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โสม สมุนไพรอัศจรรย์ เคล็ดลับความฉลาด
ของชาวจีน
Grape and Ginseng เพื่อสมองอัจฉริยะ
ของลูกรัก
Immax สารอาหารต้านภูมิแพ้
Burnil เผาให้ผอม
Carboslene กุญแจสำ�คัญ สำ�หรับคนเลีย่ งแป้ง
BeDrinks Gold สุดยอดสูตรอาหารกระตุ้น
การสร้างคอลลาเจน
I Belift ยกหน้าไม่ต้องผ่าตัด
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เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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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

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปี

ม้ามงคล

2014
สวัสดีค่ะ
พี่น้องครอบครัวไทยธรรมที่รักทุกท่าน

สวัสดีปใี หม่ ปีมา้ 2014 ขอความเจริญรุง่ เรือง
เกิดกับพี่น้องครอบครัวไทยธรรม และผองไทย
ทั่วทุกคน
หากจะประสบความสำ�เร็จคงรวดเร็วเป็น
สองเท่า ในปีทผ่ี า่ นมาเราเปิดศูนย์ใหญ่เพิม่ ทัง้
ศูนย์ย่อยอีกหลายแห่ง แต่ปีใหม่นี้เราจะต้องมี
ความสำ�เร็จมากขึ้น เร็วขึ้น ตามเหตุผลคร่าวๆ
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ขอจงตั้งใจให้ตรง

รวบรวมพลัง ควบไปด้วยกัน
เป็นกองทัพ พิชิตความสำ�เร็จต่างๆ
อย่างรวดเร็ว

ดุจม้ามงคลแห่งปีนี้

ในเล่ม ที่ชี้ให้เห็นว่าเราจะเฉยอยู่ไม่ได้แล้ว ต้อง
ควบแข่งกับกาลเวลา ไปกับปีม้ามงคล 2014 นี้
ไทยธรรมจะเปิดโครงการใหม่ๆ ทั้งเรื่องสุขภาพ
ผลิตภัณท์แข็งแรงด่วน งามด่วน และรวยด่วน ทัง้
โครงการลดน้�ำ หนัก สูตรเด็ด เคล็ดลับความผอม
สวย และรวยมาก ปฏิรปู และเพิม่ กลยุทธ์ดๆี อีก
หลากหลายวิธี กับผลิตภัณท์ใหม่ แนะนำ�ในเล่ม
ให้เห็นช่องทางรวยกันชัดๆ พีน่ อ้ งทีไ่ ม่คอ่ ยสบายใจ
กับปีเก่า ทัง้ เรือ่ งบ้านเมือง และเศรษฐกิจ ทุกอย่าง
กำ�ลังถูกปรับให้ดขี น้ึ ขอจงตัง้ ใจให้ตรง รวบรวมพลัง
ควบไปด้วยกันเป็นกองทัพ พิชติ ความสำ�เร็จต่างๆ
อย่างรวดเร็วดุจม้ามงคลแห่งปีน้ี
ยังมีเวลาให้พี่น้อง ที่อยากท่องเที่ยว และ
พักผ่อนตามวาระปฏิบัติของเราที่ฮอลแลนด์ ใน
เดือนมีนาคมนี้ ยังเร่งทำ�คะแนนกันทัน หรืออยากเร่ง
ให้เร็วขึ้นอีก ติดตามแผนการตลาด, กลยุทธ์ใหม่ๆ
ฯลฯ จาก อ.ติ๊ก รินทร์ลภัส สิริวัฒน์ธนะ และ
ทีมงานของบริษทั ฯ ขอคำ�แนะนำ�ได้ทุกเมื่อ เพือ่ ไป
ด้วยกัน เพื่อไปกอบโกยพลังงาน กลับมาสานต่อ
ความสำ�เร็จ ของเรายิ่งๆขึ้นไป
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สิง่ ใดจะเกิดขึน้ ตลอดปีใหม่นก้ี แ็ ล้วแต่ ใจเรา
ใหญ่เกินครึ่งของเหตุการณ์ทั้งหมด หากเรา
รวมใจกันเป็นหนึ่ง ย่อมเป็นพลังใจมหาศาล
บันดาลความสำ�เร็จทุกอย่าง ยิง่ วิง่ ไปด้วยคุณธรรม
และคลืน่ พลังบวก เราก็จะพบกับความสุข สำ�เร็จ
อย่างน่าภูมใิ จ รวมใจกันสร้าง และอธิษฐานสิง่ ดีๆ
ไปด้วยกันนะคะ
ขอความสุข สำ�เร็จ สมหวัง ในสิง่ ประเสริฐ
เกิดกับพีน่ อ้ งเราทุกคนอย่างรวดเร็ว ดุจปีมา้ ทอง
มงคลนี้ สุขสันต์วนั ปีใหม่ 2014 ค่ะ
ด้วยความรัก และห่วงใย

จารุณี เดส์แน็ช
กรรมการบริหาร
E-mail : thaidhamallianze@hotmail.com
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บ้านนี้
เศรษฐกิจดี

เดือนธันวาคม 2013 - มกราคม 2014

พบหนทางแห่งความสุข
ความมั่งคั่งแล้ว!!!
ไม่ตอ้ งสงสัยเลยค่ะ เพือ่ นๆพีน่ อ้ งทีร่ กั ทุกท่าน
คนเราสามารถมีความสุข และประสบความสำ�เร็จ
ได้อย่างที่ต้องการเสมอ ตลอดทุกเวลา ไม่ว่า
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างไร ทุกอย่าง
ขึ้นอยู่กับการคิดบวก คิดดี และคิดถูกของตัว
พวกเราเองค่ะ
สมองสั่ง ร่างกายทำ� เมื่อทุกคนคิดบวก
ตลอดเวลา รูปร่างหน้าตาเราจะบวกด้วย หมายถึง
สวยงามเปล่งปลัง่ สดใส สุขภาพจิตดี สุขภาพกาย
ก็จะดีตาม ชนะความเครียด โกรธ เกลียดของ
ตัวเราเองได้ ก็ชนะทุกอย่างได้ การชนะตัวเอง
ไม่ยากนะคะ ถ้าเรายังไม่ชนะตัวเอง แล้วจะไป
จัดการกับเรื่องอื่นๆ คนอื่นๆ ซึ่งยากแสนยากกว่า
ไม่ได้แน่ค่ะ อยากสำ�เร็จต้องปรับเปลี่ยน และ
ฝึกกันหน่อยนะ

แล้วทุกอย่างก็แก้ปัญหาได้เองล่ะค่ะ

ถ้าตัวเราขาดคุณสมบัติที่จะประสบความสำ�เร็จ
มีเรื่องอะไรบ้าง สำ�รวจดู แล้วหาทางเติมเต็ม
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สิง่ ทีย่ งั ขาดอยูก่ นั จะดีกว่า หากเราพบว่า เรายังขาด
ความรู้ เป็นเรื่องง่ายค่ะ ที่จะหาความรู้ใส่ตัวเรา
หากเราขาดความน่าเชือ่ ถือ ก็ไม่ยากทีจ่ ะปรับปรุง
บุคลิกภาพให้ดูดี มีรสนิยม หากขาดการนำ�เสนอ
ที่ถูกวิธี ก็ต้องฝึกฝน หรือขาดความใส่ใจในเรื่อง
ความเอือ้ อาทรต่อผูร้ ว่ มโลก ขาดความอ่อนน้อมถ่อมตน
ในการเข้าหากลุม่ คนระดับต่างๆ หลายท่านอาจ
แปลกใจถึงสิ่งที่กล่าวมา ว่าสำ�คัญอย่างไรกับ
การประสบความสำ�เร็จของพวกเรา มันจะมีผล
ด้วยหรือกับการใช้ชีวิตอยู่ของพวกเราบนโลกใบนี้

เป้าหมายของพวกเรา คือ มีชีวิตที่มั่งคั่ง
สมบูรณ์ มีความสุข สงบสันติ เพือ่ บรรลุเป้าหมาย
พวกเราต้องทำ�ดังนี้เลย
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

1. เปลีย่ นตัวเอง เปลีย่ นจากคนทีไ่ ม่รอู้ ะไร ให้
เป็นผู้รู้ เปลี่ยนจากคนเฉยเมย เป็นคนร่าเริง
และกระตื อ รื อ ร้ น เปลี ่ ย นจากคนเชยๆ เป็น
คนทันสมัย เปิดใจรับสิง่ ใหม่ๆเข้ามาในชีวติ เมือ่ ไร
ทีเ่ ราเปลีย่ นไปในทางทีด่ ขี น้ึ ต้องเกิดความสำ�เร็จขึน้
อย่างแน่นอน
2.

พวกเราปฏิบัติกันเสมอมาว่า พบ

ปัญหาใหญ่ ทำ�ให้เล็ก
เมื่อพบ ปัญหาเล็กๆ ทำ�ให้เป็น
เรื่องตลก และปัญหาต่างๆก็หายไป

เพิ่มเติมความรู้ ความสามารถ ให้รอบรู้
เป็นความจำ�เป็นหลักของความสำ�เร็จ มีความรู้
รอบด้าน ไม่ใช่รแู้ ต่เรือ่ งของตัวเองเท่านัน้ พวกเรา
ต้องมีความรอบรู้เรื่องการมีสุขภาพดี การย้อนวัย
แล้วยังแข็งแรง สวย และรวย นอกจากเพื่อ
ตนเองแล้ว ต้องประชาสัมพันธ์ออกไปให้ทุกคน
ได้รับรู้รับทราบ พวกเราจะไม่เก็บเรื่องเหล่านี้ไว้
คนเดียวเด็ดขาด

มีอาชีพที่มั่นคง มีครอบครัวที่อบอุ่น มีเพื่อนที่ดี
และที่สุดคือ ได้มีโอกาสสร้างประโยชน์ให้สังคม
ให้บา้ นเกิดเมืองนอน ประเทศชาติของเรา เกิดมา
ชาตินี้ ชีวิตของเราจะมีคุณค่า ได้สร้างประโยชน์
ยิง่ ใหญ่ หรือจะปล่อยให้ตวั เองหายไปกับกาลเวลา
โดยไม่มแี ม้แต่สว่ นร่วมเล็กน้อย รูว้ า่ ตนเองเป็นใคร
รูว้ า่ ใครดีกบั เรา คนเราต้องกตัญญูรคู้ ณ
ุ คน พวกเรา
�รงชีวติ อยูไ่ ด้ดว้ ยการเอือ้ เฟือ้ มีรบั -มีให้
3. มีความใส่ใจ เอื้ออาทรกับเพื่อนร่วมโลก มีสามารถดำ
ขอ-มีช่วย ฝึกเป็นผู้รับ และผู้ส่งความหวังดี
มนุษย์เรามีสงั คม มีครอบครัว ทุกคนรักครอบครัว ต่อทุกสรรพสิ่ง และทุกคน แล้วพวกเราจะได้รับ
ของตัวเอง เอาใจเขามาใส่ใจเราด้วย ก่อนลงมือ แต่สิ่งดีๆในชีวิต
ทำ�อะไร คิดถึงเพื่อนด้วย พวกเราจะไม่เอาแต่
ประโยชน์สว่ นตัว ทำ�สิง่ ใดต้องมีกระทบ มีกระเทือน 5. สิ่งสำ�คัญที่สุด คือ ลงมือทำ�ทันที ไม่มีข้ออ้าง
แต่การกระทบนั้น ขอให้ไปในแนวที่สร้างสรรค์ ความสำ�เร็จรออยู่ หากเป้าหมายชัดเจน ก็ไม่ต้อง
ให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย ขณะนี้สังคม ชาติ กังวลสิง่ ใด ตัง้ ใจทำ� ทำ�ๆๆๆ มิให้มอี ปุ สรรคปัญหา
และประเทศของเรา มีความสนใจสิง่ ใด พวกเรา ใดๆมาขวางกั้นเรา พวกเราปฏิบัติกันเสมอมาว่า
ควรให้ความสนใจ จะได้สนับสนุนช่วยเหลือกัน พบปัญหาใหญ่ ทำ�ให้เล็ก เมื่อพบปัญหาเล็กๆ ทำ�ให้
เมือ่ 24 พ.ย. 2013 ทีผ่ า่ นมา ประชาชนนับล้านไป เป็นเรื่องตลก และปัญหาต่างๆก็หายไป สะสม
ชุมนุมคัดค้านกฎหมายล้างผิด และขับไล่ระบอบ ทุกเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตให้เป็นประสบการณ์
ชั่วช้า พวกเราต้องรู้ ต้องใส่ใจ ไปร่วม หรือไม่ไป พวกเราไทยธรรมขอเป็นกำ�ลังใจ และพร้อมสนับสนุน
ก็ไม่แปลก แต่ขอให้ทำ�ความเข้าใจให้ถูก ว่าสิ่งที่ ทุกท่านทีต่ อ้ งการประสบความสำ�เร็จทีย่ ง่ิ ใหญ่ มา
ถูกต้องคืออะไร ถึงจะเรียกได้ว่าทันสมัย แคร์ วางแผนสู่ความสำ�เร็จกันเถอะ นี่ไม่ใช่ความฝัน
ห่วงใย เอือ้ อาทรต่อเพือ่ นมนุษย์ ไม่ใช่แคร์เฉพาะคน แต่เป็นสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ จริง ได้ดว้ ยน้�ำ มือของทุกท่าน
ทีเ่ ป็นคนจริง พร้อมฝากชือ่ ฝากผลงานไว้ให้โลกลือ
ของตัวเท่านั้น
คุณทำ�ได้ คุณทำ�ได้ และ
4. ขอบคุณอย่างอ่อนน้อมถ่อมตน ขอบคุณ คืคุอณทำพวกเราไทยธรรม
�ได้
ทุกสรรพสิ่งที่ทำ�ให้เราเกิดมา มีชีวิตอยู่ สามารถ

