต้านอนุมูลอิสระ ชะลอความชรา
เสริมการสร้างแคลเซียมเข้ากระดูก ละลายลิ่มเลือด
• ตังกุย (Dong quai) มีสรรพคุณที่โดดเด่นใน
เรื่องของการบำ�รุงร่างกายของสตรีเพศ จึงได้รับฉายา
ว่า “โสมผู้หญิง” ใช้รักษาสมดุลของฮอร์โมนต่างๆ
ในร่างกาย รวมไปถึงฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจนด้วย
บรรเทาอาการปวดเกร็ง หรือเลือดออกอย่างผิดปกติ
ในสตรีระยะมีประจำ�เดือน ลดอัตราเสี่ยงในการเกิด
ความผิดปกติในระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบหลอดเลือด
และหัวใจ โดยรักษาสมดุลของการไหลเวียนโลหิตใน
ผู้หญิง ทำ�ให้เลือดไปเลี้ยงผิวพรรณมากขึ้น ซึ่งเป็น
ผลมาจากการไหลเวียนทีด่ ขี น้ึ ให้สารทีอ่ อกฤทธิค์ ล้าย
ฮอร์โมน (estrogen like action) ช่วยบรรเทาอาการ
ต่างๆ จากภาวะการหมดประจำ�เดือน (Menopause)

ตังกุย

อั่งตังเซียม

• ปักคี้ หรือ อึ้งคี้ (Astragalus monglolicus)
บำ � รุ ง หั ว ใจ บำ � รุ ง เลื อ ดลม เสริ ม ภู มิ ต้ า นทานโรค
แก้อาการหน้าซีด หอบ อ่อนล้า ไม่มเี รีย่ วแรง ขับปัสสาวะ
สมานแผล ต้านอาการอักเสบ คลายกล้ามเนื้อ ขยาย
หลอดเลือด บำ�รุงตับ นักเภสัชศาสตร์ชื่อดังในสมัย
ราชวงศ์หมิง ยังพูดว่า “ปักคีเ้ ป็นสุดยอดของยาบำ�รุง”
• เก๋าคี้ (Fructus Lycii) ต้านอนุมูลอิสระ อุดม
ด้วยสาร SOD แก้ไอ วิงเวียนศรีษะ บำ�รุงไต เลือด ตับ
และสายตา ใน Compendium of MateriaMedice ของ
จีนบันทึกไว้วา่ “เก๋ากี้ บำ�รุงไต บำ�รุงปอด บำ�รุงสายตา”
• อั่งตังเซียม (Radix Salviac Miltorrhizae)
ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือด บำ�รุงหัวใจ บำ�รุงตับ
คลายเครียด ขยายหลอดเลือด กระตุ้นภูมิต้านทาน
ต้านการอักเสบ
• ชะเอม (Radix Glycyrrhizae) ระบายความร้อน
ขับพิษ ป้องกัน และรักษาแผลในกระเพาะอาหาร
ช่ ว ยย่ อ ยอาหาร แก้ ไ อ ขั บ เสมหะ ทำ � ให้ ชุ่ ม คอ
แก้คอบวมอักเสบ แก้อาการใจสั่น แก้ลมชัก พิษจาก
ฝีแผล หรือพิษจากยา และอาหาร โดยสามารถช่วย
ระบายความร้อน และขับพิษได้

ชะเอม

โสม
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เก๋าคี้

กลุ่มเวชสำ�อาง

ผลิตภัณฑ์ท�ำ ความสะอาดผิวหน้า

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

Pharma Care® cleansing System

กลุ่มเวชสำ�อาง

ผลิตภัณฑ์ทำ�ควาสะอาด

ผิวหน้า
Functional Soap
สบูท่ เ่ี ป็นมากกว่าสบู่ สบูเ่ พือ่
การทำ�ความสะอาด และบำ�รุงผิวพรรณทีค่ ณ
ุ รัก

Rejuvenation Transparent Soap
สบู่ใสสูตรลดเลือนริ้วรอย ด้วยสาร Serisin จาก
โปรตีนไหม กระตุ้นการสร้างเส้นใยคอลลาเจนใต้ผิว
ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ ร่วมกับ  EGF จากจมูกปลา
แซลมอน กระตุน้ เซลล์ไฟโบรบลาส ซึง่ ท�ำหน้าทีผ่ ลิตทัง้
เส้นใยคอลลาเจน และเส้นใยอิลาสติน สาร Proteoglycan
เพิม่ ความยืดหยุน่ ของผิวหนัง ท�ำให้ผวิ เต่งตึงขึน้ อุม้ น�ำ้
ได้ดขี นึ้ ช่วยให้ผวิ ขาว เพิม่ การผลิตเส้นใยคอลลาเจน
และอิลาสตินใต้ผวิ หนัง และคอลลาเจน เพือ่ การอุม้ น�ำ้
เพิม่ ความชุม่ ชืน้ ให้กบั ผิวพรรณ

ส่วนประกอบส�ำคัญ : คอลลาเจน อีจเี อฟ ซีรซี นิ โปรตีน
โอไกลแคน น�ำ้ มันปาล์ม น�ำ้ มันมะพร้าว
วิธใี ช้ : ฟอกสบูล่ งบนฝ่ามือ ลูบไล้ทวั่ ใบหน้า และล�ำคอ
ทิ้งไว้ประมาณ   3-5  นาที หลังจากนั้นล้างออกด้วย
น�้ำสะอาด
ขนาดบรรจุ :
70 กรัม
ราคาขาย
525 บาท
ราคาสมาชิก 420 บาท

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

สบูใ่ สเพือ่ ผิวสดใส ลดเลือนริว้ รอย ผสมโปรตีนไหม
คอลลาเจน และ EGF

Whitening Transparent Soap
สบูใ่ สเพือ่ ผิวขาวใส

ผสมน้�ำ มันเมล็ดองุน่ สารสกัดจากมะเฟือง
สารสกัดจากทับทิม สารสกัดจากอะเซโรล่า เชอร์ร่ี

สบู่ใสสูตรต้านอนุมูลอิสระ ลดการสร้างเม็ดสี ลดเลือน
ริว้ รอยด่างด�ำ และช่วยให้ผวิ ขาวใสขึน้ ด้วยน�ำ้ มันเมล็ดองุน่
ผสมสารสกัดจากผลมะเฟือง ซึ่งมีวิตามินซีสูง ลด
การสร้างเม็ดสีใต้ผิวหนัง ท�ำให้ผิวขาว และชุ่มชื้นขึ้น
สารสกัดจากผลทับทิม ต้านอนุมลู อิสระ และลดเลือน
ริว้ รอย สารสกัดจากผลอะเซโรล่า เชอร์รี่ มีวติ ามินซีสงู
กว่าผลส้มถึง 30 เท่า ช่วยให้ผวิ ขาวขึน้ ลดเลือนจุดด่างด�ำ
และลดเลือนริ้วรอย กระตุ้นภูมิต้านทานผิว ช่วยให้
ผิวแข็งแรง ไม่แพ้งา่ ย เห็นผลภายหลังการใช้อย่างต่อเนือ่ ง
ในระยะเวลา 4 สัปดาห์

ส่วนประกอบส�ำคัญ : น�้ำมันเมล็ดองุ่น สารสกัดจาก
มะเฟือง สารสกัดจากทับทิม อะเซโรล่า เชอร์รี่ วิตามินบี 3
วิตามินอี อะซิเตท
วิธใี ช้ : ฟอกสบูล่ งบนฝ่ามือ ลูบไล้ทวั่ ใบหน้า และล�ำคอ
ทิ้งไว้ประมาณ  3-5 นาที หลังจากนั้นล้างออกด้วย
น�ำ้ สะอาด
ขนาดบรรจุ :
70 กรัม
ราคาขาย
400 บาท
ราคาสมาชิก
320 บาท

Acne Transparent Soap
สบูใ่ สสำ�หรับผิวเป็นสิว

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ผสมสารสกัดเมล็ดองุ่น สารสกัดจากเปลือกมังคุด
สารสกัดจากใบมะกอก สารสกัดจากรากแดนดิไลออน

สบู่ใสส�ำหรับผิวเป็นสิว ต้านอนุมลู อิสระ ต้านเชือ้ แบคทีเรีย
ทีก่ อ่ ให้เกิดสิว ช่วยลดอาการสิวอักเสบ กระตุน้ ภูมติ า้ นทาน
ผิว ลดรอยแผลเป็นทีเ่ กิดจากสิว เพิม่ ความชุม่ ชืน้ ให้กบั ผิว
ลดการระคายเคือง ต้านไวรัส ลดการเกิดผิวอักเสบ และ
ติดเชือ้
ส่วนประกอบส�ำคัญ : น�้ำมันเมล็ดองุ่น น�้ำมันร�ำข้าว
สารสกัดจากเปลือกมังคุด สารสกัดจากใบมะกอก
สารสกัดจากรากแดนดิไลออน

วิธใี ช้ : ฟอกสบูล่ งบนฝ่ามือ ลูบไล้ทวั่ ใบหน้า และล�ำคอ
ทิ้งไว้ประมาณ 3-5 นาที หลังจากนั้นล้างออกด้วย
น�ำ้ สะอาด
ขนาดบรรจุ :
70 กรัม
ราคาขาย
400 บาท
ราคาสมาชิก
320 บาท

กลุ่มเวชสำ�อาง

ผลิตภัณฑ์แก้ปัญหาสิว/ฝ้า

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

Pharma Care® For Clear Skin

กลุ่มเวชสำ�อาง

ผลิตภัณฑ์แก้ปัญหาสิว/ฝ้า

Melasma Spot Correction

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

เมลาสมา สปอต คอร์เร็คชั่น
ครีมลดเลือนฝ้า และรอยด่างดำ�

คุณประโยชน์ : ครีมลดเลือนฝ้า และรอยด่างด�ำ
Sodium Hyaluronate ส่ ว นประกอบส�ำ คั ญ
ทัง้ จากธรรมชาติ รอยด�ำทีเ่ กิดจากสารเคมี และรอยด�ำ ของชั้นหนังแท้ ท�ำหน้าที่อุ้มน�้ำ เพิ่มความชุ่มชื้น
อันเกิดจากการบาดเจ็บของชั้นหนังก�ำพร้า รอยสิวที่ ให้กับผิวพรรณ และลดริ้วรอย
เกิดจากการแกะเกา รวมทั้งแผลที่ผ่านการท�ำเลเซอร์
White Mastard Extract สารสกัดจากเมล็ดของ
จะได้ผลดีอย่างยิ่งถ้าใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์กันแดด
White Mastard ลดการระคายเคือง ลดอาการอักเสบ
และต้านเชื้อแบคทีเรีย
ส่วนประกอบส�ำคัญ :
Vitamin E บ�ำรุงผิว ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยไม่ให้
Mulberry Extract สารสกัดจากเปลือกปอสา ผิวแห้งกร้าน
ลดการสร้างเม็ดสีใต้ผิวหนัง โดยยับยั้งการท�ำงานของ
เอนไซม์ Tyrosinase ซึง่ ท�ำหน้าทีส่ ำ� คัญในกระบวนการ จุดเด่นที่แตกต่าง :
ผลิตเม็ดสี
1. Melasma Spot Correction เห็นผลรวดเร็ว
Waltheria Indica Extract ลดการสร้างเม็ดสี สามารถเห็นความต่างได้ในเวลา 3 สัปดาห์ขึ้นไป
ใต้ผวิ หนัง โดยยับยัง้ การท�ำงานของเอนไซม์ Tyrosinase
2. Melasma Spot Correction เป็นผลิตภัณฑ์
ซึ่งท�ำหน้าที่สำ� คัญในกระบวนการผลิตเม็ดสี
เพื่ อ การลดเลื อ นฝ้ า โดยใช้ ส ารลดการสร้ า งเม็ ด สี
Vitamin B3 ช่ ว ยให้ ผิ ว ขาวกระจ่ า งใส และ หลายชนิดร่วมกัน ร่วมกับกลไกกระตุน้ การผลัดเซลล์ผวิ
ผิวแข็งแรงขึ้น
เพื่อให้เกิดผลที่ต้องการรวดเร็วยิ่งขึ้น
Centella Extract สารสกัดจากใบบัวบก กระตุ้น
3. สามารถใช้ได้ ในฝ้าที่เกิดจากสารเคมี
การสร้ า งเส้ น ใยคอลลาเจนใต้ ผิ ว หนั ง ลดริ้ ว รอย
วิธีใช้ : แต้ม Melasma Spot Correction ลงบน
ซ่อมแซมผิว และลดการเกิดแผลเป็น
Potassium Azeloyl Diglycinate ปกติจะอยู่ 			บริเวณที่เป็นฝ้า วันละ 2 ครั้ง เช้า-ก่อนนอน
ในสู ต รยารั ก ษาสิ ว เนื่ อ งจากมี คุ ณ สมบั ติ ควบคุ ม
15 กรัม 			
การท�ำงานของต่อมไขมัน ต่อมาพบว่าท�ำให้ผวิ กระจ่างใส ขนาดบรรจุ :
จึงถูกพัฒนาลงในต� ำรับของผลิตภัณฑ์ลดเลือนฝ้า ราคาขาย		700 บาท
ราคาสมาชิก 550 บาท
และความหมองคล�ำ้
Allantoin ฟื้นฟูสภาพผิว ซ่อมแซมผิว กระตุ้น
การสร้าง และการผลัดเซลล์ผวิ ใหม่อย่างไม่ระคายเคือง
ให้ความชุ่มชื้น และท�ำให้ผิวอ่อนนุ่ม

