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New Product
น้ำ�อัลคาไลน์ไวทอป น้ำ�ด่างเพื่อชีวิต

พบกับการกรองที่เหนือชั้นด้วยขั้นตอนที่มากกว่า
สุดยอดตัวกรองน้ำ�เหนือระดับ Purifying King

Vitop Pre filter
PP Filter
Activated Carbon Filter

Vitop Purifying King
PP filter
Ultra-filtration membrane filter
Multiple molecular sieve filter

Purifying King

กรองอย่างเหนือชั้นด้วย 3 ขั้นตอนของการกรอง
ขั้นตอนที่ 1 : Polypropylene Filter : กรองตะกอนหยาบสิ่งสกปรก
ทีป่ ะปนมากับน้�ำ ทุกชนิด เช่น ทรายละเอียด สนิมเหล็ก เศษผง จุลนิ ทรีย์ ฯลฯ
ขั้นตอนที่ 2 : Ultra-filtration membrane filter : มีความสามารถในการกรอง
0.01ไมครอน ซึ่งเล็กกว่าเส้นผมคน ประมาณ 5,000เท่า มีความสามารถ
ในการกรองสิ่งสกปรก คลอรีน เชื้อโรค และสารละลายต่างๆได้อย่างดี
ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ในขั้นตอนการกรอง
ขั้นตอนที่ 3 : Multiple molecular sieve filter : ไส้กรองระดับโมเลกุลหลายชัน้
ราคาสมาชิก 9,500 บาท
ราคาสมาชิก Vitop Water Ionizer + Purifying King 44,500 บาท
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บ้ข อาง เนนี
้
รา

ทำ�ไทยธรรม
ให้ ได้เงิน

สวัสดีค่ะ
พี่น้องครอบครัวไทยธรรมที่รักทุกท่าน
ใครๆในโลกก็ลว้ นอยากมีทรัพย์ อยากมีมากๆ 1. ทรัพย์ภายนอก ทรัพย์ทางโลกเป็นทรัพย์ทางวัตถุ
และอยากถึงกับต้องสะสม เก็บรักษา ทั้งเพื่อ
เช่น เงิน ทอง บ้าน ที่ดิน ฯลฯ ใช้ ไปหมดไป
ความปลอดภัย ความโลภ ความกลัว และเลยเถิด
ไปถึงกับติดหล่มเข้าไปวนเวียนอยูก่ บั ลัทธิวตั ถุนยิ ม 2. ทรัพย์ภายใน อริยทรัพย์ เป็นทรัพย์ที่สร้าง
ความปลืม้ และนำ�ไปสู่ความสุขที่ยั่งยืน มีเท่าไร
ไปเลย ด้วยกระแสสังคมในปัจจุบนั เป็นเหตุผลักดัน
ใช้ ไม่หมด
ด้วย ก่อนอืน่ เราลองถอยไปดูความหมายพอสังเขป
ของคำ�ว่า “ทรัพย์” กันก่อน
วิธีจะได้ทรัพย์มาก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเราซึ่งประกอบด้วย
ทรัพย์ แปลว่า เครื่องปลื้มใจ ยุคแรกๆก็เพียง “สมอง หัวใจ กาย” และ สมอง หัวใจ กาย
อิ่มท้อง ต่อๆมาก็เริ่มสะสม เก็บ ฯลฯ ทำ�ให้ปลื้ม ยังแบ่งซ้อนเป็นภายนอก และภายในอีกเช่นกัน
กล่าวได้ว่าทรัพย์สมบัติ คือ ความปลื้มใจ พอใจ สมองมีความคิด ความจำ� และสั่งร่างกาย กาย
ปลื้มที่มีมันอยู่ใกล้ๆ แต่หากเมื่อใดที่เปลี่ยน มีพลังขับเคลือ่ นได้จากหัวใจเต้นเพราะเลือดสูบฉีด
ความหมายเป็นความทุกข์ เสนียด เลวทราม แต่สมองมีอารมณ์ มีคลื่น มีปัญญาเป็นระบบ
ทำ�ให้เดือดร้อน สิง่ นัน้ ไม่ใช่ทรัพย์อกี ต่อไปแล้ว ซ้อน หัวใจมีจิต วิญญาณครองซ้อนอยู่ กายจะ
เช่น การแย่งสมบัติ โกงกินฯ เพราะผลจากนั้นจะ ทำ�ตามต้องการที่เราสั่งได้ ถ้าสมอง และหัวใจ
เป็นปลื้มหรือความพอใจได้อย่างไร หรือเช่น เรา พร้อม รวมความแล้วถ้า สมอง หัวใจ กาย ถูก
ยังไม่ได้ทรัพย์ กำ�ลังต้องการ และแสวงหาอยู่ ดูแลอย่างดี เอาใจใส่จนแข็งแรงทั้งภายนอกที่
เกิดความร้อนใจ ไม่ได้ตามที่พอใจ กระวนกระวาย เป็นระบบทางวิทยาศาสตร์ และระบบซ้อนที่เป็น
ไม่มีความสุข เมื่อได้มาแล้วก็ยังกระวนกระวาย ภาควิญญาณ เราแข็งแรงมากเท่าไร ก็เป็น
เพราะรัก ห่วง หวง ระแวง กลัวถูกชิงไป อย่างนี้ ความพอใจ ความปลื้ม นี่เรียกว่าทรัพย์ ในตัวตน
ก็ไม่เรียกว่า “ทรัพย์” ทรัพย์ยงั แบ่งเป็น 2 ประเภท ของเรา
คือ ทรัพย์ภายนอก หรือทรัพย์ทางโลก และ
ทรัพย์ภายใน หรืออริยทรัพย์
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สูตรการดำ�เนินชีวิต
เข้าหาคลังมหาสมบัติ
ง่ายนิดเดียว

ส่วนบ้านนี้ของเรา วันนี้จะเปรียบเป็น
“ขุมทรัพย์ TDA” ขุมทรัพย์ TDA คือทรัพย์ที่มีทง้ั
ทรัพย์ภายนอก คือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช้บ�ำ รุง
ความแข็งแรงให้กับร่างกาย ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ
ฯลฯ และเราก็มที รัพย์ภายใน คือ การมุง่ มัน่ ดำ�เนิน
ธุรกิจตามรอยพระบรมราโชวาทของพระบิดา ที่
ตรัสว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์เพือ่ นมนุษย์เป็นกิจทีห่ นึง่ ฯลฯ” ถือเป็น
อริยทรัพย์ และอริยทรัพย์ ประกอบด้วย
ศรัทธา คือ ปัญญา และการพิจารณาว่า
สิ่งใดควรเชื่อ ไม่ควรเชื่อ คุ้มครองให้หัวใจ
ร่มเย็น เชื่อกรรม ทำ�ดีได้ดี ทำ�ชั่วได้ชั่ว
ศีล คือ ความถูกต้องทางมารยาท การกระทำ�
ทั้งกาย วาจา ซื่อสัตย์ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

หิริ คือ ความละอายต่อความชั่วทั้งปวง
โอตัปปะ คือ ความเกรงกลัวต่อบาป และ
ความชั่วของตน

สุตะ คือ ความเป็นผูศ้ กึ ษามาก ใฝ่รู้ มีความรู้
จาคะ คือ ความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

พี ่ น ้ อ งที ่ ร ั ก ทุ ก ท่ า นคงทราบกั น อยู ่ บ ้ า งแล้ ว ว่ า
งานบางงาน เราทำ�ทัง้ ชีวติ อาจได้แค่ทรัพย์ทางโลก
ซึง่ ใช้แล้วก็หมดไป ไม่เหลือ แต่งานบ้านนีข้ องเรา
ที่นี่ เรียกได้ว่าเป็นขุมทรัพย์ TDA หากทุกท่าน
ร่ว มปฏิบัติงานอย่างมีค วามหวัง ตั้งใจ ให้ได้
ทัง้ ทรัพย์ทางโลก และทรัพย์ทางธรรมหรืออริยทรัพย์
ทำ�ให้ประสานกันลงตัว ขุมทรัพย์ TDA จะกลายเป็น
คลังมหาสมบัติเตรียมไว้ให้พวกเรา เป็นความสุข
เป็นความมั่งคั่ง แต่หัวใจของความมั่งคั่ง อยู่ที่
การบริหารจัดการกระบวนการแสวงหา การเก็บรักษา
รวมทั้งใช้ไปในทรัพย์ทางโลก ให้เจริญงอกงาม
ต้องถูกกำ�กับด้วยอริยทรัพย์ จึงจะได้รับประโยชน์
สูงสุด กล่าวคือ เมื่อมีความเชื่อ ความศรัทธา
เรื่องบุญบาป มีศีล มีความละอายต่อบาป มี
ความใฝ่รู้ รู้ และเข้าใจ เอื้อเฟื้อคนด้อยกว่า
และมี ปั ญ ญาในการบริ ห ารจั ด การเพื่ อให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดแก่ตนเอง และส่วนรวม สูตร
การดำ�เนินชีวติ เข้าหาคลังมหาสมบัติ ง่ายนิดเดียว
ถ้าเรารวมพลังกัน ความสำ�เร็จรออยูแ่ ค่คบื นี่แล้วค่ะ
ด้วยความรัก และห่วงใย

การให้ทาน การช่วยเหลือผู้อื่น

ปัญญา คือ ความรู้ และเข้าใจอย่างถ่องแท้

ในเหตุผล ความดีความชั่ว ความถูกความผิด
คุณโทษของสิ่งต่างๆ รู้จักคิด และรู้พิจารณา
เพื่อไม่ให้หลงผิด
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จารุณี เดส์แน็ช
กรรมการบริหาร
E-mail : thaidhamallianze@hotmail.com
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บ้านนีเ้ ศรษฐกิจดี เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2013

สวัสดี สวยๆกับสมาชิกไทยธรรมทุกคนค่ะ ครัง้ นี้
เราพบกันเป็นช่วงใกล้สน้ิ ปีอกี แล้ว วันเวลาทีผ่ า่ นไป
ของเราเร็วจี๋ พวกเราเพิง่ ผ่านงานบูมมิง่ ครัง้ ที่ 15
หลายๆคนคงค้นพบขุมทรัพย์ซึ่งอยู่ภายในตัวของ
เราเอง ซึ่งเป็นขุมทรัพย์อันแท้จริงที่สามารถ
นำ�มาใช้ได้อย่างไม่มีวันหมด ยิ่งนำ�มาใช้ ยิ่งมี
เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย พวกเราชาวไทยธรรม
มีขุมทรัพย์ในตัวเองทุกคน อยู่ที่ใครจะนำ�มาใช้ค่ะ
ถ้าอยากรู้วิธีเรียกใช้นี้ก็โทรมาคุยกับ อ.ติก๊ นะคะ
จะแนะนำ �ให้ ค ่ ะ ภาพความรัก มิตรภาพ
ความประทับใจในเพื่อนไทยธรรมก็เป็นอีกสิ่งหนึ่ง
ที่หาไม่ได้ในสังคมปัจจุบัน พวกเราจะรัก และ
แบ่งปันสิ่งดีๆ และแชร์ทุกความรู้สึกให้แก่กัน
พวกเราจะยินดีเมือ่ เพือ่ นของเราประสบความสำ�เร็จ
และจะส่งใจไปให้กำ�ลังใจเมื่อเพื่อนของเราเกิด
ผิดพลาด ทำ�ให้สังคมไทยธรรมของเราน่าอยู่
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะ การอยู่ร่วมกันในสังคม
คนหมู่มากย่อมมีกระทบกระทั่งกันบ้าง อยู่ที่
คนคนใดนัน้ จะมีจติ ใจสูง-ต่�ำ อย่างไร “การให้อภัย
ในเรือ่ งทีใ่ ห้อภัยยาก ผูท้ เ่ี ข้มแข็งเท่านัน้ จึงจะทำ�ได้”
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งานบูมมิง่ ทีจ่ ดั ขึน้ มานี้ ทางบริษทั ตัง้ ใจทีจ่ ะพัฒนา
จิตวิญญาณในตัวนักขายของเราให้เข้มแข็ง ซือ่ สัตย์
อดทน จริงใจ และมุง่ มัน่ ค่ะ ความมุง่ มัน่ นี้ หากขาด
ไปจะทำ�งานสิ่งใดก็ไม่สำ�เร็จค่ะ เราเคยพูดถึง
คุ ณ สมบั ติ ข องนั ก ขายที่ ดี กั น มาแล้ ว หลายต่ อ
หลายข้อ และเชื่อว่านักขายของเรามี แต่สิ่งที่มัก
จะขาดกันก็คือ ความมุ่งมั่นนี้แหละค่ะ ทำ�ให้ไป
ไม่ถึงไหน จอดก่อนถึงฝั่งฝันกันไปเยอะมาก
ทำ�อย่างไรพวกเราถึงจะประสบความสำ�เร็จ ไปให้
ถึงฝั่ง บรรลุเป้าหมาย เมื่อนักขายเตรียมพร้อม
สิ่งที่พวกเขาต้องมี คือ
1. ความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่ท�ำ อยู่
2. มีใจรักในงานที่ท�ำ อย่างแท้จริง
3. มีเป้าหมายในชีวิตอย่างเด่นชัด
4. มีความจริงใจต่อทุกคน รวมทัง้ ความซือ่ สัตย์ตอ่
ตนเอง
5. มีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย ความหวัง
ความฝัน
เรื่องของความมุ่งมั่นของคนเราขึ้นอยู่กบั
อะไรบ้างคะ? จริงๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวเองล่ะค่ะ
ตัวของเราเองเท่านัน้ ทีจ่ ะทำ�ให้เราประสบความสำ�เร็จ
อย่าได้เอาอนาคต ความสุข ความมั่งคั่ง
ความสำ�เร็จของเราไปฝากไว้ในมือใคร เพราะมัน
ไม่สามารถช่วยกันได้จริงๆหรอกค่ะ อาจต้องการ
การแนะนำ�บ้าง แต่ผู้ทจ่ี ะทำ�ให้เกิดผลคือตัวเราเอง
จริงๆ ในความมุ่งมั่นของคนเรามีปัจจัยอีกตัว
ที่สำ�คัญคือ “ความขยัน” หลายคนขยันเป็นพักๆ
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

“ พวกเราจะตั้งใจทำ�งานใน
อาชีพนักขายไทยธรรมอย่างมุง่ มัน่ เต็มที่เต็มกำ�ลัง
ถ้ายังไม่ส�ำ เร็จตามเป้าหมายพวกเราจะไม่หยุดทำ� ”

หลายคนนานๆขยันสักที ไม่ต่อเนื่องค่ะ ความ
ไม่ต่อเนื่องนี่แหละที่ทำ�ให้การทำ�งานต้องเริ่มใหม่
อยู่เรื่อยๆ กำ�ลังจะได้ กำ�ลังจะสำ�เร็จ ก็หยุด
ซะอย่างนั้น และก็มีข้ออ้างยอดนิยมว่าเหนื่อย
จริงหรือเปล่าก็คิดดูเองนะ แต่บางคนมีข้ออ้าง
อีกมากมายค่ะ สารพัดจะหามาแก้ตัว คนเรา
ส่วนใหญ่เก่งค่ะ เรื่องแก้ตัว ทั้งชำ�นาญ ทั้ง
สร้างสรรค์ คือหาข้อแก้ตวั เพื่อทีจ่ ะไม่ออกไปทำ�งาน
ได้ทุกวันค่ะ

ว่าเราต้องการในสิ่งที่พูดนี้จริงหรือไม่ ดังนั้นเมื่อ
เราพูดแล้วต้องไม่คิดลบ ไม่คิดขัดแย้ง ไม่คิดว่า
เป็นไปไม่ได้ แล้วสิ่งที่พวกเราคิด และปรารถนา
จะสำ�เร็จได้แน่นอนค่ะ
ฝากเพือ่ นไทยธรรมทีร่ กั ทุกคน ชีวิตของเรา
พวกเราลิขิตเอง โปรดอย่าให้ใครกำ�หนด หรือไม่
ฝากชีวิตนี้ไว้กับใครให้มาชักจูง เพราะคุณคือผู้ที่
จะสำ�เร็จ ต้องมีความสุข มั่งคั่ง ร่ำ�รวย ไม่ใช่
คนอื่น ขอให้ทราบไว้นะคะว่า “คุณคือสิ่งพิเศษ
ที่เกิดขึ้นมาในโลกใบนี้ มีความสามารถที่จะ
ประสบความสำ�เร็จได้ดังปรารถนา” และจะเป็น
เช่นนี้ตลอดไปค่ะ ขอเป็นกำ�ลังใจให้นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่
ชาวไทยธรรมทุกคนเลยค่ะ