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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ผมลดน้�ำ หนักได้ถงึ

46 กิ1 ปีโคลกรั
ม
รึง่

ภายใน
จากการปรับสมดุลร่างกาย

“ผมมีปัญหาน้ำ�หนักเกินตั้งแต่เด็ก และเพิ่ม
ขึ้นมาเรื่อยๆ ซึ่งก็ได้พยายามลดน้ำ�หนักอย่างตั้งใจ
มาหลายครัง้ ทัง้ อดอาหาร รับประทานยาลดความอ้วน
และอาหารเสริมหลายบริษทั หรือแม้กระทัง่ เข้าคอร์ส
ลดน้�ำ หนัก น้�ำ หนักลดลงไป แล้วก็ขน้ึ มาใหม่มากกว่าเดิม
แต่ในระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนทีผ่ า่ นมา น้�ำ หนักของผม
จาก 130 กิโลกรัม ลดลงเหลือเพียง 84 กิโลกรัม
ทั้งๆที่ผมใช้ชีวิตเหมือนเดิม กินแบบเดิม จากกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำ�หนัก พร้อมปรับสมดุลร่างกาย
ของไทยธรรม ผมพร้อมให้คำ�แนะนำ�ทุกคนครับ”

คุณชัชชัย ชีช้าง
ปี 2013 84 kg.
AFTER

ชาโอบี

ปี 2011 130 kg.
BEFORE
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โอริซอล เทน
ลีวา

ฟิชเชอร์ อีพีเอ
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จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ

สูค่ วามฝันอัน
การทำ�งานอะไรก็ตาม

ยิ่งใหญ่

ไม่วา่ จะเล็ก หรือ
ใหญ่แค่ไหน ขอให้เรามีความฝัน ความมุ่งมั่นตั้งใจ
อาจจะล้มบ้าง ลุกบ้าง มีอปุ สรรคต่างๆนานา ถ้าเรายัง
ยึดมั่น ยังมีจุดมุ่งหมายที่เราจะก้าวเดินไป อาจมี
ท้อบ้างในบางเวลา กำ�ลังใจจากคนรอบข้าง การให้
ความช่วยเหลือเกือ้ กูล ความเอือ้ อาทรต่อเพือ่ นร่วมงาน
ความจริงใจสำ�คัญทีส่ ดุ กว่าจะมาถึงวันนีไ้ ด้ อาจมีทอ้ แท้
ผิดหวัง เริ่มหมดกำ�ลังใจในการทำ�งาน แต่ก็ต้องหา

ประสบการณ์จากผูร้ ู้ ผูใ้ หญ่ ทีใ่ ห้การช่วยเหลือ
ให้ค�ำ ปรึกษาหลายท่านด้วยกัน ทีส่ �ำ คัญ หัวใจหลัก
ของงานขาย คือ ความจริงใจ ความซื่อสัตย์
ต่อลูกค้า และเพือ่ นร่วมงาน รอยยิม้ มิตรไมตรี
การหาความรูโ้ ดยไม่ย่อท้อ และไม่หยุดหย่อน
ความล้มเหลวถือเป็นครู เป็นบทเรียนทีจ่ ะสอน
ให้เราปรับ และเปลี่ยนวิธีการคิด วิธีการหา
ความสำ�เร็จ การยอมรับฟังความคิดเห็น แลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ใหม่ๆ จากผูม้ ปี ระสบการณ์ ถือเป็น
หลักสำ�คัญ ศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ศึกษา
แผนการตลาด หาความรูร้ อบตัว อัพเดทข่าวสาร
ใหม่ๆ ตลอดเวลา การสร้างทีม การดูแลเอาใจใส่
ลูกทีม สร้างให้ธุรกิจเครือข่ายไม่ได้เป็นเพียง
แค่ธุรกิจ แต่สร้างให้เป็นโครงข่ายสายใยรัก
สายใยความผูกพัน สังคมแห่งมิตรไมตรี อยาก
ฝากบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไทยธรรม หรือผู้ที่
กำ�ลังมองหาธุรกิจเครือข่าย ผู้ที่ก�ำ ลังก้าวเข้า
มาสู่ บริษทั ไทยธรรมฯ ซึง่ ไม่อยากใช้ค�ำ ว่าบริษทั ฯ
เพราะ ณ ตอนนี้ ไม่รู้สึกว่าทำ�งานกับบริษัทฯ
ไม่มีความรู้สึกว่ากำ�ลังทำ�งานด้านการขาย แต่
กลับมีความรู้สึกว่าอยู่บ้านหลังใหญ่ มีหัวหน้า
ครอบครัว และสมาชิกในครอบครัวที่คอย
เป็นห่วงเป็นใย มีความรัก ความจริงใจ ทำ�ให้
ชีวิตที่เราฝากไว้ในบ้านหลังนี้ มีความหวัง

และมีชีวิตที่ดีขึ้น

คุณน้�ำ ผึ้ง กองแก้ว
ศูนย์ย่อยไทยธรรม จ.เชียงใหม่
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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โสม

สมุนไพรอัศจรรย์

เคล็ดลับ อายุยืน-สุขภาพดี
ของชาวจีน
หลายท่านคงเคยมีประสบการณ์ของการอ่อนล้า
หมดแรง ไม่มีกะจิตกะใจจะไปทำ�อะไร หรือแม้แต่จะ
เคลือ่ นไหวเปลีย่ นอิรยิ าบถ ศาสตร์การแพทย์แผนจีนได้
พูดถึงสมุนไพรโสมไว้ว่า สามารถช่วยแก้ปัญหาของ
การอ่อนล้า หมดแรง ไม่สดชื่น และไร้ชีวิต ชีวาได้
ชนชาติแรกทีน่ �ำ โสมมาใช้เป็นสมุนไพร คือ ชาวจีน
โดยแพทย์แผนจีนได้กล่าวว่า โสมเพิ่มความสามารถ
ในการคิด และทำ�ให้มนุษย์มีอายุที่ยืนยาวขึ้นอย่าง
มีสุขภาพดี ชาวจีนส่วนใหญ่บริโภคโสมทุกวันเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิตประจำ�วัน และมีความเชื่อมั่นว่า
โสม คือ เคล็ดลับในการมีอายุยนื อย่างมีสขุ ภาพดีของ
ชาวจีน
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เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

โสม

มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า
Panax Ginseng ซึ่งคำ�ว่า Panax มาจาก
รากศัพท์วา่ Panacea แปลว่า ยาสารพัดโรค
หรือยาครอบจักรวาล มีที่มาจากคุณสมบัติ
ทางการแพทย์ที่หลากหลายของโสม โสมมี
ที่ใช้มาแต่โบราณในเรื่องการชะลอความชรา
ภาวะเลือดจาง การลดอาการตื่นเต้น อาการ
ทางประสาท หรือความกระวนกระวายใจ
ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง หอบหืด มะเร็ง ซึมเศร้า
เบาหวาน เหนื่อยล้า ปวดศีรษะ โรคหัวใจ และ
หลอดเลือด สมรรถนะทางเพศเสือ่ ม อาหารไม่ยอ่ ย
ปวดประจำ�เดือน เครียด
การศึกษาคุณสมบัติของโสมในทาง
วิทยาศาสตร์เริ่มขึ้นตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1950 โดย
นักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซีย และสรุปได้ว่า โสม
มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็น “สารปรับสมดุล” หรือ Adaptogen
โดยปรับทัง้ สมดุลของสภาวะต่างๆภายในร่างกาย
และปรับสมดุลร่างกายกับสิ่งแวดล้อมภายนอก
งานวิจัยของโสมในทางวิทยาศาสตร์มีดังนี้

โสมเพิ่มพลังงาน

โสมทำ�ให้เซลล์ตา่ งๆในร่างกายมีพลังงาน
มากขึ้น และช่วยลดอาการอ่อนล้า หมดแรงได้
เป็นอย่างดี มีงานวิจัยในหนูทดลองพบว่า หนูที่
บริโภคโสมก่อนการว่ายน้�ำ จะสามารถว่ายน้�ำ ใน
น้�ำ เย็นได้ระยะทางทีย่ าวกว่า และว่ายได้นานกว่า
หนูที่ไม่ได้บริโภคโสม มีการทดลองในมนุษย์
โดยให้พยาบาลเวรดึกบริโภคโสมก่อนเข้าเวร
และพบว่า มีความทนทาน ไม่ออ่ นล้า และสดชืน่
ขณะทำ�งาน และหลังจากการทำ�งานมากกว่า
กลุ่มพยาบาลที่ไม่ได้บริโภคโสม การทดลอง
ในนักเรียน พบว่า นักเรียนที่บริโภคโสม จะ
ทำ � ให้ มี ส มาธิ จ ดจ่ อ อยู่ กั บ การเรี ย นมากขึ้ น
ความสามารถในการคิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ลดี ข ึ ้ น
และความสดชื่น ไม่อ่อนเพลีย นักกีฬาที่บริโภค
โสมก่อนการแข่งขัน ทำ�ให้มีความแข็งแรง และ
ความทนทานเพิ่มขึ้น
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

โสมเพิ่มประสิทธิภาพของสมอง

งานวิจยั จำ�นวนมากพิสจู น์ได้วา่ โสมเพิม่
ประสิทธิภาพการทำ�งานของสมองได้ นอกจากนี้
การบริโภคโสมยังช่วยป้องกัน และร่วมบำ�บัด
อัลไซเมอร์ โสมทำ�ให้สมองคิดได้เร็วขึ้น และ
ช่วยเพิ่มความจำ� และรื้อฟื้นความทรงจำ�เดิมได้

โสมลดความเครียด

โสมช่วยลดความเครียดของร่ายกาย และ
ช่วยปรับสมดุลของร่างกายกับภาวะความเครียด
ที่เกิดขึ้นทั้งภายใน และภายนอกร่างกาย ที่
ประเทศเกาหลี รัสเซีย บัลกาเรีย อังกฤษ และ
สหรัฐอเมริกา มีงานวิจัยให้หนูทดลองบริโภค
โสม และสร้างสิ่งแวดล้อมให้หนูมีภาวะเครียด
ผลการทดลองพบว่ า หนู ท ดลองกลุ่ ม ที่ บ ริ โ ภค
โสม มีปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงจากสภาวะเครียด
น้อยกว่ากลุม่ ทีไ่ ม่ได้บริโภค ดร. Stephen Fulder
ผูเ้ ขียนหนังสือชือ่ Ginseng ; The Magical
Herb of the East ได้กล่าวว่า ในผู้ที่บริโภคโสม
เมื่อได้รับความเครียด ร่างกายจะปรับตัวเข้าสู่
สภาวะปกติ ได้เร็วกว่าผูท้ ไ่ี ม่ได้บริโภค ทหารจีน
ในยุคโบราณ จะพกโสมติดตัวสู่สนามรบด้วย
เพื่อลดความเครียดของร่างกาย และจิตใจ
งานวิจยั ในประเทศเกาหลี และจีน พิสจู น์ให้เห็นว่า
นอกจากออกฤทธิโ์ ดยตรงต่อสมองแล้ว โสมยังมี
การออกฤทธิ์ ที่ ต่ อ มหมวกไตของร่ า งกายด้ ว ย
ซึ่งเป็นอวัยวะที่ผลิตฮอร์โมนชื่อ คอร์ติซอล ซึ่ง
เป็นสเตียรอยด์ฮอร์โมนจากธรรมชาติ ที่ช่วย
ต้านความเครียด อาสาสมัครทีบ่ ริโภคโสมให้ผลว่า
การบริโภคโสมช่วยทำ�ให้ร่างกายมีความตื่นตัว
และตื่นรู้มากขึ้น