กลุ่มเวชสำ�อาง
ผลิตภัณฑ์แก้ปัญหา

สิว ฝ้า
Ultra white

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

อัสุดลยอดเวชสำ
ตร้า�อางผิไวท์
วขาว
คุณประโยชน์ :
เวชส�ำอางบ�ำรุงผิวเพื่อผิวที่ขาว ใส นวลเนียน จาก 7
สุดยอดสารสกัดพืชพรรณธรรมชาติ ทีอ่ อกฤทธิล์ ดเลือน
ฝ้า กระ และรอยด่างด�ำ อย่างปลอดภัย และได้ผล
ผิวหน้าของคุณจะค่อยๆขาวใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ
หลังการใช้ตดิ ต่อกันเช้า-เย็น เห็นผลตัง้ แต่สปั ดาห์แรก
สูตรออกแบบเฉพาะส�ำหรับผิวแพ้งา่ ย ผิวบอบบาง และ
ระคายเคือง
ส่วนประกอบส�ำคัญ :
สคิวลาเลีย (Scutellaria Root Extract) : ยับยัง้ การสร้าง
เม็ดสี โดยการออกฤทธิย์ บั ยัง้ สารตัวกลางในกระบวนการ
สร้างเม็ดสีที่ชื่อ Endothelin-1 ปกป้องผิวแพ้ และ
ระคายเคืองง่าย
สารสกัดรากชะเอมเทศ (Licorice Root Extract):
ยับยั้งการสร้างเอนไซม์ ไทโรซิเนส (Tyrosinase) ใน
กระบวนการสร้างเม็ดสี และยังมีฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระ
ช่วยลดเลือน ฝ้า กระ จุดด่างด�ำ รอยด�ำ รอยแดง จาก
สิวอักเสบ
สารสกัดจากดอกอาร์เทมิสเซีย คาพิลาริส (Artemisia
Capillalis Flower Extract) : ยับยัง้ การเคลือ่ นตัวของ
เม็ดสี สู่ผิวหนังชั้นบน ท�ำให้ลดการผลิตเม็ดสีลง ลด
การสร้างเม็ดสีได้ใน 4 ชัว่ โมง
สารสกัดจากรากหม่อน (Morus Alba Root Extract) :
ยับยั้งการสร้างเม็ดสีได้ถึง 40% โดยยับยั้งการสร้าง

เอนไซม์ไทโรซิเนส เอนไซม์สำ� คัญในกระบวนการสร้าง
เม็ดสี
สารสกัดจากผลพุทรา (Zizyphus Jujube Fruit Extract) :
เร่งการผลัดผิวชัน้ นอก เพือ่ ให้ฝา้ กระ รอยด่างด�ำ หลุดลอก
ออกไปโดยเร็ว
สารสกัดจากผลแอคทินเี ดีย (Actinidia Polygama Fruit
Extract): ต้านอนุมลู อิสระ ท�ำให้ผวิ เนียนนุม่ ส่องสว่าง
เป็นประกาย โดยยับยัง้ การเกิดปฏิกริ ยิ า Protein Carbony
Lation ซึง่ ท�ำให้ผวิ ดูดา้ น ท�ำให้ผวิ ใสลักษณะกึง่ โปร่งแสง
มากขึน้ ลดการสร้างเม็ดสีใต้ผวิ หนัง ให้ความชุม่ ชืน้ ผิว
กระตุน้ การผลัดเซลล์ผวิ
เออโกไธโอนีน (Ergothioneine) : กรดอะมิโนธรรมชาติ
จากพืช มีฤทธิ์ ในการต้านอนุมูลอิสระสูงยิ่งกว่า
โคเอนไซม์ควิ เทน กระตุน้ การสร้างพลังงานระดับเซลล์
และลดการสร้างเม็ดสีใต้ผวิ หนัง
วิธีใช้ : ลูบไล้อัลตร้า ไวท์ ให้ทั่วใบหน้า และล�ำคอ
เช้า-ก่อนนอน
ขนาดบรรจุ :
10 กรัม
ราคาขาย
1,100 บาท
ราคาสมาชิก 880 บาท

กลุ่มเวชสำ�อาง
ผลิตภัณฑ์แก้ปัญหา

สิว ฝ้า

REDIZ
ครีมลดเลือน

ทุกรอยแผลเป็น

คุณประโยชน์ :
เวชส�ำอางสูตรพิเศษ ลดเลือนทุกรอยแผลเป็น เช่น
แผลเป็นจากอุบตั เิ หตุ แผลเป็นจากสิว แผลเป็นหลุมสิว
แผลคีลอยด์ แผลจากเลเซอร์ เพื่อผิวที่สดใส ไร้รอย
แผลเป็น
ส่วนประกอบส�ำคัญ :
Sodium Heparin
ป้องกันการแข็งตัวของเลือด ช่วยกระจายเลือดออกจาก
บริเวณที่ฟกช�้ำ เป็นรอยแดง หรือบาดเจ็บ

Dragon Blood
เลือดมังกร

มีคุณสมบัติ ในการสมานแผล สมานผิว ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดการอักเสบของผิว รวมทัง้ ผิวทีอ่ กั เสบ
จากการติดเชือ้ ต้านอนุมลู อิสระ กระตุน้ การสร้างเส้นใย
คอลลาเจนใต้ผวิ หนัง ฟืน้ ฟูผวิ ทีบ่ าดเจ็บ ให้เรียบเนียน
Tamarindus Indica Seed Extract
สารสกัดจากเม็ดมะขาม

ต้านอนุมูลอิสระ ต้านเชื้อแบคทีเรีย

Centella Asiatica

Centella Asiatica

สารสกัดจากใบบัวบก

Dragon Blood

วิธใี ช้ : ทารีดสิ เช้า-เย็น บริเวณทีเ่ ป็นแผล หรือแผลเป็น
แผลจะค่อยๆดีขนึ้ ในระยะเวลา 2 - 4 สัปดาห์

มีฤทธิ์ในการสมานแผล ท�ำให้แผลหายเร็ว มีฤทธิ์ใน ขนาดบรรจุ :
การฆ่าเชือ้ แบคทีเรีย ฆ่าเชือ้ รา และลดอาการอักเสบ ราคาขาย
กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน ป้องกันการเกิดแผลเป็น ราคาสมาชิก
ต้านอนุมลู อิสระ ท�ำให้ผวิ หนังเต่งตึง และมีความยืดหยุน่
มากขึน้

5 กรัม
865 บาท
690 บาท

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

Tamarindus Indica
Seed Extract

ให้รดี สิ ลดเลือนรอยแผลเป็นบนผิว
ของคุณตัง้ แต่วนั นี้

กลุ่มเวชสำ�อาง
ผลิตภัณฑ์แก้ปัญหาสิว/ฝ้า

Acne Mask Severe Acne
แอคเน่ มาร์ก ซีเวียร์ แอคเน่
มาร์กสำ�หรับสิวอักเสบ

คุณประโยชน์ : ผลิตภัณฑ์ Acne Mask ชนิด Severe ของต่อมไขมัน เพื่อลดความมันบนใบหน้า โดยการยับยั้ง

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

Acne เหมาะส�ำ หรั บ ผู้ที่เป็นสิวอักเสบ และสิวเรื้อรัง
จากส่วนผสมของ Phycosccharide AC, Allantoin และ
Witch Hazel
Acne Mask ชนิด Severe Acne ทำ�งานอย่างไร?
ส่วนประกอบของมาร์ก ท�ำให้การดูดซึมของสาร
ส�ำคัญในมาร์ก ออกฤทธิ์ ไปยังบริเวณพื้นผิวที่ต้องการ
การดูแล ได้โดยตรงอย่างเต็มที่ และมีการดูดซึมเพิ่มขึ้น
หลายเท่า ท�ำนองเดียวกับการปิดพลาสเตอร์ยาลงบน
บาดแผล เพื่ อ ให้ ตั ว ยาที่ เ ข้ ม ข้ น ซึ ม ลงไปรั ก ษาแผล
เฉพาะที่ ลดอาการอักเสบของสิว และผิวบริเวณรอบๆ
ส่วนประกอบส�ำคัญใน Acne Mask
ชนิด Severe Acne
Phycosccharide AC ยั บ ยั้ ง การเจริ ญ เติ บ โต
ของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวอักเสบ ทั้งเชื้อ P. Acne
และ S. Aureus ต้านการอักเสบ และควบคุมการทำ�งาน

การทำ�งานของฮอร์โมนเพศชายเฉพาะที่
Allantoin บำ�รุงรักษา ให้ความชุ่มชื้น ลดอาการ
ระคายเคือง ฟืน้ ฟูผวิ ที่ไหม้ จากการถูกทำ�ลายโดยแสงแดด
Witch Hazel ลดอาการระคายเคือง และต้านเชื้อ
แบคทีเรีย
วิธีใช้ : พอกบริเวณที่เป็นสิวอักเสบ ทิ้งไว้ 15-30 นาที
		 ล้างออกด้วยน�ำ้ สะอาด วันเว้นวัน
ขนาดบรรจุ :		30 กรัม
ราคาขาย 		850 บาท
ราคาสมาชิก		650 บาท

กลุ่มเวชสำ�อาง
ผลิตภัณฑ์แก้ปัญหา

สิว ฝ้า

ผลิตภัณฑ์

รางวัลนวัตกรรม
ซีลกาเนะ

ครีมรักษาสิวอักเสบ

และลดรอยแดงจากสิวอักเสบ

ผลิตภัณฑ์รางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมแห่งชาติ
ปี 2012
โดยส�ำนักนวัตกรรมแห่งชาติ

คุณประโยชน์ :
ครีมลดสิวอักเสบ ที่เห็นผลรวดเร็ว ลดรอยแดง และ
รอยแผลเป็นจากสิวอักเสบ ด้วยสารซีรีซินจากโปรตีนไหม
กระตุน้ การสร้างเส้นใยคอลลาเจนใต้ผวิ ป้องกันผิวเป็นหลุม
จากสิวอักเสบ ท�ำให้หน้ากลับมาเนียนใส ปราศจากสิว
ในระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์ ไม่ท�ำให้ผิวแห้ง หรือระคายเคือง
ส่วนประกอบส�ำคัญ :
Sericin : ลดการอักเสบของสิว และกระตุน้ การสร้างเส้นใย
คอลลาเจนใต้ผิว
PVM/MA Decadiene Crosspolymer : ท�ำให้เหลือ
เนื้อครีมบางๆ เคลือบบนผิวบริเวณสิวอักเสบ เพื่อให้
การออกฤทธิ์ดีขึ้น
C12-15 Akyl Benzoate : ช่วยให้ผิวชุ่มชื้น ปราศจาก
ความระคายเคือง
Hyaluronic Acid : ช่วยให้ผวิ ชุม่ ชืน้ ปราศจากความระคายเคือง
ท�ำให้ผิวอุ้มน�้ำได้ดีขึ้น
จุดเด่นที่แตกต่าง
1. ลดการอักเสบของสิว เห็นผลอย่างรวดเร็ว
2. ลดรอยแดงจากการอักเสบของสิว
3. ลดโอกาสเกิดแผลเป็นหลุมสิว เนื่องจากมีฤทธิ์กระตุ้น
การสร้างคอลลาเจนใต้ผิว
วิธีใช้ : แต้ม Silkane ลงบนผิวที่เป็นสิว วันละ 2 ครั้ง
เช้า-ก่อนนอน
ขนาดบรรจุ :
7 กรัม
ราคาขาย
800 บาท
ราคาสมาชิก 650 บาท

