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เวชสำ�อางแนะนำ�โดยแพทย์ผิวหนัง และเภสัชกร
Recommended by
Dermatologists and Pharmacists

Acne
Day & Night
Dual Set
Acne Gel

Day Treatment

ชุดรักษาสิวทั้งกลางวัน และกลางคืน
มีความสุขกับผิวหน้าใส ไร้สิว
ออกฤทธิ์ร่วมกัน รักษาสิวทั้งกลางวัน และกลางคืน
มีส่วนผสมของพืชพรรณธรรมชาติ ที่ให้ผลในการรักษาสิว
และสิวอักเสบกว่า 10 ชนิด
ต้านเชื้อแบคทีเรีย อันเป็นสาเหตุของสิว ลดการอักเสบ
กระตุ้นภูมิต้านทานผิว
เหมาะกับทั้งผิวที่เป็นสิวอักเสบ และผิวที่เป็นสิวง่าย
ไม่ทำ�ให้ผิวหน้าแห้งกร้าน หรือ ระคายเคือง
เหมาะกับทุกสภาพผิว แม้ผิวบอบบาง แพ้ง่าย
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Acne Mask

Night Treatment

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

สารบัญ
No.28, October - November 2012

เอกวัฒน์ สุวันทโรจน์
จุฑาทิพย์ ผงพิลา
ปนัดดา วิถีพัฒน์
กมลณัฐ ศรีชาย
กุลโชค ทองดอนใหม่
กวินท์ ศิลปอิสรีย์
ธนภพ มณีวรรณ์

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

บ้านนี้ของเรา
บ้านนี้เศรษฐกิจดี
เมืองคนดี
เรื่องอัศจรรย์
Grape Seed Extract Plus Lycopene
Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract
Grape Seed Oil Plus Spirulina
Grape Seed Extract Plus Mulberry
Grape Seed Extract Plus Turmeric Extract
Grape Seed Oil Plus Grape Skin Extract
ย้อนวัยด้วยน้ำ�ด่าง
รักษาดวงตาด้วยผ้าปิดตาไวทอป
ถุงเท้าไวทอปกับโรคของเท้า
Shading ให้หน้าเรียวด้วย Kryolan Concealer Circle
ประสบการณ์ผู้ใช้
TDA Distribution Center Training รุ่น 1-3
ภาพกิจกรรม Booming XIII
ข่าวประชาสัมพันธ์
Promotion สวิสเซอร์แลนด์
หอเกียรติยศ
รางวัลนักสร้างทีม
ศูนย์ย่อยไทยธรรม
ไทยธรรมสัมมนา เดือน ต.ค - พ.ย. 2555
TDA Weekly News
Promotion ประจำ�เดือน ต.ค - พ.ย. 2555
ข่าวเปิดศูนย์
ประกาศ
กล่องข่าวสมาชิก
สมัครสมาชิกวารสาร
ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม

4
6
8
9
10
11
12
13
15
17
19
22
23
26
28
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44
46
47
48
49
50
3

บ้ข อาง เนนี
้
รา

ทำ�งาน ด้วย ความรัก
สวัสดีค่ะ พี่น้องไทยธรรมที่รักทุกท่าน
ประเทศไทยในขณะนี้ถือเป็นช่วงเปลี่ยนแปลง บทอิทธิบาท ข้อ
เป็นอย่างมาก กับสภาพข้าวยากหมากแพง ทั้ง 1. พอใจในงานที่กระทำ� (ฉันทะ)   
ฟ้า ฝน น้ำ� น้ำ�มัน ฯลฯ ล้วนเป็นปัญหาให้เรา 2. ทำ�งานนั้นๆ ด้วยความพากเพียร (วิริยะ)
3. เอาใจใส่ ฝักใฝ่ ดูแล (จิตตะ)
ต้องปรับตัว เนื่องจากแก้ไขอะไรไม่ได้
4. ใช้ปัญญาความรู้ สอบสวน แก้ไขในสิ่งที่
แต่สิ่งที่เราแก้ไขได้ และสำ�คัญที่สุดกับชีวิต
ผิดพลาด (วิมังสา)
คือ การทำ�งาน เพราะงานคือเงิน เงินคืองาน
บันดาลสุข พระพุทธเจ้าท่านได้ทรงบัญญัติ หลายปีกอ่ น จารุณี และ ภ.ญ.อาริยา สาริกะภูติ
กุญแจแห่งความสำ�เร็จในการทำ�งานไว้ใน
เคยได้พบคนเก็บขยะที่แสนจะร่าเริง กำ�ลังค้น
ถังขยะอยู่ที่สวนจตุจักร ความร่าเริงของผู้หญิง
เก็บขยะคนนี้ส่งพลังมาถึงเรา จนอดไม่ได้ที่จะ
เข้าไปพูดคุยกับเธอ เธอเล่าว่า เธอเลือกไม่ได้
เพราะไม่มคี วามรู้ แต่มงี านทุกวัน ขยะเยอะมาก
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บ้ข อาง เนนี
้
รา

ไม่มีวันหมด เธอได้อะไรหลายๆอย่าง ที่ดีขึ้น
เรื่อยๆ ตั้งแต่ขวด ก็สามารถแยกประเภทเป็น
คนละราคาได้ ของเก่า เราเอาไว้ใช้ได้ ขายได้
เศษอาหารที่ไม่เคยสนใจแต่เมื่อรวบรวมแยกไว้
ก็ท�ำ รายได้เพิม่ ขึน้ อีก ส่งลูกเรียนได้ ชีวติ ทีม่ งี าน
ก็มีความสุขแล้วค่ะ ทำ�เอาเราสองคนแอบยิ้ม
ให้กัน   และยังสังเกตเห็นตุ้มหูห่วงทองเล็กๆ
ทีเ่ ธอใส่อยูด่ ว้ ย ครัง้ นัน้ ก็ท�ำ ให้เราร่าเริงในหัวใจ
ตามแง่คดิ ของเธอผูน้ น้ั ไปด้วย พีน่ อ้ งเห็นไหมคะ
เธอผู้นี้ปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท 4 โดยไม่รู้ตัว
เธอถึงได้มคี วามสุข ร่าเริงแจ่มใส ส่งพลังดึงดูด
คนได้ขนาดนี้
    
แต่ส�ำ หรับเราๆ ท่านๆ ที่อาจเลือกงานที่เหมาะ
กับตัวเองได้ นอกจากจะมีหลักการทำ�งานต่างๆ
แล้ว หากพิจารณา ข้อ 1. คือ รัก และพอใจใน
งานที่กระทำ� (ฉันทะ) ให้มากเป็นพิเศษ ย่อมจะ
ประสบผลสำ�เร็จได้เร็ว เป็นทางลัดเหนือความ
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คาดหมาย เพราะพลังแห่งรัก เป็นพลังวิเศษ
เป็นหัวใจของความสำ�เร็จทั้งปวง
ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว การทำ�งาน คือ การปฏิบัติ
หน้าที่ของความเป็นมนุษย์ เป็นการปฏิบัติ
ความรักต่อเพื่อนมนุษย์ สนับสนุนให้มนุษย์
รักกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันฉันท์พี่น้อง ไม่ว่า
จะเป็นใครก็ตาม เมื่องานมีความหมายกับทุก
ชีวิตขนาดนี้ พวกเรามาเพิ่มความรักให้กับการ
ทำ�งานของเรากันนะคะ เพื่อความสำ�เร็จอย่าง
ที่เราทุกคนได้ตั้งใจไว้ร่วมกัน
ด้วยความรักและจริงใจ

จารุณี เดส์แน็ช
กรรมการบริหาร
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บ้านนีเ้ ศรษฐกิจดี เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2555

สวัสดีเพือ่ นๆไทยธรรมทุกท่านค่ะ ในบรรยากาศ
หน้าฝนทีช่ มุ่ ฉ่�ำ อย่างนี้ อากาศเย็นสบายอย่างนี้
เพื่อนๆ จะทำ�งานอย่างไรดีคะ บางท่านก็ต้อง
ทำ�บ้างหยุดบ้าง แต่มีพวกเราอยู่ทีมหนึ่งที่ท�ำ งาน
อย่างไม่มีหยุดยั้ง ไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดจะออก
นะคะ ทีมนี้ก็คือผู้อำ�นวยการศูนย์ไทยธรรมทุก
ศูนย์ และผู้ช่วยของเขา ที่เพิ่งผ่านการสัมมนา
ศูนย์จ�ำ หน่ายไทยธรรมเมือ่ เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
นี่เอง เพราะพวกเขาต่างมีเป้าหมายในการดูแล
ศู น ย์ ย่ อ ยไทยธรรมให้ ทำ � งานได้ ต ามเป้ า หมาย
ตามแผนการสร้ า งรายได้ ที่ บ ริ ษั ท ฯต้ อ งการให้
ศูนย์ย่อยที่เข้าโครงการมีรายได้ 80,000 บาท ใน
เดือนที่ 6 ของการทำ�งาน ดังนั้นศูนย์ไทยธรรม
ทุกศูนย์ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ต้องปรับปรุง
สำ�นักงาน และระบบจัดการทัง้ ภายใน และภายนอก
ให้สมบูรณ์แบบ จัดการให้มรี ะบบและมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยให้นักขายไทยธรรมทุกคน และ
ศูนย์ย่อยทำ�งานได้สะดวก ง่ายดาย สามารถเพิ่ม
ยอดขายได้แน่นอน ขบวนการต่อเนือ่ งในการอบรม
ศูนย์ย่อยก็เริ่มขึ้นกับทีมงานภาคต่างๆ ในเดือน
กันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายนนี้
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ในการทำ�งานของนักขายมีปัจจัยสู่ความสำ�เร็จ
อยู่ 3 ข้อ

1. มีจิตใจสูง

“คุณเป็นในสิ่งที่คุณคิด” คุณเป็นนักขายมือทอง
ทีป่ ระสบความสำ�เร็จได้สงู ทีส่ ดุ เท่าทีค่ ณ
ุ คิด ดังนัน้
ขอให้บอกตัวคุณเองว่า

* เป็นคนอ่อนน้อม เข้าที่ไหนก็ได้รับการต้อนรับ
*ฉันเป็นคนเก่ง*
เสมอ
*ฉันเป็นคนดี*
* ให้อภัยเมือ่ พบเจอการดูถกู หรือกลัน่ แกล้ง ไม่ถือ
*และฉันก็สวยด้วย*
ไม่ติดใจ
*ฉันชอบช่วยเหลือผูค้ น*
* มีจติ ใจดีเพือ่ แบ่งปันต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้
*ฉันเป็นคนรักการทำ�งานเป็นเลิศ*
* ทุกคนมีโอกาสเป็นทัง้ ผูใ้ ห้และผูร้ บั เมื่อทำ�หน้าที่
*ฉันขยันทีส่ ดุ ในปฐพี*
เป็นผู้ให้ต้องทำ�ให้ดีเยี่ยม เมือ่ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูร้ บั
*ฉันมีเพือ่ นร่วมงานทีด่ *ี
ต้องรับได้อย่างหมดจด
*พวกเราจะต้องเป็นทีมทีส่ �ำ เร็จอย่างแน่นอน*

2. รักการทำ�งานให้เป็นเลิศ

ไม่วา่ จะลงมือทำ�งานอะไรต้องให้ได้ผลลัพธ์เป็นเลิศ
ผลงานที่ได้ต้องให้ออกมาดีที่สุด ไม่ใช่แค่พอใช้ได้
เท่านั้น ต้องเป็นผลงานคุณภาพ

3. ต้องมีความขยัน อดทนเป็นเลิศ

ต้องออกพบปะผู้คน ต้องมีการนัดกลุ่มย่อยเพื่อ
ทำ�งานอย่างต่อเนื่อง วางแผนงานทุกสัปดาห์
ตลอดเดือน ทำ�ไม่หยุดหากยังไม่ส�ำ เร็จ ไม่วา่ จะพบ
อุปสรรคปัญหาใดๆ ก็ไม่สามารถมาหยุดยั้งคุณได้
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ในชีวิตความเป็นนักขายที่ผ่านมาของดิฉัน ยิ่งอยู่
นานยิ่งสำ�เร็จเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อยู่ที่ใครอึดกว่ากัน
ถ้าคุณเป็นมือใหม่สำ�คัญที่สุดอยู่ที่ใจ ตัวเล็กหรือ
ใหญ่ไม่สำ�คัญ ความสำ�เร็จอยู่ที่ใจใหญ่ค่ะ ขยัน
อดทนต้องสำ�เร็จสักวัน หากคุณพบโค้ชดีๆ สักคน
วันนั้นของคุณก็จะมาเร็วขึ้น ขออวยพรให้ทุกคน
ที่รักการขาย รักการมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ ต้องการ
ชีวิตที่เหนือระดับ รักชีวติ อมตะ ขอให้ชีวิตเหล่านั้น
มาอยู่ในตัวคุณอย่างเร็วไว คุณมาถูกทางแล้วค่ะ
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สุดแต่มีจิตพิศวาส