โสมเพิม่ สมรรถภาพทางเพศ

โสมเป็นสมุนไพรทีไ่ ด้รบั การพิสจู น์มาเป็น
ระยะเวลาอันยาวนาน ถึงการเพิ่มสมรรถภาพ
ทางเพศในชาย นักวิจัยพบว่า สารเคมีในโสม
กระตุ้นฮอร์โมนเพศชายให้ทำ�งานดีขึ้น และ
11
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มีการนำ�มาใช้รักษาคนไข้ท่สี มรรถนะทางเพศชาย โสมชะลอความชรา
เสื่อมในประเทศรัสเซีย และใช้ในการปรับสมดุล
โสมช่วยลดภาวะน้�ำ ตาลในเลือดสูง ภายหลัง
ฮอร์โมนเพศให้กับเพศหญิงด้วย
การรับประทานน้ำ�ตาลในหนูทดลอง ซึ่งให้ผลดี
อย่างยิง่ ในผูป้ ว่ ยเบาหวาน ในการควบคุมระดับน้�ำ ตาล
โสมให้ผลดีกับระบบหัวใจ
ในเลือด ศาสตร์การแพทย์แผนจีนกล่าวว่า โสม
และหลอดเลือด
ชะลอความชรา และยืดอายุขัยของสิ่งมีชีวิตได้
โสมให้ผลดีกบั ระบบหัวใจ และหลอดเลือด ในงานวิจยั พบว่า โสมสามารถยืดอายุขยั ของเซลล์
และระบบประสาทส่วนกลาง ศาสตร์การแพทย์ ในหลอดทดลองได้
แผนจีนใช้โสมในการกระตุ้นการไหลเวียนเลือด
ภายหลังภาวะหัวใจวายในคนไข้ นักวิทยาศาสตร์ท่ ี โสมต้านมะเร็ง
ประเทศรัสเซีย และเยอรมัน ใช้โสมในการปรับสมดุล
โสมป้องกันเซลล์ร่างกายจากเคมีบำ�บัด
ความดันโลหิต และลดโคเลสเตอรอลในเลือด และการฉายแสง ซึ่งเป็นวิธีการทางการแพทย์
โสมสายพันธุ์ที่ชื่อ American Ginseng หรือ แผนปัจจุบนั ในการรักษามะเร็ง รวมทัง้ ลดความเครียด
Panax Ginseng มีความเป็นหยินมากกว่าหยาง จึง ทัง้ ทางร่างกาย และจิตใจ อันเกิดจากขบวนการบำ�บัด
มีทใ่ี ช้ในทางการแพทย์มากกว่า Chinese Ginseng ด้วย มีงานวิจัยทั้งในเกาหลี และรัสเซียว่า คนไข้
ในเรื่องการใช้เพื่อบำ�รุงร่างกาย และทำ�ให้สงบ ที่ได้รับการบำ�บัดด้วยยาต้านมะเร็งขนาดสูง จะ
และผ่อนคลาย และให้ผลในการลดโคเลสเตอรอล สามารถทนทานต่อผลข้างเคียงของการบำ�บัดได้ดขี น้ึ
ตัวร้าย (LDL) และการเพิม่ ปริมาณของโคเลสเตอรอล เมื่อได้บริโภคโสมร่วมในการบำ�บัดด้วย
ตัวดี (HDL) มากกว่าสายพันธุอ์ น่ื
มีงานวิจัยในหนูทดลองที่ถูกทำ�ให้เครียด
ด้วยสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายชนิดต่างๆ ทั้ง
โสมเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกาย จากสารพิษ แอลกอฮอล์ และกลุ่มยาที่ออกฤทธิ์
โสมมี ฤ ทธิ์ป้องกั น การติ ด เชื ้ อไวรั สใน ต่อจิต และประสาท พบว่าหนูที่บริโภคโสมจะ
สัตว์ทดลอง โดยมีกลไกการกระตุน้ การทำ�งานของ มีอัตราการรอดชีวิตมากกว่า และร่างกายยังคง
เม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่ (Macrophage) ซึ่งเป็น แข็งแรง และได้รบั อันตรายจากยา และสารเคมี
กลไกสำ�คัญในการทำ�ลายเชือ้ โรค และสิง่ แปลกปลอม ต่างๆน้อยกว่า หนูกลุ่มที่ไม่ได้บริโภคโสม
ออกจากระบบเลือด และน้�ำ เหลือง โสมยังกระตุ้น
ระบบภูมติ า้ นทานทัง้ หมดของร่างกาย รวมทัง้ กระตุน้
การทำ�งานของเซลล์เพชรฆาต (Natural Killer Cells)
ในการทำ�ลายเชื้อโรคด้วย
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

น้ำ�มันเมล็ดองุ่น
สกัดเย็น ผสม

โสม

เพือ่ สมองอัจฉริยะของลูกรัก
น้�ำ มันเมล็ดองุน่ สกัดเย็น ในน้�ำ มันเมล็ดองุน่
มีสาร OPCs ซึง่ ช่วยให้วติ ามินซี ซึง่ เป็นสารอาหาร
จำ�เป็นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทในสมอง
ทำ�งานดีขึ้น คือ สาร Norepinephrine สาร
Dopamine และสาร Serotonin ซึ่งมีส่วน
เกี่ยวข้องกับสมาธิของมนุษย์ การเสียสมดุลของ
สารสื่อประสาททั้งสาม ทำ�ให้เกิดโรคสมาธิสั้น
ทั้งวิตามินซี และสาร OPCs เป็นสารต้านอนุมูล
อิสระประสิทธิภาพสูง และวิตามินซี ยังทำ�
หน้าที่กำ�จัดโลหะหนักที่ปนเปื้อนเข้ามาในสมอง
ด้วย การรับประทานสาร OPCs ในเด็กสมาธิสน้ั
ทำ�ให้เด็กลดความเลื่อนลอย หรือฝันกลางวัน
สามารถจดจ่อกับสิง่ ทีท่ �ำ และมีสมาธิดขี น้ึ เทียบเท่า
กับการใช้ยารักษาสมาธิสน้ั ในทางการแพทย์ อีกทัง้
ยังลดผลข้างเคียงจากการใช้ยาได้

โสม มีที่ใช้ในตำ�รับยาจีนมากว่า 5,000 ปี
แล้ว โดยบ่งว่า โสมคือเคล็ดลับการมีอายุยืนยาว
อย่างมีสุขภาพดีของชาวจีน โสมพันธุ์ที่ใช้ทำ�ยา
คือ Panax Ginseng หรือ American Ginseng
เพราะมี ฤ ทธิ ์ เ ป็ น หยิ น มากกว่ า หยาง ทำ �ให้
ร่างกายไม่รอ้ น หรือถูกกระตุน้ จนเกินไป มีฤทธิ์
ในการบำ�รุงสมอง โดยเพิ่มทั้งประสิทธิภาพ
การสื่อสารของเซลล์สมอง เพิ่มความว่องไวใน
การคิด เพิ่มความจำ� ทั้งความจำ�ใหม่ และฟื้น
ความจำ�เดิม เพิ่มสมาธิ เพิ่มความสดชื่น เพิ่ม
ความทนทาน และบำ�รุงร่างกาย นอกจากนี้ ยัง
มีฤทธิ์สงบ ระงับประสาท คลายเครียด ป้องกัน
โรคหัวใจ และหลอดเลือด หอบหืด เลือดจาง
ช่วยอาการเพลีย และอ่อนล้า กระตุน้ ภูมติ า้ นทาน
ช่วยปรับสมดุลภายในร่างกาย ทำ�ให้ร่างกาย
ปรับตัวกับความเครียดทัง้ จากภายใน และภายนอก
ร่างกายได้ดี
ชาวจีนให้ลูกกินโสม ตั้งแต่วัยเด็กจนเป็น
วัยผูใ้ หญ่ โสมเป็นส่วนหนึง่ ในการใช้ชวี ติ ประจำ�วัน
ของชาวจีน เพื่อเริ่มวันใหม่ อย่างสดใส มีสมาธิ
และมีพลัง ทั้งร่างกาย และจิตใจ
References :
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Immax
สารอาหารสำ�หรับ
หอบหืด -ภูมแิ พ้
สารอาหารสำ�หรับหอบหืด – ภูมิแพ้
โรคภูมิแพ้ เป็นภาวะทีร่ า่ งกายมีการตอบสนองทีม่ ากเกินไป
ต่อสิ่งที่มากระตุ้น ซึ่งเรียกว่า “สารก่อภูมิแพ้ ” ผู้ป่วยที่
เป็นโรคภูมิแพ้ จะมีภาวะภูมิต้านทานอ่อนแอไปด้วย
เนือ่ งจากระบบภูมติ า้ นทานจะถูกกระตุน้ ให้ท�ำ งานตลอดเวลา
ผูป้ ว่ ยโรคภูมแิ พ้เรือ้ รัง จะเป็นผูท้ ต่ี ดิ เชือ้ ต่างๆได้งา่ ย และ

อิมแมกซ์
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Immax
นำ�ไปสู่โรคหอบหืด โพรงไซนัสอักเสบ และ
ทางเดินหายใจอักเสบเรื้อรังได้ สารอาหารที่มี
คุณสมบัติช่วยลดอาการภูมิแพ้นั้น มีกลไกหลักๆ
ในการทำ�ให้ร่างกายไม่ไวต่อการถูกกระตุ้นโดย
สารก่อภูมแิ พ้ จะช่วยลดการมีภาวะภูมติ า้ นทาน
ไวเกินได้ นอกจากนี้ ยังป้องกันการเกิดภูมแิ พ้ใน
ครัง้ ต่อไป เสริมภูมติ า้ นทานทำ�ให้รา่ งกายแข็งแรงขึน้
• สารสกัดจากพืชตระกูลส้ม และมะนาว ให้
วิตามินซีจากธรรมชาติ ช่วยกระตุน้ ภูมติ า้ นทาน
ให้กบั ร่างกาย และต้านอนุมลู อิสระ
• สารสกัดจากพลูคาว กระตุน้ ภูมติ า้ นทาน ยับยัง้
การหลัง่ ฮีสตามีนจาก Mast Cell ซึง่ เป็นสารที่
ทำ�ให้เกิดอาการแพ้ มีฤทธิต์ า้ นการอักเสบ ยับยัง้
เชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ และเชือ้ ไวรัสทีท่ �ำ ให้เกิด
งูสวัด
• เบต้ากลูแคนจากบรีเวอร์ยสี ต์ สารสกัดจากยีสต์
โดยใช้เทคโนโลยีชวี ภาพ ช่วยกระตุน้ ภูมติ า้ นทาน
ทำ�ให้การทำ�งานของเม็ดเลือดขาวมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ ทัง้ ต่อเชือ้ แบคทีเรีย และเชือ้ ไวรัส มีผล
การวิจยั ในผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะภูมติ า้ นทานต่�ำ หรือ
บกพร่อง ป้องกันการติดเชือ้ ทางเดินหายใจ ลด
อาการ ระยะเวลา และความรุนแรงของการ
เป็นหวัด และไข้หวัดใหญ่

• วิตามินซี ช่วยลดอาการอักเสบ ปกป้อง
เนื้อเยื่อปอด และถุงลมปอด ทำ�ให้ปอด
ฟอกอากาศได้ดยี ง่ิ ขึน้

แนะนำ�ให้ใช้ สารอาหารสำ�หรับหอบหืด ภูมแิ พ้
ควบคู่กับสารสกัดจากเมล็ดองุ่น และวิตามินซี
เนือ่ งจากสาร OPC ในเมล็ดองุน่ ทำ�ให้อาการ
ภูมิแพ้ดีขึ้น ลดการผลิตฮีสตามีนลง จึงลด
ความรุนแรงของอาการภูมแิ พ้ลงได้
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• สารสกัดจากใบแปะก๊วย มีงานวิจัยในเรื่อง
การลดอาการภูมแิ พ้ หอบหืด ต้านการอักเสบ
กระตุน้ การไหลเวียนเลือด และออกซิเจนไปยัง
เซลล์ทว่ั ร่างกาย ต้านอนุมลู อิสระ