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ยอดเยีย่ มแห่งชาติ ปี 2012

กลุ่มเวชสำ�อาง
ผลิตภัณฑ์แก้ปัญหาสิว/ฝ้า

Acne Clear Toner

คุณประโยชน์ : ผลิตภัณฑ์ Acne Clear Toner เหมาะ
Allantoin บ�ำรุงรักษา ให้ความชุ่มชื้น ลดอาการ
ส�ำหรับทั้งผู้ที่เป็นสิวอักเสบ สิวผื่น ผู้ที่หน้ามัน และผู้ที่ ระคายเคือง ฟืน้ ฟูผวิ ที่ไหม้ จากการถูกท�ำลายโดยแสงแดด
Witch Hazel ลดอาการระคายเคื อ ง และ
ผิวมีแนวโน้มจะเกิดสิวได้งา่ ย จากส่วนผสมของ Allantoin,
ต้านเชื้อแบคทีเรีย
Biolac, Witch Hazel, 1,3 Butylene Glycol
1,3 Butylene Glycol อุ ้ ม น�้ ำ ให้ ความชุ ่ ม ชื้ น
ส่วนประกอบส�ำคัญ :
เพื่อป้องกันไม่ให้ผิวแห้งจนเกินไป ลดการระคายเคืองผิว
Phycosccharide AC ยั บ ยั้ ง การเจริ ญ เติ บ โต
ของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวอักเสบ ทั้งเชื้อ P. Acne วิธีใช้ : ใช้ส�ำลีชุบโทนเนอร์ เช็ดบริเวณที่เป็นสิว หลัง
และ S. Aureus ต้านการอักเสบ และควบคุมการท�ำงาน 		 ล้างหน้าทุกครั้ง
ของต่อมไขมัน เพื่อลดความมันบนใบหน้า โดยการยับยั้ง
การท�ำงานของฮอร์โมนเพศชายเฉพาะที่
ขนาดบรรจุ :
120 มล.
Biolac (Lactic Acid) กระตุน้ การผลัดเซลล์ผวิ ท�ำให้ ราคาขาย
880 บาท
ลดโอกาสเกิดสิวอุดตัน สิวเสี้ยน ลดความมันบนใบหน้า ราคาสมาชิก
700 บาท
ลดการอักเสบของสิว และผิวหน้า

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

แอคเน่ เคลียร์ โทนเนอร์
โทนเนอร์สำ�หรับสิว

กลุ่มเวชสำ�อาง

ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัฯทเท่านั้น

Pharma Care® Sun Protection

กลุ่มเวชสำ�อาง
ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

Co Q10 Day Cream with Sunblock
โคคิวเทน เดย์ครีม วิท ซันบล็อค เอส พี เอฟ 25
ครีมกันแดดผสมโคคิวเทน SPF 25 สูตรปราศจากน�้ำมัน
คุณประโยชน์ : ครีมกันแดด และบ�ำรุงผิวยามกลางวัน จุดเด่นที่แตกต่าง:
ผสมโคคิวเทน อัลแลนโทอิน และสารกันแดด SPF 25
1. รูปแบบโมเลกุลทีเ่ ล็กของสารกันแดดประสิทธิภาพสูง
ปราศจากน�้ำมัน เนื้อครีมเนียนละเอียด ซึมซาบรวดเร็ว ในสั ด ส่ ว นที่ เ หมาะสม ทั้ ง Micronized Zinc Oxide
สู่ใต้ผิว ปราศจากส่วนผสมของน�ำ้ มัน และไม่ก่อให้เกิดสิว และ Micronized Titanium Dioxide ท�ำให้ปกป้องรังสีจาก
แสงอาทิตย์ได้อย่างสิน้ เชิง แม้กระทัง่ การเล่นกีฬากลางแจ้ง
ส่วนประกอบส�ำคัญ :
โดยไม่ท�ำให้หน้าขาววอก
Micronized Titanium Dioxide สารกั น แดด
2. เป็นสูตรทีป่ ราศจากน�้ำมันโดยสิน้ เชิง จึงไม่กอ่ ให้
ซึ่ ง ท� ำ หน้ า ที่ ใ นการสะท้อน ดูดแสง และกระจายแสง เกิดความมันบนใบหน้า และไม่กอ่ ให้เกิดสิว เหมาะอย่างยิง่
ปกป้ อ งผิ ว จาก UVA และ UVB ในรู ป แบบของ ส�ำหรับผู้ที่เป็นสิวได้ง่าย
โครงสร้ า งโมเลกุ ล ที่ เ ล็ ก ลง ปราศจากสี จึ ง ไม่ ท� ำ ให้
3. เป็นครีมบ�ำรุงผิว และลดริ้วรอยไปในตัว เพราะ
หน้าขาววอกเมือ่ ทา
มีส่วนผสมของสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง คือ
Micronized Zinc Oxide สารกั น แดดซึ่ ง ท� ำ วิตามินอี และโคคิวเทน
หน้าที่ส่วนใหญ่ ในการดูดซับรังสี UVA ซึ่งทะลุผ่านลง
4. เป็นสูตรส�ำหรับผิวแพ้งา่ ย และผิวทีร่ ะคายเคืองง่าย
ไปท� ำ ลายชั้ น ของเส้ น ใยคอลลาเจน และอิ ลาสติ น ใต้ เนื่องจากมีสาร Allantoin ช่วยลดอาการระคายเคือง
ผิวหนังท�ำหน้าที่ร่วมกับ Titanium Dioxide ได้ดี ในการ รักษาผิวที่อักเสบจากแสงแดด และบ�ำรุงผิว
ปกป้องผิวทั้ง UVA และ UVB
CoQ10 สารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง ให้ วิธีใช้ : ลูบไล้เนื้อครีมอย่างบางเบา ทั่วใบหน้า และล�ำคอ
พลั ง งานแก่ ผิ ว และมี ร ายงานของการลดริ้ ว รอยของ 		 ก่อนออกจากบ้านในตอนเช้า
ผิวพรรณ ภายใน 4-5 สัปดาห์ หลังการใช้อย่างต่อเนือ่ ง
Allantoin บ�ำรุงรักษา ให้ความชุ่มชื้น ลดอาการ ขนาดบรรจุ :
25 กรัม
ระคายเคือง ฟืน้ ฟูผวิ ที่ไหม้จากการถูกท�ำลายโดยแสงแดด ราคาขาย
800 บาท
Vitamin E Acetate สารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ ราคาสมาชิก
650 บาท
ประสิทธิภาพสูง ช่วยให้ผิวอ่อนนุ่ม และบ�ำรุงผิว

กลุ่มเวชสำ�อาง

ผลิตภัณฑ์ผลัดเซลล์ผิว

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

Pharma Care® Peeling

กลุ่มเวชสำ�อาง
ผลิตภัณฑ์ผลัดเซลล์ผิว

Mixed Fruit 12%
มิกซ์ ฟรุ๊ต 12%
AHA เพื่อการผลัดเซลล์ผิว หน้าขาว ใส

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

Pharma Care Cosmetics ขอแนะน�ำ  ผลิตภัณฑ์
เพื่อการผลัดเซลล์ผิวด้วยการดูแลแบบมืออาชีพ ซึ่งคุณ
ดูแลผิวของคุณเองได้ที่บ้าน ด้วยขบวนการง่ายแสนง่าย
ด้วย AHA Mixed Fruit  12% เผยผิวใหม่ที่สดใสอ่อนวัย
เนียนนุ่มกว่าเดิม เห็นผลตั้งแต่การใช้ครั้งแรก

วิธีใช้ : ท�ำความสะอาดผิวหน้า แล้วเช็ดให้แห้ง จากนัน้
ใช้ส�ำลี ชุบ AHA Mixed Fruit 12% เช็ดบนผิวหน้าเว้น
บริเวณรอบดวงตาทิ้งไว้ประมาณ  8-10 นาที จากนั้นล้าง
ออกด้วยน�ำ้ สะอาด สามารถใช้วนั เว้นวัน หรือวัน เว้น  2 วันได้
ข้อแนะน�ำในการใช้ AHA Mixed Fruit 12%
หากเป็นผู้ที่ไม่เคยใช้ AHA  ผลัดผิวมาก่อน และ
มีอาการระคายเคืองมาก ไม่จำ� เป็นต้องทิง้ ไว้ถงึ 10 นาที ใน
ครัง้ แรก สามารถเพิม่ ระยะเวลาให้ AHA สัมผัสผิวหน้านานขึน้
ในการใช้ครัง้ ต่อไป และต้องใช้ผลิตภัณฑ์กนั แดดร่วมด้วยเสมอ

วงการเวชส� ำ อางปั จ จุ บั น ได้ ใ ช้ AHA หรื อ
Alpha Hydroxy Acid กรดผลไม้ ซึ่ ง มี ฤ ทธิ์
สลายแรงยึ ด เหนี่ ย วของชั้ น หนั ง ก� ำ พร้ า กระตุ ้ น
ให้เกิดการผลัดเซลล์ผิวในชั้นหนังก�ำพร้า เผยผิวใหม่
ทีส่ ดใส อ่อนเยาว์ นอกจากนี้ AHA ยังท�ำให้มกี ารจัดเรียง
โครงสร้ า งของผิ ว ชั้ น หนั ง ก� ำ พร้ า ใหม่ ท� ำ ให้ ไ ด้ ผิ ว ที่ ขนาดบรรจุ :
เนี ย นเรี ย บ มี สี ผิ ว ที่ ส ม�่ ำ เสมอ และยั ง มี ผ ลกระตุ ้ น ราคาขาย
การสร้างเส้นใยคอลลาเจน และเนือ้ เยือ่ ฟองน�ำ้ ใต้ชนั้ หนังแท้ ราคาสมาชิก
จึงให้ผลดีในการลดริ้วรอย เมื่อใช้อย่างสม�่ำเสมอ จะลด
และป้องกันการเกิดสิวเสี้ยนได้ด้วย  แนะน�ำ  AHA ใน
คนทีเ่ ป็นสิว รวมทั้งผู้ที่มีผิวหน้ามัน เภสัชเครื่องส�ำอาง
พบว่า การใช้ส่วนผสมของ AHA หลากหลายรูปแบบ
ให้ผลดีกว่าใช้ AHA รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
AHA Mixed Fruit Acid   ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส� ำ หรั บ
การผลัดเซลล์ผวิ ใหม่ มีสว่ นผสมของกรดผลไม้หลากหลาย
ชนิ ด ได้ แ ก่ Glycolic Acid จากอ้ อ ย Lactic Acid
จากน�้ ำ นม Tartaric Acid จากองุ ่ น Citric Acid
จากส้ม และมะนาว และ  Malic Acid จากแอปเปิล้ นอกจากนี้
ยังประกอบด้วย สารสกัดจากเมล็ดองุน่ Tea Tree Oil และ
Witch Hazel ร่วมกันบ�ำรุงผิว และลดอาการระคายเคือง
ระหว่างกระบวนการผลัดผิว

