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Healti Secret on Radio
by Thaidham FM 101
R

พบกับสาระความรู้นวัตกรรมการย้อนวัยโลก และเคล็ดลับ
ในการทำ�ธุรกิจเครือข่ายสุขภาพให้ประสบผลสำ�เร็จ ในรายการ TDA
Healti Secret คลื่น FM 101 MHz. RR ONE ทุกวันเสาร์ เวลา
19.30 น. – 21.00 น. ดำ�เนินรายการโดยพี่เปิ้ล จารุณี พี่ยุ้ย อาริยา
และ อ.ติ๊ก รินทร์ลภัส คลื่นความถี่ครอบคลุมพื้นที่ กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม กาญจนบุรี นครนายก
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง อยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง
สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี สระบุรี
นครราชสีมา ลพบุรี สระแก้ว จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ หรือ
สามารถรับฟังผ่านออนไลน์ได้ท่ี www.vr1media.com อย่าลืมนะคะ
เรามีนัดกันทุกวันเสาร์
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บ้ข อาง เนนี
้
รา

ผอม
สวย
และ รวยมาก
Healthy Weight Loss

ตลาดลดน้�ำ หนัก เป็นตลาดสุขภาพทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ เป็นอันดับ 1 ของโลก
มีการประมาณการว่าในปี 2022 คือ อีก 8 ปีข้างหน้า ตลาดนี้จะมีมูลค่า
ถึง 3 แสนล้านบาททัว่ โลก นักวิทยาศาสตร์ทว่ั โลกทีค่ น้ คว้าเกีย่ วกับร่างกายมนุษย์
ในเรือ่ งของกลไกการเผาผลาญของร่างกาย และการเผาผลาญไขมันพยายาม
ทีจ่ ะไขกุญแจเข้าไปสูค่ วามลับของการลดน้�ำ หนัก ซึง่ เป็นเรือ่ งทีท่ ง้ั น่าอัศจรรย์
และท้าทาย
ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ และทีมนักวิทยาศาสตร์เบือ้ งหลังไทยธรรมฯ
มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะค้นคว้า และคิดค้นโปรแกรม และผลิตภัณฑ์ที่
จะช่วยให้มนุษย์แก้ปัญหาในเรื่องน้ำ�หนักเกิน ความอ้วน และส่วนเกิน
ในร่างกาย เนื่องจากโรคอ้วน กลายเป็นปัญหาหลักของปัญหาหนักๆของ
ร่างกายที่ตามมาในยุคนี้ ไม่ว่าจะเป็นเบาหวาน ความดัน เนื้องอก มะเร็ง
ข้อเสื่อม เข่าเสื่อม และอื่นๆอีกมากมาย

ภาค

2

Defini Diets จึงได้ถือกำ�เนิดขึ้น หลังการฟูมฟักเพาะบ่ม
โครงการนี้มานานหลายปี และเราตั้งใจว่า เราจะเป็นผู้นำ�ของนวัตกรรม
การลดน้�ำ หนักอย่างปลอดภัย และได้ผล ประหยัด คุม้ ค่าทุกบาท ทุกสตางค์
กับการลงทุนกับร่างกายของแต่ละคน ในโลกของเครื่องสำ�อาง มีคำ�กล่าว
ที่เป็นอมตะว่า “การลดน้ำ�หนัก เป็นเครื่องสำ�อางที่มีประสิทธิภาพที่สุด
ของผู้หญิง” เพราะทุกกิโลกรัมของน้�ำ หนักที่ลดลง รูปร่างหน้าตาของเรา
จะเปลี่ยนไป ทุกกิโลกรัมของน้ำ�หนักที่ลดลง โกรท ฮอร์โมน หรือฮอร์โมน
แห่งการย้อนวัยของเรา จะถูกกระตุ้นให้ผลิตมากขึ้น การจำ�กัดแคลอรี่
ในบางช่วง กระตุน้ การทำ�งานของยีนส์ SERT-1 ซึง่ เป็นยีนส์ทเ่ี มือ่ ถูกกระตุน้
แล้ว จะทำ�ให้เกิดการหมุนเข็มนาฬิการ่างกายกลับในสิ่งมีชีวิต
ไทยธรรมจึงขอเชิญชวนพีน่ อ้ งไทยธรรมทุกท่าน ให้ความสนใจ เข้ามา
ศึกษากลไกของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการลดน้�ำ หนัก เพื่อให้ท่านกลายเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และความงามอย่างแท้จริง ได้ช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม ได้ให้คำ�แนะนำ�ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การรับประทานอาหาร การใช้ชวี ติ การออกกำ�ลังกาย และแน่นอน ทุกอย่าง
จะต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงของตัวท่านเอง นำ�ไปสู่การบอกเล่า และ
บอกต่อ ธุรกิจ เพื่อนฝูง มิตรภาพ และเรื่องราวดีๆที่อบอุ่นประทับใจจะ
ตามมาเอง
ในเส้นทางของธุรกิจ ตลาดลดน้ำ�หนัก และตลาดความงาม
ไม่มีวันตาย มีแต่จะขยายเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ขอให้พวกเราพี่น้อง
ไทยธรรม ร่วมเดินทางบนเส้นทางที่สนุกสนาน น่าตื่นเต้น อบอุ่น และ
ท้าทายนี้ไปด้วยกัน สมดัง Motto ของ Defini Diets ที่ว่า ผอม สวย
และรวยมาก สมกับที่เราเป็นชาวไทยธรรม “รู้สึกดี และดูดี” จนถึง
วินาทีสุดท้ายของชีวิต
ด้วยความจริงใจ

จารุณี เดส์แน็ช
กรรมการบริหาร

ดร.ภญ.อาริยา สาริกะภูติ
กรรมการบริหาร

E-mail : thaidhamallianze@hotmail.com
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บ้านนี้
เศรษฐกิจดี
เดือนมิถนุ ายน - กรกฎาคม 2014
ดีใจทีเ่ พือ่ นๆ ไทยธรรมทุกคนยังมีความสุข สุขสบายดีกนั อยู่ บ้านเมือง
ของเรากำ�ลังมีการเปลีย่ นแปลง และจะต้องเปลีย่ นแบบขนานใหญ่เลยค่ะ
พวกเราต้องคิดว่าเป็นเรื่องดีนะคะ เหมือนบ้านของเราได้ทำ�ความสะอาด
ย้ายเฟอร์นเิ จอร์ ปรับปรุงมุมมองต่างๆ ในบ้านให้ดนู า่ อยูย่ ง่ิ ขึน้ ทำ�ลายมุมอับ
ต่างๆ ให้หายไป กลายเป็นมุมน่ามอง แล้วทีนี้บ้านของเรา และบ้านเมือง
ของเราก็จะเฟื่องฟู เศรษฐกิจดี ด้วยเกษตรกรรมดี อุตสาหกรรมดี ธุรกิจ
การงานคล่องตัว การค้าการขาย การติดต่อสื่อสาร สะดวกสบาย เงินทอง
สะพัดหมุนเวียนมากมาย เหมาะสมทีพ่ วกเราจะทำ�การค้า ขยายตลาดใหม่ๆ
กันค่ะ
เพือ่ นๆ คงเคยเดินทางด้วยเครือ่ งบินกันมาแล้ว เมื่อเราได้รับบัตรที่นั่ง
และประจำ�ที่เรียบร้อยแล้ว เครื่องบินกำ�ลังเคลื่อนตัวออกจากงวงช้าง
เพือ่ ไปยังรันเวย์ของสนามบิน ขณะทีเ่ ครือ่ งบินประจำ�จุดทีจ่ ะเริม่ วิง่ เครือ่ งบิน
ก็เร่งเครือ่ ง เร่งสุดกำ�ลังของเครือ่ งยนต์เลย เพือ่ นๆ คงได้ยนิ เสียงเครือ่ งยนต์
ขณะเริ่มออกตัว เสียงจะดังมาก เพราะเป็นการเร่งเครื่องยนต์สุดกำ�ลังที่มี
รวบรวมทุกแรงม้าของเครือ่ งบินแล้วแล่นออกไป และต้องยกตัวเครือ่ ง ซึง่ มี
น้ำ�หนักมากขึ้นจากพื้นดินให้ได้ ตอนนี้เขาเรียกว่า Take off ขณะที่แล่น
ออกไปนี้ เป็นช่วงทีท่ กุ คนรัดเข็มขัดแน่น จิตใจก็จดจ่ออยูท่ ก่ี ารขึน้ ของเครือ่ งบิน
ช่วงนีใ้ ช้เวลาไม่เกิน 1 นาทีเท่านัน้ ค่ะ เครือ่ งบินก็ทะยานขึน้ สูท่ อ้ งฟ้า ขัน้ ต่อไป
ก็ไต่ระดับความสูงขึ้นไป เพื่อขึ้นไปอยู่ชั้นเหนือเมฆ ซึ่งเป็นช่องทางบินที่
ราบรื่นต่อไป
การทำ�ธุรกิจของพวกเราก็เช่นกัน ในช่วงที่ทุกคนเริ่มใหม่ ทุกคนก็ต้อง
ทุม่ เทกำ�ลัง เวลา และทรัพย์ลงไปในการทำ�งาน เพือ่ ให้เกิดผลงานขึน้ มา
ถ้าพวกเราตัง้ ใจทุม่ เทกำ�ลังเริม่ งานแบบสุดตัว ก็จะทำ�ให้เราได้รบั ผลงานเป็น
ความสำ�เร็จขึน้ มาอย่างมากมาย แบบเห็นหน้าเห็นหลังเลยทีเดียว มีผลงานชัด
นับจำ�นวนได้ ได้ชน่ื ใจกับผลงานแน่ เพราะในการเริม่ ต้นทำ�งานใด ก็ตอ้ งทุม่ เท
ศึกษา ลงมือทำ� ให้เวลาทัง้ หมดทีเ่ รามีกบั งานทีต่ อ้ งการผลของความสำ�เร็จ
ด้วยกันทั้งนั้น ไม่มีความสำ�เร็จใดที่ได้มาง่าย ดังนั้นจึงขอแจ้งมายังผู้ร่วม
ธุรกิจของไทยธรรมทุกท่านว่า ท่านต้อง Take off กันก่อนนะถึงจะมองเห็น
ความสำ�เร็จ มิใช่ยนื มอง จดๆจ้องๆอยู่ แล้วก็ถามหาความสำ�เร็จ ซึง่ คงยัง
ไม่เกิดขึน้ อย่างแน่นอน จะบอกชัดๆ ก็ได้วา่ ต้องทำ�งานหนักค่ะ แต่มรี ะบบ
มีความสุข และได้แบ่งปันให้คนทั่วไปได้รับบ้างเช่นกัน
ระหว่างช่วงที่กำ�ลังไต่ระดับความสูงของเครื่องบินขึ้นไปนั้น ยังเป็น
ช่วงนาทีทเ่ี ครือ่ งยนต์ของเครือ่ งบินต้องเร่งเครือ่ งเพือ่ หนีแรงโน้มถ่วงของโลก
เสมือนช่วงทีเ่ พือ่ นๆกำ�ลังเริม่ งาน มีท�ำ ได้บา้ ง มีท�ำ เสียบ้าง มีอปุ สรรคปัญหา
ให้ตอ้ งแก้ไขกัน ขออย่าได้ยอมแพ้ตอ่ สิง่ เหล่านัน้ ทุกสิง่ อย่างทีเ่ กิดขึน้ เพราะ
พวกเราต้องทำ�งานกับมนุษย์ ไม่วา่ จะเกิดปัญหาใหญ่ หรือน้อยแค่ไหน ก็แก้ไข
ได้หมดค่ะ ขอให้เพื่อนๆ เชื่อเถอะค่ะว่าทุกปัญหามีทางออก หากพวกเรา
จะลองมองย้อนกลับไปในอดีต เรื่องราวที่พวกเราเคยคิดว่าเป็นปัญหา
ที่ยุ่งยาก ใหญ่โต และแก้ไขไม่ได้แน่ เมื่อเวลาผ่านไป ปัญหาที่ยิ่งใหญ่
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เหล่านั้นกลับเล็กลง บางทีก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรเลย มีบางเรื่องที่พวกเราลืม
ไปเอง มีสง่ิ ทีอ่ ยากขอพวกเราคือ พวกเราต้องฝึกเป็นคนที่ 1.ไม่กลัวปัญหา
2.ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรคทัง้ มวล 3.เมือ่ พบปัญหา และอุปสรรคใด ให้ท�ำ ใจร่มๆ
4.ค่อยๆ คิดหาทางออก แล้วเราก็จะพบทางนั้น 5.รวมทั้งเปลี่ยนวิกฤตให้
เป็นโอกาสให้ได้ต่อไป
เมือ่ พวกเราผ่านขัน้ ตอนต่างๆ จนได้ขึ้นมาอยู่บนช่องทางบินที่ราบเรียบ
จะรับรูไ้ ด้ทนั ทีวา่ อากาศข้างบน ช่างหอมหวานน่าอยูน่ า่ ขึน้ มาจริงๆ เมือ่ มอง
ออกไปนอกหน้าต่างก็จะเห็นเมฆทีส่ วยงาม พวกเราทุกคนทีผ่ า่ นขัน้ ตอนต่างๆ
มาได้นน้ั ขอยกย่องให้เป็น “คนเหนือเมฆ” ค่ะ เมือ่ พวกเรามีประสบการณ์
เช่นนี้ ที่พวกเราสามารถผ่านพ้นมาได้อย่างสวยงาม สมควรที่จะได้
รับการยอมรับ และเป็นความสำ�เร็จระดับหนึ่ง ถ้าทุกท่านต้องการ
ประสบความความสำ�เร็จขั้นสูงต่อไป ท่านต้องลงมือฝึกสิ่งต่อไปนี้