จะนับเนื่องเป็นญาติกันก็ ได้

ดิฉนั ชือ่ พจนา มหิทธิวาณิชชา ศูนย์ยอ่ ยไทยธรรม
เชียงใหม่ เริ่มจากวันหนึ่งดิฉันได้รับโทรศัพท์จาก
สำ�นักงานใหญ่ โดยมูลนิธิไทยคุณธรรม ให้ดิฉัน
ช่วยนำ�ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษทั ไทยธรรมฯ
คือ น้�ำ มันเมล็ดองุน่ สกัดเย็น ผสมสารสกัดเมล็ดองุน่
และสาหร่ายสไปรูลนิ า่ ไปส่งให้กบั สมาชิกท่านหนึง่
ที่กำ�ลังรักษาตัวอยู่ที่ โรงพยาบาลสวนดอก จังหวัด
เชียงใหม่ เมื่อดิฉันไปถึง ภาพที่เห็น คือ มีผู้หญิง
คนหนึง่ นอนเฝ้าเด็กคนหนึง่ อยู่ ด้วยความอ่อนแรง
ดิฉันได้แนะนำ�ตัว แล้วจึงนำ�อาหารเสริมส่งให้
พอผู้หญิงคนนี้เห็นหน้าดิฉัน เธอก็กอดดิฉันแล้ว
ร้องไห้ บอกว่าไม่มีใครที่จะช่วยเธอเลย สามีก็ไป
ทำ�งานต่างประเทศ เธอต้องดูแลลูกที่เจ็บป่วยแต่
เพียงลำ�พัง งานการก็ไม่ค่อยได้ท�ำ เพราะต้องคอย
ดูแลเอาใจใส่ลูก ดิฉันรู้สึกสงสารเห็นใจ ด้วยความ
ทีด่ ฉิ นั ก็เป็นแม่เช่นกัน น้องโอชิน ลูกชายคนเดียว
ของเธอ อายุ 6 ขวบ ป่วยเป็นโรคมะเร็งกระดูก
ที่หัวเข่าด้านขวา เมื่อคุณแม่ไม่ค่อยได้พักผ่อน
การสื่อสารกับแพทย์ก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่อง ดิฉันก็เลย
ต้องกลายเป็นตัวหลัก ในการประสานงานให้ ใน
ทุกๆเรื่องที่ต้องติดต่อสื่อสาร ทุกการตัดสินใจใน
แต่ละครั้ง ล้วนเดินอยูบ่ นเส้นด้ายทั้งหมด ดิฉัน
ต้องกลั่นกรอง ทั้งเหตุ และผล เป็นข้อๆ เพื่อให้
คุณแม่ของน้องเข้าใจ เนือ่ งด้วยสำ�เนียงของคุณแม่
8

น้องโอชินเป็นสำ�เนียงทางเหนือ ดิฉันเลยกลาย
เป็นล่ามไปโดยปริยาย หลังจากที่ได้พดู คุยกัน และ
จัดตารางการตรวจเสร็จ ดิฉัน คุณแม่ของน้อง
โอชิน และ ภ.ญ.อาริยา ได้วางแผนร่วมกัน โดย
คุณแม่ของน้องได้ตดิ ต่อไปยังสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์
เพือ่ ขอความช่วยเหลือ โดยในระหว่างนี้ มูลนิธไิ ทย
คุณธรรม ก็ได้จัดส่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อ
ต้านมะเร็งมาให้น้องทุกเดือนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
และยังได้ตดิ ต่อประสานงานกับแพทย์อีก 2 ทีม ที่
โรงพยาบาลสวนดอก และโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ
เพื่อหาทางเลือกด้านอื่น แต่ทีมแพทย์ทั้ง 2 ทีม
ลงความเห็นว่า จำ�เป็นต้องตัดขาน้องออก เพื่อ
ป้องกันการลุกลามของมะเร็งไปที่อวัยวะอื่น แต่
อาการของน้องเมื่อดูจากภายนอกดีขึ้นเป็นลำ�ดับ
เข่าหายบวม กลับมาเดินได้อกี ครัง้ ขณะทีเ่ รากำ�ลัง
สิน้ หวัง ก็เกิดปาฏิหาริย์ โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้ทรงรับ
น้องโอชิน เข้าเป็นคนไข้ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โดยที่ไม่ต้องตัดขา แต่จะหาทางออกด้านอื่น ดิฉัน
รู้สึกยินดีไปกับครอบครัวของน้อง และขอภาวนา
ร่วมกับมูลนิธิไทยคุณธรรม และพี่น้องครอบครัว
ไทยธรรมทุกคน ให้นอ้ งโอชินรักษาตัวรอดปลอดภัย
และหายจากโรคร้ายโดยไม่ต้องตัดขา ด้วยเทอญ
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มหัศจรรย์

เมล็ดองุ่น

ดิฉันรุจาภา นิธิภัทรโกศล (ทม) ศูนย์ย่อยไทยธรรม
กำ�แพงเพชร ตำ�แหน่งโกเมน สมัครสมาชิกไทยธรรม
เมือ่ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เดิมที ดิฉนั ไม่เคย
รูจ้ กั ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม แต่มคี นรูจ้ กั
มาแนะนำ�ให้รบั ประทาน จึงตัดสินใจรับประทานทันที
เพราะตัวเองกำ�ลังป่วยหนัก ด้วยโรคร้ายแรงหลายชนิด
เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ทำ�ให้ภูมิต้านทานต่ำ�
ร่างกายอ่อนแอ จึงรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
สารสกัดจากเมล็ดองุน่ ผสมสารสกัดจากมะเขือเทศ
สารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม เมือ่ รับประทาน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัท ไทยธรรมฯ ก็เกิด
ความมหัศจรรย์กบั ตนเองมาก เพราะรับประทานได้
เพียง 1 เดือน ก็เกิดความเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ร่างกายขึน้ มาก จึงตัดสินใจแนะนำ�คุณแม่ ญาติ และ
เพื่อนๆให้รับประทานสารสกัดจากเมล็ดองุ่นผสม
สารสกัดจากมะเขือเทศ รวมทัง้ แนะนำ�ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารประเภทอืน่ ๆ ของบริษทั ด้วย ซึง่ ทุกคน
ที่รับประทานก็ได้ผลดีเช่นกัน แต่ที่ภูมิใจที่สุด ก็คือ
สุขภาพและร่างกายของดิฉันแข็งแรงขึ้น ผิวพรรณ

ก็สดใส อีกทั้งยังมีเงินทองจุนเจือครอบครัวอย่าง
ไม่คาดคิด จากคนป่วยคนหนึ่ง ป่วยจนถึงขั้นเกือบ
เสียชีวิต เพราะหลายโรคร้ายแรงรุมเร้า และไม่มี
ทางที่จะรักษาได้ กลับมีรายได้และชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น
ทั้งสุขภาพและเงินทอง เพราะครอบครัวดิฉันเป็น
ครอบครัวใหญ่ และดิฉนั เป็นเสาหลักของครอบครัว
แต่ทป่ี ระทับใจมากคือ คุณพิมพ์วรา เสถียรจารุโภคิน
และคุณธนัยนันท์ เสถียรจารุโภคิน ผู้อำ�นวยการ
ศูนย์ภาษีเจริญ ที่ได้ให้คำ�แนะนำ�และเป็นพี่เลี้ยง
จากคนทีไ่ ม่มคี วามรู้ เรียนหนังสือน้อย และไม่คดิ ว่า
จะมีโอกาสสร้างรายได้ที่มากมายพอที่ครอบครัว
ของดิฉันอยู่ได้แบบสบายขึ้น และต้องขอขอบคุณ
บริษัท ไทยธรรมฯ ที่คิดค้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ให้ทกุ คนได้รบั ประทาน ดิฉนั รูส้ กึ เหมือน
คนที่ตายแล้วเกิดใหม่เลยค่ะ
					
รุจาภา นิธิภัทรโกศล (ทม)

เกรพซีด พลัส
ไลโคปีน
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ลาดีน
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สารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดมะเขือเทศ

สูตรอาหารเสริมเพือ่ ผิวสวย หน้าใส ไร้ฝา้

เกรพซีด พลัส
ไลโคปีน

ไลโคปีน เป็นสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์ เป็นสารที่ช่วย
ต้านอนุมูลอิสระที่มีฤทธิ์โดดเด่นด้านการบำ�รุงผิว โดยมี
ประสิทธิภาพในการต้านอนุมลู อิสระ และชะลอความชรา
สูงกว่าเบต้าแคโรทีนถึง 2 เท่า ไลโคปีนส่วนใหญ่จะพบใน
มะเขือเทศ หรือ ผลิตภัณฑ์จากมะเขือเทศ และมีผลวิจัย
ทางการแพทย์มากมายเรือ่ งคุณสมบัตขิ องไลโคปีนในการ
ปกป้องผิวจากการถูกทำ�ลายโดยแสงแดดทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว การรับประทานไลโคปีน จะช่วยป้องกันผิว
อักเสบ ผิวไหม้ และอนุมลู อิสระทีเ่ กิดจากการทีผ่ วิ ถูกทำ�ลาย
โดยแสงแดด นอกจากประโยชน์ของการบริโภคไลโคปีนทีม่ ี
ต่อผิวแล้ว ผลวิจยั ที่ โดดเด่นของไลโคปีน เป็นเรือ่ งของการ
ป้องกัน และร่วมบำ�บัดมะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งช่องปาก
มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งตับอ่อน และมะเร็งกระเพาะอาหาร ไลโคปีนให้ผล
เสริมกันกับวิตามินดีจากแสงแดด ในการยับยัง้ การแบ่งตัว
ของเซลล์เนื้องอก และป้องกันการกลายพันธุ์ของเซลล์
ปรับสมดุลโคเลสเตอรอล ป้องกันหัวใจขาดเลือด และชะลอ
ความชรา
ปัจจุบันมีการนำ�สารสกัดมะเขือเทศ มาผสมกับสารสกัด
เมล็ดองุน่ ในสูตรเดียวกัน เนือ่ งจากสารไลโคปีนในมะเขือเทศ
จะทำ�ให้สาร OPC จากเมล็ดองุน่ ออกฤทธิด์ ขี น้ึ และอยูใ่ น
กระแสเลือดนานขึน้
ผู้ที่ควรรับประทาน
Grape Seed Extract Plus Lycopene
• ผูท้ ต่ี อ้ งการบำ�รุงผิว
• ผูท้ เ่ี ป็นฝ้า กระ รอยด่างดำ� หรือ มีสผี วิ ทีไ่ ม่สม่�ำ เสมอ
• ผูท้ ม่ี คี วามเสีย่ งของมะเร็งต่อมลูกหมาก หรือ ผูช้ ายทุกคน
ทีต่ อ้ งการป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมาก
• สูตรนี้ ใช้ได้กับมะเร็งทุกชนิด ยกเว้นมะเร็งปอด
ข้อควรระวัง : สารไลโคปีนไม่ได้ให้ผลดีตอ่ การรักษามะเร็งปอด
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น้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็น ผสมสารสกัดเมล็ดองุ่น

สูตรอาหารปกป้องหลอดเลือด-ชะลอความชรา
หลังจากการค้นพบที่น่าอัศจรรย์ของ ศ.ดร. แจ็ค
แมสเควอริเยร์ (Prof. Jack Masquelier) ใน
ปี 1948 ซึ่งพบสาร OPC จากเปลือกในของ
ถั่วลิสงโดยบังเอิญ และต่อมาสามารถสกัดสาร
ชนิดเดียวกันนี้ ได้จากเปลือกสน และเมล็ดองุ่น
สาร OPC ก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกของ
การแพทย์ ในคุณสมบัติที่หลากหลาย
เกรพซีด ออย พลัส
เกรพซีด เอ็กซ์แทรค

สาร OPC ในเมล็ดองุ่นมีปริมาณมากถึง 95%
เลยทีเดียว ในขณะที่สารสกัดจากเปลือกสนนั้น
จะมีปริมาณสาร OPC ประมาณ 80% มีฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามินซีถึง 50 เท่า และ
มากกว่าวิตามินอีถึง 20 เท่า ผ่านเยื่อหุ้มสมอง
ของมนุษย์ได้ และเข้าไปทำ�ลายอนุมลู อิสระในสมอง
ปกป้องเซลล์สมอง และเซลล์ตบั จากการถูกทำ�ลาย
โดยสารเคมี

OPC นอกจากนีย้ งั มีผลงานวิจยั การยับยัง้ การเติบโต
ของเซลล์มะเร็งหลายชนิด

สาร OPC มีคณ
ุ สมบัตปิ กป้องผิวจากการถูกทำ�ลาย
โดยแสงแดด และลดการสร้างเม็ดสีใต้ผิวหนัง
และมีงานวิจัยในการใช้รักษาฝ้า ทั้งในประเทศจีน
และประเทศฝรั่งเศสในปี 2002 โดยใช้ปริมาณ
เพื่อการรักษาฝ้าจากงานวิจัย คือ 75 มก./วัน
ผู้ที่ควรรับประทาน
นอกจากนี้ สาร OPC ยังเพิ่มระดับวิตามินซีใน Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract
กระแสเลือด และทำ�ให้วติ ามินซีคงระดับได้นานขึน้
สาร OPC เมื่อเข้าไปในร่างกาย ส่วนใหญ่จะวิ่ง • ผู้ที่ต้องการรักษาฝ้า		
เข้าไปจับกับคอลลาเจนโปรตีน ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อ • ผู้ที่ต้องการให้หน้าใส
เกี่ยวพันที่มีปริมาณมากที่สุด และเป็นโครงสร้าง • ผู้ที่เป็นเส้นเลือดขอด
ของผิว ผม เล็บ กระดูก และกระดูกอ่อน ป้องกัน • ผู้ป่วยโรคหัวใจ และหลอดเลือด
คอลลาเจนจากการถูกทำ�ลายโดยอนุมลู อิสระ ทำ�ให้ • ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
หลอดเลือดยืดหยุ่น และแข็งแรงมากขึ้น ป้องกัน • ผูป้ ว่ ยโรคภูมแิ พ้ตวั เอง และข้ออักเสบรูมาตอยด์
เส้นเลือดแตก ซึ่งเป็นคุณสมบัติหัวใจหลักของสาร
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น้�ำ มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็น ผสมสารสกัดเมล็ดองุ่น และสาหร่ายสไปรูลิน่า