10 มล.
450 บาท
360 บาท

กลุ่มเวชสำ�อาง
ผลิตภัณฑ์ผลัดเซลล์ผิว

Pharma’s Peel® Solution 06
ฟาร์ม่า พิล โซลูชั่น 06
โลชั่นลดรอยด่างดำ� และริ้วรอยเหี่ยวย่น
วิธใี ช้ : ท�ำความสะอาดผิวหน้า แล้วเช็ดให้แห้ง จากนัน้ ใช้สำ� ลีชบุ
Pharma’s Peel® Solution 06 ทาลงบนผิวหน้าให้ทั่ว ทิ้งไว้
3-5 นาที แล้วล้างออกด้วยน�ำ้ สะอาด วันละ 1 ครั้ง ทุกวัน
ข้อแนะน�ำในการใช้ Pharma’s Peel® Solution 06
1. หากท่านต้องการผลัดเซลล์ผวิ ด้วย Pharma’s Peel®
Solution 06 จ�ำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดร่วมด้วยเสมอ
2. หากท่านต้องการลดเลือนฝ้าลึก ควรใช้  Pharma’s Peel®
Solution 06 ร่วมกับ ครีมแต้มฝ้า และผลิตภัณฑ์กระตุ้น
การสร้างเซลล์ผิวใหม่ เช่น เซรั่มโปรตีนไหม หรือฟาร์ม่าแคร์
เซลล์รนี วิ ซีรมั่ โดยใช้ผลิตภัณฑ์กระตุน้ การสร้างเซลล์ผวิ ใหม่
และครีมแต้มฝ้า เช้า-เย็น ทุกวัน
3. หากท่านต้องการท�ำเบบีเ้ ฟส ควรใช้ Pharma’s Peel®
Solution 06 ทาทั่วบริเวณใบหน้า ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์กระตุ้น
การสร้างเซลล์ผวิ ใหม่ เช่น เซรัม่ โปรตีนไหม หรือ ฟาร์มา่ แคร์
เซลล์รนี วิ ซีรมั่ โดยใช้ผลิตภัณฑ์กระตุน้ การสร้างเซลล์ผวิ ใหม่
เช้า-เย็น ทุกวัน
4. ไม่ควรทิง้ Pharma’s Peel® Solution 06 ไว้บนผิวหน้า
นานเกิน 5 นาที ในการใช้แต่ละครั้ง

ขนาดบรรจุ:
ส่วนประกอบส�ำคัญ : Multifruit, Tea Tree Oil Extract, ราคาขาย
Grape Seed Extract, Witch Hazel
ราคาสมาชิก

10 มล.
625 บาท
500 บาท

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

Pharma’s Peel® Solution 06
คุณประโยชน์ : เป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จาก
สหรัฐอเมริกา เพือ่ การผลัดเปลีย่ นเซลล์ผวิ ชัน้ หนังก�ำพร้า
ออกอย่างนุม่ นวล และค่อยเป็นค่อยไป โดยทีม่ ผี ลข้างเคียง
หลังการลอกผิวน้อยมาก หรือแทบจะไม่มเี ลย เพือ่ ทีจ่ ะไม่
สร้างความรบกวนให้กับชีวิตประจ�ำวันของผู้รับการรักษา
เป็นการผลัดเปลีย่ นเซลล์ผวิ ที่ใช้เวลารวดเร็ว ปลอดภัยสูง
และมีประสิทธิภาพ โดยใช้สว่ นผสมของสารสกัดธรรมชาติ
จากผลไม้ และสารออกฤทธิห์ ลายชนิด ผูใ้ ช้บางรายอาจจะ
ต้องผ่านการรักษาด้วย Pharma’s Peel® Solution 06 เป็น
ระยะเวลามากกว่าหนึ่งเดือน เพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการ
Pharma’s Peel® Solution 06 ใช้ได้ผลกับปัญหาผิวพรรณ
ชนิดใดบ้าง
• ใช้ลอกริ้วรอยเหี่ยวย่น จุดด่างด�ำอันเนื่องมาจาก
ความชราทัง้ ใบหน้า ล�ำคอ และรอบดวงตา ผิวพรรณสดใส
เต่งตึงขึน้ เนือ่ งจากมีการกระตุน้ การสร้างเส้นใยคอลลาเจน
ใต้ผิวหนังได้ด้วย
• ใช้ลอกฝ้า กระ รอยด่างด�ำ 
• ใช้ลอกสิว สิวอุดตัน และแผลเป็นจากสิว
• ใช้ลอกผิวที่ไม่เรียบ รอยนูน
• ใช้ลอกผิวที่ถูกท�ำลายโดยแสงแดด

กลุ่มเวชสำ�อาง

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมลดริ้วรอย

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

Pharma Care® Anti-Wrinkles

กลุ่มเวชสำ�อาง
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมลดริ้วรอย

Pharma Care Silk Repair

ฟาร์ม่า แคร์ ซิลค์ รีแพร์
ครีมโปรตีนไหม เพื่อการซ่อมแซมผิว
น วั ต ก ร ร ม ค รี ม โ ป ร ตี น ไ ห ม

เ พื่ อ ก า ร ซ่ อ ม แ ซ ม ผิ ว

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

คุณประโยชน์ : นวัตกรรมครีมโปรตีนไหม ผสม
ไฮยาลูโรนิก แอซิด เพือ่ การซ่อมแซม บำ�รุงผิว และลด
ริว้ รอยจากแสงแดด ความแห้งกร้าน และวัย เพิม่ ปริมาณ
การสร้ า งคอลลาเจนใต้ ผิ ว หนั ง ลดรอยแผลเป็ น
และโอกาสการเกิ ด รอยแผลเป็ น ทำ � ให้ แ ผลหาย
เร็ ว ขึ้ น ซ่ อ มแซมผิ ว ที่ สึ ก หรอ หรื อ เสี ย หายจาก
แสงแดด มลภาวะ หรือการทำ�ทรีทเมนต์บริเวณใบหน้า
ให้ความชุ่มชื้น เหมาะสำ �หรับผิวแพ้ง่าย ผลิตจาก
ธรรมชาติแท้ 100% เหมาะสำ�หรับผิวทุกเพศทุกวัย
ส่วนประกอบสำ�คัญ :
โปรตีนไหม ผลงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์รบั รองว่า
โปรตีนไหมสามารถต้านอนุมลู อิสระ และกระตุน้ การสร้าง
คอลลาเจนใต้ผิวหนังได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำ�กว่า 30% เมื่อ
มีการใช้อย่างต่อเนื่อง ในระยะเวลาเพียง 2 สัปดาห์
ทำ�ให้ผิวหนังมีความยืดหยุ่นสูงขึ้น ผิวนุ่ม เนียนขึ้น
รอยด่างดำ�จางลง และผิวสามารถอุ้มความชื้นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ อันเป็นปัจจัยสำ�คัญในการลดริ้วรอย
นอกจากนี้ โปรตีนไหมยังลดการสร้างเม็ดสี อันเป็น

สาเหตุของ กระ ฝ้า และรอยด่างดำ� ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
Hyaluronic Acid ส่ ว นประกอบสำ � คั ญ ของ
ชั้นหนังแท้ ทำ�หน้าที่อุ้มน้ำ� เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับ
ผิวพรรณ และลดริ้วรอย
จุดเด่นที่แตกต่าง :
Pharma Care Silk Repair ใช้เทคโนโลยีการนำ�
แคปซูลเล็กๆ มาห่อหุ้มสารสำ�คัญ เพื่อพาลงใต้ผิว
(encapsulation) ทำ�ให้โปรตีนไหมถูกดูดซึมผ่านผิว
ได้ง่าย และไม่ก่อให้เกิดการแพ้
วิธใี ช้ : ลูบไล้ Pharma Care Silk Repair ทัว่ ใบหน้า และ
		 ลำ�คอ เช้า และก่อนนอน เพือ่ ฟืน้ ฟู ซ่อมแซม
		 สภาพผิว และลดริ้วรอย
ขนาดบรรจุ :
ราคาขาย
ราคาสมาชิก

15 กรัม
1,200 บาท
950 บาท

กลุ่มเวชสำ�อาง
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมลดริ้วรอย

Pharma Care Golden Silk Serum
ฟาร์ม่า แคร์ โกลด์เดน ซิลค์ เซรั่ม
เซรั่มผสมทองคำ� และโปรตีนไหม

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

คุณประโยชน์ : คืนความสมดุล และอ่อนเยาว์ของ
ผิวพรรณด้วย ซีรั่มผสมทองค�ำบริสุทธิ์ 99.99% และ
โปรตีนไหม เนื่องจากทองค�ำบริสุทธิ์สามารถชะลอ
การเสื่อม และลดลงของระดับปริมาณคอลลาเจน
และอิ ลาสติ น ใต้ ผิ ว หน้ า และชะลอการลดลงของ
ความยืดหยุน่ ผิวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
ทองค�ำยังมีคุณสมบัติในการสมานผิว ลดการติดเชื้อ
กระตุ้นการท�ำงานของต่อมน�้ำเหลือง ให้ขับสารพิษ
ออกจากผิว ลดปัญหาการอักเสบของผิวหนัง เมือ่ ต้องพบกับ
แสงแดดจัดได้อกี ด้วย ส่วนผสมของโปรตีนไหมในเซรัม่
จะท�ำหน้าที่กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนัง
ช่วยให้ผิวเนียนนุ่ม ชุ่มชื้น และลดเลือนริ้วรอย และ
ลดการสร้างเม็ดสี อันเป็นสาเหตุของ ฝ้า กระ รอย
ด่างด�ำ
เหมาะส�ำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องสิว ผิวแพ้ง่าย
ผิวอักเสบ ผิวบอบบาง ผิวทีเ่ สียหายจากการรักษาด้วย
สารเคมี  หรือไวต่อแสงแดด ใช้ได้กับทุกสภาพผิว
ทุกเพศ ทุกวัยโดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง

ใต้ผวิ หนัง ให้เพิม่ ขึน้ ไม่ต�่ำกว่า 30% เมือ่ มีการใช้อย่าง
ต่อเนื่อง ในระยะเวลาเพียง 2 สัปดาห์ ท�ำให้ผิวหนัง
มีความยืดหยุ่นสูงขึ้น ผิวนุ่มขึ้น เนียนขึ้น รอยด่างด�ำ
จางลง และผิ ว สามารถอุ ้ ม ความชุ ่ ม ชื้ น ได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ อันเป็นปัจจัยส�ำคัญในการลดริ้วรอย
L-Arginine กระตุน้ การไหลเวียนเลือดบริเวณผิวหน้า
ท�ำให้เซลล์ ได้รับออกซิเจนมากขึ้น สีผิวเปล่งปลั่ง
แดงระเรื่อด้วยเลือดฝาด
Hydrolyzed Oat Protein ช่วยให้ผวิ อุม้ น�ำ้ ได้ดขี นึ้
ให้ความอ่อนนุ่ม ชุ่มชื้น แก่ผิวพรรณ ลดเลือนริ้วรอย
เล็กๆ อันเกิดจากความแห้งกร้าน

จุดเด่นที่แตกต่าง :
1. Pharma Care Golden Silk Serum ใช้
นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ในการน�ำทองค�ำบริสุทธิ์
99.99% มาบรรจุในไลโปโซมขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง
ระดับนาโนเมตร ทองค�ำในนาโนไลโปโซม จะซึมซับ
เข้าสู่ผิวหนังทันทีเมื่อสัมผัส แตกต่างจากทองค�ำใน
รูปแบบอื่น ซึ่งไม่สามารถถูกดูดซึมเข้าสู่ผิวหนังได้
ส่วนประกอบส�ำคัญ :
2. โปรตีนไหมถูกห่อหุ้มด้วยนาโนไลโปโซม เพื่อ
99.99% Gold Flakes ชะลอการเสื่อม และ ให้ดูดซึมผ่านผิวหนังได้ง่าย โดยไม่ก่อให้เกิดการแพ้
ลดลงของระดับปริมาณคอลลาเจน และอิลาสตินใต้
ผิวหน้า และชะลอการลดลงของความยืดหยุ่นผิวหน้า วิธีใช้ : ลูบไล้ Pharma Care Golden Silk Serum
สมานผิ ว ลดการติ ดเชื้อ กระตุ้นการท�ำงานของ 		 ให้ทั่วใบหน้า และล�ำคอ เช้า-ก่อนนอน
ต่อมน�ำ้ เหลืองให้ขบั สารพิษออกจากผิว ลดการอักเสบ
ของผิว
ขนาดบรรจุ :		 15 กรัม
Sericin สารออกฤทธิ์ส�ำคัญจากโปรตีนไหม ที่ ราคาขาย 		 1,650 บาท
สามารถต้านอนุมูลอิสระ กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน ราคาสมาชิก 		 1,400 บาท

กลุ่มเวชสำ�อาง
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมลดริ้วรอย

I Belift® Instant Face Lift
ไอ บีลิฟท์ อินสแตน เฟส ลิฟท์
เซรั่มยกกระชับผิวหน้า ลดริ้วรอย

