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สวัสดีปีใหม่
2013
เพราะน้ำ�เป็นกลไกสำ�คัญของชีวิต
น้ำ�อัลคาไลน์ไวทอป
น้ำ�ด่างเพื่อชีวิต

ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอมอบของขวัญปีใหม่จาก
ใจ แทนความรัก ความห่วงใย ความปรารถนาดี ให้พี่น้อง
ครอบครัวไทยธรรมมีสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่สมบูรณ์
แข็งแรง ด้วยการมอบกระติกใส่น้ำ�อัลคาไลน์ไวทอป ให้ทา่ น
พกติดตัว มีให้เลือกถึง 5 สี ตามใจชอบ ฟรี ในยอดซื้อทุก
3,000 บาท รับทันที! ที่ศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรม ทั่วประเทศ
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บ้ข อาง เนนี
้
รา

ี า
ส่งท้ายปเก่

ต้อนรับปีใหม่

สวัสดีคะ่ พีน่ อ้ งครอบครัวไทยธรรมทีร่ กั ทุกท่าน
เวลาเป็นสิง่ มีคา่ และไม่เคยคอยใคร เผลอเพียงเดีย๋ ว
จะเข้าปีใหม่ 2013 กันแล้ว เป็นความรวดเร็ว และ
ผ่านเลย อย่างที่หลายคนอาจประสบความสำ�เร็จ
มากมาย แต่หลายคนกลับไม่ได้อะไรเลย

แต่ละวันเวลาได้พาประสบการณ์ผา่ นเข้ามาทุกวีว่ นั
เจอคนจริงก็ยม้ิ เจอคนโกงก็ปวดใจ ฯลฯ เหตุอะไรๆ
ก็ผ่านไปเป็นอดีต รวมถึงเรื่องที่หลายๆคนตั้งใจ
วางแผนการณ์ จะขยัน อดทน จะเป็นคนสร้าง
ความสำ�เร็จ ตัง้ ท่าตัง้ แต่มกราคมต้นปี จนธันวาคม
จบกัน ไม่ทันแล้ว ผ่านไปไม่รู้กี่ความสุขที่อยาก
จดจำ� กี่ความช้ำ�ที่อยากจะลืม แต่ละเรื่องเรามี
ส่วนอยู่ในเรื่องราวที่ต่อไปนี้ก็จะเหลือแค่ เป็น
ประวัติศาสตร์ ถ้าเราเข้าใจ และมีสติพอ ตั้งใจให้
แน่วแน่กับทุกเรื่องราว เราคงควบคุมประวัติชีวิต
ของเราให้มีแต่เรื่องสวยงามได้

ปีใหม่ 2013

นี้ จึงถือเป็นโอกาสอันดี
ที่เราทุกคนจะได้ทบทวนบทบาทชีวิต เพื่อได้แก้ไข
เพื่อสรรสร้างอย่างมีเป้าหมาย จากนี้เราจะไม่เสีย
เวลาผ่านเลย ทุกเวลา คือ ความสำ�เร็จ หากเรา
ลงมือทำ�
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บ้ข อาง เนนี
้
รา

บริษทั มีเป้าหมายสำ�คัญ ทีต่ อ้ งการให้ทกุ คนประสบ
ผลสำ�เร็จ และมีความสุขอย่างมัน่ คงถาวร อย่างที่
เราต่างฝันร่วมกันเสมอมา จึงมีกิจกรรมให้สมาชิก
ได้มีโอกาสพบกัน ในแต่ละครั้ง มีทั้งความรู้ด้าน
สุขภาพ ป้องกัน และบำ�บัดโรคภัยด้วยอาหารเสริม
ของไทยธรรมฯ เพื่อให้จ่ายผลิตภัณฑ์เพื่อดูแล
ผู้อื่นได้ถกู ต้อง ดูแลตัวเอง และคนทีเ่ รารักได้ ฯลฯ
ยังมีกจิ กรรมทีท่ �ำ ให้พวกเราผ่านอุปสรรค การลองใจ
การวัดใจ ประทับใจ จนเชือ่ ใจ ฯลฯ ทำ�ให้ตา่ งเป็น
บุคคลสำ�คัญของกันและกัน และสิ่งเหล่านี้ก็จะ
กลายเป็นหนึง่ ในประวัตศิ าสตร์หรือตำ�นานกล่าวขาน
ที่ดี มีงานดี คนดีมารวมกัน ด้วยมิตรภาพ และ
ความรักมีความเชือ่ ในทิศทางเดียวกัน และยังมีฝนั
ร่วมกัน ในแต่ละก้าวที่เดิน เราก็มีรายได้เพิ่มขึ้นๆ
จนไปถึงเป้าหมายแห่งความสุขด้วยกัน ไม่มีอะไร
สุขใจเท่าชีวิตนี้ เราเป็นคนลิขิตเอง ทั้งการอบรม
ศูนย์ใหญ่ 3 ทีม และอบรมศูนย์ยอ่ ยภายใต้รหัสลับ
86 ทัง้ 3 ทีม ได้เคล็ดลับ ความรู้ และวิธนี �ำ ทีมไป
ให้ถงึ จุดหมาย นอกจากความเข้าใจ และรูจ้ ริงแล้ว
ขอให้คว้าฝัน มีความสำ�เร็จในเป้าหมาย อย่างเกินคาด
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ขณะทีเ่ ขียนฉบับนี้ อ.ติก๊ รินทร์ลภัส คุณยุย้ อาริยา
และจารุณี เพิ่งทำ�งานสำ�เร็จ ด้วยความเบิกบาน
และชืน่ ใจ อยูท่ จ่ี ไู ห่ ประเทศจีน เวลาเราทัง้ 3 คน
ดีใจ เราจะดีใจมากกว่าใครเพราะเรามีพน่ี อ้ งสมาชิก
ไทยธรรม ทุกคนอยูใ่ นใจ ทุกความสำ�เร็จจึงสะท้อนถึง
ครอบครัวไทยธรรมกันหมดทุกคน แล้วจะเก็บมาเล่า
ต่อกันฟังอีกครั้ง
เพียงอยากบอกว่า ทุกความสำ�เร็จ ต้องมาจากการ
กระทำ� ปี 2013 นี้ เราจะไม่ผา่ นเลย ขอให้ทกุ คน
มีกำ�ลังใจ และประสบความสำ�เร็จกับชีวิต และ
การงานทุกคนค่ะ
ด้วยความรัก

จารุณี เดส์แน็ช
กรรมการบริหาร
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บ้านนีเ้ ศรษฐกิจดี เดือนธันวาคม 2012 - มกราคม 2013

เวลาช่างผ่านไปรวดเร็วจริงๆเลยค่ะ ถึงปลายปี
2012 แล้ว เพื่อนๆเตรียมตัวรับปีใหม่ที่จะมาถึงนี้
แล้วหรือยังคะ ภาวะเศรษฐกิจ การเมืองไม่ปกติ
อย่างนี ้ การใช้ชีวิตของพวกเราจะต้องเตรียมรับ
สถานการณ์อย่างไรบ้างยังไม่รู้ พวกเราคงไม่ปล่อย
ชีวิตไปวันๆหรอกนะคะ ต้องวางแผนตั้งรับ หาก
เศรษฐกิจฝืดเคืองเงินทองหายาก พวกเราต้องขยัน
เพิม่ ขึน้ เป็น 2 เท่าเลยค่ะ ถ้าจะรักษาความเป็นอยู่
ของพวกเราไว้ ไม่ให้ตอ้ งยุง่ ยากนัก พวกเราจะทำ�
อย่างไรดี

และออกพื้นที่ด้วยกัน นำ�ทีมของเราตั้งเป้าหมาย
และวางแผนการทำ�งานอย่างต่อเนื่อง บันทึกการ
ทำ�งานเทียบกับตารางเวลาตามแผนที่กำ�หนดไว้
ให้สอดคล้องกัน ค่อยๆปรับรูปแบบการทำ�งานให้
ทำ�ง่าย ทำ�ได้ถนัด และทำ�จนชำ�นาญ

1. การตรวจสอบรายชื่อลูกค้าผู้บริโภค บันทึก

ทุก คนต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ รั บ ทุ ก
สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างสุขุม ไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรคทั้งหลายที่จะเกิดขึ้น เพราะพวกเราเป็น
ั นาทัง้ กาย และจิตใจมาแล้ว
นักขายมือทองทีไ่ ด้พฒ
ยกระดับจิตวิญญาณของพวกเราให้สูงขึ้น เหนือ
ปัญหาทั้งมวล เป้าหมายของพวกเราต้องพบกับ
ความสำ�เร็จเท่านั้น วันเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว
ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า ใครเป็นอย่างไร สำ�หรับคนไม่
รอเวลา ไม่รอโชคชะตา พวกเขาก็จะดิ้นรนต่อสู้

3. ให้เวลาส่วนใหญ่กบั ทีมผูน้ �ำ ของเรา ในการฝึกฝน
ตนเองให้เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ เรือ่ งสินค้า และงานขาย
ต้องเป็นผูใ้ ห้ สามารถแบ่งปันให้ผอู้ น่ื ได้อย่างไม่รสู้ กึ
เหน็ดเหนื่อย สร้างทัศนคติความคิดบวกที่มาจาก
ภายในตัวตนของพวกเรา มีหัวใจบริการ ชอบ
ช่
เตรียมตัวรับปีใหม่ รับสถานการณ์ท่ี ไม่ปกติ พวกเรา วยเหลือ ขยัน อดทน ไม่ยอมพ่ายแพ้ตอ่ อุปสรรค
ต้องวางแผนการทำ�งานอย่างละเอียด เริ่มจาก ทั้งมวล
รายละเอียดการสั่งสินค้า และวันที่ครบกำ�หนด
สั่งต่อ เราควรโทรเยี่ยม ถามเรื่องราวข่าวส่วนตัว
ของลูกค้าอย่างสม่ำ�เสมอ แม้ไม่ได้พบเจอ ก็รู้สึก
ได้ถึงความห่วงใย แจ้งข่าวดีจากบริษัทฯเป็นระยะ
และหาลูกค้าเพิม่ เสมอตามกำ�หนดการทีต่ ง้ั ไว้ 5 คน
ใหม่ตอ่ เดือน หรือ 10 คนใหม่ตอ่ เดือน กับยอดซือ้
ที่จัดให้มีต่อเนื่อง 1,000 - 3,000 บาท ต่อเดือน
ของครัวเรือน

2. ติดต่อพบปะกับทีมนักขายใหม่เสมอๆ โดยเฉพาะ

คนทีข่ ยัน และทัศนคติดี เป็นพีเ่ ลีย้ งคอยให้ค�ำ แนะนำ�
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ไปให้บรรลุเป้าหมายของเขาให้ได้ และจะไม่หยุดยัง้
ไม่รออะไรทัง้ สิน้ เพราะผลลัพธ์ทไ่ี ด้ชา่ งหอมหวาน
สุขสดใสเสียนีก่ ระไร ทุกคนทราบดีถงึ ผลลัพธ์นแ้ี ล้ว
จะรออะไรอยูเ่ ล่า เร่งมือ เร่งตัวของพวกเราขึน้ อีกนิด
อย่าได้พอใจเท่าทีม่ ี เพราะมันจะไม่น�ำ ความสำ�เร็จ
ขัน้ สูงมาสูพ่ วกเรา แล้วเพือ่ นๆเป็นพวกเราทีอ่ ยูใ่ น
กลุ่มผู้ประสบความสำ�เร็จหรือเปล่าคะ
ชีวิตคนเรา “สามารถเป็นในสิ่งที่ต้องการได้เสมอ”
ถ้าพวกเขากล้าพอ เข้มแข็งพอที่ฝ่าฟัน กล้าที่จะ
มายืนอยูข่ า้ งหน้าด้วยความภาคภูมใิ จในตัวเขาเอง
“คุณเป็นในสิง่ ทีค่ ณ
ุ คิด” คิดอยากเป็นอะไรกันบ้าง
คะ “คุณต้องการเป็นผูส้ �ำ เร็จใช่ไหม” ทุกคนต้องการ
เหมือนกัน แต่จะเป็นได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่ที่ใจ
ของใครใจขนาดไหน พวกเราสร้างทุกอย่างขึ้นมา
ได้ด้วยมือของเราเองค่ะ
สำ�หรับนักขายผู้ประสบความสำ�เร็จเท่านั้นจึงจะรู้
ว่าชีวิตมีแต่เรื่องง่าย มีแต่ความร่าเริง มีแต่เรื่อง
เป็นสุข เงินทองหาง่าย ใช้เพลินสบายใจเพราะ
หาใหม่ได้ตลอดเวลา มีแต่มิตรภาพ ทุกเรื่องราว
ในชีวิตของพวกเขามีแต่เรื่องดี ไม่มีปัญหา ไม่มี
อุปสรรคใดๆ มาเป็นกลุ่มผู้ประสบความสำ�เร็จกัน

นะคะ อะไรอะไรก็ไม่ได้ยากอย่างทีค่ ณ
ุ คิด เพราะ
ทุกสิง่ ทุกอย่างมีเรือ่ งราวความเป็นมาเป็นไป มีทว่ ง
ทำ�นองของเขา อยู่ที่พวกเราจะเข้าใจ และหาพบ
หรือไม่ ค้นให้เจอทางสำ�เร็จของคุณนะคะ
รัก และห่วงใยเสมอ
จากเพื่อนของคุณ อ.ติ๊ก ไทยธรรมค่ะ

อาจารย์ รินทร์ลภัส สิริวัฒน์ธนะ
E-mail : rinrapat_tik@hotmail.com
Facebook : Tik Nice-girl@facebook.com
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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ทุกชีวิต