สูตรอาหารเสริมเพือ่ ปกป้องหลอดเลือด
ต้านมะเร็ง กระตุน้ ภูมติ า้ นทาน
สาหร่ายสไปรูลนิ า่ (Spirulina Algae) เป็นสาหร่าย
ที่มีขนาดใหญ่ ม้วนตัวเป็นเกลียว เป็นสิ่งมีชีวิต
เซลล์เดียว คือ มีความสมบูรณ์แบบในเซลล์เดียว
สายพันธุ์เขียวแกมน้ำ�เงิน ความโดดเด่นของ
สาหร่ายสไปรูลิน่า คือ มีปริมาณโปรตีนที่เป็น
องค์ประกอบมากถึง 55% - 70% และเป็นโปรตีน
ทีม่ กี รดอะมิโนจำ�เป็นครบ 8 ชนิด สาหร่ายสไปรูลนิ า่
ยังมีสารอาหารสำ�คัญหายาก เช่น ไฟโคไซยานิน
(Phycocyanin) ซึ่งเป็นสารกระตุ้นภูมิต้านทาน
ลดโอกาสติดเชื้อฉวยโอกาส ลดโอกาสเกิดมะเร็ง
สาหร่ายสไปรูลิน่า มีฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสหลายชนิด
รวมทั้งไวรัส HIV และแบคทีเรียหลายสายพันธุ์
สารคอลโรฟิลในสาหร่ายสไปรูลิน่าช่วยล้างพิษ
ออกจากระบบเลือด และมีงานวิจัยหลายพันชิ้นที่
พิสจู น์วา่ สาหร่ายสไปรูลนิ า่ เป็นสารอาหารทีก่ ระตุน้
ระบบภูมิต้านทานของร่างกายได้ แม้ใช้ในปริมาณ
เพียงเล็กน้อย
น้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็น ผ่านกระบวนการสกัดที่
ใช้ความดันสูง และใช้ความเย็นในการสกัด เพื่อ
คงคุณค่าของสารเคมีจากพืชที่ละลายในน้ำ�มันไว้
ทัง้ หมด โดยเฉพาะสารกลุม่ โพลีฟนี อล สารเคทิชนิ
(Catechin) อิพิเคทิชิน (Epicatechin) วิตามินอี
(Vitamin E) และเลซิทนิ (Lecithin) สารสกัดจาก
เมล็ดองุน่ มีงานวิจยั ในด้านการยับยัง้ การแบ่งตัวของ
ไวรัส HIV และแบคทีเรียหลายชนิด รวมทั้งต้าน
อาการอักเสบ และอาการแพ้
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เกรพซีด ออย พลัส
สไปรูลิน่า

ผู้ที่ควรรับประทาน

Grape Seed Oil Plus Spirulina
• ผู้ป่วยโรคเอดส์
• ผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ�
• ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส หรือ แบคทีเรีย
• ผู้ที่ต้องการกระตุ้นภูมิต้านทาน
• ผู้ที่ต้องการปกป้องหลอดเลือด
• ผู้ที่ต้องการต้านมะเร็ง

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

สารสกัดเมล็ดองุ่นผสมมัลเบอร์รี่

สูตรอาหารเสริมทีโ่ ดดเด่น สำ�หรับ

ผูป้ ว่ ยเบาหวาน

ผลมัลเบอร์ร่ี หรือผลลูกหม่อน

เกรพซีด เอ็กซ์แทรค
พลัส มัลเบอร์รี่

เป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์ในทางยา และถูกใส่ในตำ�รับยาจีน
มากว่า 5,000 ปี ซึ่งในผลมัลเบอร์รี่มีสารออกฤทธิ์
กลุ่มแอนโทไซยานิน (Anthocyanins) ชื่อ Cyanidin
3-rutinoside และ cyanidin 3-glucoside (C3G) ซึง่
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง มีงานวิจัย
ทั้งในสัตว์ทดลอง และในมนุษย์ ที่โดดเด่นทั้งในเรื่อง
การป้องกัน และการร่วมบำ�บัดจอประสาทตาเสือ่ ม ทำ�ให้
สายตามองเห็นในเวลากลางคืนดีขึ้น รวมทั้งโรคทาง
สายตา และการมองเห็นอื่นๆ เช่น ภาวะเบาหวานขึ้น
จอประสาทตา (Diabetic Retinopathy) ภาวะที่สายตา
ไม่สามารถมองเห็นในที่มีแสงสลัว หรือ เวลากลางคืน
(Retinitis Pigmentosa) ต้อหิน (Glaucoma) และ
ต้อกระจก (Cataracts)
กลไกที่ C3G ช่วยให้ดวงตามองเห็นในที่มีแสงสลัวดีขึ้น
โดยการทำ�ให้เซลล์รูปแท่ง (Rod Cells) ซึ่งมีความไว
ต่อแสงได้ดีที่สุดในช่วงความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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ทำ�งานได้ดขี น้ึ ในทีม่ แี สงน้อยหรือในช่วงแสงสลัว
(dim light) ทำ�ให้สามารถมองเห็นวัตถุในที่มืด
หรือในทีส่ ลัวได้ และยังทำ�ให้หลอดเลือดแข็งแรง
ป้องกันการรั่วซึมของหลอดเลือด ทำ�ให้อาการ
จอประสาทตาเสื่อมดีขึ้น
C3G จากผลลูกหม่อน มีผลงานวิจัยลดน้ำ�ตาล
ในเลือดในสัตว์ทดลอง และในมนุษย์ โดยมีกลไก
ทำ�ให้เซลล์ร่างกายไวต่ออินซูลินมากขึ้น โดยที่
ตับอ่อนไม่ได้ท�ำ งานหนักขึ้น และมีผลงานวิจัย
การกระตุ้นการฟื้นตัวของเซลล์ตับอ่อนของหนู
ที่เป็นเบาหวานประเภทที่ 2 คือ เบาหวานที่ไม่ได้
เกิดจากพันธุกรรม แต่เกิดจากพฤติกรรมด้านการ
รับประทานอาหาร และขาดการออกกำ�ลังกาย
เป็นสารต้านอนุมลู อิสระประสิทธิภาพสูง ใช้เพือ่
ป้องกันมะเร็ง ทำ�ให้ผนังหลอดเลือดแข็งแรง
และยืดหยุ่นมากขึ้น
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ในแง่ของการต้านมะเร็ง นอกจาก C3G เป็นสาร
ต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูงแล้ว ยังเป็นการ
กระตุ้นให้เกิดการฆ่าตัวตาย (Apoptosis) ของ
เซลล์มะเร็งอีกหลายชนิด และป้องกันการเกิด
เบต้า อะมิลอยด์ พลัค (Beta Amyloid Plague)
ในสมอง สาเหตุส�ำ คัญของโรคอัลไซม์เมอร์อกี ด้วย
การเกิดเบต้า อะมิลอยด์ พลัค ซึง่ เป็นคราบสีเหลือง
พบมากในสมองของผู้ป่วยอัลไซม์เมอร์ โดยถูก
ตั้งสมมุติฐานว่า เกิดจากอนุมูลอิสระที่มากเกินไป
ในสมอง หากเรารับประทานผลหม่อน ซึ่งมีสาร
C3G จำ�นวนมาก จะสามารถช่วยต้านอนุมลู อิสระ
ในร่างกาย และในสมองได้
ผูท้ ค่ี วรรับประทาน
Grape Seed Extract Plus Mulberry
• ผู้ป่วยเบาหวาน
• ผู้ที่มีน้ำ�ตาลในเลือดสูง
• ผู้ที่มีพันธุกรรมเป็นเบาหวาน
• ผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

สารสกัดเมล็ดองุ่น ผสมสารสกัดขมิ้นชัน

สูตรอาหารเสริมที่โดดเด่นสำ�หรับการป้องกัน
และ การร่วมบำ�บัดมะเร็ง

สถิตใิ นปี 2011 จากสมาคมมะเร็ง สหรัฐอเมริกา
คือ หนึง่ ในสามของสตรีอเมริกนั และหนึง่ ในสอง
ของชายอเมริกนั มีแนวโน้มทีจ่ ะเป็นมะเร็งในช่วง
ใดช่วงหนึง่ ของชีวติ ปัจจุบนั นี้ วงการแพทย์พบว่า
มะเร็งเป็นโรคทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับอายุ คือ เมือ่
อายุมากขึน้ โอกาสเกิดมะเร็งก็จะสูงขึน้
ขมิน้ ชัน เป็นหนึง่ ในสมุนไพรเดีย่ วทีไ่ ด้รบั การวิจยั
มากที่สุดชนิดหนึ่งในปัจจุบัน ในแง่ของการใช้
รับประทาน เพือ่ ป้องกัน และร่วมบำ�บัดเซลล์มะเร็ง
เฉพาะงานวิจยั เรือ่ งขมิน้ ชันในปี 2011 มีถงึ 240
งานวิจัยทั่วโลก เนื่องจากขมิ้นชัน มีกลไกในการ
ป้องกันมะเร็งทีห่ ลากหลาย

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ขมิน้ ชัน มีฤทธิโ์ ดดเด่นในด้านการต้านอาการอักเสบ
การปกป้องเซลล์ปกติจากการถูกทำ�ลายโดยสารเคมี
และมีฤทธิ์ป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็งถึง 8 กลไก
ได้แก่
1. กลไกต้านการอักเสบ โดยการลดปริมาณสารที่
ทำ�ให้เกิดการอักเสบลงทั่วร่างกาย และยังลดการ
ผลิตสาร Advance Glycation End Products
หรือ AGEs (เอจ) ซึง่ ทำ�ลายผนังหลอดเลือด ทำ�ให้
ไขมันอุดตันหลอดเลือด และเป็นสารก่อมะเร็งใน
ร่างกายอีกด้วย
2. ควบคุมการแบ่งเซลล์ในร่างกายให้เป็นเซลล์
ปรกติ ไม่เป็นเซลล์ที่กลายพันธุ์
3. ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งที่เกิดแล้ว
4. กระตุ้นการฆ่าตัวตายเองของเซลล์มะเร็ง
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5. ทำ�ให้ยารักษามะเร็งออกฤทธิ์ดีขึ้น เมื่อมีการ
ให้ร่วมกัน ทำ�ให้การรักษามะเร็งตามแบบแพทย์
แผนปัจจุบันมีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. ยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปยัง
เนื้อเยื่อ และอวัยวะอื่น
7. ตัดทางเดินอาหารที่ไปเลี้ยงเซลล์มะเร็ง
8. มีกลไกการโจมตีเซลล์มะเร็งในหลายๆอวัยวะ
พร้อมๆกัน ทำ�ให้ป้องกัน และร่วมบำ�บัดโรค
มะเร็งได้หลายชนิด
ฤทธิ์ในการป้องกัน และร่วมบำ�บัดเซลล์มะเร็ง
ของขมิ้นชัน มีงานวิจัยในเซลล์มะเร็งหลายชนิด
ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็ง
เยื่อบุมดลูก รวมทั้งลดโอกาสการเกิดเนื้องอก
(ชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง) ในโพรงมดลูกอีกด้วย นอก
จากนี้ยังมี มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งทางเดิน
อาหาร มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ มะเร็งระบบเลือด
มะเร็งสมอง มะเร็งปอด และมะเร็งกระเพาะ
ปัสสาวะ
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เกรพซีด เอ็กซ์แทรค พลัส
เทอเมอริค เอ็กซ์แทรค

การบริโภคขมิน้ ชัน เพือ่ ป้องกัน และร่วมบำ�บัด
เซลล์มะเร็ง จะได้ผลดียิ่งขึ้น หากมีการใช้
ร่วมกับสารกลุม่ ฟีนอลลิค คอมปาวด์ (Phenolic
Compound) เช่น สารสกัดเมล็ดองุน่ สารสกัด
จากชาเขียว เป็นต้น
ผูท้ ค่ี วรรับประทาน
Grape Seed Extract Plus Turmeric Extract
• ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
• ผู้ที่เคยป่วยเป็นโรคมะเร็ง
• ผู้ที่มีพันธุกรรมเป็นโรคมะเร็ง
• ผู้ที่มีปัญหาโรคในระบบทางเดินอาหาร
• ผู้ป่วยข้ออักเสบ หรือผู้ที่เป็นโรคที่เกี่ยวกับ
การอักเสบของเนื้อเยื่อต่างๆ ในร่างกาย

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

น้ำ�มันเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดเมล็ดองุ่น และ
สารสกัดเปลือกองุ่น

สูตรอาหารเสริมสำ�หรับการมีอายุยนื ยาว
อย่างมีสขุ ภาพดี มหัศจรรย์เปลือกองุน่

เกรพซีด ออย พลัส
เกรพ สกิน เอ็กซ์แทรค

ศ.ดร.แจ็ค แมสเควอริเยร์ (Prof.Jack Masquelier)
จากมหาวิทยาลัย Bordeaux ประเทศฝรั่งเศส ได้สร้าง
ความตืน่ ตะลึง และทำ�ให้เกิดปรากฏการณ์การค้นพบ
ทางการแพทย์ในปี 1948 โดยการค้นพบสารสกัด
OPC จากเมล็ดองุ่น ซึ่งมีคุณสมบัติทางการแพทย์ที่
หลากหลาย ให้ผลบำ�บัด และป้องกันโรคที่เกิดจาก
ความเสือ่ มกว่า 100 ชนิด รวมทัง้ การรับประทานเพือ่
ป้องกันเส้นเลือดในสมองแตก เวลาผ่านมาถึง 55 ปี
เกิดการค้นพบครัง้ ใหม่ทต่ี น่ื ตาตืน่ ใจ ไม่แพ้การค้นพบ
ครั้งแรก คือ ในปี 2003 นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบ
สารสกัดจากเปลือกองุ่น ที่มีชื่อว่า เรสเวอราทรอล
(Resveratrol) สามารถยืดอายุขยั ของยีสต์เซลล์ได้ถงึ
70% ซึง่ นักวิทยาศาสตร์พบว่า เป็นกลไกเดียวกับการ
ยืดอายุขัยของชีวิตมนุษย์
ปรากฏการณ์หลังจากนัน้ คือ การตืน่ ตัวไปทัง้ วงการ
เภสัชกรรมโลก ในการพยายามทีจ่ ะจดทะเบียนลิขสิทธิ์
การผลิตเรสเวอราทรอล เพื่อเป็นยาชะลอความแก่
และนำ�มาใช้เพือ่ ป้องกัน และบำ�บัดโรคแห่งความเสือ่ ม
ทัง้ ปวง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และ
โรคอัลไซม์เมอร์