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

คุณประโยชน์ : I Belift® นวัตกรรมใหม่ลา่ สุด
ของการลดริ้วรอย กระชับผิวหน้าแบบทันใจ เห็นผล
ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว ระยะสัน้ เห็นผลอย่างรวดเร็ว
ลดริ้วรอย ภายใน 1-2 ชั่วโมง ผลอยู่ได้ถึง 24 ชั่วโมง
ระยะยาว ริว้ รอยตืน้ ขึน้ จากการกระตุน้ การสร้างเส้นใย
คอลลาเจน และอิลาสตินใต้ผิวหนัง ภายหลังการใช้
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2 สัปดาห์

ชั้ น หนั ง แท้ ท�ำหน้ า ที่ อุ ้ ม น�้ ำ เพิ่ ม ความชุ ่ ม ชื้ น ให้ กั บ
ผิวพรรณ และลดริ้วรอย

จุดเด่นที่แตกต่าง
1. I Belift® เห็นผลในการยกกระชับ และลดริว้ รอย
อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 1-2 ชั่วโมงหลังการใช้ ผล
คงอยูไ่ ด้ถงึ 24 ชัว่ โมง และมีผลต่อเนือ่ งอีกถึง 2 สัปดาห์
หลังการใช้
ส่วนประกอบส�ำคัญ :
2. ผลระยะยาวต่อผิว เป็นการกระตุ้นการสร้าง
Marine Lavender Extract สารสกัดจาก เส้นใยคอลลาเจนใต้ผวิ ให้พลังงาน และฟืน้ ฟูสภาพผิว
ดอกลาเวนเดอร์ทะเล ยับยัง้ การหดตัวของกล้ามเนือ้ ผิวหน้า ที่เสียหายจากความแห้งกร้าน และความชรา ท�ำให้ผิว
ลดริ้วรอยอันเกิดจากพฤติกรรมการแสดงสีหน้า และ ตึง เรียบ เนียนขึ้นในระยะยาว
อารมณ์ ผ่อนคลายกล้ามเนือ้ ผิว ใช้ได้ผลดีทงั้ กับริว้ รอยลึก
และริ้วรอยตื้น ให้ผลในการยกกระชับ และลดเลือน วิธีใช้ : ทาทั่วใบหน้า และล�ำคอ เช้า-ก่อนนอน
ริ้วรอยอย่างรวดเร็ว เห็นผลภายใน 24 ชั่วโมง ท�ำให้
ผิวเรียบ ตึง เนียนขึน้ และผลยังคงอยูต่ ลอดระยะเวลา
ขนาดบรรจุ :		
15 กรัม
อีก 2 สัปดาห์หลังการใช้
ราคาขาย 			1,500 บาท
L-Hydroxyproline อะมิโนแอซิด ตัวส�ำคัญ
ราคาสมาชิก 		1,200 บาท
ที่สุดในการสร้างเส้นใยคอลลาเจนใต้ผิวหนัง กระตุ้น
ผลของการทา Marine Lavender
การสร้างเส้นใยคอลลาเจน และสร้างความชุ่มชื้น
ให้กบั ชัน้ ผิวหนัง
Yeast Extract กระตุน้ ภูมติ า้ นทาน ฟืน้ ฟูสภาพผิว
ท�ำให้ผวิ อ่อนนุม่ และเพิม่ ความอุม้ น�ำ้ ให้กบั ผิวพรรณ
Unicondrin ATP ให้พลังงาน และออกซิเจนแก่
เซลล์ผิว ให้ชีวิตชีวาแก่เซลล์ผิว
Hyaluronic Acid ส่วนประกอบส�ำคั ญของ

กลุ่มเวชสำ�อาง

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

ลดเลือนริ้วรอย

Aqua Splash Moisturizer

เอควา สแปลช มอยส์เจอร์ ไรซ์เซอร์
สูตรคืนน้ำ�นวลธรรมชาติให้แก่ผิวพรรณ
4. ลดเลื อ นริ้ ว รอยเล็ ก ๆ และป้ อ งกั น ริ้ ว รอยจาก
ความแห้งกร้าน
5. ปราศจากความมัน และไม่ก่อให้เกิดสิว
วิธใี ช้ : ลูบไล้เนือ้ ครีมอย่างบางเบาทัว่ ใบหน้า และล�ำคอ
30 นาที ก่อนออกจากบ้าน และก่อนนอน
ขนาดบรรจุ :
22 กรัม
ราคาขาย 1,250 บาท
ราคาสมาชิก 980 บาท
Natural Moisturizing Factor (NMF)

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

คุณประโยชน์ :
มอยส์เจอร์ไรซ์เซอร์ สูตรให้ความชุม่ ชืน้ และบ�ำรุงผิว
พิเศษ ทีเ่ ติมน�ำ้ นวลธรรมชาติให้กบั ผิวพรรณ ประกอบด้วย
สารบ�ำรุง และสารสกัดจากพืชพรรณธรรมชาติมากมาย
เช่น รากหนวดปลาดุกแคระ สารสกัดจากว่านหางจระเข้
สารสกัดจากยีสต์ สารสกัดจากพืชพรรณใต้ทะเล ท�ำหน้าที่
ช่วยดึงน�้ำจากบรรยากาศ และจากร่างกายเข้าสู่ผิว
ชั้นนอกสุด และเติมเต็มช่องว่างระหว่างเซลล์ผิว
ชัน้ นอกสุด รวมทัง้ กักเก็บ หรือป้องกันการระเหยของ
น�ำ้ ออกจากผิว
ส่วนประกอบส�ำคัญ :
Ophiopogon Japonicus Root, Pichia Anomala
Extract, Hydrolyzed Viola Tricolor Extract, Aloe
Barbadensis Leaf Juice, Zostera Marina Pectin and
Hydrolyzed Glycosaminoglycans
จุดเด่นทีแ่ ตกต่าง :
1. คืนน�้ำนวลธรรมชาติให้กับผิวพรรณ
2. เนือ้ ครีมถูกออกแบบให้ทงิ้ ความชุม่ ชืน้ ไว้บนผิวหนัง
ตลอดวัน จากการทาเพียงหนึง่ ครัง้ ก่อนการแต่งหน้า
3. มีส่วนผสมของสารสกัดจากพืชพรรณธรรมชาติ
หลากหลายชนิด

กลุ่มเวชสำ�อาง

ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิวรอบดวงตา

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

Pharma Care® Beautiful Eyes

กลุ่มเวชสำ�อาง
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมลดริ้วรอย

I Belift® Miracle Eyelift
ไอ บีลิฟท์ มิราเคิล อายลิฟท์
เซรั่มยกกระชับผิวรอบดวงตา
เห็นผลทั้งระยะสั้น และ ระยะยาว

ส่วนประกอบสำ�คัญ :
Marine Lavender Extract สารสกั ด จาก
ดอกลาเวนเดอร์ทะเล ยับยัง้ การหดตัวของกล้ามเนือ้ ลด
ริว้ รอยอันเกิดจากพฤติกรรมการแสดงสีหน้า และอารมณ์
ผ่อนคลายกล้ามเนือ้ ผิว ใช้ได้ผลดีทงั้ กับริว้ รอยลึก และ
ริ้วรอยตื้น ให้ผลในการยกกระชับ และลดเลือนริ้วรอย
อย่างรวดเร็ว เห็นผลภายใน 2 - 24 ชัว่ โมง ทำ�ให้ผวิ เรียบ
ตึง เนียนขึน้ และผลยังคงอยูต่ ลอดระยะเวลาอีก2 สัปดาห์
หลังการใช้
Sweet Almond Seed Extract โปรตีนสกัด
จากเมล็ด Sweet Almond ยกกระชับผิวรอบดวงตา
ทำ�ให้ ผิ ว เรี ย บเนี ย น เปล่งประกาย และลดริ้วรอย
เห็นผลทันทีหลังการใช้
Unichondrin ATP ให้พลังงาน และออกซิเจน
แก่เซลล์ผิว ให้ชีวิตชีวาแก่เซลล์ผิว
Oat Kernel Extract ทำ�ให้ผิวอ่อนนุ่ม ชุ่มชื้น
ยกกระชับผิว และลดริ้วรอย เห็นผลทันทีหลังการใช้
ทำ�ให้เครื่องสำ�อางติดผิวดียิ่งขึ้น

จุดเด่นที่แตกต่าง :
ไอ บีลิฟท์ มิราเคิล อายลิฟท์ ช่วยกระชับ
กล้ามเนื้อผิวรอบดวงตา ทำ�ให้ผิวอ่อนนุ่ม เรียบเนียน
ลดริว้ รอย เห็นผลในการยกกระชับ และลดริว้ รอยทันที
ภายหลังการใช้ประมาณ 3-5 นาที
ไอ บีลฟิ ท์ มิราเคิล อายลิฟท์ นุม่ นวลต่อผิวบริเวณ
รอบดวงตาโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผิวรอบดวงตา
เห็นผลการใช้ทั้งระยะสั้น และระยะยาว โดย
การกระตุ้นการสร้างเส้นใยคอลลาเจน และอิลาสติน
ใต้ผิวหนัง เป็นการลดริ้วรอยระยะยาวอย่างแท้จริง
ทำ�ให้เครื่องสำ�อางติดทน และเรียบเนียน เพิ่ม
ความง่ายต่อการแต่งแต้มสีสันรอบดวงตา
สารออกฤทธิ์ ถู ก เก็ บ ในไลโปโซม โดยใช้
นาโนเทคโนโลยีเพิ่มการดูดซึมสารสำ�คัญผ่านผิวหนัง
เห็นผลดีย่ิงขึ้น เมื่อมีการใช้ร่วมกับการรับประทาน
บีดริงส์ คอลลาเจน
วิธีใช้ : ทาผิวรอบดวงตา เช้า-ก่อนนอน โดยเน้น
บริเวณที่เป็นริ้วรอย
ขนาดบรรจุ :
ราคาขาย
ราคาสมาชิก

10 มล.
1,500 บาท
1,200 บาท

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

คุณประโยชน์ : ใช้ยกกระชับผิวรอบดวงตา ลดริว้ รอย
และทำ�ให้เครื่องสำ�อางติดผิวดีขึ้น เห็นผลทั้งระยะสั้น
และระยะยาว ระยะสั้นเห็นผลอย่างรวดเร็ว ลดริ้วรอย
ภายใน 3-5 นาที ระยะยาวริว้ รอยตืน้ ขึน้ จากการกระตุน้
การสร้างเส้นใยคอลลาเจน และอิลาสตินใต้ผิวหนัง
ภายหลังการใช้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 4 สัปดาห์

กลุ่มเวชสำ�อาง

ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผม

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

Pharma Care® Beautiful Hair

กลุ่มเวชสำ�อาง
ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผม

Anti-Dandruff Shampoo
แอนตี้ แดนดรัฟฟ์ แชมพู
แชมพูทำ�ความสะอาด และป้องกันรังแค

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

แชมพูทำ�ความสะอาด และ ป้องกันรังแค
คุ ณ ประโยชน์ : แชมพู ท� ำ ความสะอาด
Chamomile Extract สารสกัดจากดอกชาโมมาย
และป้องกันรังแค ปกป้องหนังศีรษะจากเชือ้ แบคทีเรีย มีคุณสมบัติในการบ�ำรุงรากผม  และหนังศีรษะ  ลด
อันก่อให้เกิดรังแค ควบคุมการท�ำงานของต่อมไขมัน การระคายเคืองของหนังศีรษะ ท�ำให้โครงสร้างของ
ลดอาการระคายเคื องของหนังศีรษะ  เหมาะกับ เส้นผมแข็งแรง
ทุกสภาพเส้นผม
Sebum Regulator  รังแคโดยมากมีสาเหตุ
มาจากการทีต่ อ่ มน�ำ้ มันบนหนังศีรษะผลิตน�ำ้ มันมาก
ส่วนประกอบส�ำคัญ :
ไปอย่างผิดปกติ sebum regulator จะช่วยให้ต่อม
D-Panthenol  อีกรูปแบบหนึง่ ของวิตามินบี 5 น�้ำมันบนหนังศีรษะ  ท�ำงานเป็นปกติ  นอกจากนี้
ซึมซาบลงถึงรากผมอย่างล�ำ้ ลึก เพื่อบ�ำรุงหนังศีรษะ ยังช่วยให้รากผมแข็งแรง และก�ำจัดเซลล์ที่ตายแล้ว
ช่วยซ่อมแซมเส้นผมทีฉ่ กี ขาด เปราะบาง ผมแตกปลาย บนหนังศีรษะ
หรือถูกท�ำลาย จากการตกแต่งทรงผม ช่วยให้เส้นผม
อุ้มน�้ำได้ดีขึ้น เพิ่มความยืดหยุ่น และสปริงให้กับ จุดเด่นที่แตกต่าง :
เส้นผม
ใช้ ไ ด้ ทั้ ง แง่ ข องการรั ก ษา และการป้องกัน
Coconut Diethanolamide  ช่วยเคลือบให้ อาการคันศีรษะ หนังศีรษะมัน และมีรังแค
เส้นผมเป็นเงางาม และดูสุขภาพดี  ผมไม่พันกัน
จัดทรงได้ง่าย
วิธีใช้ : ใช้ท�ำความสะอาดเส้นผม สามารถสระได้
Sodium PCA   ช่ ว ยท� ำ ให้ เ ส้ น ผมอุ ้ ม น�้ ำ บ่อยครั้งเท่าที่ต้องการ
ได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ระงั บ อาการคั น และระคายเคื อ ง
หนังศีรษะ
ขนาดบรรจุ : 250 มล.
Triclosan  ท�ำลายเชื้อแบคทีเรีย สาเหตุของ ราคาขาย
375 บาท
การเกิดรังแคบนหนังศีรษะ
ราคาสมาชิก 300 บาท