มีค่า

เราปรารถนาให้ปลอดภัยจากโรคภัย

ดิฉนั ไม่เคยเบือ่ ไม่เคยท้อ ที่จะยึดมัน่ ในการทำ�ความดี
เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นจากทุกข์ที่มาจาก
โรคภัยไข้เจ็บ ด้วยหัวใจของเราทีพ่ อ่ เคยปลูกฝังให้
เป็นคนช่วยเหลือผูอ้ น่ื ด้วยความจริงใจ ดิฉนั จึงยึดมัน่
ในการช่วยเหลือบุคคลให้พน้ จากทุกข์ทม่ี าจากโรคภัย
ไข้เจ็บ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ จึงใช้ชื่อทีมงาน
เครือข่ายแห่งรัก ดูแลทุกคนด้วยความรัก ความจริงใจ
ความปรารถนาดี อย่างแท้จริง
ดิฉนั ได้ชว่ ยเหลือให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแก่คนที่
เป็นโรคจำ�นวนมาก โดยบริจาคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ไปตามสายงานของลูกทีม ในแต่ละเดือนไม่ต่ำ�กว่า
10,000 บาท ต่อเดือน ตัง้ แต่ปี 2009 ก็ท�ำ มาเรือ่ ยๆ
จนปี 2012 ได้เจอกับสมาชิกท่านหนึ่ง ซึ่งดิฉัน
คาดไม่ถึงว่าได้มาเจอกัน คือ คุณวรัญญู สุดคำ�นึง
เมื่อประมาณ 30 กว่าปีก่อน เธอได้ช่วยเหลือ
น้องสาวดิฉันในยามที่ดิฉันกำ�ลังลำ�บาก เพราะ
ครอบครัวเธอมีฐานะ แต่หลังจากผ่านไป 30 กว่าปี
ดิฉันได้เจอกับเธออีกครั้ง และดิฉันแทบจะร้องไห้
ไม่อยากเชื่อสายตาตนเอง เพราะผิวเธอคล้ำ�มาก
ซีดเหลือง จากคนที่สวย ผิวขาว น่ารัก เธอได้เล่า
ให้ดิฉันฟังว่า เธอเป็นโรคเก๊าท์ และโรคธาตุเหล็ก
ในเลือดสูง รักษามานาน 30 ปีแล้ว ไปไหนมาไหน
ก็มแี ต่คนซุบซิบว่าเป็นโรคเอดส์หรือเปล่า เธอรูส้ กึ
เครียดมาก น้องสาวของดิฉันมาชวนให้ดิฉัน และ
ลูกสาว คุณนุชรีย์ ชูคง ผู้อ�ำ นวยการศูนย์ อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช ไปเยี่ยมเธอ เราสนิทกันมาก
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เหมือนญาติพี่น้องกัน แต่เธอปฏิเสธ โดยบอกว่า
ไม่อยากพบใคร ไม่อยากทำ�อะไร ชีวติ ไม่มคี วามหวัง
แล้ว ไม่มีอะไรเหลือเลย อยู่ทุกวันนี้เพื่อรอวันตาย
สิง่ ทีเ่ ธอทำ�เป็นประจำ� คือสวดมนต์ไหว้พระเท่านัน้
ดิฉันตัดสินใจชวนลูกสาวไปเยี่ยมเธออีก แสดง
ความหวังดีกับเธออย่างจริงใจจนเธอยอมรับ และ
ยอมพูดคุยกับเราอย่างเปิดเผยเล่าเรือ่ งราวทุกอย่าง
ที่เกิดขึ้น ดิฉันรับปากว่าจะช่วยเหลือเธอ โดยดิฉัน
จะดูแลเป็นพิเศษ ดิฉันให้รับประทานผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร คือ สารสกัดเมล็ดองุ่น และน้ำ�มัน
เมล็ดองุ่น หลังจากรับประทานไปได้เพียง 1 เดือน
เธอเปลี่ยนไป จากผิวที่คล้ำ� ก็สดใสขึ้น สุขภาพ
แข็งแรงขึน้ มาก ไปไหนก็มแี ต่คนทักว่าไปทำ�อะไรมา
เธอบอกว่ารับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ
บริษทั ไทยธรรม และเธอก็ได้บอกต่อ จนญาติพน่ี อ้ ง
เธอก็หนั มารับประทานกัน สุขภาพทุกคนดีขน้ึ เธอ
ดีใจมาก และตัง้ ใจอยากทำ�ธุรกิจ เพราะเธอมีรายได้
ที่เกิดจากการบอกต่อของเธอ
ดิฉนั รูส้ กึ โชคดีทส่ี ดุ ทีไ่ ด้มาเจอกับบริษทั ไทยธรรม
ทีม่ ผี บู้ ริหารทีม่ คี ณ
ุ ธรรม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีม่ ี
คุณภาพ ซึ่งเป็นส่วนทำ�ให้เราประสบความสำ�เร็จ
ดิฉนั และทีมงานเครือข่ายแห่งรัก ต้องขอขอบคุณ
มูลนิธิไทยคุณธรรมด้วย ที่ได้ชว่ ยเหลือผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็น
โรคมะเร็ง และโรคอืน่ ๆ อีกหลายราย
วัลทณีย์ ห้องสีปาน
เพชรบริหาร
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ลูกชายของฉั
น
เป็นมะเร็งกระดูก
พรทิพย์ สุรยิ ะมณี

เริม่ แรกแม่สงั เกตเห็นน้องโอชินเดินกระเผลกแบบ
ลงน้�ำ หนักไม่ได้ เลยพาไปพบแพทย์ทโ่ี รงพยาบาลเถิน
พยาบาลให้ยามารับประทานแต่กไ็ ม่หาย แม่กเ็ ลย
ขอเอ็กซเรย์ดู แพทย์โรงพยาบาลเถินแจ้งว่ากระดูก
ผิดปกติ เลยส่งตัวมาโรงพยาบาลลำ�ปาง แพทย์
แจ้งว่าน้องอาจเป็นโรคร้าย และจะส่งตัวไปรักษา
ที่โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่นะ ตอนนั้นแม่
สับสนมาก ร้องไห้แบบไม่อายสายตาใครเลย ที่
แพทย์ระบุแบบนี้ วันที่ 10 พ.ค. 2012 หมอนัดผ่าตัด
ชิน้ เนือ้ วันที่ 23 พ.ค. 2012 นัดมาฟังผล ผลปรากฏ
ว่าน้องเป็นมะเร็งทีก่ ระดูก ต้องตัดขาน้อง ก่อนทีจ่ ะ
ลุกลามไปบริเวณอืน่ คุณอรุณรัชนี เอือ้ อารี (แหม่ม)
ศูนย์ยอ่ ย อ.เถิน จ.ลำ�ปาง แนะนำ�ให้โทรศัพท์ปรึกษา
คุณยุ้ย และพี่เปิ้ล จารุณี สุขสวัสดิ์ คุณยุ้ยรับ
น้องโอชินเข้าเป็นคนไข้ในมูลนิธิไทยคุณธรรม
เพื่อให้น้องได้รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ต้ า นมะเร็ ง มีสารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัด
ขมิ ้ นชั น สารสกัดสูตรต้านมะเร็ง ชื่อ ไฟโตเจน
สารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม และสารสกัด
จากสาหร่ายแดง คุณยุย้ บอกว่า ผลิตภัณฑ์ใหม่
ชื่อ มูชิ จากเห็ดในทางการแพทย์ 3 ชนิด มีงานวิจัย
เรื่องการหยุดยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็ง และ

สเต็มแมค

ไฟโตเจน

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ลาดีน

กระตุน้ ให้ภมู ติ า้ นทานของร่างกายไปฆ่าเซลล์มะเร็ง
เอง ผลิตภัณฑ์มูชิ ดีมากๆเลยค่ะ เวลาน้องโอชิน
ทำ�เคมีบ�ำ บัด ไม่มอี าการข้างเคียงใดๆเลย รับประทาน
ข้าวได้ดี น้�ำ หนักก็เพิม่ ขึน้ น้องสุขภาพดีมาก เหมือน
คนไม่เป็นมะเร็งเลย วิ่งเล่นสบาย ตากแดดก็ไม่
เป็นอะไร ปกติแล้ว คนทีไ่ ด้รบั เคมีบ�ำ บัดจะออกแดด
ไม่ได้ และคนทีบ่ า้ นเห็นน้องโอชิน เค้าบอกว่าเหมือน
คนปกติไม่เหมือนคนป่วยเลย ทำ�เคมีบำ�บัด 4 ครั้ง
น้องไม่มอี าการข้างเคียงเลย ทำ�เคมีบ�ำ บัดเสร็จก็เอา
ยากระตุ้นไปฉีดที่บ้าน ค่าเม็ดเลือดขาวก็ดี เพราะ
การเติมเคมีบำ�บัดจะทำ�ให้เม็ดเลือดขาวลดลง แต่
น้องโอชินรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่ม
ต้านมะเร็งของไทยธรรม ปรากฏว่าเม็ดเลือดขาว
ไม่ลดลงเลย จากที่แพทย์ 4 ท่าน ลงความเห็นให้
ตัดขาน้องในเดือนตุลาคมทีผ่ า่ นมา ปัจจุบนั น้องโอชิน
ไม่ต้องตัดขาแล้ว ขอขอบคุณ มูลนิธิ ไทยคุณธรรม
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ มากๆค่ะ

เกรพซีด เอ็กซ์แทรค พลัส
เทอเมอริค เอ็กซ์แทรค

มูชิ
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อาหารเสริมบำ�รุงสมอง
ระบบประสาท และ
สายตาลูกรัก

งานวิจยั ทางการแพทย์ในรอบ 10 ปี ทีผ่ า่ นมา พิสจู น์
ได้วา่ น้ำ�มันปลาให้ผลดีทั้งในแง่ของการบำ�บัดโรค
หลายชนิดที่เกิดกับสมอง รวมทั้งใช้ต้านอาการ
ซึมเศร้า ทำ�ให้อารมณ์ดีขึ้น สมองที่มีปริมาณกรด
ไขมัน DHA ต่�ำ จะนำ�ไปสูอ่ าการซึมเศร้า พฤติกรรม
ก้าวร้าวรุนแรง ขาดสมาธิ รวมทั้งอาจนำ�ไปสู่
โรคความจำ�เสื่อมอัลไซเมอร์ได้
กรดไขมัน DHA ที่อยู่ในน้ำ�มันปลา จะช่วยทำ�ให้
การทำ�งานของผนังเซลล์ดีขึ้น ซึ่งช่วยทำ�ให้การสื่อ
สัญญาณประสาทระหว่างเซลล์มีประสิทธิภาพขึ้น

กรดไขมัน DHA มีความจำ�เป็นอย่างยิ่ง

สำ�หรับการทำ�งานที่มีประสิทธิภาพของสมอง
ในทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิดจนวันสุดท้ายของชีวิต
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับสมองในระยะเริม่ พัฒนาตัง้ แต่
เด็กอยู่ในครรภ์มารดา วัยทารก และเด็กวัยเรียน
ในขณะที่ตั้งครรภ์ ระดับกรดไขมันโอเมก้า 3 ใน
สตรีมคี รรภ์จะลดลงอย่างรวดเร็ว มีผลให้เกิดภาวะ
การซึมเศร้าหลังคลอด สตรีมคี รรภ์ควรบริโภคอาหาร
ทีเ่ ป็นปลาอย่างสม่�ำ เสมอตลอดช่วงของการตัง้ ครรภ์
มีการเก็บสถิติพบว่า สตรีมีครรภ์ที่มีระดับ DHA
ในเลือดต่ำ�มีแนวโน้มที่จะคลอดก่อนกำ�หนด

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟิช โฟร์ต้ี
น้�ำ มันปลา
250
มก.
ให้กรดไขมัน DHA 100
มก. (DHA 40%)
ให้กรดไขมัน EPA 62.5
มก. (EPA 25%)
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ในไตรมาสสุดท้ายของการตัง้ ครรภ์ เป็นการพัฒนา
สมอง และสายตาของทารกในครรภ์ สตรีมคี รรภ์
ควรบริโภคน้�ำ มันปลาในช่วงนี้ เพือ่ เสริมสร้างการ
พัฒนาสมอง และสายตาของทารก และวันแรกที่
เด็กคลอด สามารถใส่น�ำ้ มันปลาลงในน้�ำ นม เพือ่
ช่วยพัฒนาสมอง ระบบประสาท และสายตาของ
ทารกแรกคลอด ทารกทีบ่ ริโภคน้�ำ มันปลาจะมี
ลักษณะการนอนหลับทีด่ กี ว่า และระดับไอคิวทีส่ งู
กว่าทารกทีไ่ ม่ได้บริโภค ซึง่ การวัดระดับไอคิวนี้ จะ
ทำ�การวัดเมือ่ เด็กมีอายุประมาณ 4 ขวบ มารดา
ทีใ่ ห้นมบุตรควรบริโภคน้�ำ มันปลา เพราะจะทำ�ให้
ภูมติ า้ นทานโรคมีอยูใ่ นน้�ำ นมแม่ มีปริมาณมากขึน้
ทำ�ให้ทารกแข็งแรง ป้องกันการติดเชือ้ ต่างๆใน
เด็กทารกได้ รวมทัง้ ป้องกันอาการภูมแิ พ้ในเด็กได้
ด้วย
เด็กที่รับประทานน้ำ�มันปลา
เป็นประจำ� นอกจากจะมี
สมอง ประสาท สายตา และ
ไอคิวดีแล้ว ยังทำ�ให้มีสมาธิ
ดีขน้ึ และมีการนำ�น้�ำ มันปลา
มาบำ�บัดอาการสมาธิสั้นใน
เด็กด้วย นอกจากนี้ยังลด
โอกาสเกิดภูมแิ พ้ ซึง่ ในกรณี
ภูมิแพ้นี้ DHA จะมีบทบาท
มากกว่า EPA
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ฟิชเชอร์ พลัส
Fisher Pluzz