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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เรสเวอราทรอล เป็นสารกลุ่มโพลีฟีนอล ที่พบใน
ไวน์แดง และเปลือกองุน่ เปลือกถัว่ ลิสง และผลไม้
ตระกูลเบอร์รบ่ี างชนิด หน้าทีข่ องเรสเวอราทรอล
ในพืช คือ เป็นสารซึง่ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นระบบป้องกันภัย
ของพืช จากอันตรายจากการบาดเจ็บ การติดเชือ้
และโรคของพืช มีงานวิจยั ถึงผลของเรสเวอราทรอล
ในยีสต์ และในสัตว์ทดลองมากมาย โดยมีผลวิจยั
ทีโ่ ดดเด่นดังนี้
1. การยืดอายุขยั ของเซลล์ยสี ต์ได้ถงึ 70% ซึง่ เป็น
กลไกเดียวกับการจำ�กัดปริมาณอาหารเพือ่ ยืดอายุขยั
ของเซลล์มนุษย์
2. งานวิจัยในหนูทดลองในปี 2006 ที่ประเทศ
ฝรั่งเศส ถึงฤทธิ์ในการป้องกันโรคเบาหวาน และ
โรคอ้วนในหนู รวมทัง้ ผลการกระตุน้ การเผาผลาญ
ของร่างกาย
3. กระตุน้ การผลิตสเต็มเซลล์จากไขกระดูก ส่งผล
ให้มกี ารซ่อมแซมทัว่ ร่างกาย
4. ช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรง สร้างความยืดหยุน่
ให้ผนังหลอดเลือด
5. ปรับสมดุลโคเลสเตอรอลในเลือด
6. การป้องกันโรคพาร์กนิ สัน และโรคความจำ�เสือ่ ม
อัลไซม์เมอร์
7. ป้องกันการเกิดมะเร็ง และร่วมบำ�บัดโรคมะเร็ง
ทีเ่ ป็นแล้ว
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ผูท้ ค่ี วรรับประทาน
Grape Seed Oil Plus Grape Skin Extract
1. ผูท้ ต่ี อ้ งการมีอายุยนื ยาว อย่างมีสขุ ภาพดี
2. ผูท้ ต่ี อ้ งการชะลอความชรา
3. ผูท้ ม่ี แี นวโน้มของโรคเบาหวาน
4. ผูท้ ม่ี ปี ญ
ั หาน้�ำ หนักตัวมากเกินไป
5. ผูป้ ว่ ยโรคมะเร็ง และผูท้ ม่ี พี นั ธุกรรมเป็นมะเร็ง
6. ผูป้ ว่ ยโรคหัวใจ และหลอดเลือด
7. ผูป้ ว่ ยโรคทางสมอง และระบบประสาท

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ย้อนวัยด้วย

น้ำ�ด่าง

ร่างกายของมนุษย์เรา ผลิตของเสียออกมาตลอดเวลา ทุกวินาที
แม้เราจะไม่ได้รบั ประทานสิง่ ใดเข้าไปในร่างกาย ระบบเผาผลาญ
และระบบหายใจของเซลล์กย็ งั ดำ�เนินต่อไป หากร่างกายของเรา
กำ�จัดของเสียออกไปได้ไม่ทนั ของเสียเหล่านัน้ ย่อมสะสมอยูท่ ใ่ี ด
ทีห่ นึง่ ในร่างกาย และขบวนการนีเ้ กิดขึน้ ตั้งแต่ทารกในครรภ์
มารดา นักวิทยาศาสตร์ตะวันออก เชื่อว่าความชราเริ่มขึ้น
ตรงจุดนี้ เมื่อร่างกายของมนุษย์เริ่มมีของเสียสะสม

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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นักสรีรวิทยาที่มีชื่อเสียง ชื่อ Alexia Carrell
ชาวฝรั่งเศส ตัดส่วนหัวใจของลูกไก่ที่ยังไม่ได้ฟัก
เป็นตัวออกมา และแช่หวั ใจลูกไก่ ไว้ในสารละลาย
ทีม่ สี ภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับร่างกายของไก่ เขา
เปลีย่ นสารละลายให้หวั ใจลูกไก่ทกุ วัน และสามารถ
เก็บหัวใจที่ยังเต้นนี้ไว้ได้ถึง 28 ปี หัวใจลูกไก่ใน
สารละลายหยุดเต้น ในวันทีเ่ ขาตัดสินใจหยุดเปลีย่ น
สารละลาย เพือ่ สรุปและจบการทดลอง เขาสรุปว่า
หากเราสามารถกำ�จัดของเสียออกจากเซลล์ได้
ทุกวัน เราก็จะสามารถคงความสดใหม่ และชีวติ
ของเซลล์ ไว้ เขาได้ตง้ั สมมุตฐิ านว่า นีค่ อื เคล็ดลับ
ของการมีอายุยืนยาว และเคล็ดลับแห่งความเป็น
หนุ่มสาวชั่วกาล
น้ำ� น้�ำ เป็นตัวทำ�ละลายที่ทรงพลัง และเป็นสาร
ลึกลับในจักรวาล โดยเฉพาะโลกของการแพทย์ที่
นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับน้ำ�ได้
ทุกวัน น้�ำ ละลายทัง้ สิง่ ทีเ่ รามองเห็น และสิง่ ทีเ่ รา
มองไม่เห็น ตั้งแต่สารอาหาร แร่ธาตุ ออกซิเจน
ของเสีย คาร์บอนไดออกไซด์ และมลภาวะต่างๆ
ร่างกายของเราประกอบด้วยน้ำ� 70% และนำ�พา
สารต่างๆเหล่านีไ้ ปยังเซลล์ทกุ เซลล์ในร่างกาย น้�ำ
พาสารอาหาร และออกซิเจนไปให้เซลล์ และกำ�จัด
ของเสีย และคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากเซลล์

เพื่อที่จะคงความหนุ่มสาวของเราไว้ให้ยาวนาน
เราจะต้องกำ�จัดสารพิษออกจากร่างกายตลอดเวลา
เพราะสารพิษทีล่ ะลายในเลือดทำ�ให้เลือดเป็นกรด
การทีเ่ ราทำ�ให้เลือดเป็นด่าง จะทำ�ให้สารพิษถูกขับ
ออกจากเซลล์ และเลือดเร็วขึน้ เมือ่ เราพูดถึงความ
เป็นกรด-ด่างของเลือด จะหมายถึง ค่าเลือดที่วัด
จากหลอดเลือดแดงใหญ่ทม่ี าจากปอด ถ้าค่าเลือด
นี้เท่ากับ 6.75 คือมีสภาพเป็นกรด เราจะเข้าสู่
สภาวะโคม่า
เพือ่ ป้องกันร่างกายจากความตาย ร่างกายของเรา
จะมีระบบปรับสมดุลกรด-ด่างในเลือด เมือ่ ร่างกาย
มีสภาวะเป็นกรด ร่างกายจะมีการสลายแคลเซียม
ออกจากกระดูก เพื่อละลายลงมาในเลือด ทำ�ให้
เลือดเป็นด่าง ซึ่งจะนำ�ไปสู่ภาวะกระดูกพรุน อีก
วิธหี นึง่ ทีร่ า่ งกายของเราป้องกันอันตรายจากภาวะ
เลือดเป็นกรด คือ การเปลี่ยนสารละลายที่เป็น
กรด ให้กลายเป็นของแข็งในรูปแบบต่างๆ เช่น
โคเลสเตอรอลทีเ่ กาะหลอดเลือด และนิว่ ในถุงน้�ำ ดี

เลือดของมนุษย์มีน้ำ�ถึง 90% และมีค่าความเป็น
กรด-ด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 7.3 – 7.45 ซึ่งเป็น
ค่าเลือดที่เป็นด่าง ค่าของความแตกต่างระหว่าง
7.3 – 7.45 มองดูเสมือนว่าเล็กน้อย แต่เลือดที่มี
ค่า pH 7.45 มีปริมาณออกซิเจนมากกว่าค่าเลือด
ที่มี pH 7.3 ถึง 64.9%
เครื่องทำ�น้ำ�
อัลคาไลน์ไวทอป
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ความเครียด ไม่ว่าจะเกิดจากร่างกาย หรือ จิตใจ
ล้วนแล้วแต่ท�ำ ให้เลือดเป็นกรด นักวิทยาศาสตร์
พบว่า ความเครียดด้านจิตใจ ทำ�ให้เลือดมี
สภาวะเป็นกรดได้มากกว่าความเครียดทางร่างกาย
เสียอีก งานวิจัยที่ญี่ปุ่น พบว่าการดื่มน้ำ�ด่างช่วย
ให้คลายเครียด และช่วยให้สภาพจิตใจดีขน้ึ ในยาม
พักผ่อน ร่างกายจะมีการกำ�จัดสารพิษออกไป
มากกว่าในยามที่เราเคร่งเครียด หรือทำ�งานหนัก
ดังนั้นหลังการออกกำ�ลังกายใดๆ จำ�เป็นต้องมี
ระยะพัก เพื่อให้ร่างกายได้กำ�จัดสารพิษออกไป
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ผลของภาวะทีเ่ ลือดเป็นกรดเช่นนี้ ทำ�ให้กระดูกบาง
กระดูกพรุน เกิดการสะสมของโคเลสเตอรอลใน
หลอดเลือด นิว่ ในถุงน้�ำ ดี และทำ�ให้เลือดไหลเวียน
ไม่สะดวกในบริเวณนัน้ เมือ่ เรามองใบหน้าของคน
หนุ่มสาว และคนชรา ความแตกต่างที่เห็นชัด คือ
ผิวของคนชราจะมีไขมันสะสม และสีซดี ในขณะที่
ผิวของคนหนุ่มสาว จะเนียนตึง แข็งแรง และมี
สีสันสดใส นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นชี้แจงว่า การ
ดื่มน้ำ�ด่างจะช่วยให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้น มีการ
เผาผลาญไขมันเฉพาะที่มากขึ้น ลดการสะสมของ
เซลลูไลท์ ลดอาการผิวบวมไขมัน และผิวบวมน้ำ�
นำ�ไปสู่ภาพลักษณ์ และผิวพรรณที่แลดูอ่อนเยาว์
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ดวงตา
ด้วยผ้าปิดตาไวทอป

รักษา

คุณประโยชน์ในทางสุขภาพของรังสีฟาร์อินฟาร์เรด
ทีม่ ตี อ่ ดวงตา เป็นทีร่ จู้ กั และใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
มากว่าศตวรรษ เมือ่ เรานำ�ผ้าที่ให้คลืน่ ฟาร์อนิ ฟาร์เรด
มาวางบนส่วนใดส่วนหนึง่ ของร่างกาย จะช่วยทำ�ให้
อุณหภูมิบริเวณนัน้ สูงขึน้ ประมาณ 2 -ํ 3 Cํ ปริมาณ
อุณหภูมิที่สูงขึ้นเพียงเล็กน้อยนี้ กลับมีผลต่อร่างกาย
อย่างมหาศาล

ผ้าปิดตาไวทอป ถูกถักทอขึ้นจากเส้นใยที่มีแร่ธาตุ
ธรรมชาติ 42 ชนิด ที่ให้รังสีฟาร์อินฟาร์เรด
ลงลึกใต้ผิวหนังได้ถึงประมาณ 1 นิ้วครึง่ ช่วย
กระตุน้ การไหลเวียนโลหิตบริเวณดวงตา บรรเทา
อาการสายตาอ่อนล้า ทำ�ให้เส้นประสาทตาเสือ่ ม
ช้าลง เหมาะสำ�หรับทุกเพศทุกวัย และทุกช่วงอายุที่
ใช้สายตามาก ผู้สูงวัย ป้องกันจอตาเสือ่ มในผู้ป่วย
เบาหวาน เพียงสวมผ้าปิดตาไวทอปก่อนนอน คุณ
ร่างกายของเราก็ปล่อยคลื่นรังสีฟาร์อินฟาร์เรดด้วย ก็จะได้สัมผัสคลื่นรังสีแห่งการรักษานี้ตลอดทั้งคืน
เช่นกัน ในสมัยโบราณมีการบำ�บัดอาการตาแห้ง ถนอมสุขภาพดวงตา และผิวรอบดวงตาคู่สวยของ
และเหนื่อยล้าดวงตา ด้วยการใช้ฝ่ามือประกบปิด คุณให้มีสุขภาพดี และดูดีตราบนานเท่านาน ด้วย
บริเวณเบ้าตา เพือ่ ให้คลืน่ ฟาร์อนิ ฟาร์เรดจากฝ่ามือ ผ้าปิดตา MBF จากไวทอป ไบโอเอนเนอร์จี
แผ่ลงไปกระตุน้ การไหลเวียนเลือด ลดอาการเหนือ่ ยล้า
และกำ�จัดสารพิษออกจากบริเวณรอบดวงตา
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เท้า เป็นอวัยวะสำ�คัญทีท่ �ำ หน้าทีร่ บั น้�ำ หนักตัวของเรา
ตัง้ แต่เราเดินได้กา้ วแรก เท้าข้างหนึง่ มีกระดูก 26 ชิน้
ประกอบเป็นข้อต่อ 33 ข้อ กระดูกเท้าจะให้ความ
แข็งแรงเพือ่ รองรับน้�ำ หนักตัวทัง้ หมด ส่วนข้อต่อจะ
ช่วยทำ�ให้เท้ามีความยืดหยุน่ ในขณะมีการเคลือ่ นไหว
โดยอาศัยกล้ามเนื้อและเอ็นยึดกระดูก ผู้ที่มีอายุ
ถึง 70 ปี จะเดินมาแล้วโดยเฉลีย่ มากถึง 360,000
กิโลเมตร
เท้าที่ผิดปกติ หรือ เจ็บป่วย จะนำ�ไปสู่ความเสี่ยง
ต่อปัญหาปวดส้นเท้า เข่า และกระดูกสันหลัง โรค
ที่พบบ่อยโรคหนึ่ง คือ โรครองช้�ำ หรือ โรคพังผืด
ส้นเท้าอักเสบ คือ การมีจดุ ปวดบนเท้า ส้นเท้า เช่น
เวลาเดินลงน้ำ�หนัก โดยเกิดจากการอักเสบ หรือ
ฉีกขาดของพังผืดตรงฝ่าเท้า ที่สัมพันธ์กับการเดิน
ลงน้�ำ หนักที่เท้า อาการที่พบบ่อย คือ อาการปวด
ส้นเท้า หรือส่วนโค้งใกล้กบั ส้นเท้า โดยเจ็บคล้ายๆ
กับมีของแหลมมาทิม่ และกล้ามเนือ้ น่องจะมีอาการ
เกร็ง ซึง่ อาการเจ็บโรครองช้�ำ นี้ จะเป็นมากช่วงเช้า
หลังตื่นนอน เมื่อก้าวเท้าก้าวแรก และจะมีอาการ
ดีขึ้น เมื่อมีการบริหารฝ่าเท้า แต่บางครั้งอาจจะ
ปวดทั้งวัน หากยืนนานๆ หรือเดินนานๆ
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ถุงเท้าไวทอป ไบโอเอนเนอร์จี ผลิตจากเส้นใย
อัจฉริยะ MBF ซึ่งให้คลื่นฟาร์อินฟาร์เรด กระตุ้น
การไหลเวียนโลหิตบริเวณเท้า ฝ่าเท้า และข้อเท้า
คลายกล้ามเนื้อ ลดอักเสบ ลดบวม เหมาะสำ�หรับ
ทุกเพศทุกวัย ให้ผลดีในโรครองช้ำ� เหงื่อออกที่
ฝ่าเท้า เท้ามีกลิ่น นอกจากนี้ แร่ธาตุ 42 ชนิดที่
ถักทอเป็นเส้นใยอัจฉริยะ MBF ยังมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ
แบคทีเรีย ไวรัส และเชือ้ ราหลายชนิด นอกจากนี้
ถุงเท้าไวทอป ยังเหมาะกับ ผู้เป็นโรคเบาหวาน
ลดอาการเท้าชา เนื่องจากเลือดไหลเวียนไปเลี้ยง
ไม่สะดวก และช่วยให้แผลเบาหวานหายเร็วขึ้น
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promotion
ยาสีฟน Vitop
ยาสีฟน ไวทอป อีกหนึง่ ในนวัตกรรมจาก Vitop Bioenergy
จากแรธาตุหลากหลายชนิดซึง่ ใหคลืน่ ฟารอนิ ฟราเรด
มาผสมผสานเปนยาสีฟน คุณสมบัตพิ เิ ศษ
กำจัดกลิน่ ปาก ยาวนานตลอดวัน
ฆาเชื้อแบคทีเรียในชองปาก
ปองกันเหงือกอักเสบ
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เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