1. ในเรื่องความรู้ความสามารถ ต้องเป็นคนเก่ง
2. จิตใจต้องพัฒนาให้เข้มแข็ง อย่ายอมแพ้อะไรง่ายๆ
3. อ่อนน้อมถ่อมตน รู้ว่าใครดีกับเรา ต้องรู้คุณคน
4. ต้องรู้จักแบ่งปัน ต้องเป็นผู้ให้ และช่วยเหลือผู้อื่นอย่างจริงใจ
5. ให้ความสนใจ คน สัตว์ สิ่งของ รวมถึงสรรพสิ่งทั้งหลายบนโลกใบนี้
6.

ที่ผ่านเข้ามารอบตัวเรา
เป็นนักแก้ปัญหาตัวยง และเป็นเพื่อนที่ดีที่ใครๆ ก็อยากคบหา

เท่านี้พวกเราก็เป็นคนเหนือเมฆ คนเหนือระดับ เป็นคนที่ไม่ว่าจะไป
อยู่ที่ไหน อย่างไร จะมีแต่ผู้ให้การช่วยเหลือ ไม่ตกอับจนปัญญาอีกต่อไป
การปฏิบัติตัวของคนเรา เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงจิตใจภายในว่างดงามเพียงไร
พวกเราต้องจดจำ�ไว้เสมอว่า พวกเราจะคบหาแต่กับคนดีเท่านั้น ดังนั้น
พวกเราเองก็ตอ้ งเป็นคนดีทน่ี า่ คบหาของผองเพือ่ นเช่นกัน “เมือ่ เราต้องการ
ให้ผู้อื่นปฏิบัติกับเราอย่างไร ตัวเราก็ต้องปฏิบัติกับทุกคนแบบนั้น”
หวังว่าพวกเราทุกคนจะนำ�วิธีฝึกฝนตนเองไปใช้ให้เป็นคนเหนือเมฆ
คนเหนือระดับ ไปฝึกใช้กนั จนเป็นนิสยั นัน่ คือนิสยั ของผูป้ ระสบความสำ�เร็จ
ทีน่ บั วันจะยิง่ สำ�เร็จขัน้ สูงไปเรือ่ ยๆ ได้พบมิตรแท้ และผูอ้ ปุ ถัมภ์ ชีวติ มีแต่
ความสุข มัง่ คัง่ ร่�ำ รวย ราบรืน่ และเป็นทีร่ กั ของผูพ้ บเห็น ไม่วา่ จะไปทางใด
หยิบจับอะไรก็มีแต่คนสนับสนุน ไทยธรรมของเราจะเป็นองค์กรที่ยิ่งใหญ่
ผู้คนล้วนมีน�้ำ ใจ รักใคร่ สามัคคี เป็นสังคมแห่งมิตรไมตรี ขอเป็นกำ�ลังใจ
ให้นกั ต่อสูไ้ ทยธรรม จงประสบความสำ�เร็จตามปรารถนา ตรงตามเป้าหมาย
ของทุกท่านทุกคน

อาจารย์ รินทร์ลภัส สิริวัฒน์ธนะ
E-mail : rinrapat_tik@hotmail.com
Facebook : Rinrapat Sririvatthana@facebook.com
ID LINE : 081-6344693

ฉันลดน้�ำ หนัก11กก.
ภายใน 3 เดือน กับ
Healthy Weight Loss

ชื่อ วีณา สุวรรณรักษ์
ชื่อเล่น บุ๋ม อายุ 40 ปี
ผู้อ�ำ นวยการศูนย์ไทยธรรม จ.สุราษฎร์ธานี

“ผ่านไปเกือบสามเดือน ดิฉนั สามารถ
ลดน้�ำ หนักไปได้ถงึ 11 กิโลกรัมแล้วค่ะ”
After 64 กก.
พ.ค. 2014

Before 75 กก.
มี.ค. 2014

ดิฉนั เคยป่วยด้วยอาการเลือดไปเลีย้ งสมองไม่พอ ทำ�ให้ลม้ หัวฟาดพืน้
จนสลบไป และเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลอยูห่ ลายวัน หมอให้น�ำ้ เกลือ
ไปหลายขวด หลังออกจากโรงพยาบาล น้ำ�หนักตัวก็เพิ่มขึ้น จาก 56 กก.
เป็น 62 กก. เพราะผลข้างเคียงจากยา ช่วงแรกๆก็ไม่คิดที่จะลดน้ำ�หนัก
เพราะห่วงเรือ่ งสุขภาพ แต่น�ำ้ หนักตัวก็กลับเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ จนเมือ่ ประมาณ
เดือนมีนาคม 2014 น้�ำ หนักก็เพิ่มขึ้นเป็น 75 กก. เป็นน้�ำ หนักตัวที่สูง
ที่สุดในชีวิตเลยค่ะ ไม่เคยอ้วนเท่านี้มาก่อนเลย เริ่มรู้สึกแย่มากๆ
หยิบเสื้อผ้าชุดไหนออกมาก็ใส่ไม่ได้เลย ไปไหนมาไหนก็มีแต่คำ�ถามว่า
ทำ�ไมอ้วนอย่างนี้ ช่วงนัน้ กลัวการถ่ายรูปไปเลยค่ะ เพราะถ่ายรูปออกมาแล้ว
รับตัวเองไม่ได้ ดูไม่ดีจนรู้สึกแย่มากๆ ประกอบกับดิฉันมีอาชีพเป็นตัวแทน
จำ�หน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ และความงาม เวลาไปพบลูกค้าใหม่ๆ มักจะ
ขายสินค้ากลุม่ ควบคุมน้�ำ หนักยากมาก แถมยังเจอคำ�ถามแทงใจ ว่าถ้าดีจริง
ทำ�ไมคนขายยังอ้วนแบบนี้ ดิฉันก็อธิบายไป ซึ่งลูกค้าบางรายก็เข้าใจว่า
สาเหตุหนึง่ เพราะเราเคยป่วยมาก่อน แต่อกี จำ�นวนมากไม่เชือ่ หรอกค่ะ ก็คดิ
มาตลอดว่าดิฉันจะไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองอ้วนอย่างนี้หรือมากกว่านี้อีกแล้ว
ก็เลยตัดสินใจเอาจริงเอาจัง และมุ่งมั่นในการลดน้ำ�หนัก โดยการเข้าร่วม
ลดน้ำ�หนักในโครงการ Defini Diets กับไทยธรรมค่ะ โดยการ
รับประทานไขมัน โปรตีน และผักเป็นหลัก งดอาหารประเภทแป้ง และน้�ำ ตาล
ควบคูก่ บั การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเมล็ดองุน่ สกัดเย็น
ผสมมะเขือเทศ 2 แคปซูลต่อวัน สารสกัดจากพรีไบโอติก และโพรไบโอติก

4 แคปซูลต่อวัน ดืม่ สมุนไพรจีนชาชงเพือ่ การล้างพิษ และรับประทาน
น้�ำ มันมะพร้าวสกัดเย็นผสมโคคิวเท็น และน้�ำ มันปลาสกัดสูตร EPA เข้มข้น
อย่างละ 2 แคปซูลต่อวัน เดือนแรกผ่านไป น้�ำ หนักลดลงถึง 5.9 กก. ทัง้ ๆที่
ดิฉันก็ไม่ได้ออกกำ�ลังกายซักเท่าไร ทำ�ให้รู้สึกมีความหวังขึ้นมาก และ
ในเดือนที่ 2 ดิฉันก็รับประทานสารอาหารกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน
ชนิดชงดืม่ รสโกโก้เพิม่ ก็รสู้ กึ ว่าผิวดีขน้ึ และใบหน้าดูเล็กลง ปัจจุบนั ผ่านไป
เกือบสามเดือน ดิฉนั สามารถลดน้�ำ หนักไปได้ถงึ 11 กก. แล้วค่ะ ดีใจมากๆค่ะ
หลายคนทักว่าผอมแล้วไปทำ�อะไรมา อยากแนะนำ�ให้ทุกคนที่ต้องการ
ลดน้ำ�หนักลองทำ�ตามสูตรลดน้ำ�หนักแบบคีโตเจนิค ไดเอทของไทยธรรม
ดูนะคะ และตอนนี้ดิฉันก็ยังคงลดน้ำ�หนักอย่างต่อเนื่อง และตั้งเป้าหมาย
ไว้ว่าจะกลับไปมีน้ำ�หนักที่ 56 กก. เช่นเดิมให้ได้ค่ะ
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เมือ่ คนเรามีอายุ 30 ปี ขึน้ ไป อัตราการเผาผลาญจะต่�ำ ลง เนือ่ งจาก
โกรท ฮอร์โมน ซึง่ เป็นฮอร์โมนแห่งการเผาผลาญ และสร้างกล้ามเนือ้
ลดลงอย่างมาก สารอาหารเหล่านี้ มีงานวิจยั ทางการแพทย์ ว่าช่วย
กระตุน้ อัตราการเผาผลาญของร่างกาย และกระตุน้ การเผาผลาญไขมัน

