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ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 19.30-21.00 น.
ตัง้ แต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป
ออกอากาศเฉพาะวันเสาร์
พบกับสาระความรูน้ วัตกรรมการย้อนวัยโลก และเคล็ดลับในการทำ�ธุรกิจ
เครือข่ายสุขภาพให้ประสบผลสำ�เร็จ ในรายการ TDA Healti Secret
ดำ�เนินรายการโดยพี่เปิ้ล จารุณี เดส์แน็ช และพี่ยุ้ย อาริญา สาริกะภูติ
คลืน่ ความถีค่ รอบคลุมพืน้ ที่ : กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี
สมุทรปราการ นครปฐม กาญจนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี
ชลบุรี ระยอง อยุธยา สิงห์บรุ ี อ่างทอง สุพรรณบุรี สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี สระบุรี นครราชสีมา ลพบุรี สระแก้ว
จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ หรือฟังออนไลน์ได้ที่ www.fm101talk.com

02-363-7699
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และสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่
http://www.youtube.com/healtisecret
@thaidham

Thaidham Allianze Fanpage

บ้ข อาง เนนี
้
รา

ไทยธรรม อัลไลแอนซ์
เธอคือพรหมลิขิต
ผ่านไปอย่างงดงาม อบอุ่น เต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพ และพลังแห่งความรัก
ของพวกเราชาวไทยธรรม กับ Booming ครัง้ ที่ 23 เธอคือพรหมลิขติ Destiny Booming
เป็น Booming ทีท่ มี งานเบือ้ งหลังทำ�การบ้านอย่างละเอียด ว่าพีน่ อ้ งจะกินอยูอ่ ย่างไร
จะนอนเต็นท์ได้ไหม ฝนจะตกไหม แดดจะร้อนไปหรือเปล่า อากาศจะเย็นไป หรือร้อนไป
แต่ในทีส่ ดุ แล้ว เราไทยธรรม 140 ชีวติ ก็เนรมิตให้ฟา้ ประทาน มีชวี ติ ชีวา เป็นดินแดน
ทีบ่ านสะพรัง่ ไปด้วยดอกไม้ ทีพ่ วกเราร่วมใจแต่งตัวกันมาอย่างพร้อมเพรียง
เหมือนกับชีวิตที่เรามี และใช้ร่วมกันในการทำ�งาน ที่ครอบครัวไทยธรรม
แห่งนี้ ถึงเราจะไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ทุกอย่าง ถึงสภาวการณ์ต่างๆ แต่เราทุกคน
ล้วนพยายาม  ที่จะนำ�พาครอบครัวไทยธรรมของเรา  ไปให้ถึงฝั่งฝันของแต่ละคน
ในการเดินทางบนโลกใบนี้ เราได้พบเจอผู้คนมากมาย แต่การที่เราเลือกที่จะมาทำ�งาน
ร่วมกัน และใช้ชีวิตส่วนหนึ่งร่วมกัน มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอน
เมือ่ ได้พบกัน รักกัน และอยูร่ ว่ มกัน เราก็จะพยายามทำ�ให้ดที ส่ี ดุ ในทุกย่างก้าว
เพื่อพี่น้องไทยธรรมทุกคน ให้ไทยธรรมแห่งนี้ เป็นที่รวมของมิตรภาพ ความรัก และ
ความสัมพันธ์ที่ดีงาม ให้ความรัก ความปรารถนาดีเรามีให้กัน กระจายออกไปให้
กับคนไทยทั้งแผ่นดิน ได้มีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี และดูดี มั่งคั่ง และมั่นคง ตลอดจน
ชั่วชีวิต
ด้วยความจริงใจ
จารุณี เดส์แน็ช
กรรมการบริหาร

ดร.อาริญา สาริกะภูติ
กรรมการบริหาร

E-mail : thaidhamallianze@hotmail.com
Facebook : wearethaidham
Facebook Fanpage : Thaidham Allianze Fanpage
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ดิฉันมีอาการผมร่วง
แม้ว่าลูกจะอายุ 9 เดือนแล้ว ผม
ก็ยังร่วงอยู่ ดิฉันจึงใช้แชมพูสูตร
กระตุ้นการงอกใหม่ และลด
การหลุดร่วงของเส้นผม ใช้
ต่อเนื่องมาเรื่อยๆ สังเกตุว่า
ผมหนาขึ้นมาก ผมก็ร่วงน้อยลง
ด้วยค่ะ

คุณพัณณพรรษ ทิพยอธิโรจน์
อายุ 35 ปี จ.กรุงเทพฯ
ดิฉันชื่อ พัณณพรรษ ทิพยอธิโรจน์ หรือกิฟท์
อายุ 35 ปี ดิฉนั เริม่ ต้นรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ
ไทยธรรม เพราะต้องการดูแลเรื่องผิวพรรณ โดยรับประทาน
น้ำ�มันเมล็ดองุน่ สกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุน่ ซึง่ ก็ได้ผลดีมาก
เพราะนอกจากผิวจะสวยขึ้นแล้ว ดิฉันสังเกตุว่าอาการแสบ
หนังศีรษะเวลาทำ�สีผมก็หายไปด้วย  รู้สึกประทับใจมาก จึงใช้
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม เพื่อดูแลสุขภาพมา
โดยตลอด แม้กระทั่งตอนตั้งครรภ์ ตอนนั้นอายุครรภ์ประมาณ
8 เดือน  ใกล้คลอดแล้วค่ะ  ดิฉนั มีไข้สงู   รับประทานยาก็ไม่หาย
จึงเปลีย่ นมารับประทานถังเช่าผสมสารสกัดจากเห็ดหลินจือแทน
เพราะไม่อยากให้ลูกได้รับสารสังเคราะห์มากๆ  ผลปรากฏว่า
ไข้ก็ค่อยๆ ลดลง ดิฉันจึงรับประทานต่อเนื่องจนหมดกระปุก ก็
ไม่เป็นไข้อีกเลย  หรือแม้แต่หลังจากคลอดลูก  ดิฉันมีอาการ
ผมร่วง แม้วา่ ลูกจะอายุ 9 เดือนแล้ว ผมก็ยงั ร่วงอยู่ ดิฉนั จึงใช้
แชมพูสตู รกระตุน้ การงอกใหม่ และลดการหลุดร่วงของเส้นผม
ใช้ต่อเนื่องมาเรื่อยๆ สังเกตุว่าผมหนาขึ้นมาก ผมก็ร่วงน้อยลง
ด้วยค่ะ ดีใจมากๆ เลยค่ะ นอกจากนี้ดิฉันยังมีปัญหาสุขภาพ
อีกอย่าง คือเส้นเสียงอักเสบ เพราะดิฉันเป็นนักร้อง ทำ�ให้
ต้องใช้เสียงเยอะมาก ร้องเพลง 2-3 ที่ต่อคืน ทำ�ให้เกิดตุ่ม
บริเวณเส้นเสียง มีอาการเสียงแหบแห้ง ขึ้นเสียงสูงไม่ค่อยได้
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และไม่สามารถควบคุมเสียงร้องให้ดเี หมือนทีเ่ คยได้ ซึง่ เป็นอาการทีน่ กั ร้อง
ต่างหวาดกลัว เพราะถ้าเป็นแล้วต้องผ่าตัด และพักการใช้เสียง จนกว่าจะ
หายดี ดิฉนั ก็รสู้ กึ กังวลใจมาก จึงลองเข้าเว็บไซต์เพือ่ ค้นหาวิธกี ารรักษา
ลองมาแล้วสารพัดวิธี ก็ยังไม่หายขาด จนได้มีโอกาสปรึกษากับ
ดร.อาริญา สาริกะภูติ ที่แนะนำ�ให้รับประทานน้ำ�ส้มสายชูหมักจาก
ผลไม้วนั ละ 1 ขวด โดยบีบน้�ำ มะนาวผสมลงไปด้วย ผลปรากฏว่าภายใน
ระยะเวลา 1 เดือน เสียงที่เคยแหบแห้งก็กลับดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์  
ร้องเพลงได้ดีขึ้น  กลับมาควบคุมเสียงร้องให้ดีได้อีกครั้ง จนปัจจุบัน
เสียงก็กลับมาเป็นปกติดังเดิมแล้วค่ะ  ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆ จาก
ไทยธรรมมากค่ะ