สารอาหารบำ�รุงสมอง สายตา และสมาธิลูกรัก

สารสกัดเมล็ดองุน่ มีสารออกฤทธิช์ อ่ื โอพีซี (OPCs) ซึง่ ช่วยให้วติ ามินซีในสมองทำ�งานดีขน้ึ วิตามินซี
เป็นสารอาหารจำ�เป็นในการสังเคราะห์สารสือ่ ประสาทในสมอง คือ สารนอร์อพิ เิ นฟฟริน (Norepinephrine)
สารโดปามีน (Dopamine) และสารซีโรโทนิน (Serotonin) ซึง่ เกีย่ วข้องโดยตรงกับสมาธิของมนุษย์
การเสียสมดุลของสารสือ่ ประสาททัง้ สาม ทำ�ให้เกิดโรคสมาธิสน้ั ทัง้ วิตามินซี และสาร OPCs ในสมอง
เป็นสารต้านอนุมลู อิสระประสิทธิภาพสูง และร่วมกันพิทกั ษ์เซลล์สมองจากการถูกทำ�ลายโดยอนุมลู อิสระ
วิตามินซี ยังทำ�หน้าทีก่ �ำ จัดโลหะหนักทีป่ นเปือ้ นเข้ามาในสมองด้วย สาร OPCs ยังทำ�หน้าทีเ่ หมือน
สารต้านภูมแิ พ้โดยธรรมชาติ รวมทัง้ มีคณ
ุ สมบัตติ า้ นการอักเสบ และกระตุน้ ภูมติ า้ นทาน สาร OPCs
ส่งเสริมการออกฤทธิ์ของเอนไซม์ที่ทำ�หน้าที่ควบคุมระดับสารสื่อประสาทในสมอง งานวิจัยหลายชิ้น
พิสจู น์วา่ การทีร่ ะดับโดปามีนในสมองลดลงเร็วเกินไป หรือมากเกินไป ทำ�ให้เกิดภาวะสมาธิสน้ั ซึง่ สาร
OPCs สามารถไปยับยัง้ ขบวนการนีไ้ ด้ ทำ�ให้รกั ษาระดับโดปามีนในสมองไว้ได้
การรับประทานสาร OPCs ในเด็กสมาธิสน้ั ทำ�ให้
สมาธิดขี น้ึ
เทียบเท่ากับการใช้ยารักษาสมาธิสน้ั
ในทางการแพทย์เลยทีเดียว ทัง้ ยังลดผลข้างเคียง
จากการใช้ยาได้ ทำ�ให้เด็กสามารถจดจ่อในสิง่ ทีท่ �ำ
และมีสมาธิดีขึ้น ปริมาณทีแ่ นะนำ�โดยประมาณ
คือ สารสกัดเมล็ดองุน่ ประมาณ 75 มก. ต่อวัน
ในผูใ้ หญ่ และ 50 มก. ต่อวันในเด็ก
น้�ำ มันปลา มีกรดไขมันจำ�เป็นทีเ่ รียกว่า โอเมก้า 3
(Omega-3) 2 ชนิด คือ EPA และ DHA โดยที่
EPA ให้ผลต้านอาการอักเสบเป็นหลัก และ DHA
ให้ผลในการบำ�รุงสมอง และสายตาเป็นหลัก
งานวิจัยล่าสุดจากวารสารการแพทย์ของสมาคม
กุมารเวช สหรัฐอเมริกา ตีพมิ พ์ฉบับเดือนเมษายน
2005 กล่าวว่า การทีส่ มองขาดกรดไขมันโอเมก้า 3
นำ�ไปสูภ่ าวะอ่านหนังสือกลับด้าน (Dyslexia) รวมทัง้
ภาวะสมาธิสน้ั และซนผิดปกติ (Hyperactivity)
ในเด็กด้วย การให้เด็กรับประทานน้ำ�มันปลาที่มี
โอเมก้า 3 เข้มข้น เป็นเวลา 3 เดือน พบว่า เด็ก
ทีร่ บั ประทานมีความประพฤติดขี น้ึ อารมณ์ดขี น้ึ
ความก้าวร้าวรุนแรงลดลง อ่านได้ดีขึ้น
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

การบริโภคน้�ำ มันปลาในเด็ก ให้ผลทัง้ ในเรือ่ งการ
เพิม่ ระดับไอคิว ความเข้าใจคณิตศาสตร์ การอ่าน
การเขียน และเพิม่ ความทรงจำ� การนำ�น้�ำ มันปลา
มาใช้รว่ มกับ สารสกัดเมล็ดองุน่ จะนำ�ไปสูก่ าร
เรียนรู้ และพัฒนาการที่ดีขึ้น และการใช้พลังสมอง
อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นของลูกรัก

ฟิชเชอร์ พลัส

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟิชเชอร์ พลัส
น้�ำ มันปลาเข้มข้น DHA 40% EPA 25% 250 มก.
น้�ำ มันเมล็ดองุน่ สกัดเย็น
100 มก.
สารสกัดเมล็ดองุน่
60 มก.
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ฟิชเชอร์

โกลด์

อาหารเสริมบำ�รุงสมอง
ป้องกันอัลไซเมอร์ เสริมสมรรถนะ

ฟิชเชอร์ โกลด์

Fisher Gold

สมองของมนุษย์
จะประกอบไปด้วยกรดไขมันในตระกูล
น้�ำ มันปลา คือ DHA และ EPA เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ
DHA เป็นสารอาหารทีจ่ �ำ เป็นของสมอง เพราะเยือ่ หุม้ สมอง
จำ�เป็นต้องมี DHA พอเพียง การบกพร่อง DHA จะทำ�ให้
เกิดโรคทั้งกับสมอง และจอตา กรดไขมัน DHA ช่วยทำ�ให้
เยื่อหุ้มสมองแข็งแรงแต่อ่อนโยน มีผลให้การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างเซลล์สมองด้วยกันเกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว สมองจะ
คิด คำ�นวณได้วอ่ งไว รวมทัง้ มีประสิทธิภาพการรับรู้ และ
ความทรงจำ�ดีขน้ึ นอกจากนี้ DHA ยังช่วยป้องกันโรค
ความจำ�เสือ่ มเนือ่ งจากความชรา ทีเ่ รียกว่าอัลไซเมอร์ ทำ�ให้
สุขภาพจิตดีขน้ึ รวมทัง้ ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยโรคซึมเศร้ามีอาการดีขน้ึ
นอกจากนี้ DHA ยังช่วยให้ผปู้ ว่ ยโรค Multiple Sclerosis
หรือโรคความเสือ่ มของระบบประสาท มีอาการดีขน้ึ ด้วย
และยังป้องกันความเสือ่ มของจอตาได้ดว้ ย

สารสกัดจากใบแปะก๊วยสามารถหยุดยัง้
สภาวะโรคตับแข็ง ทีเ่ กิดขึน้ จากไวรัส
ตับอักเสบ และสามารถชะลอความเสือ่ ม
ของโรคประสาทตาได้อกี ด้วย
สารสกัดจากใบแปะก๊วย ให้ผลกระตุ้น
การไหลเวียนโลหิตในหลอดเลือดฝอย
และมีการทำ�วิจยั อย่างกว้างขวางทัว่ โลก
ในการนำ�มาใช้บ�ำ บัดอาการสมรรถภาพ
ทางเพศเสื่อม

สารสกัดจากใบแปะก๊วย
ได้มกี ารใช้อย่างแพร่หลายในยุโรป สหรัฐอเมริกา และอีก
หลายประเทศทัว่ โลก สำ�หรับการป้องกันโรคสมองเสือ่ ม หรือ
ทีเ่ รียกว่า โรคอัลไซเมอร์ ทีม่ อี าการไม่รนุ แรง สารสกัดจาก
ใบแปะก๊วย มีประสิทธิภาพในการเพิม่ ความทรงจำ�ระยะสัน้
ช่วยบรรเทาอาการ รวมทัง้ ชะลอความเสือ่ มของสมอง มีผล
ทำ�ให้เพิม่ ความตืน่ ตัว และสมาธิ ช่วยลดภาวะซึมเศร้า และ
ยังมีการนำ�มาใช้สำ�หรับป้องกันการอุดตันของหลอดเลือด
เพิม่ การไหลเวียนของเลือด บรรเทาอาการเวียนศีรษะทีเ่ กิด
ขึน้ จากความผิดปกติของหูชน้ั ใน ใช้ได้ผลดีในผูป้ ว่ ยไมเกรน
ผูป้ ว่ ยเสือ่ มสมรรถนะ ผูป้ ว่ ยโรคภูมแิ พ้ นอกจากนีย้ งั พบว่า
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ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟิชเชอร์ โกลด์
น้�ำ มันปลา
450 มก.
(DHA 40% และ EPA 20%)

สารสกัดจากใบแปะก๊วย

50 มก.

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ฟิชเชอร์

ฟิช

Fisher Fish

สารอาหารบำ�รุงสมอง
ปรับสมดุลคอเลสเตอรอล
แม้ว่า ทั้ง DHA และ EPA ให้ผลเหมือนกันใน
การป้องกันโรคหัวใจ และหลอดเลือด แต่จาก
ผลงานวิจัยหลายชิ้นสรุปได้ว่า DHA มีผลต่อการ
ลดความดันโลหิต การเพิม่ ประสิทธิภาพการทำ�งาน
ของหลอดเลือด การเพิม่ HDL คอเลสเตอรอล
(คอเลสเตอรอลตัวดี) และการลดการแข็งตัวของ
หลอดเลือด ป้องกันเส้นเลือดอุดตัน มากกว่า EPA

ผลดีต่อการลดไขมันในเลือด

ทัง้ DHA และ EPA ลดค่าไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์
(Fasting Triglyceride) ได้ประมาณ 14 – 35%
และลดค่าไขมันคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด ซึง่ ขึน้
กับค่าเริม่ ต้น และปริมาณ DHA และ EPA ที่
ใช้บริโภค
น้ำ�มันปลา เป็นสารอาหารที่ดีที่สุดชนิดหนึ่งใน
การลดระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด ในขนาด
รับประทานประมาณ 3-4 กรัม ต่อวัน สามารถ
ลดไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ได้ถงึ 30% ภายในระยะ
เวลาประมาณ 2 สัปดาห์

ผลดีต่ออัตราการเต้นของหัวใจ

การทีผ่ ปู้ ว่ ยโรคหัวใจมีอตั ราการเต้นทีเ่ ร็ว และถีข่ น้ึ
เป็นความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคหัวใจ
DHA มีผลต่อการลดอัตราการเต้นของหัวใจใน
ผู้ป่วยน้ำ�หนักเกิน และมีภาวะไขมันในเลือดสูง
มากกว่า EPA

ผลดีตอ่ การลดอัตราการแข็งตัวของเกล็ดเลือด

ทัง้ DHA และ EPA ให้ผลในการป้องกันการแข็งตัว
ของเกล็ดเลือด ลดโอกาสเกิดลิ่มเลือดอุดตันใน
หลอดเลือด

ผลดีตอ่ การลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดแดง
ของหัวใจแข็ง

การบริโภค DHA จะช่วยลดอัตราการเกิดโรค
หลอดเลือดแดงหัวใจแข็ง ในสตรีวยั หมดประจำ�เดือน
และลดการเกิดแผลที่ผนังหลอดเลือดหัวใจ
จากงานวิจยั เหล่านีส้ รุปได้วา่ การบริโภคน้�ำ มันปลา
ให้ผลดีกบั หัวใจ และหลอดเลือด ทัง้ ในแง่ของการ
ป้องกัน และการร่วมบำ�บัดในผูป้ ว่ ย โดยน้�ำ มันปลา
ทีม่ ปี ริมาณ DHA สูงจะให้ผลดีในแง่ดงั กล่าว

ฟิชเชอร์ ฟิช
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟิชเชอร์ ฟิช
น้�ำ มันปลา
1,000 มก.
ให้ DHA
400 มก. (40%)
ให้ EPA
250 มก. (25%)
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ฟิชเชอร์

อีพเี อ

Fisher EPA
สารอาหารบำ�รุงสมอง
ต้านการอักเสบ

ฟิชเชอร์ อีพีเอ

การอักเสบในร่างกายมนุษย์ เกิดขึน้ ได้กบั อวัยวะ
ต่างๆ มีผลให้อวัยวะนัน้ เป็นอันตราย และสูญเสีย
การทำ�งานทีป่ กติไป กรดไขมันจำ�เป็นทีม่ อี ยูใ่ น
น้�ำ มันปลา มีชอ่ื ว่า โอเมก้า 3 ซึง่ ไม่ได้มอี ยูเ่ ฉพาะ
ในน้�ำ มันปลาเท่านัน้ แต่ยงั มีในอาหารอืน่ ๆด้วย
เช่น แฟล็กซ์ซที (Flagseed) วอลนัท (Walnut)
เรปซีท (Rapeseed) แต่มปี ริมาณไม่มากเท่ากับที่
พบในน้�ำ มันปลา กรดไขมันโอเมก้า 3 มี 2 ชนิด
คือ EPA ซึง่ มีความสำ�คัญในการระงับอาการ
อักเสบ และให้ผลดีตอ่ หัวใจ และหลอดเลือด
และ DHA ซึง่ ให้ผลดีตอ่ สมอง
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟิชเชอร์ อีพเี อ
น้ำ�มันปลา
1,000 มก.
ให้ EPA
400 มก. (40%)
ให้ DHA
250 มก. (25%)