อย่างนีด้ ไี หมคะ พวกเราเริม่ ต้นใหม่ พวกเรา
มาปฏิญาณกันเลยว่า “พวกเราจะตั้งใจทำ�งานใน
อาชีพนักขายไทยธรรมอย่างมุง่ มัน่ เต็มที่เต็มกำ�ลัง
ถ้ายังไม่ส�ำ เร็จตามเป้าหมายพวกเราจะไม่หยุดทำ�”
พูดกับตัวเองดังๆค่ะ พูดหลายๆครัง้ บอกกับตัวเอง
ในตอนเช้าเมือ่ ตืน่ นอน บอกกับตัวเองหลายครัง้ ก่อน
ทีเ่ ราจะไปเข้านอนในตอนค่�ำ เป็นการบอกจิตใต้ส�ำ นึก
อาจารย์ รินทร์ลภัส สิริวัฒน์ธนะ
ให้รบั รูส้ ง่ิ ทีเ่ ราจะทำ�ต่อไปนี้ จิตใต้ส�ำ นึกจะนำ�พาให้
E-mail : rinrapat_tik@hotmail.com
พวกเราทำ�สำ�เร็จได้ อาจไม่งา่ ยดายแต่ส�ำ เร็จแน่นอน Facebook : Rinrapat Sririvatthana@facebook.com
ID LINE : 081-6344693
ค่ะ ขออย่างเดียวอย่าเอ่ย หรือคิดขัดแย้งกับสิ่งที่
เราพูดออกมา เช่น พูดกับตัวเองดังๆว่า “ถ้าเรา
ทำ�ไม่ส�ำ เร็จจะไม่หยุดทำ�เด็ดขาด” แต่แอบคิดในใจ
ว่าจะเป็นไปได้หรือ ไม่น่าจะได้ เหนื่อยเกินไป
แล้วเรา ฯลฯ เพราะจะทำ�ให้จติ ใต้ส�ำ นึก งง สับสน
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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สร้างคนให้เก่ง

ดันคนให้เกิด
เพือ่ ระเบิดความสำ�เร็จ

อยากบอกว่าความเก่งของคนเรานั้นสามารถ
เรียนรู้ และฝึกฝนกันได้ แค่คุณกล้าที่จะคิด เริ่ม
ที่จะทำ� สร้างทักษะให้ชำ�นาญก็จะเกิดความมั่นใจ
เพียงแต่ทักษะนั้นๆต้องตรง และตอบโจทย์ใน
ธุรกิจที่เราทำ�ด้วย จึงจะประสบความสำ�เร็จได้
จากประสบการณ์ส่วนตัว ผมพบว่าคนที่
เก่งเพื่อตัวเองนั้นทำ�ได้ง่าย ซึ่งสามารถพบได้ใน
ธุรกิจทัว่ ๆไป แต่ส�ำ หรับธุรกิจเครือข่ายนัน้ การเก่ง
เพือ่ ตัวเอง ไม่สามารถทำ�ให้ประสบความสำ�เร็จได้
อย่างจริงจัง แต่ต้องเก่งเพื่อคนอื่น โดยเฉพาะ
กับลูกทีมที่ฝันอยากประสบความสำ�เร็จ
การเก่งเพื่อคนอื่นที่ผมนำ�มาปฏิบัติ คือ
หน้าที่การเป็นเทรนเนอร์ นอกจากความรู้ด้าน
ผลิตภัณฑ์ และแผนการตลาดของบริษัทฯ ที่
เป็นพืน้ ฐานในการถ่ายทอดแล้ว การสร้างคนให้เก่ง
และมีศักยภาพคือหน้าที่หลักอีกอย่างที่ต้องทำ�
เราจะต้องสร้างภาพพจน์ และความมั่นใจให้
กับเขาโดยการ
• ช่วยหา และดึงจุดเด่นออกมานำ�เสนอ
• ปรับ และพัฒนาบุคลิกภาพ
• สอนทักษะการพูด
เมื่อเราทำ�ให้เขามีความมั่นใจแล้ว สิ่งต่อไป
คือ มอบเวทีให้เขาแสดง เพราะคนจะเก่งได้
ต้องมีที่ให้เขาได้ฝึกฝีมือ มีพื้นที่ให้เขาเล่นใน
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คุณภาคิน มหิทธิวาณิชชา
ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม บางคอแหลม
บทบาทของตัวเอง และเมื่อเขาเริ่มทำ�งานเองได้
แล้ว เราในฐานะเทรนเนอร์กเ็ พียงอยูเ่ ป็นเบือ้ งหลัง
ทำ�หน้าทีส่ นับสนุน และส่งเสริมให้เขาได้สอนลูกทีม
เขาต่อไป นี่คือหลัก และขั้นตอนการสร้าง
ทรัพย์สินเครือข่ายทีมจำ�หน่าย ที่คุณหรือใครก็
สามารถทำ�ให้เป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน
ท่านใดที่สนใจธุรกิจความงาม และสุขภาพ
หรืออยากทำ�ธุรกิจ เครือข่ายที่ไม่มีการหลอกลวง
และสำ�เร็จได้จริง ผมอยากบอกว่า

เพียงคุณกล้าที่จะคิด พร้อมที่จะทำ�แล้ว
ไทยธรรมพร้อมที่จะสร้างฝันคุณให้เป็น
จริงได้ แล้วผมจะเป็นเทรนเนอร์ ให้กับ
คุณครับ

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

โลกนี้ยังมี

รัก

น้องนกยูง
ด.ญ. อมรรัตน์ กิจศิริ

คุณกิตยาภรณ์ ศุภโรจน์วัฒนะ
ศูนย์ย่อยไทยธรรม
อ.สะเดา จ.สงขลา

“หลังจากทีน่ อ้ งรับประทานไปได้ 1 เดือน ก็ ไปพบแพทย์เพือ่ ตรวจค่ามะเร็ง
ผลปรากฏว่าค่ามะเร็งในเลือดลดลง พอรับประทานไปได้ 3 เดือน ไปตรวจ
อีกครั้ง แพทย์แจ้งว่าว่าค่ามะเร็งในเลือดไม่มีแล้ว”
ดิฉันมีคนข้างบ้านที่รู้จักกัน เป็นโรคมะเร็ง
ชื่อ ด.ญ. อมรรัตน์ กิจศิริ หรือ น้องนกยูงซึ่ง
เป็นโรคมะเร็งที่ช่องท้อง แล้วลามไปที่ปอด
เมื่อบริษัท ไทยธรรมฯ มีงานสัมมนาแนะนำ�
ผลิตภัณฑ์ที่โรงเรียนบ้านคลองแงะ ดิฉันจึง
แนะนำ�ให้ครอบครัวของน้องนกยูงไปร่วมงาน
สัมมนา ด้วยเพื่อไปรับฟังว่าผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทฯ พอจะช่วยอาการของน้องได้อย่างไร
บ้าง พอไปถึงก็พบ กับคุณเปิล้ - จารุณี เดส์แน็ช
ซึ่งแนะนำ�ให้ครอบครัวของน้อง ไปปรึกษากับ
ภญ.อาริยา สาริกะภูติ ทันที เพื่อขอคำ�แนะนำ�
น้องนกยูงนัน้ ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งตัง้ แต่
แรกเกิด ทางบ้านก็รักษาตามอาการมาตลอด
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ก็ค่อนข้างสูง
ทางบริษัท ไทยธรรมฯ จึงรับน้องนกยูงเข้า
เป็นคนไข้ในมูลนิธิไทยคุณธรรม และมอบ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาให้นอ้ งชุดใหญ่เลยค่ะ
มีทง้ั สารสกัดเมล็ดองุน่ ผสมสารสกัดขมิน้ ชัน
สารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม สารอาหาร
ต้านมะเร็ง และเห็ดต้านมะเร็ง หลังจากที่

น้องรับประทานไปได้ 1 เดือน ก็ไปพบแพทย์
เพื่อตรวจค่ามะเร็ง ผลปรากฏว่าค่ามะเร็งใน
เลือดลดลง ทางครอบครัวก็มีกำ�ลังใจมากขึ้น
พอรับประทานไปได้ 3 เดือน ไปตรวจอีกครัง้
แพทย์แจ้งว่า ค่ามะเร็งในเลือดไม่มีเหลือแล้ว
ครอบครัวน้องนกยูงรู้สึกดีใจมาก รวมไปถึง
ตัวดิฉันเองก็ดีใจกับน้องไปด้วย โดยส่วนตัว
ดิฉนั เชือ่ มัน่ ในผลิตภัณฑ์ของ บริษทั ไทยธรรมฯ
อยูแ่ ล้วแต่พอได้มาเจอเรื่อง น้องนกยูง บอก
ได้เลยว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มาก เพราะ
ปัจจุบันนี้น้องนกยูงแข็งแรงมาก สดใส ร่าเริง
กลับไปเรียนหนังสือได้แล้ว ผมที่เคยร่วงจาก
การทำ�เคมีบ�ำ บัด ก็เยอะขึน้ เหมือนคนปกติเลยค่ะ
ดิฉนั ขอบอกทุกคนว่า บริษทั ไทยธรรมฯ มีเรือ่ ง
ที่น่าอัศจรรย์มากมาย จากการใช้ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร ประกอบกับการรักษาทางแพทย์
แผนปัจจุบันแล้วเห็นผล ดิฉันบอกได้เลยว่าดี
จริงๆค่ะ

เกรพซีด เอ็กซ์แทรค
พลัส เทอเมอริค
เอ็กซ์แทรค
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ลาดีน

มูชิ

ไฟโตเจน
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อัศจรรย์

แร่ธาตุ

สารอาหารจำ�เป็น
หลายๆคนที่ชอบอ่าน และสังเกตสลากของ
อาหารเสริม จะพบว่า อาหารเสริมของไทยธรรม
เกือบทุกสูตรจะมีแร่ธาตุที่ทีมนักวิทยาศาสตร์
ของไทยธรรมใส่อยูใ่ นสูตรต่างๆ แร่ธาตุเป็นสิ่งที่
จำ�เป็นอย่างมากสำ�หรับร่างกาย และหากขาด
ซึ่งแร่ธาตุ วิตามินก็ไม่สามารถที่จะทำ�หน้าที่ได้
อย่างสมบูรณ์
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แร่ ธ าตุ มี ค วามสำ � คั ญ อย่ า งมากต่ อ
การทำ�งานในหน้าที่ต่างๆของร่างกาย แต่การที่
ร่างกายจะดูดซึมเอาแร่ธาตุตา่ งๆไปใช้งานได้ แร่ธาตุ
นัน้ จำ�เป็นต้องจับกับโปรตีน ซึง่ ขบวนการนีเ้ รียกว่า
อะมิโน แอซิด คีเลชั่น ซึ่งหากแร่ธาตุที่ใช้ยังไม่
จับกับโปรตีน จะมีการดูดซึมที่ต่ำ�มาก

แคลเซียม-แมกนีเซียม
แร่ธาตุคู่สำ�คัญสำ�หรับชีวิต

แคลเซียม 99% ของแคลเซียมพบใน
กระดูก และฟัน อีก 1% ของแคลเซียมในร่างกาย
จะพบกระจายอยู่ในเนื้อเยื่อ และอวัยวะต่างๆ
ซึ่งล้วนมีหน้าที่สำ�คัญ การขาดแคลเซียมจะทำ�ให้
การเจริญเติบโตช้า กระดูกไม่แข็งแรง ฟันผิดปกติ
กล้ามเนื้อกระตุก เป็นตะคริวบริเวณขา เลือดแข็งตัว
ช้า การปวดประจำ�เดือนอย่างรุนแรง และมี
ประจำ�เดือนมากกว่าปกติ มีอาการทางประสาท
อ่อนๆ คัน นอนไม่หลับ การเต้นของหัวใจผิดปกติ
เหน็บชาตามปลายมือ ปลายเท้า
แมกนี เ ซี ย ม มีหน้าที่สำ�คัญใน
การควบคุมการทำ�งานของกล้ามเนื้อทุกชนิดใน
ร่างกายให้เป็นปกติ รวมทั้งกล้ามเนื้อหัวใจ โดย
การทำ�งานร่วมกับแคลเซียม ทั้งสองแร่ธาตุนี้
จะควบคุมดูแลจังหวะการหดตัว และคลายตัว
ของกล้ามเนื้อหัวใจ แมกนีเซียมสามารถบรรเทา
อาการเจ็บหน้าอก เนือ่ งจากกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือด
ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และทำ�หน้าที่
ป้องกันไม่ให้เลือดแข็งตัว ลดการอุดตันของ
เส้นเลือด
แมกนีเซียม ยังเป็นสารที่ช่วยขับถ่าย
สิ่งแปลกปลอม และของเสียออกจากร่างกาย
ช่วยเสริมสร้างเนือ้ เยือ่ ปอด และเซลล์ประสาท ให้
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ความแข็งแรงกับกระดูก และฟัน ช่วยในการควบคุม
ระดับความเป็นกรดด่างในเลือด และเป็นตัวกระตุน้
ให้เกิดการสร้างเอนไซม์กว่า 100 ชนิดใน
ร่างกาย ซึ่งมีผลโดยตรงในการควบคุมระดับ
เมตาโบลิซึม และการสังเคราะห์โปรตีน

Ca
Mn

Zn
Cr

Mg
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หากร่างกายขาดธาตุแมกนีเซียม เนือ้ เยือ่
สังกะสี ทองแดง แมงกานีส แร่ธาตุ
ทดแทนต่างๆ จะถูกสร้างขึน้ มาอย่างเชือ่ งช้า หรือ เพื่อความงาม
น้อยเกินไป เป็นสาเหตุของการเสื่อมสลายโดย
สังกะสี ทองแดง และแมงกานีส
เร็วของร่างกาย หรือ การแก่ก่อนวัย มีอาการ เป็นสามแร่ธาตุสำ�คัญที่เป็นองค์ประกอบของ
ทางประสาท กล้ามเนื้อสั่นพลิ้ว และบิดเบี้ยว เอนไซม์ ช ะลอความชราตั ว สำ � คั ญ ที่ ทำ � หน้ า ที่
ตกใจง่าย สมอง และร่างกายอ่อนล้า สับสน ทำ�ลายอนุมูลอิสระในเซลล์ คือ เอนไซม์
ควบคุมการทรงตัวลำ�บาก การเต้นของหัวใจผิดปกติ ซุปเปอร์ ออกไซด์ ดิสมิวเทส (Superoxide
การไหลเวียนเลือดผิดปกติ ซีดเซียว มีอาการชัก Dismutase) หรือ เอสโอดี (SOD) ซึ่งลดลง
เป็นลมหน้ามืดบ่อยๆ และมีการทำ�งานของต่อม เมื่อร่างกายมีอายุมากขึ้น งานวิจัยมากมายให้
ต่างๆผิดปกติ อาการทางจิตประสาทที่ผิดปกติ ผลว่า การที่ร่างกายได้รับสังกะสี ทองแดง และ
หลายชนิด จะทุเลาลงด้วยการได้รับแมกนีเซียม แมงกานีส จะช่วยเพิ่มระดับเอนไซม์ SOD ใน
เสริม
ร่างกายได้
แมกนีเซียมจะทำ�งานใกล้ชดิ กับแคลเซียม
โดยจะท่องไปทั่วร่างกายพร้อมกับแคลเซียม เพื่อ
ทำ�งานหลายๆอย่างที่มีความสำ�คัญอย่างยิ่งกับ
ร่างกาย มีการค้นพบว่าในเขตพื้นที่ใดที่น้ำ� และ
อาหาร มีส่วนประกอบของแร่แมกนีเซียมสูง จะ
ไม่มปี ญ
ั หาเกีย่ วกับโรคกระดูกผุ กระดูกแตกได้งา่ ย
และฟันสึกเร็ว เมื่อเทียบกับที่อื่นๆ
ความเครียดทำ�ให้การดูดซึมแร่ธาตุ
แมกนีเซียมลดลง และหากบริโภคน้ำ�ตาลใน แคลเซียม
ปริมาณสูงๆ ก็ท�ำ ให้แมกนีเซียมไม่สามารถถูก
ดูดซึมได้