ซีแอลเอ (CLA) Conjugated Linoleic Acid หนึ่งในสารอาหารที่มี

งานวิจัยอย่างกว้างขวางในการกระตุ้นการเผาผลาญไขมัน และสร้าง
กล้ามเนือ้ เพิม่ อัตราการเผาผลาญของร่างกาย ปรับสมดุลโคเลสเตอรอล
ลดอาการอักเสบ กระตุน้ ภูมติ า้ นทาน และต้านมะเร็ง
สารสกัดจากพริก ออกฤทธิโ์ ดยการกระตุน้ การเผาผลาญของร่างกาย
และช่วยย่อย
สารสกัดจากพริกไทยดำ� อีกหนึ่งในสมุนไพรที่มีงานวิจัยในเรื่อง
การกระตุน้ การเผาผลาญไขมัน และเพิม่ อัตราการเผาผลาญของร่างกาย
และมีสารออกฤทธิ์ชื่อ Peperine ทำ�หน้าที่ป้องกันการสร้างไขมันใหม่
สารสกัดจากชาเขียว กระตุ้นขบวนการผลิตความร้อนของร่างกาย
ทำ�ให้เพิ่มอัตราการเผาผลาญ สารสำ�คัญในชาเขียวที่ชื่อ Catechin
ยังกระตุ้นการเผาผลาญไขมันให้เกิดเป็นพลังงาน นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์
ต้านมะเร็ง และชะลอความชรา สารสกัดจากชาเขียว เหมาะกับผู้ที่
เป็นโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และยังควบคุมระดับน้�ำ ตาลในเลือด
ทำ�ให้ลดความอยากอาหารได้อีกด้วย
สารสกัดจากเคลป์ สาหร่ายสีน�ำ้ ตาล ทีม่ แี ร่ธาตุไอโอดีนสูง ซึง่ เป็น
แร่ธาตุที่จำ�เป็นอย่างยิ่งสำ�หรับการทำ�งานที่เป็นปกติของต่อมไทรอยด์
เคลป์ เป็นสารอาหารยอดนิยมในสหรัฐอเมริกา ทีใ่ ช้ในการลดน้�ำ หนัก
และกระตุ้นการเผาผลาญ ทำ�ให้อัตราการเผาผลาญดีขึ้น และลด
โคเลสเตอรอลในเลือด
แมงกานีส มีความสำ�คัญ กับการเผาผลาญไขมัน และโปรตีน และ
การสร้างกล้ามเนือ้
โครเมียม เป็นแร่ธาตุหลักในการควบคุมระดับไขมันในเลือด และ
ระดับโคเลสเตอรอล รวมทั้งช่วยเผาผลาญแป้ง และน้ำ�ตาลในเลือด
การบริโภคโครเมียม ทำ�ให้ไขมันลดลง และร่างกายมีมวลกล้ามเนื้อ
เพิ่มขึ้น
ซีลีเนียม ลดความอยากอาหาร

รับประทาน

Burnil ขณะท้องว่าง วันละ 2-4 แคปซูล
เพือ่ กระตุน้ อัตราการเผาผลาญของร่างกาย และกระตุน้
การเผาไขมัน ดืม่ น้�ำ ตามอย่างน้อย 1 แก้ว
References :
1. Banni S (June 2002). “Conjugated linoleic acid metabolism”. Current Opinion in Lipidology13 (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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คีโตเจนิค ไดเอท (Ketogenic Diet)

ทฤษฎีการลดน้�ำ หนักทีเ่ ปลีย่ นการใช้แหล่งพลังงานหลัก
ของร่างกาย จากการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ได้แก่ น้�ำ ตาลในเลือด
แป้งในตับ และแป้งในกล้ามเนือ้ มาเป็นการเผาผลาญไขมันเป็น
แหล่งพลังงานหลัก ซึง่ ถึงแม้วา่ จะไม่ใช่การลดน้�ำ หนักทีน่ �ำ ไปสู่
การมีสุขภาพที่ดีที่สุด แต่เป็นการลดน้ำ�หนักที่เห็นผลเร็วที่สุด
วิธหี นึง่ โดยผูท้ ใ่ี ช้วธิ ลี ดน้�ำ หนักวิธนี ้ี ไม่ตอ้ งทนทุกข์ทรมานจาก
การอดอาหาร หรือความยุง่ ยากของการนับแคลอรีแ่ ต่อย่างใด
หลักการของคีโตเจนิค ไดเอท คือ การงดเว้นสารอาหาร
จำ�พวกคาร์โบไฮเดรต ได้แก่ ข้าว แป้ง น้ำ�ตาล โดยสิ้นเชิง
ในเดือนแรก รวมทัง้ ผลไม้ทกุ ชนิด สารอาหารทีร่ บั ประทานได้
คือ โปรตีน และไขมัน โดยที่มีสัดส่วนของการรับประทาน คือ
ไขมัน 40% - 50% โปรตีน 30% และพืช ผัก ประเภทที่
ไม่ใช่หัวใต้ดินประมาณ 15% และคาร์โบไฮเดรต 5%
การรับประทานอาหารในสัดส่วนเช่นนี้ มีผลให้เลือดเป็นกรด
อ่อนเพลีย ง่วงเหงาหาวนอน และท้องผูก ผู้ที่เข้าโปรแกรม
คีโตเจนิค ไดเอท จึงควรดืม่ น้�ำ ด่างมากๆ และรับประทานตัวช่วย
เพือ่ ไม่ให้ทอ้ งผูก เช่น โพรไบโอติค พรีไบโอติค และรับประทาน
น้�ำ มันชนิดดี เช่น น้�ำ มันมะพร้าว น้�ำ มันปลา น้�ำ มันมะกอก
เพือ่ กระตุน้ ให้มกี ารเผาผลาญไขมันสะสม
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แต่มผี คู้ นจำ�นวนมาก ทีต่ อ้ งการลดน้�ำ หนัก แต่ไม่ตอ้ งการรับประทานสัตว์ใหญ่ และไม่ตอ้ งการได้ไขมันจากสัตว์ใหญ่ เช่น หมู หรือ วัว จึง
มาถึงทฤษฎีการรับประทานอาหารอีกวิธหี นึง่ ทีเ่ รียกว่า พาลีโอลิตคิ ไดเอท (Paleolithic Diet) หรือ อาหารมนุษย์ยคุ หิน หรืออาหารมนุษย์
ในยุคประมาณ 500,000 ปีทแ่ี ล้ว หลักการของพาลิโอลิตคิ ไดเอท คือ การรับประทานอาหารเลียนแบบโภชนาการของมนุษย์ยคุ หิน โดยคิดง่ายๆว่า
อะไรที่เมื่อ 500,000 ปีที่แล้วไม่มี เราจะไม่กิน พาลิโอลิติค ไดเอท มีสัดส่วนการรับประทานอาหารดังนี้ พืช ผัก ผลไม้ 30% ไขมัน 30%
โปรตีน 30% และคาร์โบไฮเดรตประมาณ 10% เนือ้ สัตว์ในพาลิโอลิตคิ ไดเอท มุง่ รับประทานเนือ้ สัตว์ขนาดเล็ก ทีล่ า่ ได้งา่ ยในยุคนัน้ ได้แก่ ไก่
กุง้ ปู ปลา หรือ ทีเ่ รียกว่า เนือ้ สีขาว (White Meat) ไม่เน้นการรับประทานสัตว์ใหญ่ ซึง่ ล่าได้ยาก พืช ผัก ส่วนใหญ่เป็นผักสด ซึง่ ไม่ได้ผา่ น
การปรุง พาลิโอลิติค ไดเอท เน้นการรับประทานผลไม้ด้วย โดยไม่จำ�กัดชนิด และมีสัดส่วนของการรับประทานไขมันเพียง 30% เทียบกับ
การรับประทานอาหารแบบคีโตเจนิค ไดเอท ซึง่ เน้นการรับประทานไขมันถึง 40% - 50%
แม้วา่ การรับประทานอาหารในแบบพาลิโอลิตคิ ไดเอท หรืออาหารมนุษย์ยคุ หิน ดูจะเป็นสัดส่วนสารอาหารทีท่ �ำ ให้เรามีสขุ ภาพดี แต่ใน
เรือ่ งของการลดน้�ำ หนักแล้ว จากการรวบรวมประสบการณ์ของผูท้ ใ่ี ช้วธิ ลี ดน้�ำ หนักแบบพาลิโอลิตคิ ไดเอท พบว่า การลดน้�ำ หนักทำ�ได้ไม่รวดเร็วเท่า
คีโตจินคิ ไดเอท ดังนัน้ Defini Diets จึงสร้างโปรแกรมลูกผสม สำ�หรับผูท้ ต่ี อ้ งการลดน้�ำ หนักอย่างรวดเร็ว แต่ไม่ตอ้ งการรับประทานสัตว์ใหญ่
เช่น หมู วัว และเรียกโปรแกรมนีว้ า่ คีโต-พาลีโอ ไดเอท (Keto-Paleo Diet) และจัดเป็นสัดส่วนการรับประทาน ทีส่ ามารถเข้าใจ และนำ�ไป
ปฎิบัติได้ง่ายดังนี้

คีโต-พาลิโอ ไดเอท

ลดน้�ำ หนักอย่างมีสุขภาพดี

สัดส่วน และชนิดของสารอาหารใน
คีโต-พาลีโอ ไดเอท
คาร์โบไฮเดรต 5%
พืช ผัก 15%
โปรตีน 30%
ไขมันชนิดดี
40% - 50%

คาร์โบไฮเดรตที่ไม่ผ่านการขัดสี หรือ
แปรรูป
พืช ผักทุกชนิด ยกเว้นผักที่เป็นหัว
สัตว์ปกี ไก่ กุง้ ปลา ปู เมล็ดพืช (ไม่
รวมถัว่ และธัญพืช เช่น ข้าว ข้าวโพด
ข้าวสาลี) ไข่ เห็ด เนย
น้ำ�มันมะพร้าวสกัดเย็น น้ำ�มันปลา
น้�ำ มันมะกอก

ตารางการลดน้�ำ หนัก 10 กิโลกรัม ต่อ 3 เดือน โดย คีโต-พาลิโอ ไดเอท
เดือนที่ 1
กินแต่ไขมัน โปรตีน และผัก
งดผลไม้
Bowis 4 Caps/d + Coconut Q10
2 caps/d + Fisher EPA 2 Caps/d

3,900 บาท
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เดือนที่ 2

เดือนที่ 3

กินแต่ไขมัน โปรตีน และผัก
คาร์โบไฮเดรต ไม่ขดั สี ครึง่ ทัพพี/วัน

กินแต่ไขมัน โปรตีน และผัก
คาร์โบไฮเดรต ไม่ขดั สี ครึง่ ทัพพี/วัน

Bowis 4 Caps/d + Coconut Q10
2 caps/d + Fisher EPA 2 Caps/d

Bowis 4 Caps/d + Coconut Q10
2 caps/d + Fisher EPA 2 Caps/d

3,900 บาท

3,900 บาท

ตัวช่วยลดน้ำ�หนัก

Bowis 1 ขวด + Fisher EPA 2 ขวด
+ Coconut Q Ten 2 ขวด

3,900 บาท/เดือน

Bowis 2 ขวด + Fisher EPA 2 ขวด
+ Coconut Q Ten 2 ขวด

5,300 บาท/เดือน

Bowis 1 ขวด + Fisher EPA 2 ขวด
+ Coconut Q Ten 2 ขวด + ชา OB

4,850 บาท/เดือน

รวมมิตรตัวช่วยลดน้�ำ หนัก
Bowis

ปรับสมดุลแบคทีเรียในลำ�ไส้ รักษาลำ�ไส้อกั เสบ
ลำ�ไส้รั่ว ช่วยในการขับถ่าย

Fisher EPA

รักษาอาการอักเสบในทางเดินอาหาร กระตุ้น
การเผาไขมัน ช่วยไม่ให้หวิ

Coconut Q10

ป้องกันยีสต์เติบโตมากเกิน ฆ่าเชื้อตัวร้าย
ในทางเดินอาหาร กระตุน้ การเผาผลาญ กระตุน้
การเผาไขมัน

ชา OB

บำ�รุงตับ ไต ตับอ่อน ม้าม ช่วยระบาย
คลายเครียด
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ภาคมังสวิรัติ