ปัจจุบันธุรกิจออนไลน์ก�ำ ลังมาแรง
ซึ่งผลตอบรับก็ดีมากๆ
เริ่มมีสายงานเยอะมากขึ้น
จนสามารถสร้างรายได้
ได้ถึง 5 หลัก รู้สึกดีใจมากค่ะ
เป็นงานอิสระที่ตอบโจทย์มากๆ
คุณรัตนา บงกชกาญจน์
อายุ 44 ปี จ.ปทุมธานี
สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ รัตนา บงกชกาญจน์ อายุ 44 ปี  ก่อนหน้านี้
ดิฉันมีปัญหาสุขภาพ คือป่วยง่าย ร่างกายไม่ค่อยมีภูมิต้านทาน และมีปัญหา
เกี่ยวกับดวงตา คือเป็นคนสายตายาว สายตาเบลอ และตาเป็นต้อด้วยค่ะ
เคยลองใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาหลายยี่ห้อ และทำ�เป็นธุรกิจไปด้วย แต่
ไม่ประสบผลสำ�เร็จเท่าไหร่ จนได้มาเจอธุรกิจไทยธรรม จากการติดตามผลงาน
ของพี่เปิ้ล จารุณี (สุขสวัสดิ์) เดส์แน็ช   จึงตัดสินใจลองรับประทาน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรมก่อนเป็นอันดับแรก เพราะอยากมีสขุ ภาพ
แข็งแรง อยากหายจากฝ้า และปัญหาเกีย่ วกับสายตาด้วยค่ะ โดยรับประทาน
ต่อเนื่องตลอด 3 เดือน  ผลปรากฏว่า  สุขภาพแข็งแรงขึ้นมาก  ฝ้า กระ
จุดด่างดำ�ก็หายไป  ก็รู้สึกประทับใจมาก  จึงรับประทานต่อเนื่องมาตลอด
จนล่าสุดไปตรวจสุขภาพดวงตา แพทย์แจ้งว่าสายตากลับมาเป็นปกติแล้ว
ดีใจมากค่ะ มันคุ้มค่ามากๆ พอตัวเองรับประทานแล้วเห็นผล ก็แนะนำ�ให้
คนในครอบครัวลองรับประทานด้วย สุขภาพของทุกคนก็ดีขึ้น จึงเริ่มแนะนำ�
ให้กับคนรอบข้าง ก็ได้รับเงินปันผลโอนเข้าบัญชี อันนี้สุดยอดมากค่ะ ได้ทั้ง
สุขภาพที่ดี แล้วยังมีเงินปันผลกลับคืนมาอีก ดิฉันรู้สึกเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์
ของไทยธรรมมากๆ และสนใจทำ�เป็นธุรกิจ จึงลองสร้างเว็บไซด์ขึ้นมาก่อน
เป็นอันดับแรกค่ะ  เพราะมองว่าปัจจุบันธุรกิจออนไลน์กำ�ลังมาแรง  ซึ่ง
ผลตอบรับก็ดีมากๆ เริ่มมีสายงานเยอะมากขึ้น   จนสามารถสร้างรายได้
ได้ถงึ 5 หลัก รูส้ กึ ดีใจมากค่ะ เป็นงานอิสระทีต่ อบโจทย์มากๆ จากตอนแรก
ดิฉนั คิดว่าจะทำ�ธุรกิจกับไทยธรรมเป็นรายได้เสริม  แต่ปจั จุบนั ธุรกิจไทยธรรม
ได้กลายเป็นรายได้หลักที่มั่นคงมากๆ ขอขอบพระคุณบริษัท ไทยธรรมฯ ที่
ทำ�ให้ดิฉันประสบความสำ�เร็จ ทั้งเรื่องสุขภาพ และธุรกิจอย่างทุกวันนี้ค่ะ
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สารสกัดจาก

เมล็ดลิ้นจี่

สวย ใส ตึง สุขภาพดี
ผิวกระจ่างใส ลดเลือนฝ้า
รอยด่างดำ� ริ้วรอย
ปรับสมดุลน้�ำ ตาล ต้านอักเสบ
ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดน้ำ�หนัก
สารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่ มีสารสำ�คัญคือ ซาโปนิน
(Saponin) แทนนิน (Tanin) ลิวโคไซยานิน (Leucocyanin)
แอนโทไซยานิน (Anthocyanin) และสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์อีก
หลายชนิด
สารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่เป็นสารสกัดในอุดมคติตัวใหม่
ที่มาแรงของวงการสุขภาพ และความงามก็ว่าได้ เนื่องจากมี
คุณสมบัติที่หลากหลาย

6

สารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่เพื่อความงาม

• ลดเลือนริ้วรอย และชะลอริ้วรอยของผิว สารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่
กระตุน้ เซลล์ไฟโบรบลาสท์ (Fibroblast) ในผิวหนังชัน้ หนังแท้ ให้ผลิต
เส้นใยคอลลาเจน และอิลาสตินเพิม่ ขึน้ และยังมีฤทธิย์ บั ยัง้ ความเสือ่ ม
ของเส้นใยคอลลาเจน และอิลาสตินใต้ผิว รวมทั้งสารไฮยาลูโรนิก
แอซิด ทีท่ �ำ หน้าทีอ่ มุ้ น้�ำ ใต้ผวิ ด้วย โดยการยับยัง้ เอนไซม์ในการย่อยสลาย
คอลลาเจน อิลาสติน คือ เอนไซม์คอลลาจิเนส (Collagenase) เอนไซม์
อิลาสเทส (Elastase) และเอนไซม์ไฮยาลูโรนิเดส (Hyaluronidase)
การรับประทานสารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่ ให้ผลในการเพิ่มคอลลาเจน
อิสาสติน และไฮยาลูโรนิก แอซิดใต้ผิว ทำ�ให้ผิวเรียบ กระชับขึ้น ผิว
อ่อนนุม่ ชุม่ ชืน้ ขึน้ อุม้ น้�ำ มากขึน้ ลดเลือนริว้ รอยทัง้ ริว้ รอยตืน้ และริว้ รอย
ลึก ทำ�ให้ผิวที่หย่อนคล้อยกระชับเต่งตึง และนวลเนียนขึ้น
• ลดเลือนฝ้า กระ รอยด่างดำ� สารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่ มีคุณสมบัติ
ยับยั้งการสร้างเม็ดสี โดยการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส (Tyrosinase
Inhibitor) ทำ�ให้ลดเลือนฝ้า รอยดำ� และความหมองคล้�ำ ของผิวพรรณ
นอกจากนี้ ยังปกป้องผิวจากรังสี UVB ซึ่งกระตุ้นให้เกิดฝ้า และ
ความหมองคล้ำ�
• ปรับสมดุลความเป็นกรดของผิว ปรับความสมดุลของผิวให้อยู่ที่
pH 5 – 5.5 ซี่งเป็น pH ที่เหมาะสมสำ�หรับผิวพรรณ
• เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว    โดยการยับยั้งเอนไซม์ที่สลายกรด
ไฮยาลูโรนิก แอซิดใต้ผิว
• ลดความมันของผิวหน้า โดยการควบคุมการทำ�งานของต่อมไขมัน
ไม่ให้ผลิตไขมันมากเกินไป ซึง่ จะก่อให้เกิดสิว หน้ามัน และหนังศีรษะมัน
เป็นรังแค
• ต้านอนุมูลอิสระ สารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่ออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมน
SOD ต้านอนุมูลอิสระภายในเซลล์

สารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่เพื่อสุขภาพ

• ปรับสมดุลน้�ำ ตาลในเลือด และลดภาวะทีเ่ ซลล์รา่ งกายดือ้ ต่อ
ฮอร์โมนอินซูลนิ สารสกัดจากลิน้ จีท่ �ำ ให้เซลล์ในร่างกายไวต่อฮอร์โมน
อินซูลนิ มากขึ้น และยังยั้งพยาธิสภาพต่างๆ ที่เกิดในผู้ป่วยเบาหวาน
ได้แก่ ต้อกระจก จอตาเสื่อม หลอดเลือดทั่วร่างกายถูกทำ�ลาย
ไตเสื่อม  เส้นประสาทส่วนปลายเสื่อม  โดยการไปยับยั้งฮอร์โมนชื่อ
อัลโดส รีดกั เทส (Aldose Reductase) ทีเ่ ป็นสาเหตุให้เกิดความเสือ่ ม
และพยาธิสภาพต่างๆ ในผูป้ ว่ ยเบาหวาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ โรคต้อกระจก
ป้องกันเส้นประสาทเสื่อม และความจำ�เสื่อมในหนูทดลองที่เป็น
เบาหวาน