แม้วา่ กรดไขมันทัง้ EPA และ DHA จะพบร่วมกัน และทำ�งานคล้ายคลึงกันในธรรมชาติ นักวิทยาศาสตร์
พบว่า กรดไขมันแต่ละชนิด ก็ยงั มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะของตัวเอง โดยที่ EPA ให้ผลระงับขบวนการอักเสบ
ทัง้ แบบเรือ้ รัง และเฉียบพลัน มีผลให้ลดความเจ็บปวดทีเ่ กิดจากอาการอักเสบ อย่างเช่น ข้ออักเสบ ทัง้
ในผูป้ ว่ ยข้อเสือ่ ม และผูป้ ว่ ยโรคแพ้ภมู ติ วั เอง อย่างเช่น เอสแอลอี (SLE) หรือ ข้ออักเสบรูมาตอยด์
มีการเก็บรวบรวมสถิตจิ �ำ นวนมากว่า การบริโภคโอเมก้า 3 ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยข้ออักเสบรูมาตอยด์มอี าการดีขน้ึ
โดยทีอ่ าการบวมลดลง เจ็บปวดน้อยลง อาการข้อติดขัดในยามเช้าลดลง การเคลือ่ นไหวข้อดีขน้ึ และ
ข้อมีแรงมากขึน้ ปริมาณการบริโภค ประมาณ 3 กรัมต่อวัน ติดต่อกันอย่างน้อย 3 เดือน
นอกจากคุณสมบัตกิ ารต้านอาการอักเสบทีโ่ ดดเด่นของ EPA แล้ว นักวิทยาศาสตร์พบว่า เมือ่ ปริมาณ
EPA ในสมองลดลง ศูนย์หวิ ของมนุษย์จะถูกกระตุน้ การทีม่ ปี ริมาณ EPA ในสมองเพียงพอ จะทำ�ให้
เราไม่รสู้ กึ หิว ซึง่ เป็นความหวังใหม่ในการควบคุมน้�ำ หนักอีกด้วย
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เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ฟิFisherชเชอร์
เบอร์
ร
่
ี
Berry
สารอาหารบำ�รุงไต
การบริโภคน้ำ�มันปลาจะชะลอความพิการของไต
และทำ �ให้ ล ดความเสี่ ย งในการเกิ ดโรคไตวาย
เนือ่ งจากน้�ำ มันปลาลดอาการอักเสบในหลอดเลือด
ตรงกรวยไต เกล็ดเลือดไม่จับเป็นก้อน และ
หลอดโลหิตไม่บบี ตัว ทำ�ให้ชะลอการเกิดโรคไตวาย
น้ำ�มันปลาทำ�ให้เลือดไหลเวียนมาเลี้ยงไตสะดวก
ขึ้น ทำ�ให้ไตได้รับสารอาหาร และออกซิเจนมาก
ขึ้น มาบำ�รุงเนื้อไต
เก๋ากี้ หรือ Goji Berry เป็นสมุนไพรเก่าแก่ซึ่งถูก
ใช้ในตำ�รับยาจีนมากว่า 5,000 ปี ส่วนที่ใช้ คือ
เมล็ด สารสำ�คัญที่พบ คือ กรดอะมิโน 18 ชนิด
และแร่ธาตุ สังกะสี ทองแดง เหล็ก แคลเซียม
เจอร์มาเนียม เซเรเนียม และฟอสฟอรัส มีสาร
ต้านอนุมลู อิสระกลุม่ แคโรทีนอยด์จ�ำ นวนมาก เช่น
เบต้าแคโรทีน และซีแซนทีน มีโพลีแซคคาไรด์ที่
สำ�คัญ 4 ชนิด ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิตา้ นทาน
ให้ร่างกาย

ฟิชเชอร์ เบอร์รี่

ปรับปรุงระบบการย่อย ลดความเครียด อาการ
ปวดศีรษะ แก้อาการวิงเวียนศีรษะ ช่วยในการ
นอนหลับ ช่วยในเรื่องความจำ� ทำ�ให้รู้สึกสดชื่น
บรรเทาอาการนอนไม่หลับ ใช้รักษาอาการทาง
ด้านสายตา ต้านมะเร็ง ปรับสมดุลน้ำ�ตาล และ
ไขมันในเลือด ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือด
ปรับสมดุลความดันโลหิต บำ�รุงตับ ไต และ
กระเพาะอาหาร คลายเครียด

สรรพคุณทางการแพทย์แผนจีน ช่วยบำ�รุงร่างกาย
เพิม่ ภูมติ า้ นทานโรค ช่วยให้หวั ใจแข็งแรง เพิ่ม
สมรรถภาพทางเพศ ช่วยระบบเจริญพันธุ์ ลดอาการ
อักเสบของโรคไขข้ออักเสบ เพิม่ ความแข็งแรง
ให้กล้ามเนื้อ และกระดูก ช่วยให้เหงือกแข็งแรง
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟิชเชอร์ เบอร์ร่ี
น้�ำ มันปลาเข้มข้น
540 มก.
(DHA 40% และ EPA 25%)
สารสกัดโกจิ เบอร์ร่ี 		
410 มก.
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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Mushi

เห็ดต้านมะเร็ง
เห็ดหลินจือ เป็นสมุนไพรทีม่ ชี อ่ื เสียงยาวนาน

มูชิ
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มากว่า 4,000 ปี ปัจจุบนั มีอยูใ่ นตำ�รับยาของ
สหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศในยุโรป เป็น
ยาทางเลือกเพือ่ รักษามะเร็ง ความดันโลหิตสูง และ
ไขมันในเลือดสูง มีเจอมาเนียมอินทรีย์ เบต้ากลูแคน
เป็นตัวยาสำ�คัญ กับพฤกษเคมีอกี 252 ชนิด
ประกอบกัน เห็ดหลินจือเป็นทีย่ อมรับ และได้
สมญาว่า เห็ดมหัศจรรย์ ทีก่ ระทรวงสาธารณสุข
ประเทศญีป่ นุ่ อนุญาตให้ใช้เป็นยาทางเลือกเพือ่
รักษาโรคมะเร็ง

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

Shitake

สารสำ�คัญอีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในเห็ดหลินจือ คือ
เจอร์มาเนียมอินทรีย์ (Organic Germanium)
ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตใิ นทางเภสัชวิทยามากมาย จนได้ชอ่ื
ว่าเป็นยาผีบอก ที่รักษาได้เกือบทุกโรค ซึ่งสาร
เจอร์มาเนียมอินทรียน์ ้ี มีอยูใ่ นสมุนไพรจีนทีส่ �ำ คัญ
ทุกชนิด โดยพบในเห็ดหลินจือเข้มข้นมากทีส่ ดุ
รองลงมาคือ กระเทียม โสม ว่านหางจระเข้ และ
สาหร่ายสไปรูลนิ า่
หน้าที่ของเจอร์มาเนียมอินทรีย์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับโรคมะเร็ง คือ ช่วยไปกระตุ้นการทำ�งานของ
เม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่ กระตุน้ ภูมติ า้ นทานชนิด
ครอบคลุมทุกอย่าง ไม่เฉพาะเจาะจงโรคใดโรคเดียว
เพิ่มออกซิเจนในระดับเซลล์ ต้านมะเร็ง เพราะ
เซลล์มะเร็งไม่ชอบออกซิเจน และยังกระตุ้นให้
ร่างกายผลิตแกมม่าอินเตอร์เฟอรอน (IFN-g) ซึ่ง
เป็นโปรตีนทีร่ า่ งกายผลิตขึน้ ใช้ในการฆ่าเซลล์มะเร็ง
โดยไม่มีอาการข้างเคียง
ความสามารถของสารเจอร์มาเนียมในการสร้าง
ภูมิต้านทานชนิดไม่จำ�เพาะเจาะจงนี้ ครอบคลุม
ถึงการต่อต้านเชื้อไวรัส โดยเฉพาะเชื้อโรคเอดส์
เห็ดหลินจือ จึงเป็นสมุนไพรที่เหมาะกับทั้งผู้ป่วย
เอดส์ และผู้ป่วยมะเร็ง

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

คนไข้ที่ป่วยเป็นมะเร็ง เมื่อได้รับเคมีบำ�บัด หรือ
ฉายรังสีเพือ่ รักษามะเร็ง ทัว่ ไปจะมีอาการข้างเคียง
สูง เช่น น้ำ�หนักลด คลื่นไส้ อาเจียน ผมร่วง
หากได้รับเจอร์มาเนียมร่วมในการรักษา พบว่า
คนไข้กลุ่มนี้ จะมีอายุยืนยาวขึ้น และลดอาการ
ข้างเคียงที่รุนแรงของการได้รับเคมีบำ�บัดลงอย่าง
มาก และโอกาสหายจากมะเร็งมีมากขึ้น

เห็ดชิตาเกะ หรือ เห็ดหอม อุดมไป
ด้วยกรดอะมิโน รวมถึงวิตามิน และแร่ธาตุตาม
ธรรมชาติหลายชนิด ปัจจุบันมีรายงานการวิจัย
การสกัดสารเบต้ากลูแคนจากเห็ดชิตาเกะ ว่ามี
ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ได้มากกว่า
ยา AZT ที่ปัจจุบันใช้เป็นยาต้านไวรัสเอชไอวี
เวลาต่อมา นักวิทยาศาสตร์ได้พบสารเลนติแนน
(Lentinan) ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตปิ อ้ งกันการเกิดเนือ้ งอก
และยังช่วยลดคอเลสเตอรอล และความดันโลหิต
อีกด้วย งานวิจัยในประเทศญี่ปุ่น พบว่า การให้
สารเลนติแนนควบคู่กับการให้เคมีบำ�บัด ทำ�ให้
ลดการทำ�ลายเซลล์ดี อันเป็นผลจากเคมีบำ�บัด
เห็ดชิตาเกะ มีฤทธิ์ในการกระตุ้นอินเตอร์เฟอรอน
ยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสหลายชนิด รวมทั้ง
เอชไอวีไวรัสด้วย
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งานวิจยั เลนทิแนนในประเทศญีป่ นุ่ พบว่า สามารถ
ยืดอายุของผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายของ มะเร็ง
กระเพาะอาหาร มะเร็งลำ�ไส้ และมะเร็งเต้านม
นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยในหนูทดลอง ทีไ่ ด้รบั
เบต้ากลูแคนร่วมกับเลนทิแนน พบว่าการแบ่งตัว
ของเนือ้ งอกลดลงอย่างมาก และมีการกระตุน้
เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลล์ ทีเ่ ป็นตัวฆ่า
เซลล์มะเร็งอีกด้วย

เห็ดไมตาเกะ

ได้ชอ่ื ว่าเป็น “ราชาแห่งเห็ด”
มีสรรพคุณโดดเด่นในการป้องกันความดันโลหิตสูง
และโรคมะเร็ง ช่วยเสริมสร้างระบบภูมคิ มุ้ กัน ใน
ประเทศจีน และประเทศญีป่ นุ่ ได้มกี ารบริโภค
เห็ดไมตาเกะมากว่า 3,000 ปีแล้ว และได้มกี ารนำ�
เห็ดไมตาเกะมาใช้เป็นยาล้างสารพิษทีต่ บั และปอด
เห็ดไมตาเกะ มีฤทธิใ์ นการระงับการเจริญเติบโต
ของเนือ้ งอก ลดคอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอร์ไรด์

Maitake
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เอกสารเพื
่อการอบรมภายในบริ
ษัทฯเท่าษนััท้นฯเท่านั้น
เอกสารเพื
่อการอบรมภายในบริ

Mushi

เห็ดต้านมะเร็ง

เบต้ากลูแคน
เป็นสารโพลีแซคคาไรด์ที่มีใน
เห็ดหลินจือ เห็ดชิตาเกะ และเห็ดไมตาเกะ มี
สรรพคุณในการกระตุ้นภูมิต้านทาน และต่อต้าน
มะเร็ง ชื่อเต็มคือ Beta 1-3/1-6 Glucan หน้าที่
สำ�คัญของเบต้ากลูแคน คือ กระตุน้ เม็ดโลหิตขาว
ขนาดใหญ่ให้ตื่นตัว ออกมากิน และย่อยสลาย
สิ่งแปลกปลอม พร้อมกับหลั่งสารเคมี ไซโตไคน์
(Cytokines) หลายชนิด เพื่อทำ�หน้าที่เป็น
ภูมิคุ้มกัน ซึ่งให้สรรพคุณต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย
และไวรัส โรคเอดส์ โรคงูสวัด ฯลฯ
งานวิจัยของเบต้ากลูแคนในการรักษาโรคมะเร็ง
มีทั้งในหนูทดลอง และในมนุษย์ ในประเทศญี่ปุ่น
ใช้เบต้ากลูแคนในการกระตุ้นภูมิต้านทาน เพื่อให้
ภูมิต้านทานของคนไข้ไปฆ่าเซลล์มะเร็ง ตั้งแต่ปี
1980 นอกจากเรื่องของการป้องกัน และรักษา
โรคมะเร็งแล้ว เบต้ากลูแคน ยังช่วยให้ร่างกายมี
ภูมติ า้ นทานต่อแบคทีเรีย และไวรัส ทีก่ อ่ ให้เกิดโรค
ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน รวมถึงแบคทีเรียที่
ดื้อต่อยาปฏิชีวนะด้วย
งานวิจัยที่โดดเด่นของเบต้ากลูแคน เป็นการวิจัย
ผลการต้านเชื้ออีโคไล (E coli) ในสัตว์ทดลอง
ซึ่งทำ�ให้เกิดโรคท้องร่วงในมนุษย์ และเป็น
อาหารเสริมที่แนะนำ�ให้นักเดินทางรับประทาน
เมื่อเดินทางไปต่างประเทศ และรับประทาน
อาหารที่ร่างกายไม่คุ้นเคย นอกจากนี้ ยังทำ�ให้
ระยะเวลาของการเป็นหวัด และไข้หวัดใหญ่สั้น
ลง และลดโอกาสการติดเชื้อหวัด ในช่วงที่มี
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และเกิดการ
แพร่ระบาดของเชื้อหวัดอีกด้วย

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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VGA

เป็นมากกว่าอาหารเสริม
เพิ่มสมรรถนะ

VGA อาหารเสริมปรับสมดุลความดันโลหิต หัวใจ
ของมนุษย์เต้น 60-80 ครัง้ ต่อนาที ความดันโลหิต
ของหลอดเลือดหัวใจ ก็จะเพิม่ ขณะทีห่ วั ใจบีบตัว
และลดลงขณะทีห่ วั ใจคลายตัว ซึง่ มีคา่ ไม่เท่ากัน
ตลอดเวลา ขึน้ อยูก่ บั อิรยิ าบท ความเครียด การ
ออกกำ�ลังกาย การนอนหลับ ค่าปรกติคอื 120/80
มิลเิ มตรปรอท ค่าความดันโลหิตทีส่ งู กว่า 140/90
จะเรียกว่า ภาวะความดันโลหิตสูง
โรคความดันโลหิตสูง เป็นปัจจัยเสีย่ งทำ�ให้เกิดโรค
หัวใจ โรคไต โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคอัมพาต
โรคหัวใจเป็นโรคที่มีอัตราการตายสูง และโรค
ความดันโลหิตสูงเป็นภัยเงียบที่คุกคามชีวิตของ
ทุกท่าน เนื่องจากไม่มีอาการเตือน ดังนั้นการจะ
ทราบว่าเป็นความดันโลหิตสูง จำ�เป็นต้องทำ�การ
วัดความดันโลหิต
ความดันโลหิตสูงเป็นโรคทีร่ กั ษายาก เนือ่ งจากมี
ปัจจัยต่างๆมาเกี่ยวข้องมากมาย อาหารเสริมซึ่ง
มีฤทธิ์ในการขยายหลอดเลือด และกระตุ้นการ
ไหลเวียนเลือด จะช่วยปรับสมดุลความดันโลหิต
ของท่านได้