Promotion
Oct - Nov, 2012

ยอดซื้อทุก

2,000 บาท

(â»ÃâÁªÑè¹ àÅ×Í¡ÍÂ‹Ò§ã´ÍÂ‹Ò§Ë¹Öè§)

แถม

PC Whitening Transparent Soap
áÅÐ PC Acne Transparent Soap
¢¹Ò´ 15 ¡ÃÑÁ ¨Ó¹Ç¹ 3 ¡ŒÍ¹ (àÅ×Í¡µÒÁã¨ªÍº)
ÁÙÅ¤‹Ò 105 ºÒ·

PC Aqua Splash Moisturizer
¢¹Ò´ 3 ¡ÃÑÁ ÁÙÅ¤‹Ò 135 ºÒ·

PC Superblock SPF 50
¢¹Ò´ 3 ¡ÃÑÁ ÁÙÅ¤‹Ò 135 ºÒ·

PC Superblock
SPF 50
PC Aqua Splash
Moisturizer

PC Whitening
Transparent Soap

PC Acne
Transparent Soap

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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การแต่งหน้าและแก้ ไขรูปหน้า

โดย ใช้ครีมรองพื้น KRYOLAN
1. นางแบบของเรามีใบหน้ารูปกลม ซึ่งดูแล้วมีความน่ารัก
แต่เพื่อปรับรูปหน้าของนางแบบแล้ว เราควรเลือกเทคนิค
การแต่งหน้าที่สามารถทำ�ให้ใบหน้าของนางแบบ มีรูปหน้า
เป็นรูปไข่ ซึ่งเป็นใบหน้าที่สวยที่สุดในอุดมคติ โดยการเลือก
ใช้ เดอร์ม่าคัลเลอร์ คาโมฟลาจ รีฟิล ที่มีเซ็ตสีที่เข้ากันกับ
สีผิวของนางแบบ และสามารถเข้ากับทุกสภาพสีผิวของคน
ทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถทำ�ไฮไลท์ และแรเงาได้อย่าง
สมบูรณ์แบบภายในเครื่องสำ�อางชุดเดียวชุดนี้

2. เทคนิคการแก้ไขรูปหน้า โดยใช้ครีมรองพื้น
เดอร์ม่าคัลเลอร์ คาโมฟลาจ รีฟิล โดยเริ่มจาก
ใช้ครีม เดอร์ม่าคัลเลอร์ คาโมฟลาจ รีฟิล (D3)
ผสมกับ เดอร์ม่าคัลเลอร์ คาโมฟลาจ รีฟิล (D64)
เกลี่ยให้ทั่วใบหน้า เมื่อหน้าเนียนสวยแล้วจึงตาม
ด้วย เดอร์ม่าคัลเลอร์ คาโมฟลาจ รีฟิล (D0) ซึ่ง
เป็นสีขาวไฮไลท์ การไฮไลท์ คือ การลงสีที่อ่อน
กว่าสีผิวจริง เพื่อเน้นส่วนที่ต้องการให้โดดเด่น
ขึ้นมาบนใบหน้า ซึ่งควรเน้นที่บริเวณหน้าผาก,
โหนกคิ้ว, สันจมูก, ใต้ตา, ร่องปีกจมูกด้านข้าง
และเหนือริมฝีปากบน ดังในภาพ เกลีย่ ให้เนือ้ ครีม
กระจายโดยไม่ให้จบั กันเป็นก้อน พยายามให้สขี าว
ไฮไลท์อยู่บริเวณที่ทำ�เครื่องหมายไว้ เพราะการ
ไฮไลท์จะดึงแสงทีม่ ากระทบกับผิวหน้าช่วยสะท้อน
แสงออก ทำ�ให้มองเห็นบริเวณที่ไฮไลท์ไว้ดูมีมิติ
และนูนขึน้ ส่วนบริเวณหน้าผากทีล่ งไฮไลท์สามารถ
26

1

ขยายขนาดใหญ่หรือเล็กได้ตามรูปหน้าผาก โดยคน
ที่มีหน้าผากแคบ และเล็ก ควรเน้นการไฮไลท์
ที่กว้าง และสว่างขึ้น ส่วนคนที่มีบริเวณหน้าผาก
เยอะอยู่แล้ว ควรไฮไลท์เพียงเล็กน้อยให้หน้าดู
มีมิติ เมื่อเสร็จจากการไฮไลท์แล้ว ต่อไปเราก็จะ
เฉดดิ้ง เฉดดิ้ง คือ การลงที่ที่เข้มกว่าสีผิวจริง
ประมาณ 2 เฉด เฉดบนใบหน้าเพื่อสร้างเงาบน
ใบหน้า ซึง่ สาวเอเชียส่วนใหญ่จะมีลกั ษณะใบหน้า
ที่แบน การเฉดดิ้งจะทำ�ให้ใบหน้าดูมีมิติ และช่วย
อำ�พรางในส่วนทีต่ อ้ งการให้ดแู คบหรือเล็กลง โดย
นางแบบใช้ เดอร์ม่าคัลเลอร์ คาโมฟลาจ รีฟิล
(D19) เฉดดิ้งตามแนวเส้นพาดเส้นที่ 1 จากกลาง
ใบหูถึงริมฝีปากด้านบน ขนานกับแนวขากรรไกร
โดยที่เส้นแนวดิ่งเส้นที่ 2 พาดผ่านกลางดวงตา
ตามแนวที่แรเงาเพื่อให้ดูยุบหายเข้าไป ดังในภาพ
สำ�หรับคนทีม่ แี นวคางกว้างให้ใช้ เดอร์มา่ คัลเลอร์
คาโมฟลาจ รีฟิล (D19) เฉดดิ้งบริเวณแนวคาง
ทัง้ สอง ดังในภาพ หลังจากนัน้ ใช้ฟองน้�ำ เกลีย่ ครีม
รองพืน้ ให้กระจายอยูใ่ นบริเวณทีท่ �ำ เครือ่ งหมายไว้
เท่านั้น
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

2
3. พิจารณาจากในรูป จะเผยให้เห็นการนำ�เสน่ห์
ของแสง และเงามาช่วยแต่งเติม ใบหน้าของเรา
ให้ดูสวยแบบมีมิติ ได้โดยไม่ต้องพึ่งสีสันอื่นๆ เลย
เพียงแค่ใช้โทนสีครีมและสีน้ำ�ตาล ก็ออกมาสวย
อย่างสมบูรณ์แบบได้

3

4. ลงแป้งฝุ่น เดอร์ม่าคัลเลอร์ ฟิกชิ่ง พาวเดอร์
(พี4) นางแบบใช้ ไครโยแลน อาย ชาโดว์ เซ็ท
15 สี (ทีเอ็น3) สีเทา + ชมพู ที่เปลือกตา ส่วน
แก้มใช้ เดอร์มา่ คัลเลอร์ไลท์ บรัชเชอร์ ไทรโอ เซ็ท
(ดีบี2,ดีบี5,ดีบี7) และใช้ลิปสติกคือ ไครโยแลน
ลิปโร๊ก มินิ-พาเลท 18 เฉดสี (แอลซี)

5. ไม่ว่ารูปหน้าของคุณจะมีลักษณะเป็นแบบไหน
ก็สามารถปรับแต่งให้สวยงามสมบูรณ์แบบตาม
มาตรฐานหน้ารูปไข่ได้ดังใจ และสวยเนียนดุจดั่ง
ธรรมชาติ โดยการใช้เครื่องสำ�อาง KRYOLAN
เครือ่ งสำ�อางทีก่ องประกวดมิสยูนเิ วิรส์ 2009-2011
เลือกใช้ และคุณก็สวยได้เช่นกัน
หรือต้องการคำ�แนะนำ�เชิญปรึกษาเราได้ที่
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด
โทรศัพท์ 02-363-7699
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

5

4

Before

After
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แชร์ประสบการณ์

คุณวสุกาญจน์ นุชทรัพย์
ชื่อเล่น
อายุ
อาชีพ
จังหวัด

ณัชชา
49 ปี
นักธุรกิจอิสระ
นครสวรรค์

“

	
  

รับประทานได้ประมาณ 20 วัน อาการที่เป็นอยู่ทั้งหมดก็ดีขึ้น ตาเริ่ม
ไม่แห้ง ไม่ต้องพึ่งยาหยอดตา หลังจากรับประทานครบ 1 เดือน อาการ
ทั้งหมดก็หายไป ไม่ต้องใส่แว่น ”
“ ดิฉันมีปัญหาเรื่องสุขภาพตามานาน เป็นทั้ง
ต้อลม และเยื่อบุตาอักเสบ รักษากับแพทย์มา
3 - 4 ปี ค่าใช้จา่ ยอาทิตย์ละ 400 - 500 บาท
แต่ในบางครัง้ ก็สงู ถึง 800 - 900 บาท ลักษณะ
อาการ คือ คันตา ตาบวม น้�ำ ตาไหลตลอดเวลา
ตาแฉะ ขี้ตาเยอะมาก ไปไหนมาไหนก็ต้องพกผ้า
เช็ดตาตลอด เช็ดจนหางตาอักเสบ หรือบางครั้ง
ตาก็แห้งมาก แพทย์ที่รักษาให้ใช้น้ำ�ตาเทียม
หยอดตาเป็นประจำ� สายตาจากที่เป็นปรกติก็เริ่ม
เปลีย่ น ต้องตัดแว่นมาใส่ แต่กไ็ ม่ชว่ ยอะไรให้ดขี น้ึ
เลย ทัง้ รับประทานยา หยอดยา ใส่แว่น บางคน
แสดงอาการรังเกียจให้เห็น ไม่นั่งใกล้กับดิฉัน
เนื่องจากต้องหยอดน้ำ�ตาเทียมตลอดเวลา จึง
ทำ�ให้เสียบุคลิกภาพมาก ที่อาการหนักสุด คือ
ขอบตาล่างอักเสบมาก มีเยื่อบุตายื่นออกมานอก
เบ้าตา แพทย์ระบุว่าต้องตัดออก ถ้าปล่อยไว้จะ
ลามไปเรื่อยๆ อาจลามไปทั้งตา และที่สำ�คัญอาจ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

เกรพซีด พลัส
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ฟิชเชอร์ โกลด์

กลายเป็นเนื้อร้ายได้ ในที่สุดจึงตัดสินใจตัดออก
หลังจากที่ตัดแล้วก็ยังต้องหยอดยาต่อ และต้อง
รับประทานยาเรื่อยมาเป็นเวลา 1 ปี จนกระทั่ง
พบกับ คุณหนึ่ง มนัสนันท์ ศฤงฆ์อนันต์ ศูนย์ย่อย
ไทยธรรม นครสวรรค์ ในงานแต่งงานของลูกสาว
และพบว่าคุณหนึ่งสวยขึ้น จึงสนใจสอบถามที่จะ
รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และได้ปรึกษา
ปัญหาเรือ่ งดวงตา คุณหนึง่ แนะนำ�ให้รบั ประทาน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ บริษัท ไทยธรรมฯ คือ
สารสกัดจากเมล็ดองุน่ ผสมสารสกัดจากมะเขือเทศ
น้�ำ มันปลาผสมใบแปะก๊วย และสารอาหารบำ�รุง
สายตา หลังจากรับประทานได้ประมาณ 20 วัน
อาการที่เป็นอยู่ทั้งหมดก็ดีขึ้น ตาเริ่มไม่แห้ง ไม่
ต้องพึ่งยาหยอดตา และหลังจากรับประทานครบ
1 เดือน อาการทั้งหมดก็หายไป ไม่ต้องใส่แว่น
และรูส้ กึ มีความมัน่ ใจมากขึน้ บุคลิกภาพกลับมาดี
เหมือนเดิม ปัจจุบันดิฉันรับประทานต่อเนื่องมา
ประมาณ 1 ปีแล้วค่ะ อาการที่เคยเป็นเหล่านั้น
หายเป็นปลิดทิ้ง ขอบคุณ บริษัท ไทยธรรมฯ ที่
ทำ�ให้เกิดสิ่งดี ๆ ในชีวิตของดิฉัน ”