กลุ่มเวชสำ�อาง
ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผม

Enhanced Hair Growth Shampoo
เอ็นฮานซ์ แฮร์ โกรท แชมพู
แชมพูกระตุ้นการงอกใหม่
และลดการหลุดร่วงของเส้นผม

แชมพูทำ�ความสะอาด กระตุ้นการงอกใหม่
และลดการหลุดร่วงของเส้นผม บำ�รุงรากผมให้แข็งแรง

ส่วนประกอบส�ำคัญ :
D-Panthenol อีกรูปแบบหนึ่งของวิตามินบี 5
ซึมซาบลงถึงรากผมอย่างล�้ำลึก เพื่อบ�ำรุงหนังศีรษะ
ช่วยซ่อมแซมเส้นผมทีฉ่ กี ขาด เปราะบาง ผมแตกปลาย
หรือถูกท�ำลาย จากการตกแต่งทรงผม ช่วยให้เส้นผม
อุม้ น�ำ้ ได้ดขี นึ้ เพิม่ ความยืดหยุน่ และสปริงให้กบั เส้นผม
Coconut Diethanolamide ช่วยเคลือบให้เส้นผม
เป็นเงางาม และดูสุขภาพดี ผมไม่พันกัน จัดทรง
ได้ง่าย
Ginseng Extract สารสกัดจากโสม กระตุ้น
การไหลเวียนโลหิตไปหล่อเลีย้ งหนังศีรษะ กระตุน้ การงอก
ใหม่ของเส้นผม และปรับสภาพหนังศีรษะที่ถูกท�ำลาย
ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น
Pueraria Mirifica Extract สารสกั ด จาก
กวาวเครือ มีคุณสมบัติในการกระตุ้นการงอกใหม่ของ
เส้นผม คืนความมีสุขภาพดี และอ่อนเยาว์ ให้เซลล์
หนังศีรษะ

Swertia Extract  ท�ำความสะอาดหนั ง ศี ร ษะ
อย่างล�ำ้ ลึก หมดจด ก�ำจัดรังแค อาการคัน และอาการ
ระคายเคืองหนังศีรษะ
Gingko Biloba Extract สารสกัดจากใบแปะก๊วย
กระตุ ้ น การไหลเวี ย นโลหิ ต ที่ ไ ปเลี้ ย งเซลล์ ร ากผม
กระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผม ท�ำให้รากผมที่งอก
ใหม่แข็งแรง
จุดเด่นที่แตกต่าง :
1. เป็นสารสกัดจากธรรมชาติล้วน ปราศจาก
การระคายเคือง หรือสารตกค้างบนหนังศีรษะ
2. สามารถใช้ท�ำความสะอาดเส้นผมได้ทุกวัน
โดยไม่ท�ำให้ผมแห้งกร้าน
3. ป้องกัน และลดอาการผมร่วง
4. บ�ำรุงหนังศีรษะ ขณะท�ำความสะอาด
วิธีใช้ : ใช้ท�ำความสะอาดเส้นผม สระได้บ่อยครั้งเท่าที่
ต้องการ ส�ำหรับผูท้ ผี่ มร่วง ผมบาง ควรใช้รว่ ม
กับ แฮร์ โกรท โลชั่น และการรับประทาน
บีดริงส์ คอลลาเจน
ขนาดบรรจุ :
ราคาขาย
ราคาสมาชิก

250 มล.
375 บาท
300 บาท

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

คุณประโยชน์ : แชมพูท�ำความสะอาด และบ�ำรุง
รากผมส�ำหรับผู้ที่ผมบาง หรือผมร่วง ประกอบด้วย
สารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดที่มีคุณสมบัติ
ในการกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผม และบ�ำรุงเซลล์
รากผม ป้องกันผมร่วง ช่วยให้รากผมแข็งแรง ผมดก
เป็นเงางาม

กลุ่มเวชสำ�อาง
ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผม

Hair Growth Lotion
แฮร์ โกรท โลชั่น
โลชั่น กระตุ้นการงอกใหม่
และลดการหลุดร่วงของเส้นผม

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

บำ�รุงรากผมให้แข็งแรง

คุณประโยชน์ :
จุดเด่นที่แตกต่าง :
โลชั่ น ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ มี ผ มบาง หรื อ ภาวะผมร่ ว ง
1. เป็นโลชัน่ สูตรพิเศษ ทีซ่ มึ ซาบล�ำ้ ลึกลงสูร่ ากผม
ส� ำ หรั บ หยดใส่ ห นั ง ศี ร ษะในบริ เ วณที่ ผ มร่ ว ง หรื อ ได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นการแก้ปญั หาทีส่ าเหตุ และไม่ทงิ้
ผมบางลง เพื่อกระตุ้นให้ผมขึ้น และท�ำให้รากผม คราบเหนอะหนะไว้บนหนังศีรษะ
แข็งแรง
2. สามารถเห็ น ผลที่ แ ตกต่ า ง ก่ อ น และหลั ง
การใช้อย่างต่อเนื่อง ภายในเวลาสัปดาห์ต่อสัปดาห์
ส่วนประกอบส�ำคัญ :
3. ลดการหลุ ด ร่ ว งของรากผม  ที่อ่อนแอ
Anagiline  ช่วยยับยั้งการท�ำงานของเอนไซม์
5-areductase ลดการหลุดร่วงของเส้นผม เนื่องจาก วิธใี ช้ : ทานวดเบาๆ  บริเวณหนังศีรษะ  ทีผ่ มร่วง ผมบาง
มีฮอร์ โมนเพศชายมากเกินไป กระตุ้นการไหลเวียน วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น เพื่อการเห็นผลชัดเจน ควรใช้
โลหิตบริเวณเซลล์รากผม และกระตุ้นการงอกใหม่ เป็นประจ�ำทุกวัน ติดต่อกัน 3 เดือน ควรใช้ร่วมกับ
ของเส้นผม
แฮร์ โกรท แชมพู และการรับประทานบีดริงส์ คอลลาเจน
Aqua Licorice Extract ลดการหลุ ด ร่ ว ง
ของเส้นผม อันเกิดจากฮอร์โมนเพศชายมากเกินไป ขนาดบรรจุ:
10 มล.
สาเหตุหลักของผมร่วง
ราคาขาย
750 บาท
Pueraria mirifica Extract กระตุน้ การไหลเวียน ราคาสมาชิก
600 บาท
โลหิต และกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผม
Vitamin B5 ให้ความชุ่มชื้นแก่เส้นผม และ
หนังศีรษะ ช่วยให้เส้นผมไม่หลุดร่วงง่าย และหนาขึ้น
ป้องกันผมแตกปลาย  ช่วยกระตุน้ การเกิดใหม่ของเซลล์
รวมทั้งการงอกใหม่ของเส้นผม  ท�ำให้หนังศีรษะมี
ภูมิต้านทานดีขึ้น

เครื่องผลิตน้ำ�อัลคาไลน์ ไวทอป

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

Vitop Water Ionizer System

เครื่องผลิตน้ำ�อัลคาไลน์ ไวทอป
VITOP WATER IONIZER SYSTEM

ระบบผลิตน้ำ�อัลคาไลน์ ไวทอป

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

เพื่อคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ของคุณ

ในเซลล์ของเรามีน�ำ้ อยูถ่ งึ 70% และร่างกายของเรา
ประกอบด้วยน้�ำ ถึง 70% เช่นกัน ร่างกายต้องการน้�ำ ถึง
วันละ 2.5 ลิตร ซึ่งเป็นปริมาณเท่ากับที่ร่างกายกำ�จัด
น้�ำ ออก เลือดมีน�้ำ เป็นส่วนประกอบถึง 92% สมองมี
น้�ำ อยู่ถึง 85% คุณภาพ และปริมาณของน้ำ�ที่ร่างกาย
ได้รับในแต่ละวัน จึงเป็นตัวบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของ
สมอง สุขภาพของผิวพรรณ และร่างกายโดยรวม และ
มีรายงานการวิจัยที่พบว่า น้ำ�ดื่มมีความสัมพันธ์กับ
ความเจ็บป่วย และความชราด้วย

น้�ำ ดืม่ เพือ่ ชีวติ ควรมีคณุ สมบัตเิ หล่านี้ คือ ไม่มสี งิ่
ปนเปือ้ น สารเคมี จุลนิ ทรีย์ โลหะหนัก มีความเป็นด่าง
(Alkaline Water) มีเกลือแร่ที่จำ�เป็น และมีโครงสร้าง
ขนาดเล็ก
เลือดของเราควรจะมีคณุ สมบัตเิ ป็นด่าง และมีคา่
pH มากกว่ า 7.5 เพื่ อ ให้ อ วั ย วะต่ า งๆในร่ า งกาย
ทำ�งานได้ดี น้ำ�ดื่มที่ดีที่สุด ควรมี pH ประมาณ 8.5
ซึ่งจะต้องมีความเป็นด่างมากกว่าเลือด เพื่อไปทำ�
ปฏิกิริยากับความเป็นกรดจากเครื่องดื่ม และอาหาร
อืน่ ๆ ทีบ่ ริโภค ทำ�ให้เกิดการถ่วงดุลทำ�ให้เลือดกลับมา
มี pH เป็น 7.5 ดังเดิม
เครื่องผลิตน้ำ�อัลคาไลน์ ไวทอป
(VITOP WATER IONIZER SYSTEM)
เครือ่ งทำ�น้�ำ ทีม่ รี ะบบครบสมบูรณ์ในการฆ่าเชือ้ โรค
ผลิตน้ำ�ที่มีความเป็นด่าง (Alkaline Water) และเป็น
น้ำ�โมเลกุลเล็ก สามารถปรับระดับความเป็นด่างได้ถึง
4 ระดับ และมีท่อน้ำ� สำ�หรับผลิตน้ำ�ที่มีความเป็น
กรด pH 5.5 ในเวลาเดียวกัน เพือ่ นำ�ไปใช้ลา้ งหน้า และ
ทำ�ความสะอาดผิวพรรณ

รางวัลที่ VITOP WATER IONIZER ได้รับ
ปี 2005 : มีรายชื่อในผลิตภัณฑ์สุขภาพเทคโนโลยีสูง
			 โดยคณะกรรมการเทคโนโลยีสขุ ภาพ ประเทศจีน
ปี 2004 : มีรายชื่อใน 1 ใน 10 ผลิตภัณฑ์ผลิตน้�ำ ดื่ม
			 คุณภาพยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศจีน
ปี 2004 : มี ร ายชื่ อ ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ สำ � หรั บ นั ก กี ฬ า
			 โดยกระทรวงการกีฬา ประเทศจีน
ปี 2004 : ได้รบั รางวัล 3.15 label โดยสมาคมคุม้ ครอง
			 ผู้บริโภค ประเทศจีน