วีก้า
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อาร์จนี นี (Arginine) เป็นกรดอะมิโนประสิทธิภาพสูง
ในการลดความดันโลหิต เนื่องจากอาร์จีนีน ทำ�ให้
เกิดการผลิตไนตริกออกไซด์ (Nitric Oxide) ซึ่ง
เป็นสารที่ผ่านเข้า-ออกเยื่อหุ้มเซลล์ได้เกือบทุก
เซลล์ในร่างกาย และควบคุมการทำ�งานหลายอย่าง
ของเซลล์ สำ�หรับหลอดเลือดแล้ว ไนตริกออกไซด์
มีความสำ�คัญอย่างยิ่ง เพราะมันทำ�หน้าที่ควบคุม
การทำ�งานของผนังด้านในของหลอดเลือด ผลของ
ไนตริกออกไซด์ ทำ�ให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือด
เพิ่มปริมาณเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงเซลล์ และลด
ความดันโลหิตลง
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ผลของอาร์จนี นี ในการลดความดันโลหิต มีงานวิจยั
สนับสนุนอย่างกว้างขวางในหลายประเทศทั่วโลก
ในประเทศอิตาลี มีการทำ�งานวิจัยศึกษาขนาด
รับประทานของอาร์จนี นี แล้วพบว่า อาร์จนี นี ใน
ขนาดรับประทาน 3-10 กรัมต่อวัน สามารถช่วย
ลดความดันโลหิตได้ภายใน 1 สัปดาห์ ในผู้ที่มี
ความดันโลหิตสูง

ที่เกิดภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงหลังการรับประทาน
โสมเป็นสมุนไพรที่ได้ชื่อว่า เป็นหนึง่ ในสมุนไพร
ที่ทำ�ให้ร่างกายสามารถปรับตัวกับความเครียดได้
ไม่ว่าความเครียดนั้นจะเกิดจากปัจจัยภายในหรือ
ภายนอกร่างกาย เราเรียกสมุนไพรประเภทนีว้ า่
Adaptogenic Herbs หรือ “สมุนไพรแห่งการ
ปรับตัว”

สารสกัดกระเทียม
กระเทียมมีใช้มาอย่างยาวนานในทางการแพทย์
ในการลดคอเลสเตอรอล ลดอักเสบ และให้ผลดี
กับโรคหัวใจ และหลอดเลือด รวมทั้งมีงานวิจยั
สนับสนุนผลของกระเทียม ในการลดความดันโลหิต
ด้วย การลดความดันโลหิต จากการรับประทาน
กระเทียมเป็นอาหารเสริม ให้ผลแบบค่อยเป็นค่อยไป
มีงานวิจยั จากมหาวิทยาลัยมิซซิสซิปปี้ สหรัฐอเมริกา
ว่าการรับประทานอาหารเสริมจากกระเทียม ช่วย
ลดความดันโลหิต ทัง้ ตัวบน และตัวล่าง ของ
อาสาสมัครทีม่ คี วามดันโลหิตสูง ได้ถงึ ประมาณ
10% ในระยะเวลา 4 เดือน แต่ไม่มีผลในการ
ลดความดันโลหิตในผู้ที่มีความดันปกติแต่อย่างใด

VGA อาหารเสริมเพิม่ สมรรถนะทางเพศของ
สตรี ยาเพิม่ สมรรถนะทางเพศทีเ่ ลือ่ งชือ่ มีชอ่ื
ทางเคมีวา่ Sildenafil citrate (ชือ่ ทางการค้า
คือ Viagra) ได้รบั การรับรองจากองค์การอาหาร
และยาของประเทศสหรัฐอเมริกา ว่าอนุญาตให้
ใช้ในผูม้ อี าการเสือ่ มสมรรถภาพทางเพศ งานวิจยั
ของ Viagra พบว่า การใช้ยา Viagra เห็นผลถึง
ประมาณ 64% - 72% ในผู้ชายที่เสื่อมสมรรถนะ
เปรียบเทียบกับการเห็นผล 23% ในยาหลอก
กลไกของ Viagra เป็นการกระตุน้ สารเคมีใน
ร่างกายทีช่ อ่ื ไซคลิกจีเอ็มพี (Cyclic GMP) ซึง่
เป็นสารเคมีทจ่ี �ำ เป็นในการควบคุมการหลัง่ ในชาย
และเป็นสารที่ช่วยเพิ่มความรู้สึกทางเพศในสตรี
ทัง้ อาร์จนี นี และโสม ก็ให้ผลในการเพิม่ การ
VGA อาหารเสริมเพิม่ ความอึด เพิม่ พลังสมอง สร้าง Cyclic GMP เช่นเดียวกัน
ในผู้ที่ตรากตรำ�ทำ�งานหนัก นอนน้อย หรือเหนือ่ ยล้า
อ่อนเพลีย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในสูตรของ VGA ปัจจุบันนี้ แพทย์มีการสั่งจ่ายยา Viagra ให้กับ
สามารถช่วยท่านได้ โสมพันธุ์ Panax Ginseng ผูห้ ญิงทีม่ ปี ญ
ั หาขาดอารมณ์ และความรูส้ กึ ทางเพศ
ซึง่ เป็นโสมทีใ่ ช้ในทางยา เป็นทีเ่ ลือ่ งชือ่ มานานแล้ว โดยสมมุติฐานที่ว่า ยา Viagra มีผลให้เกิดการ
ในเรือ่ งของการเพิม่ พลังสมอง เพิ่มความสามารถ กระตุน้ การไหลเวียนเลือดไปยังอวัยวะเพศชาย ย่อม
ในการคิด และทำ�ให้อารมณ์ผอ่ นคลาย และเป็นผล ก่อให้เกิดผลเช่นเดียวกันในกลุม่ สตรี และสำ�หรับ
แพทย์ทางเลือก การรับประทานสารอาหารใน
กลุม่ อาร์จนี นี โสม และกระเทียม ซึง่ มีการกล่าว
ในตำ�ราแพทย์แผนจีนว่า กระตุน้ ความรูส้ กึ และ
พลังทางเพศเช่นกัน อาจเป็นหนทางทีท่ �ำ ให้ชวี ติ คู่
มีความสุขสดชืน่ อีกครัง้

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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Resveratrol
สู่ชีวิตอมตะ

ในปี 2003 นักวิทยาศาสตร์ 2 คน ชือ่ Howitz
และ Sinclair ได้ร่วมกันทำ�งานวิจัยตีพิมพ์ใน
วารสารชือ่ Nature Magazine ว่า สาร Resveratrol
สามารถยืดอายุของยีสต์ Saccharomyces
cerevisiae อย่างมีนัยสำ�คัญ ต่อมาจึงได้ทดลอง
กับหนอนพันธุ์ Caenorhabditis elegans และ
แมลงพันธุ์ Drosophila melanogaster ก็พบว่า
สามารถยืดอายุขัยของสัตว์เหล่านี้ได้เช่นกัน
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่อการอบรมภายในบริ
เอกสารเพืเอกสารเพื
่อการอบรมภายในบริ
ษัทฯเท่านัษ้นัทฯเท่านั้น

ในปี 2007 นักวิจยั ชาวอิตาเลียนได้ทดลองให้
สัตว์มกี ระดูกสันหลัง กิน Resveratrol โดยเริม่
จากปลาสายพันธุ์ Nothobranchius furzeri
ซึง่ มีอายุขยั ปกติอยูท่ ่ี 9 สัปดาห์ ผลปรากฏว่า
สามารถยืดอายุขยั ของปลาออกไปได้ 56% และ
ยังทำ�ให้ปลาว่ายน้�ำ ได้ดขี น้ึ และมีความสามารถใน
การเรียนรู้เพิ่มขึ้น โดยสามารถว่ายน้ำ�หลีกเลี่ยง
สภาพแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์ได้ดีขึ้น ปลายปี
2007 Sinclair ได้ท�ำ การทดลองอีกครัง้ โดยให้
หนูทดลองรับประทานอาหารแคลอรี่สูงกว่าปกติ
ถึง 30% และแบ่งหนูทดลองออกเป็น 2 กลุม่
โดยกลุ่มหนึ่งรับประทานอาหารแคลอรี่สูงอย่าง
ส่วนหนูอกี กลุม่ หนึง่ รับประทานอาหาร
เดียว
แคลอรีส่ งู และได้รบั Resveratrol วันละ 22 มก.
ร่วมด้วย ผลปรากฎว่า หนูกลุม่ ทีร่ บั ประทาน
Resveratrol ร่วมด้วย มีอตั ราการตายจากโรคหัวใจ
และหลอดเลือด น้อยกว่าหนูกลุม่ ทีไ่ ด้รบั อาหาร
แคลอรีส่ งู ถึง 30%

นอกจากผลในการกระตุน้ การเผาผลาญแล้ว ผลวิจยั
ทีโ่ ดดเด่นของ Resveratrol คือ การรับประทาน
เพื่อป้องกันโรคมะเร็ง และมีผลวิจัยยืนยันใน
สัตว์ทดลองมากมาย กลไกของ Resveratrol ใน
การฆ่าเซลล์มะเร็ง คือ การกระตุน้ การฆ่าตัวตาย
ของเซลล์มะเร็ง ต่อมามีงานวิจยั ในมนุษย์ ใน
การใช้ Resveratrol เป็นอาหารเสริม ในผูป้ ว่ ย
มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ และมะเร็งผิวหนัง
ขนาดรับประทานที่ใช้ในหนูทดลองในโมเดลของ
การรักษามะเร็ง คือ 1 มก./น้�ำ หนักตัว 1 กก.
เป็นการทดลองรักษามะเร็งหลอดอาหารในหนู มี
อีกหลายงานวิจยั ทีใ่ ช้ขนาดรับประทานมาก และ
น้อยกว่านี้ ส่วนขนาดรับประทานในคน มีค�ำ
แนะนำ�ทีห่ ลากหลาย ตัง้ แต่ 20 มก. – 100 มก.
ต่อวัน

เมื่อบริโภค
นักวิทยาศาสตร์ตั้งสมมุติฐานว่า
Resveratrol เข้าไปในร่างกาย จะไปกระตุน้ ยีน
เซอร์ทอู นิ วัน (Sirtuin-1) ซึง่ ปกติจะถูกกระตุน้
เมื่อร่างกายสิ่งมีชีวิตถูกจำ�กัดแคลอรี่ (Caloric
Restriction) การกระตุน้ Sirtuin-1 มีผลให้เกิด
การกระตุน้ การเผาผลาญ โอกาส และความหวัง
ของคนทีต่ อ้ งการควบคุมน้�ำ หนัก
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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เนียนใสภายใน 5 นาที ด้วย

Kryolan Cake Make-Up
การแต่งหน้าของผู้หญิงเราทุกวันนี้ มีหลายแบบ
หลายสไตล์ การแต่งหน้าในชีวติ ประจำ�วันแบบบางเบา
เป็นแบบที่ใช้แต่งกันมากที่สุด คือแทบทุกวัน ไม่ว่า
จะเป็นวันทำ�งาน วันออกไปพบลูกค้า หรือแม้แต่
อยูบ่ า้ น การเลือกผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้ได้กบั ชีวติ ประจำ�วัน
ที่เร่งรีบแต่เรียบง่าย และยังคงดูดี สง่างาม สร้าง
แรงดึงดูดได้ จึงเป็นสิ่งที่ทุกท่านควรเลือก

Kryolan

เครื่องสำ�อางอย่างเป็นทางการ
ในกองประกวด Miss Universe ปี 2009-2011
ขอแนะนำ� Kryolan Cake Make-up ทีม่ เี นือ้ แป้ง
เนียน และบางเบา ติดทนนาน คงความเป็นธรรมชาติ
ทีส่ �ำ คัญใช้งา่ ย เหมาะสำ�หรับสาวๆทุกวัยทีต่ อ้ งการ
ความเป็นธรรมชาติแต่เรียบเนียน ช่วยพรางรูขมุ ขน
ได้ราวกับแต่งหน้าตลอดวัน
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ก่อนแต่งหน้าทุกครัง้ ควรล้างทำ�ความสะอาดใบหน้า
ด้วย Dermacolor Cleansing Milk หลังจากนัน้ เพิม่
ความชุม่ ชืน้ ให้ใบหน้าด้วย Kryolan Skin Tonic
Rose และบำ�รุงใบหน้าด้วยการทามอยเจอร์ไรเซอร์
และครีมกันแดดในตอนเช้าของทุกวัน
วันนีข้ อแนะนำ�วิธใี ช้แป้ง Kryolan Cake Make-up
ซึง่ มีอยู่ 3 เฉดสีให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม คือ
1. Kryolan Cake Make-up (Natural1)
สำ�หรับผู้ที่มีผิวขาว
2. Kryolan Cake Make-up (NB)
สำ�หรับผู้ที่มีผิวสองสี
3. Kryolan Cake Make-up (Chinese)
สำ�หรับผู้ที่มีผิวคล้ำ�
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

นางแบบของเราวันนี้ใช้ Kryolan Cake Make-up
(Natural1) สไตล์ขาวแบบสาวเกาหลีคะ่ ก่อนลงแป้ง
ควรใช้ Kryolan Ultra Under Base plus ลงก่อน หรือ
Kryolan Ultra Make-up Base-lilac หรือ Base-Mint
ตามทีค่ ณ
ุ มีอยู่ ให้ทว่ั ใบหน้าแล้วใช้ฟองน้�ำ ชุบน้�ำ บีบ
ให้หมาดๆแล้วแตะทีเ่ นือ้ แป้งให้ตดิ ขึน้ มา แล้วจึงเกลีย่
ลงบนผิวหน้าให้ทว่ั เท่านี้ คุณก็จะได้ผวิ ทีเ่ นียน บางเบา
อย่างเป็นธรรมชาติจริงๆ แล้วจึงแต่งหน้าต่อ โดยเริม่
จากเขียนคิ้ว ปัจจุบันให้ความสำ�คัญกับความเป็น
ธรรมชาติ จึงไม่ใช้ดินสอเขียนคิ้วแต่ใช้พู่กันกับสีฝุ่น
วาดคิ้วแทนให้ชัด แต่ไม่คมมากนัก
วันนี้นางแบบสองท่านของเราใช้ Kryolan High
Gloss-Brilliant Lip Shine : Apricot และ Kryolan
High Gloss-Brilliant Lip Shine : Fairy ขอแนะนำ�
เพือ่ นๆลองใช้แป้ง Kryolan Cake Make-up ดูนะคะ
แล้วท่านจะพบความเป็นธรรมชาติที่บางเบา และยังคง
สร้างแรงดึงดูดได้ดงั่ ใจปรารถนา เพียงเท่านีค้ วามสวย
ของเพื่อนๆก็สำ�เร็จได้โดยง่าย ด้วยเครื่องสำ�อาง
kryolan เครือ่ งสำ�อางอย่างเป็นทางการ ในกองประกวด
Miss Universe ปี 2009-2011