โครเมียม

โครเมียม แร่ธาตุหลักในการป้องกัน
และร่วมบำ�บัดเบาหวาน

โครเมียม มีความสำ�คัญกับการเปลี่ยน
น้ ำ�ตาลกลู โ คสเป็ น พลั ง งาน และช่ว ยเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการทำ � งานของฮอร์ โ มนอิ น ซู ลิ น
การขาดโครเมียมทำ�ให้เป็นโรคเบาหวานได้ง่าย
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แมกนีเซียม
สังกะสี ทองแดง
และแมงกานีส

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

มาเพิ่ม

มวลกระดูก
กันเถอะ

ภาวะกระดูกพรุน

หมายถึง
ภาวะทีก่ ระดูกมีเนือ้ กระดูกลดลง เนือ่ งจากแร่ธาตุ
แคลเซีย่ มในกระดูกลดลง ทำ�ให้กระดูกพรุน ทำ�ให้
หลังโก่ง และกระดูกหักง่าย โดยเฉพาะกระดูก
ข้อสะโพก กระดูกสันหลัง และกระดูกข้อมือ
เนื้อกระดูกจะมีรูพรุนเหมือนฟองน้ำ� ผู้หญิงจะมี
โอกาสเป็นมากกว่าชาย และสามารถป้องกันได้
ปกติกระดูกของคนจะมีการสร้าง และ
การสลายอยูต่ ลอดเวลา ในเด็กจะมีการสร้างมากกว่า
การสลาย ทำ�ให้กระดูกของเด็กมีการเจริญเติบโต
และแข็งแรง กระดูกจะใหญ่ขึ้นจนกระทั่งอายุ
30 ปี กระดูกจะเริ่มมีการสลายมากกว่าการสร้าง
ทำ�ให้เนื้อกระดูกเริ่มลดลง ในวัยทองระดับ
ฮอร์โมนเอสโตรเจนมีระดับลดลงอย่างรวดเร็ว
ทำ �ให้ อั ต ราการสลายของกระดู ก เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า ง
รวดเร็ว ทำ�ให้เนือ้ กระดูกลดลงเกิดภาวะกระดูกพรุน
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รวมทั้งกระดูก และฟัน ป้องกันการเสื่อมของ
คอลลาเจนจากการถูกทำ�ลายโดยอนุมูลอิสระ

ถั่วเหลือง สารสกัดจากถั่วเหลือง
สารอาหารพิทักษ์กระดูก
บีดริงส์คอลลาเจน

สูตรสารอาหารเพิม่ มวลกระดูก ไม่สามารถ
ทำ�ได้โดยการให้แคลเซียมแต่เพียงอย่างเดียว
เนื่องจากในการสร้าง และสลายมวลกระดูกนั้น
ต้องใช้แร่ธาตุ และวิตามินหลายชนิดประกอบกัน
ดั งนี ้ แคลเซี ย ม แมกนี เ ซีย ม วิตามิน ดี 3
วิตามินบี 6 วิตามินบี 12 โฟลิก แอซิด สังกะสี
ทองแดง แมงกานีส โบรอน บางสูตรมีการเติม
สารอาหารจากพืช เช่น สารสกัดจากหญ้าหางม้า
ซึ่งมีแร่ธาตุซิลิกาปริมาณมาก เป็นต้น

คอลลาเจน

องค์ประกอบสำ�คัญของกระดูก
กระดู ก ของมนุ ษ ย์ ป ระกอบด้ ว ยโปรตี น
และแร่ธาตุ ประมาณ 60% ของมวลกระดูก
คือแร่ธาตุ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแคลเซียม และ
ฟอสเฟต อีก 40% ทีเ่ หลือคือ น้�ำ และเมทริกซ์
ซึ่งทำ�หน้าที่เป็นเหมือนยกพื้นสำ�หรับการสร้าง
กระดูกให้แร่ธาตุไปเกาะ 90% ขององค์ประกอบ
ของเมทริกซ์ คือ คอลลาเจนโปรตีน ซึ่งเป็น
โปรตีนทีม่ ปี ริมาณมากทีส่ ดุ ในร่างกาย คอลลาเจน
มีโครงสร้างโมเลกุลที่แข็งแรงมาก และเป็น
องค์ประกอบสำ�คัญ สำ�หรับการสร้างกระดูก
กระดูกอ่อน ผิวหนัง และเอ็น

เมื่อผู้หญิงมีอายุมากกว่า 40 ปี ฮอร์โมน
เอสโตรเจนซึ่งผลิตจากรังไข่จะลดลง ฮอร์โมน
เอสโตรเจนมีหน้าที่เก็บกักแคลเซียมไว้ในกระดูก
ทำ�ให้ผู้หญิงหลังอายุ 40 ปี มีมวลกระดูกลดลง
อย่างมาก ถัว่ เหลือง และผลิตภัณฑ์จากถัว่ เหลือง
ซึ่งมีสารคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนจากพืช จะ
ช่วยลดภาวะการสูญเสียมวลกระดูกได้

มาเพิ่มมวลกระดูกกันเถอะ

ผู้หญิงมีความเสี่ยงต่อภาวะกระดูกพรุน
มากกว่าเพศชาย และควรบำ�รุงกระดูกตั้งแต่
อายุ 30 ปี โดยการรับประทานสูตรแคลเซียม
แร่ธาตุบ�ำ รุงกระดูก และคอลลาเจน นอกจากนัน้
การออกกำ�ลังกายแบบทานน้ำ �หนัก เพื่อเพิ่ม
มวลกระดูกก็เป็นสิ่งสำ�คัญ เช่น การยกน้ำ�หนัก
การเดินวันละ 30-45 นาที 5 วันต่อสัปดาห์

ไวต้าแคล
เกรพซีด ออยล์ พลัส
เกรพซีด เอ็กซ์แทรค

คอลลาเจน
ไฟว์

สารสกัดเมล็ดองุ่น
สารอาหารพิทักษ์กระดูก

สาร OPC ที่อยู่ในเมล็ดองุ่น มีคุณสมบัติ
จับกับคอลลาเจนได้ดี และเมื่อรับประทานเข้าไป
จะไปจับกับคอลลาเจนในส่วนต่างๆของร่างกาย
14
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Spirumac

สาหร่ายสไปรูลิน่า ผสม

กลุ่มแร่ธาตุบำ�รุงสมอง สารอาหารบำ�รุง
สุขภาพร่างกาย เพิ่มประสิทธิภาพสมอง

หนังสือเรื่อง มหัศจรรย์สมุนไพร เขียนโดย ศ.นพ.สมศักดิ์ วรคามิน ได้เขียนถึงสาหร่าย
สไปรูลิน่าไว้ว่า “สาหร่ายสไปรูลิน่า มีสรรพคุณที่ดีกว่ายาวิตามินรวมทุกชนิดในโลก เพราะนอกจาก
มีสารอาหารทุกอย่างบริบูรณ์แล้ว ยังเป็นสิ่งที่มาจากธรรมชาติทั้งสิ้น สาหร่ายสไปรูลิน่า คือ สิ่งที่
ธรรมชาติมอบให้เป็นของขวัญที่ดีที่สุดแก่มวลมนุษย์ชาติ”

สาหร่ายสไปรูลิน่า

เป็นพืชเซลล์เดียว เป็นพืชดึกดําบรรพ์ทม่ี อี ายุอยูใ่ นโลกนีม้ านานถึง 3,600 ล้านปี นักวิทยาศาสตร์
ตั้งสมมุติฐานว่าการที่พืชดึกดำ�บรรพ์อายุเกินล้านปี จะต้องมีการเลือกเก็บสารอาหารที่จำ�เป็น และ
มีประโยชน์ต่อการดำ�รงชีวิตไว้ สาหร่ายสไปรูลิน่าจัดเป็นพืชที่มีสารอาหารต่างๆสมบูรณ์ เป็นแหล่ง
อาหารโปรตีนที่เข้มข้น และเป็นโปรตีนที่ย่อยง่าย เต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ไขมันไม่อิ่มตัว
แกมม่าไลโนเลนิก แอซิด วิตามินชนิดต่างๆ เหล็ก แมกนีเซียม เจอมาเนียมอินทรีย์ ฯลฯ
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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มี ร ายงานการวิ จั ย จากทั่ วโลกมาเป็ น
ระยะเวลากว่า 40 ปี ถึงผลของการรับประทาน
สาหร่ายสไปรูลิน่า เพื่อบำ�รุงร่างกาย มีรายงาน
การวิจัยที่ตีพิมพ์ ถึงผลของการต้านมะเร็ง
การเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกาย และผลของ
การลดการอักเสบ การล้างพิษ โดยเฉพาะพิษ
จากโลหะหนักที่สะสมในร่างกาย โรคต่างๆที่
นักโภชนาการ และแพทย์ทางเลือก แนะนำ�ให้
รับประทานสาหร่ายสไปรูลิน่าเป็นอาหารเสริม
คือ โรคเบาหวาน โรคโลหิตจาง โรคตับอักเสบ
เรือ้ รัง โรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน โรคไวรัสลงตับ
โรคกระเพาะอาหาร โรคตับแข็ง โรคต้อกระจก
ผมร่วง เหนื่อยง่าย วิงเวียนอยู่เสมอ โรคอ้วน
โรคภูมแิ พ้ โรคเครียด โคเลสเตอรอลสูง ท้องเสีย
คลื่นเหียน โรคมะเร็ง โรคไต อาหารไม่ย่อย
ข้ออักเสบ โรคเก๊าท์ โรคขาดสารอาหาร พิษจาก

Cr

พลังแร่ธาตุเพิ่มเติมในสไปรูแม็ค
สมองของมนุษย์ใช้แหล่งพลังงานหลัก
จากน้ำ�ตาล เซลล์สมองไม่สามารถเก็บกักน้ำ�ตาล
ไว้ได้เลย จึงพึ่งพาน้ำ�ตาลจากกระแสเลือดเท่านั้น
แร่ธาตุเหล่านี้ มีสว่ นควบคุมการนำ�น้�ำ ตาลสูส่ มอง
เพือ่ ประสิทธิภาพการทำ�งานสูงสุดของเซลล์สมอง

แมงกานีส มีบทบาทสำ�คัญในกระบวนการ

เผาผลาญแป้ง และน้�ำ ตาล การดูดซึมของ
แคลเซียม และการควบคุมระดับน้ำ�ตาลในเลือด
แมงกานีส มีความสำ�คัญ และจำ�เป็นอย่างยิ่งต่อ
การทำ�งานทีเ่ ป็นปกติของสมอง และระบบประสาท
และแมงกานีส ยังเป็นส่วนหนึง่ ของเอนไซม์ SOD
ซึ่งทำ�หน้าที่ก�ำ จัดอนุมูลอิสระในร่างกาย จึงเป็น
หนึ่งในแร่ธาตุที่มีความสำ�คัญอย่างยิ่งยวดในการ
ชะลอความชราของร่างกาย

Zn

โครเมี่ยม เป็นแร่ธาตุที่ทำ�หน้าที่กระตุ้นเอนไซม์
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงน้ำ � ตาลกลู โ คส
ไปเป็นพลังงาน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ
อินซูลิน ในการนำ�น้ำ�ตาลเข้าสู่เซลล์

Ca

ทองแดง ทำ�หน้าที่ช่วยสร้างฮีโมโกลบิน ช่วยให้

Mn
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กัมมันตรังสี ภาวะน้ำ�ตาลในเลือดต่ำ� นอกจากนี้
ยังแนะนำ�ในเด็กที่ไม่ชอบรับประทานผัก ใช้บำ�รุง
ร่างกายทั่วไป นักกีฬา และผู้สูงอายุ

เซลล์ ใ นร่ า งกายสามารถใช้ อ อกซิ เ จนได้ เ ป็ น
ปกติ ทองแดงมีความสำ�คัญอย่างมากในการเพิ่ม
ความต้านทานต่อสภาวะเครียด และโรคทั่วไป
และเป็นหนึง่ ในแร่ธาตุในการสร้าง SOD เอนไซม์
ตัวสำ�คัญในการทำ�ลายอนุมลู อิสระในเซลล์รา่ งกาย

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

สไปรูแม็คเหมาะกับ







ผู้ที่ไม่ชอบรับประทานผัก
เด็กในวัยเจริญเติบโต
ผู้ป่วยระยะพักฟื้น
ผู้ที่ทำ�งานหนัก ใช้สมองมาก
ผู้ที่อ่อนเพลีย
ผู้ป่วย หรือ ผู้ที่พักฟื้นจากอาการป่วยในการ
ติดเชื้อไวรัสทุกประเภท
 ผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้�ำ หนัก หรือ การ
จำ�กัดแคลอรี่
สไปรูแม็ค

ขนาดรับประทานแนะนำ�ของสาหร่าย
สังกะสี เป็นส่วนประกอบของเอนไซม์มากกว่า สไปรูลิน่า คือ ประมาณ 2 – 3 กรัม
25 ชนิด รวมทั้ง SOD เอนไซม์ตัวสำ�คัญใน
การทำ�ลายอนุมูลอิสระในเซลล์ร่างกาย แร่ธาตุ ต่อวัน เท่ากับสไปรูแม็ค 4 แคปซูลต่อวัน
สั ง กะสี มี ค วามสำ � คั ญ มากในการทำ �ให้ ร่ า งกาย
ดูดซึมวิตามินต่างๆ โดยเฉพาะวิตามินบี และ
มี ห น้ า ที่ ดู แ ลให้ ฮ อร์ โ มนอิ น ซู ลิ น ทำ � งานเป็ น
ปกติ ในการนำ�น้ำ�ตาลเข้าไปใช้ในเซลล์ ให้เกิด
พลังงาน

ซีลเี นียม เป็นแร่ธาตุส�ำ คัญในการทำ�งานร่วมกับ

เอนไซม์กลูตา้ ไธโอน เปอร์ออกซิเดส (Glutathione
Peroxidase) ซึง่ เป็นสารต้านอนุมลู อิสระในเซลล์
ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าวิตามินอีถึง 100 เท่า

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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แอสต้า

แซนทิน

ความลับของสาหร่ายสีแดง

สเต็มแมค

แอสต้าแซนทิน สกัดได้จากสัตว์น�้ำ หลายชนิด เช่น ปลาแซลมอน ปลาเทราต์ ปลาจานแดง

กุ้งลอบสเตอร์ และไข่ปลา รวมทั้งมีในสัตว์ปีกด้วย เช่น นกฟลามิงโก นกเคลว์ และมีปริมาณสูงสุด
ในสาหร่ายสีแดง พันธุ์ Haematococcus pluvialis แอสต้าแซนทิน เป็นสารสีแดง ที่โดดเด่น
และมีบทบาทสำ�คัญในการดูแลสุขภาพ และความงาม ทั้งในด้านฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระที่สูงมาก
การปกป้องผิวพรรณ และร่างกายจากการสัมผัสกับแสงอาทิตย์ ความสามารถในการต้านการอักเสบ
กระตุน้ ภูมคิ มุ้ กัน การป้องกัน และร่วมบำ�บัดโรคเรือ้ รังหลายชนิด เช่น โรคทีเ่ กีย่ วข้องกับดวงตา โรคมะเร็ง
18