• ช่วยลดน้ำ�หนัก สารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่ ให้ผลยับยั้งเอนไซม์ชื่อ
อัลฟา กลูโคซิเดส (Alpha Glucosidase Inhibitor) ซึง่ ป้องกันไม่ให้
ร่างกายย่อยคาร์โบไฮเดรตให้กลายเป็นน้�ำ ตาลโมเลกุลเล็ก ทำ�ให้ปอ้ งกัน
โรคอ้วนได้อีกด้วย และยังยับยั้งเอนไซม์ชื่อ โปรตีน ไทโรซิเนส
ฟอฟฟาเทส (Protein Tyrosinase Phosphatase Inhibitor) ซึง่ มีผล
ให้ฮอร์โมนเลปตินซึ่งทำ�ให้เกิดความรู้สึกอิ่ม ทำ�งานได้อย่างดี
• ยับยั้งเซลล์มะเร็งหลายชนิดในหลอดทดลอง ได้แก่ เซลล์มะเร็ง
กระเพาะอาหาร เซลล์มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ เซลล์มะเร็งช่องปาก เซลล์มะเร็ง
ต่อมลูกหมาก เซลล์มะเร็งปอด เซลล์มะเร็งตับ เซลล์มะเร็งหลอดลม  
เซลล์มะเร็งปากมดลูก เซลล์มะเร็งเต้านม เซลล์มะเร็งรังไข่ และ
ยับยั้งการเกิดเนื้องอกหลายชนิด

References :

1. Casirola DM, Ferraris RP (2006) a-glucosidase inhibitors prevent
diet-induced increases in intestinal sugar transport in diabetic mice.
Metabolism 55:832–841
2. Delibegovic´  M, Mody N (2009) Protein tyrosine phosphatase
1B (PTP1B) in obesity and type 2 diabetes. Acta Med Salin 38:2–7
3. Se-Ah Choi1 . Ji Eun Lee1 .et al (2017) Anti-diabetic functional
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สารสกัดจากเปลือกมังคุด
ต้านอักเสบ ต้านไวรัส ต้านเชื้อรา ต้านแบคทีเรีย

เปลือกมังคุด มีสรรพคุณในทางเภสัชวิทยามากมายมาแต่โบราณ ภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้เปลือกมังคุดในการสมานแผล
ช่วยให้แผลหายเร็ว เช่น ใช้รักษาบาดแผลพุพอง แผลเน่าเปื่อย แผลเป็นหนอง โดยการใช้เปลือกมังคุดฝนกับน้ำ�ปูนใส
ทาบริเวณแผล น้ำ�ต้มเปลือกมังคุดแห้งใช้แทนน้ำ�ยาล้างแผล หรือด่างทับทิม
สารสำ�คัญในเปลือกมังคุดมีหลายกลุ่ม ได้แก่

1. สารแทนนิน (Tannin) มีฤทธิ์สมานแผลช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น
2. สารแมงโกสทิน (Mangostin) มีชอ่ื เรียกชือ่ เดียวกับมังคุด มีฤทธิ์
ช่วยลดอาการอักเสบ และต้านเชื้อแบคทีเรียที่ท�ำ ให้เกิดหนอง มี
คุณสมบัติเป็นสารแอนตี้ออกซิแด้นท์  ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในด้าน
สุขภาพเป็นอย่างสูง โดยช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกาย และมี
คุณสมบัติในการยับยั้งเซลล์มะเร็ง และมีฤทธ์ิในการยับยั้งเชื้อ HIV
ที่ก่อให้เกิดโรคเอดส์ได้อีกด้วย
3. สารแซนโทน (Xanthones) มีฤทธิ์ลดการอักเสบ และมีฤทธิ์ใน
การยับยั้งเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคผิวหนัง และกลากได้เป็นอย่างดี
อีกด้วย

ประโยชน์ ในทางผิวหนัง

สรรพคุณในการรักษาโรคผิวหนังของเปลือกมังคุด  ได้รับ
การพิสูจน์ และยืนยันทางวิทยาศาสตร์ โดยมีคุณสมบัติยับยั้ง
แบคทีเรียทีก่ อ่ สิวได้ และยังออกฤทธิต์ า้ นเชือ้ สิวอักเสบได้ดี นอกจากนี้
ยังพบว่า สารสกัดจากเปลือกมังคุด ยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
ประสิทธิภาพสูง ลดโอกาสเกิดรอยแผลเป็นจากสิวอักเสบ และใช้ใน
การป้องกัน และรักษาสิวอักเสบได้ ปกป้องผิวจากแสงแดด
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ประโยชน์ ในด้านเภสัชวิทยาอื่นๆ
•
•
•
•
•
•
•

ต้านอักเสบ
บรรเทาอาการแพ้
ปรับสมดุลความดันโลหิต และโคเลสเตอรอลในเลือด
บำ�รุงสภาพภายในกระเพาะอาหาร ช่วยในการย่อยอาหาร
ซ่อมภาวะลำ�ไส้รั่ว
ช่วยให้ทางเดินปัสสาวะมีสภาพที่ดีขึ้น
ยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งในตับ ตับอ่อน มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่

References :

1. Immunopharmacological activity of polysaccharide from the pericarp of mangosteen garcinia: phagocytic intracellular killing activities.
J Med Assoc Thai. 1997 Sep;80
2. Histaminergic and serotonergic receptor blocking substances
from the medicinal plant Garcinia mangostana. Planta Med. 1996
Oct;62(5):471-2.
3. Inhibition of lipoprotein oxidation by prenylated xanthones derived
from mangostin. Free Radic Res. 2000 Nov;33(5):643-59.

กราฟีน

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์คลืน่ อินฟราเรด
ล่าสุดในวงการแพทย์
สารกราฟี น เป็ น สารชนิ ดใหม่ ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ กั น ว่ า
เป็นสารมหัศจรรย์แห่งคริสต์ศตวรรษที่ 21 และจะแปลงโฉมหน้า
อุตสาหกรรมหลายประเภท แกรไฟต์ เป็นชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งของ
คาร์บอนบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นวัสดุที่รู้จักกันดี และนำ�ไปใช้ในการผลิต
วัสดุหลากหลายอย่าง รวมทั้งไส้ดินสอดำ�  แต่หากทำ�การแยก
โครงสร้างของคาร์บอนในแกรไฟต์ออกเป็นชั้นบางๆ หนาเท่ากับ
อะตอมเพียง 1 ชั้น ก็จะได้สารที่เรียกว่ากราฟีน ซึ่งมีคุณสมบัติ
แตกต่างโดยสิ้นเชิง
ในขั้นตอนการแยกโครงสร้างของตัวอะตอม   เกิดการ
จัดเรียงอะตอมเป็นโครงสร้างอย่างสมบูรณ์แบบ   ทำ�ให้กราฟีนมี
ความแข็งแกร่งมากกว่าเหล็ก และยังเป็นตัวนำ�ไฟฟ้า และความ
ร้อนที่ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่ในขณะนี้ ในทางทฤษฎี กราฟีนจะเปลีย่ น
โฉมหน้าวิธกี ารผลิตแบตเตอรี่ ชิพคอมพิวเตอร์ หน้าจอทีม่ ีความ
ยืดหยุ่น และวิธีการบำ�บัดมะเร็ง โดยหลักการของการให้ความ
ร้อนลงไปที่เซลล์มะเร็ง  ซึ่งจะทำ�ให้เซลล์มะเร็งไม่สามารถมีชวี ติ
อยู่ได้ ตามทฤษฎี  Hyperthermia  in  Cancer  Therapy  โดย
นพ. Nobuhiro Yoshimizu  ว่า หากอุณหภูมริ า่ งกายของเราลดลง
เพียง 1 องศาเซลเซียส ภูมิต้านทานของเราจะลดลงถึง 40% ถ้า
เราเพิม่ อุณหภูมริ า่ งกายของเราเพียง 1 องศาเซลเซียส ภูมติ า้ นทาน
ของเราจะเพิ่มขึ้นถึง 40% และอุณหภูมิระหว่าง 40oC - 42oC
เป็นพิษต่อเซลล์ในสภาพแวดล้อมที่เป็นกรด นั่นคือ เซลล์มะเร็ง
นั่นเอง

กราฟีนกับการนำ�ความร้อน และ
การส่งคลื่นฟาร์ อินฟราเรด

นอกจากกราฟีนจะเป็นตัวนำ�ความร้อนทีใ่ ห้กระแสความร้อน
ที่คงที่แล้ว การ์ฟีนยังปล่อยคลื่นฟาร์ อินฟราเรด (Far-Infrared)
ที่ความยาวคลื่น 6-14 ไมโครเมตร ซึ่งเป็นความยาวคลื่นช่วงเดียว
กับทีร่ า่ งกายเราปล่อยออกมาอย่างสม่�ำ เสมอ ซึง่ ร่างกายจะสามารถ
ดูดกลืน และสะท้อนกลับแสงในช่วงความยาวคลื่นนี้ได้ดีที่สุด
ทั้งกระแสความร้อน และคลื่นฟาร์ อินฟราเรด มีประโยชน์ต่อ
ร่างกายในหลายแง่มุมในบริเวณที่สัมผัส ได้แก่