ออปทิลลา
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

แชร์ประสบการณ์

คุณสุพรทิพย์ สิงห์บญ
ุ ญานุภาพ
ชื่อเล่น
อายุ
อาชีพ
จังหวัด

อี๊
69 ปี
นักธุรกิจไทยธรรม
ราชบุรี

“ หลังจากที่รับประทานไป

เพียง 9 วัน ผลปรากฏว่า
กระดูกที่หัวเข่า จากเมื่อก่อนที่เวลา
ขยับตัวมีเสียงดังกรอบแกรบ
ก็ไม่มีเสียงอีกแล้ว แถมยังไม่ต้องใช้
เฝือกอ่อนอีกด้วย ”
“ ตอนอายุ 62 ปี ดิฉันได้รับอุบัติเหตุ ขณะที่ดิฉัน
กำ�ลังกระชากต้นกล้วยที่ยื่นออกไปนอกรั้วให้กลับ
เข้ามาในรั้ว ก็เกิดการล้มลงผิดท่า ร่างของดิฉัน
กระแทกกับโต๊ะหินแรงมาก จนดิฉันสลบไปเกือบ
10 นาที ดิฉันอยู่คนเดียว พอรู้สึกตัวก็พยายามจะ
ลุกขึ้นนั่ง แต่กล็ กุ ไม่ได้ โดยรู้สึกเจ็บบริเวณซี่โครง
อย่างมาก จึงพยายามพยุงตัวเองไปที่ โทรศัพท์ทอ่ี ยู่
ห่างจากตัวดิฉนั ประมาณ 5 – 6 เมตร เพื่อโทรหา
เพื่อน เพื่อนของดิฉันจึงเรียกรถพยาบาลมารับ
เมือ่ ถึงโรงพยาบาลแพทย์แจ้งว่าซีโ่ ครงหัก 2 ซี่ คือ
ซี่ที่ 8 – 9 หลังจากกลับบ้าน ดิฉันไม่สามารถ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

นั่งบนเตียงนุ่มๆได้ ต้องนั่งบนเตียงไม้เท่านั้น
ใส่เฝือกอ่อนตลอดเวลา และต้องไปพบแพทย์
ทุกเดือน เสียค่าใช้จ่ายในการรักษา ต่อเดือน
ไม่ต่ำ�กว่า 1,000 บาท เป็นอย่างนี้อยู่ประมาณ
ปีกว่าๆ จนกระทั่งหลานสาวของดิฉันแนะนำ�
ให้ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม ดิฉัน
ได้รับประทานผลิตภัณฑ์ กระดูกอ่อนปลาฉลาม
และสารสกัดจากเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดจาก
มะเขือเทศ หลังจากที่รับประทานไปเพียง 9 วัน
ผลปรากฏว่ากระดูกทีห่ วั เข่าไม่มเี สียงอีกเลย แถม
ไม่ต้องใช้เฝือกอ่อนอีกด้วย จากเมื่อก่อนที่เวลา
ขยับตัวจะมีเสียงดังกรอบแกรบ ดิฉนั จึงรับประทาน
ต่อไปประมาณ 2 เดือน ก็หายเป็นปรกติ ผ่านมา
7 ปีแล้ว แต่ดิฉันยังคงรับประทานผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารของ บริษัท ไทยธรรมฯ ทุกวัน จึงมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง และสามารถบอกต่อคน
รอบข้าง จนทำ�ให้ดิฉันมีรายได้ กว่าครึ่งแสนต่อ
เดือน ทั้งๆที่ดิฉันมีอายุเกือบ 70 ปี ขอขอบคุณ
บริษทั ไทยธรรมฯ ทีท่ �ำ ให้ชวี ติ ของดิฉนั มีความสุข
และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ”

เกรพซีด พลัส
ลาดีน
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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คุณณัฎฐนันท์ มหิทธิวาณิชชา
ชื่อเล่น
อายุ
อาชีพ
จังหวัด

เจี๊ยบ
48 ปี
นักธุรกิจส่วนตัว
กรุงเทพมหานคร

“ หลังจากที่รับประทานไป

ประมาณ 3 เดือน ผลปรากฏว่า
ประจำ�เดือนของดิฉนั กลับมามีตามปรกติ
หลังจากที่หายไปนาน 6 เดือน
น้ำ�หนัก และหน้าท้องก็ลดลง ”
“ เมื่อปี พ.ศ. 2554 คุณภาคิน มหิทธิวาณิชชา
ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์บางคอแหลม น้องชายของดิฉนั
ได้แนะนำ�ให้ดฉิ นั รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ของ บริษัท ไทยธรรมฯ เพื่อให้ดิฉันมีสุขภาพที่ดี
ประกอบกับประจำ�เดือนมาไม่คอ่ ยสม่�ำ เสมอ และ
ขาดหายไป ดิฉนั จึงรับประทานสารอาหารกระตุน้
การสร้างโกรทฮอร์โมนแบบชง น้ำ�มันรำ�ข้าวและ
จมูกข้าวผสมโคคิวเทน และคอลลาเจนเปปไตด์
100 % โดยหลังจากที่รับประทานไปได้ประมาณ

3 เดือน ผลปรากฏว่า ประจำ�เดือนของดิฉัน
กลับมามีตามปรกติ หลังจากหายไปนาน 6 เดือน
ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มาก น้ำ�หนักตัว และ
หน้าท้องก็ลดลง จากเดิมที่เวลายืนแล้วก้มลงมอง
ไม่เห็นปลายเท้าตัวเอง กลับเห็นได้อกี ครัง้ ใบหน้า
อ่อนเยาว์ขน้ึ ผิวพรรณเปล่งปลัง่ ขึน้ โดยหากเทียบ
กับคนในวัยเดียวกันแล้ว จะดูเด็กกว่าอายุ และ
สิ่งที่ประทับใจที่สุด คือ ประจำ�เดือนที่หายไป
กลับมามีตามปรกติ และมาสม่ำ�เสมอไม่ขาด
ขอบคุณบริษัท ไทยธรรมฯ ที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆ
ให้ดิฉันได้รับประทาน ทำ�ให้สุขภาพของดิฉัน
แข็งแรง และย้อนวัยลงอีกครั้ง ”

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

บีดริงคส์คอลลาเจนปลา
โอริซอล เทน
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จีที แมค
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

แชร์ประสบการณ์

	
  

คุณธิดาภรณ์ ฐิตกิ ลุ วณิชย์

ชื่อเล่น
อายุ
อาชีพ
จังหวัด

ฮอนด้า
27 ปี
พนักงานบริษัท
กรุงเทพมหานคร

5 เม.ย. 2551

“ ปรกติดฉิ นั เป็นคนทีม่ ผี วิ หน้าใส แต่พออายุ 25 ปี
กลับมีสิวขึ้นเต็มไปหมด และดิฉันเป็นคนที่ชอบ
แกะสิว พอแกะก็เกิดจุดด่างดำ� สีผิวก็ดูคล้�ำ และ
ไม่สม่�ำ เสมอ รูปร่างจากที่เคยกระชับได้สัดส่วนก็
ไม่เหมือนเดิม จึงเริ่มคิดที่จะใส่ใจดูเเลตัวเอง
เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2551 ดิฉันได้มีโอกาส
เจอกับ คุณรัตนา บงกชกาญจน์ สมาชิกของ
บริษัท ไทยธรรมฯ คุณรัตนาได้ ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พอได้ฟังจึงสนใจ และได้
เลือกรับประทาน สารสกัดจากเมล็ดองุ่นผสม
สารสกัดจากมะเขือเทศ สารอาหารต้านสิวเพื่อ
ผิวสวย สารอาหารเพื่อผิวขาว สารอาหารกระตุน้
โกรทฮอร์โมนแบบชง และสารอาหารเพือ่ กระตุน้
การเผาผลาญของร่างกาย หลังจากรับประทาน

27 ม.ค. 2554

“ หลังจากรับประทานไปเพียง
3 สัปดาห์ ปรากฏว่าผิวพรรณ และ
รูปร่างของตัวดิฉันก็เปลี่ยนไป มีแต่คน
ทักว่าไปทำ�อะไรมาทำ�ไมดูดีจัง ”
ไปเพียง 3 สัปดาห์ ปรากฏว่าผิวพรรณ และรูปร่าง
ของตัวดิฉันก็เปลี่ยนไป มีแต่คนทักว่าไปทำ�อะไร
มาทำ�ไมดูดีจัง ดิฉันก็ได้แต่ยิ้ม และแนะนำ�ให้
คนรอบข้างรับประทาน และบอกต่อถึงสิ่งดีๆที่
ดิฉันได้รับมา ทุกวันนี้ดิฉันรับประทานผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเนื่อง ผิวของดิฉันก็สวยต่อเนื่องไม่มี
วันหยุดจริงๆค่ะ ต้องขอขอบคุณ บริษทั ไทยธรรมฯ
มากๆค่ะ ที่ท�ำ ให้ชีวิตของดิฉันเปลี่ยนไป ”

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

แอล คาร์นิทีน พลัส
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

เกรพซีด พลัส

จีที แมค

แมคไวท์
แอคนิกา
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คุณคำ�แปง ธิมา
ชื่อเล่น
อายุ
อาชีพ
จังหวัด

คำ�แปง
58 ปี
ค้าขาย
เชียงใหม่

“ ผ่านไปเพียง 1วัน อาการปวดที่เท้าก็หายไป
จางลงอย่างเห็นได้ชดั ”
	
  
อย่างไม่น่าเชื่อ หลังจาก 15 วัน เส้นเลือดขอดก็

“ ดิฉันประกอบอาชีพขายไส้อั่วมาเป็นเวลา
ประมาณ 12 ปี โดยทุกๆวันต้องยืนย่างไส้อั่ว จึง
ทำ�ให้บริเวณเท้า และขาของดิฉนั เป็นเส้นเลือดขอด
โป่งออกมามาก ยิ่งผ่านไปหลายปียิ่งมีอาการปวด
จนบางครั้งรู้สึกปวดจนทนไม่ไหว จนกระทั่งวันที่
24 เมษายน 2555 ดิฉันได้รู้จักกับ คุณหลาน
ณัฐฐินันท์ สโซดรัค ผู้อำ�นวยการศูนย์เชียงใหม่
ดิฉันจึงได้เล่าอาการป่วยของดิฉันให้คุณหลานฟัง
คุณหลานจึงได้แนะนำ�ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ของ บริษัท ไทยธรรม ฯ ให้ดิฉันรับประทาน คือ
สารสกัดจากเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดจากมะเขือเทศ

	
  

พ.ค. 2555

ก.ค. 2555

น้�ำ มันปลาผสมใบแปะก๊วย น้ำ�มันรำ�ข้าวและ
จมูกข้าวผสมโคคิวเทน วันละ 2 แคปซูล ผ่านไป
เพียง 1 วัน อาการปวดที่บริเวณเท้าก็หายไป
อย่างไม่นา่ เชื่อ หลังจากนั้นดิฉันได้ใช้ผลิตภัณฑ์
ถุงเท้าเส้นใยอัจฉริยะ MBF ได้เพียง 15 วัน
	
   จางลงอย่างเห็นได้ชัด ปัจจุบันนี้
เส้นเลือดขอดก็
เส้นเลือดขอดที่ขาของดิฉันจางลงมาก จนแทบ
ไม่เหลือร่องรอย และทีส่ �ำ คัญไม่มอี าการปวดทีข่ า
อีกแล้ว ขอขอบคุณ บริษทั ไทยธรรมฯ มากค่ะทีท่ �ำ
ให้ดิฉันหายจากอาการเจ็บปวดที่แสนทรมาน ”

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

โอริซอล เทน
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ฟิชเชอร์ โกลด์
เกรพซีด พลัส

ถุงเท้า vitop

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

แชร์ประสบการณ์

คุณวลัยพันธ์ แสงศิวะฤทธิ์
ชื่อเล่น
อายุ
อาชีพ
จังหวัด

หลวย
49 ปี
ธุรกิจส่วนตัว
ระยอง

“ แค่เพียง 2 วัน
ก็สามารถลุกเดินเองได้ อาการปวด
ที่เป็นอยู่ก็หายไป ไม่รู้สึกเจ็บและทรมาน
อีกแล้ว แผลของดิฉนั แห้งเร็วมาก และ
แทบไม่เหลือร่องรอยการผ่าตัด
ดิฉนั เชือ่ ว่านีค้ อื ความอัศจรรย์ของ
เส้นใยอัจฉริยะ ”
“ เมือ่ พ.ศ. 2554 ดิฉนั มีอาการปวดบริเวณช่องท้อง
เป็นประจำ� ยิ่งเวลายกของหนักรู้สึกเจ็บมาก จน
ไม่สามารถยกของได้ คือ มีอาการเจ็บแปลบๆ
จนทำ�ให้กลัวว่าจะเป็นมะเร็งปากมดลูก จึงได้ไป
ทำ�การตรวจ แต่ผลตรวจออกมาปรกติ จนกระทั่ง
ได้มีโอกาสตรวจอัลตร้าซาวด์ จึงทราบผลตรวจ
ว่ามีนิ่วในถุงน้ำ�ดี แต่มีขนาดเป็นเม็ดเล็กๆ ซึ่ง
แพทย์แจ้งว่าต้องใช้วธิ ผี า่ ตัดออกอย่างเดียว เพราะ
อาจมีโอกาสที่จะไปอุดตันท่อน้ำ�ดี หากปล่อยไว้
ถุงน้ำ�ดีอาจคั่งจนแตกได้ ถ้าไปพบแพทย์ไม่ทัน
จึงตัดสินใจเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล เพื่อ
ผ่าตัดนิว่ ในถุงน้�ำ ดีออก ปรกติแล้วดิฉนั รับประทาน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ บริษัท ไทยธรรมฯ
โดยได้รบั คำ�แนะนำ�จากคุณเบญ วิรลั พัชร พันธุบตุ ร
ศูนย์ยอ่ ยไทยธรรม จันทบุรี ซึง่ เป็นญาติกนั และ
รับประทานสารสกัดจากเมล็ดองุน่ ผสมสารสกัด

จากมะเขือเทศเพียงอย่างเดียว หลังการผ่าตัด
มีอาการเจ็บแผลอย่างต่อเนื่องและมากขึ้น จึง
โทรหา คุณ	
   เบญ อีกครั้ง เพื่อสอบถามวิธีที่จะ
ทำ�ให้อาการเจ็บลดลง คุณเบญได้แนะนำ�ให้ใช้
ผลิตภัณฑ์ที่รัดเอว เส้นใยอัจฉริยะ MBF
รับประทานสารอาหารบำ�รุงตับ และสารอาหาร
เพือ่ การซ่อมแซมร่างกายเพิ่มขึ้น เพราะแพทย์
แจ้งให้ระวังเรื่องการรับประทาน โดยหลังจาก
การผ่าตัดอาจมีผลทำ�ให้ไขมันเกาะตับได้ เพียง
2 วันหลังการรับประทาน ก็สามารถลุกเดินเอง
ได้ อาการปวดทีเ่ ป็นอยูก่ ห็ ายไป ไม่รสู้ กึ เจ็บและ
ทรมานอีกแล้ว และในวันที่ 4 แพทย์อนุญาต
ให้กลับไปพักฟื้นที่บ้าน หลังจากนั้นมีเรื่องที่
น่าอัศจรรย์ตามมาคือแผลของดิฉันแห้งเร็วมาก
และแทบไม่เหลือร่องรอยการผ่าตัด ดิฉันเชื่อว่า
นี้คือความอัศจรรย์ของเส้นใยอัจฉริยะ และ
แร่ธาตุ ทุกวันนี้แผลของดิฉันหายเป็นปรกติแล้ว
ถ้าวันไหนที่ดิฉันปวดศีรษะ ดิฉันจะนำ�ที่รัดเอว
มาใส่ที่ศีรษะ ซึ่งไม่มีครั้งไหนเลยที่จะทำ�ให้ดิฉัน
ผิดหวัง ขอขอบคุณ บริษทั ไทยธรรมฯ ทีท่ �ำ ให้
ดิฉัน และครอบครัวของดิฉนั มีสขุ ภาพแข็งแรง ”

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ที่รัดเอว ไวทอป
สเต็มแมค
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

เกรพซีด พลัส

ลีวา
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ประมวลภาพ

TDA
Distribution
Center Training รุ่น 1-3
รุ่นที่ 1

ในเดือนสิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด

จัดอบรม

TDA Distribution Center Training

รุ่นที่ 1-3 ณ โรงแรม หลุยส์ แทเวิร์น
หลักสูตรสำ�หรับศูนย์จ�ำ หน่ายทั่วประเทศ
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำ�งาน
และการสร้างรายได้ มุง่ เน้นการขยายสายงาน

รุ่นที่ 2

34

รุ่นที่ 3

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ประมวลภาพ

สร้างสรรค์พลังคิดบวก

รวมพลังคิดบวก เฮ้!!!!