ผิวเนียน บางเบาอย่างเป็นธรรมชาติ
Kryolan Cake Make-up
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
อิสราวดี พ่วงพี (ไบร์ด) Kryolan Product Manager

โทร. 02-363-7699
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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แชร์ประสบการณ์

คุณสุเทพ บุญยก

ชือ่ เล่น เทพ อายุ 86 ปี
จังหวัด ชุมพร
“ ปี 2009 ผมมีอาการปวดหลัง บริเวณบั้นเอว
มาก ปัสสาวะขัด และมีอาการเท้าบวมเป็นบางครัง้
จึงตัดสินใจเข้ารับการตรวจกับแพทย์ ผลตรวจเลือด
และอัลตร้าซาวด์ ปรากฏว่าผมเป็นโรคไตวายเรือ้ รัง
ระยะ 3 ตอนปลาย หลังจากนั้นก็รับประทานยา
อย่างต่อเนื่อง มาเป็นระยะเวลา 2 ปี จนเมื่อ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2011 ผมได้ไปพบแพทย์
ตามนัดอีกครัง้ เพือ่ ตรวจค่ากรองของไต ปรากฏว่า
ค่าการกรองของไตไม่ดีขึ้น มีแต่แย่ลง หลังจากนั้น
ผมมีโอกาสพบกับ คุณมณีรัตน์ ศรีสินธุ์ ศูนย์ย่อย
ไทยธรรม อำ�เภอสวี จังหวัดชุมพร และได้รับ
คำ�แนะนำ�ให้รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
สำ�หรับผูป้ ว่ ยโรคไต คือ สารอาหารบำ�รุงไต น้�ำ มัน
เมล็ดองุน่ สกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุน่ น้�ำ มันปลา
ผสมใบแปะก๊วย ผมรับประทานต่อเนื่องมาตลอด
เป็นระยะเวลา 10 เดือน อาการโดยรวมของผม

ตามนัด แพทย์ ได้ท�ำ การตรวจ
“ผมไปพบแพทย์
ค่าการกรองของไตอีกครัง้ ผลปรากฏว่า
อัตราการกรองของไตดีขน้ึ มาก
”
ดีขึ้นมาก ไม่มีอาการปวดหลัง ปัสสาวะเป็นปกติ
ขาก็ไม่บวม จนเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2012
ผมไปพบแพทย์ตามนัด แพทย์ได้ท�ำ การตรวจค่าการ
กรองของไตอีกครัง้ ผลปรากฏว่า อัตราการกรองของ
ไตดีขน้ึ มาก ปัจจุบนั สุขภาพของผมดีขน้ึ มาก สามารถ
เดินออกกำ�ลังกายตอนเช้าได้ทกุ วัน และไม่มอี าการ
ปวดหลังหรือปัสสาวะขัดอีกต่อไป ต้องขอขอบคุณ
บริษทั ไทยธรรมฯ มากครับ ”
15 พ.ย. 2011

BUN
CR

28.7 mg/dl
2.4 mg/dl

16 ส.ค. 2012

BUN
CR

18 mg/dl
1.8 mg/dl

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

เกรพซีด ออยล์ พลัส
เกรพซีด เอ็กซ์แทรค
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คุณตระการ สุวรรณกลาง
ชือ่ เล่น ฉัว่
อายุ 61 ปี
อาชีพ ทำ�สวน จังหวัด ชุมพร
“ ดิฉันเคยมีอาการปวด และมึนศีรษะมาก ปวด
ขนาดไม่สามารถทำ�งานได้ จึงตัดสินใจไปพบแพทย์
ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน แพทย์พบว่าดิฉันมีไขมัน
ในเลือดสูงมาก จึงให้รบั ประทานยาลดไขมัน หลังจาก
ที่รับประทาน ดิฉันเกิดอาการแพ้ยาที่รับประทาน
มีผน่ื คันขึน้ ตามร่างกาย แพทย์จงึ ให้หยุดรับประทาน
ยาลดไขมัน แต่ไม่ได้ให้ยาประเภทอืน่ ทดแทน ดิฉนั
จึงยังคงมีอาการปวด และมึนศีรษะ ไม่สามารถไป
ทำ�งานได้ จนเมือ่ วันที่ 16 ส.ค. 2012 ดิฉนั ไปที่คลินกิ
มณีรัตน์พยาบาล และได้พบ คุณมณีรัตน์ ศรีสินธุ์
ศูนย์ย่อยไทยธรรม อ.สวี จ.ชุมพร คุณมณีรัตน์ได้
แนะนำ�ให้รบั ประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำ�หรับ
ผู้มีไขมันในเลือดสูง ประกอบด้วยสารอาหารสูตร
ปรับสมดุลไขมันในเลือด และน้�ำ มันปลาสกัดเข้มข้น
1,000 มิลลิกรัม อย่างละ 1 เม็ด หลังอาหาร ทุก
เช้า - เย็น รับประทานไปได้เพียง 20 วัน อาการ
ดีขึ้นมาก ไม่มีอาการปวด และมึนศีรษะ สามารถ

ร่ บั ประทานได้ 25 วัน ดิฉนั ได้
“กลัหลับงจากที
ไปตรวจไขมันในเลือดอีกครัง้ ผลปรากฏ
ว่าปริมาณไขมันในเส้นเลือดลดลงอย่าชัดเจน
ไม่มอี าการปวด และมึนศีรษะอีกเลย ”

ทำ�งานในสวนได้ และหลังจากที่รับประทานได้
25 วัน ดิฉันได้กลับไปตรวจไขมันในเลือดอีกครั้ง
ผลปรากฏว่า ปริมาณไขมันในเส้นเลือดลดลงอย่าง
ชัดเจน ไม่มีอาการปวดมึนศีรษะอีกเลย ปัจจุบัน
ดิฉนั มีสขุ ภาพแข็งแรงมาก สามารถทำ�งานได้ทง้ั วัน
โดยไม่เหนือ่ ย ต้องขอบคุณ บริษทั ไทยธรรมฯ มากค่ะ
ที่ท�ำ ให้ดิฉันกลับมาสุขภาพแข็งแรงอีกครั้งค่ะ ”

Cho
LDL

23 ม.ค. 2012

341 mg/dl Cho
267 mg/dl LDL

16 ส.ค. 2012

248 mg/dl
166 mg/dl

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

คลอล่า
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คุณปิยะมาศ ฤทธิเดช
ชือ่ เล่น นิต
อายุ 39 ปี
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว จังหวัด ชุมพร

“ เมื่อปี 2004 ดิฉันมีอาการเวียนศีรษะ ปวด
เบ้าตา และปวดบริเวณท้ายทอยมาก รู้สึกอยาก
นอนตลอดเวลา จึงตัดสินใจไปพบแพทย์เพือ่ ตรวจ
ร่างกายอย่างละเอียด แพทย์ให้ดิฉันเจาะเลือด
และวัดความดัน ผลปรากฏว่า พบคอเลสเตอรอล
ไตรกลีเซอไรด์ และความดันสูงมาก แพทย์จา่ ยยา
ให้กลับมารับประทานทีบ่ า้ น และนัดให้กลับมาตรวจ
ใหม่ในภายหลัง ซึ่งตอนนั้นดิฉันไม่ค่อยใส่ใจตัวเอง
สักเท่าไหร่ จึงไปพบแพทย์ตามนัดบ้าง ไม่ไปบ้าง
หรือบางครั้งก็ไปที่คลินิกอายุรกรรมแทน อาการ
ในช่วงนั้นก็ไม่ดีขึ้น แย่ลงเรื่อยๆ จึงหันหน้าไปพึ่ง
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งจะมีคนมาคอยแนะนำ�
หลายๆบริษัทให้ดิฉันรับประทานเป็นประจำ� แต่ก็
ไม่ดขี น้ึ เลย และอาการทีเ่ ป็นอยูก่ ย็ ง่ิ หนักขึน้ คือเจ็บ
และแน่นหน้าอกมาก ไม่มแี รง เหนือ่ ย จนครอบครัว
ต้องพาดิฉันไปส่งโรงพยาบาล และเข้าห้องฉุกเฉิน
จนกระทั่ง เดือน พฤษภาคม 2012 ดิฉันได้มี
โอกาสเข้าร่วมงานสัมมนาของ บริษัท ไทยธรรมฯ
และได้พบกับคุณอ้อย พันตรีหญิงสุรกิจ ดีสุคนธ์
ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์ อ.เมือง จ.ชุมพร และแนะนำ�ให้
รับประทาน สารอาหารสูตรปรับสมดุลไขมันในเลือด

งจากรับประทานไปได้เพียง 2 เดือน ค่า
“หลัคอเลสเตอรอล
ลดลงอย่างรวดเร็วจาก 220
เหลือเพียง 147 และค่าไตรกลีเซอไรด์ จากที่
เคยขึ้นสูงถึง 746 เหลือเพียง 387 เท่านั้น ”
น้�ำ มันปลาสกัดเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัม สารสกัด
เมล็ดองุน่ ผสมสารสกัดมะเขือเทศ และสารอาหาร
สูตรบำ�รุงตับ ให้ดิฉันรับประทาน หลังจากดิฉัน
รับประทานไปได้เพียง 2 เดือน ค่าคอเลสเตอรอล
ก็ลดลงอย่างรวดเร็ว จาก 220 เหลือเพียง 147 และ
ค่าไตรกลีเซอไรด์ จากทีเ่ คยขึน้ สูงถึง 746 เหลือเพียง
387 เท่านัน้ อาการเวียนศีรษะ เจ็บหน้าอก ไม่มแี รง
เหนือ่ ย ก็หายไป ปัจจุบันร่างกายของดิฉันดีขึ้นมาก
และดิฉนั ขอขอบคุณ บริษทั ไทยธรรมฯ ทีม่ ผี ลิตภัณฑ์
ดีๆแบบนี้ให้ดิฉันได้รับประทาน ต้องขอขอบคุณ
มากค่ะ ”
Cho
TG
HDL
LDL

17 ก.ค. 2012

220
746
34
37

mg/dl
mg/dl
mg/dl
mg/dl

Cho
TG
HDL
LDL

12 ก.ย. 2012

147
387
23
48

mg/dl
mg/dl
mg/dl
mg/dl

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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คุณสุภาวดี แก้วพินจิ

ชือ่ เล่น ฉิม
อายุ 53 ปี
อาชีพ ข้าราชการครู จังหวัด ชุมพร

“ เมื่อประมาณกลางปี 2010 ดิฉันได้มีโอกาสไป
ตรวจสุขภาพประจำ�ปีทศ่ี นู ย์มะเร็งชุมพร ผลปรากฏ
ว่าดิฉันเป็นเบาหวาน ไขมันเกาะตับ และไขมัน
ในเลือดสูง แพทย์รกั ษาโดยการให้ยามารับประทาน
แต่ค่าน้�ำ ตาลในเลือด และไขมันในเลือดไม่ได้ดีขึ้น
เลย บางเดือนก็เพิ่มขึน้ บางเดือนก็เท่าเดิมไม่ได้ลดลง
เลย จนกระทั่งเดือนพฤษภาคม 2012 ดิฉันได้
มีโอกาสพบกับคุณสานิตย์ ธนูศลิ ป์ ศูนย์ยอ่ ยไทยธรรม
อำ�เภอเมือง จังหวัดชุมพร หลังจากที่ได้พูดคุยกับ
คุณสานิตย์ ก็ทราบว่าคุณสานิตย์ ทำ�ธุรกิจของ
บริษทั ไทยธรรมฯ ซึง่ เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ดิฉันก็สนใจ เพราะโดยปกติแล้วดิฉันเป็นคนชอบ
ทดลอง ในตอนแรกคุณสานิตย์แนะนำ�ให้ดิฉัน
รับประทาน น้ำ�มันปลาเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัม
สารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดจากมะเขือเทศ
สารอาหารบำ�รุงตับ ผลปรากฏว่าค่าน้�ำ ตาลในเลือด
ลดลงอย่างรวดเร็ว จากเมือ่ 1 เดือนทีแ่ ล้ว ส่วนค่า

อ่ 1 เดือนทีแ่ ล้ว ค่า คอเลสเตอรอล
“จากเมื
จาก 269 เหลือเพียง 185 และค่า
ไตรกลีเซอไรค์จาก 241 เหลือเพียง 142 เท่านัน้
”
คอเลสเตอรอล จาก 269 เหลือเพียง 185 และค่า
ไตรกลีเซอไรค์ จาก 241 เหลือเพียง 142 เท่านั้น
จากนัน้ คุณสานิตย์ได้แนะนำ�สารอาหารปรับสมดุล
น้�ำ ตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอีก 1 ตัว ผ่านไป 2 เดือน
ค่าน้ำ�ตาลในเลือดลดลงเหลือเพียง 142 เท่านั้น
ต้องขอขอบคุณ บริษัท ไทยธรรมฯ มากๆค่ะ ที่มี
ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ให้ดิฉันได้ใช้ ”

Cho
TG
HDL
LDL

27 พ.ค. 2012

269
241
45
176

mg/dl
mg/dl
mg/dl
mg/dl

Cho
TG
HDL
LDL

26 ส.ค. 2012

185
142
45
90

mg/dl
mg/dl
mg/dl
mg/dl

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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คุณยวงพร มณีโชติ

ชือ่ เล่น ใหญ่
อายุ 50 ปี
อาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัด ชุมพร