•
•
•
•
•
•
•

กระตุ้นการไหลเวียนเลือด และน้ำ�เหลือง
ต้านอาการอักเสบ
ลดอาการปวด
ทำ�ให้ภูมิต้านทานดีขึ้น
ซ่อมแซม และฟื้นฟูเซลล์ที่บาดเจ็บ
ช่วยให้ผิวพรรณสวยงาม
กระตุ้นการขับถ่ายของเสียออกจากเซลล์
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Vitop Graphene Eyeo Mask
o
• ปรับอุณหภูมิได้ถึง 3 ระดับ คือ 45 C 40 C
  และ 38oC
• กระตุ้นการไหลเวียนเลือด และน้ำ�เหลืองบริเวณ
  ดวงตา ทำ�ให้สุขภาพของดวงตาดีขึ้น
• กระตุ้นถ่ายเทของเสียออกจากเซลล์บริเวณดวงตา
• ทำ�ให้เซลล์บริเวณดวงตาได้รับออกซิเจนเพิ่มขึ้น
• ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณดวงตา และรอบดวงตา
• ลดอาการตาเมื่อยล้า ปวดตา ตาอักเสบ
• ให้ทั้งคลื่นความร้อน และคลื่นฟาร์ อินฟราเรด
• เหมาะกับผู้ที่ใช้สายตามาก

Smart Temperature
Control System
45oC     40oC     38oC

Vitop Graphene Neck
Protector
o
o
o
• ปรับอุณหภูมิได้ถึง 3 ระดับ คือ 45 C 40 C และ 38 C
• กระตุ้นการไหลเวียนเลือด และน้ำ�เหลืองบริเวณต้นคอ
  ทั้งกระดูก และกล้ามเนื้อ
• กระตุ้นถ่ายเทของเสียออกจากเซลล์บริเวณต้นคอ
  ทั้งกระดูก และกล้ามเนื้อ
• ทำ�ให้เซลล์บริเวณต้นคอได้รับออกซิเจนเพิ่มขึ้น
• ลดอาการเมื่อยล้า หรือปวดต้นคอ
• ลดอาการปวดจากกระดูกคอเสื่อม อักเสบ หรือบาดเจ็บ
• ให้ทั้งคลื่นความร้อน และคลื่นฟาร์ อินฟราเรด
• เหมาะกับผู้ที่มีอาการบาดเจ็บ หรือปวดเมื่อยต้นคอ ทั้ง
  กล้ามเนื้อ และกระดูก รวมทั้งผู้ที่อยู่ในท่าก้มคอ
  เป็นจำ�นวนหลายชั่วโมงต่อวัน
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สูตรสารอาหาร

สำ�หรับ
ผมสวย
ใครๆ ก็ตอ้ งการมีเส้นผมทีส่ วยงาม ทิง้ น้�ำ หนัก เป็นเงางาม
ไม่แห้งฟู หรือกรอบเสีย เส้นผมมีความหนา และแข็งแรง ไม่
บอบบาง หลุดร่วงง่าย สูตรอาหารเสริมบำ�รุงสุขภาพเส้นผม
สามารถช่วยคุณได้ ผมนุม่ เป็นประกายดุจใยไหม จัดทรงง่าย แม้
ผ่านการทำ�ทรีทเมนต์ ดัด หรือกัดสีผม ย้อมสีผมบ่อยๆ เพราะ
เราเข้าใจธรรมชาติของเส้นผม

• มิลเล็ท พาว์เดอร์ (Millet Powder) Millet หรือ ข้าวฟ่าง
มีโปรตีนสูง กรดอะมิโนหลากหลายชนิด มีธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัส วิตามินบี
และซิลิก้า รวมทั้งกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายชนิด ซึ่งเป็นองค์ประกอบของ
การสร้างโปรตีนเคราทิน (Keratin) ทำ�ให้ผวิ ผม เล็บ มีสขุ ภาพแข็งแรง และ
สวยงาม
• สารสกัดจากฮอสเทล (Horsetail Extract) สารสกัดจาก
หญ้าหางม้า มีการนำ�มาใช้ในการรักษาอาการผมร่วง เพราะหญ้าหางม้ามี
สารซิลิก้าสูง ซึ่งซิลิก้าเป็นส่วนประกอบของผิว ผม เล็บ อีกทั้งยังช่วยใน
เรือ่ งของการดูดซึมวิตามิน และแร่ธาตุตา่ งๆ ของร่างกายให้ดขี น้ึ    ช่วย
บำ�รุงรากผมให้แข็งแรง ให้ความชุม่ ชืน่ และปรับสภาพเส้นผมให้นมุ่ สลวย
เป็นเงางาม สารสกัดจากหญ้าหางม้า มีประสิทธิภาพสูง ช่วยเสริมสร้าง
การเจริญเติบโต และสร้างความแข็งแรงของเส้นผม เหมาะกับผู้ที่ผมร่วง
หรือต้องการจะปลูกผม เนือ่ งจากมี Amino Acid และ Phytosterols ซึง่
จะสร้างความแข็งแรงให้กับรูขุมขน นอกจากนี้ยังเพิ่มการไหลเวียนของ
เลือดในหนังศีรษะ กระตุ้นรูขุมขน และลดการผลิตไขมัน หรือน้�ำ มันใน
หนังศีรษะ แล้วยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยฟื้นฟูผิว ทำ�ให้ผิว
มีสุขภาพดีอีกด้วย
• เบต้ากลูแคนจากบรีเวอร์ยีสต์ (Beta Glucan from
Brewer’s Yeast) เป็นเบต้ากลูแคนชนิด 1,3 และ 1,6 ช่วยกระตุ้น
ภูมิต้านทานของร่างกาย และกระตุ้นภูมิต้านทานผิว
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• แอล เมทิโอนีน (L-Methionine) เป็นองค์ประกอบสำ�คัญในการสร้าง
โปรตีนหลายชนิดในร่างกาย ให้แร่ธาตุซัลเฟอร์ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำ�คัญ
ของผิว ผม เล็บ
• แอล ซีสเทอีน (L-Cysteine) แอล ซีสเทอีน ทำ�ให้เส้นผมมีความหนา
ขึน้ และเป็นโครงสร้างสำ�คัญของเคราทิน โปรตีนสำ�คัญทีเ่ ป็นโครงสร้างของ
ผิว ผม เล็บ แอล ซีสเทอีนทำ�ให้ผมไม่ขาด แตกปลาย หรือเปราะหักง่าย
ชัน้ คอร์เท็กซ์ ซึง่ เป็นชัน้ ทีห่ นาทีส่ ดุ ของเส้นผมมีปริมาณแอล ซีสเทอีนอยูถ่ งึ
75% และยังเป็นส่วนประกอบสำ�คัญของไดซัลไฟด์ บอนด์ (Disulfide
Bond) ที่ท�ำ ให้เส้นผมยังคงสภาพอยู่ได้ ทำ�ให้ผมมีความชุ่มชื้น ดูมีน�้ำ หนัก
แอล ซีสเทอีน ยังช่วยให้รา่ งกายใช้ประโยชน์จากสารไบโอติน หรือวิตามินบี 7
ซึ่งเป็นสารอาหารสำ�คัญในการกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผม
• ผงแฟล็คซีท (Flax Seed Powder) แฟล็คซีท อุดมไปด้วยวิตามินอี
ปรับสมดุลการผลิตไขมันในต่อมไขมันบนผิวหนัง และหนังศีรษะ ทำ�ให้
หนังศีรษะไม่มัน ป้องกันผมร่วง เป็นแหล่งสำ�คัญของกรดไขมันโอเมก้า-3
สำ�คัญสำ�หรับสุขภาพที่ดีของเส้นผม ทำ�ให้รากผม และเส้นผม ไม่ขาด
ความชุ่มชื้น ไม่แห้งกร้าน แตกหัก แตกปลายง่าย ป้องกันการเกิดรังแค
และผื่นแพ้บริเวณหนังศีรษะ
• ซีลีเนียม อะมิโน แอซิด คีเลท (Selenium AAC)   ซีลีเนียม
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ   ที่สำ�คัญต่อการมีสุขภาพดีของเส้นผม   และ
การเจริญงอกใหม่ของเส้นผม รวมทั้งช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น ทั้งแผลไหม้
และแผลถลอกบนผิวหนัง ซีลีเนียมมีปริมาณมากในต่อมไธรอยด์ และมี
ความสำ�คัญต่อการทำ�งานอย่างเป็นปกติของไธรอยด์ฮอร์โมน ซีลีเนียมยัง
กำ�จัดรังแค และมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อราบริเวณหนังศีรษะ และช่วย
กระตุ้นการงอกใหม่ของรากผม
• โครเมียม อะมิโน แอซิด คีเลท (Chromium AAC) ช่วยป้องกัน
ผมร่วง
• ซิงค์ อะมิโน แอซิด คีเลท (Zinc AAC)  ซิงค์เป็นแร่ธาตุส�ำ คัญที่
หากร่างกายได้รับไม่เพียงพอ จะทำ�ให้เกิดผมร่วง ซิงค์ยังมีบทบาทสำ�คัญ
ในการสร้างรหัสพันธุกรรม (DNA) และรหัสการสร้างโปรตีน (RNA)
ภายในเซลล์ ซึง่ สำ�คัญสำ�หรับการงอกใหม่ของรากผม ซิงค์ยงั ป้องกันการเกิด
รังแคอีกด้วย
• ดีแคลเซียม แพนโททิเนต (D-Calcium Pantothenate)
แพนโททินคิ แอซิด หรือวิตามินบี 5 เป็นวิตามินทีส่ �ำ คัญต่อความแข็งแรง
ของรากผม  หากขาดวิตามินบี 5  จะทำ�ให้รากผมอ่อนแอ  และผมร่วง
การได้รับวิตามินบี 5 ทำ�ให้เส้นผมหนาขึ้นด้วย