คีโตเจนิค ไดเอท สำ�หรับมังสวิรัติ
กุญแจสำ�คัญของคีโตเจนิค ไดเอท คือ การรับประทานไขมัน
วันละประมาณ 40% - 50% โปรตีน 30% ผัก 15% และ
คาร์โบไฮเดรตประมาณ 5% ความท้าทายอยู่ที่แหล่งโปรตีนที่
ชาวมังสวิรัติจะหามารับประทาน ไขมันตัวดีนั้นหาได้ไม่ยาก เช่น
น้�ำ มันมะพร้าวสกัดเย็น น้�ำ มันมะกอก น้�ำ มันเมล็ดองุน่ น้�ำ มันแฟล็กซีท
ผักก็หาได้ไม่ยาก ส่วนคาร์โบไฮเดรต ถ้าจะรับประทานต้องเป็น
คาร์โบไฮเดรตทีไ่ ม่ผา่ นการแปรรูป ซึง่ ก็หารับประทานได้ไม่ยากเช่นกัน
หากมังสวิรัตินั้น ไม่เคร่งครัดว่า จะต้องไม่รับประทาน
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลย ไข่ และนม จะเป็นแหล่งโปรตีนสมบูรณ์
สำ�หรับชาวคีโต-วีแกน ไดเอท ( Keto- Vegan Diet) แหล่งโปรตีน
อื่นๆ ได้แก่ เห็ด เมล็ดธัญพืช ถั่ว ถั่วเหลือง และผลิตภัณฑ์จาก
ถั่วเหลือง เห็ด เนย เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์จากถัว่ เหลืองอาจมีคาร์โบไฮเดรตปนบางส่วน ผลิตภัณฑ์
ทีแ่ นะนำ� ได้แก่ เต้าหู้ ซึง่ มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตน้อยมาก ตำ�รับคีโตเจนิค
อนุญาตให้ดม่ื นมได้ แต่จะต้องเป็นนมทีไ่ ม่ผา่ นการสกัดไขมันออก คือ
จะต้องดื่ม Whole Milk เพื่อที่จะได้รับโปรตีน ไขมัน และแร่ธาตุ
วิตามินจากนม
ผักที่รับประทาน รับประทานได้ทุกชนิด ยกเว้นผักที่เป็นหัว
ได้แก่ หัวเผือก หัวมัน หัวปลี แครอท มันฝรั่ง เป็นต้น เพราะทำ�ให้
น้�ำ ตาลในเลือดพุ่งสูงมากหลังการรับประทาน
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สวยซะให้เข็ด

สวยซะให้เข็ด ในแบบฉบับไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ผู้นำ�นวัตกรรมสุขภาพ และ
ความงาม จะเป็นความสวยที่คนรอบข้าง และตัวคุณสัมผัสได้ในระยะเวลา
เพียง 30 วัน เรารวบรวมตำ�รับความสวยมาให้คุณ ตามความต้องการของ
แต่ละบุคคล อยู่ที่สุดจะเลือกสวยแบบไหน คุณเลือกได้ดังใจ

สวยคุ้มค่า

Grape Seed Extract Plus Lycopene + Collagen V +
Vita C ในราคา 1,480 บาทต่อเดือน

สวยใสตึง

Grape Seed Extract Plus Lycopene + Bedrinks +
Vita C ในราคา 2,530 บาทต่อเดือน

สวยแบบคุม้ ค่าจากสารสกัดเมล็ดองุน่ สกัดเย็นผสมสารสกัดมะเขือเทศ
หน้าใส ไร้ฝ้า แถมความตึงเนียน ด้วยคอลลาเจนไฮโดรไลเสท 550 มก.
ช่วยสุขภาพของผิว ผม เล็บ รูปร่าง และกระดูก เพิ่มวิตามินซีจาก
มะขามป้อม สารสำ�คัญในขบวนการสังเคราะห์คอลลาเจน และช่วยให้
สารสกัดเมล็ดองุ่น และวิตามินอี ในร่างกายออกฤทธิ์ได้นานขึ้น

สวยใส ไร้ฝ้า ด้วยสารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดมะเขือเทศ และ
ตึง เนียน ด้วยคอลลาเจนแบบผงชง ปริมาณแนะนำ�คือ 3-5 กรัม
ต่อวันตามงานวิจัยว่าทำ�ให้ริ้วรอยจางลงอย่างรวดเร็ว หรือปริมาณ
1-2 ช้อนชาต่อวัน ชงกับเครื่องดื่มได้ทุกชนิด รับประทานก่อนนอน
ลดน้ำ�หนักขณะนอนหลับ และวิตามินซีจากมะขามป้อม ช่วย
การสังเคราะห์คอลลาเจน

สวยสะใจ

สวยเหลียวหลัง

Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract + Vita C
+ Bedrinks Gold ในราคา 3,230 บาท ต่อเดือน
สวยแบบสะใจด้วยน้�ำ มันเมล็ดองุน่ สกัดเย็นผสมสารสกัดจากเมล็ดองุน่
และ Bedrinks Gold กลุ่มกรดอะมิโนที่เป็นสารตั้งต้นในการผลิต
คอลลาเจน หน้าเรียวสวยเป็น V Shape ได้ดังใจ ผิวตึงเนียนนุ่ม
น่าสัมผัส และ Vita C วิตามินซีจากมะขามป้อมช่วยการสังเคราะห์
คอลลาเจน สวยแบบสะใจคนรักความงาม

Grape Seed Oil Plus Grape Skin Extract + Vita C
+ Bedrinks Gold ในราคา 4,180 บาท ต่อเดือน
อาหารเสริมชุดพิเศษที่จะร่วมสร้างความสวย แบบที่ทุกเพศทุกวัย
ต้องเหลียวหลังมาดู น้�ำ มันเมล็ดองุน่ สกัดเย็นผสมสารสกัดเปลือกองุน่
ให้สารเรสเวอราทรอล สารอาหารที่กระตุ้นยีนส์ SERT-1 ยีนส์แห่ง
การหมุนเข็มนาฬิกาชีวติ กลับ ลดเลือนริว้ รอย กระตุน้ การเผาผลาญ
ไขมัน ป้องกันมะเร็ง รวมทั้ง Bedrinks Gold สูตรรวมกรดอะมิโน
ตั้งต้นในการสังเคราะห์คอลลาเจน และ Vita C วิตามินซีจาก
มะขามป้อม

เลือกความสวย แบบที่คุณต้องการ ในราคาที่คุณต้องการ เพื่อความสวยแบบสบายใจ
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Business Look

สวยแบบสาวนักธุรกิจด้วยไครโยแลน
สวัสดีค่ะ วันนี้เรานำ�เทคนิคการแต่งหน้าด้วยไครโยแลนมาฝากกันเช่นเคยค่ะ โดยเทคนิคการแต่งหน้า
ของเราในวันนี้ จะเป็นการแต่งหน้าสำ�หรับการเป็นวิทยากร พิธีกร พนักงาน หรือผู้บริหารบริษัทก็ได้ค่ะ

ภาพลักษณ์ของวิทยากร นอกจากชุดแต่งกายที่ดูเป็นรูปแบบแล้ว ใบหน้ายังต้องดูสดใส สวยแบบเป็น
ธรรมชาติ คือ ต้องไม่แต่งหน้าจนดูเข้มเหมือนเป็นพริตตี้ ไม่ขาวจนดูหลอกตา ไม่แต่งตาเข้ม หรือไม่ปัด
แก้มแดงจนเกินไป เพราะจะดูไม่ดี การเป็นวิทยากรต้องดูน่าเชื่อถือตั้งแต่ใบหน้าที่ดูผ่องใส มีชีวิตชีวา
การแต่งกายที่ดูสง่างาม และภูมิฐาน
เริ่มด้วยการล้างหน้าให้สะอาดเกลี้ยงเกลาโดยใช้
เดอร์ม่าคัลเลอร์ คลีนซิ่ง มิลค์ (Dermacolor
Cleansing Milk) เพือ่ ล้างความมันส่วนเกินบนใบหน้า
และใช้ไครโยแลน สกิน โทนิค โรส (Kryolan
Skin Tonic Rose) เช็ดให้ทว่ั ใบหน้า เพือ่ ให้ผวิ สดชืน่
ควบคุมการขยาย และหดตัวของผิวตามสภาพอากาศ
จะช่วยให้รขู มุ ขนเล็กลง และผิวดูเนียนขึน้ บำ�รุงผิว
ด้วยฟาร์มา่ แคร์ และป้องกันแดดด้วย Superblock
SPF 50 ก่อนแต่งหน้า

Dermacolor
Cleansing Milk

Kryolan Skin
Tonic Rose

ลงไครโยแลน อัลตรา เมค-อัพ เบส-ไลแลค (Kryolan Ultra
Make-up Base : Lilac) เพื่อช่วยกระจายแสงที่ใบหน้าได้
อย่างสม่ำ�เสมอ ทำ�ให้ผิวหน้าดูผ่องใส และสว่างขึ้นด้วย

Dermacolor
Light Fluid
Foundation
: A5

Kryolan Ultra
Make-up Base
: lilac

จากผิวหน้าที่อ่อนใสของนางแบบ วันนี้เราจึงเลือกใช้รองพื้นน้ำ�
เดอร์มาคัลเลอร์ ไลท์ ฟลูอิด ฟาวเดชั่น เอ5 (Dermacolor
Light Fluid Foundation : A5) ซึ่งเหมาะสำ�หรับคนผิวขาว
จนถึงผิว 2 สีเลยค่ะ แต้ม 5 จุดทั่วใบหน้า แล้วใช้นิ้วเกลี่ยให้ทั่ว
และใช้ฟองน้ำ�กดรองพื้นให้ซึมเข้าผิวค่ะ
ปิยะฉัตร พิเชียรโสภณ
ฝ่ายการตลาด บ.ไทยธรรมฯ

ใช้ไครโยแลน คอนซีลเลอร์ เซอร์เคิล (Kryolan Concealer Circle) เพื่อ
เพิ่มมิติบนใบหน้า
ใช้สเี หลืองปิดบริเวณทีม่ รี อยดำ� โดยแตะเบาๆเพือ่ ปกปิดบริเวณทีม่ คี วามคล้�ำ
บนใบหน้า เช่น รอยคล้ำ�ใต้ตา รอยดำ�ของสิว
เลือกใช้สีขาวไฮไลท์บริเวณดั้งจมูก โหนกคิ้ว ตามแนวไฮไลท์ที่เคยแนะนำ�
ไปแล้ว
เลือกใช้สีน�้ำ ตาลดำ�แรเงาสันจมูกทั้ง 2 ข้าง และกรอบใบหน้า นางแบบ
ของเรามีใบหน้ากลม และกว้าง จึงแรเงาเพื่อช่วยให้กรอบหน้ามีความเรียว
เกิดขึ้น (รูปไข่) แล้วใช้ฟองน้ำ�กดให้กลืนไปกับผิว
เลือกใช้สแี ดงตรงกลาง แตะบริเวณแก้ม แล้วเกลีย่ ให้ได้รปู ตามแนว เพือ่ ให้
ผิวหน้าดูมีสีแดงเรื่อ ดูเป็นธรรมชาติ แล้วใช้ฟองน้ำ�กดให้เรียบเนียน
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Hilight

หลังจากเก็บรายละเอียดของรองพื้น และสร้างมิติ
บนใบหน้าเสร็จแล้ว ใช้แป้งฝุ่น เดอร์ม่าคัลเลอร์ ฟิกซิ่ง
พาวเดอร์ พี4 (Dermacolor Fixing Powder : P4) ซับหน้า
เพื่อเซ็ทให้รองพื้นติดแน่น และคงทน
Dermacolor Fixing
Powder : P4