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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Burnil
เผาให้ผอม
เมื่อคนเรามีอายุ 30 ปี ขึ้นไป อัตรา
การเผาผลาญจะต่�ำ ลง เนือ่ งจากโกรท ฮอร์โมน ซึง่
เป็นฮอร์โมนแห่งการเผาผลาญ และสร้างกล้ามเนือ้
ลดลงอย่างมาก สารอาหารเหล่านี้ มีงานวิจัย
ทางการแพทย์ ว่าช่วยกระตุน้ อัตราการเผาผลาญ
ของร่างกาย และกระตุน้ การเผาผลาญไขมัน

เบอร์นีล
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ซีแอลเอ (CLA)

Conjugated Linoleic Acid หนึง่ ในสารอาหาร
ที ่ ม ี ง านวิ จ ั ย อย่ า งกว้ า งขวางในการกระตุ ้ น
การเผาผลาญไขมัน และสร้างกล้ามเนือ้ เพิม่ อัตรา
การเผาผลาญของร่างกาย ปรับสมดุลโคเลสเตอรอล
ลดอาการอักเสบ กระตุ้นภูมิต้านทาน และ
ต้านมะเร็ง

สารสกัดจากพริก

ออกฤทธิ์ โ ดยการกระตุ้ น การเผาผลาญของ
ร่างกาย และช่วยย่อย

สารสกัดจากพริกไทยดำ�

อีกหนึง่ ในสมุนไพรทีม่ งี านวิจยั ในเรือ่ งการกระตุ้น
การเผาผลาญไขมัน และเพิม่ อัตราการเผาผลาญ
ของร่างกาย และมีสารออกฤทธิ์ชื่อ Peperine
ทำ�หน้าที่ป้องกันการสร้างไขมันใหม่

สารสกัดจากชาเขียว

กระตุ้นขบวนการผลิ ต ความร้ อ นของร่ า งกาย
ทำ�ให้เพิม่ อัตราการเผาผลาญ สาระสำ�คัญในชาเขียว
ทีช่ อ่ื Catechin ยังกระตุน้ การเผาผลาญไขมันให้เกิด
เป็นพลังงาน นอกจากนี้ ยังมีฤทธิต์ ้านมะเร็ง
และชะลอความชรา สารสกัดจากชาเขีย ว
เหมาะกับผูท้ เ่ี ป็นโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง
และยังควบคุมระดับน้ำ�ตาลในเลือด ทำ�ให้ลด
ความอยากอาหารได้อกี ด้วย

สารสกัดจากเคลป์

สาหร่ายสีน้ำ�ตาล ที่มีแร่ธาตุไอโอดีนสูง ซึ่ง
เป็นแร่ธาตุที่จำ�เป็นอย่างยิ่งสำ�หรับการทำ�งาน
ที่เป็นปกติของต่อมไธรอยด์ เคลป์ เป็น
สารอาหารยอดนิยมในสหรัฐอเมริกา ที่ใช้ใน
การลดน้ำ�หนัก และกระตุน้ การเผาผลาญ ทำ�ให้
อัตราการเผาผลาญดีขึ้น และลดโคเลสเตอรอล
ในเลือด
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

แมงกานีส

มีความสำ�คัญ กับการเผาผลาญไขมัน และโปรตีน
และการสร้างกล้ามเนือ้

โครเมียม

เป็นแร่ธาตุหลักในการควบคุมระดับไขมันในเลือด
และระดับโคเลสเตอรอล รวมทั้งช่วยเผาผลาญ
แป้ง และน้ำ�ตาลในเลือด การบริโภคโครเมียม
ทำ�ให้ไขมันลดลง และร่างกายมีมวลกล้ามเนือ้
เพิม่ ขึน้

ซีลีเนียม

ลดความอยากอาหาร

รับประทาน Burnil ขณะท้องว่าง วันละ
2-4 แคปซูล เพือ่ กระตุน้ อัตราการเผาผลาญ
ของร่างกาย และกระตุ้นการเผาไขมัน
ดื่มน้ำ�ตามอย่างน้อย 1 แก้ว
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(3): 261–6.
2. Dulloo AG, Duret C, Rohrer D, Girardier L,
Mensi N, Fathi M, Chantre P, Vandermander J
(1999), “Efficacy of a green tea extract rich in
catechin polyphenols and caffeine in increasing
24-h energy expenditure and fat oxidation in
humans
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Carboslene

กุญแจสำ�คัญ สำ�หรับ

คนเลีย่ งแป้ง

ทฤษฎีการลดน้�ำ หนักทีโ่ ด่งดังของ นพ.แอตกินส์ (Atkins’ Diet) มีทฤษฎีวา่ เมือ่ เรางดนำ�
คาร์โบไฮเดรต คือ ข้าว แป้ง และน้ำ�ตาล เข้าร่างกาย ร่างกายจำ�เป็นจะต้องใช้แหล่งพลังงานที่ 2 คือ
การเผาไขมัน เพือ่ นำ�มาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทน มีรายงานจากทั่วโลก ว่าผู้ที่ลดแป้ง และน้�ำ ตาล
จะลดน้�ำ หนักได้อย่างรวดเร็วกว่าวิธอี น่ื ๆ อย่างไรก็ตาม อาหารทีเ่ รารับประทานในชีวติ ประจำ�วัน จะมีแป้ง
และน้ำ�ตาลแฝงอยู่เสมอ Carboslene สูตรสารอาหารที่ลดการเปลี่ยนของแป้งเป็นน้ำ�ตาล และลด
การดูดซึมน้�ำ ตาลเข้าสู่ร่างกาย จะช่วยคุณได้ สารอาหารในกลุ่มนี้ ได้แก่

สารสกัดจากถัว่ ขาว (White Kidney Bean Extract)

ยับยัง้ การเปลีย่ นแป้งเป็นน้�ำ ตาล โดยยับยัง้ เอนไซม์ ทีเ่ ปลีย่ นแป้ง เป็นน้�ำ ตาล คือ เอนไซม์อลั ฟา อะไมเลส
เมือ่ แป้งไม่สามารถเปลีย่ นเป็นน้�ำ ตาลได้ ร่างกายจะได้รบั น้�ำ ตาลน้อยลง ส่วนแป้ง และเส้นใยจะถูกขับทิง้
ออกจากระบบทางเดินอาหาร

สารสกัดจากชาเขียว (Green Tea Extract)

ในชาเขียวมีสารสำ�คัญชือ่ แคททิชนิ (Catechin) ซึง่ ให้ผลในการเร่งอัตราการเผาผลาญของร่างกาย
และเร่งการเผาผลาญไขมัน นอกจากนีย้ ังลดอัตราการสลายแป้ง เป็นน้ำ�ตาล ทำ�ให้ระดับน้�ำ ตาลใน
เลือดไม่พงุ่ ขึน้ สูงอย่างรวดเร็วหลังการรับประทานอาหาร ชาเขียวช่วยปรับสมดุลโคเลสเตอรอล ได้
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เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

โครเมียม อะมิโน แอซิด คีเลท

(Chromium Amino Acid Chelate)
โครเมี ย มเป็ น แร่ ธ าตุ ส ำ � คั ญในกระบวนการ
เผาผลาญน้ำ�ตาล และไขมัน ทำ�ให้เหลือน้ำ�ตาล
ส่วนเกิน และไขมันส่วนเกินทีจ่ ะเปลีย่ นเป็นไขมัน
สะสมน้อยลง นอกจากนี้ ยังสำ�คัญต่อขบวนการ
สังเคราะห์โปรตีนภายในร่างกายด้วย

คาร์โบสลีน

อีกด้วย ชาติญี่ปุน ซึ่งเป็นชนชาติทร่ี บั ประทาน
คาร์โบไฮเดรต โดยเฉพาะข้าวเป็นอาหารหลัก
ทราบความลับของชาเขียว จึงได้ดม่ื ชาเขียวเป็น
ประจำ� โดยเฉพาะก่อนมือ้ อาหารทุกมือ้

สารสกัดจากผลส้มแขก

(Garcenia Extract)
มีสารสำ�คัญชือ่ ไฮดรอกซี ซิตริก แอซิด (Hydroxy
Citric Acid : HCA) มีฤทธิย์ บั ยัง้ ความหิว ลด
การเปลีย่ นน้�ำ ตาลส่วนเกินเป็นไขมันสะสม โดย
การยับยัง้ เอนไซม์ทช่ี อ่ื ซิตริก ไลเอส (Citric
Lyase) ซึ่งทำ�หน้าที่เปลี่ยนน้ำ�ตาลเป็นไขมัน
น้�ำ ตาลส่วนเกินจะถูกเปลีย่ นเป็นแป้งในกล้ามเนือ้
แทน เพือ่ ใช้เป็นแหล่งพลังงานสำ�รอง และยัง
ช่วยปรับสมดุลโคเลสเตอรอลได้ดว้ ย

วิธีการรับประทาน : รับประทาน Carboslene
2 แคปซูล ครึ่งชั่วโมง ก่อนมื้ออาหาร
References :

1. Emad Al-Dujaili, Jon-Paul Bradley, Suzana Almoosawi & Lorna Fyfe (2009). “Effects of green
tea consumption on blood pressure, total cholesterol, body weight and fat in healthy volunteers”.
Endocrine Abstracts 20: P 470.
2. 1999-2000, NHSNES, U.S. Dept. of Health and
Human Service, National Institute of Diabetes and
Digestive and Kidney diseases (NIDDK), www.
niddknih.gov.
3. Cheema-Dhadli S, Halperin ML, Leznoff CC.
Inhibition of enzymes which interact with citrate
by (-)hydroxycitrate and 1,2,3,-tricarboxybenzene.
Eur J Biochem. 1973;38:98–102.

สารสกัดจากว่านหางจระเข้

(Aloe Vera Extract)
มีฤทธิ์ยับยั้งความหิว ลดการดูดซึมน้ำ�ตาลเข้าสู่
กระแสเลือด ฆ่าเชือ้ แบคทีเรีย กระตุน้ การเคลือ่ นไหว
ของลำ�ไส้ และช่วยระบาย กระตุน้ การเผาผลาญ
ไขมัน

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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Bedrinks

Gold

สุดยอดสูตรอาหารกระตุน้
การสร้างคอลลาเจน
คอลลาเจน

เป็นโปรตีน
ที่มีปริมาณมากที่สุดในร่างกาย คือ
หนึ่งในสามของปริมาณโปรตีนทัง้ หมด
ทำ�หน้าที่เป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ทำ�ให้
มนุษย์เรานั้น ดำ�รงเป็นรูปร่างอยู่ได้
คอลลาเจนประกอบด้ ว ยกรดอะมิ โ น
หลายชนิด ชนิด ที่เป็นหลัก คือ
โพรลีน ไฮดรอกซีโพรลีน ไกลซีน
นอกจากนัน้ ยังมีอะลานีน และกรดอะมิโน
อีกหลายชนิด การรับประทานกรดอะมิโน
ซึง่ เป็นส่วนประกอบของคอลลาเจนใน
ปริมาณที่เหมาะสม สามารถกระตุ้น
การสร้างเส้นใยคอลลาเจนตามส่วน
ต่างๆของร่างกายได้

แอล-โพรลีน หนึ่งใน
กรดอะมิโนที่เป็นองค์ ป ระกอบหลั ก
ของคอลลาเจน ช่วยกระตุ้นการสร้าง
คอลลาเจน และป้องกันหลอดเลือดแดง
แข็งตัว แอล-โพรลีน โดยตัวเองเป็น
โครงสร้างสำ�คัญของเซลล์กล้ามเนื้อ
เซลล์กระดูก และเซลล์เม็ดเลือด
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แอล-ไกลซีน หนึง่ ในกรดอะมิโนทีเ่ ป็น
องค์ประกอบหลักของคอลลาเจน รวมทัง้ มีบทบาท
ในการกระตุ้นการสร้างโกรท ฮอร์โมน การสร้าง
กล้ามเนือ้ ลดการสลายกล้ามเนือ้ และเปลีย่ น
น้�ำ ตาลกลูโคสให้เป็นพลังงาน ป้องกันภาวะน้�ำ ตาล
ในเลือดต่�ำ จึงช่วยไม่ให้หวิ ระหว่างมือ้ อาหาร ช่วย
ป้องกันอาการอ่อนล้า หมดแรง ช่วยให้ระบบ
สมอง และประสาท ทำ�งานเต็มประสิทธิภาพ
รวมทัง้ ช่วยการทำ�งานของระบบย่อยอาหาร
แอล-อะลานีน เป็นหนึง่ ในกรดอะมิโน