• ดี-ไบโอติน (D-Biotin) ไบโอติน หรือวิตามินบี 7 มีความสำ�คัญ
กับสุขภาพ และการเจริญงอกงามของผิว ผม เล็บ

• วิตามินอี (Vitamin E) ป้องกันผมร่วง กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต
ไปเลี้ยงหนังศีรษะ ควบคุมการผลิตน้ำ�มันจากต่อมไขมัน ต้านอนุมูลอิสระ
ต้านอักเสบ ต้านอาการแพ้ รักษาหนังศีรษะ ทำ�ให้ผมเป็นประกายเงางาม
มีน�้ำ หนัก
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Ubiquinol

ในน้ำ�มันมะกอก สุดยอดโคคิวเทน
สุดยอดสารอาหารบำ�รุงหัวใจ
และลดความดันโลหิต
โคเอนไซม์คิวเทน หรือโคคิวเทน มีอกี ชือ่ หนึง่ ว่า Ubiquinone

(ยูบิควิโนน)
เมื่อเรารับประทานโคเอนไซม์คิวเทนเข้าไปในร่างกาย
Ubiquinone จะถูกเปลีย่ นรูปเป็น Ubiquinol (ยูบคิ วินอล) ซึง่ เป็นรูปแบบ
ที่ออกฤทธิ์โดยตรง
นักวิทยาศาสตร์ พบว่า ในคนแต่ละคน ร่างกายจะมีความสามารถ
ในการเปลี่ยน  Ubiquinone  ไปเป็น  Ubiquinol  ได้ไม่เท่ากัน และยัง
พบว่า  ร่างกายสามารถดูดซึม  Ubiquinol  ได้ดีกว่า Ubiquinone  มี
การประมาณว่า ในปริมาณทีเ่ ท่ากัน Ubiquinol จะมีระดับยาในเลือดหลัง
การรับประทานมากกว่า Ubiquinone ถึง 2-3 เท่า (เทียบการรับประทาน
Ubiquinol 30 มก. เท่ากับการรับประทานโคเอนไซม์ควิ เทน (Ubiquinone)
ถึง 100 มิลลิกรัม
เมื่อเรารับประทานโคคิวเทนเข้าไป   โคคิวเทนส่วนหนึ่ง ยัง
คงอยู่ในรูปแบบของ Ubiquinone ในขณะที่บางส่วนถูกเปลี่ยนเป็น
Ubiquinol ซึง่ เป็นรูปแบบทีอ่ อกฤทธิ์ การรับประทาน Ubiquinol ซึง่ เป็น
รูปแบบทีอ่ อกฤทธิ์โดยตรง จะทำ�ให้ใช้ปริมาณในการรับประทานน้อยกว่า
การรับประทานโคคิวเทนถึงประมาณ 3 เท่า ระยะเวลาในการออกฤทธิ์
รวดเร็วกว่า และระยะเวลาในการออกฤทธิจ์ ะอยูไ่ ด้นานกว่าด้วย
ในโรคที่ต้องใช้การรับประทานโคคิวเทนในปริมาณมากต่อวัน
เช่น โรคหัวใจ และหลอดเลือด และโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งต้องการ
การรับประทานโคคิวเทนถึงวันละ 100 มิลลิกรัม/วัน จะสามารถเทียบ
ได้กับการรับประทาน Ubiquinol ในปริมาณ 30 มิลลิกรัม/วัน เท่านั้น
เพื่อจะได้รับผลแบบเดียวกัน
งานวิจัยทางการแพทย์ของการใช้โคเอนไซม์คิวเทนในปัจจุบัน
มีตง้ั แต่การรับประทานโคคิวเทนในการป้องกัน และร่วมรักษาโรคหัวใจ  และ
หลอดเลือด การป้องกันมะเร็งผิวหนัง และป้องกันความชราของผิวพรรณ
การป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งเต้านม การปรับสมดุลน้ำ�ตาล

ในเลือดในผู้ป่วยเบาหวาน และการป้องกันการถูกทำ�ลาย และสูญเสีย
ความยืดหยุ่นของด้านในผนังหลอดเลือด การชะลอความก้าวหน้าของ
โรคพาร์กนิ สัน การป้องกันการปวดศีรษะไมเกรน การกระตุน้ ภูมติ า้ นทาน
การป้องกันโรคของเหงือก และฟัน การป้องกันสายตาเสือ่ ม และการเพิม่
ความแข็งแรง และจำ�นวนสเปิร์มที่มีชีวิตในเพศชาย
น้�ำ มันมะกอก  เป็นน้�ำ มันทีไ่ ด้รบั การยกย่องในวงการเวชศาสตร์
ชะลอวัย ว่าเป็นน้ำ�มันที่ให้ผลดีที่สุดต่อโรคหัวใจ และหลอดเลือด มี
รายงานวิ จั ย ถึ ง ผลในการปรั บ สมดุ ลไขมั นในเลื อ ดของน้ำ � มั น มะกอก
ในผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง รวมทั้งการปรับสมดุลความดันโลหิต ในผู้ที่มี
ความดันโลหิตสูง และช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะหัวใจห้องบน
สั่นพลิ้วได้
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ดิฉันรู้สึกประทับใจในผลิตภัณฑ์ ไวทอปมากๆ ค่ะ และมั่นใจว่า
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และเห็นผลตั้งแต่เริ่มใช้
ดิฉันมีปัญหาสุขภาพ คือมีอาการปวดท้องประจำ�เดือน
อยู่เป็นประจำ�  มักจะปวดอย่างรุนแรงทุกครั้ง และยังมีอาการ
เส้นเลือดขอด เป็นตะคริว และชาตรงบริเวณปลายนิว้ เท้าด้วย
เพราะดิฉันเคยเป็นช่างเสริมสวย ทำ�ให้ต้องยืนเป็นเวลานานๆ
ติดต่อกันหลายชัว่ โมง จนกระทัง่ ดิฉนั มีโอกาสได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
เส้นใยอัจฉริยะไวทอป  คือกางเกงในไวทอป และถุงเท้าไวทอป
ร่วมกับการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษทั ไทยธรรมฯ
คือ น้�ำ มันเมล็ดองุน่ สกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุน่ และสมุนไพร
ชะลอวัยตำ�รับไทย ผ่านไปประมาณ 1 เดือน ผลปรากฏว่า ไม่มี
อาการปวดท้องประจำ�เดือนอีกแล้ว อาการเส้นเลือดขอดก็ลดลง
จากที่มักเป็นตะคริวอยู่บ่อยๆ ก็หายไป และอาการชาบริเวณ
ปลายนิว้ เท้าก็ดขี น้ึ ด้วย ดิฉนั รูส้ กึ ประทับใจมาก จึงใช้ทป่ี ดิ ตาไวทอป
ด้วย เพราะรู้สึกว่าสายตาอ่อนล้ามาก และมีอาการปวดบริเวณ
รอบดวงตาด้วย  ดิฉันสวมใส่ขณะนอนหลับตลอดคืน เมื่อตื่นนอน
รู้สึกได้เลยว่าสบายตามาก  ไม่ปวดตาอีกเลย  นอกจากนี้ดิฉันยัง
ติดตั้งเครื่องผลิตน้ำ�อัลคาไลน์ไวทอป เพื่อไว้ใช้ดูแลสุขภาพของ
ทุกคนในครอบครัวด้วย    ดิฉันรู้สึกประทับใจในผลิตภัณฑ์ไวทอป

มากๆ ค่ะ และมั่นใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และเห็นผลตั้งแต่
เริ่มใช้ ดิฉันต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไทยธรรมฯ ที่ทำ�ให้
ดิฉันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

คุณณัฐวีณ์ ปัญญาทินรัตน์

อายุ 42 ปี อาชีพ นักธุรกิจไทยธรรม
จังหวัด นครนายก

รับประทานต่อเนื่องตลอด 1 เดือน น้�ำ หนักลดลงไป 4.5 กิโลกรัม ความดันโลหิต
จาก 200 ลดลงเหลือ 160 ค่าน้ำ�ตาลในเลือดก็ลดลง จาก 226 เหลือ 160

Before
ม.ค. 61 104 Kg.