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

เครื่องผลิตน้ำ�อัลคาไลน์ ไวทอป ประกอบด้วย
1. ชุดพรี-ฟิลเตอร์ ระบบปรับคุณภาพของน้ำ�
เป็นเครื่องปรับคุณภาพของน้ำ�เพื่อเตรียมน้ำ�ให้
มี ส ภาพเหมาะสมที่ สุ ด เพื่ อ ผลิ ต เป็ น น้ำ � อั ล คาไลน์
ประกอบด้วย
			 •		ส่วนที่ 1 ชุดกรองโพลีโพรพิลีน ฟิลเตอร์
					(พีพี ฟิลเตอร์)
			 •		ส่วนที่ 2 ชุดกรองแอคติเวท คาร์บอน
2. ชุดเครื่องผลิตน้ำ�อัลคาไลน์ไวทอป
ประกอบด้วย 4 ส่วน
ส่วนที		่ 1 ชุ ด กรองแอคติ เ วท คาร์ บ อน และ
ธาตุ เ งิ น บริ สุ ท ธิ์ (Activated Carbon with
Silver Impregnation) เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ ถู ก กรอง
จะถูกทำ�ลายโดยเกลือของธาตุเงินบริสุทธิ์
ส่วนที่ 2 ชุดผลิตน้ำ�อัลคาไลน์โมเลกุลเล็กที่มี
ประจุลบ (Vitop Water Ionizer Unit) ผลิ ต น้ำ � ดื่ ม
ทีม่ คี วามเป็นด่างเพือ่ สุขภาพ และเป็นน้�ำ โครงสร้างโมเลกุล
ขนาดเล็ก ในขณะทีเ่ ครือ่ งทำ�การผลิตน้�ำ อัลคาไลน์ ก็จะ
ผลิ ต น้ำ � แอซิ ดิ ก (Acidic Water) ที่ มี คุ ณ สมบั ติ
เป็นกรดอ่อนๆทีเ่ หมาะสำ�หรับการใช้กบั ผิว เช่น อาบน้�ำ
หรือล้างหน้าออกมาด้วย
ส่วนที		่ 3 ชุดกำ�เนิดแสงอัลตราไวโอเลต UV Lamp
ทำ�ลายเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำ�
ส่วนที่ 4 ชุ ด M B F® ( M i c r o e l e m e n t
Bioactivity Fibre) เป็ น ส่ ว นที่ มี MBF ® ที่ ม าจาก
ส่ ว นผสมของแร่ ธ าตุ 42 ชนิ ด เมื่ อ น้ำ � ไหลผ่ า น
MBF ® ก็ เ ท่ า กั บ น้ำ � นั้ น ได้ รั บ รั ง สี ฟ าร์ อิ น ฟราเรด
(Far-Infrared Ray) ทีค่ วามยาวคลืน่ นี้ จะทำ�ให้อณูของ
น้ำ�ถูกสั่นด้วยพลังงาน ทำ�ให้น้ำ�เปลี่ยนจากโครงสร้าง
กลุม่ ใหญ่ มาเป็นโครงสร้างกลุม่ เล็ก เรียกว่า Small Cluster
หรือ Microcluster และน้ำ�ยังแตกตัวเป็นประจุไฟฟ้า
เกิดเป็นประจุไฟฟ้าลบ ซึ่งมีฤทธิ์ทำ�ลายอนุมูลอิสระ
ในร่างกายได้

ผลิตภัณฑ์เครื่องทำ�น้ำ�อัลคาไลน์ ไวทอป

ราคาขาย
ราคาสมาชิก

45,000 บาท
38,000 บาท

ไวทอปพรีฟิวเตอร์

เครื่องผลิตน้ำ�อัลคาไลน์ ไวทอป ชุดเพียวริฟายอิ้งคิง

ราคาขาย
ราคาสมาชิก

55,600 บาท
44,500 บาท

ไวทอปเพียวริฟายอิ้งคิง

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ไวทอปเพียวริฟายอิ้งคิง

ราคาขาย
ราคาสมาชิก

12,000 บาท
9,500 บาท

ผลิตภัณฑ์ ไส้กรอง ชุดพรีฟิวเตอร์

ไวทอปไส้กรองนอก
(อายุใช้งาน 4 เดือน)
ราคา 700 บาท

ไวทอปไส้กรองใน
(อายุใช้งาน 1 ปี)
ราคา 1,400 บาท

ผลิตภัณฑ์ ไส้กรอง ชุดเพียวริฟายอิ้งคิง
ไวทอปอัลตร้า ฟิลเตรชั่น เมมเบรน ฟิวเตอร์

ไวทอปอัลตร้า ฟิลเตรชั่น เมมเบรน ฟิวเตอร์
(อายุใช้งาน 2-3 ปี)
ราคา 3,000 บาท

ไวทอปโมเลกุลา ซีฟ ฟิลเตอร์

ไวทอปพีพี ฟิวเตอร์
(อายุใช้งาน 6 เดือน)
ราคา 500 บาท

ไวทอปโมเลกุลา ซีฟ ฟิลเตอร์
(อายุใช้งาน 1 ปี 6 เดือน)
ราคา 1,500 บาท

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ไวทอปพีพี ฟิวเตอร์

เส้นใยอัจฉริยะไวทอป

เส้นใย MBF® ได้รับการจดลิขสิทธิ์โลกลำ�ดับที่ (Patent Number)
ZL 93 1 11620.1 โดยที่เส้นใย MBF® ประกอบด้วย ไบโอเอนเนอยี
คอมพาวด์ (BIOenergy Compound) สารประกอบ ที่ให้พลังงาน
ชีวภาพซึ่งให้แร่ธาตุในธรรมชาติ 42 ชนิดหลอมรวมถักทอเข้าไป
เป็นส่วนหนึ่งของใยผ้าของผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นโดยใช้นาโนเทคโนโลยี
ทำ�ให้ไม่มีวันเสื่อมคุณภาพ หรือหมดอายุ ไม่ว่าจากการซัก หรือ
การใช้ผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาดชนิดใดก็ตาม

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

Vitop Functional Textile

VITOP BIOENERGY

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

บริษัท VITOP BIOENERGY ประเทศจีน
จดทะเบียนในปี 1992 เป็นบริษทั ซึง่ พัฒนาไฮเทคโนโลยี
และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งมณฑลกวางตุง้ ว่าเป็นบริษทั ชัน้ น�ำ
ในการพัฒนาเส้นใยอัจฉริยะ (Functional Textile) และ
เครือ่ งผลิตน�ำ้ อัจฉริยะ (Function Water) ในประเทศจีน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การรั บ รอง
คุ ณ ภาพมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001
เครื่องผลิตน�้ำอัลคาไลน์และเครื่องนอนที่ผลิตมาจาก
เส้นใย MBF® VITOP ได้รบั การรับรองอย่างเป็นทางการ
ให้ใช้กบั นักกีฬาทีมชาติในกระทรวงการกีฬาของประเทศจีน

เส้ น ใย MBF ® เส้ น ใยอั จ ฉริ ย ะ กระตุ ้ น
การไหลเวียนโลหิตในระบบเส้นเลือดฝอย
เส้นใย MBF® ได้รบั การจดลิขสิทธิ์โลกล�ำดับที่
(Patent Number) ZL 93 1 11620.1 โดยทีเ่ ส้นใย MBF®
ประกอบด้วย BIOenergy Compound (สารประกอบ
ที่ให้พลังงานชีวภาพ) ซึ่งเป็นแร่ธาตุในธรรมชาติ 42
ชนิด หลอมรวมถักทอเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของใยผ้า
ของผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น โดยใช้นาโนเทคโนโลยี ท�ำให้
ไม่มวี นั เสือ่ มคุณภาพ หรือหมดอายุ ไม่วา่ จากการซัก หรือ
การใช้ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดชนิดใดก็ตาม โดย
แร่ธาตุทั้ง 42 ชนิดนี้ สามารถจัดได้เป็นสารประกอบ
3 กลุ่ม ที่ให้คุณประโยชน์หลากหลายต่อสุขภาพดังนี้
สารประกอบกลุม่ ที่ 1 (Compound A) ในเส้นใย
®
MBF ท�ำการดูดกลืนพลังงานจากสิง่ แวดล้อม และร่างกาย
มนุษย์ แล้วปล่อยออกมา เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ที่มีความยาวคลื่นระหว่าง 4-14 um (ไมโครเมตร) ซึ่ง
เป็นช่วงคลืน่ ของรังสีฟาร์อนิ ฟราเรด หรือรังสีอินฟราเรด
ระยะไกล ซึ่งเป็นรังสีที่มีคุณประโยชน์มากมาย ใน
ทางการแพทย์ถือได้ว่าเป็นรังสีแห่งการบ�ำบัด ให้ผล
กระตุ้นการไหลเวียนเลือด โดยเฉพาะในหลอดเลือด
ฝอยเล็กๆ เพิ่มภูมิต้านทานของร่างกาย

หมวกไวทอป
(Vitop Healthy Baret)
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณศีรษะ แนะนำ�ในผู้ที่มี
อาการนอนไม่หลับ สมองขาดเลือด และโรคหลอดเลือด
ในสมอง
ราคาขาย 1,200 บาท ราคาสมาชิก 950 บาท

ที่ปิดตาไวทอป
(Vitop Healthy Eye Pad)
กระตุน้ การไหลเวียนโลหิตบริเวณดวงตา และผิวรอบดวงตา
แนะนำ�ในผู้ที่ดวงตาอ่อนล้า เหมาะสำ�หรับใส่ปิดตา
ขณะนอนหลับ
ราคาขาย 500 บาท ราคาสมาชิก 400 บาท

ปลอกคอไวทอป
(Vitop Healthy Neck Support)
กระตุน้ การไหลเวียนโลหิตบริเวณคอ ลดอาการเมือ่ ยล้า
ลดการอักเสบ คลายกล้ามเนื้อ ป้องกันหมอนรอง
กระดูกคอเสื่อม เหมาะสำ�หรับผู้ที่หมอนรองกระดูกคอ
เสื่อม ผู้ที่ทำ�งานก้มคอนานๆ ติดต่อกันผู้ที่มีผิวหนัง
บริเวณคอเหี่ยว หรือมีริ้วรอย
ราคาขาย 3,000 บาท ราคาสมาชิก 2,400 บาท

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

กระตุน้ การเผาผลาญ ก�ำจัดสารพิษออกจากระบบเลือด
และน�้ำเหลือง ให้ผลดีส�ำหรับโรคหัวใจ หลอดเลือด
และเบาหวาน ให้ ผ ลดี ส�ำหรั บ กล้ า มเนื้ อ และ
ข้อต่ออักเสบ ให้ผลดีส�ำหรับภูมิแพ้ ให้ผลดีส�ำหรับ
ผิ ว หนั ง รวมทั้ ง เซลลู ไ ลท์ ก�ำจั ด สารพิ ษ ออกจาก
ร่างกาย จากเซลล์ผิวหนัง เพิ่มออกซิเจนให้กับเลือด
กระตุน้ ระบบประสาท ท�ำให้นำ�้ แตกตัวเป็นโมเลกุลเล็กๆ
จึงผ่านเข้า และออกจากเซลล์ได้ดี ลดความเป็นกรดของเลือด
ปรับระบบการขับเหงื่อ ก�ำจัดกลิ่น และฆ่าเชื้อโรคได้
หลายชนิด
สารประกอบกลุ่มที่ 2 (Compound B) ใน
เส้ น ใยMBF ® มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการสร้ า งประจุ ล บ
(Piezoelectricity) และการเปลีย่ นพลังงานความร้อนเป็น
พลังงานไฟฟ้า(Thermoelectricity) เมือ่ มีการเปลี่ยนแปลง
ความดัน และอุณหภูมิภายนอกจะกระตุ้นให้เส้นใย
MBF ® เกิ ด สนามไฟฟ้ า โดยก่ อ ให้ เ กิ ด ประจุ ล บ
ในอากาศ ที่สามารถรวมตัวกับออกซิเจน และเกิด
การสร้างตัวเองให้มีสภาพเป็นประจุลบของออกซิเจน
ได้อย่างง่ายดาย โดยประจุลบของออกซิเจนนั้น เรา
สามารถเรียกได้อีกชื่อว่า วิตามินอากาศ (air vitamin)
มันช่วยให้เราได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ และยังช่วยก�ำจัด
อาการระคายเคือง ท�ำให้เราเกิดความกระปรี้กระเปร่า
สดชื่ น และก�ำจั ด สิ่ ง แปลกปลอมออกจากอากาศ
ก�ำจัดกลิ่น ช่วยฆ่าเชื้อโรคหลายชนิด และฆ่าเชื้อรา
ท�ำให้สงบ และผ่อนคลาย ช่วยอาการภูมิแพ้
สารประกอบกลุ่มที่ 3 (Compound C) ใน
เส้นใย MBF® มีผลในการฆ่าเชื้อโรคหลายชนิด
ทุ กวั น นี้ เ ส้ น ใย MBF® ได้ถูกน�ำมาถักทอ
ในรูปสิง่ ทอเพือ่ สุขภาพมากมาย เป็นต้นว่า แถบรัดข้อเข่า
แถบรัดเอว เสื้อผ้าส�ำหรับสวมใส่ ในชีวิตประจ�ำวัน
เครื่องนอนทุกประเภท ที่ให้คลื่นรังสีฟาร์อินฟราเรด
ของการรักษาอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นการไหลเวียน
โลหิตในระบบหลอดเลือดฝอยตลอดเวลา