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ฤทธิช์ ว่ ยต้านอนุมลู อิสระ แอสต้าแซนทิน
มีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่า
วิตามินอี และเบต้าแคโรทีน ในตับแอสต้าแซนทิน
สามารถต้านอนุมลู อิสระชนิดไลปิด เปอร์รอคไซด์
(Lipid Peroxide) ได้มากกว่า วิตามินอีถึง
1,000 เท่า และต้านอนุมูลอิสระชนิดซิงเคล็ด
ออกซิเจน (Singlet Oxygen) ได้มากกว่า
วิตามินอีถึง 100 เท่า และมากกว่าเบต้าแคโรทีน
ถึง 10 เท่า
การยับยั้งการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
และช่วยให้การไหลเวียนเลือดดีขน้ึ แอสต้าแซนทิน
ยับยั้งการที่ผนังหลอดเลือดถูกทำ�ลาย ในผู้ที่มี
โคเลสเตอรอลในเลือดสูง ป้องกันหลอดเลือดแข็งตัว
ทำ�ให้เกิดการเรียงตัวของเซลล์ผนังหลอดเลือดใหม่
และปรั บ สมดุ ล ความดั นโลหิ ตในผู้ท่ีมีค วามดั น
โลหิตสูง
ช่วยลดความดันโลหิต มีงานวิจยั เกีย่ วกับ
การรับประทานแอสต้าแซนทิน ขนาด 6 มก. ต่อวัน
ช่วยลดความดันโลหิตในหนูทดลอง ขยายหลอดเลือด
และมีการเรียงตัวของผนังหลอดเลือดหัวใจใหม่
ทำ�ให้เส้นเลือดยืดหยุ่นมากขึ้น
บรรเทาอาการเสียหายของเนือ้ เยือ่ หลัง
เกิดภาวะเนื้อเยื่อขาดเลือดในร่างกาย หลังจาก
เนื้อเยื่อขาดเลือด เนื่องจากเส้นเลือดอุดตัน
เมื่อคลายจากการอุดตัน เลือดจะไหลกลับมา
ในบริเวณนั้น และมีการสร้างสารอนุมูลอิสระขึ้น
เป็นจำ�นวนมาก สร้างความเสียหายให้กบั เนือ้ เยือ่
ทีข่ าดเลือด แอสต้าแซนทินเป็นสารต้านอนุมลู อิสระ
ที่มีผลแน่ชัดในการลดความเสียหายของเนื้อเยื่อ
ภายหลังเนื้อเยื่อขาดเลือด และช่วยให้เซลล์
บริเวณนั้นฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

เมื่อสิ่งมีชิวิตเกิดความเครียด จะทำ�ให้เกิด
อนุมลู อิสระจำ�นวนมาก ซึง่ ไปทำ�ลายระบบภูมคิ มุ้ กัน
แอสต้ า แซนทิ น ยั ง เป็ น สารยั บ ยั้ ง อนุ มู ล อิ ส ระ
ประสิทธิภาพสูง มีงานวิจัยในหนูทดลองซึ่งถูก
เหนีย่ วนำ�ให้เกิดความเครียด โดยการขังในทีแ่ คบ
พบว่า หนูที่รับประทานแอสต้าแซนทิน จะมี
ระบบภูมคิ มุ้ กันทีเ่ ป็นปกติ แม้วา่ จะเกิดความเครียด
ก็ตาม
สามารถเปลี ่ ย นให้ เ ป็ นโปรวิ ต ามิ น เอ
(สารตั้งต้นในการผลิตวิตามินเอ) ในร่างกาย
แอสต้าแซนทินมีงานวิจัยเรื่อง ช่วยเรื่องสายตา
อ่อนล้า ต้อกระจก ต้อหิน ช่วยเรื่องตาบอด
ในเวลากลางคืน ทำ�ให้เนื้อเยื่อมีความแข็งแรง
มากขึ้น ป้องกันการติดเชื้อที่ทำ�ให้เกิดโรคต่างๆ
ป้องกันผิวหนังแห้ง ริ้วรอย รอยเหี่ยวย่น ช่วย
ในการเจริญเติบโตของกระดูก และฟัน ช่วยใน
เรื่องการทำ�งานของระบบสืบพันธุ์

Astaxanthin

ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันทำ�งานเป็นปกติ
โดยการกระตุ้นการทำ�งานของระบบภูมิคุ้มกัน
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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Astaxanthin

ยับยั้งการเกิดโรค และการกระจายตัว
ของเซลล์มะเร็ง มีงานวิจัยในหนูทดลองพบว่า
แอสต้าแซนทินยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง
ที่เกิดจากความเครียด นอกจากนั้น ยังยับยั้ง
การแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งที่ปอด ผิวหนัง และ
สมอง มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่
มะเร็งช่องปาก มะเร็งตับ และมะเร็งเต้านม

มีความสามารถในการต่อสู้กับโรคเบาหวาน
ผู้ ป่ ว ยเบาหวานเป็ น ผู้ ที่ มี อ นุ มู ล อิ ส ระในตั ว สู ง
แอสต้าแซนทินจะป้องกันการถูกทำ�ลายของตับอ่อน
หลอดเลือด และเนือ้ เยือ่ ต่างๆอันเกิดจากอนุมลู อิสระ
ได้ นอกจากนี้ ในผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นเบาหวาน
ไม่ว่าจะเกิดจากพฤติกรรมการรับประทาน หรือ
พันธุกรรม แอสต้าแซนทินสามารถควบคุมระดับ
น้ำ�ตาล และไขมันในเลือด ป้องกันเซลล์ตับ
ถูกทำ�ลาย ป้องกันการเกิดต้อกระจก

ภาพถ่ายผิวหนังผ่านกล้องขยาย จากการรับประทาน
แอสต้าแซนทิน 4 มก./วัน

ผนังหลอดเลือดหัวใจของหนูมีการเรียงตัวใหม่ จาก
การรับประทานแอสต้าแซนทิน 5 มก./วัน เป็น
ระยะเวลา 7 สัปดาห์

ผลดีต่อสุขภาพดวงตา ช่วยเรื่องสายตา
อ่อนล้า ป้องกันการเกิดต้อกระจก ป้องกันความเสือ่ ม
ของจอรับภาพ
ผลดีตอ่ โรคกระเพาะอาหาร แอสต้าแซนทิน
สามารถลดรอยบวมแดงในกระเพาะอาหาร อันเกิด
จากแผลในกระเพาะอาหาร และการอักเสบได้
ผลดีตอ่ ความงามของผิวพรรณ ลดอนุมลู อิสระ
ที่เกิดจากแสงแดดทำ�ลายผิว และทำ�ให้ฝ้า กระ
จุดด่างดำ�จางลง เนือ่ งจากฤทธิล์ ดการสร้างเม็ดสี
ทำ�ให้ผวิ ชุม่ ชืน้ ขึน้ เรียบเนียนขึน้ และริว้ รอยลดลง
ขนาดรับประทานของแอสต้าแซนทิน :
ขนาดรับประทานที่ใช้ในการบำ�รุงร่างกายตาม
งานวิจัยคือ 0.6 – 1 มก./วัน
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รูเปิดของเส้นเลือดหัวใจหนูมีการขยายกว้างมากขึ้น
จากการรับประทานแอสต้าแซนทิน 5 มก./วัน เป็น
ระยะเวลา 7 สัปดาห์
ขนาดรับประทานทีใ่ ช้ในการรักษา คือ 1-3 มิลลิกรัม
ต่อวัน ใน Stemmac 1 แคปซูล มีสาหร่ายสีแดง
40 มก. ให้แอสต้าแซนทิน 2 มก./แคปซูล
ขนาดรับประทานของ Stemmac ที่ใช้บำ�รุง
ร่างกาย ลดริว้ รอย ทำ�ให้ผวิ สวย คือ 1 แคปซูล/วัน
ขนาดรับประทานทีใ่ ช้ในการรักษา คือ 2 แคปซูล/วัน
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

เรสเวอราทรอล

อาหารเป็นยา
สำ�หรับ

การแพทย์อนาคต
เรสเวอราทรอล

เป็นสารอาหารในพืชที่เรียกว่า ไฟโตนิวเทรียน
(Phytonutrient) ถูกจัดอยูใ่ นกลุม่ โพลีฟนี อล ฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยาของเรสเวอราทรอลมีความโดดเด่น
หลายประการ เนือ่ งจากเรสเวอราทรอลมีคณ
ุ สมบัติ
เปลี่ยนการแสดงออกของยีนส์หลายชนิด ทำ�ให้
ป้องกัน และรักษาโรคได้หลากหลาย เรสเวอราทรอล
ในธรรมชาติพบมากในเปลือกองุน่

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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คุณประโยชน์ต่อสุขภาพของ
เรสเวอราทรอล
ต้านไวรัส

ป้องกันมะเร็ง
และอันตรายจาก
เคมีบำ�บัด

ลดความ
อ้วน

ต้าน
อนุมูลอิสระ

ป้องกัน
การติดเชื้อ

เรสเวอราทรอล
Resveratrol

ป้องกันสมอง
และ
ระบบประสาท

ป้องกัน
ความแก่

เรสเวอราทรอลกับการยืดอายุขัย

ในปี 2003 กลุ่มนักวิทยาศาสตร์นำ�โดย
Howitz และ David Sinclair รายงานผล
การวิจัยว่า ยีสต์สายพันธุ์ Saccharomyces
cerevisiae ที่ถูกเลี้ยงด้วยเรสเวอราทรอล
มีอายุขัยยาวนานขึ้นถึง 70% หลังจากนั้น ก็มี
การทำ�วิจยั ซ้�ำ ในหนอนสายพันธุ์ Caenorhabditis
elegans และแมลงหวี่พันธุ์ Drosophila
melanogaster พบว่ามีผลยืดอายุขัยของสัตว์
ทั้งสองสายพันธุ์ได้เช่นกัน ต่อมาได้มีกลุ่ม
นักวิทยาศาสตร์พยายามทำ�การทดลองซ้ำ� เพื่อ
ยืนยันผล แต่ก็ยังได้ผลลัพท์ที่ไม่แน่นอน
ต่อมาในปี 2006 มีการวิจัยการให้
เรสเวอราทรอลในสัตว์มีกระดูกสันหลัง โดยใช้
ปลาสายพันธุ์ Nothobranchius furzeri ซึ่ง
มีอายุขัยแค่ 9 ปี พบว่า ยืดอายุขัยของปลาได้
ถึง 56% นอกจากมีอายุยืนขึ้นแล้ว ยังว่ายน้ำ�
ได้วอ่ งไวขึน้ และมีความฉลาดเพิม่ ขึน้ ในการว่าย
หลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตราย

เรสเวอราทรอลกับการลดน้ำ�หนัก
และการย้อนวัย

การทดลองที่น่าสนใจในปีเดียวกัน คือ
การทดลองผลของเรสเวอราทรอลที่มีต่อกลไก
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ต้าน
การอักเสบ

ป้องกัน
อวัยวะ
ขาดเลือด
ปกป้องหัวใจ
และหลอดเลือด

การอดอาหารในหนูทดลอง โดยการนำ�หนูมา
แบ่งเป็น 3 กลุม่ กลุม่ ที่ 1 เลีย้ งด้วยอาหารปกติ
กลุ่มที่ 2 เลี้ยงด้วยอาหารไขมันสูงที่มีไขมัน
มากกว่าอาหารปกติถงึ 30% กลุม่ ที่ 3 เลีย้ งด้วย
อาหารไขมันสูงที่ผสมเรสเวอราทรอล 22 มก.
ผลการทดลองพบว่า หนูกลุ่มที่รบั ประทานอาหาร
ไขมันสูง ป่วยเป็นโรคเบาหวาน และโรคอ้วน
และมีอายุขัยที่สั้นลง ในขณะที่หนูกลุ่มที่เลี้ยง
ด้วยอาหารไขมันสูงที่ผสมเรสเวอราทรอลลงไป
มีอายุขัยเท่ากับหนูที่เลี้ยงด้วยอาหารปกติ และ
ไม่มีโรคแต่อย่างใด

จากงานวิจยั พบว่า การรับประทาน

เรสเวอราทรอลไปกระตุน้ ยีนส์ชอ่ื SERT-1
ซึง่ ทำ�ให้มกี ารเผาผลาญเพิม่ ขึน้ และเป็นยีนส์
ซึง่ กระตุน้ กลไกการย้อนวัย ซึง่ เป็นยีนส์ทป่ี กติ
จะถูกกระตุน้ ในสภาวะทีม่ กี ารอดอาหาร

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

เรสเวอราทรอลกับการป้องกันมะเร็ง

มีงานวิจัยมากมายในสัตว์ทดลอง ถึง
ผลของเรสเวอราทรอลในการรับประทานเพื่อ
ป้องกัน และร่วมบำ�บัดมะเร็งหลายชนิด เช่น
มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็ง
ลำ�ไส้เล็ก มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ มะเร็งผิวหนัง แต่
ในมะเร็งเม็ดเลือดขาว และมะเร็งปอด สารสกัด
จากเมล็ดองุ่นจะให้ผลที่ดีกว่า
ผลในการป้องกันมะเร็งของเรสเวอราทรอล
วิจัยโดยการให้หนูทดลองกินเรสเวอราทรอล ใน
ระยะเวลาหนึง่ จากนัน้ ใช้สารก่อมะเร็งหลายชนิด
เหนี่ยวนำ�ให้หนูเป็นมะเร็ง ผลการวิจัยปรากฏว่า
การรั บ ประทานเรสเวอราทรอลให้ ผ ลในทาง
ป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็งได้หลายชนิด

เรสเวอราทรอลกั บ การปกป้ อ ง
หัวใจ และหลอดเลือด

ชาวฝรั่งเศสซึ่งดื่มไวน์แดงเป็นประจำ�
มีอัตราการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดต่�ำ มาก
เมือ่ เทียบกับชาวอเมริกนั ในไวน์แดงมีทง้ั สารโอพีซี
จากเมล็ดองุ่น และสารเรสเวอราทรอลจาก
เปลือกองุน่ เรสเวอราทรอลมีทง้ั ฤทธิใ์ นการกระตุน้
การผลิตไนตริกออกไซด์ ทำ�ให้หลอดเลือดขยาย
และมีฤทธิ์ในการลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือด
สาเหตุหลักของลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด

เรสเวอราทรอลกับระบบประสาท

เรสเวอราทรอลยับยั้งการสะสมของ
คราบเบต้า อะมิลอยด์ หรือ คราบสีเหลืองใน
เซลล์สมอง ซึง่ พบมากในผูป้ ว่ ยความจำ�เสือ่ มแบบ
อัลไซเมอร์ ซึ่งมีผลวิจัยยืนยันทั้งในหลอดทดลอง
และในสัตว์ทดลอง

ฤทธิ์อื่นๆของเรสเวอราทรอล

• ฤทธิ์การลดการอักเสบ
• ฤทธิ์ในการต้านเชื้อไวรัส ทั้งไวรัสเริม งูสวัด
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ และทำ�ให้ยาต้านไวรัสเอดส์
ออกฤทธิ์ดีขึ้น
• ฤทธิ์ในการเพิ่มฮอร์โมนเพศชาย ทำ�ให้เพิ่ม
สมรรถนะ เพิ่มการสร้างกล้ามเนื้อ และเพิ่ม
การเผาผลาญของร่างกาย
• ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ
สูตรอาหารเสริมของเกรพซีด ออยล์ พลัส เกรพ
สคิน เอ็กซ์แทรค ของไทยธรรม ประกอบด้วย
สารสกัดเปลือกองุน่ ผสมน้�ำ มันเมล็ดองุน่ สกัดเย็น
และสารสกัดเมล็ดองุ่น เพื่อให้ท่านได้รับคุณค่า
ของเรสเวอราทรอลจากเปลือกองุ่น สารโอพีซี
จากเมล็ดองุน่ และสารไฟโตนิวเตรียนอื่นๆ ที่มี
ประโยชน์ตอ่ ร่างกายจากน้�ำ มันเมล็ดองุน่ สกัดเย็น
รวมกันในหนึ่งเดียว

เรสเวอราทรอลกับโรคเบาหวาน

จากผลวิ จั ยในหนูท ดลองที่ถูก ตัดต่อ
พันธุกรรมให้เป็นเบาหวานพบว่า เรสเวอราทรอล
ลดน้ำ�ตาล และลดไขมันในเลือดของหนูที่
เป็นเบาหวานได้ และยังลดอาการข้างเคียงต่างๆ
ของโรคเบาหวานได้ดว้ ย เช่น อาการรับประทาน
อาหารจุ ปัสสาวะบ่อย สูญเสียมวลกล้ามเนื้อ
เกรพซีด ออยล์ พลัส
เกรพซีด สคิน เอ็กซ์แทรค
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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REDIZ
ลดเลือนทุกรอย
เลือดมังกร

(Dragon Blood)

แผลเป็น

การติดเชื้อ ต้านอนุมูลอิสระ กระตุ้นการสร้าง
เส้นใยคอลลาเจนใต้ผิวหนัง ฟื้นฟูผิวที่บาดเจ็บ
ให้เรียบเนียน

รีดิซ

เวชสำ�อางสูตรพิเศษ ลดเลือนทุก
รอยแผลเป็น เช่น แผลเป็นจากอุบตั เิ หตุ แผลเป็น
จากสิว แผลเป็นหลุมสิว แผลคีลอยด์ แผลจาก
เลเซอร์ เพื่อผิวที่สดใส ไร้รอยแผลเป็น