Sharding

Kryolan
Concealer Circle

ใช้ดินสอเขียนคิ้วสีน�้ำ ตาลเข้ม เขียนแนวคิ้วตามรูปแบบของ
ไครโยแลนตามทีเ่ คยแนะนำ�ไปแล้ว แล้วใช้พกู่ นั แตะ อาย ชาโดว์
สีน�ำ้ ตาลจากเดอร์มา่ คัลเลอร์ ไลท์ อาย ชาโดว์ เซ็ท บีเคเค2
(Dermacolor Light Eye shadow Set : BKK2) แล้วปัดฝุ่น
ส่วนเกินด้วยแปรงปัดคิ้ว

แต่งตาเพื่อสร้างเงาให้เปลือกตา และแนวเบ้าตา
ที่ท�ำ ให้ตาดูมีมิติ

1

ใช้ อาย ชาโดว์ สีครีมทาทัว่ เปลือกตาจนถึงใต้คว้ิ

2

ใช้สนี �ำ้ ตาลอ่อนทาครึง่ เปลือกตา โดยไม่ให้เกิน
จุดพับตา

3

ใช้สนี �ำ้ ตาลเข้มทาชิดขอบตาบน และบริเวณ
หางตา แล้วใช้พกู่ นั เบลนสีน�ำ้ ตาลอ่อน และสี
น้�ำ ตาลเข้มให้กลืนกัน โดยไล่จากสีออ่ นไป สี
เข้มแล้วค่อยๆ จางหายไป

Dermacolor Light Eye shadow
Set : BKK 2

Kryolan Eye Liner
: Black

จากนั้นใช้ไครโยแลน อายไลเนอร์
แบล็ค (Kryolan Eye Liner : Black)
เขียนขอบตาบนเส้นเล็กๆ จากหัวตา
ไปหางตา และไม่ต้องเขียนกระดก
หางยาว เพราะการเขียนอายไลเนอร์
ขอบหนา และกระดกหาง จะทำ�ให้
ใบหน้าดูดุค่ะ

Kryolan Lip
Kryolan Lip Rouge Shine
Circle
Palette 18 Color

Dermacolor Light
Blusher Trio Set
: DB2, DB5

ปัดแก้มด้วยเดอร์ม่าคัลเลอร์ ไลท์
บรัชเชอร์ ไทรโอ เซ็ท ดีบี2 และ
ดีบี5 (Dermacolor Light Blusher
Trio Set : DB2, DB5) สีชมพูอมส้ม
อ่อนๆ ปัดไม่ให้สูงเลยโหนกแก้ม และ
ไม่ต�ำ่ กว่าแนวจมูก ปัดออกไปที่ใบหูคะ่

ผสมสีลิปสติกจากไครโยแลน ลิป โร๊ก มินิ-พาเลท 18 เฉดสี แอลเอฟ
(Kryolan Lip Rouge Mini Palette 18 Col. : LF) ให้เป็นสีส้มอมชมพู
ทา 2 รอบเพื่อช่วยให้ติดทนนาน โดยรอบแรกให้ซับด้วยกระดาษทิชชู
จากนัน้ ทาทับใหม่ซ�ำ้ อีกครัง้ แล้วใช้ไครโยแลน ลิป ไชน์ เซอร์เคิล (Kryolan
Lip Shine Circle) สีนู้ด ทาทับเพื่อให้เกิดความมันวาว

เพียงแค่นี้ วิทยากรสาวสวยก็ดูน่าเชื่อถือ จะขึ้นบรรยายให้ความรู้ หรือจะติดต่องาน
นอกออฟฟิศ งานไหนๆก็ส�ำ เร็จแน่นอนค่ะ ใบหน้าที่ดูสว่าง สดใส และเรียบเนียนแบบ
มีรสนิยม จะสามารถเสริมบุคลิกของคุณให้ดูสง่างาม และภูมิฐานได้อย่างง่ายดายเลยค่ะ

เคล็ดลับน่ารู้

Dermacolor Light Translucent
Compact Powder Event : TE 2

ในหน้าร้อนที่อุณหภูมิสูงเช่นนี้ เรามีวิธีรักษาใบหน้าให้ดูดีตลอดวันมาฝากกันค่ะ
ใช้รองพื้นเพียงพอ ไม่มากเกินไป (อย่าใช้รองพื้นเยอะ)
ใช้ฟองน้ำ�กดรองพื้นให้กลืนไปกับผิว เป็นเนื้อผิวเลยนะคะ
การใช้ฟองน้ำ�กดรองพื้นให้กลืนไปกับผิวของเรา จะช่วยให้รองพื้นไม่หลุดเลอะออกมา เวลาเหงื่อออก
ให้ใช้กระดาษซับหน้าก็พอ จะทำ�ให้การแต่งหน้าติดทนนานได้ตลอดวัน และเมื่อเข้าห้องน้ำ�ให้ใช้แป้ง
เดอร์ม่าคัลเลอร์ ไลท์ ทรานลูเซ่นท์ คอมแพค พาวเดอร์ อีเวนท์ ทีอี2 (Dermacolor Light Translucent
Compact Powder Event : TE 2) กด และซับเบาๆ แล้วเติมริมฝีปากด้วยลิปกลอส

After

สวย สำ�เร็จ น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายค่ะ
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร.

02-363-7699

Before
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เพื่อนๆหลายคนทักว่า ไปทำ�อะไรมา หน้าตาสดใส ดูหน้าเรียวขึ้น
หลังจากทีด่ ฉิ นั คลอดลูกได้ 4 เดือน ก็มปี ญ
ั หาผมร่วงอย่างรุนแรง
ดิฉนั จึงทดลองดืม่ คอลลาเจนเปปไตด์ 100% ชนิดชงดื่ม ของ
บริษทั ไทยธรรมฯ ผ่านไประยะหนึง่ ปริมาณเส้นผมทีห่ ลุดร่วง
น้อยลงอย่างเห็นได้ชดั หลังจากนัน้ ดิฉนั ได้มโี อกาสตรวจสภาพ
หลอดเลือดกับคุณกิก๊ ศูนย์ใหญ่ไทยธรรมนครสวรรค์ ผลการตรวจ
ออกมาว่า สภาพหลอดเลือดของดิฉันแก่กว่าอายุจริงไป 16 ปี
เลือดหนืดมาก เพราะดืม่ น้�ำ อัดลมเยอะ คุณกิก๊ แนะนำ�ให้พกั ผ่อน
เยอะๆ ดืม่ น้�ำ มากๆ และให้รบั ประทานสารสกัดเมล็ดองุน่ ผสม
สารสกัดมะเขือเทศ ภายในระยะเวลาแค่เดือนกว่าๆ สภาพ
หลอดเลือดของดิฉันที่เคยแก่กว่าอายุจริงถึง 16 ปี ลดลงเหลือ
แค่ 5 ปี จากนัน้ ดิฉนั ได้ลองรับประทานสารอาหารกระตุน้ การสร้าง
คอลลาเจนชนิดชงดืม่ รสโกโก้ โดยได้ถา่ ยรูปหน้าตัวเองก่อนจะ
ดืม่ เก็บเอาไว้เปรียบเทียบด้วย ซึง่ หลังจากดืม่ ไปครบ 7 วัน พบ
ว่า ริว้ รอยบนใบหน้าตืน้ ขึน้ ผิวนุม่ ขึน้ ผมทีร่ ว่ งติดทีน่ อนก็ลด
น้อยลงมากๆ อาการส้นเท้าแตกก็ลดลง ดิฉันปลื้มกับผลลัพธ์
ทีไ่ ด้มากๆ มีเพือ่ นๆหลายคนทักว่า ไปทำ�อะไรมา หน้าตาสดใส ดู
หน้าเรียวขึน้ ดิฉนั ขอยกความดีความชอบให้กบั สารอาหารกระตุน้

การสร้างคอลลาเจนของ บริษทั ไทยธรรมฯ เลยค่ะ คอลลาเจน
ตัวแม่ทท่ี �ำ ให้ดฉิ นั ดูดี สวยขึน้ ตอนนีไ้ ม่ตอ้ งแต่งหน้า ไม่ตอ้ งพึง่
App แต่งภาพในมือถือ ดิฉนั ก็มน่ั ใจโชว์หน้าสดได้แล้ว ดิฉนั
อยากจะแนะนำ�ให้ทกุ คนดืม่ ค่ะ เพราะดืม่ แล้วจะสวยจากภายใน
สูภ่ ายนอกจริงๆค่ะ

After
7 พ.ค. 2014

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

Before
28 เม.ย 2014

คุณสรัญญา ลิขติ ถาวรไชย

ชื่อเล่น เอ
อายุ 38 ปี
อาชีพ พนักงานบัญชี จังหวัด กรุงเทพฯ

เริ่มเห็นผลตั้งแต่สัปดาห์แรก รู้สึกได้เลยว่าผิวเรียบเนียน นุ่ม ชุ่มชื่นขึ้น
ผมเป็นเงา และที่มหัศจรรย์มากก็คือ หน้าเรียวกระชับ จนมีคนทัก

After
เม.ย. 2014

Before
ธ.ค. 2013

คุณปริญ

ธนศักดิสกุล

ชื่อเล่น อ๋อม
อาชีพ นักธุรกิจ

อายุ 34 ปี
จังหวัด พิษณุโลก

ดิฉนั ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ บริษทั ไทยธรรมฯ และเห็นผลมาแล้ว
มากมาย เมือ่ ใดทีบ่ ริษทั ฯมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาวางจำ�หน่าย
ดิฉนั จึงเป็นอีกคนหนึง่ ทีไ่ ม่เคยพลาด ประมาณ 3 เดือนทีแ่ ล้ว
ดิฉันได้ลองดื่มสารอาหารกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนชนิดชง
ดืม่ รสโกโก้ ซึง่ ไม่ได้เป็นแค่คอลลาเจน แต่เป็นองค์ประกอบของ
สารตัง้ ต้นทีร่ า่ งกายนำ�มาใช้ผลิตคอลลาเจน ทำ�ให้รา่ งกายได้ถูก
ฟืน้ ฟูให้ผลิตคอลลาเจนอย่างสมบูรณ์อกี ครัง้ ไม่ใช่เพียงแค่การเติม
คอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายค่ะ ซึ่งก็เริ่มเห็นผลตั้งแต่สัปดาห์แรก
รูส้ กึ ได้เลยว่าผิวเรียบเนียน นุม่ ชุม่ ชืน่ ขึน้ ผมเป็นเงา และ
ทีม่ หัศจรรย์มากก็คอื หน้าเรียวกระชับ จนมีคนทัก ดิฉนั ดีใจ
มากๆ จึงดืม่ ต่อเนือ่ งมาประมาณ 3 เดือนได้แล้วค่ะ และได้
รับประทานสารสกัดจากมะขามป้อมวันละ 2 แคปซูลร่วมด้วย
อีกหนึง่ ความประทับใจทีม่ หัศจรรย์มากๆ คือ มีลกู ผมใหม่ขน้ึ มา
เยอะมาก จึงไม่ตอ้ งกังวลกับเรือ่ งผมร่วง ผมบางอีกเลย และ
เพียงแค่เป่าลมเย็นให้แห้ง ผมก็ตรง และดูมนี �ำ้ หนัก ช่วง

สงกรานต์ทผ่ี า่ นมา ผมโดนน้�ำ เปียกแล้วก็แห้งอยูห่ ลายรอบ แต่
ผมไม่มชี ฟ้ี เู ลยค่ะ รวมไปถึงเล็บก็แข็งแรงขึน้ ไม่หกั ง่าย และ
ยาวเร็ว เวลาทาเล็บออกมาแล้วจะแลดูสวยเป็นธรรมชาติ ไม่
หนาเตอะ ตั้งแต่ดื่มสารอาหารกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนก็
ไม่ตอ้ งเสียเงินค่าต่อเล็บอีกเลย รูส้ กึ ดีมากๆค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