ทีเ่ ป็นส่วนประกอบของคอลลาเจน ช่วยกระตุน้
ภูมิต้านทาน ป้องกันการเกิดนิ่วในไต ช่วยให้
การออกกำ�ลังกายเพือ่ สร้างกล้ามเนือ้ ทำ�ได้นานขึน้
ช่วยกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อ และป้องกัน
การหน้ามืด วิงเวียน เนือ่ งจากน้�ำ ตาลในเลือดต่�ำ
เกินไปได้ดว้ ย

สังกะสี ทองแดง แมงกานีส

สามแร่ธาตุซง่ึ เป็นองค์ประกอบหลักของการสร้าง
เอนไซม์ SOD ในเซลล์ ทำ�หน้าทีก่ �ำ จัดอนุมลู อิสระ
ภายในเซลล์ ป้องกันการเสื่อมสภาพของเซลล์

เหล็ก เป็นสารอาหารจำ�เป็นในการสร้าง

เม็ดเลือดแดง เพือ่ นำ�ออกซิเจนไปเลีย้ งส่วนต่างๆ
ทัว่ ร่างกาย

ดีไบโอติน เป็นวิตามินในกลุม่ วิตามินบี

ช่วยบำ�รุงผิวหนัง และเส้นผม

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

บีดริงส์ โกลด์

BeDrinks Gold

เหมาะสำ�หรับผู้ที่ต้องการลดริ้วรอย เพิ่ม
ความชุม่ ชืน้ ให้กบั ผิวพรรณผูท้ ร่ี บั ประทาน
มังสวิรัติ ผู้ที่ต้องการลดน้ำ�หนักโดย
การรับประทานแทนอาหาร 1 มื้อ
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ยกหน้าไม่ตอ้ งผ่าตัด

I Belift

นวัตกรรมใหม่ของการ
ลดริ้วรอย กระชับผิวหน้าแบบทันใจ เห็นผลทั้ง
ระยะสั้น และระยะยาว ระยะสั้นเห็นผลอย่าง
รวดเร็ว ลดริว้ รอย ภายใน 1-2 ชัว่ โมง ผลอยูไ่ ด้
ถึง 24 ชั่วโมง ระยะยาว ริ้วรอยตื้นขึ้นจาก
การกระตุ้นการสร้างเส้นใยคอลลาเจน และ
อิลาสตินใต้ผวิ หนัง ภายหลังการใช้อย่างต่อเนือ่ ง
เป็นเวลา 2 สัปดาห์
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ส่วนประกอบสำ�คัญ :

Marine Lavender Extract

สารสกัดจากดอกลาเวนเดอร์ทะเล ยับยัง้ การหดตัว
ของกล้ามเนื้อผิวหน้า ลดริ้วรอยอันเกิดจาก
พฤติกรรมการแสดงสีหน้า และอารมณ์ ผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อผิวใช้ได้ผลดีทั้งกับริ้วรอยลึก และ
ริว้ รอยตืน้ ให้ผลในการยกกระชับ และลดเลือน
ริว้ รอยอย่างรวดเร็วเห็นผลภายใน 24 ชั่วโมง
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

วิธีใช้ : ทาให้ทั่วใบหน้า และลำ�คอ
เช้า - ก่อนนอน
ทำ�ให้ผิวเรียบ ตึง เนียนขึ้น และผลยังคงอยู่
ตลอดระยะเวลาอีก 2 สัปดาห์หลังการใช้

L-Hydroxyproline

อะมิโนแอซิด ตัวสำ�คัญที่สุดในการสร้าง
เส้นใยคอลลาเจนใต้ผิวหนัง กระตุ้นการสร้าง
เส้นใยคอลลาเจน และสร้างความชุ่มชื้นให้กับ
ชัน้ ผิวหนัง

Before
treatment

24 hours

14 days

CLINICAL TESTS

Yeast Extract

กระตุ้นภูมิต้านทาน ฟื้นฟูสภาพผิว ทำ�ให้ผิว
อ่อนนุ่ม และเพิ่มความอุ้มน้ำ�ให้กับผิวพรรณ

Unicondrin ATP

ให้พลังงาน และออกซิเจน แก่เซลล์ผวิ ให้ชวี ติ
ชีวาแก่เซลล์ผวิ

Hyaluronic Acid

ส่วนประกอบสำ�คัญของชัน้ หนังแท้ ทำ�หน้าทีอ่ มุ้ น้�ำ
เพิม่ ความชุม่ ชืน้ ให้กบั ผิวพรรณ และลดริว้ รอย
Marine Lavender Extract
สารสกัดจากดอกลาเวนเดอร์ทะเล
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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แต่งหน้า

รับลมหนาว

Hello

สาวๆหน้าตาดีทุกท่าน ช่วงนี้เริ่ม
มีลมหนาวพัดเข้ามากันบ้างแล้วนะคะ อยากให้
อากาศเย็นสบายกว่านี้จริงๆเลยถ้าทำ�ได้ เพราะ
เมื ่ อ อากาศเย็ น พวกเราก็จ ะได้เ ริ่มแต่ง แฟชั่น
รับลมหนาว ชุดเท่ห์ๆ พร้อมแต่งหน้าแบบเอิร์ธโทน
รับลมหนาว ลิปกลอสมันวาว ดูแล้วเป็นสาวยุโรป
สาวเกาหลี ญี่ปุ่น ดังนั้นเพื่อเตรียมตัวรับลมหนาว
ปีนี้ เรามาฝึกแต่งหน้าเอิร์ธโทนกันดีกว่า
เครื่องสำ�อางที่เราเลือก แน่นอนต้องเป็น
Kryolan Professional make-up เพราะครีมรองพืน้
ที่มีปริมาณเม็ดสีสูงถึง 50 % ทำ�ให้ติดทนนาน
เรียบเนียน เบาบางดุจดั่งธรรมชาติ กันน้ำ� และ
ไม่หลุดลอกง่าย มีสีสันให้เลือกมากมาย สำ�หรับ
การแต่งหน้า เพื่อใช้ในงานต่างๆ สำ�หรับนางแบบ
ของเราวันนี้ น้องมดสาวสวยทีม่ ผี วิ แห้งมาก ก่อน
แต่งหน้าจึงต้องเตรียมผิวให้ชุ่มชื้นด้วยโทนเนอร์
กุหลาบ Kryolan Skin Tonic Rose ตามด้วย
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Kryolan
Skin Tonic Rose

Aqua Splash Moisturizer จากฟาร์มาแคร์ของ
ไทยธรรม ผิวจะดูเหมือนอุ้มน้ำ� อิ่ม และตึง
ขึ้นทันตา จากนั้นใช้กันแดดที่มี SPF 50
Superblock SPF 50
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ถึงเวลาลงรองพืน้ หน้า เริม่ จากลง Kryolan
Ultra Make-up Base : Mint โดยใช้นิ้วแต้ม
5 จุด แล้วเกลีย่ ให้ทว่ั ใบหน้าจนกลืนไปกับผิว ไม่ตอ้ งใช้
มากนะคะ
Ultra Make-up
Base : Mint

Dermacolor Refill
Palette : D3

Make-up Brush Set

ต่อมาลงรองพื้น Dermacolor Light
Fluid Foundation : A5 ซึ่งเป็นสีผิวของน้องมด
โดยใช้นิ้วแตะจุดเล็กๆทั่วหน้า ใช้มากกว่าเบสค่ะ
เกลีย่ ให้ทว่ั ใบหน้า แล้วใช้ฟองน้�ำ สามเหลีย่ มกดรองพืน้
ให้กลืนไปกับผิว ผิวหน้าเมื่อลงรองพื้นจะดูเนียน
ชุ่มชื้น ดุจผิวสาวรุ่น

Dermacolor Light Fluid
Foundation : A5

ต่อมาใช้ Dermacolor Refill Palette :
D3 สีเหลือง เป็นคอนซีลเลอร์ใช้ปดิ รอยคล้�ำ ใต้ตา โดย
ใช้นิ้วแต้มเนื้อครีมแตะไปที่บริเวณใต้ดวงตา ชิด
ขอบตาล่างทั้ง 2 ข้าง แล้วใช้ฟองน้�ำ เกลี่ยให้เป็น
แนวเฉพาะใต้ดวงตาล่างเท่านัน้ อย่าให้เลอะไปถึงแก้ม
นะคะ
เสร็จแล้วลงแป้งฝุ่น Dermacolor Fixing
Powder กดแป้งเพื่อซับความมัน และเป็นการเซ็ท
รองพื้นให้ติดทนนาน ใช้แปรง Powder Blush ปัด
แป้งทั่วใบหน้า

Powder Blush

Dermacolor Fixing
Powder

ใช้แปรงปัดคิว้ ในชุดแปรงแต่งหน้า Make-up
Brush Set ปัดคิ้วทั้งสองข้างเพื่อไล่ฝุ่นแป้งออก ใช้
พูก่ นั เบอร์ 10 จากชุดแปรงแต่งหน้า แตะ อาย ชาโดว์
สีน�ำ้ ตาลอ่อน เขียนคิว้ ตามวิธที เ่ี คยสอนไปแล้ว หากใคร
ไม่ถนัดใช้พกู่ นั เขียนคิว้ จะใช้ดนิ สอเขียนก็ได้
ทีส่ �ำ คัญวันนีเ้ ราจะฝึกเขียนตาแบบคัดเบ้าตา
โดยใช้โทนน้ำ�ตาล ซึ่งจะใช้ Dermacolor Light
Eye Shadow Set : BKK2 ครบทัง้ 3 สีในตลับนีค้ ะ่

Dermacolor Light Eye
Shadow Set : BKK2

1. เริ่มจากใช้พู่กันกลางจากชุดแปรงแต่งหน้า แตะ
สีเนื้ออ่อนทาบริเวณพื้นที่เปลือกตาครึ่งล่าง
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2
2. ใช้พกู่ นั เล็กแตะสีน�ำ้ ตาลอ่อนทาลงบริเวณกึง่ กลาง Dermacolor Light Kryolan Lip Rouge Kryolan High Gloss
จุดพับตา (ตรงบริเวณที่มีรอยกลางเปลือกตา หรือ Blusher Trio Set Palette 18 Color : Crystal Rose
หากเราใช้หางพู่กันกดจะมีแนวบุ๋มลงไป) ลากพู่กัน
ตามแนวรูปเปลือกตาเป็นวงกลมลากเหมือนกันทั้ง ลง Kryolan High Gloss : Crystal Rose เพื่อ
2 ข้างด้วยสีน้ำ�ตาลอ่อน
ความเงางาม และอวบอิม่ แวววาว
จากนัน้ ใช้แปรงอันใหญ่จากชุดแปรงแต่งหน้า
แตะแป้ง Dermacolor Light Translucent
Compact Event : TE2 ที่มีชิมเมอร์ ปัดให้ทว่ั
ใบหน้
า เพือ่ ให้ใบหน้าสว่าง และเป็นประกายเมือ่ เจอ
3
แสงแดด
สุดท้ายก็ปดั มาสคาร่า Dermacolor Light
3. ใช้พกู่ นั นีแ้ ตะสีน�ำ้ ตาลเข้ม ทาบริเวณหางเปลือกตา
Mascara เป็นอันเสร็จ
เป็นแนววีเชฟ ลากสีเข้มมาถึงจุดกลางเปลือกตา จากนัน้
เกลี่ยสีให้เข้ากันไล่จากเข้มไปอ่อน และหายไปที่คิ้ว
เขียนอาย ไลน์เนอร์ Kryolan Eye Liner
: Black เส้นเล็กแต่พองาม วันนี้เราท้าลมหนาว
ตอนกลางวันค่ะ เขียนขอบตาล่างด้วยสีน้ำ�ตาลอ่อน
จากหางตามาจนถึงหัวตา ลงทับด้วยสีน้ำ�ตาลเข้ม
จากหางตาถึงกลางตาพอ ทำ�ทั้ง 2 ข้าง

Kryolan Eye Liner : Black

Kryolan Eye Shadow
Set 15 Color

จากนัน้ แตะสีไฮไลท์จากอาย ชาโดว์ Kryolan
Eye Shadow Set 15 Color โดยเลือกใช้สขี าวมุก
ทาบริเวณโหนกคิว้ ใต้ดวงตาชิดขอบตาล่างทัง้ 2 ข้าง
และลงไฮไลท์บริเวณแนวกลางสันจมูก ยาวลงมา
สุดปลายจมูก เพื่อเพิ่มความโดดเด่นของจมูกให้ดู
คมชัด และดูโด่งขึ้นด้วย จากนั้นแรเงาข้างจมูกด้วย
สีน้ำ�ตาลอ่อน
แล้วปัดแก้มด้วยสีพีช Dermacolor Light
Blusher Trio Set แล้วใช้ล ิปสีส้มอมชมพู
Kryolan Lip Rouge Palette 18 Color และ
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Dermacolor Light
Translucent
Compact Event : TE2