After
มี.ค. 61 90.5 Kg.

คุณชลิตา สร้อยทอง

อายุ 40 ปี อาชีพ นักธุรกิจออนไลน์
จังหวัด ชลบุรี

ดิฉันมีปัญหาเรื่องน้ำ�หนักตัวที่มากถึง 104 กิโลกรัม สารสกัดจากมะขามป้อม สารสกัดแอสต้าแซนทินเพื่อ
ทำ�ให้มปี ญ
ั หาสุขภาพตามมา คือไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิต การซ่อมแซมร่างกาย และน้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็น
สูง และโรคเบาหวาน มักมีอาการหายใจไม่คอ่ ยสะดวก ทำ�อะไร ผสมสารสกัดเมล็ดองุน่ ผลปรากฏว่า น้�ำ หนักลดลงไปอีก
นิดหน่อยก็เหนือ่ ยง่าย และมีอาการปวดหัว เวียนหัวอยูบ่ อ่ ยๆ   9 กิโลกรัม ผิวพรรณดูสดใสขึ้น อาการที่เคยเป็นก็ดีขึ้น
แพทย์แนะนำ�ให้ลดน้ำ�หนักโดยด่วน   ดิฉันจึงพยายามหาวิธี มาก ความดันโลหิตลดลงเหลือ  140  ไม่มอี าการเวียนหัว
ลดน้�ำ หนัก แรกๆ ก็ใช้ยาลดน้�ำ หนัก แต่น�ำ้ หนักก็ลดลงไปไม่มาก หายใจสะดวกขึ้น ไม่เหนื่อยง่าย ทำ�ให้ดิฉันดีใจมาก
จึงหันมาออกกำ�ลังกาย   และปรับเปลีย่ นการรับประทานอาหาร เหมือนได้ชีวิตใหม่ ต้องขอบคุณบริษัท ไทยธรรมฯ ที่มี
จนกระทัง่ มีโอกาสได้พดู คุยกับคุณเอกจิต ฉิมหมอไว หรือคุณเอก ผลิตภัณฑ์ดีๆ ไว้ใช้ดูแลสุขภาพ
ที่แนะนำ�ให้ใช้สูตรลดน้ำ�หนักแบบคีโตเจนิค ไดเอท ควบคู่กับ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม มีน�ำ้ มันมะพร้าว
สกัดเย็นผสมโคคิวเท็น น้ำ�มันปลาสกัดชนิดกรดไขมัน EPA
เข้มข้น สมุนไพรจีนชาชงเพื่อการล้างพิษ และช่วยระบาย
และสารสกัดจากสาหร่ายสีน้ำ�ตาล รับประทานต่อเนื่องตลอด
1 เดือน น้�ำ หนักลดลงไป 4.5 กิโลกรัม สัดส่วนก็ลดลงด้วย  และ
ที่สำ�คัญความดันโลหิต จาก 200 ลดลงเหลือ 160 ค่าน้ำ�ตาล
ในเลือดก็ลดลง จาก 226 เหลือ 160 ด้วย เดือนที่ 2 ดิฉัน
จึงเพิ่มสารอาหารเพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนชนิดชงดื่ม
รสโกโก้ สารสกัดจากเมล็ดองุ่น และเปลือกสน เพื่อบำ�รุง
ผิวพรรณ สารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดจากมะเขือเทศ

ผิวพรรณสดใสขึ้น ผมไม่หลุดร่วง เล็บก็ ไม่ฉีกขาดง่าย อาการปวดเข่า และปวดหลัง
ก็ ไม่มีอีกแล้ว ทำ�ให้ดิฉันรู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้น เหมือนได้กลับมาเป็นสาวอีกครั้ง
พอดิฉันอายุย่างเข้า 50 ปี ร่างกายก็เกิดการเปลี่ยนแปลง  
เส้นผมเริม่ ขาดหลุดร่วงง่าย เล็บไม่เเข็งแรง ฉีกง่าย ผิวพรรณไม่สดใส
ดูหมองคล้ำ� ขอบตาเริ่มคล้ำ� และเมื่อนั่งนานๆ  ก็จะมีอาการปวดเข่า
หรือปวดหลังเป็นบางครั้ง และยังมีอาการภูมิแพ้ ที่มักจะมีผื่นคัน
จาม มีน�ำ้ มูกเหมือนเป็นหวัด ทำ�ให้ดฉิ นั เริม่ หันมาดูแลตัวเองเป็นพิเศษ  
จนได้มารู้จักกับบริษัท ไทยธรรมฯ จากการแนะนำ�จากคุณลัดดาวัลย์   
เอี่ยมศิริ หรือคุณดา ที่แนะนำ�ลองรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
คือสารสกัดจากพรีไบโอติก และโพรไบโอติก สารอาหารเพื่อกระตุ้น
การสร้างคอลลาเจนชนิดชงดืม่ รสโกโก้ สารสกัดคอลลาเจนเปปไตด์
100% น้�ำ มันเมล็ดองุน่ สกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุน่ สารสกัดจาก
กระดูกอ่อนปลาฉลามผสมคอลลาเจน และสารอาหารเพื่อป้องกัน
กระดูกเสือ่ ม กระดูกพรุน หลังจากรับประทานได้ 1 เดือน ผิวพรรณที่
เคยหมองคล้�ำ ก็เริม่ มีน�ำ้ มีนวลขึน้ ผมหลุดร่วงน้อยลง และนัง่ ได้นานขึ้น
อาการปวดเข่า และปวดหลังดีกข็ น้ึ ก็รสู้ กึ ประทับใจมาก จึงรับประทาน
สารสกัดจากมะขามป้อม สารอาหารกระตุ้นโกรทฮอร์โมนเพื่อ
การย้อนวัย ถังเช่าผสมสารสกัดจากเห็ดหลินจือ และสมุนไพร
ชะลอวัยตำ�รับไทยเพิ่มด้วย   และหลังจากรับประทานไป 3 สัปดาห์
14

อาการภูมิแพ้ก็ดีขึ้นมาก และที่เห็นได้ชัดเจนคือ ผิวพรรณ
สดใสขึน้ ผมไม่หลุดร่วง เล็บก็ไม่ฉกี ขาดง่าย อาการปวดเข่า
และปวดหลังก็ไม่มีอีกแล้ว ทำ�ให้ดิฉันรู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้น
เหมือนได้กลับมาเป็นสาวอีกครั้ง
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

คุณอิสราภรณ์ เรืองฤทธิ์
อายุ 58 ปี อาชีพ นักธุรกิจอิสระ
จังหวัด ปราจีนบุรี

ทุกครั้งที่ต้องขับรถไปต่างจังหวัด ดิฉันจะต้องมีผลิตภัณฑ์
เส้นใยอัจฉริยะไวทอป ติดรถไปด้วยทุกครั้งเลยค่ะ

คุณเอกจิต ฉิมหมอไว
อายุ 41 ปี อาชีพ แม่บ้าน
จังหวัด ชลบุรี

ดิฉันเคยมีอาการปวดตา จึงลองใช้ที่ปิดตาไวทอป
ก็รู้สึกสบายตามาก นอนหลับลึกขึ้น ตื่นขึ้นมาก็ไม่ปวดตาเลย
และยังได้ลองใช้ยาสีฟันไวทอปด้วย ก็ชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้
เพราะตืน่ มาไม่มปี ญ
ั หาเรือ่ งกลิน่ ปากเลย  และยังสวมใส่ถงุ เท้า
ไวทอป และที่รัดเข่าไวทอปด้วย   เพราะดิฉันต้องขับรถไป
ต่างจังหวัดบ่อยๆ ทำ�ให้ปวดหัวเข่า และเท้าบวม  หลังจากที่
สวมใส่ถงุ เท้าไวทอป และทีร่ ดั เข่าไวทอปแล้ว ดิฉนั ก็ลมื ไปเลย
ว่าเคยปวดหัวเข่า แถมเท้าก็ไม่บวมด้วย ทุกครั้งที่ต้องขับรถ
ไปต่างจังหวัด ดิฉันจะต้องมีผลิตภัณฑ์เส้นใยอัจฉริยะไวทอป
ติดรถไปด้วยทุกครั้งเลยค่ะ จนกระทั่งได้ทราบคุณสมบัติของ
ที่รัดเอวไวทอปพลังแม่เหล็ก และเส้นใย MBF ก็รู้สึกสนใจ
เพราะมีอาการปวดหลัง ปวดเอวอยู่ จึงสั่งซื้อมาลองใช้  
ดิฉันใส่ติดตัวทั้งวัน ไม่ว่าเป็นเวลาทำ�งาน และขับรถ รู้สึก
สบายตัวมาก อาการปวดหลัง และปวดเอวก็ลดลง วันหนึง่
ดิฉนั ไปรับประทานอาหารนอกบ้าน แล้วรูส้ กึ จุกเสียด เเน่นท้อง
มาก จึงรีบใส่ทร่ี ดั เอวไวทอปพลังแม่เหล็ก และเส้นใย MBF   
พร้อมกับรับประทานสมุนไพรจีนชาชงเพื่อการล้างพิษ และ
ช่วยระบาย และสารสกัดจากสมอไทยเพื่อการลดน้ำ�หนัก