เพียงแค่สัปดาห์เดียวจริงๆ ค่ะ ก็เห็นถึงความแตกต่างได้ชัดเจน ใบหน้า
กระชับ เรียวเล็ก รูขุมขนเล็กลง ผิวหน้าละเอียดเนียนขึ้น แต่งหน้าง่ายขึ้น
3 ปีทแ่ี ล้ว ดิฉนั มีเพือ่ นคนหนึง่ เป็นมะเร็ง และต่อมาก็ได้ทราบว่า
ค่ามะเร็งเป็นศูนย์แล้ว เพราะรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ของ บริษทั ไทยธรรมฯ ดิฉนั ฟังแล้วไม่อยากจะเชือ่ แต่ตวั ดิฉนั เอง
มีความเชือ่ ถือ และศรัทธาในตัวพีเ่ ปิล้ จารุณี ดิฉนั เองเป็นคนมี
ปัญหาเรือ่ งฝ้า รักษายังไงก็ไม่หาย หมดเงินไปมาก แต่กไ็ ม่ดขี น้ึ
พอทราบว่า บริษทั ไทยธรรมฯ มีผลิตภัณฑ์ทช่ี ว่ ยเรือ่ งฝ้าโดยเฉพาะ
ก็เลยคิดจะทดลองดูอีกสักครั้ง ดิฉันรับประทานสารสกัดจาก
เมล็ดองุน่ ผสมมะเขือเทศ เป็นผลิตภัณฑ์แรกทีใ่ ช้แล้วประทับใจ
มาก เพราะนอกจากจะได้เรือ่ งความสวยความงามแล้ว ยังมี
ผลดีด้านสุขภาพอีกด้วย ทุกวันนี้ดิฉันสามารถออกไปข้างนอก
โดยไม่ตอ้ งพอกหน้าอีกแล้ว แต่ดิฉันก็ยังมีปัญหาสำ�คัญที่อยาก
จะแก้ไข คือเรือ่ งใบหน้าหย่อนคล้อย รูขมุ ขนกว้างตามวัย จึง
ทดลองรับประทานผลิตภัณฑ์ใหม่ของไทยธรรม คือสารอาหาร
กระตุน้ การสร้างคอลลาเจนชนิดชงดืม่ รสโกโก้ ทีจ่ ะช่วยในเรือ่ งนี้
ได้ เพียงแค่สปั ดาห์เดียวจริงๆค่ะ ก็เห็นถึงความแตกต่างได้ชดั เจน
14
14

ใบหน้ากระชับ เรียวเล็ก รูขมุ ขนเล็กลง ผิวหน้าละเอียดเนียน
ขึน้ แต่งหน้าง่ายขึน้ รูส้ กึ อัศจรรย์จริงๆค่ะ คนรอบข้างทัก และ
ชมกันมากมาย ดีใจมากค่ะ จากเมือ่ ก่อนเคยเป็นคนทีไ่ ม่เคยเชือ่
เรือ่ งอาหารเสริม คิดว่ากินอาหารครบ 5 หมูก่ เ็ พียงพอแล้ว แต่
พอได้มารูจ้ กั กับไทยธรรม ความคิดเปลีย่ น ชีวติ ก็เปลีย่ นค่ะ”
After
2014

คุณลลิตา
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

Before
2011

ชื่อเล่น กุ๊กไก่
อาชีพ พนักงานบัญชี

แจ่มจำ�รัส

อายุ 49 ปี
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ผ่านไป 1 เดือนครึ่ง น้ำ�หนักลดลงไปจาก 60 กก. เหลือ 52.4 กก. ดิฉัน
ประทับใจมาก กางเกงกลับมาใส่ ไซด์ M ได้เหมือนเดิม

After 52.4 Kg.
เม.ย. 2014

คุณมนัสนันท์
ชื่อเล่น หนึ่ง
อาชีพ นักธุรกิจ

เมื่อ 5 ปีที่แล้ว ดิฉันได้ลองรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
สารสกัดเมล็ดองุน่ ผสมสารสกัดมะเขือเทศ ของ บริษทั ไทยธรรมฯ
รับประทานไปได้เพียงสัปดาห์กว่าๆ ก็มีคนทักว่าไปทำ�อะไรมา
ผิวพรรณดีขน้ึ ดิฉนั จึงรับประทานต่อเนือ่ งมาอีกประมาณ 2 เดือน
อาการริดสีดวงทีเ่ ป็นอยูก่ ด็ ขี น้ึ และหายไปในทีส่ ดุ ผิวพรรณก็ดี
ขึน้ มาก ดิฉนั จึงแนะนำ�ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ บริษทั ไทยธรรมฯ
ให้คนรอบข้างได้ลองใช้ ทำ�ให้มีรายได้เข้ามาอย่างไม่รู้ตัว จึง
Before 60 Kg.
ธ.ค. 2013 ตัดสินใจทำ�ธุรกิจอย่างเต็มตัว ซึ่งดิฉันเป็นคนที่น�้ำ หนักลงยาก
จากก่อนมีลกู น้�ำ หนักจะอยูท่ ่ี 51-52 กก. แต่หลังจากมีบตุ ร 2 คน
น้�ำ หนักขึน้ มาเป็น 60 กก. ดิฉันพยายามลดน้�ำ หนักทุกวิถีทาง
แต่กไ็ ม่เป็นผล จนได้รจู้ กั กับสูตรคีโตเจนิค ไดเอท ซึง่ เป็นการ
ลดน้�ำ หนักทีเ่ ห็นผลเร็วทีส่ ดุ ไม่ตอ้ งอดอาหาร ไม่ตอ้ งนับแคลอรี่
และไม่จำ�เป็นต้องออกกำ�ลังกาย เพียงแค่งดคาร์โบไฮเดรต
น้ำ�ตาล และผลไม้เท่านั้น โดยมีตัวช่วยคือการรับประทาน
ศฤงฆ์อนันต์
น้�ำ มันปลาสกัดชนิด EPA เข้มข้น สารสกัดจากพรีไบโอติก

และโพรไบโอติก และน้ำ�มันมะพร้าวสกัดเย็นผสมโคคิวเท็น
ผ่านไป 1 เดือนครึง่ น้�ำ หนักลดลงไปเหลือ 52.4 กก. ดิฉนั
ประทับใจมาก กางเกงกลับมาใส่ไซด์ M ได้เหมือนเดิม และพอ
เลิกการรับประทานสูตรคีโตเจนิค ไดเอท น้�ำ หนักก็ไม่เพิม่ ค่ะ
ขอบคุณไทยธรรมทีเ่ ป็นส่วนเติมเต็มให้ชวี ติ ค่ะ ไทยธรรมทำ�ให้
เปลีย่ น ผอม สวย และรวยมากค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

อายุ 35 ปี
จังหวัด นครสวรรค์

ในระยะเวลา 3 เดือน ผมลดน้ำ�หนักได้ 6 กก.
ผมเคยสนุกกับการกินแป้ง และน้�ำ ตาลมาก น้�ำ หนักจากเดิม 73 กก. เหลือ 72 กก. เกินกว่าที่ตั้งใจไว้อีกครับ
ขึน้ มาเป็น 80 กก. จนได้เข้าร่วมงานสัมมนาของ บริษทั ไทยธรรมฯ

เมือ่ เดือน ก.พ. 2014 ทีผ่ า่ นมา ซึง่ ดร.ภญ. อาริยา สาริกะภูติ ได้พดู ถึง
“Ketogenic Diet” คือการลดน้�ำ หนักโดยการกินอาหารประเภท
โปรตีน และไขมันตามปกติ โดยจำ�กัดจำ�นวนของคาร์โบไฮเดรตไว้ใน
ระดับต่�ำ หรืองดไปโดยสิน้ เชิง ร่างกายจะนำ�ไขมันทีเ่ ก็บสะสมไว้มา
เผาผลาญ ผมสนใจมาก จึงเริม่ เข้าโปรแกรม Ketogenic Diet วันที่
19 ก.พ. 2014 ช่วงเดือนแรกน้�ำ หนักลดมา 3 กก. รูส้ กึ ได้วา่ ตัวเบา
รอบเอวก็ลดลง เริม่ มีคนทัก ผมคิดว่าตัวเองมาถูกทางแล้ว โดยตลอดเวลา
ทีผ่ มเข้าโปรแกรม Ketogenic Diet ผมจะรับประทานน้�ำ มันมะพร้าว
สกัดเย็นผสมโคคิวเท็น 2 แคปซูล และน้�ำ มันปลาสกัดชนิด EPA เข้มข้น
2 แคปซูล โดยรับประทานช่วงเช้าก่อนออกกำ�ลังกาย สังเกตได้วา่
เหงือ่ จะออกเยอะกว่าปกติ และผมยังรับประทานสารสกัดโพรไบโอติก
และพรีไบโอติก เพือ่ การปรับสมดุลลำ�ไส้ และดืม่ สมุนไพรจีนชาชง
เพือ่ การล้างพิษ และสุดท้ายทีข่ าดไม่ได้คอื ผมดืม่ น้�ำ ด่างจากเครือ่ ง
ผลิตน้�ำ อัลคาไลน์ไวทอป วันละ 3-4 ลิตร สรุปว่าเดือนแรกน้�ำ หนัก
ลดลงไป 3 กก. พอเข้าสูเ่ ดือนที่ 2 น้�ำ หนักก็ลดมาได้อกี 1 กก. และ

Before 78 Kg.
ก.พ. 2014

After 72 Kg.
พ.ค. 2014

คุณจิรัฏฐ์
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

ชื่อเล่น มิว
อาชีพ นักธุรกิจ

วุฒิโรจน์ภิญโญ
อายุ 37 ปี
จังหวัด ชุมพร

ผ่านไป 7 วัน น้ำ�หนักลดลงไป 3 กก. อย่างไม่น่าเชื่อ

After 64 Kg.
พ.ค. 2014

Before 72 Kg.
มี.ค. 2014

คุณวิรัลพัชร แสงศิวะฤทธิ์
ชื่อเล่น เบญ
อาชีพ นักธุรกิจ

ช่วงนีผ้ มได้ดม่ื สารอาหารกระตุน้ การสร้างคอลลาเจนชนิด
ชงรสโกโก้ ดืม่ ได้ 3 อาทิตย์ มีคนทักว่าใบหน้าเรียวเล็กลง
พอเข้าเดือนที่ 3 ผมได้รบั ประทานสารอาหารเพือ่ การบำ�รุง
ตับอีกวันละ 2 แคปซูล สรุปในระยะเวลา 3 เดือน ผมสามารถ
ลดน้�ำ หนักได้ 6 กก. เหลือ 72 กก. เกินกว่าทีต่ ง้ั ใจไว้อกี
ครับ และผมมีเป้าหมายใหม่ คือผมจะลดน้�ำ หนักให้เหลือ
70 กก. ให้ได้ครับ