Dermacolor Light
Mascara

การแต่ ง ตาสไตล์ นี้ ส ามารถใช้ ลิ ป สติ ก ได้
หลายเฉดสี ทัง้ โทนชมพู โทนส้ม หรือแดงค่ะ เลือกสี
ตามชอบนะคะ ฝึกบ่อยๆคุณก็จะเก่งเอง มีเครือ่ งสำ�อาง
ดีๆ รองพื้นดีๆ อย่างไครโยแลน จะช่วยคุณให้สวย
ได้มากกว่าที่คิดอีกค่ะ แค่นี้น้องมดของเราก็เริงร่า
รับลมหนาวอย่างไม่น้อยหน้าใครแล้วล่ะค่ะ

After
Before
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 02-363-7699
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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
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สิ่งที่ทำ�ให้ผมมีความสุขที่สุด คือ
เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2013 ที่ผ่านมา
คุณครูบอกว่า เปิดเทอมหน้าลูกชายผมจะได้
เข้าเรียนชั้นเด็กปกติแล้วครับ

คุณการ จันทร์ครบ

	
  

	
  

คุณการ จันทร์ครบ

ด.ช. ทนาย จันทร์ครบ

ชื่อเล่น การ
อายุ 42 ปี
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว จังหวัด นครนายก
ผมเป็นสมาชิกไทยธรรมมา 2 ปีแล้ว ครั้งแรก
เลยต้องการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดูแล
สุขภาพตัวเอง และคนในครอบครัว จึงเลือก
บริษัท ไทยธรรมฯ เพราะซื้อกินซื้อใช้ก็มีเงินคืน
หากอยากหารายได้เมื่อไร ก็มยี อดสะสมไว้ให้ ผมจึง
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัท
ไทยธรรมฯ มารับประทาน ผลปรากฏว่า ภายใน
3 เดือน อาการป่วยหลายๆอย่างของผม และภรรยา
ก็ดีขึ้น เมื่อตัวเองรู้สึกดี ก็นึกถึงลูกชาย ตอนนั้น
อายุ 5 ปี เป็นเด็กไม่ยอมพูด คุณครูที่โรงเรียน
บอกว่าน้องเป็นเด็กไม่สนใจอะไร ชอบอยูค่ นเดียว
จึงต้องย้ายไปเรียนในห้องเด็กพิเศษ ผมจึงซื้อ
น้ ำ � มั น ปลาเพื ่ อ บำ � รุ ง สมอง และเสริม สร้ าง
พัฒนาการในวัยเด็ก และน้�ำ มันปลาเพือ่ บำ�รุงสมอง
และปรับสมดุลโคเลสเตอรอล ให้ลกู ชายรับประทาน
พัฒนาการของลูกก็เปลี่ยนไป เริ่มพูดเริ่มคุยกับ
คนอื่น อารมณ์ดี เล่นกับเพื่อนๆมากขึ้น และ
อ่านหนังสือออกด้วย ซึง่ ผมแปลกใจมากทีล่ กู ชายผม
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อายุเพียง 5 ปี แต่กลับอ่านภาษาอังกฤษออกโดยที่
ผมไม่ได้สอน และสามารถจดจำ�สิง่ ทีค่ รูสอนได้หมด
ให้อา่ นให้ฟงั เมือ่ ไรก็อา่ นได้ เป็นเรือ่ งที่มหัศจรรย์จริงๆ
สิ่งที่ทำ�ให้ผมมีความสุขที่สุดคือ เมื่อต้นเดือน
ตุลาคม 2013 ทีผ่ า่ นมา ผมไปรับลูกชายทีโ่ รงเรียน
คุณครูบอกว่า เปิดเทอมหน้าลูกชายผมจะได้เข้าเรียน
ชัน้ เด็กปกติแล้วครับ ต้องขอบคุณ บริษทั ไทยธรรมฯ
จริงๆครับ ที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆไว้ให้รับประทาน
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

ฟิช โฟร์ตี้

ฟิชเชอร์ ฟิช
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แชร์ประสบการณ์

คุณอับดุลรอหมาน ปังเตะ
ชื่อเล่น หมาน
อายุ 45 ปี
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว จังหวัด สงขลา

รับประทานไปได้ประมาณ 2 สัปดาห์
ผมก็ลกุ ขึน้ นัง่ และขยับตัวได้ดขี น้ึ
แล้วกลับมาพูดได้อกี ครัง้
หลังจากทีร่ บั ประทานไปได้ 2 เดือน

เมื่อเดือนตุลาคม 2012 ผมเริ่มป่วยเป็น ประมาณ 2 สัปดาห์ ผมก็ลุกขึ้นนั่ง และขยับตัว
โรคอัมพฤกษ์ – อัมพาต ไม่สามารถทำ�อะไรได้ ได้ดีขึ้น แล้วก็กลับมาพูดได้อีกครั้ง หลังจากที่
เหมือนเมื่อก่อน ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ทั้งมือ รับประทานไปได้ 2 เดือน เรื่องที่อัศจรรย์มาก
และเท้าขยับไม่ได้ เคลือ่ นไหวตัวก็ไม่ได้ ไม่สามารถ สำ�หรับผม คือผมสามารถพูดได้ชัดขึ้น และ
พูดได้ ต้องอยู่อย่างทุกข์ทรมาน ผมไปพบแพทย์ ยังกลับมาทำ�งานได้ตามปกติอีกด้วย ทุกวันนี้
ทีโ่ รงพยาบาล และรับประทานยาตามแพทย์สง่ั แล้ว ผมสามารถใช้ชีวิตปกติได้อย่างน่าเหลือเชื่อ ต้อง
แต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้น ผมพยายามซื้อยาต่างๆมา ขอบคุณ บริษัท ไทยธรรมฯ มากครับ ที่มี
รับประทาน ทั้งยาจีน และยาสมุนไพร นานกว่า ผลิตภัณฑ์ดีๆ ที่รับประทานแล้วเห็นผลได้อย่าง
8 เดือน เสียเงินไม่ต่ำ�กว่า 200,000 บาท แต่ ชัดเจน และทำ�ให้ผมกลับมาใช้ชวี ติ เหมือนคนปกติ
อาการก็ยงั ไม่ดขี น้ึ ไปนวดบ้าง ไปหาหมอพืน้ บ้านบ้าง ได้อีกครั้ง
ก็ยังไม่หาย จนเมื่อเดือนพฤษภาคม 2013 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
คุ ณ อามีเน๊าะ
คงเจี ้ ย ง ได้แนะนำ �ให้ผม
รับประทาน น้ำ�มันปลาเข้มข้น 1,000 มก. และ
สารสกัดเมล็ดองุน่ สกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุน่
หลังจากรับประทานไปได้เพียง 8 วัน ทั้งมือ และ
เท้าเริ่มขยับได้ ผมจึงรับประทานสมุนไพรจีน
เกรพซีด ออยล์ พลัส
เฟ่ยหลง
ฟิชเชอร์ อีพีเอ
เพื่อปรับสมดุลร่างกายเพิ่มอีก รับประทานไปได้
เกรพซีด เอ็กซ์แทรค
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รับประทานได้ประมาณ 2 สัปดาห์
เริม่ มีคนทักว่าฝ้าทีเ่ คยดำ�คล้�ำ บนใบหน้า
เริม่ จางลง และอาการทีเ่ คย
ปวดตามข้อต่างๆก็ดขี น้ึ

คุณปทิตตา แก้วเลิศดิลก

ส.ค. 2013

ต.ค. 2013

ชื่อเล่น เจี๊ยบ
อายุ 40 ปี
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว จังหวัด ราชบุรี

ดิฉันมีอาการปวดตามข้อ โดยเฉพาะบริเวณ
หัวเข่า จะมีอาการปวดมากกว่าบริเวณอื่น ปวด
มานานกว่า 1 ปี ทำ�กิจกรรมต่างๆในชีวติ ประจำ�วัน
ไม่สะดวก ดิฉันไปซื้อยามารับประทานเอง แต่
อาการปวดก็ไม่ทุเลาลง นอกจากนี้ ดิฉันยังมี
ปัญหาในเรื่องของ กระเนื้อ ฝ้า และสิว ดิฉันจึง
ไปพบแพทย์ ได้ยามาทา แต่ก็ไม่หาย หรือ
จางลงไปเลย ดิฉันจึงไปซื้อยามาทาเอง แต่กลับ
เกิดอาการแพ้ ซึง่ ทำ�ให้ฝา้ ทีเ่ ป็นอยูม่ สี คี ล้�ำ มากขึน้
จนกระทั่งญาติของคุณเตือนตา คำ�ม่วง ได้แนะนำ�
ให้ดิฉันรู้จักกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไทยธรรมฯ
ดิฉันจึงได้รับประทานสารสกัดเมล็ดองุ่นผสม
สารสกัดมะเขือเทศ เวลาผ่านไปประมาณ 2 สัปดาห์

เริม่ มีคนทักว่าฝ้าทีเ่ คยดำ�คล้�ำ บนใบหน้าเริม่ จางลง
และอาการที่เคยปวดตามข้อต่างๆก็ดีขึ้น ดิฉัน
จึงรับประทานจนหมดชุดแรก ทำ�ให้สิว ฝ้า และ
กระเนือ้ ทีใ่ บหน้าของดิฉนั จางลง ผิวหน้าใสขึน้
ดิฉันจึงเริ่มรับประทานสารสกัดจากกระดูกอ่อน
ปลาฉลาม น้ำ�มันปลาเข้มข้น 1,000 มก.
สารสกัดเมล็ดองุน่ สกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุน่
และสารอาหารเพื่อการปรับสมดุลฮอร์โมนสตรี
เพิ่ม อาการปวดตามข้อต่างๆก็หายไป ดิฉันรู้สึก
มั่นใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไทยธรรมฯ มาก
และขอขอบคุณ บริษัท ไทยธรรมฯ ที่มีผลิตภัณฑ์
ดีๆไว้ให้รับประทาน

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

เกรพซีด เอ็กซ์แทรค
พลัส ไลโคปีน
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ลาดีน

ฟิชเชอร์ อีพีเอ

เกรพซีด ออยล์ พลัส
เกรพซีด เอ็กซ์แทรค

เฟมินิ

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

	
  

แชร์ประสบการณ์

คุณเรณู คำ�หล้า

หลังจากรับประทานไปได้
ประมาณ 2 เดือน อาการแน่นหน้าอก
จุกเสียด และคลื่นไส้ก็หายไป ปัจจุบันไม่มี
อาการดังกล่าวอีกเลย

ดิฉนั เป็นโรคกรดไหลย้อนมานานกว่า 3 ปี เวลา
รับประทานอาหาร หรือดืม่ น้�ำ เข้าไปจะมีอาการปวด
แน่น จุก เสียด บริเวณหน้าอก บางครั้งจะมี
อาการปวดหัว คลื่นไส้ เหมือนคนแพ้ท้อง ซึ่งเป็น
เกือบทุกวัน บางครั้งคลื่นไส้ อาเจียนออกมา จน
หมดแรง แล้วเวลาแน่นหน้าอก จะรูส้ กึ ปวด จุกเสียด
และรู้สึกร้อนมาก นอนก็ไม่ได้ ต้องเดินไปเดินมา
เพือ่ ให้อาการนัน้ หายไป อาการเริม่ เป็นบ่อยขึน้ เรือ่ ยๆ
จนกระทั่ ง ดิ ฉั น ได้ รั บ การแนะนำ� ให้ รั บ ประทาน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ บริษัท ไทยธรรมฯ
จากคุณวรรณา คำ�หล้า ดิฉนั จึงตัดสินใจรับประทาน
สารสกัดเมล็ดองุน่ สกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุน่