สารสำ�คัญในรีดิซ

สารสกัดจากเม็ดมะขาม (Tamarindus Indica
Seed Extract) ต้านอนุมูลอิสระ ต้านเชื้อ
แบคทีเรีย
วิธีใช้ : ทารีดิซ เช้า-เย็น บริเวณที่เป็นแผล
หรือ แผลเป็น แผลจะค่อยๆดีขึ้นในระยะเวลา
2-4 สัปดาห์

โซเดียมเฮปาริน (Sodium Heparin) ป้องกัน

ให้รีดิซ ลดเลือน
รอยแผลเป็น
บนผิวของคุณ
ตั้งแต่วันนี้

การแข็งตัวของเลือด ช่วยกระจายเลือดออกจาก
บริเวณที่ฟกช้ำ� เป็นรอยแดง หรือ บาดเจ็บ

สารสกัดจากใบบัวบก (Centella Asiatica) มี
ฤทธิ์ในการสมานแผล ทำ�ให้แผลหายเร็ว มีฤทธิ์
ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ฆ่าเชื้อรา และลดอาการ
อักเสบ กระตุน้ การสร้างคอลลาเจน ป้องกันการเกิด
แผลเป็น ต้านอนุมูลอิสระ ทำ�ให้ผิวหนังเต่งตึง
และมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
เลือดมังกร (Dragon Blood) มีคุณสมบัติใน
การสมานแผล สมานผิว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลดการอักเสบของผิว รวมทั้งผิวที่อักเสบจาก
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รีดิซ
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

แม่

น้องนีโม่ เป็นเด็กชายตัวเล็กๆ ผิวขาวใส
หน้าตาน่ารักวัย 9 ขวบ เป็นผู้ป่วยโรคฉี่หอม หรือ
MSUD (Maple Syrup Urine Disease) ซึ่ง
เป็นโรคทางพันธุกรรมที่ร่างกายไม่สามารถย่อยสลาย
โปรตีนบางชนิดได้ ทำ�ให้ปสั สาวะมีกลิน่ คล้ายกับ Maple
Syrup น้องนีโม่นั้น แรกเกิดมาเหมือนเด็กน้อยทั่วไป
แต่หลังจากนั้น 10 วัน คุณแม่ปกุ๊ กีส้ งั เกตเห็นลูกชาย
กินนมน้อยผิดปกติ และลมหายใจแผ่วเบามาก จึง
นำ�ส่งโรงพยาบาล คุณหมอให้นอนดูอาการ 1 คืน
จนกระทั่งเช้าวันถัดมา ปรากฏว่าน้องนีโม่ถูกนำ�ตัว
ส่งห้องไอซียู เนื่องจากอาการโคม่า นอนไม่ได้สติ
และมีอาการสมองบวม คุณหมอแจ้งว่า โอกาสใน
การรักษาให้หายนั้นยากมาก และหากน้องฟื้นขึ้นมา
โอกาสทีจ่ ะเป็นเจ้าชายนิทรามีมากเหลือเกิน หมอบอกว่า
“พร้ อ มให้ ห มอเอาสายออกซิเจนออกเมื่อไหร่ก็บอก
หมอนะ” แต่คณ
ุ แม่ปุ๊กกี้ตัดสินใจไม่ให้หมอถอดสาย
ออกซิเจนออกจากลูกชายเด็ดขาด
ทุกๆวัน คุณแม่ปุ๊กกี้จะนำ�เครื่องดนตรีไปเปิด
และร้องเพลงให้ลกู ฟัง เพือ่ หวังให้ลกู ลืมตา จนกระทั่ง
2 เดือน ปาฏิหาริย์จึงเกิดขึ้น น้องนีโม่ฟื้นลืมตา
และสามารถหายใจได้เอง แต่ก็ยังช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ได้มาก เนื่องจากสมองถูกทำ�ลายไปบางส่วน จาก
สภาวะโคม่าแล้วสมองบวม สิง่ ทีค่ ณ
ุ แม่ปกุ๊ กีพ้ ดู กับ
ลูกชายตลอดมา คือ นีโม่! ต้องสู้เพื่อแม่นะ และแม่
จะสู้เพื่อหนู! นีโม่จะหยุดฟังทุกครั้งที่คุณแม่ปุ๊กพูด
คำ�นี้ และใช้สายตาบอกแม่ตลอดว่า นีโม่กำ�ลังสู้
เพื่อแม่!
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ด้วยสองมือ
น้ี
ที่สร้างโลก

ในวันที่ 2 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา พี่เปิ้ล
จารุณี เดส์แน็ช ได้นำ�ทีมงานไทยธรรมเดินทางไป
ยังที่อยู่ของคุณแม่ปุ๊กกี้กับน้องนีโม่ จ.โคราช เพื่อ
มอบเครื่องทํานํ้าอัลคาไลน์ไวทอป เพื่อให้น้องนีโม่
ได้ดื่มน้ำ�ด่าง ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนสภาวะเลือดเป็นกรด
ให้เป็นด่าง พร้อมกับผ้าห่มไวทอป และหมวกไวทอป
ให้นอ้ งนีโม่ใช้สวมใส่เวลากลางคืน เพื่อกระตุ้น และ
ฟื้นฟูสมองที่เคยได้รับบาดเจ็บ ทำ�ให้เลือดเป็นด่าง
ไม่เกร็ง ไม่ปวดเมื่อย พร้อมทั้งมอบฟิชเชอรพลัส
และโอริซอลเทน ให้นอ้ งนีโม่ไว้รบั ประทาน ในขนาด
อย่างละ 2 แคปซูลต่อวัน
ขอเชิญพี่น้องศูนย์ย่อย หรือ สมาชิก
ไทยธรรม จ.โคราช ที่ยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องทำ�น้�ำ
อัลคาไลน์ไวทอป ไปอุดหนุนน้�ำ อัลคาไลน์ไวทอป
ของคุณแม่ปกุ๊ กี้ และกิจการขายมือถือเล็กๆ เพื่อ
ให้คุณแม่ปุ๊กกี้สามารถประกอบอาชีพ และดูแล
ลูกชายที่รักได้ต่อไป
สนใจติดต่อ หรือ ให้กำ�ลังใจ
คุณแม่ปุ๊กกี้ กับน้องนีโม่
โดยเข้าไปใน facebook
ชื่อ แม่ปุ๊กกี้กะน้องนีโม่
หรือ เข้าไปกด like เป็นเพื่อน
ของ fanpage น้องนีโม่ กันค่ะ
เครื่องทำ�น้ำ�
อัลคาไลน์ไวทอป
โอริซอลเทน

ฟิชเชอร์ พลัส

ผ้าห่มไวทอป

หมวกไวทอป
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เฉดดิ
ง
้
ดัง้ โด่ง
หน้าฝนในเมืองไทยของเรา ตามฤดูกาลจริงๆ 4 เดือน ในทุกวันก็จะมีฝนมาก ฝนน้อย ตามแต่จะมี
ดีเปรสชั่นเข้ามาหรือไม่ แต่สภาวะที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงเราคือ วันที่ฝนตกต้องเตรียมการป้องกันเพื่อไม่ให้
ใบหน้าถูกฝน เพราะเครื่องสำ�อางจะละลาย สำ�หรับวันที่ฝนไม่ตกอากาศจะร้อนอบอ้าวจนใบหน้าเยิ้มไป
หมด พอซับไปซับมา เครื่องสำ�อางเลอะเลือนหายไปก่อนจะหมดเวลาวันทำ�งาน
Kryolan Professional Make-Up ขอแนะนำ�
รองพื้นที่มีปริมาณเม็ดสีสูง ใช้เพียงบางๆ ก็
สามารถปกปิด และติดทนยาวนาน ที่ส�ำ คัญจะ
กลมกลืนไปกับผิวหน้า ทำ�ให้เป็นเนื้อเดียวกัน
ดุจดังธรรมชาติ เป็นเครื่องสำ�อางชนิดกันน้ำ�
จึงไม่ตอ้ งกังวลกับสายฝนทีจ่ ะโปรยปรายมาถูกใบหน้า
จะไม่ละลาย ไม่เลอะเลือนแม้ซบั หลายครัง้ เวลาที่
ผ่านไปใบหน้ายังดูเนียนใสเป็นธรรมชาติมากขึ้น

สี BKK2 (Dermacolor Light Eye shadow Set
BKK2) ที่ปัดแก้ม (Dermacolor Light Brusher
Trio Set) ลิปสติก 18 สี (Kryolan Lip Rouge
Mini Set 18 color) ลิปไชน์ (Kryolan Lip Shine
Circle) อายไลเนอร์ (Kryolan Eyeliner : Black)
มาสคาร่าสำ�หรับปัดขนตา (Dermacolor Light
Mascara) และแป้งอัดแข็ง (Dermacolor Light
Translucent Compact Powder Event : TE1)

วันนี้มีเทคนิคการแต่งหน้าแบบเสริมจมูกให้ดูโด่ง
เด้งขึ้นมาทันที เริ่มจากเรามีสาวน้อยมาเป็นแบบ
ที่มีรูปใบหน้ากลมในตอนพบกันทีแรก สำ�หรับ
ผิวหน้าของนางแบบ เราจะเลือกใช้รองพื้นน้ำ�สี
A 5 (Dermacolor Light Fluid Foundation : A5)
เมค-อัพ เบส-มิ้นท์ (Kryolan Ultra Make-Up
Base : Mint) แป้งฝุ่น (Dermacolor Fixing
Powder : P4) เดอร์มา่ คัลเลอร์ ไลท์ อาย ชาโดว์
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เรามาเริ่มกันเลยนะคะ หลังจากเตรียมผิวด้วย
การเช็ดโทนเนอร์กุหลาบ (Kryolan Skin Tonic
Rose) ก็ตามด้วยครีมกันแดด SPF 50 (Super
block SPF 50) แล้วเราจะลงเบส-มิ้นท์ และ
เกลี ่ ย ให้ ท ั ่ ว ใบหน้ า จากนั ้ น ใช้ ร องพื ้ น สี A5
(Dermacolor Light Fluid Foundation : A5)
ลงให้ทั่วใบหน้า แล้วใช้ฟองน้ำ�กดรองพื้นให้กลืน
ไปกับผิว เสร็จแล้วเริ่มขบวนการลงเฉดดิ้ง และ
ไฮไลท์ตามแบบที่สอนไปแล้วได้เลยค่ะ

Before

After

ประมาณ 1 ใน 3 ของพืน้ ทีจ่ มูกทัง้ หมด แนวรอย
ต่อคิ้วลงมาจรดปลายปีกจมูก ถ้าคุณมีปีกจมูกที่ไม่
ใหญ่ได้รูปอยู่แล้ว ก็ใช้แนวตรงจุดก็พอ หากคุณมี
ปีกจมูกที่หนา และใหญ่เกินไปสักหน่อย ให้เฉดดิ้ง
บริเวณปีกจมูกด้วยค่ะ เช็คแนวรอยต่อระหว่าง
เฉดดิ้งกับไฮไลท์ที่จมูก ให้เป็นแนวตรงตลอดแนว
Hilight
Sharding
การไฮไลท์ ใช้รองพื้นสี D0 (Dermacolor ก็ใช้ได้ค่ะ เวลากดรองพื้นกดเบาๆนะคะ อย่าให้
สีคล้�ำ หรือขาวหายไปจากแนวที่ลงไว้ ขอให้รักษา
Camouflage Refill : D0) จุดไฮไลท์ คือ
ระดับสีให้เป็นเงาๆ ขึ้นมา มองเห็นด้วยตาเปล่า
1. หน้าผาก 2. โหนกคิ้ว 3. ใต้ตาทั้งสองข้าง
เลยค่ะ เสร็จแล้วจึงลงแป้ง โดยใช้แป้งสี TE1
4. ตรงกลางสันจมูกตรงกลางของสันจมูก ประมาณ (Dermacolor Light Translucent Compact
1 ใน 3 ของพื้นที่จมูก ตามแนวตั้งแต่หว่างคิ้ว Powder Event : TE1) ซึ่งมีชิมเมอร์เล็กๆ ปัด
จนถึงปลายจมูก ตามรูป
ลงบนใบหน้าที่รองพื้นไว้ด้วยแปรง ซึ่งจะทำ�ให้ยิ่ง
ดูบางเบา และไร้รอยต่อ ให้เนียน และกลืนกันทั้ง
การเฉดดิ้ง ใช้รองพื้นสี D19 (Dermacolor ใบหน้า จากนั้นเขียนคิ้ว แต่งเปลือกตา ปัดแก้ม
Camouflage Refill : D19) จุดเฉดดิ้ง คือ และทาลิปสติก
1. แนวกรามทั้งสองข้าง
2. ข้างสันจมูกทั้งสองด้านข้างสันจมูกทั้ง 2 ด้าน

เพียงแค่นี้สาวน้อยวัยใสอย่างเธอผู้นี้ก็มี
จมูกโด่ง ได้รูป พอจะไปพบปะผู้คน
อย่างมั่นใจแล้วหล่ะค่ะ
Dermacolor Camouflage
Refill : D0

Dermacolor Camouflage
Dermacolor Light
Refill : D19
Translucent Compact
Powder Event : TE1
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ดิฉนั ได้ ไปตรวจซ้�ำ อีกครัง้ ปรากฏว่า
ผลเลือดดีขน้ึ ทำ�ให้แพทย์สง่ั ลดยา จากที่
ดิฉนั ต้องรับประทานยา เพรดนิโซโลน
วันละ 24 เม็ด ปัจจุบนั เหลือเพียงครึง่ เม็ด
และรับประทานแค่วนั เว้นวันด้วย

สมบูรณ์ สีละโคตร
ชื่อเล่น สม อายุ 36 ปี
อาชีพ แม่บ้าน จังหวัด สระแก้ว

ธ.ค. 2012

มิ.ย. 2013

แนะนำ�ให้รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ
บริษทั ไทยธรรมฯ แต่ดิฉันเพิง่ มาเริม่ รับประทานเมือ่
เดือนมีนาคม 2013 โดยรับประทานสารสกัดเมล็ดองุน่
ผสมสารสกัดมะเขือเทศ สมุนไพรจีนปรับสมดุล
ร่างกาย และคอลลาเจนเปปไตด์ 100% หลังจาก
รับประทานไปได้ 1 เดือน ดิฉนั รูส้ กึ ว่าไม่เหนือ่ ยง่าย
เหมือนเมื่อก่อน นอนหลับดีขึ้น น้ำ�หนักตัว
ลดลง ตัวก็บวมน้อยลง ตอนนี้ดิฉันรับประทานมา
ได้ 3 เดือนแล้ว บอกได้เลยว่าสุขภาพดีขึ้นมาก
อาการต่างๆทีเ่ คยเป็นก็ดขี น้ึ เรือ่ ยๆ ดิฉนั ได้ไปตรวจ
ซ้ำ�อีกครั้ง ปรากฏว่าผลเลือดดีขึ้น ทำ�ให้แพทย์สั่ง
ลดยา จากที่ดิฉันต้องรับประทานยาเพรดนิโซโลน
วันละ 24 เม็ด ปัจจุบันเหลือเพียงครึ่งเม็ด และ
รับประทานแค่วันเว้นวันด้วย ดิฉันรู้สึกดีใจมาก
ที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น ต้องขอขอบคุณ
คุณไลอ้อน ที่แนะนำ�ผลิตภัณฑ์ดีๆให้รับประทาน
และเป็นกำ�ลังใจให้ตลอดค่ะ ”