อายุ 56 ปี
จังหวัด จันทบุรี

ดิฉันมีปัญหาที่แก้ไม่ตก คือเรื่องของน้ำ�หนักตัว ที่ลดลงยาก แถม
เพิม่ ขึน้ เร็วด้วย จนเมือ่ ได้เข้าร่วมงานสัมมนาของ บริษทั ไทยธรรมฯ
ที่ผ่านมา ดร.ภญ.อาริยา สาริกะภูติ ได้แนะนำ�สูตรการลดน้�ำ หนัก
กับทุกคน แบบใช้ไขมันกองเล็กไปเผาไขมันกองโต ซึ่งสูตรนี้มีผู้
สามารถลดน้�ำ หนักได้ถงึ 10 กก. ใน 3 เดือน ดิฉนั จึงเกิดแรงบันดาลใจ
และปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการกิน โดยการงดแป้ง น้�ำ ตาล และผลไม้
โดยเด็ดขาด รับประทานอาหารประเภทไขมัน โปรตีน ผักเท่านั้น
และดืม่ น้�ำ ด่างจากเครือ่ งทำ�น้�ำ อัลคาไลน์ไวทอปวันละ 2 ลิตรขึน้ ไป
ถ้าหิวระหว่างมือ้ ก็กนิ ไข่ตม้ ถัว่ ทุกชนิด นมสด หรือชีส และรับประทาน
สารสกัดเมล็ดองุน่ ผสมสารสกัดมะเขือเทศ และสารสกัดมะขามป้อม
อย่างละ 1 แคปซูลต่อวัน รับประทานสารสกัดจากพรีไบโอติก และ
โพรไบโอติก เพื่อการปรับสมดุลลำ�ไส้ วันละ 4 แคปซูล รับประทาน
น้ำ�มันมะพร้าวสกัดเย็นผสมโคคิวเท็น และน้ำ�มันปลาสกัดชนิด
EPA เข้มข้น อย่างละ 2 แคปซูล ถ้ามีโอกาสจะออกไปปั่นจักรยาน
บ้าง หรือแกว่งแขนในห้องทำ�งานประมาณ 10 นาที และตามด้วย

ดืม่ สารอาหารกระตุน้ การสร้างคอลลาเจนชนิดชงดืม่ รสโกโก้
1 ซองในช่วงค่�ำ ผ่านไป 7 วัน น้�ำ หนักลดลงไป 3 กก.อย่าง
ไม่นา่ เชือ่ เสือ้ ผ้าหลวมอย่างชัดเจน คนทักว่าผอมลง ผิวใสขึน้
รูปหน้าเรียวลง และภายในระยะเวลา 3 เดือน ดิฉนั สามารถ
ลดน้�ำ หนักได้ถงึ 8 กก. จาก 72 กก. เหลือ 64 กก. ขอขอบคุณ
บริษัท ไทยธรรมฯ ที่รังสรรค์แต่สิ่งดีๆมามอบให้ค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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สานฝัน

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2014 ที่ผ่านมา บ.ไทยธรรมฯ ได้จัดโครงการ “สานฝัน”
บรรยายโดย อ.รินทร์ลภัส สิริวัฒน์ธนะ เพื่อฝึกอบรมการเป็นวิทยากร
มืออาชีพให้กับเหล่าแม่ทีมไทยธรรมทั้ง 12 ท่าน ซึ่งได้เรียนรู้ขั้นตอน และ
วิธีการเป็นวิทยากร พร้อมทั้งได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริงอีกด้วย

เมื่อปลายเดือนเมษายน 2557 ดิฉันได้มีโอกาสเรียกใช้บริการ
รถแท็กซี่คันหนึ่ง ในรถมีดอกไม้ประดิษฐ์ และหมูฝอยจำ�หน่าย รวมถึง
ข้อความต่างๆที่ถูกเรียงร้อยบอกเล่าเรื่องราวต่างๆระหว่างแม่-ลูกคู่หนึ่ง
ดิฉันจำ�ได้ว่าเคยดูเรื่องราวของคุณแม่หัวใจนักสู้ที่เลี้ยงลูกโดยลำ�พังคนนี้
จากรายการทีวีรายการหนึ่ง ลูกของเธอเป็นเด็กผู้ชายชื่อว่า น้องน้ำ�มนต์
เกิดมาพร้อมโรคประจำ�ตัวเกีย่ วกับกระดูก (Chondrodysplasia Punctata)
ทำ�ให้รา่ งกายโตช้ากว่าเด็กทัว่ ไป และจะมีอาการเจ็บ และปวดกระดูกอยูเ่ สมอ
ส่วนตัวของเธอชือ่ อีด๊ มีอาชีพขับรถแท็กซี่ ป่วยเป็นโรคแพ้ภมู ติ วั เอง (SLE)
หรือที่หลายๆคนเรียกว่าโรคพุ่มพวง
ตอนนี้น้องน้ำ�มนต์ อายุ 8 ขวบ กำ�ลังจะได้เข้าเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีท่ี 1 ส่วนอาการป่วยของพีอ่ ด๊ี โรค SLE รุกรานลงไปทีป่ อด ไต และข้อ
ทำ�ให้เธอมีอาการปวดข้อ และหลายครั้งที่ต้องจอดรถเพราะทนความปวด
ไม่ไหว ส่วนอาการลงปอด เธอหายใจเอาออกซิเจนเข้าปอดได้เพียง 60%
เท่านั้น ทำ�ให้เหนื่อย และเพลียง่ายกว่าคนปกติทั่วไป ดิฉันจึงได้นำ�
16

คุณแม่หัวใจนักสู้

เรื่องราวต่างๆของแม่-ลูกคู่นี้โพสต์ลงใน Facebook
หลังจากทีมผูบ้ ริหารของไทยธรรมได้อา่ นเจอ มูลนิธไิ ทยคุณธรรมได้
ตกลงที่จะรับแม่-ลูกสู้ชีวิตนี้ ไว้ในการดูแลของมูลนิธิ และได้มีการนัดพบ
กันระหว่าง พี่อี๊ด และน้องน้ำ�มนต์ กับไทยธรรม ครั้งแรกที่ทีมงานได้เจอ
น้องน้ำ�มนต์ เราเจอเด็กชายซึ่งมีส่วนสูงเท่ากับเด็กประมาณ 3 ขวบ ซึ่ง
มีทั้งความเฉลียวฉลาด ความกตัญญู และความน่ารักตามธรรมชาติ
มูลนิธิไทยคุณธรรมได้ดูแลอาการเจ็บป่วยด้วยโรค SLE ของพี่อี๊ด
และให้ทุนการศึกษาน้องน้ำ�มนต์ไว้จำ�นวนหนึ่ง ดิฉันขอให้พี่อี๊ด และ
น้องน้�ำ มนต์อยูเ่ ป็นกำ�ลังใจซึง่ กันและกันตราบนานเท่านาน และขอขอบคุณ
มูลนิธิไทยคุณธรรมที่ช่วยรักษา และเติมเต็มในสิ่งที่แม่อี๊ด กับน้องน้�ำ มนต์
ขาดหายไป
ธัญสินี มะลิอ่อง
ผู้เขียน

New
Active

เดือน มีนาคม 2014

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน มีนาคม 2014

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน มีนาคม 2014

ศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 916,319 บาท

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.จันทบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 323,825 บาท

คุณนเรศ จันทราพัฒนะ

คุณธิดารัตน์ ประทุมราช

เดือน เมษายน 2014

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน เมษายน 2014

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน เมษายน 2014

ศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 831,958 บาท

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.จันทบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 306,780 บาท

คุณธิดารัตน์ ประทุมราช

คุณนเรศ จันทราพัฒนะ

คุณธนัทพร แสงอรุณรัตน์

ผู้ที่มียอด New Active Recruit สูงสุด ประจำ�เดือน
มีนาคม 2014 มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 26 ท่าน

พันตรีหญิงกรวรรณ มีสิทธิ์

ผู้ที่มียอด New Active Recruit สูงสุด ประจำ�เดือน
เมษายน 2014 มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 12 ท่าน

THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR 2014

ตารางสัมมนา มิถุนายน 2014
วัน/เดือน/ปี

เวลา

เสาร์ 14 มิ.ย. 2014

13.00-17.00 น.

อาทิตย์ 15 มิ.ย. 2014

13.00-17.00 น.

เสาร์ 21 มิ.ย. 2014

13.00-17.00 น.

อาทิตย์ 22 มิ.ย. 2014

หัวข้อ

สถานที่

วิทยากร

TOS : THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR ณ ห้องประชุม บ้านนารีสอร์ท อ.บ้านนา จ.นครนายก
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ
TOS : THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR ณ ห้องประชุม สหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นสอยดาว จก.
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ
อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
TOS : THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR ณ ห้องประชุม โรงแรมพิมาน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ

ทีมงานบริษทั

13.00-17.00 น.

TOS : THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR ณ ห้องประชุม โรงแรมอมร สุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ

ทีมงานบริษทั

เสาร์ 28 มิ.ย. 2014

13.00-17.00 น.

ทีมงานบริษทั

อาทิตย์ 29 มิ.ย. 2014

13.00-17.00 น.

TOS : THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR ณ ห้องประชุม โรงแรมชัยคณาธานี อ.เมือง จ.พัทลุง
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ
TOS : THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR ณ ห้องประชุม เทศบาลตำ�บลคลองแงะ อ.สะเดา
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ
จ.สงขลา

ทีมงานบริษทั
ทีมงานบริษทั

ทีมงานบริษทั

ตารางสัมมนา กรกฎาคม 2014
วัน/เดือน/ปี

เวลา

หัวข้อ

สถานที่

วิทยากร

เสาร์ 19 ก.ค. 2014

13.00-17.00 น.

TOS : THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR ณ ห้องประชุม โรงแรมทักษิณ อ.เมือง
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ
จ.นครศรีธรรมราช

ทีมงานบริษทั

อาทิตย์ 20 ก.ค. 2014

13.00-17.00 น.

TOS : THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR ณ ห้องประชุม โรงเรียนไชยาวิทยา อ.ไชยา
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ
จ.สุราษฎร์ธานี