งานนี้ร้อนไม่กลัว กลัวไม่ชนะ

ส่งท้ายพิธีปิด
ด้วยความสนุกสนาน

Booming

งานนี้ ต่อให้ร้อนก็สู้ตายค่ะ

รวมใจเพชรบริหาร

รวมดารา

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ในเดือน กรกฎาคม ที่ผ่านมา
บริษัท ไทยธรรมฯ จัดกิจกรรม
ครัง้ ที่ 13
ณ โรงแรม สวนบวกหาด ชะอำ�
สนุกกับกิจกรรม Walk Rally
ริมชายหาด และเต็มอิ่มกับ
งานเลี้ยงยามค่ำ�คืน ภายใต้
Concept “ฉันคือนางเอก”

ประชันความงามกันสุดฤทธิ์

กลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง
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ข่าว... ประชาสัมพันธ์
“มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัว ไทยธรรม”

1. คุณปนัดดา วิถีพัฒน์ (มด)
โทร. 08-6367-7804
2. คุณรัชชาภา ไชยมล (วิว)
โทร. 08-6358-8052
3. คุณกัณฐิกา การะวงษ์ (ทราย)
โทร. 08-6367-7806

ต้องการศูนย์ใหญ่ในจังหวัดต่อไปนี้

ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• กรุงเทพฯ (เขตละ 1 ศูนย์) • กาฬสินธ์ุ
• ขอนแก่น
• กาญจนบุรี
• ชัยภูมิ
• ฉะเชิงเทรา
• นครพนม
• ชัยนาท
• นครราชสีมา (อ.ปากช่อง)  
• ประจวบคีรีขันธ์
• บุรีรัมย์
• นนทบุรี
• บึงกาฬ
• ปทุมธานี
• มหาสารคาม
• มุกดาหาร
• พระนครศรีอยุธยา
• ยโสธร
• ราชบุรี
• ร้อยเอ็ด
• ลพบุรี
•
เลย
• สมุทรสงคราม
• ศรีสะเกษ
• สมุทรสาคร
• สกลนคร

• สุพรรณบุรี
• สระบุรี
• สิงห์บุรี
• อ่างทอง
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• สุรินทร์
• หนองคาย
• หนองบัวล�ำภู
• อ�ำนาจเจริญ
• อุดรธานี
• อุบลราชธานี

ภาคเหนือ

• เชียงราย
• เชียงใหม่
• ตาก
• น่าน
• พะเยา
• เพชรบูรณ์
• แม่ฮ่องสอน
• ล�ำปาง
• ล�ำพูน
• สุโขทัย
• อุตรดิตถ์
• ก�ำแพงเพชร
• พิจิตร
• อุทัยธานี

ภาคใต้

ภาคตะวันออก

• ปัตตานี
• ตราด
• พังงา
• นครนายก
• ภูเก็ต
• ระยอง
• ระนอง
• สระแก้ว
• สงขลา (อ.เมือง)
• สุราษฎร์ธานี (อ.เกาะพะงัน)
• สุราษฎร์ธานี (อ.เกาะสมุย)  
• ยะลา (อ.เมือง)

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

2013 ใบไม้ผลิที่สวิสเซอร์แลนด์

ดินแดนที่สวยงามดั่งความฝัน

สมกับที่รอคอย!

สุดยอด Promotion
ท่องเที่ยวไปกับไทยธรรม 2013 ท่องเที่ยว
สวิสเซอร์แลนด์ ไปกับดินแดนที่สวยงามราวกับ
เทพนิยายในฝัน 6 วัน 4 คืน เยีย่ มชมสวนดอกไม้
แห่งเมืองเจนีวา ถ่ายภาพนาฬิกาดอกไม้อนั ลือชือ่
เที่ยวเมืองโลซานน์ ชมมหาวิหาร นั่งกระเช้าสู่
ยอดเขาทิตลิส ยอดเขาซึ่งสูงที่สุดในตอนกลาง
ของประเทศ สัมผัสกับดอกไม้งาม และหิมะสีขาว
ในทริปเดียวกัน ไปด้วยกันให้ได้นะคะ แล้วอย่า
ลืมพาคนรักของคุณไปด้วย

กติกาท่องเที่ยว
- มีต�ำ แหน่งโกเมนขึ้นไป
- เก็บคะแนน 12 เดือน (กุมภาพันธ์ 2555 มกราคม 2556) ท่องเที่ยวประมาณ มีนาคม 2556
- คะแนนยอดซื้อกลุ่มส่วนตัว 12 เดือน สะสม
รวมกัน 396,000 คะแนน (เฉลี่ยเดือนละ 33,000
คะแนน)
และคะแนนยอดกลุ่มของลูกโกเมนชั้น
ที่ 1 รวมกัน 3,168,000 คะแนน (เฉลี่ยเดือนละ
264,000 คะแนน หากมีโกเมน 8 คน เฉลี่ยยอดกลุ่ม
คนละ 33,000 คะแนนต่อเดือน)
- ต้องยื่นใบสมัคร Promotion ท่องเที่ยวก่อน วันที่
5 พฤศจิกายน 2555
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

กฎเกณฑ์การคิดคะแนน
1.ผู้ ส มั ค รทุ ก ท่ า นจำ � เป็ น ต้ อ งผ่ า นกติ ก าข้ อ แรก
(ยอดซื้อกลุ่มส่วนตัวสะสม 12 เดือนรวมกัน
396,000 คะแนน) และมียอดกลุ่มส่วนตัวของ
ลูกชั้นที่ 1 สะสมเกินกว่า 50% (คะแนนกลุ่ม
ลูกโกเมนชั้นที่ 1 สะสมเกิน 1,584,000 คะแนน)
มีสิทธ์ิรับการ Roll Up คะแนนจาก Downline
2.คะแนนที่ผ่านการ Roll Up จนเสร็จสิ้นแล้ว
สามารถนำ�มาคำ�นวณเป็นมูลค่าตั๋วท่องเที่ยวได้
เช่น ทำ�คะแนนได้ 80% จากกติกา จ่ายเงินสด
ค่าตั๋วเป็นมูลค่า 20% ของค่าตั๋ว เป็นต้น
3.คะแนนของผู้สมัครที่ท�ำ คะแนนเกิน 50%
ของกฎเกณฑ์ ข้อ 1 แต่ไม่ถึง 100% จะถูก
Roll-Up ขึน้ ไปเป็นคะแนนท่องเทีย่ วของ Up-Line
ที่ผ่านกฎเกณฑ์การคิดคะแนนในข้อ 1

ให้รางวัลกับตัวเอง และคนที่คุณรักไป
สวิสเซอร์แลนด์กับไทยธรรมนะคะ
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เดือน กรกฎาคม 2555

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กรกฎาคม 2555

พันตรีหญิงสุรกิจ ดีสุคนธ์
ศูนย์จ�ำ หน่ายไทยธรรมฯ สาขา จ.ชุมพร
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,316,465 บาท

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กรกฎาคม 2555

คุณมณีรัตน์ ศรีสินธุ์

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ อ.สวี จ.ชุมพร
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 324,100 บาท

เดือน สิงหาคม 2555

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน สิงหาคม 2555

พันตรีหญิงสุรกิจ ดีสุคนธ์
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ศูนย์จ�ำ หน่ายไทยธรรมฯ สาขา จ.ชุมพร
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,217,030 บาท

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน สิงหาคม 2555

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย

ศูนย์ยอ่ ยไทยธรรมฯ สำ�โรงเหนือ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 420,500 บาท
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

NewRecruit
Active
2555
เดือน กรกฎาคม 2555

ผู้ที่มียอด New Active Recruit สูงสุด
ประจำ�เดือน กรกฎาคม 2555
คุณ ชาคริต อิ่มเจริญกุล
มียอด New Active Recruit จำ�นวน 24 ท่าน

เดือน สิงหาคม 2555

ผู้ที่มียอด New Active Recruit สูงสุด
ประจำ�เดือน สิงหาคม 2555
คุณ รุจาภา นิธิภัทรโกศล
มียอด New Active Recruit จำ�นวน 24 ท่าน
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

สนใจสอบถามข้อมูล

โทร. 02-363-7699 , 085-920-6609
www.thaidham.com
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มาเป็นศูนย์ย่อย
ไทยธรรมกันเถอะ
สร้างโอกาสธุรกิจให้กับตัวเอง สานฝันการมีอาชีพอิสระ ที่มีรายได้ไม่จำ�กัด กับสถานภาพ
ตลอดชีพ และสิทธิประโยชน์มากมาย ในฐานะ “ศูนย์ย่อยไทยธรรม”
รับรายได้เพิ่มเติมจากค่าบริหารศูนย์ย่อยอีก 2% - 5% นอกเหนือจากแผนการตลาดหลัก
รับรายได้เพิ่มเติมจากการเป็นตัวแทนจำ�หน่าย Kryolan สุดยอดเครื่องสำ�อางระดับโลกจากเวที
ประกวด Miss Universe 2009 – 2011 เป็นส่วนลดเงินสดสูงสุดถึง 25% พร้อมสิทธิประโยชน์
ในการบริหารศูนย์ย่อย Kryolan ติดตัวอีก 3.5% และยอดจำ�หน่าย Kryolan ของศูนย์ จะนำ�มา
คำ�นวณรวมเป็นคะแนนท่องเที่ยวต่างประเทศด้วย
เข้าถึงสื่อออนไลน์ในการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ แผนการปันผลตอบแทน เพื่อการนำ�เสนอ และสร้าง
ทีมงานอย่างมืออาชีพ
เข้าถึงโปรแกรมการแจงยอดออนไลน์ของบริษัทฯ ในปี 2556 เพื่อให้ศูนย์ย่อยแจงยอดด้วยตนเอง
และ สมาชิกที่มาใช้บริการศูนย์ย่อย
ได้รับ Promotion รายเดือนเฉพาะศูนย์ย่อย
มีโอกาสไปท่องเที่ยวประเทศจีน กับการจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ไวทอป เส้นใยอัจฉริยะ กระตุน้
การไหลเวียนโลหิต
มีโอกาสได้รับการแจก Walk-In ทำ�การตลาด และการประชาสัมพันธ์ร่วมกับบริษัทฯ ในฐานะ
ศูนย์ย่อยของบริษัทฯ
ได้รับการประชาสัมพันธ์ศูนย์ย่อย ผ่านสื่อ Internet ใน www.thaidham.com
ลงทุนเพียง 15,000 บาท ครั้งเดียว กับสิทธิประโยชน์ตลอดชีพ สู่เส้นทางแห่งอภิมหาเศรษฐี ใน
ฐานะศูนย์ย่อยไทยธรรม
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เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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Weekly News
E-Mail นัน้ สำ�คัญฉะนี้
ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอเชิญชวนสมาชิกไทยธรรมทุกท่าน ส่ง E-Mail ของท่านมายังบริษัทฯ ที่
thaidhamallianze@hotmail.com เพื่อการรับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯอย่างใกล้ชิด โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายใดๆ
• รับ TDA Weekly Updates ข่าวสาร และความรู้ทางการแพทย์เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ไทยธรรม ทุกสัปดาห์
• รับชม Healti Secret ตอนล่าสุดบน Internet และอุปกรณ์ไร้สายทุกชนิด
• รับข่าวสาร การอบรมทั่วประเทศของบริษัทฯ
• ติดตามประสบการณ์ผู้ใช้ และงานวิจัยใหม่ๆของบริษัทฯ
ให้ TDA Weekly News เป็นช่องทางการสื่อสารอย่างใกล้ชิดในครอบครัวไทยธรรมของเรา
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เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