“ บริษทั ของดิฉนั จัดให้มกี ารตรวจสุขภาพประจำ�ปี
และดิฉันพบว่าตัวเองมีไขมันในเลือดสูง แพทย์จึง
ทำ�การรักษาโดยให้รับประทานยา แต่ดิฉันเป็นคน
ทีไ่ ม่คอ่ ยชอบรับประทานยา ดิฉนั จึงรับประทานบ้าง
ไม่รับประทานบ้าง ค่าไขมันในเส้นเลือดก็เลยไม่
ลดลง มีแต่สูงขึ้น จนประมาณ เดือนพฤษภาคม
2012 ดิฉันได้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้ป่วย
โดยมูลนิธิไทยคุณธรรม ของ บริษัท ไทยธรรมฯ
จากคำ�แนะนำ�ของคุณอ้อย พันตรีหญิงสุรกิจ ดีสคุ นธ์
ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์ อ.เมือง จ.ชุมพร ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้
รับการช่วยเหลือ คือ สารอาหารปรับความสมดุล
ไขมั นในเลื อ ด และดิ ฉ ั นซื้อรับประทานเองใน
บางส่วน คือ สารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัด

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

คลอล่า

ประทานไปเพียง 2 เดือน
“หลัจากค่งจากทีาเดิม่รับของค่
าไขมันในเส้นเลือดอยู่ที่

312 มก. เหลือเพียง 222 มก. เท่านัน้

มะเขือเทศ และสารสกัดจากน้�ำ มันปลาสกัดเข้มข้น
1,000 มก. หลังจากทีร่ บั ประทานไปได้เพียง 2 เดือน
จากค่าไขมันในเส้นเลือดอยู่ที่ 312 มก. เหลือเพียง
222 มก. เท่านัน้ ดิฉันรู้สึกดีใจมากค่ะ ต้องขอบคุณ
มูลนิธิไทยคุณธรรม และคุณอ้อยที่ทำ�ให้ดิฉันได้
เข้าร่วมโครงการดีๆแบบนี้ ”
Cho
TG
HDL
LDL

26 มิ.ย. 2012

312
175
47
177

mg/dl
mg/dl
mg/dl
mg/dl

Cho
TG
HDL
LDL

7 ส.ค. 2012

222
181
56
130

mg/dl
mg/dl
mg/dl
mg/dl

ฟิชเชอร์ ฟิช
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คุณจารึก มหาราช
ชือ่ เล่น เรียม
อาชีพ ทำ�สวน
“ เมื่อปี 2005 ดิฉันป่วยเป็นมะเร็งเต้านม เป็น
เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และได้รบั การรักษาจาก
แพทย์ โดยการรับประทานยาสำ�หรับผู้ป่วยโรค
มะเร็งมาโดยตลอดจนครบ 5 ปี แพทย์ระบุว่ายา
สำ�หรับผูป้ ว่ ยมะเร็งจะรับประทานติดต่อกันได้เพียง
5 ปีเท่านัน้ หลังจากนัน้ คนไข้ตอ้ งรักษาตัวเอง ดิฉนั
เลยไม่รู้จะทำ�อย่างไร จนกระทัง่ ลูกสาวของดิฉนั ได้
อ่านนิตยสารฉบับหนึ่ง และได้โทรศัพท์ปรึกษากับ
คุณอ้อย พันตรีหญิงสุรกิจ ดีสคุ นธ์ ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์
อ.เมือง จ.ชุมพร โดยแนะนำ�ให้ดิฉันรับประทาน
สารสกัดเมล็ดองุน่ ผสมสารสกัดมะเขือเทศ สารสกัด
น้ำ�มันปลาผสมใบแปะก๊วย หลังจากทีร่ บั ประทานไป
1 ปี ผลปรากฏว่าเซลล์มะเร็ง ของดิฉนั หมดไป และ
ประมาณเดือน มิถุนายน 2012 คุณอ้อยแนะนำ�
ให้ดิฉันรับประทาน สารอาหารปรับสมดุลน้ำ�ตาล
ในเลือดเพิ่ม ผลปรากฏว่าค่าน้ำ�ตาลในเลือดลดลง

อายุ 54 ปี
จังหวัด ชุมพร

สารสกัดเมล็ดองุน่ ผสม
“สารสกัดิฉนัดรัมะเขืบประทาน
อเทศ สารสกัดน้�ำ มันปลาผสม
ใบแปะก๊วย หลังจากที่รับประทานไป 1 ปี
ผลปรากฏว่าเซลล์มะเร็งของดิฉันหมดไป ”

อย่างรวดเร็ว จาก 170 เหลือเพียง 139 ภายใน 2
เดือน ดิฉนั รูส้ กึ ดีใจมาก ปัจจุบนั ครอบครัวของดิฉนั
รับประทานผลิตภัณฑ์ของ บริษทั ไทยธรรมฯ ทุกคน
เพราะทุกคนในครอบครัวรู้ว่าผลิตภัณฑ์ไทยธรรม
นี้ดีจริงๆ เพราะนอกจากจะเป็นทางเลือกในการ
รักษาโรคแล้ว ยังบำ�รุงสุขภาพอีกด้วย ขอขอบคุณ
บริษัท ไทยธรรมฯ มากค่ะ ”
12 มิ.ย. 2012

Sugar 170 mg

28 ส.ค. 2012

Sugar 139 mg

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

ฟิชเชอร์ โกลด์
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

เกรพซีด พลัส ไลโคปีน

ซูการ์
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Hi-Light
Shanghai, China

หาดไวทาน
ภาพก่อนขึ้นรถไปชมหอไข่มุก

ถึงสนามบินผู่ตง

คราวหน้าจะชวนมาอีก 2 คนค่ะ

เก็บภาพกับหอไข่มุก

บรรยากาศน้ำ�ตกหน้าวัดหลิงซาน

เก็บภาพก่อนเข้านอน

สาวงามไทยธรรม
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เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

นั่งรถชมความงามวัดหลิงซาน
มื้อนี้อร่อยสุดๆ

เก็บภาพระหว่างรอลงเรือล่องแม่น้ำ�จูเจียเจี่ยว
3 ผู้บริหารไทยธรรม ณ วัดหลิงซาน

เอ้า! ยิ้ม

รอเช็คอินที่สนามบิน
เข้าคิวรอขึ้นรถบัสไปตะลุยเมืองเซี่ยงไฮ้
สดชื่นยามเช้า ณ โรงแรม
สุขสันต์วนั เกิด คนเกิดเดือนตุลาคม
ฮอลิเดย์ อินน์
โพสต์ท่ากันน่ารักมากเลยค่ะ

ภัตตาคารระดับ 5 ดาวและเหล่าสาวสวยไทยธรรม

Hi-Light
Shanghai, China

เก็บภาพความสวยงามหน้าประตูวดั ซีหยวน
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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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
34

• 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

• ปัตตานี
• พังงา
• ภูเก็ต
• ระนอง
• สงขลา (อ.เมือง)
• สุราษฎร์ธานี
  (อ.เกาะพะงัน)
• สุราษฎร์ธานี
  (อ.เกาะสมุย)  
• ยะลา (อ.เมือง)

ภาคตะวันออก

• ชลบุรี (อ.เมือง)
• ตราด
• นครนายก
• ระยอง
• สระแก้ว

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ถึงเวลา
น้
�
ำ
ใจไทย
โดย มูลนิธิ ไทยคุณธรรม

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง อำ�เภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ มีเด็ก
นักเรียนจำ�นวน 152 คน อาคารเรียนมีสภาพผุพังมาหลายปี
และปัจจุบันไม่สามารถใช้การได้ เด็กนักเรียนจึงต้องไปเรียนใน
โรงอาหาร ห้องสมุด และใต้ต้นไม้ คณะครูของโรงเรียน เห็น
ความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องหาทุนสร้างห้องเรียน ซึ่งมูลนิธิไทยคุณธรรม
ได้มอบเงินสนันสนุนการสร้างอาคารเรียน จำ�นวน 100,000 บาท
ให้กับโรงเรียนดังกล่าวในเดือน กันยายน 2012 ซึ่งเป็นเงิน
บริสทุ ธิจ์ ากการดูแลสุขภาพของพีน่ อ้ งครอบครัวไทยธรรมทุกท่าน
มูลนิธิไทยคุณธรรม ขอเป็นตัวแทนส่งมอบผลกำ�ไรส่วนหนึง่
จากการดำ�เนินธุรกิจของ บริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ คืนกลับ
สูแ่ ผ่นดินไทย และพีน่ อ้ งชาวไทย ตามที่เราทุกคนได้ตั้งปณิธาน
ไว้ร่วมกัน

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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Hi-Light China ครั้งที่ 3

เซี๊ยะเหมิน มลฑลฮกเกี๊ยน

สายสัมพันธ์ ไทย-จีน
สานสัมพันธ์ ไทยธรรม – ไวทอป

ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอเชิญชวนท่านผู้นำ�
ผูเ้ ป็นเจ้าของศูนย์ใหญ่ และศูนย์ยอ่ ย เยีย่ มชม เซีย๊ ะเหมิน
มลฑลฮกเกี้ยน เมืองที่เป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ 1 ใน
5 ของประเทศจีน ชมหอจักรพรรดิสวรรค์ นมัสการ
พระโพธิสตั ว์กวนอิมปางพันมือ เยี่ยมชมเกาะเปียโน ซึ่ง
ปราศจากมลพิษ และยานพาหนะที่ใช้น้ำ�มัน ชมสวน
ดอกไม้ซูจวง ช้อปปิ้งจุใจบนถนนจงซาน ซึ่งมีสินค้าให้
เลือกซื้อเกือบทุกประเภท ในเดือนตุลาคม 2013 ด้วย
เงื่อนไขสุดพิเศษ เฉพาะศูนย์ใหญ่ และศูนย์ย่อย
เท่านั้น

กติกาท่องเที่ยว

1. เป็นผู้นำ�ที่เปิดศูนย์ใหญ่หรือศูนย์ย่อย
2. มียอดจำ�หน่ายไวทอป (รวมผลิตภัณฑ์เส้นใยอัจฉริยะ MBF และเครื่องทำ�น้ำ�อัลคาไลน์ไวทอป) ตั้งแต่วันที่
6 ตุลาคม 2012 ถึง 5 ตุลาคม 2013 (12 เดือน) 1,008,000 คะแนน (เฉลี่ยเดือนละ 84,000 คะแนน)
3. ผู้ที่ยื่นความจำ�นงทริป Hi-Light China ครั้งที่ 3 ไม่สามารถนำ�ยอดผลิตภัณฑ์ไวทอป ไปรวมกับโปรโมชั่น
ยอดศูนย์ประจำ�เดือ นได้
4. ต้องยืน่ ใบสมัคร Promotion ท่องเที่ยวก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2013

สุดพิเศษ!

1. คะแนนทุกคะแนน นำ�ไปรวมทริปใหญ่ต่างประเทศ และคะแนน Booming ThaiDham
2. คะแนนทุกคะแนน สามารถนำ�มาคำ�นวณเป็นตั๋วฟรี หรือ ส่วนหนึ่งของตั๋วทัวร์ประเทศจีนครั้งนี้ได้
3. หากท่านตัดสินใจไม่ไปกับทริป คะแนนทุกคะแนน สามารถคืนกลับเป็นโปรโมชัน่ ยอดศูนย์ และโปรโมชั่นของรางวัล		
ในเดือนกันยายน 2013 ได้
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เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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ขอเรียนเชิญพี่น้องครอบครัวไทยธรรม
เข้าร่วมงาน
Booming ThaiDham ครัง้ ที่ 14 ตัวเลขแห่งความร่�ำ รวย
ด้วยคุณธรรม เฉลิมฉลองเดือนแห่งความรัก ซึง่ เป็นเดือน
เกิดย่างเข้าปีท่ี 9 ของครอบครัวไทยธรรม ใน Theme
งาน “Brain Power พลังสมองสูค่ วามสำ�เร็จ” ท่ามกลาง
ขุนเขา ความรัก แมกไม้ และสายลม ณ ภูเขางามรีสอร์ท
จังหวัดนครนายก พบกับเพื่อนใหม่ รื่นรมย์กับมิตรภาพ
เก่าแก่ รับฟังความรูเ้ รือ่ งการบริหารสมอง หรือ Brain
Exercise จากแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านการย้อนวัย พบกับ
กิจกรรมการเปลีย่ นคลืน่ สมองสูช่ ว่ งคลืน่ แห่งสมาธิ ปัญญา
และจินตนาการ สนุกสนานกับแบบฝึกหัดฝึกพลังจิต

เพือ่ นำ�ไปใช้ในชีวติ ประจำ�วัน ตืน่ เต้น สนุกสนานกับ “คืนแห่งการเปลีย่ นแปลง TDA Magic Night เป็นในสิง่ ที่
คุณไม่เคยเป็น” ลุน้ รับของรางวัลมากมาย สมกับเป็นเดือนเกิดของไทยธรรมของเรา พบกับ Buddy คนใหม่
เพียงเพือ่ ให้แน่ใจว่าพรหมลิขติ มีจริง
เงือ่ นไขทีท่ า่ นทำ�ได้แน่นอน
มาร่วมเป็นส่วนสำ�คัญ ในงานสัมมนาของเรา ด้วย
1. เป็นผูน้ �ำ ระดับโกเมนขึน้ ไป
2. มียอดกลุม่ ส่วนตัว (PGPV-แผนหลัก) 100,000 บาท สะสมในระยะเวลา 2 เดือน ตัง้ แต่เดือน
ธ.ค. 2012 – ม.ค. 2013

2

แลกเปลีย่ นความรู้ และประสบการณ์สคู่ วามสำ�เร็จกับพีๆ่ น้องๆ ไทยธรรม สร้างสรรค์สงั คมแห่งความดีงาม
มาร่วมเป็นครอบครัวที่ 2 กับเรา เปิดโอกาสดีๆ ให้กบั ชีวติ เปิดโลกธุรกิจอิสระ สัมผัสความรักและพลังแห่งรัก
จากไทยธรรม อัลไลแอนซ์
สนใจสอบถามรายละเอียด และแจ้งความจำ�นงเข้าร่วมงานได้ท่ี แผนกลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 02-363-7699, 085-920-6609
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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New Active
Recruit 2012

เดือน กันยายน 2012

คุณรุจาภา นิธิภัทรโกศล

คุณชนากานต์ เปี่ยมใจสว่าง
ผู้ที่มียอด New Active Recruit สูงสุด
ประจำ�เดือน กันยายน 2012
มียอด New Active Recruit จำ�นวน 18 ท่าน