น้ำ�มันปลาผสมใบแปะก๊วย น้ำ�มันรำ�ข้าวผสม
โคคิวเทน และสารอาหารอัลฟัลฟา วีทกลาส
สไปรูลิน่า หลังจากรับประทานไปได้ประมาณ
2 เดือน อาการแน่นหน้าอก จุกเสียด และคลืน่ ไส้
ก็หายไป ปัจจุบันไม่มีอาการดังกล่าวอีกเลย แต่
ดิฉนั ก็ยงั คงรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกตัว
อยูเ่ หมือนเดิม เพราะอยากมีสขุ ภาพทีด่ ี ไม่กลับมา
ป่วยอีก และยังได้รบั ประทานสารสกัดคอลลาเจน
จากปลาทะเลน้�ำ ลึกเพิม่ ด้วย เพือ่ ช่วยดูแลในเรือ่ ง
ของผิวพรรณ ผม กระดูก และเล็บ ให้สวยงาม
เพราะดิฉนั อยากเป็นคนทีด่ ดู ที ง้ั ภายใน และภายนอก
ไม่มโี รคต่างๆมากวนใจ ขอบคุณผลิตภัณฑ์ดๆี จาก
บริษัท ไทยธรรมฯ ค่ะ

ชื่อเล่น สายไหม อายุ 41 ปี
อาชีพ แม่บ้าน จังหวัด สงขลา

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

ฟิชเชอร์ โกลด์
คอลลาเจน ไฟว์
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

โอริซอล เทน

ไวต้ากรีน

เกรพซีด ออยล์ พลัส
เกรพซีด เอ็กซ์แทรค

	
  

จากน้�ำ หนักตัว 76 กิโลกรัม
ลดลงเหลือ 53 กิโลกรัม ภายใน 4 เดือน
จากการรับประทานอาหารเสริม
ชุดลดอักเสบ-ลดบวม

คุณอามีเน๊าะ คงเจี้ยง
ชื่อเล่น เน๊าะ
อายุ 58 ปี
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว จังหวัด สงขลา

เดิมดิฉันทำ�อาชีพขายก๋วยเตี๋ยว ทำ�ให้เป็นคน
ที่กินจุ และกินตลอดเวลา และดิฉันเคยผ่าตัดไต
ในปี 2005 เนื่องจากเป็นโรคไตบวมตั้งแต่ปี 2002
ผลจากการผ่าตัด ทำ�ให้ดิฉันมีอาการเหนื่อยมาก
ไม่มีแรงเหมือนเดิม หน้าท้องของดิฉันใหญ่ขึ้น
และบวมเฉพาะหน้าท้องเท่านั้น น้ำ�หนักตัวเพิ่มขึ้น
เป็น 76 กิโลกรัม ไม่ลดเลย จนกระทั่งดิฉัน
ได้พบกับคุณชัชชัย ชีช้าง เมื่อเดือน เมษายน
2013 และแนะนำ�ให้ดิฉันรับประทานชุดโปรโมชั่น
ชุดลดอักเสบ ลดบวม โดยให้รับประทาน
น้ำ�มันปลาเข้มข้น 1,000 มก. ก่อนอาหารเช้า
และรับประทานสารสกัดเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสม
สารสกัดเมล็ดองุ่น หลังอาหารเย็น หลังจาก
รับประทานไปได้เพียง 15 วัน อาการทีเ่ หนือ่ ยมาก
ก็เริ่มดีขึ้น และหลังจากรับประทานไปได้ 1 เดือน
อาการที่เหนื่อยมากก็หายไป ไม่เหนื่อยอีกเลย แต่
สิง่ ทีด่ ฉิ นั ดีใจทีส่ ดุ คือน้�ำ หนักตัวลดลง และหน้าท้อง
ก็ยุบลงด้วย ภายใน 4 เดือนน้ำ�หนักตัวของดิฉัน
ลดลงเหลือ 53 กิโลกรัม จนตอนนี้ไปไหนก็มี
แต่คนทักว่าสวยขึ้น รอยตีนกา และริ้วรอยต่างๆ

เม.ย. 2013
76 กิโลกรัม

ส.ค. 2013
53 กิโลกรัม

ก็ลดลง ฝ้า และกระ จางลงโดยไม่รตู้ วั สุขภาพดีขน้ึ
พอมีคนทักมากขึ้น ก็รู้สึกมั่นใจในตัวเอง ดิฉัน
จึง แนะนำ� ให้ค นรอบข้างรับ ประทานผลิต ภัณฑ์
เสริมอาหารของ บริษัท ไทยธรรมฯ และเริ่มหัน
มาทำ�ธุรกิจไทยธรรม เพียงระยะเวลา 2 เดือน รายได้
ก็เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ไม่ตอ้ งทำ�งานเหนือ่ ยเหมือนตอนที่
ขายก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วค่ะ ดิฉันต้องขอขอบคุณ
บริษัท ไทยธรรมฯ มากๆค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

เกรพซีด ออยล์ พลัส
เกรพซีด เอ็กซ์แทรค

ฟิชเชอร์ อีพีเอ

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

แชร์ประสบการณ์

คุณปรียา แก้วเอก

ชื่อเล่น ยา
อายุ 42 ปี
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว จังหวัด สงขลา
ดิฉนั ให้ความสำ�คัญกับการนอนหลับพักผ่อนเป็น
อย่างมาก จนกระทัง่ คุณกิตยาภรณ์ ศุภโรจน์วฒ
ั นะ
ได้มาแนะนำ� ให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์เส้นใยอัจฉริยะ
ไวทอป ดิฉนั จึงตัดสินใจซือ้ ผ้าห่มไวทอปมาลองใช้ดู
รูส้ กึ ได้เลยว่านอนหลับสบายขึน้ หลับลึกขึน้ ตืน่ เช้า
มาก็รู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า ดิฉันได้เลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์อกี หลายตัว ไม่วา่ จะเป็นผ้าปิดตาไวทอป
ที่รัดข้อศอกไวทอป ที่รัดเข่าไวทอป รวมไปถึง
กางเกงในไวทอป เพราะรูส้ กึ ว่าเวลาใส่กางเกงใน
ไวทอปแล้ว เหมือนสุขภาพภายในเราดีขึ้น ไม่มี
กลิน่ อับชืน้ ใส่สบาย ทำ�ให้ดฉิ นั ชอบมากค่ะ จนตอนนี้
ดิฉนั มีผา้ ห่ม 2 ผืนแล้วค่ะ บอกได้เลยว่าซือ้ เพราะ

ดิฉันตัดสินใจซื้อผ้าห่มไวทอปมาลองใช้ดู
รู้สึกได้เลยว่านอนหลับสบายขึ้น
หลับลึกขึ้น ตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่น
กระปรี้กระเปร่า
ชอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์เส้นใยอัจฉริยะไวทอป
จริงๆและดิฉนั ยังสนใจเครือ่ งทำ�น้�ำ อัลคาไลน์ไวทอป
ด้วย เพราะตอนทีด่ ม่ื น้�ำ ด่างเข้าไป รูส้ กึ สดชืน่ มาก
เลยซื้อมาติดตั้งที่บ้าน เพราะอยากดูแลสุขภาพ
ตัวเอง หลังจากที่เปลี่ยนมาดื่มน้ำ�ด่าง รู้สึกได้ว่า
ร่างกายแข็งแรงมากกว่าเดิม แต่ผลพลอยได้อีก
อย่างหนึง่ คือดิฉนั สามารถทำ�เป็นธุรกิจได้ ตอนนี้
ดิฉันมีรายได้จากการขายน้ำ�ด่าง เฉลี่ยวันละ
30-50 โหลต่อวัน ซึ่งตอนแรกคิดว่าจะทำ�เป็น
รายได้เสริมแต่ตอนนี้การขายน้ำ�ด่างไวทอปกลับ
ทำ�เงินได้มากกว่ารายได้หลักเลยทีเดียว ดิฉนั รูส้ กึ
ประทับใจมากค่ะ จนตอนนี้ ดิฉันคิดว่าตัวเองเป็น
พรีเซ็นเตอร์ไวทอปเลยทีเดียว เพราะใช้เองก็เห็นผล
ดีมาก แนะนำ�ใครก็มแี ต่คนประทับใจ และทีส่ �ำ คัญ
ทำ�เป็นธุรกิจได้ด้วย ขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆจาก
บริษทั ไทยธรรมฯ ค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

ผ้าห่มไวทอป

ที่ปิดตาไวทอป

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ที่รัดข้อศอกไวทอป

ที่รัดเข่าไวทอป

กางเกงในไวทอป

เครื่องทำ�น้ำ�อัลคาไลน์
ไวทอป
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ประมวลภาพ

Hi-Light China

ครั้งที่ 3

4 สาวใต้ ณ วัดหนานผู่ทั้ว

ท่องเที่ยวเซี๊ยะเหมิน
สัมผัสธรรม

ชาติ เกาะก

ู๋ล่างหยู

ภาพประทับใจ ณ กู๋ล่า

งหยู

3 ผู้บริหารคนเก

่ง

3 สาวสวย ชาวเหนือ

พร้อมตะลุยแดนมังกร
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เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

เซี๊ยะเหมิน มณฑลฮกเกี้ยน
สายสัมพันธ์ ไทย-จีน 2013
สานสัมพันธ์ ไทยธรรม-ไวทอป

ความงามเกาะกู๋ล่างหยู

นั่งรถพลังงานไฟฟ้า ชม

HBD สมาชิกที่เกิดในเดือนตุลาคม

แวะมาชมป

้อมปืนหูลีซ

เก็บภาพ ณ ประตูวัดหนานผู่ทั้ว

เพชรบริหารคนสวย

โยคะ..เล่นได้ทุกที่จริงๆ
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

แม่แดง แม่หงษ
์

ัน

จิบน้ำ�ชายามบ่าย
แม่อุ๊

สัมภาษณ์เพชรบริหารไทยธรรม

ทีมชุมพรยืนยันทริปนี้สนุกจริงๆ

นางแบบไทยธรรม
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เดือน กันยายน 2013

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กันยายน 2013

คุณบุษยพรรณ ประทุมราช

ศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรมฯ จ.จันทบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,200,813 บาท

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กันยายน 2013

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ สำ�โรงเหนือ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 480,180 บาท

เดือน ตุลาคม 2013

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน ตุลาคม 2013

คุณเกณิกา วิทยผโลทัย

ศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรมฯ สำ�โรงเหนือ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 942,685 บาท
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ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน ตุลาคม 2013

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ สำ�โรงเหนือ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 473,030 บาท
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

New Active
เดือน กันยายน 2013

TDA NEWS
ข่าวเปิดศูนย์

อ.เมือง จ.นครนายก

คุณวรรณธนา พรมเล็ก

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

จำ�นวน 16 ท่าน

เดือน ตุลาคม 2013

คุณณรัณธรภรณ์ เนื่องจำ�นงค์

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

“ เปิดให้บริการแล้ว ”
ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม อ. เมือง จ.นครนายก
ได้ฤกษ์ดีทำ�พิธีเปิดศูนย์ฯ เมื่อวันพฤหัสที่
14 พฤศจิกายน 2013 ที่ผ่านมา นำ�ทีมโดย
ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์คนเก่ง คุณการ จันทร์ครบ
ที่พร้อมให้บริการสมาชิกทุกท่าน โดยศูนย์ฯ
ตั้งอยู่ใกล้กับ บ.ข.ส. อ.เมือง จ.นครนายก
สำ�หรับสมาชิกท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงสามารถ
ไปใช้บริการ ทางศูนย์ฯ ยินดีให้บริการทุกท่าน
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี

086-841-7073, 037-315-952

จำ�นวน 24 ท่าน

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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Hi-light

China
ครั้งที่ 4

ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า เยี่ยมชมสำ�นักงานใหญ่ไวทอป
สานสัมพันธ์ ไทย-จีน สายสัมพันธ์ ไทยธรรม – ไวทอป
ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอเชิญชวนท่านผู้น�ำ ผู้เป็นเจ้าของศูนย์ ใหญ่ และศูนย์ย่อย
ในเดือนตุลาคม 2014 ด้วยทริปพิเศษ เยี่ยมชมสำ�นักงานใหญ่ของไวทอป
ไบโอเอนเนอร์จี แหล่งผลิตเส้นใยอัจฉริยะ และเครือ่ งทำ�น้�ำ อัลคาไลน์ ไวทอป ที่
เมืองเศรษฐกิจพิเศษจูไห่ ช้อปปิ้งที่ตลาดใต้ดินกงเป่ย แหล่งช้อปปิ้งใหญ่ของ
เมืองจูไห่ จากนัน้ นำ�ท่านสูม่ าเก๊า ชม “โบสถ์เซนต์ปอล” สัญลักษณ์แห่งเมืองมาเก๊า
ช้อปปิ้งที่ เซนาโด้สแควร์ แหล่งช้อปปิ้งอันเลื่องชื่อของมาเก๊า ชม ความยิ่งใหญ่
อลังการของ THE VENETIAN ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย เดินทางไปฮ่องกง
ด้วยเรือเฟอร์ร่ี ไปจุดชมวิว “วิคทอเรียพีค Victoria Peak” ชมความสวยงามของ
อ่าววิคทอเรีย แวะนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ซึง่ เป็นสถานทีอ่ นั ศักดิส์ ทิ ธิข์ องฮ่องกง
ด้วยเงื่อนไขสุดพิเศษ เฉพาะศูนย์ ใหญ่ และศูนย์ย่อยเท่านั้น

กติกาท่องเที่ยว

1. เป็นผู้น�ำ ที่เปิดศูนย์ใหญ่หรือศูนย์ย่อย
2. มียอดจำ�หน่ายไวทอป (รวมผลิตภัณฑ์เส้นใยอัจฉริยะ MBF
และเครือ่ งทำ�น้�ำ อัลคาไลน์ไวทอป) ตัง้ แต่วนั ที่ 6 ตุลาคม 2013
ถึง 5 ตุลาคม 2014 (12 เดือน) 1,152,000 คะแนน (เฉลีย่
เดือนละ 96,000 คะแนน)
3. ผูท้ ย่ี น่ื ความจำ�นงทริป Hi-Light China ครัง้ ที่ 4 ไม่สามารถ
นำ�ยอดผลิตภัณฑ์ไวทอป ไปรวมกับโปรโมชั่นยอดศูนย์
ประจำ�เดือนได้
R
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สุดพิเศษ!