คืนกลับความอ่อนเยาว์ให้ผิวรอบดวงตา
ให้ดวงตาคู่สวย สวยยิ่งขึ้น
Eye Cream
ลดเลือนริ้วรอย ด้วยสารประกอบไดเปปไตด์
มีส่วนผสมของพืชพรรณธรรมชาติกว่า 8 ชนิด
ทะนุถนอมบำ�รุงผิวรอบดวงตาให้อ่อนเยาว์
มีสารลดการสร้างเม็ดสี ลดรอยคล้ำ�รอบดวงตา
ใช้ได้กับทุกสภาพผิว แม้ผิวบอบบางแพ้ง่าย
Eye Lift
ลดเลือนริ้วรอยอันเกิดจากการแสดงสีหน้า และอารมณ์
ด้วยสารประกอบเฮกสะเปปไตด์ และ ไดเปปไตด์
ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว ลดริ้วรอยเล็กๆ อันเกิดจากความ
แห้งกร้าน ด้วยสาหร่ายคอลเรลล่า และสาหร่ายอัลจิน
ให้พลังงานแก่เซลล์ผิว และปกป้องเซลล์ผิวจากแสงแดด
ด้วยสารสกัดจากแพลงตอนทะเล
ทาลงบนผิวรอบดวงตา เพื่อยกกระชับผิวก่อนแต่งหน้า
โดยไม่ทำ�ให้เป็นขุย
ใช้ได้กับทุกสภาพผิว แม้ผิวบอบบางแพ้ง่าย

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

เวชสำ�อางแนะนำ�โดยแพทย์ผิวหนัง และเภสัชกร
Recommended by
Dermatologists and Pharmacists
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โปรโมชั
น
่
ประจำ
�
เดื
อ
น
  6 ตุลาคม 2012 – 5 ธันวาคม 2012
โปรโมชั่นชุด ทั้งใส-ทั้งตึง

• Grape Seed Plus Lycopene + Collagen V

• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract +
    Orezol Ten

ราคาพิเศษ
บาท

ราคาพิเศษ
บาท

(1,000 PV/620 BV)

(1,000 PV/700 BV)

1,000
จากราคาเต็ม 1,380 บาท

1,000
จากราคาเต็ม 1,230 บาท
โปรโมชั่นชุด บำ�รุงสมอง และหลอดเลือด
• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract +
   Fisher Gold

โปรโมชัน่ ชุด Double Grape Seed หน้าใส - ไร้ฝา้
• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract +
    Grape Seed Plus Lycopene

ราคาพิเศษ
บาท

ราคาพิเศษ
บาท

1,000
จากราคาเต็ม 1,180 บาท

1,000
จากราคาเต็ม 1,230 บาท

(1,000 PV/700 BV)

โปรโมชัน่ ชุด สมอง-หัวใจ-ไต-กระตุน้ ภูมติ า้ นทาน

• Grape Seed Oil Plus Spirulina +
    Orezol Ten + Fisher Gold  

(1,000 PV/700 BV)

โปรโมชั่นชุด สมอง-หัวใจ-ไต-ผิวพรรณ

• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract +
    Orezol Ten + Fisher Gold

ราคาพิเศษ
บาท

1,500
จากราคาเต็ม 1,880 บาท
(1,500 PV/1,050 BV)

โปรโมชั่นชุด กระตุ้นภูมิต้านทาน

• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract +
    Spirumac

• GT Mac (30 ซอง) + Grape Seed Oil Plus Spirulina

ราคาพิเศษ
บาท

ราคาพิเศษ
บาท

(1,300 PV/910 BV)

(2,800 PV/1,960 BV)

1,300
จากราคาเต็ม 1,660 บาท
โปรโมชั่นชุดควบคุมน้ำ�หนัก-ป้องกันมะเร็ง

• Grape Seed Oil Plus Grape Skin Extract +
    Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract   

ราคาพิเศษ

1,800  
บาท
จากราคาเต็ม 2,080 บาท
(1,800 PV/1,260 BV)
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โปรโมชั่นชุด ย้อนวัย

2,800
จากราคาเต็ม 3,180 บาท
โปรโมชั่นชุดป้องกัน-ร่วมบำ�บัดมะเร็ง

• Grape Seed Extract Plus Turmeric Extract +
     Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract  

ราคาพิเศษ
บาท

1,200
จากราคาเต็ม 1,560 บาท
(1,200 PV/840 BV)
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

โปรโมชั่นชุด ควบคุมน้�ำ ตาลในเลือด สำ�หรับผู้ที่มีน�้ำ ตาลในเลือดสูง
•  Sukar + Sweet Secret + Grape Seed Extract Plus Mulberry
   (รับประทาน Sukar  1 แคปซูล/วัน + Sweet Secret 2 เม็ด/วัน +
     Grape Seed Extract  Plus Mulberry 1 แคปซูล/วัน)

ราคาพิเศษ
บาท

2,400
จากราคาเต็ม 2,480 บาท
(2,400 PV/1,645 BV)

•  Sukar (2) + Sweet Secret + Grape Seed Extract Plus Mulberry
   (รับประทาน Sukar  2 แคปซูล/วัน + Sweet Secret 2 เม็ด/วัน +    
   Grape Seed Extract Plus Mulberry 1 แคปซูล/วัน)

ราคาพิเศษ

3,480  
บาท
จากราคาเต็ม 3,580 บาท

โปรโมชั่นชุด ลดโคเลสเตอรอล
• Chola (2) + Fisher Fish (2)

ราคาพิเศษ
บาท

3,000
จากราคาเต็ม 3,500 บาท
(3,000 PV/2,025 BV)

โปรโมชั่นศูนย์ย่อย
(โปรโมชั่นทุก 30,000 บาท และ ทุก 60,000 บาท
ไม่ซ้อนกัน ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
•  ยอดศูนย์ย่อยทุก 30,000 บาท ได้รับผลิตภัณฑ์
   Grape Seed Oil Plus Grape Skin Extract
   มูลค่า 1,400 บาท ฟรี 1 ขวด

(3,480 PV/2,400 BV)

โปรโมชั่นชุด บำ�รุงสมอง สร้างความสูง ลูกรัก
• GT Gold (L) + Fisher Pluzz

ราคาพิเศษ

2,400
บาท
จากราคาเต็ม 2,700 บาท

•  ยอดศูนย์ยอ่ ยทุก 60,000 บาท ได้รบั ผลิตภัณฑ์ GT Mac
    มูลค่า  2,400 บาท

(2,400 PV/1,680 BV)

• GT Gold (L) + Fisher Pluzz + Vitacal

ราคาพิเศษ

3,000
บาท
จากราคาเต็ม 3,580 บาท
(3,000 PV/2,100 BV)

โปรโมชั่นชุด ลดโคเลสเตอรอล

โปรโมชั่นสุดพิเศษ สำ�หรับนักรีครูทคนเก่ง

แนะนำ�สมาชิกใหม่ทุก 3 คน มียอดซื้อคนละ 3,000 บาท
ได้รับ PC Plant Stem Cells สเต็มเซลล์จากพืช บำ�รุง
ฟื้นฟู และซ่อมแซมผิวหน้า 1 ขวด มีถึง 5 ชนิดให้เลือก
ตามความต้องการเฉพาะบุคคล มูลค่าขวดละ 600 บาท

• Chola + Fisher Fish

ราคาพิเศษ
บาท

1,550
จากราคาเต็ม 1,750 บาท
(1,550 PV/1,040 BV)
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Thaidham Announcement

เรียน สมาชิกไทยธรรมที่รักทุกท่าน
บริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด ตัวแทนจำ�หน่าย Kryolan
แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เครื่องสำ�อางระดับโลกจาก
เวทีประกวด Miss Universe 2009-2011 ขอเรียนแจ้งการ
ปรับราคาสินค้า Kryolan 2 รายการ เนื่องจากเป็นการ
ปรับราคาจากบริษัทผู้ผลิต คือ Kryolan เยอรมันนี
			
เดอร์ม่าคัลเลอร์ รีฟิล พาเลท (Dermacolor Refill
Palette) (Art. 75005) : D0, D3, D5, D18, D19, D64
จากราคาสมาชิ ก ตลั บ ละ 350 บาท เป็น 450 บาท
ราคาขาย 565 บาท
ราคาใหม่เริ่มปรับใช้วันที่ 6 ตุลาคม 2012
เดอร์ม่าคัลเลอร์ ฟิกซิ่ง พาวเดอร์ (Dermacolor
Fixing Powder) P4 (Art. 75700)ขนาด 20 กรัม
จากราคาสมาชิก กระปุกละ 980 บาท เป็น 880 บาท
ราคาขาย 1,100 บาท
ราคาใหม่เริ่มปรับใช้วันที่ 6 กันยายน 2012

1
2

บริษัทฯขอขอบพระคุณสมาชิกฯ
ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน และ ขอเรียนแจ้ง
มาให้ทราบโดยทั่วกัน
ขอแสดงความนับถือ
อ.รินทร์ลภัส สิริวัฒน์ธนะ
กรรมการบริหารฝ่ายการขาย
6 ตุลาคม 2012
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1. เวลาทำ�การของบริษัทฯ
วันจันทร์ – วันเสาร์ เปิดบริการ 10.00 – 19.00 น.
วันอาทิตย์ และวันหยุดบริษทั ฯ หยุดตามวันนักขัตฤกษ์
2. วิธีการชำ�ระค่าสินค้ามี 3 วิธี ดังนี้
2.1 ชำ�ระเป็นเงินโอน
โดยท่านโอนเงินเข้าบัญชี บริษทั ฯ ตามราคาสินค้า
และแฟกซ์ใบโอนเงินพร้อมกับรายการที่สั่งมาที่
แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์แฟกซ์ 02-363-4422
โอนเข้าบัญชีชื่อ...บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด
• ธนาคาร กรุงเทพ สาขา อินทรารักษ์
ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 212-0-81073-0
• ธนาคาร กสิกรไทย สาขา พระราม 9
ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 713-2-33215-5
• ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา ถนนสุขาภิบาล 1
ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 265-1-22092-8
• ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนนนวมินทร์
ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 077-2-43476-3

2.2 ชำ�ระเป็นเงินสด

• ซื้อสินค้าด้วยตนเองที่บริษัทฯ

2.3 ชำ�ระด้วยบัตรเครดิต

• ซื้อสินค้าด้วยตนเองที่บริษัทฯ
• ไม่คิดค่าธรรมเนียม กรณีชำ�ระ 1,000 บาทขึ้นไป

3.วิธีการส่งสินค้ามี 3 วิธี ดังนี้
3.1 ส่งทางไปรษณีย์

(กรณีท่านโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ)

3.2 ส่งทางรถทัวร์ รถตู้ และ NTC

(กรณีท่านโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ)

3.3 ส่งโดย Messenger

เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สั่งซื้อล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 วัน กรณีท่านโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ
4.ค่าจัดส่งสินค้า (เริ่ม 7 มี.ค. 51)

4.1 จัดส่งทางไปรษณีย์
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• สั่งซื้อ 3,000 บาท ขึ้นไป จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
• สั่งซื้อ 5,000 บาท ขึ้นไป จัดส่งฟรี (EMS)
• สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 3,000 บาท ค่าจัดส่ง 150 บาท (EMS)
• สัง่ ซือ้ 3,000 – 4,999 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท (EMS)

4.2 จัดส่งทางรถทัวร์ รถตู้ และ NTC
• ระบุรถทัวร์ หรือรถตู้
- สั่งซื้อ 10,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี
- สั่งซื้อต่ำ�กว่า 10,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
• จัดส่งโดย บริษัทขนส่ง NTC
- สั่งซื้อ 5,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี
- สั่งซื้อต่ำ�กว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 150 บาท
4.3 จัดส่งโดย Messenger
• สั่งซื้อ 5,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี
• สั่งซื้อต่ำ�กว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
หมายเหตุ : กรณีทส่ี มัครสมาชิกเพียงอย่างเดียว ค่าสมัคร
สมาชิก 250 บาท ตลอดชีพ เสียค่าจัดส่งเอกสาร 50 บาท
(ลงทะเบียน) กรณีที่ไม่สามารถสมัครด้วยตนเอง
สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
1. ซื้อสินค้าในราคาสมาชิก
2. โฟลเดอร์ 1 ชุด (ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
ทั้งหมด รวมถึงรายละเอียดแผนการตลาดที่มี
ณ ปัจจุบัน)
3. ได้รับบัตรสมาชิก โดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
4. ผลประโยชน์ตอบแทนตามแผนการตลาดของ
บริษัทฯ ซึ่งจะโอนเข้าบัญชีสมาชิกในวันที่ 15
ของทุกเดือน(กรณีทต่ี รงกับวันหยุดจะโอนให้ใน
วันทำ�การถัดไป)
5. สิทธิพเิ ศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษทั
เงื่อนไขการสมัครสมาชิก
กรอกใบสมัครด้วยตนเองเท่านัน้ โดยระบุรายละเอียด
ทีถ่ กู ต้องครบถ้วนสมบูรณ์โดยเฉพาะ
1.1 ชื่อ-สกุล
1.2 ที่อยู่ส�ำ หรับจัดส่งเอกสาร และสินค้าอย่างละเอียด
1.3 หมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อ
1.4 เลขที่บัตรประชาชน พร้อมแนบสำ�เนา
1.5 เลขที่บัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัคร พร้อมแนบ
สำ�เนา
1.6 ชื่อสปอนเซอร์ (ผู้แนะนำ�)
1.7 ค่าสมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพ 250 บาท
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บ้านของเรา บอกข่าวคราวความเคลื่อนไหว โปรโมชั่นราย 2 เดือน โปรแกรมการบรรยาย
ทั่วประเทศ ข่าวสารทันสมัย และแพทย์ทางเลือก รวมประสบการณ์จริงจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ทั่วประเทศ
เพียงสมัครสมาชิกเล่มละ 25 บาท (รวมค่าจัดส่ง) ปีละ 150 บาท หรือเพียงเดือนละ 12.50 บาท
ท่านก็จะได้รับวารสาร 4 สี ขนาด A5 ความหนา 52 หน้า ส่งตรงถึงบ้านทุกฉบับ
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(055) 253-377

(044) 341-387
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ศูนย์ อ.เมือง จ.สตูล โทร. (074) 723-287
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ผลิตภัณฑ์เส้นใยอัจฉริยะ

จากเส้นใย
ถักทอจากเส้นใย MBF โดยมีแร่ธาตุ 42 ชนิด ให้คลืน่ ฟาร์อนิ ฟาร์เรด รังสีแห่งชีวติ กระตุน้ การไหลเวียนโลหิต
ซ่อมแซมเซลล์ ทำ�ให้ออกซิเจนไปเลีย้ งเนือ้ เยือ่ มากขึน้ ลดอาการอักเสบ ลดบวม คลายกล้ามเนือ้ ลดอาการเจ็บปวด
และอ่อนล้า

ก
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