“ เมื่อปี 2004 ดิฉันมีอาการบวมบริเวณใต้คาง จึง
ไปพบแพทย์ที่คลินิกพยาบาล จ.สระแก้ว แพทย์
ตรวจพบว่ า ดิ ฉั น เป็ น โรคต่ อ มน้ำ � เหลื อ งบวม
จึงฉีดยาแก้อักเสบ และให้กลับบ้านได้ ผ่านไป
ประมาณ 1 เดือน บริเวณคางมีอาการบวมมากขึน้
ตัวก็อ้วนขึ้น และยังมีอาการปวดท้องอย่างหนัก
อาเจียน ท้องเสีย จนไม่มีเรี่ยวแรง จึงตัดสินใจไป
พบแพทย์ที่โรงพยาบาล แพทย์ท�ำ การตรวจเลือด
และปัสสาวะ ผลปรากฏว่าดิฉันเป็นโรคไตวาย
เฉียบพลัน ดิฉันรู้สึกตกใจ และกลัวมาก เพราะ
ตอนนัน้ ลูกก็ยงั เล็ก ดิฉนั นอนรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาล
7 วัน โดยแพทย์ให้รับประทานยาเพรดนิโซโลน
วันละ 24 เม็ด ดิฉนั รูส้ กึ ว่ายิง่ กินตัวก็ยง่ิ บวมขึน้ เรือ่ ยๆ
จึงตัดสินใจขอกลับบ้าน ญาติพาไปตรวจทีอ่ น่ื แพทย์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ก็แจ้งว่าดิฉันเป็นโรค SLE แน่นอน จึงขอทำ�
การส่งตัวเพือ่ ไปเจาะตรวจชิน้ เนือ้ ไต ทีโ่ รงพยาบาล
ราชวิถี และดิฉนั ก็ท�ำ การรักษามาตลอด 8 ปี อาการ
ก็บวมๆ หายๆ มาตลอด ไม่หายขาด จนต้นเดือน
มกราคม 2013 ดิฉันได้รู้จักกับ บริษัท ไทยธรรมฯ
โดยคุณพิมพ์นารา จิรกิตต์หริ ญ
ั หรือคุณไลอ้อน ซึ่ง

เกรพซีด เอ็กซ์แทรค
พลัส ไลโคปีน
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แชร์ประสบการณ์

เซาะ กรมเมือง

ตอนนี้รับประทานมาได้ 4 เดือนแล้ว
อาการของโรคที่เป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบัน
ดิฉันมีค่าน้ำ�ตาลในเลือดแค่ 220 จาก 300 และ
ความดันโลหิตก็ดีขึ้น

“เมือ่ ประมาณ 5 ปีทผ่ี า่ นมา ดิฉนั เป็นโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง ในตอนนัน้ ดิฉนั ไปตรวจที่
โรงพยาบาล มีคา่ น้�ำ ตาลในเลือดอยูท่ ่ี 500 น้�ำ หนักตัว
ประมาณ 72 กิโลกรัม และค่าความดันโลหิตสูง
ถึง 190 ดิฉันจึงต้องไปพบแพทย์อย่างต่อเนื่อง
และรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งมาโดยตลอด
เมื่อดิฉันรับประทานยา ค่าน้ำ�ตาลในเลือดก็ลดลง
มาอยู่ที่ 300 ส่วนค่าความดันโลหิตลดลงมาเหลือ
ประมาณ 140 แต่พอดิฉันหยุดยา ทุกอย่างก็กลับ
ขึน้ มาเหมือนเดิม เป็นอย่างนีม้ าประมาณ 5 ปีแล้ว
ทำ�ให้ดฉิ นั มีอาการเหนือ่ ยง่าย อ่อนเพลีย ตาพร่ามัว
มองเห็นไม่ค่อยชัด ดิฉันไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
แล้วแต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้น จนกระทั่งประมาณ
เดือนมีนาคม 2013 ดิฉันได้รับการแนะนำ�จาก
ร.ต. เอนก มรรคาเขต ให้รับประทานผลิตภัณฑ์

เสริ ม อาหารสารสกั ด เมล็ ด องุ่ น ผสมสารสกั ด
มะเขือเทศ และ น้ำ�มันปลาผสมใบแปะก๊วย ของ
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ หลังจากรับประทาน
ไปได้ 1 เดือน อาการเหนื่อยง่าย อ่อนเพลียก็ดีขึ้น
จนตอนนีร้ บั ประทานมาได้ 4 เดือนแล้ว อาการของ
โรคทีเ่ ป็นอยูก่ ด็ ขี น้ึ เรือ่ ยๆ ปัจจุบนั ดิฉันมีค่าน้�ำ ตาล
ในเลือดแค่ 220 และความดันโลหิตก็ดีขึ้น ต้อง
ขอบคุณผลิตภัณฑ์ดๆี จากบริษทั ไทยธรรมฯ ค่ะ”

ชื่อเล่น เซาะ อายุ 55 ปี
อาชีพ แม่บ้าน จังหวัด สตูล
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ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

เกรพซีด เอ็กซ์แทรค
พลัส ไลโคปีน

ฟิชเชอร์ โกลด์
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ปัจจุบนั นีก้ ารเดินของผมดีขน้ึ มาก
ถ้าไม่สงั เกต จะไม่รเู้ ลยว่าผมเคยเป็น
อัมพฤกษ์มาก่อน และอาการทีเ่ คยเสียวจาก
บริเวณโคนขาด้านซ้ายไปจนถึงฝ่าเท้า
ก็ ไม่คอ่ ยเป็นแล้ว การพูดก็ชดั ขึน้
เหมือนคนปกติ

ร.ต. เอนก มรรคาเขต
ชื่อเล่น เบต อายุ 57 ปี
อาชีพ ข้าราชการบำ�นาญ จังหวัด สตูล

“ ผมรับราชการทหาร ตอนนั้นได้ออกกำ�ลังกาย
อยู่ประจำ� หุ่นดี ร่างกายแข็งแรง ต่อมาได้ลาออก
จากราชการ หลั ง จากลาออก ผมก็ปล่อยตัว
ไม่ออกกำ�ลังกายเลย จนอ้วนลงพุง มีน�ำ้ หนักมาก เมือ่
ปี 2012 ผมเป็นโรคอัมพฤกษ์ด้านซ้าย จะเดิน
หรือทำ�อะไรก็ลำ�บาก พูดออกเสียงยาก ลิ้นแข็ง
พูดไม่ค่อยรู้เรื่อง เป็นอยู่ประมาณ 3 เดือนกว่า
โดยสาเหตุของโรคมาจากมีไขมันในเส้นเลือดสูง
และทำ�ให้เส้นเลือดตีบตัน ผมจึงเริ่มรักษาโดย
การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากประเทศ
มาเลเซีย รับประทานไปได้ประมาณ 5 เดือน
อาการก็ดีขึ้นเล็กน้อย คือพูดได้ชัดเจนขึ้น เริ่ม
เดินได้ดขี น้ึ แต่ยงั ไม่ปกติ มีอาการเสียวช่วงโคนขา
ด้านซ้ายไปจนถึงฝ่าเท้า จนกระทั่งประมาณ
เดือนกุมภาพันธ์ 2013 ได้พบกับคุณอามีเน๊าะ คงเจีย้ ง
ซึง่ รูจ้ กั กันมาหลายปี พร้อมกับคุณชัชชัย ชีชา้ ง หรือ
คุณปีเตอร์ ซึ่งก็ได้พูดคุยกัน ผมก็สมัครสมาชิก
เพราะความเกรงใจ แต่ยังไม่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ ใน
อาทิตย์ต่อมา ผมก็พาคุณอามีเน๊าะ คงเจี้ยง ไป
พบกับสมาชิกอีกท่านหนึ่ง คือคุณเซาะ กรมเมือง
พอไปถึงคุณปีเตอร์ก็แนะนำ�ให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารของบริษัท ไทยธรรมฯ ผมจึงลอง
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ก.พ. 2013

มิ.ย. 2013

ตัดสินใจรับประทานน้ำ�มันปลาผสมใบแปะก๊วย
และสารสกัดเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัด
เมล็ดองุน่ หลังจากรับประทานก็รสู้ กึ ได้วา่ ร่างกาย
เริ่มดีขึ้น หลับสบายขึ้น รับประทานไปได้ 1 เดือน
การเดินก็กระฉับกระเฉงขึน้ ตอนนีผ้ มรับประทาน
มาได้ 4 เดือนกว่าแล้ว ปัจจุบันนี้การเดินของ
ผมก็ดีขึ้นมาก ถ้าไม่สังเกตจะไม่รู้เลยว่าผมเคย
เป็นอัมพฤกษ์มาก่อน และอาการที่เคยเสียวจาก
บริเวณโคนขาด้านซ้ายไปจนถึงฝ่าเท้าก็ไม่ค่อย
เป็นแล้ว การพูดก็ชัดขึ้นเหมือนคนปกติ แต่ที่ผม
ดีใจมาก คือ น้ำ�หนักตัวของผมลดลงจาก
92 กิโลกรัม เหลือ 85 กิโลกรัม ผิวพรรณก็ดขี น้ึ
ต้องขอบคุณบริษ ัท ไทยธรรมฯ ที่มีผลิต ภัณฑ์
ที่ดีมาก ให้ได้เอาไว้รักษาสุขภาพกันครับ ”
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

ฟิชเชอร์ โกลด์

เกรพซีด ออยล์ พลัส
เกรพซีด เอ็กซ์แทรค

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

แชร์ประสบการณ์

ราตรี ชุมมะ

ชื่อเล่น ตรี อายุ 33 ปี
อาชีพ ค้าขาย จังหวัด สงขลา

รับประทานสมุนไพรจีนปรับสมดุลร่างกาย
สารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดมะเขือเทศ
น้ำ�มันปลาผสมใบแปะก๊วย รับประทานไปได้ 1 เดือน
รู้สึกว่าอาการดีขึ้น จากที่เคยปวดท้องบ่อยๆ
ก็ ไม่รู้สึกปวดอีกเลย

“ ดิฉันเป็นโรคพังผืดกลบมดลูกมาประมาณ 8 ปี ก็หายไปด้วย จากทีเ่ คยมีอาการเจ็บบริเวณโพรงจมูก
แล้วค่ะ จะมีอาการปวดบริเวณมดลูก และท้องน้อย ไปจนถึงหางคิ้ว มีน้ำ�คั่งในจมูกตลอดเวลา คลื่นไส้
มาก ปวดจนทำ�งานไม่ได้ ปวดต่อเนือ่ งอยู่ 3 วันกว่า เจอแดดแรงๆหรือเจออากาศเย็นจัดจะรูส้ กึ ปวดหัว
จะหาย ดิฉนั จึงไปพบแพทย์ แพทย์แจ้งว่าต้องรักษา ก็หายไป รับประทานมาได้ 1 เดือน ก็รู้สึกว่า
โดยการใช้ยาละลาย ราคา 900 บาทต่อเดือน ฉีด อาการดีขน้ึ มาก ไม่รสู้ กึ ปวดหัวอีกเลย สามารถอยูก่ บั
เดือนละ 1 ครั้ง จนกระทั่งมีคนรู้จักของคุณแม่ อากาศเย็น และร้อนได้เหมือนคนปกติ นอนหลับ
มาแนะนำ�ให้รจู้ กั กับ บริษทั ไทยธรรมฯ ดิฉันจึงไป สนิทขึ้น ปัจจุบันหายจากอาการของโรคเหล่านี้มา
เข้าร่วมฟังสัมมนาที่ อ.แม่ขรี จ.พัทลุง ด้วย โดย ประมาณ 8 เดือนแล้วค่ะ รู้สึกว่าตัวเองสุขภาพ
ไปกับทีมงาน อ.หาดใหญ่ ดิฉันได้บอกเล่าอาการ ดีขึ้นมากเลย ต้องขอขอบคุณบริษัท ไทยธรรมฯ
ป่วยของตัวเองให้ฟัง ทางทีมงานแนะนำ�ให้ดิฉัน มากๆค่ะ ”
รับประทานสมุนไพรจีนปรับสมดุลร่างกาย สารสกัด ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
เมล็ดองุ่นผสมสารสกัดมะเขือเทศ น้ำ�มันปลา
ผสมใบแปะก๊วย รับประทานไปได้ 1 เดือน รูส้ กึ ว่า
อาการดีขึ้น จากที่เคยปวดท้องบ่อยๆ ก็ไม่รู้สึก
ปวดอีกเลย และได้รบั ประทานสารอาหารสำ�หรับ
หอบหืด – ภูมแิ พ้ และสารสกัดคอลลาเจนจาก
เซี่ยนฟง
เกรพซีด ฟิชเชอร์ โกลด์ แอลเจน คอลลาเจน ไฟว์
ปลาทะเลเพิ่ม อาการของโรคภูมิแพ้ที่เคยเป็นอยู่
เอ็กซ์แทรค
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

พลัส ไลโคปีน
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หลังจากรับประทานสมุนไพรจีน
ปรับสมดุลร่างกาย และสารสกัดเมล็ดองุ่น
สกัดเย็นผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า
ได้เพียง 2 เดือน อาการชาบริเวณมือ
ก็หายไป นิ้วที่เคยปวดก็หายไปด้วย

ประพันธ์ หัดกาเจ
ชื่อเล่น ปุก อายุ 52 ปี
อาชีพ รับจ้าง จังหวัด สงขลา

“เมื่อประมาณปลายปี 2010 ประจำ�เดือนของ
ดิฉันไม่มา 3 เดือน ทำ�ให้รู้สึกปวดเมื่อยตาม
ร่างกายมาก ดิฉันคิดว่าน่าจะเกิดจากภาวะเครียด
ของตัวเอง ก็เลยไม่ได้สนใจอะไร จนกระทั่งมี
สมาชิกไทยธรรมท่านหนึง่ แนะนำ�ให้ดฉิ นั รับประทาน
สารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดมะเขือเทศ โดย
ให้ลองรับประทาน 3 เม็ด หลังจากนัน้ ประจำ�เดือน
ก็มาปกติ ดิฉันรู้สึกแปลกใจมาก เลยเข้าไป
สอบถามข้อมูลทีศ่ นู ย์จ�ำ หน่ายไทยธรรม อ.หาดใหญ่
และสมัครเป็นสมาชิกทันที และลองรับประทาน
สารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดมะเขือเทศ ทำ�ให้
ประจำ�เดือนของดิฉันกลับมาเป็นปกติ จนเมื่อ
ปี 2011 ตรวจพบพังผืดบริเวณมือทั้งสองข้าง คือ
มีอาการชาบริเวณมือทั้งสองข้างตลอดเวลา ทำ�ให้
ทำ�งานค่อนข้างลำ�บาก ดิฉันรู้สึกกลัวมาก จึงไป
พบแพทย์เพือ่ ทำ�การรักษา แพทย์กฉ็ ดี ยาให้ และ
แพทย์ยงั ให้ยามารับประทานทุกอาทิตย์ แต่ดฉิ นั กลับ
รูส้ กึ ว่ามือมีอาการชามากกว่าเดิม และอาการก็ไม่ดขี น้ึ

รับประทานยานานกว่า 1 เดือนก็ไม่หาย จึงลอง
สอบถามทางบริษัท ไทยธรรมฯ ได้รับคำ�แนะนำ�
ให้รบั ประทานสมุนไพรจีนปรับสมดุลร่างกาย และ
สารสกัดเมล็ดองุน่ สกัดเย็นผสมสาหร่ายสไปรูลนิ า่
หลังจากรับประทานไปได้เพียง 2 เดือน อาการชา
บริเวณมือก็หายไป นิ้วที่เคยปวดก็หายไปด้วย มือ
ทัง้ สองข้างใช้งานได้ปกติ โดยไม่มอี าการปวดอีกเลย
ดิฉนั รูส้ กึ แปลกใจมาก เพราะเคยพบแพทย์ และ
รักษามาแล้วทุกทางก็ไม่หาย ต่อมาดิฉันก็รู้สึก
ว่าตัวเองมีอาการของวัยทอง คือ หงุดหงิดมาก
เครียด กลางคืนนอนไม่ค่อยหลับ จึงรับประทาน
สารอาหารจำ�เป็นสำ�หรับสตรีวัยทอง น้�ำ มันปลา
ผสมใบแปะก๊วย และคอลลาเจนเปปไตด์ 100%
เพิม่ อีก หลังจากรับประทานไปได้ 3 เดือน รูส้ กึ ว่า
อาการดังกล่าวก็หายไป และคนรอบข้างยังทักว่า
ดูดีขึ้น อารมณ์ดี และยังดูสดชื่นกว่าเดิม ตอนนี้
ดิฉันเชื่อในคุณภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ
บริษัท ไทยธรรมฯ มาก และสนใจในเรื่องของ
การย้อนวัยด้วย จึงรับประทานสารอาหารเพื่อ
การย้อนวัยแบบชงเพิม่ ตอนนีร้ สู้ กึ ว่าตัวเองดูดขี น้ึ
กว่าเดิมมากค่ะ มีสขุ ภาพดี ร่างกายก็แข็งแรงมาก
เลยทำ�ให้มั่นใจในตัวเอง และมั่นใจในผลิตภัณฑ์
ของ บริษัท ไทยธรรมฯ ค่ะ”