และล้างพิษ  ผ่านไปประมาณ 2 ชัว่ โมงก็ขบั ถ่าย อาการจุกเสียด
ก็หายไป  รูส้ กึ โล่งตัวเลยค่ะ ทุกวันนีด้ ฉิ นั ก็ยงั สวมใส่อยูเ่ ป็นประจำ� 
นอกจากได้สุขภาพที่ดีแล้ว ยังได้บุคลิกภาพที่ดูดีขึ้น เพราะว่า
เอวเล็กลง และหลังตรงมากขึ้นด้วย ดิฉันต้องขอขอบคุณบริษัท
ไทยธรรมฯ มากค่ะ ที่มีผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพไว้ใช้ดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

หลังจากรับประทานไปเพียง 4 วัน อาการทีเ่ ห็นได้ชดั เจนทีส่ ดุ คือ ไม่เวียนศีรษะเหมือนเมือ่ ก่อน
อาการเหนื่อยง่ายลดลง จึงรับประทานต่อเนื่องตลอด 3 เดือน อาการที่เคยเป็นก็หายเป็นปกติ
ดิฉนั มีปญ
ั หาสุขภาพ คือมีอาการเจ็บหน้าอกข้างซ้าย  และ
เหนือ่ ยง่าย เวลาลุกจากทีน่ อน มักจะหน้ามืด เวียนศีรษะ ประกอบกับ
ดิฉนั มีน�ำ้ หนักตัว 65 กิโลกรัม ทำ�ให้รสู้ กึ อึดอัด และเหนือ่ ยง่าย จึงไป
ตรวจทีโ่ รงพยาบาล ทัง้ ตรวจคลืน่ หัวใจ เจาะเลือด เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
ทำ� CT Scan วิง่ สายพาน แต่แพทย์กย็ งั หาสาเหตุไม่พบว่าเป็นอาการ
ของโรคอะไรกันแน่  จนมีโอกาสพูดคุยกับคุณณัฐวีณ  
์ ปัญญาทินรัตน์
หรือโค้ชนิม่ ดิฉนั จึงถือโอกาสตรวจเช็คพลังงานสุขภาพกับโค้ชนิม่ ด้วย  
ผลการตรวจ พบว่า ดิฉนั มีปญ
ั หาในเรือ่ งพลังงานของหลอดเลือด
เยอะมาก โค้ชนิม่ จึงแนะนำ�ให้ลองรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ของไทยธรรม คือ น้�ำ มันเมล็ดองุน่ สกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุน่
สารสกัดจากน้�ำ มันรำ�ข้าวผสมโคคิวเทน และน้�ำ มันปลาผสมสารสกัด
จากใบเเปะก๊วย หลังจากรับประทานไปเพียง 4 วัน อาการทีเ่ ห็นได้
ชัดเจนทีส่ ดุ คือไม่เวียนศีรษะเหมือนเมื่อก่อน เหนื่อยง่ายลดลง จึง
รับประทานต่อเนื่องตลอด 3 เดือน อาการทีเ่ คยเป็นก็หายเป็นปกติ  
หลังจากนัน้ โค้ชนิม่ ได้แนะนำ�ให้ลดน้�ำ หนัก โดยใช้สตู รคีโตเจนิค ไดเอท
ควบคูก่ บั รับประทานสารอาหารเพือ่ การบำ�รุงตับ สมุนไพรจีนชาชง
เพือ่ การล้างพิษ และช่วยระบาย สารสกัดจากพรีไบโอติก และ
โพรไบโอติก น้�ำ มันมะพร้าวสกัดเย็นผสมโคคิวเท็น น้�ำ มันปลาสกัด

ชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น สารสกัดจากสมอไทยสูตร
ลดน้�ำ หนักล้างพิษ และสารสกัดจากสาหร่ายสีน�ำ้ ตาล ผ่านไป
เพียง 2 เดือน น้�ำ หนักตัวลดลงไปถึง 6 กิโลกรัม ดิฉนั ดีใจมาก
ค่ะ และทีด่ ใี จมากทีส่ ดุ   คือ  สุขภาพแข็งแรงขึน้ กว่าเดิมมาก
ต้องขอบคุณโค้ชนิม่   และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม
ที่ทำ�ให้ดิฉันมีสุขภาพที่ดี และแข็งแรงขึ้น
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

Before
ต.ค. 60 65 Kg.

After
ม.ค. 61 59 Kg.

คุณกัญรินทร์ แสงมรกต
อายุ 48 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
จังหวัด ปราจีนบุรี

หลังจากรับประทานต่อเนื่องตลอด 2 เดือน ผลปรากฏว่า
อาการปวดตึงที่ข้อเข่าดีขึ้นมาก อาการเจ็บลดลง นั่งคุกเข่า และนั่งพับเพียบได้
และไม่ต้องรับประทานยาคลายกล้ามเนื้ออีกแล้ว

คุณพยอม โพธิท์ อง

อายุ 56 ปี อาชีพ รับราชการครู
จังหวัด กาญจนบุรี

ดิฉันมีปัญหาสุขภาพ คือมีอาการข้อเข่าเสื่อม  
เวลาเดินจะรู้สึกตึงที่ขา
และเจ็บที่บริเวณหัวเข่ามาก
ทำ�ให้นั่งคุกเข่า หรือพับเพียบก็ไม่ได้ แพทย์ฉีดยา และ
จ่ายยาคลายกล้ามเนื้อมาให้ แต่รับประทานแล้ว รู้สึกว่า
อาการไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ นอกจากนี้ดิฉันยังมีปัญหาในเรื่อง
ของความดันโลหิตสูง ถ้าวันไหนที่ดิฉันปวดข้อเข่ามาก ก็
จะรู้สึกเครียด และทำ�ให้ความดันโลหิตสูงถึง 190 จนต้อง
รับประทานยาลดความดัน  นอกจากนีด้ ฉิ นั มักจะปวดศีรษะ
เมื่อไม่ได้ดื่มกาแฟ
ดิฉันมีอาการแบบนี้มานานหลายปี  
จนมีโอกาสรูจ้ กั ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม จากการ
แนะนำ�ของคุณแม่แป๊ว คุณแม่ของคุณนฤมล  สังข์เกิดสุข
หรือโค้ชหนู   ที่แนะนำ�ให้ลองรับประทานน้ำ�มันปลาสกัด
ชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น น้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็น
ผสมสารสกัดเมล็ดองุน่ สารสกัดคอลลาเจนเปปไทด์ 100%
น้ำ�มันปลาผสมสารสกัดจากใบแปะก๊วย สารอาหารบำ�รุง
ตับ และสารอาหารเพื่อป้องกันกระดูกเสื่อม กระดูกพรุน
หลังจากรับประทานต่อเนื่องตลอด 2 เดือน ผลปรากฏว่า

อาการปวดตึงที่ข้อเข่าดีขึ้นมาก อาการเจ็บลดลง นั่งคุกเข่า และ
นั่งพับเพียบได้ และไม่ต้องรับประทานยาคลายกล้ามเนื้ออีกแล้ว
วันไหนที่ไม่ได้ดื่มกาแฟก็ไม่ค่อยปวดศีรษะแล้ว หลังจากที่ดิฉัน
สุขภาพดีขน้ึ แล้ว ก็เริม่ แนะนำ�ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม
ให้กบั คนรอบข้างด้วย  เพราะอยากให้ทกุ คนมีสขุ ภาพทีด่   
ี และ
แข็งแรงขึ้นเหมือนกับดิฉัน ต้องขอขอบคุณโค้ชหนูที่แนะนำ�
ผลิตภัณฑ์ดีๆ ให้รบั ประทานค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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มกราคม 2018

มกราคม 2018

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน มกราคม 2018

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน มกราคม 2018

คุณมนต์สินี สิงห์กิจขจร

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย

ศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรมฯ จ.จันทบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,690,730 บาท