ที่รัดเอวไวทอป Size S/M/L/XL/3XL
(Vitop Healthy Waist Support)
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณเอว และช่วงท้อง
แนะนำ�ในผู้ที่มีอาการปวดหลัง ปวดเอว ปวดท้อง และ
ปวดประจำ�เดือน
ราคาขาย 2,450 บาท ราคาสมาชิก 1,950 บาท

ที่รัดข้อมือไวทอป Size M/L
(Vitop Healthy Wrist Support)
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณข้อมือ คลายความ
เมื่ อ ยล้ า ช่ ว ยผ่ อ นคลายกล้ า มเนื้ อ บริ เ วณข้ อ มื อ
ลดอาการอักเสบ ปวด บวม บริเวณข้อมือ
ราคาขาย 2,250 บาท ราคาสมาชิก 1,800 บาท

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ที่รัดฝ่ามือไวทอป
(Vitop Healthy Palm Band)
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณอุ้งมือ และข้อมือ
ลดอาการเมือ่ ยล้า ลดอาการอักเสบ บวม คลายกล้ามเนือ้
เหมาะส�ำหรับผู้ที่ชาบริเวณมือ ข้อมือ และนิ้วมือ หรือ
ผูท้ ขี่ อ้ ล็อค ข้อแข็ง หรืออักเสบบริเวณข้อมือ ทัง้ กระดูก
เอ็น และกล้ามเนื้อ
ราคาขาย 1,950 บาท ราคาสมาชิก 1,550 บาท
ที่รัดข้อศอกไวทอป Size M/L
(Vitop Healthy Elbow Support)
กระตุ ้ น การไหลเวี ย นโลหิ ต บริ เ วณข้ อ ศอก แนะน�ำ
ส�ำหรับผู้ที่ปวดข้อศอก ข้อศอกบวม อักเสบ กระดูก
ข้อศอกบาดเจ็บ หรือเสื่อม
ราคาขาย 2,250 บาท ราคาสมาชิก 1,800 บาท

ที่รัดเข่าไวทอป Size S/L/XL
(Vitop Healthy Knee Pad)
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณข้อเข่า แนะน�ำ
ส�ำหรับผู้ที่ปวดเข่า เข่าบวม อักเสบ กระดูกข้อเข่า
บาดเจ็บ หรือเสือ่ ม
ราคาขาย 2,450 บาท ราคาสมาชิก 1,950 บาท
ที่รัดฝ่าเท้า และน่องไวทอป
(Vitop Healthy Ankle & Shin Support)
กระตุน้ การไหลเวียนโลหิตบริเวณฝ่าเท้า อุง้ เท้า ข้อเท้า
และน่อง ลดอาการเมื่อยล้า ลดอาการอักเสบ บวม
คลายกล้ามเนือ้ ลดอาการเส้นเลือดขอด เหมาะส�ำหรับ
ผูท้ ชี่ าบริเวณฝ่าเท้า หรือปวดเมือ่ ย เจ็บ อักเสบ บริเวณ
อุ้งเท้า และน่อง
ราคาขาย 2,450 บาท ราคาสมาชิก 1,950 บาท

ถุงเท้าไวทอป (สีน�้ำ เงิน)
(Vitop Healthy Socks)
กระตุน้ การไหลเวียนโลหิตบริเวณเท้า ฝ่าเท้า และข้อเท้า
ช่วยอาการเท้าเมื่อยล้า แนะน�ำในผู้ที่มีอาการปวด
ข้อเท้า และฝ่าเท้า ผูป้ ว่ ยเบาหวาน ผูม้ อี าการเท้าชา
หรือผูท้ มี่ อี าการบาดเจ็บบริเวณเท้า
ราคาขาย 1,100 บาท ราคาสมาชิก 850 บาท

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ถุงเท้าไวทอป (สีขาว)
(Vitop Healthy Socks)
กระตุน้ การไหลเวียนโลหิตบริเวณเท้า ฝ่าเท้า และข้อเท้า
ช่วยอาการเท้าเมือ่ ยล้า แนะน�ำในผูท้ มี่ อี าการปวดข้อเท้า
และฝ่าเท้า ผูป้ ว่ ยเบาหวาน ผูท้ มี่ อี าการเท้าชา หรือผู้
ทีม่ อี าการบาดเจ็บบริเวณเท้า
ราคาขาย 1,100 บาท ราคาสมาชิก 850 บาท

เสื้อกล้ามชั้นในไวทอป (บุรุษ) Size M/L/XL/XXL
(Vitop Healthy Vest)
ช่ ว ยกระตุ ้ น การไหลเวี ย นโลหิ ต บริ เ วณไหล่ ทรวงอก
เอว และช่วงท้อง แนะน�ำในผู้ที่ปวดไหล่ เกร็งกล้ามเนื้อคอ
ช่วงอก ปวดหลั ง ปวดเอว ปวดท้ อ ง และผู ้ ที่ มี อาการ
อ่อนล้า เนือ้ ผ้านุม่ โปร่งสบาย ออกแบบเฉพาะส�ำหรับบุรษุ
ราคาขาย 4,200 บาท ราคาสมาชิก 3,300 บาท
เสื้อกล้ามชั้นในไวทอป (สตรี) Size S/M/L/XL/XXL
(Vitop Healthy Vest)
ช่ ว ยกระตุ ้ น การไหลเวี ย นโลหิ ต บริ เ วณไหล่ ทรวงอก
เอว และช่วงท้อง แนะน�ำในผู้ที่ปวดไหล่ เกร็งกล้ามเนื้อคอ
ช่วงอก ปวดหลัง ปวดเอว ปวดท้อง ปวดประจ�ำเดือน และ
ผู ้ ที่ มี อาการอ่ อ นล้ า เนื้ อ ผ้ า นุ ่ ม โปร่ ง สบาย ออกแบบ
เฉพาะส�ำหรับสตรี
ราคาขาย 4,200 บาท ราคาสมาชิก 3,300 บาท

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

กางเกงในไวทอป Size M/L/XL
(Vitop Healthy Underwear) ชาย
กระตุ ้ น การไหลเวี ย นโลหิ ต บริ เ วณท้ อ งน้ อ ย และ
เชิงกราน เนื้อผ้านุ่ม โปร่งสบาย ก�ำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์
แนะน�ำในผู ้ ที่ มี ป ั ญ หาต่ อ มลู ก หมากอั ก เสบ และผู ้ ที่ มี
ปั ญ หาสมรรถนะทางเพศ รวมทั้ ง ผู ้ ที่ มี ป ั ญ หาริ ด สี ดวง
ราคาขาย 1,880 บาท ราคาสมาชิก 1,500 บาท
กางเกงในไวทอป Size M/L/XL
(Vitop Healthy Underwear) หญิง
กระตุ ้ น การไหลเวี ย นโลหิ ต บริ เ วณท้ อ งน้ อ ย และ
เชิงกราน เนื้อผ้านุ่ม โปร่งสบาย ก�ำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์
แนะน�ำในผู ้ ห ญิ ง ที่ มี ป ั ญ หาบริ เ วณท้ อ งน้ อ ย และ
เชิง กราน มดลู ก ปวดประจ�ำเดื อ น รวมทั้ ง ผู ้ ที่ มี ป ั ญ หา
ริดสีดวง
ราคาขาย 1,880 บาท ราคาสมาชิก 1,500 บาท

หมอนกายภาพไวทอป
(Vitop Healthy Foam Pillow)
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณศีรษะ ช่วยอาการ
เมื่อยล้าบริเวณต้นคอ รูปทรงถูกออกแบบเฉพาะ
ส�ำหรับการรองรับกระดูกต้นคอ และศีรษะ แนะน�ำในผู้ที่
นอนไม่หลับ มีปญั หาบริเวณศีรษะ และกระดูกต้นคอ
และมีปัญหาการไหลเวียนเลือดบริเวณศีรษะ
ราคาขาย 4,500 บาท ราคาสมาชิก 3,500 บาท
หมอนสุขภาพไวทอป
(Vitop Healthy Permeable Pillow)
กระตุน้ การไหลเวียนโลหิตบริเวณศีรษะ ช่วยอาการ
เมื่อยล้าบริเวณต้นคอ แนะน�ำในผู้ที่นอนไม่หลับ
เหมาะส�ำหรับผูท้ ชี่ นิ กับหมอนในรูปแบบปกติ ทีไ่ ม่ ใ ช่
หมอนกายภาพ
ราคาขาย 4,500 บาท ราคาสมาชิก 3,500 บาท

ผ้าห่มขนหนูไวทอป
(Vitop Healthy Towel Blanket)
กระตุน้ การไหลเวียนโลหิตบริเวณทัว่ ร่างกาย กระตุน้
การเผาผลาญ แนะน�ำในผูท้ มี่ อี าการเจ็บปวดบริเวณ
ข้อต่อต่างๆ
ราคาขาย 8,700 บาท ราคาสมาชิก 6,900 บาท

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

หมอนหนุนคอเล็ก
(Vitop Healthy Small Cushion Pillow)
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณคอ ท้ายทอย
และศีรษะ ลดอาการเมือ่ ยล้า ลดอาการอักเสบ บวม
คลายกล้ามเนื้อขณะขับรถ
ราคาขาย 1,250 บาท ราคาสมาชิก 950 บาท

มาร์กไวทอป
(Vitop Facial Mask)
มาร์ ก MBF ® ที่ ผ ลิ ต โดยกรรมวิ ธี พิ เ ศษปราศจาก
การถักทอ ให้มาร์กยืดหยุ่น และโค้งตามลักษณะ
ใบหน้า กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ท�ำให้ผิวดูดซึม
สารอาหารต่างๆได้ดีขึ้น และได้รับออกซิเจนมากขึ้น
ให้ ชี วิ ต ชี ว าแก่ เ ซลล์ ผิ ว สามารถใช้ กั บ น�้ ำ หรื อ
ใช้รว่ มกับผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวหน้า 1 แพค มีมาร์ก 6 ชิน้
ราคาขาย 1,000 บาท ราคาสมาชิก 800 บาท

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ยาสีฟันไวทอป (Vitop Toothpaste)
นวั ต กรรมการน�ำแร่ ธ าตุ ธ รรมชาติ ที่ ใ ช้ ท�ำเส้ น ใย
MBF® มาเป็นส่วนผสมในยาสีฟัน ในรูปของ MBP®
(Microelement Bioactivity Product) จดลิขสิทธิ์
การผลิตระดับโลก พร้อมด้วยส่วนผสมจาก สารสกัด
ว่านหางจระเข้ สารสกัดละอองเกสรผึ้ง สมุนไพรจีน
Sarcandra glabra และ Wild chrysanthemum
สมุนไพรญีป่ นุ่ Honeysuckle ก�ำจัดกลิน่ ปากยาวนาน
ตลอดวัน ต้านเชื้อแบคทีเรีย และไวรัสหลายชนิด
ต้านการระคายเคือง และอักเสบ รักษาสุขภาพ
ของช่องปาก เหงือก และฟัน
ราคาขาย 245 บาท ราคาสมาชิก 195 บาท

น้ำ�อัลคาไลน์ไวทอป น้ำ�เพื่อชีวิต

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

จุดเด่นของเครื่องผลิตน้ำ�อัลคาไลน์
ไวทอป โมเดล TN400HL
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