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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เกรพซีด เอ็กซ์แทรค
พลัส ไลโคปีน

เซี่ยนฟง

เกรพซีด ออยล์
พลัส สไปรูลิน่า

เฟมินิ

จีที แมค
ฟิชเชอร์ โกลด์ บีดริงส์คอลลาเจน
เอกสารเพื
วัว ่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

แชร์ประสบการณ์

สรพิมพ์ ภูวรรณ์
ชื่อเล่น เล็ก
อายุ 55 ปี
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว จังหวัด จันทบุรี

“ ดิฉันเป็นคนชอบขับรถให้กับครอบครัวเอง และ
เป็นคนชอบเดินทางท่องเที่ยว ทำ�ให้มักมีอาการ
ปวดบริเวณต้นคอ บ่า และไหล่เป็นประจำ�
เป็นมาแล้วกว่า 1 ปี ดิฉันเปลี่ยนหมอนมาแล้ว
ทุกยี่ห้อ ที่ใครว่าดีลองใช้หมด จนดิฉันได้พบกับ
คุณวิรลั พัชร แสงศิวะฤทธิ์ หรือคุณเบญ ได้แนะนำ�
ให้ดฉิ นั ลองใช้หมอนสุขภาพไวทอป ดิฉนั ก็บอก
เพียงว่า ลองมาจนเบื่อ และท้อแล้ว แต่หลังจาก
ได้ลองใช้หมอนไปประมาณไม่ถึง 2 อาทิตย์ ก็รู้สึก
ว่าอาการดีขึ้นมาก ตอนที่ดิฉันไปงาน Booming
ครั้งที่ 13 ของ บริษัท ไทยธรรมฯ ดิฉันยังนำ�
หมอนพกติดไปด้วยเลยค่ะ เพราะตอนนั้นกลัวว่า
จะมีอาการปวดอีก และก็จะพกหมอนติดตัวไปด้วย

หลังจากได้ลองใช้หมอนสุขภาพไวทอป
ไปไม่ถึง 2 อาทิตย์ ก็รู้สึกว่าอาการปวดบริเวณ
ต้นคอ บ่า และไหล่ ที่เป็นประจำ�
มาแล้วกว่า 1 ปี ดีขึ้นมาก
ทุกที่ค่ะ ยิ่งพอใช้ไปเรื่อยๆ อาการปวดทั้งหมด
ก็หายเป็นปลิดทิ้งจนรู้สึกได้ ดิฉันรู้สึกประทับใจ
มากค่ะ หลังจากนั้นได้คุยกับคุณเบญเกี่ยวกับ
เรื่องอวัยวะภายใน คุณเบญจึงแนะนำ�ให้ลอง
ใส่กางเกงในไวทอปดู ดิฉนั จึงซือ้ กางเกงในให้ตวั เอง
และสามีอีกหลายตัว โดยเฉพาะเวลาเดินทางไกล
สามารถใช้ซ�ำ้ ได้โดยปลอดกลิน่ ไม่พงึ ประสงค์ และ
ยังซือ้ ผ้าปิดตา ผ้าห่มไวทอปไว้ใช้ดว้ ย และลูกชาย
ของดิฉนั ซึง่ เป็นแชมป์เต้นบีบอย เคยประสบอุบตั เิ หตุ
จนมีอาการเจ็บทีข่ อ้ มือ จึงให้ใส่ทร่ี ดั ข้อมือไวทอป
ตอนนี้ทุกคนในครอบครัวมีสุขภาพดีขึ้นอย่างเห็น
ได้ชัด ตอนทีด่ ฉิ นั ย้ายร้านใหม่ ต้องยกของหนัก
ทำ�ให้มีอาการปวดหลัง จึงลองใช้ที่รัดเอวไวทอป
เพิ่ม บอกได้เลยว่าใช้ดีมากๆ จนตอนนีเ้ รียกได้วา่
เป็นครอบครัวไวทอปไปแล้วค่ะ ”

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

หมอนสุ่อขการอบรมภายในบริ
ภาพ กางเกงในไวทอป
เอกสารเพื
ษัทฯเท่านั้น ที่ปิดตาไวทอป ผ้าห่มไวทอป
ไวทอป

ที่รัดข้อมือไวทอป

ที่รัดเอวไวทอป
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Treasure

of Wealth
ขุมทรัพย์ ไทยธรรม

ไทยธรรม สู้ สู้

ดร.วิเชียร สิทธิประภาพร คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม
อบรมเรื่อง การบริหารสมอง Brain Gym
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รางวัลชนะเลิศ สวยด่วน
ภายใน 10 นาทีด้วย kryolan

Booming
Thaidham Seminar 2013 ครั้งที่ 15
เต็มเปี่ยมด้วยความประทับใจกับ

ภายใต้ Concept “Treasure of Wealth ขุมทรัพย์ไทยธรรม”
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-22 ก.ย. ที่ผ่านมา ณ ภูเขางาม
พาโนรามา รีสอร์ท จ.นครนายก ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้
ทำ�กิจกรรมร่วมกันเพือ่ กระชับมิตรภาพ พร้อมกับการเเสดง
ในค่�ำ คืนเเห่งขุมทรัพย์ไทยธรรม ทีท่ กุ คนจัดเต็มเพือ่ งานนี้
โดยเฉพาะ ทำ�ให้บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยสีสัน
เเห่งความสุข วันนีเ้ ราจึงเก็บภาพมาฝากกันค่ะ เเต่ส�ำ หรับ
ใครทีพ่ ลาดงานนีไ้ ป ไว้รอพบกันใหม่ใน Booming ครัง้ ที่ 16
กุมภาพันธ์ 2014 นะคะ

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

กิจกรรมน่ารักๆ ใน Booming

ทีมชุมพรก็มา

เหมือนหลุดมาจาก ภาพยนตร์
เรื่อง ไพเรท ออฟ เดอะ แคริบเบียน

สู้ตายค่ะ
แอคท่า เบาเบา นะเนี่ย

3 สาว สามสไตล์

มาไกลจากแดนใต้ แต่ก็พร้อมมาก ขอบอก

ชนะเลิศแต่งกายประเภททีม
ทีมสีฟ้า ชนะขาด

ยิ้มกว้างเชียว ทีมใต้

เอกสารเพื
่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
นาวาไทยธรรม
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เดือน กรกฎาคม 2013

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กรกฎาคม 2013

คุณเกณิกา วิทยผโลทัย

ศูนย์จ�ำ หน่ายไทยธรรมฯ สำ�โรงเหนือ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,173,070 บาท

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กรกฎาคม 2013

คุณรัชชานนท์ เปี่ยมใจสว่าง

ศูนย์ยอ่ ยไทยธรรมฯ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 451,365 บาท

เดือน สิงหาคม 2013

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด

คุณนเรศ จันทราพัฒนะ

คุณรัชชานนท์ เปี่ยมใจสว่าง

ประจำ�เดือน สิงหาคม 2013

ศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,069,503 บาท
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ประจำ�เดือน สิงหาคม 2013

ศูนย์ยอ่ ยไทยธรรมฯ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 513,300บาท
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

New Active
เดือน กรกฎาคม 2013

คุณ กฤศณา ใจทักษ์

ผู้ที่มียอด New Active Recruit สูงสุด
ประจำ�เดือน กรกฎาคม 2013
มียอด New Active Recruit

จำ�นวน 13 ท่าน

รายการ Healti Secret ® มหัศจรรย์โลกสุขภาพ
เปิดตัวช่องทางใหม่ในการรับชม กับการสัมภาษณ์
ประสบการณ์ผ้ใู ช้จริงจากทางบ้าน ทัง้ เรือ่ งราวของ
สุขภาพ และความงาม พร้อมความรู้ และเรือ่ งราว
อีกมากมาย ติดตามรับชมได้แล้ววันนี้ทาง

เดือน สิงหาคม 2013
รายการ Healti Secret® มหัศจรรย์โลกสุขภาพ ออกอากาศ
ทางช่อง “มงคล ชาแนล” ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์
เวลา 11.00 - 11.30 น. วันเสาร์ เวลา 06.30 - 07.00 น.
(รีรัน) และ เวลา 12.30 -13.00 น.(รีรัน) วันอาทิตย์ เวลา
06.30 - 07.00 น.(รีรัน) ผ่านดาวเทียมระบบ C-Band คลื่น
ความถี่ 3545 MHz, Symbol rate 30,000

คุณ ธัญญาลักษณ์ ภู่ภักดีอนันต์
ผู้ที่มียอด New Active Recruit สูงสุด
ประจำ�เดือน สิงหาคม 2013
มียอด New Active Recruit

จำ�นวน 21 ท่าน

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

โทร.

สนใจสอบถามข้อมูล

02-363-7699, 085-920-6609

www.thaidham.com
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2014
ดอกทิวลิปบานทีย่ โุ รป
สู่เส้นทางในฝันของเนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม

Netherlands - Belgium

พาคนที่คุณรัก ท่องเที่ยวไปกับเรา
ครอบครัวไทยธรรม ด้วยกติกาที่คุณทำ�ได้

เทีย่ วยุโรป 7 วัน 5 คืนกับครอบครัวไทยธรรม ในช่วงเทศกาลดอกทิวลิปบาน บนพืน้ ทีก่ ว่า 80 ไร่ ณ สวนเคอเคนฮอฟ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ท่านจะได้เดินชมทิวลิปนานาพันธุ์ ชูชอ่ อวดความสวยงามท่ามกลางแสงแดดทีอ่ บอุน่ บนเส้นทางใน
ฝันของประเทศเนเธอร์แลนด์ เบลเยีย่ ม ชมความเป็นอยูข่ องชาวดัชต์ ล่องเรือหลังคากระจกชมกรุงอัมสเตอดัม ชมการ
เจียระไนเพชร ท่องเบลเยีย่ ม ดินแดนช็อคโกแล็ตโลกอย่างจุใจ กับร้านช็อคโกแล็ตกว่า 2,000 ร้าน ชมจตุรสั กรองปลาซ
อันงดงามทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ของยุโรป และได้รบั การยกย่องจากนักท่องเทีย่ วทัว่ โลก

กติกาท่องเทีย่ ว
1. มีต�ำ แหน่งโกเมนขึน้ ไป
2. เก็บคะแนน 12 เดือน

(กุมภาพันธ์ 2013 – มกราคม 2014) ท่องเที่ยว
ประมาณ มีนาคม 2014
3. คะแนนยอดซือ้ กลุม่ ส่วนตัว 12 เดือน สะสมรวมกัน
396,000 คะแนน (เฉลีย่ เดือนละ 33,000 คะแนน)
และคะแนนยอดกลุ่มของลูกโกเมนชั้นที่ 1 รวมกัน
3,168,000 คะแนน (เฉลีย่ เดือนละ 264,000 คะแนน
หากมีโกเมน 8 คน เฉลี่ยยอด กลุ่มคนละ 33,000
คะแนนต่อเดือน)
4. ต้องยื่นใบสมัคร Promotion ท่องเที่ยวก่อน
วันที่ 31 พฤศจิกายน 2013

กฎเกณฑ์การคิดคะแนน
1. ผูส้ มัครทุกท่านจำ�เป็นต้องผ่านกติกาข้อแรก (ยอดซือ้ กลุม่

ส่วนตัวสะสม 12 เดือน รวมกัน 396,000 คะแนน) และ
มียอดกลุม่ ส่วนตัวของลูกชัน้ ที่ 1 สะสมเกินกว่า 50%
(คะแนนกลุม่ ลูกโกเมนชัน้ ที่ 1 สะสมเกิน 1,584,000
คะแนน) มีสิทธ์ิรับการ Roll Up คะแนนจาก Downline
2. คะแนนทีผ่ า่ นการ Roll Up จนเสร็จสิน้ แล้วสามารถนำ�
มาตีเป็นมูลค่าตัว๋ ท่องเทีย่ วได้ เช่น ทำ�คะแนนได้ 80% จาก
กติกา จ่ายเงินสดค่าตัว๋ เป็นมูลค่า 20% ของค่าตัว๋ เป็นต้น
3. คะแนนของผูส้ มัครทีท่ �ำ คะแนนเกิน 50% ของกฎเกณฑ์ขอ้
1 แต่ไม่ถงึ 100% จะถูก Roll-Up ขึน้ ไปเป็นคะแนนท่องเที่ยว
ของ Up-Line ทีผ่ า่ นกฎเกณฑ์การคิดคะแนนในข้อ 1

ให้รางวัลกับตัวเอง และคนทีค่ ณ
ุ รัก ไปเทศกาลทิวลิปทีย่ โุ รปกับไทยธรรมนะคะ
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เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ข่าว... ประชาสัมพันธ์
2013

“มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัว ไทยธรรม”

1. คุณปนัดดา วิถีพัฒน์ (มด)
โทร. 08-6367-7804
2. คุณรัชชาภา ไชยมล (วิว)
โทร. 08-6358-8052

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

• สุรินทร์
• หนองคาย
• หนองบัวล�ำภู
• อ�ำนาจเจริญ
• อุดรธานี
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัท•ฯอุเท่บานัลราชธานี
้น

ภาคเหนือ

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

ภาคใต้

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

ภาคตะวันออก

• ชลบุรี (อ.เมือง)
• ตราด
• นครนายก
• ระยอง
• สระแก้ว
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TDA NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน สมาชิกทุกท่าน

บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วม
โครงการ “ประหยัดกระดาษ ประหยัดพลังงาน ลดภาวะโลกร้อน
กับไทยธรรม” โดยเริ่มจาก Bonus Statement
ท่านสามารถตรวจสอบ Commission ได้ทาง Internet โดยเข้าไปที่
www.thaidhamonline.com/mem
รหัสสมาชิก รหัสสมาชิกของท่าน
รหัสผ่าน
รหัส 4 ตัวสุดท้ายของเลขบัตรประชาชน
หรือ ไปที่ www.thaidham.com/Bonus.html เรียนรู้วิธีการใช้งาน
นอกจากเราได้ร่วมมือกันลดโลกร้อน ประหยัดกระดาษ และ
ประหยัดพลังงานแล้ว ท่านสามารถรับข้อมูลต่าง ๆ ได้ในเวลาอัน
รวดเร็ว และป้องกันการตกหล่นสูญหาย
บริษทั ฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิง่ ในความร่วมมือในครัง้ นี้
ขอแสดงความนับถือ
จุฑาทิพย์ ผงพิลา
ผูจ้ ดั การฝ่ายปฏิบตั กิ าร
* เริม่ ตัง้ แต่ งวด 5610 เป็นต้นไป

บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด
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TDA NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน สมาชิกไทยธรรมที่รัก และนับถือทุกท่าน
ทางบริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด ขอขอบพระคุณ
สมาชิกทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทฯ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าจะดำ�เนินการเปลี่ยนรูปแบบ
การจัดส่งคูปองแทนเงินสด ในกรณีทส่ี มาชิกท่านใดทีม่ ผี ลตอบแทน
ในแต่ละเดือนไม่ถงึ 200 บาท เดิมทีจ่ ดั ส่งทางไปรษณีย์ เปลี่ยนเป็น
การส่งตรงถึงท่านสมาชิกผ่านทางอีเมล์ของท่าน เพือ่ เป็นการรักษา
สิทธิประโยชน์แก่สมาชิก และความรวดเร็วในการได้รับคูปอง
ทัง้ นีต้ ง้ั แต่งวดคอมมิชชัน่ ในเดือนตุลาคม 2013 เป็นต้นไป เพียงท่าน
ส่งอีเมล์ของท่านมาที่ E-mail : thaidhamallianze@hotmail.com
อนึ่ง บริษัทฯได้ทำ�การต่อรองค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
ค่าคอมมิชชั่นผ่านธนาคารคู่สัญญา คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ และ
ขอส่งผ่านส่วนลดค่าธรรมเนียมที่บริษัทฯได้รับให้กับสมาชิกทุกท่าน
โดยจะทำ � การปรั บ ลดค่ า ธรรมเนี ย มการโอนค่ า คอมมิ ช ชั่ น ผ่ า น
ธนาคาร ในกรณีที่สมาชิกได้รับผลตอบแทนเกิน 200 บาท จาก
30 บาท เป็น 15 บาท เพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้รับผลประโยชน์
สูงสุด เริ่มตั้งแต่ค่าคอมมิชชั่นของเดือนตุลาคม 2013
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
จุฑาทิพย์ ผงพิลา
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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PROMOTION
โปรโมชั่นประจำ�เดือน
6 ตุลาคม 2013 – 5 ธันวาคม 2013