1. คะแนนทุกคะแนน นำ�ไปรวมทริปใหญ่ต่างประเทศ และ
คะแนน Booming Thaidham
2. คะแนนทุกคะแนน สามารถนำ�มาคำ�นวณเป็นตั๋วฟรี หรือ
ส่วนหนึ่งของตั๋วทัวร์ประเทศจีนครั้งนี้ได้
3. หากท่านตัดสินใจไม่ไปกับทริป คะแนนทุกคะแนน สามารถ
คืนกลับเป็นโปรโมชั่นยอดศูนย์ และโปรโมชั่นของรางวัลใน
เดือนพฤศจิกายน 2014 ได้

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

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
เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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ครัง้ ที่ 16 รุน่ “เส้นทางสายรุง้ ”
14-16 กุมภาพันธ์ 2014

ขอเรียนเชิญพีน่ อ้ งครอบครัวไทยธรรม เข้าร่วมงาน
Booming Thaidham ครั้งที่ 16 ซึ่งเป็นเดือนเกิด
ย่างเข้าปีท่ี 10 ของครอบครัวไทยธรรม ใน Theme งาน
“Over the Rainbow ” เส้นทางสายรุ้ง ท่ามกลาง
บรรยากาศธรรมชาติของท้องทุ่ง ความรัก แมกไม้
และสายลม ณ บ้านนารีสอร์ท จังหวัดนครนายก
พบกับเพื่อนใหม่ รื่นรมย์กับมิตรภาพเก่าแก่ รับฟัง
ความรู้เรื่องการบริหารสมอง หรือ Brain Exercise
จากนักวิทยาศาสตร์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านคลืน่ สมอง พบกับ
กิจกรรมการเปลีย่ นคลืน่ สมองสูค่ วามมัง่ คัง่ และมัน่ คง
40

สนุกสนานกับแบบฝึกหัดฝึกพลังจิต เพื่อนำ�ไปใช้ใน
ชีวิตประจำ�วัน และกิจกรรมสนุกสนานอีกมากมาย
โดยทีมวิทยากรผูช้ �ำ นาญ พบกับโปรแกรมการลดน้�ำ หนัก
แบบใหม่ Defini Diets ที่จะให้คุณมีหุ่นสวย และ
ร่ำ�รวยได้ดังใจ ละลานตากับ “ราตรีสีรุ้ง TDA
Rainbow Night” ลุ้นรับของรางวัลมากมาย สมกับ
เป็นเดือนเกิดของไทยธรรมของเรา พบกับ Buddy
คนใหม่ เพียงเพื่อให้แน่ใจว่าพรหมลิขิตมีจริง
ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ร่วมกับครอบครัวไทยธรรม
ร่วมเป็นส่วนสำ�คัญ ในงานสัมมนาทีแ่ สนอบอุน่ ไปด้วย
ไมตรีจติ มิตรภาพ และความรัก ด้วย 2 เงือ่ นไขทีท่ า่ น
ทำ�ได้แน่นอน
1. เป็นผู้น�ำ ระดับโกเมนขึ้นไป
2. มียอดกลุม่ ส่วนตัว (PGPV-แผนหลัก) 100,000 บาท
สะสมในระยะเวลา 2 เดือน ตัง้ แต่เดือน พ.ย. – ธ.ค. 2013
แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์สู่ความสำ�เร็จ
กับพีๆ่ น้องๆไทยธรรม สร้างสรรค์สงั คมแห่งความดีงาม
มาร่วมเป็นครอบครัวที่ 2 กับเรา เปิดโอกาสดีๆให้กบั ชีวติ
เปิดโลกธุรกิจอิสระ สัมผัสความรัก และพลังแห่งรัก
จากไทยธรรม อัลไลแอนซ์

สนใจสอบถามรายละเอียด และแจ้งความจำ�นง
เข้าร่วมงานได้ท่ี แผนกลูกค้าสัมพันธ์

โทร. 02-363-7699

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ข่าว... ประชาสัมพันธ์
2014

“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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PROMOTION
โปรโมชั่นประจำ�เดือน
6 ธันวาคม 2013 – 5 กุมภาพันธ์ 2014

โปรโมชั่น ชุดสร้างอัจฉริยะให้ลูกรัก

• Fish Fourty + Grape and Ginseng

ราคาพิเศษ

800 บาท

จากราคาเต็ม 850 บาท
(800 PV/550 BV)
โปรโมชั่น ชุดสร้างอัจฉริยะ–สร้างสมาธิลูกรัก
• Fisher Pluzz + Grape and Ginseng

ราคาพิเศษ
900 บาท

จากราคาเต็ม 1,000 บาท
(900 PV/625 BV)

โปรโมชั่น ชุดหน้าใส-ไร้สิว-ผมสวย

• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract + Zinc Pluz

โปรโมชั่น ชุดกระตุ้นภูมิตา้ นทาน
• Betaspi + Vita C

ราคาพิเศษ
980 บาท

ราคาพิเศษ

800 บาท

จากราคาเต็ม 1,060 บาท
(800 PV/560 BV)

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

จากราคาเต็ม 1,130 บาท
(980 PV/670 BV)

โปรโมชั่น ชุดบำ�รุงหัวใจ

• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract
+ Orezol Ten

ราคาพิเศษ
1,000 บาท

ราคาพิเศษ

1,000 บาท

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

โปรโมชั่น ชุดทั้งใส-ทั้งตึง

• Grape Seed Plus Lycopene + Collagen V

ราคาพิเศษ

1,100 บาท

จากราคาเต็ม 1,330 บาท
(1,100 PV/635 BV)
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จากราคาเต็ม 1,380 บาท
(1,000 PV/700 BV)

โปรโมชั่น ชุดปลูกผม

• Zinc Pluz + Collagen V + Hair Growth Lotion

ราคาพิเศษ

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

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

โปรโมชั่น ชุดวัยทองในหญิง

โปรโมชั่น ชุดบำ�รุงสายตา-บำ�รุงไต

• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract
+ Femini

• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract
+ Fisher Berry

ราคาพิเศษ
1,000 บาท

ราคาพิเศษ
1,000 บาท

จากราคาเต็ม 1,360 บาท
(1,000 PV/700 BV)

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

โปรโมชั่น ชุดบำ�รุงสมอง และหลอดเลือด

โปรโมชั่น ชุดวัยทองในหญิง-ปรับสมดุลฮอร์โมน

• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract
+ Fisher Gold

• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract
+ Femini + เซี่ยนฟง (350 มล.)

ราคาพิเศษ
2,500 บาท

ราคาพิเศษ
1,000 บาท

จากราคาเต็ม 2,660 บาท
(2,500 PV/1,750 BV)

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

โปรโมชั่น ชุดลดอักเสบ ลดบวม

• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract
+ Fisher EPA
ราคาพิเศษ
1,000 บาท

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

โปรโมชั่น ชุดสมอง-หัวใจ-ไต-ผิวพรรณ

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

โปรโมชั่น ชุดลดข้ออักเสบ ลดบวม
• Ladene (L) + Fisher EPA

ราคาพิเศษ

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

โปรโมชั่น ชุดสมอง-หัวใจ-ไต-กระตุ้นภูมิตา้ นทาน
• Grape Seed Oil Plus Spirulina +
Orezol Ten + Fisher Gold

ราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ

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

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

1,500 บาท
โปรโมชั่น ชุดวัยทองในชาย

• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract
+ Fisher Gold + V-MAC

ราคาพิเศษ
1,800 บาท

จากราคาเต็ม 1,960 บาท
(1,800 PV/1,260 BV)

โปรโมชั่น ชุดเสริมสมรรถนะเพศชาย

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

ราคาพิเศษ

2,400

บาท

จากราคาเต็ม 2,580 บาท
(2,400 PV/1,680 BV)

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

1,800 บาท

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 ชุดลดโคเลสเตอรอล

• Chola (2) + Fisher Fish (2)

• Chola + Fisher Fish

ราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ

(1,550 PV/1,040 BV)

(3,000 PV/2,025 BV)

3,000
บาท
จากราคาเต็ม 3,500 บาท

1,550
บาท
จากราคาเต็ม 1,750 บาท
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)

• 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

ราคาพิเศษ

1,200 บาท

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

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

บาท

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

บาท

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

โปรโมชั่นศูนย์ย่อย

(โปรโมชั่นทุก 30,000 บาท และทุก 60,000 บาท
ไม่ซ้อนกันให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
• ยอดศูนย์ย่อยทุก 30,000 บาท ได้รับผลิตภัณฑ์
Burnil มูลค่า 1,300 บาท หรือ โบวิส (60 แคปซูล)
มูลค่า 1,400 บาท ฟรี

หรือ
• ยอดศูนย์ย่อยทุก 60,000 บาท ได้รับผลิตภัณฑ์
Grape Seed Oil Plus Grape Skin Extract
และ Burnil มูลค่า 2,700 บาท หรือ Grape Seed
Oil Plus Grape Skin Extract และ Bowis
มูลค่า 2,800 บาท ฟรี

หรือ
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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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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...บริษัทไทยธรรม 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
- สั่งซื้อต่ำ�กว่า 10,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
• จัดส่งโดย บริษัทขนส่ง NTC
- สั่งซื้อ 5,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี
- สั่งซื้อต่ำ�กว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 150 บาท
4.3 จัดส่งโดย Messenger
• สั่งซื้อ 5,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี
• สั่งซื้อต่ำ�กว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
หมายเหตุ : กรณีทส่ี มัครสมาชิกเพียงอย่างเดียว ค่าสมัคร
สมาชิก 250 บาท ตลอดชีพ เสียค่าจัดส่งเอกสาร 50 บาท
(ลงทะเบียน) กรณีที่ไม่สามารถสมัครด้วยตนเอง
สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
1. ซื้อสินค้าในราคาสมาชิก
2. โฟลเดอร์ 1 ชุด (ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
ทั้งหมด รวมถึงรายละเอียดแผนการตลาดที่มี
ณ ปัจจุบัน)
3. ได้รับบัตรสมาชิก โดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
4. ผลประโยชน์ตอบแทนตามแผนการตลาดของ
บริษัทฯ ซึ่งจะโอนเข้าบัญชีสมาชิกในวันที่ 15
ของทุกเดือน(กรณีทต่ี รงกับวันหยุดจะโอนให้ใน
วันทำ�การถัดไป)
5. สิทธิพเิ ศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษทั
เงื่อนไขการสมัครสมาชิก
กรอกใบสมัครด้วยตนเองเท่านัน้ โดยระบุรายละเอียด
ทีถ่ กู ต้องครบถ้วนสมบูรณ์โดยเฉพาะ
1.1 ชื่อ-สกุล
1.2 ที่อยู่ส�ำ หรับจัดส่งเอกสาร และสินค้าอย่างละเอียด
1.3 หมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อ
1.4 เลขที่บัตรประชาชน พร้อมแนบสำ�เนา
1.5 เลขที่บัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัคร พร้อมแนบ
สำ�เนา
1.6 ชื่อสปอนเซอร์ (ผู้แนะนำ�)
1.7 ค่าสมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพ 250 บาท
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

49

ศูนบริษย์ัท ไทยธรรม
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.นครนายก โทร. (037) 315-952
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

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

ศูนย์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร. (075) 358-178
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

50

50

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

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

51

ไครโยแลน

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