เดือน ตุลาคม 2012

คุณปุณิกา กิจมั่นศิริ
ผู้ที่มียอด New Active Recruit สูงสุด
ประจำ�เดือน ตุลาคม 2012
มียอด New Active Recruit จำ�นวน 18 ท่าน
38

สนใจสอบถามข้อมูล

โทร. 02-363-7699 , 085-920-6609
www.thaidham.com
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

เดือน กันยายน 2012

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กันยายน 2012

พันตรีหญิงสุรกิจ ดีสุคนธ์

ศูนย์จ�ำ หน่ายไทยธรรมฯ สาขา จ.ชุมพร
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,190,925 บาท

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กันยายน 2012

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ สำ�โรงเหนือ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 360,240 บาท

เดือน ตุลาคม 2012

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน ตุลาคม 2012

คุณนเรศ จันทราพัฒนะ

ศูนย์จ�ำ หน่ายไทยธรรมฯ สาขา จ.ปราจีนบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,041,870 บาท
เอกสารเพื
เอกสารเพื
่อการอบรมภายในบริ
่อการอบรมภายในบริ
ษัทษฯัทเท่ฯาเท่นัา้นนั้น

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน ตุลาคม 2012

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย

ศูนย์ยอ่ ยไทยธรรมฯ สำ�โรงเหนือ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 400,490 บาท
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รวยแบบศูนย์ย่อย

กับรหัสลับ

รหัสลับสู่อิสรภาพทางการเงิน

86
รหัสลับ 86 - ทีมที่ 1

วันที่ 29-30 กันยายน 2012 ที่ผ่านมา
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด
จัดอบรมศูนย์ย่อย ทีมที่ 1 ขึ้น ณ อุทยาน
ล้านนา อ.หางดง จ.เชียงใหม่ นำ�ทีมโดย
คุณณัฐฐินันท์ สโซดรัค ผู้อ�ำ นวยการศูนย์
คนเก่ง

รหัสลับ 86 - ทีมที่ 2

วันที่ 25-26 ตุลาคม 2012 ที่ผ่านมา
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด
จัดอบรมศูนย์ยอ่ ย ทีมที่ 2 ขึน้ ณ ชลนภา
รีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช นำ�ทีม
โดย คุณวัลทณีย์ ห้องสีปาน เพชรบริหาร
คนเก่ง

รหัสลับ 86 - ทีมที่ 3

วันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2012 ที่ผ่านมา
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด จัด
อบรมศูนย์ย่อย ทีมที่ 3 ขึ้น ณ โรงแรม
ยูเรเซีย ชะอำ� ลากูน อ. ชะอำ� จ.เพชรบุรี นำ�
ทีมโดย คุณวิภากมล เจริญยิง่ เพชรบริหาร
คนเก่ง
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เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

2012
ตารางสัมมนา
วัน/เดือน/ป

ธันวาคม 2012

เวลา

หัวขอ

OPPORTUNITY SEMINAR
อาทิตย 2 ธ.ค. 2012 13.00 – 17.00 น. TOS : กTHAIDHAM
าวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ
อาทิตย 9 ธ.ค. 2012 13.00 – 17.00 น. TOS : THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ

สถานที่

วิทยากร

ณ หองประชุม ภัตตาคารแสนสวางใจ
ทีมงานบริษัท
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ณ หองประชุม โรงแรมไพลิน
อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ทีมงานบริษัท

OPPORTUNITY SEMINAR ณ หองประชุม ศูนยบริการนักทองเที่ยว ทีมงานบริษัท
เสาร 15 ธ.ค. 2012 13.00 – 17.00 น. TOS : กTHAIDHAM
าวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ
สะพานทาขวาง อ.แมทา จ.ลำพูน
อาทิตย 16 ธ.ค. 2012 13.00 – 17.00 น. TOS : THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ

ณ หองประชุม เทศบาลตำบลหารแกว ทีมงานบริษัท
อ.หางดง จ.เชียงใหม

เสาร 22 ธ.ค. 2012 13.00 – 17.00 น. TOS : THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR ณ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ จำกัด ทีมงานบริษัท
เขตบึงกุม กรุงเทพฯ
กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ

ตารางสัมมนา
วัน/เดือน/ป

มกราคม 2013

เวลา

หัวขอ

สถานที่

วิทยากร

19 - 20 ม.ค. 2013

2 วัน 1 คืน

อบรมศูนยยอย รหัสลับ 86 ทีมที่ 4

จ.ชลบุรี

ทีมงานบริษัท

ศุกร 25 ม.ค. 2013

16.00 – 19.00 น.

TOS : THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ

ณ หองเบญจมาศ โรงแรมทักษิณ
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ทีมงานบริษัท

เสาร 26 ม.ค. 2013 13.00 – 17.00 น.

TOS : THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ

ณ หองประชุม โรงแรมคริสตัล
อ.หาดใหญ จ.สงขลา

ทีมงานบริษัท

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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โปรโมชั
่นประจำ�เดือน
6 ธันวาคม 2012 – 5 กุมภาพันธ์ 2013

โปรโมชั่น ชุดบำ�รุงหัวใจ

• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract +
    Orezol Ten

ราคาพิเศษ
1,000 บาท

โปรโมชั่น ชุดบำ�รุงสมอง และหลอดเลือด

• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract +
   Fisher Gold

ราคาพิเศษ
1,000 บาท

จากราคาเต็ม 1,180 บาท
(1,000 PV/700 BV)

จากราคาเต็ม 1,380 บาท
(1,000 PV/700 BV)

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

ราคาพิเศษ
1,000 บาท

โปรโมชั่น ชุดป้องกัน-ร่วมบำ�บัดมะเร็ง

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

ราคาพิเศษ
1,200 บาท

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

จากราคาเต็ม 1,230 บาท
(1,000 PV/700 BV)

โปรโมชั่น ชุดทั้งใส-ทั้งตึง

• Grape Seed Plus Lycopene + Collagen V

ราคาพิเศษ
1,000 บาท

โปรโมชั่น ชุดกระตุ้นภูมิต้านทาน

• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract +
    Spirumac

ราคาพิเศษ
1,300 บาท

จากราคาเต็ม 1,660 บาท
(1,300 PV/910 BV)

จากราคาเต็ม 1,230 บาท
(1,000 PV/620 BV)

โปรโมชั่น ชุดลดอักเสบ ลดบวม

•  Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract +                  
    Fisher EPA

ราคาพิเศษ
1,000  บาท

โปรโมชั่น ชุดสมอง-หัวใจ-ไต-ผิวพรรณ

จากราคาเต็ม 1,330 บาท
(1,000 PV/700 BV)

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

ราคาพิเศษ
1,500 บาท

โปรโมชั่น ชุดลดข้ออักเสบ ลดบวม
•  Ladenr (L) + Fisher EPA

ราคาพิเศษ

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

2,100
บาท
จากราคาเต็ม 2,230 บาท

โปรโมชัน่ ชุดสมอง-หัวใจ-ไต-กระตุน้ ภูมติ า้ นทาน

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

ราคาพิเศษ
1,800 บาท

จากราคาเต็ม 1,980 บาท
(1,800 PV/1,260 BV)
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(2,100 PV/1,470 BV)

โปรโมชั่น ชุดย้อนวัย

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

ราคาพิเศษ
2,800 บาท

จากราคาเต็ม 3,180 บาท
(2,800 PV/1,960 BV)

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

                  

โปรโมชัน่ ชุดควบคุมน้�ำ ตาลในเลือด สำ�หรับผูท้ ม่ี นี �ำ้ 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)

โปรโมชั่น ชุดลดคอเลสเตอรอล
• Chola + Fisher Fish

ราคาพิเศษ
1,550 บาท

ราคาพิเศษ
2,400 บาท

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

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

โปรโมชั่น ชุดลดคอเลสเตอรอล

•  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)

• Chola (2) + Fisher Fish (2)

ราคาพิเศษ
3,000 บาท

ราคาพิเศษ
3,480  บาท

จากราคาเต็ม 3,580 บาท
(3,480 PV/2,400 BV)

โปรโมชั่น ชุดบำ�รุงสมอง สร้างความสูง ลูกรัก
• GT Gold (L) + Fisher Pluzz

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

โปรโมชั่นศูนย์ย่อย

(โปรโมชั่นทุก 30,000 บาท และ ทุก 60,000 บาท
ไม่ซ้อนกัน ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
ราคาพิเศษ
•  ยอดศูนย์ย่อยทุก 30,000 บาท ได้รับผลิตภัณฑ์
   Grape Seed Oil Plus Grape Skin Extract
บาท
จากราคาเต็ม 2,700 บาท    มูลค่า 1,400 บาท ฟรี 1 ขวด

2,400

(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)

โปรโมชั่น ชุดควบคุมน้ำ�หนัก-ป้องกันมะเร็ง

•  ยอดศูนย์ย่อยทุก 60,000 บาท ได้รับผลิตภัณฑ์
   GT Mac มูลค่า  2,400 บาท

• 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)

โปรโมชั ่ น ชุ ด ควบคุ ม น้ ำ� หนัก
ป้องกันมะเร็ง-กระตุน้ ภูมติ า้ นทาน

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

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

ราคาพิเศษ
2,000  บาท
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

จากราคาเต็ม 2,180 บาท
(2,000 PV/1,400 BV)
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Promotion

DEC 2012 - JAN 2013

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
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PC Acne
Transparent Soap

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

E-Mail

อีเมล์นน้ั สำ�คัญฉะนี้

ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอเชิญชวนสมาชิกไทยธรรมทุกท่าน ส่ง E-Mail ของท่านมายังบริษทั ฯ
ที่ thaidhamallianze@hotmail.com เพือ่ การรับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯอย่างใกล้ชิด โดย
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

No. 28 October - November 2012

- รับ TDA News, TDA Updates ข่าวสาร และความรูท้ างการแพทย์
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไทยธรรม ทุกสัปดาห์
- รับชม Healti Secret ตอนล่าสุดบน Internet และอุปกรณ์ไร้สาย
ทุกชนิด
- รับข่าวสาร การอบรมทั่วประเทศของบริษัทฯ
- ติดตามประสบการณ์ผู้ใช้ และงานวิจัยใหม่ๆของบริษัทฯ

อัศจรรย์เมล็ดองุ่น All about grapes

ย้อนวัยด้วยน้ำ�ด่�ง

รักษาดวงตา ด้วยผ้าปิดตาไวทอป
ถุงเท้าไวทอปกับโรคของเท้า

Shading ให้หน้าเรียวด้วย Kryolan Concealer Circle
www.Thaidham.com
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

1

ให้ TDA    News   เป็นช่องทางการสื่อสาร
อย่างใกล้ชิดในครอบครัวไทยธรรมของเรา

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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ประกาศ
จากไวทอป ไบโอเอนเนอร์จี
เนื่องจากบริษัท ไวทอป ไบโอเอนเนอร์จี (ประเทศจีน) ได้ยุติการผลิต
ผ้าห่มขนหนูลายเดิม ซึ่งบริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด จำ�หน่ายในราคา
สมาชิกผืนละ 5,500 บาท และได้ผลิตเป็นผ้าห่มขนหนูลายใหม่ ซึ่งมีต้นทุนเพิ่มขึ้น
กว่าเดิม และมีการปรับราคาใหม่เป็น ผืนละ 6,900 บาท
						
						จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ขอแสดงความนับถือ

ภ.ญ.อาริยา สาริกะภูติ
กรรมการผู้จัดการ
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เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ประกาศ

Thaidham Announcement

แจ้งการปรับราคา
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกรพซีด

เรียน พี่น้องครอบครัวไทยธรรมที่รัก
เนือ่ งจากรัฐบาลมีนโยบายในการปรับค่าแรง
ทัว่ ประเทศ ทำ�ให้วตั ถุดบิ ทุกตัวของบริษทั ฯมีราคา
สูงขึ้น เนื่องจากต้นทุนการผลิตจากบริษทั ผูผ้ ลิต
เพิ่มขึ้น ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ
ได้ยืนกรานผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ในราคาเดิม โดย
ได้ต่อรองกับผู้ผลิต ในการสั่งผลิตในปริมาณที่
มากขึ้น และสร้างโกดังเก็บสต็อกสินค้าใหม่ เพื่อ
ให้ พี่ น้ อ งไทยธรรมยั ง ได้ บ ริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ
สุขภาพในราคาเดิม
อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ไทยธรรมฯ ชนิดหนึ่ง คือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เกรพซีด พลัส ไลโคปีน (สารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสาร
สกัดมะเขือเทศ) ได้มีการปรับราคาต้นทุนที่สูงขึ้น
มาก บริษัทฯจึงขอแจ้งการปรับราคา ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารเกรพซีด พลัส ไลโคปีน จากราคา
กระปุกละ 550 บาท เป็น ราคากระปุกละ
650 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2013
เป็นต้นไป

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

พลัส ไลโคปีน

บริษทั ฯจึงเรียนแจ้งมา ณ ทีน่ ี้ และขอ
ขอบพระคุณเป็นอย่างยิง่ สำ�หรับพีน่ อ้ งครอบครัว
ไทยธรรมผูม้ อี ปุ การคุณทุกท่าน ทีใ่ ห้การสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพของบริษทั ฯเสมอมา บริษัทฯ
ยืนกรานที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ทีม่ ี
คุณภาพสูง จากวัตถุดิบที่ดีที่สุดที่หาได้ทั่วโลก เพือ่
ให้คนไทยทุกคนมีสขุ ภาพกายทีด่ ี และสุขภาพใจที่
แข็งแรง ในราคายุตธิ รรม และขอขอบพระคุณใน
ความเข้าใจของพีน่ อ้ งไทยธรรมทุกท่าน มา ณ ทีน่ ี้ด้วย
ขอแสดงความนับถือ
						
				
ภ.ญ.อาริยา สาริกะภูติ
กรรมการผู้จัดการ
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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 กรณีช�ำ 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. 2008)

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
- สั่งซื้อต่�ำ กว่า 10,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
• จัดส่งโดย บริษัทขนส่ง NTC
- สั่งซื้อ 5,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี
- สั่งซื้อต่�ำ 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
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

์
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

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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016
(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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