ทีมงานบริษทั
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เยือนประเทศ

ญี่ปุน

มีนาคม 2015 เบปปุ-คุมาโมโต-ฟ�คูโอกะ

¢ÍàªÔÞ¾Õè¹ŒÍ§¤ÃÍº¤ÃÑÇä·Â¸ÃÃÁ àÂ×Í¹á´¹»ÅÒ´Ôº ´ŒÇÂâ»Ãá¡ÃÁ
5 ÇÑ¹ 3 ¤×¹ ÊÙ¿‹ ¤Ø âÙ Í¡Ð àÁ×Í§ËÅÇ§¢Í§à¡ÒÐ¤ÔÇªÙ àÂÕÂè ÁªÁ¿Ø¤âÙ Í¡Ð ·ÒÇàÇÍÃ
¢Í¾Ã·ÕèÈÒÅà¨ŒÒ¤Òä«¿Ø ·ÕÁè ÍÕ ÒÂØÂÒÇ¹Ò¹¡Ç‹Ò¾Ñ¹»‚ àÂÕÂè ÁàÁ×Í§àº»»Ø áËÅ‹§¹éÓáÃ‹ ¡®à¡³±¡ÒÃ¤Ô´¤Ðá¹¹
áÅÐ¹éÓ¾ØÃÍŒ ¹·ÕÁè ªÕ Íè× àÊÕÂ§·ÕÊè ´Ø ¢Í§à¡ÒÐ¤ÔÇªÙ ÊÑÁ¼ÑÊ¡Ñº¡ÒÃÍÒº¹éÓáÃ‹ ËÃ×Í 1. ¼ÙÊŒ ÁÑ¤Ã·Ø¡·‹Ò¹¨Óà»š¹µŒÍ§¼‹Ò¹¡µÔ¡Ò¢ŒÍáÃ¡ (ÂÍ´«×éÍ¡ÅØ‹Á
ÍÍ¹à«ç¹ áººÞÕ»è ¹†Ø á·Œ ªÁÀÙà¢Òä¿ÍÐâÊÐ ÀÙà¢Òä¿·Õãè ËÞ‹·ÊèÕ ´Ø ¡ÅÒ§à¡ÒÐ¤ÔÇªÙ
Ê‹Ç¹µÑÇÊÐÊÁ 12 à´×Í¹ ÃÇÁ¡Ñ¹ 396,000 ¤Ðá¹¹)
ªÁÊÇ¹«ØÂà«¹¨Ô ÍØ·ÂÒ¹¢¹Ò´ãËÞ‹ ·ÕèµÔ´ÍÑ¹´Ñº 1 ã¹ 3 ÊÇ¹ÊÇÂ·ÕèÊØ´
áÅÐÁÕÂÍ´¡ÅØÁ‹ Ê‹Ç¹µÑÇ¢Í§ÅÙ¡ªÑ¹é ·Õè 1 ÊÐÊÁà¡Ô¹¡Ç‹Ò 50%
ã¹»ÃÐà·ÈÞÕ»è ¹†Ø ªŒÍ»»§œ ÍÂ‹Ò§¨Øã¨ ·Ñ§é ã¹Â‹Ò¹¤ÒÁÔâµÃÔ Â‹Ò¹ªÔâÁâµÃÔ Â‹Ò¹à·¹¨Ô¹
(¤Ðá¹¹¡ÅØ‹ÁÅÙ¡â¡àÁ¹ªÑé¹·Õè 1 ÊÐÊÁà¡Ô¹ 1,176,000
¤Ðá¹Å«ÔµÕé áÅÐâ·ÊØàÍŒÒ·àÅ· ªÁ»ÃÒÊÒ·¤ØÁÒâÁâµŒÍÑ¹àÅ×Í§ª×èÍ ¾ÃŒÍÁ
¤Ðá¹¹)ÁÕÊ·Ô ¸ÔÃºÑ ¡ÒÃ Roll Up ¤Ðá¹¹¨Ò¡ Down-Line
»ÃÐÊº¡ÒÃ³¹Ñè§Ã¶ä¿ªÔ¹¤Ñ§à«¹Ã¶ä¿¤ÇÒÁàÃçÇÊÙ§¢Í§ÞÕè»Ø†¹ ´ŒÇÂ¡µÔ¡Ò 2. ¤Ðá¹¹·Õè¼‹Ò¹¡ÒÃ Roll Up ¨¹àÊÃç¨ÊÔ¹é áÅŒÇ ÊÒÁÒÃ¶¹ÓÁÒ
µÕà»š¹ÁÙÅ¤‹ÒµÑÇë ·‹Í§à·ÕÂè Çä´Œ àª‹¹ ·Ó¤Ðá¹¹ä´Œ 80% ¨Ò¡
·ÕèàÃÒÁÑè¹ã¨Ç‹Ò ¤Ø³·Óä´Œ ´Ñ§¹Õé
¡µÔ¡Ò ¨‹ÒÂà§Ô¹Ê´¤‹ÒµÑÇë à»š¹ÁÙÅ¤‹Ò 20% ¢Í§¤‹ÒµÑÇë à»š¹µŒ¹
¡µÔ¡Ò·‹Í§à·ÕèÂÇ
3. ¤Ðá¹¹¢Í§¼ÙÊŒ ÁÑ¤Ã·Õ·è Ó¤Ðá¹¹à¡Ô¹ 50% ¢Í§¡®à¡³±
¢ŒÍ 1 áµ‹äÁ‹¶§Ö 100% ¨Ð¶Ù¡ Roll-UP ¢Ö¹é ä»à»š¹¤Ðá¹¹
1. ÁÕµÓáË¹‹§â¡àÁ¹¢Öé¹ä»
·‹Í§à·ÕÂè Ç¢Í§ Up-Line ·Õ¼è Ò‹ ¹¡®à¡³±¡ÒÃ¤Ô´¤Ðá¹¹
2. à¡çº¤Ðá¹¹ 12 à´×Í¹ (¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2014 – Á¡ÃÒ¤Á 2015) ·‹Í§à·ÕÂè Ç
ã¹¢ŒÍ 1
»ÃÐÁÒ³ ÁÕ¹Ò¤Á 2015
3. ¤Ðá¹¹ÂÍ´«×Íé ¡ÅØÁ‹ Ê‹Ç¹µÑÇ 12 à´×Í¹ ÊÐÊÁÃÇÁ¡Ñ¹ 396,000 ¤Ðá¹¹
ãËŒÃÒ§ÇÑÅ¡ÑºµÑÇàÍ§ áÅÐ¤¹·Õ¤è ³
Ø ÃÑ¡
(à©ÅÕÂè à´×Í¹ÅÐ 33,000 ¤Ðá¹¹) áÅÐ¤Ðá¹¹ÂÍ´¡ÅØÁ‹ ¢Í§ÅÙ¡â¡àÁ¹ªÑ¹é ·Õè 1
ä»·‹
Í
§à·Õ
Â
è
Çá´¹»ÅÒ´Ô
º
¡Ñ
º
ä·Â¸ÃÃÁ¡Ñ
¹¹Ð¤Ð
ÃÇÁ¡Ñ¹ 2,352,000 ¤Ðá¹¹ (à©ÅÕÂè à´×Í¹ÅÐ 196,000 ¤Ðá¹¹ËÒ¡ÁÕâ¡àÁ¹
8 ¤¹ à©ÅÕèÂÂÍ´¡ÅØ‹Á¤¹ÅÐ 24,500 ¤Ðá¹¹µ‹Íà´×Í¹)
4. µŒÍ§Â×¹è ãºÊÁÑ¤Ã Promotion ·‹Í§à·ÕÂè Ç¡‹Í¹ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2014

Hi-light

China
ครั้งที่ 4

ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า เยี่ยมชมสำ�นักงานใหญ่ไวทอป
สานสัมพันธ์ ไทย-จีน สายสัมพันธ์ ไทยธรรม – ไวทอป
ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอเชิญชวนท่านผูน้ �ำ ผูเ้ ป็นเจ้าของศูนย์ใหญ่ และศูนย์ยอ่ ย ในเดือนตุลาคม 2014 ด้วยทริปพิเศษ เยีย่ ม
ชมสำ�นักงานใหญ่ของไวทอป ไบโอเอนเนอร์จี แหล่งผลิตเส้นใยอัจฉริยะ และเครือ่ งทำ�น้�ำ อัลคาไลน์ ไวทอป ทีเ่ มืองเศรษฐกิจ
พิเศษจูไห่ ช้อปปิง้ ทีต่ ลาดใต้ดนิ กงเป่ย แหล่งช้อปปิง้ ใหญ่ของเมืองจูไห่ จากนัน้ นำ�ท่านสูม่ าเก๊า ชม “โบสถ์เซนต์ปอล” สัญลักษณ์
แห่งเมืองมาเก๊า ช้อปปิง้ ที่ เซนาโด้สแควร์ แหล่งช้อปปิง้ อันเลือ่ งชือ่ ของมาเก๊า ชม ความยิง่ ใหญ่อลังการของ THE VENETIAN
ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย เดินทางไปฮ่องกงด้วยเรือเฟอร์ร่ี ไปจุดชมวิว “วิคทอเรียพีค Victoria Peak” ชมความสวยงาม
ของอ่าววิคทอเรีย แวะนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ซึง่ เป็นสถานทีอ่ นั ศักดิส์ ทิ ธิข์ องฮ่องกงด้วยเงื่อนไขสุดพิเศษ เฉพาะศูนย์ ใหญ่
และศูนย์ย่อยเท่านั้น
กติกาท่องเที่ยว

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

1. คะแนนทุกคะแนน นำ�ไปรวมทริปใหญ่ตา่ งประเทศ
และคะแนน Booming Thaidham
2. คะแนนทุกคะแนน สามารถนำ�มาคำ�นวณเป็นตัว๋ ฟรี
หรือส่วนหนึ่งของตั๋วทัวร์ประเทศจีนครั้งนี้ได้
3. หากท่านตัดสินใจไม่ไปกับทริป คะแนนทุกคะแนน
สามารถคืนกลับเป็นโปรโมชัน่ ยอดศูนย์ และโปรโมชัน่
ของรางวัลในเดือนพฤศจิกายน 2014 ได้

ศูนย์ ใหญ่
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ศูนย์บางคอแหลม จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 291-8789 ศูนย์สายไหม จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 998-3866
ศูนย์ภาษีเจริญ จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 802-1656 ศูนย์สำ�โรงเหนือ จ.สมุทรปราการ โทร. (02) 394-2959

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : ต่างจังหวัด
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
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร. (075) 358-178
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.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. (077) 275-386
ศูนย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. (074) 552-026

ข่าว... ประชาสัมพันธ์
“มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัว ไทยธรรม”

ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ มีนโยบายในการกระจายศูนย์ใหญ่ทั่วประเทศ เพื่อรองรับโครงการใหม่ที่เตรียมเปิดตัว
ในปี 2014 นี้ จึงขอแจ้งให้พี่น้องไทยธรรมฯ ทราบถึงจังหวัดที่ยังไม่มีศูนย์ใหญ่ พี่น้องท่านใด หรือสายงานของ
พี่น้องท่านใดที่สนใจ สามารถยื่นแบบฟอร์มแสดงความจำ�นงเป็นศูนย์ใหญ่ได้ที่ ผู้จัดการเขต (Area Manager)
และผู้ช่วยผู้จัดการเขต (Assistant Area Manager) ทุกท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

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

ต้องการศูนย์ใหญ่ในจังหวัดต่อไปนี้
ภาคกลาง
• กรุงเทพฯ

  (เขตละ 1 ศูนย์)
• กาญจนบุรี
• ฉะเชิงเทรา
• ชัยนาท
• ประจวบคีรีขันธ์
• นนทบุรี
• ปทุมธานี
• พระนครศรีอยุธยา

• ราชบุรี
• ลพบุรี
• สมุทรสงคราม
• สมุทรสาคร

• สุพรรณบุรี
• สระบุรี
• สิงห์บุรี
• อ่างทอง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• กาฬสินธ์ุ • ร้อยเอ็ด
• ขอนแก่น • เลย
• ศรีสะเกษ
• ชัยภูมิ
• นครพนม • สกลนคร
• นครราชสีมา • สุรินทร์
  (อ.ปากช่อง)  • หนองคาย
• หนองบัวล�ำภู
• บุรีรัมย์
• อ�ำนาจเจริญ
• บึงกาฬ
• มหาสารคาม • อุดรธานี
• มุกดาหาร • อุบลราชธานี
• ยโสธร

ภาคเหนือ

• เชียงราย
• ก�ำแพงเพชร
• เชียงใหม่
• พิจิตร
• ตาก (อ.เมือง) • อุทัยธานี
• น่าน
• พะเยา
• เพชรบูรณ์
• แม่ฮ่องสอน
• ล�ำปาง
• ล�ำพูน
• สุโขทัย
• อุตรดิตถ์

ภาคใต้

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

ภาคตะวันออก
• ชลบุรี (อ.เมือง)
• ตราด
• ระยอง
• สระแก้ว
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ไครโยแลน

เครื่องสำ�อางระดับโลก

จากเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์ส

ก่อน

หลัง

ให้การปกปิดที่สมบูรณ์
เพื่อความงามอย่างเป็นธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์สุดพิเศษ จาก
Dermacolor Cleansing Milk
เดอร์ม่าคัลเลอร์ คลีนซิ่ง มิลค์

ใช้เช็ดทำ�ความสะอาดเครื่องสำ�อางออกจากใบหน้า และใช้ ได้ดีกับ
เดอร์ม่าคัลเลอร์ คาโมฟลาจ ครีม เหมาะสำ�หรับทุกสภาพผิว

Kryolan Skin Tonic Rose
ไครโยแลน สกิน โทนิค โรส
Dermacolor
Cleansing Milk

Kryolan Skin
Tonic Rose

ให้ความสดชื่นคืนสู่ผิวหน้า หลังจากล้างเครื่องสำ�อางออกแล้ว ด้วยส่วนผสม
ของฮามาเมลิส เมื่อใช้เป็นประจำ� จะปกป้องผิวจากการระคายเคือง และคืน
ความสมดุลให้แก่ผิวหน้า

บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด
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