โปรโมชั่น ชุดกระตุ้นภูมิตา้ นทาน

• Betaspi + Vita C

ราคาพิเศษ
980
บาท
จากราคาเต็ม 1,130 บาท
(980 PV/670 BV)

โปรโมชั่น ชุดหน้าใส-ไร้สิว-ผมสวย

• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract
+ Zinc Pluz

โปรโมชั่น ชุดปลูกผม

• Zinc Pluz + Collagen V
+ Hair Growth Lotion

ราคาพิเศษ
1,500 บาท

ราคาพิเศษ
800 บาท

จากราคาเต็ม 1,660 บาท
(1,500PV/1,010 BV)

จากราคาเต็ม 1,060 บาท
(800 PV/ 560 BV)

โปรโมชั่น ชุด Double Grape Seed
หน้าใส - ไร้ฝ้า

• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract
+ Grape Seed Plus Lycopene

ราคาพิเศษ
1,000 บาท

จากราคาเต็ม 1,330 บาท
(1,000 PV/700 BV)
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โปรโมชั่น ชุดทั้งใส-ทั้งตึง

• Grape Seed Plus Lycopene +
Collagen V

ราคาพิเศษ
1,100 บาท

จากราคาเต็ม 1,330 บาท
(1,100 PV/635 BV)

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

โปรโมชั่น ชุดบำ�รุงสายตา-บำ�รุงไต

• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract
+ Fisher Berry

โปรโมชั่น ชุดบำ�รุงหัวใจ

• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract
+ Orezol Ten

ราคาพิเศษ
1,000 บาท

ราคาพิเศษ
1,000 บาท

จากราคาเต็ม 1,280 บาท
(1,000 PV/700 BV)

โปรโมชั่น ชุดบำ�รุงสมอง และหลอดเลือด

• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract
+ Fisher Gold

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

โปรโมชั่น ชุดบำ�รุงสมอง เพิ่มสมาธิ

• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract
+ Fisher Fish

ราคาพิเศษ
1,000 บาท

ราคาพิเศษ
1,000 บาท

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

โปรโมชั่น ชุดลดอักเสบ ลดบวม

• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract
+ Fisher EPA

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

โปรโมชั่น ชุดลดข้ออักเสบ ลดบวม
• Ladene (L) + Fisher EPA

ราคาพิเศษ
1,000 บาท

ราคาพิเศษ

2,100 บาท

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

โปรโมชั่น ชุดลดโคเลสเตอรอล
• Chola + Fisher Fish

ราคาพิเศษ

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

โปรโมชั่น ชุดเสริมสร้างสมรรถนะ

• VGA + Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract

ราคาพิเศษ

1,850 บาท

จากราคาเต็ม 2,080 บาท
(1,850 PV/1,295 BV)

โปรโมชั่น ชุดเสริมสร้างสมรรถนะ-กระตุ้นการไหลเวียน

• VGA + Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract+
Fisher Gold

ราคาพิเศษ

2,300 บาท

จากราคาเต็ม 2,580 บาท
(2,300 PV/1,610 BV)

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

จากราคาเต็ม 2,230 บาท
(2,100 PV/1,440 BV)

• Chola (2) + Fisher Fish (2)

ราคาพิเศษ

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

โปรโมชั่น ชุดย้อนวัย-ควบคุมน้ำ�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)

โปรโมชั่น ชุดย้อนวัย-ควบคุมน้ำ�หนัก-ป้องกัน
มะเร็ง-กระตุ้นภูมิตา้ นทาน
• Grape Seed Oil Plus Grape Skin Extract
+ Grape Seed Oil Plus Spirulina

ราคาพิเศษ

2,000 บาท

จากราคาเต็ม 2,180 บาท
(2,000 PV/1,400 BV)
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โปรโมชั่น ชุดสมอง-หัวใจ-ไต-กระตุ้นภูมิต้านทาน

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

โปรโมชั่น ชุดสมอง-หัวใจ-ไต-ผิวพรรณ

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

ราคาพิเศษ

1,800 บาท

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

โปรโมชั่น ชุดควบคุมน้ำ�ตาลในเลือด
สำ�หรับผู้ที่มีน้ำ�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

1,500 บาท

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

ราคาพิเศษ

2,400 บาท

3,480

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

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

• GT Gold (L) + Fisher Pluzz + Vitacal

ราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ

2,400 บาท

3,000

จากราคาเต็ม 2,700 บาท
(2,400 PV/1,680 BV)

โปรโมชั่น ชุดป้องกัน-ร่วมบำ�บัดมะเร็ง

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

บาท

จากราคาเต็ม 3,580 บาท
(3,480 PV/2,365 BV)

บาท

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

โปรโมชั่นศูนย์ย่อย

ราคาพิเศษ

(โปรโมชั่นทุก 30,000 บาท และทุก 60,000 บาท
ไม่ซ้อนกันให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

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

• ยอดศูนย์ย่อยทุก 30,000 บาท ได้รับผลิตภัณฑ์
Fruit Vinegar มูลค่า 1,350 บาท หรือ โบวิส (L)
มูลค่า 1,400 บาท ฟรี

1,200 บาท

โปรโมชั่นสุดพิเศษ สำ�หรับนักรีครูทคนเก่ง

แนะนำ�สมาชิกใหม่ทุก 3 คน มียอดซื้อคนละ 3,000 บาท ได้รับ
PC Plant Stem Cells สเต็มเซลล์จากพืช บำ�รุงฟื้นฟู และ
ซ่อมแซมผิวหน้า 1 ขวด มีถึง 5 ชนิดให้เลือกตามความต้องการ
เฉพาะบุคคล มูลค่าขวดละ 600 บาท

44

• ยอดศูนย์ย่อยทุก 60,000 บาท ได้รับผลิตภัณฑ์
Grape Seed Oil Plus Grape Skin Extract+
Fruit Vinegar มูลค่า 2,750 บาท หรือ โบวิส (L)
มูลค่า 2,800 บาท ฟรี

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

Thaidham Slim
ลดน้ำหนักดวย Fruit Vinegar น้ำสมสายชูหมักจากผลไม

เห็นผลตั้งแตวันแรก!

พบกับ 8 โปรแกรมลดน้ำหนักใหมลา สุด ออกแบบเฉพาะบุคคล ทีเ่ ห็นผลตัง้ แตวนั แรก Thaidham Slim จาก Fruit Vinegar
จากผลไม 5 ชนิด น้ำสมสายชูหมักจากผลไมทใ่ี ชในทางการแพทยกวา 10,000 ป ลดน้ำหนัก ลางพ�ษ ลดบวม ลดเซลลูไลท
ชวยระบบยอยอาหาร กระตุนการเผาผลาญ ดวยงบประมาณเพ�ยง 2,000 – 3,500 บาท ตอเดือน

โปรโมชั่น ชุดลางพ�ษ
• Fruit Vinegar + Leva

โปรโมชั่น ชุดกินจ�

• Fruit Vinegar + Fullla

ราคาพ�เศษ
2,200 บาท

2,200 บาท
จากราคาเต็ม 2,330 บาท
(2,200 PV/1,515 BV)

จากราคาเต็ม 2,350 บาท
(2,200 PV/1,495 BV)

โปรโมชั่น ชุดเผาผลาญต่ำ

โปรโมชั่น ชุดรักแปง

• Fruit Vinegar + Mactrim

• Fruit Vinegar + Carboslene
ราคาพ�เศษ
2,000 บาท

โปรโมชั่น ชุดทองผูก

ราคาพ�เศษ

2,200 บาท
จากราคาเต็ม 2,330 บาท
(2,200 PV/1,495 BV)

จากราคาเต็ม 2,150 บาท
(2,000 PV/1,360 BV)

โปรโมชั่น ชุดฮอรโมนตก (1)
• Fruit Vinegar + GT Gold (L)

• Fruit Vinegar + ชา OB

สำหรับผูที่อายุต่ำกวา 40 ป

ราคาพ�เศษ

ราคาพ�เศษ

2,200 บาท

3,000 บาท
จากราคาเต็ม 3,550 บาท
(3,000 PV/2,100 BV)

จากราคาเต็ม 2,300 บาท
(2,200 PV/1,515 BV)

โปรโมชัน่ ลางพ�ษ-ปรับสมดุลทางเดินอาหาร
• Fruit Vinegar + Bowis (L)

ราคาพ�เศษ

โปรโมชั่น ชุดฮอรโมนตก (2)
• Fruit Vinegar + GT Mac
สำหรับผูที่อายุมากกวา 40 ป

ราคาพ�เศษ
2,600 บาท

จากราคาเต็ม 2,750 บาท
(2,600 PV/1,790 BV)

ราคาพ�เศษ
3,500 บาท

จากราคาเต็ม 3,750 บาท
(3,500 PV/2,380 BV)

เห็นผลตั้งแตวันแรก!

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ลดน้ำหนักดวย Fruit Vinegar
www.thaidham.com
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Promotion
สิงหาคม

FREE

ตุลาคม

FREE

FREE
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เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ยาสีฟันไวทอป ขนาด 125 กรัม
ที่รัดฝ่าเท้า และน่องไวทอป และที่ปิดตาไวทอป แถม
Grape Seed Extract Plus Lycopene มูลค่า 650 บาท ซื้อ 10 หลอด แถม 1 หลอด

ผ้าห่มไวทอป 1 ผืน แถม Dozy 1 ประปุก และ
เฟ่ยหลง 1 ขวด มูลค่า 2,100 บาท

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ไวทอป เฟเซียล มาร์ก และเวชสำ�อางสเต็มเซลล์จากฟาร์ม่า แคร์
ทั้ง 5 ชนิด มูลค่าเพียง 2,400 บาท
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THAIDHAM
OPPORTUNITY SEMINAR
ตารางสัมมนา
วัน/เดือน/ป

เวลา

อาทิตย 13 ต.ค. 2013 13.00-17.00 น.
17-19 ต.ค. 2013

3 วัน 2 คืน

ตุลาคม 2013
หัวขอ

สถานที่

วิทยากร

THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ

ณ หองประชุม บานนารีสอรท
อ.บานนา จ.นครนายก

ทีมงานบริษัท

ประเทศจีน

ทีมงานบริษัท

สายสัมพันธ ไทย – จีน

เสาร 26 ต.ค. 2013 13.00-17.00 น.

THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ

ณ หองเบญจมาศ โรงแรมทักษิณ
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ทีมงานบริษัท

อาทิตย 27 ต.ค. 2013 13.00-17.00 น.

THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ

ณ หองประชุมเทศบาลตำบลนาทวี
อ.นาทวี จ.สงขลา

ทีมงานบริษัท

ตารางสัมมนา
วัน/เดือน/ป

เวลา

พฤศจิกายน 2013
หัวขอ

สถานที่

วิทยากร

เสาร 9 พ.ย. 2013 13.00-17.00 น.

THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ

ณ หอง Meeting ชั้น M โรงแรมอโมรา ทีมงานบริษัท
อ.เมือง จ.เชียงใหม

เสาร 30 พ.ย. 2013 13.00-17.00 น.

THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ

ณ หองประชุม โรงเรียนบานคลองแงะ ทีมงานบริษัท
อ.สะเดา จ.สงขลา

THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
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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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ศูนบริษย์ัทไทยธรรม
ใหญ่อัลไลแอนซ์ จำ�กัด

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ศูนย์บางคอแหลม จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 291-8789
ศูนย์ภาษีเจริญ จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 802-1656

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : ต่างจังหวัด

ศูนย์ อ.เมือง จ.กระบี่ โทร. (075) 621-016
ศูนย์ อ.เมือง (โรบินสัน) จ.จันทบุรี โทร. (039) 327-352
ศูนย์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร. (038) 338-854
ศูนย์ อ.เมือง จ.ชุมพร โทร. (077) 576-677
ศูนย์ อ.แม่สอด จ.ตาก โทร. (055) 535-299
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครปฐม โทร. (034) 253-789
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร. (056) 222-102
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. (044) 341-387
ศูนย์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โทร. (075) 423-468
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร. (075) 358-178

ศูนย์สายไหม จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 998-3866
ศูนย์ส�ำ โรงเหนือ จ.สมุทรปราการ โทร. (02) 394-2959

ศูนย์ อ.เมือง จ.นราธิวาส โทร. (073) 516-195
ศูนย์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โทร. (037) 213-502
ศูนย์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร. (055) 253-377
ศูนย์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี โทร. (032) 493-685
ศูนย์ อ.เมือง จ.แพร่ โทร. (054) 623-322
ศูนย์ อ.เมือง จ.พัทลุง โทร. (074) 615-599
ศูนย์ อ.เบตง จ.ยะลา โทร. (073) 231-920
ศูนย์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. (077) 275-386
ศูนย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. (074) 552-026

บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด
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เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ถักทอจากเส้นใย MBF โดยมีแร่ธาตุ 42 ชนิด ให้คลืน่ ฟาร์ อินฟราเรด รังสีแห่งชีวติ
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ซ่อมแซมเซลล์ ทำ�ให้ออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อมากขึ้น
ลดอาการอักเสบ ลดบวม คลายกล้ามเนื้อ ลดอาการเจ็บปวด และอ่อนล้า
ปลอกคอไวทอป (Vitop Neck Support) (Free Size)
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณคอ ลดอาการเมื่อยล้า ลดอาการอักเสบ บวม
คลายกล้ามเนื้อ ป้องกันหมอนรองกระดูกคอเสื่อม เหมาะสำ�หรับผู้ที่หมอนรอง
กระดูกคอเสื่อม ผู้ที่นั่งทำ�งานก้มคอนานๆติดต่อกัน ผู้ที่มีผิวหนังบริเวณคอเหี่ยว
หรือ มีริ้วรอย
ราคาขาย 3,000 บาท ราคาสมาชิก 2,400 บาท
PV = 2,400 BV = 1,365

ที่รัดฝ่ามือไวทอป (Vitop Palm Band) (Free Size)
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณอุ้งมือ และข้อมือ ลดอาการเมื่อยล้า ลดอาการ
อักเสบ บวม คลายกล้ามเนื้อ เหมาะสำ�หรับผู้ที่ชาบริเวณมือ ข้อมือ และนิ้วมือ
หรือ ผู้ที่ข้อล็อค ข้อแข็ง หรือ ปวด เจ็บ อักเสบบริเวณข้อมือ ทั้งกระดูก เอ็น
และกล้ามเนื้อ ผู้ที่ท�ำ งานใช้ข้อมือติดต่อกันเป็นเวลานาน เช่น พิมพ์คอมพิวเตอร์
นักกีฬา เป็นต้น
ราคาขาย 1,950 บาท ราคาสมาชิก 1,550 บาท
PV = 1,550 BV = 900

ที่รัดฝ่าเท้า และน่องไวทอป (Ankle & Shin Support) (Free Size)
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณฝ่าเท้า อุ้งเท้า ข้อเท้า และน่อง ลดอาการ
เมื่อยล้า ลดอาการอักเสบ บวม คลายกล้ามเนื้อ ลดอาการเส้นเลือดขอด เหมาะ
สำ�หรับผู้ที่ชาบริเวณฝ่าเท้า หรือ ปวด เมื่อย เจ็บ อักเสบ บริเวณอุ้งเท้า ข้อเท้า
และน่อง ผู้ที่ทำ�งานยืนนานๆ และผู้ที่เป็นเส้นเลือดขอด
ราคาขาย 2,450 บาท ราคาสมาชิก 1,950 บาท
PV = 1,950 BV = 1,060

หมอนหนุนคอเล็กไวทอป (Small Cushion Pillow)
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณคอ ท้ายทอย และศีรษะ ลดอาการเมื่อยล้า
ลดอาการอักเสบ บวม คลายกล้ามเนื้อ ขณะขับรถ
ราคาขาย 1,250 บาท ราคาสมาชิก 950 บาท
PV = 950 BV = 615

www.thaidham.com
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เครื่องสำ�อางระดับโลก
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E-mail: kryolanthailand@gmail.com