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 550,370 บาท

กุมภาพันธ์ 2018

กุมภาพันธ์ 2018

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กุมภาพันธ์ 2018

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กุมภาพันธ์ 2018

คุณมนต์สินี สิงห์กิจขจร

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย

ศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรมฯ จ.จันทบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,058,105 บาท

New
Active
Recruit
2018
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ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 498,840 บาท

คุณโสน โพธิ์คำ�
มกราคม 2018

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน มกราคม 2018
มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 13 ท่าน

กุมภาพันธ์ 2018

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน กุมภาพันธ์ 2018
มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 12 ท่าน

ไปไต้หวันกับ
Vitop Trip 2019
We love VITOP

ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอเชิญชวนท่านผู้นำ�  ผู้เป็นเจ้าของศูนย์ใหญ่ และศูนย์ย่อย ผู้รักเส้นใยอัจฉริยะเพื่อสุขภาพไวทอป ไบโอเอนเนอร์จี ในเดือนมีนาคม 2019 ด้วยทริป
ท่องเที่ยวสุดประทับใจ เยือนประเทศไต้หวัน 4 วัน 3 คืน สนุกสนานกับการแช่น้ำ�แร่ในห้องพักส่วนตัว ล่องเรือชมความงามในทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับ
ภาพวาด เปรียบเสมือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน นมัสการศาลเจ้าขงจื้อ และศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ เยี่ยมชมวัดจงไถฉานซื่อ ซึ่งเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน
งบประมาณสร้างกว่าหมื่นล้านบาท ชมอุทยานเย๋หลิ่ว เดินทางสู่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์ไต้หวัน มีทั้งแหล่งเสื้อผ้า
แบรนด์เนมต่างๆ ด้วยเงื่อนไขสุดพิเศษ เฉพาะศูนย์ใหญ่ และศูนย์ย่อยเท่านั้น

พาคนที่คุณรัก ท่องเที่ยวไปกับเรา ครอบครัวไทยธรรม ด้วยกติกาที่คุณทำ�ได้
กติกาท่องเที่ยว
กฎเกณฑ์การคิดคะแนน
1. เป็นผู้น�ำ ที่เปิดศูนย์ใหญ่ หรือศูนย์ย่อย
2. มียอดจำ�หน่ายไวทอป (รวมผลิตภัณฑ์เส้นใยอัจฉริยะ MBF®
และเครื่องผลิตน้ำ�อัลคาไลน์ไวทอป ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม
2017 ถึง 5 ธันวาคม 2018 (12 เดือน) 1,500,000
คะแนน (เฉลี่ยเดือนละ 125,000 คะแนน)
3. Vitop Trip 2019 ไม่สามารถนำ�ยอดผลิตภัณฑ์ไวทอป ไปรวม
กับโปรโมชัน่ ยอดศูนย์ประจำ�เดือนได้

1. คะแนนทุกคะแนน นำ�ไปรวม Trip ใหญ่ต่างประเทศ และคะแนน
Booming Thaidham
2. คะแนนทุกคะแนน สามารถนำ�มาคำ�นวณเป็นตั๋วฟรี หรือส่วนหนึ่ง
ของตั๋ว Vitop Trip 2019 ได้
3. เมื่อสิ้นสุดการนับคะแนน Vitop Trip ในวันที่ 5 ธันวาคม 2018
ท่านสามารถนำ�คะแนน 1.5 ล้านคะแนน มาแลกเป็นตัว๋ ไปท่องเทีย่ ว
หรือโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม หรือเวชสำ�อาง มูลค่าเท่าตั๋ว
ท่องเที่ยวตามโปรโมชั่นศูนย์ย่อยของเดือนมกราคม 2019

2018
สู่ดินแดนแห่งทะเลทรายสุดอัศจรรย์
ท่องเที่ยวดูไบ 5 วัน 3 คืน

เยี่ยมชมกรุงอาบูดาบี้ เมืองที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นสรวงสวรรค์แห่งทะเลทราย นำ�ท่านชม
Sheikh Zayed Mosque  สุเหร่าประจำ�สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  ทีใ่ หญ่โตเป็นอันดับ  3  ของโลก
ชม Heritage Village หมูบ่ า้ นพืน้ เมือง จำ�ลองความเป็นอยูข่ องชาวเบดูอนิ ทีเ่ คยเร่รอ่ นอยูใ่ นทะเลทราย
เยี่ยมชมห้างดูไบ ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น�้ำ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่
ภายใน ชมน้ำ�พุเต้นระบำ�ที่สวยงามติดอันดับต้นของโลก ถ่ายรูปกับ “บุรจญ์คาลิฟา” ตึกที่สูงที่สุด
ในโลก ชม Medinat Jumeirah Souk เวนิสแห่งดูไบ ชมทัวร์ทะเลทรายแห่งความอัศจรรย์

พาคนทีค่ ณ
ุ รัก ท่องเทีย่ วไปกับเรา ครอบครัวไทยธรรม ด้วยกติกาทีค่ ณ
ุ ทำ�ได้
กติกาท่องเที่ยว
กฎเกณฑ์การคิดคะแนน
1. มีตำ�แหน่งโกเมนขึ้นไป
2. เก็บคะแนน 12 เดือน (สิงหาคม 2017กรกฎาคม 2018) ท่องเที่ยวประมาณ ตุลาคม
2018
3. คะแนนยอดซื้อกลุ่มส่วนตัว 12 เดือน สะสม
รวมกัน 360,000 คะแนน (เฉลี่ยเดือนละ
30,000  คะแนน)  และคะแนนยอดกลุ่ม
ของลูกโกเมนชั้นที่ 1 รวมกัน 2,300,000
คะแนน (เฉลี่ยเดือนละ 192,000 คะแนน
หากมีโกเมน 8 คน เฉลี่ยยอดกลุ่มคนละ
24,000 คะแนนต่อเดือน)
4. ต้องยืน่ ใบสมัคร Promotion ท่องเทีย่ วก่อนวันที่
30 มิถนุ ายน 2018

1. ผู้สมัครทุกท่านจำ�เป็นต้องผ่านกติกาข้อแรก
(ยอดซื้อกลุ่มส่วนตัวสะสม 12 เดือน รวมกัน
360,000 คะแนน) เพื่อรับสิทธิ์การไปท่องเที่ยว
กับไทยธรรม
2. ผู้สมัครที่ผ่านกฎกติกาข้อแรก สามารถนำ�คะแนน
ยอดซื้อกลุ่มส่วนตัวชั้นที่ 1 มาคำ�นวณมูลค่าตั๋ว
ตามจริง เช่น ทำ�คะแนนได้ 40% จากกติกา จะต้อง
จ่ายค่าตั๋วมูลค่า 60%
3. หากมียอดกลุม่ ส่วนตัวของลูกชัน้ ที่ 1 สะสมเกินกว่า
50%  ( คะแนนกลุม่ ลูกโกเมนชัน้ ที่ 1 สะสมเกิน
1,150,000 คะแนน ) มีสิทธิ์รับการ Roll Up   
คะแนนจาก Down-Line
4. คะแนนยอดซื้อกลุ่มส่วนตัวที่ท�ำ คะแนนเกิน 50%
ของกฏเกณฑ์ข้อ 1 จะถูก Roll Up ขึ้นไปเป็น
คะแนนท่องเที่ยวของ Up-Line ที่สมัครท่องเที่ยว
ต่างประเทศ

ให้รางวัลกับตัวเอง และคนที่คุณรัก ไปท่องเที่ยวดูไบ
ดินแดนแห่งทะเลทรายสุดอัศจรรย์กับไทยธรรมนะคะ
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เธอคือพรหมลิขิต

เมื่อวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2018 บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์  ได้จัดงานสัมมนาที่แสนอบอุ่น Booming Thaidham
ครั้งที่ 23 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Destiny เธอคือพรหมลิขิต” ณ ฟ้าประทาน ฟาร์ม วังน้ำ�เขียว ดินแดนแห่งสายลม สายน้ำ�
แสงแดด ทะเลหมอก ขอบฟ้ากว้าง โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านต่างก็ได้รับทั้งความรู้ และความสนุกสนานจากกิจกรรมที่จัดขึ้น
ตลอด 3 วัน 2 คืน ท่ามกลางทุง่ กุหลาบหลายร้อยสายพันธุใ์ ห้เก็บเป็นภาพความประทับใจไปอีกนานแสนนาน แล้วพบกันใหม่ในงาน
Booming Thaidham ครั้งที่ 24 นะคะ

ทีมไทยธรรมภาคใต้ยิ้มแย้ม สดใสท่ามกลางทุ่งกุหลาบของฟลอร่า พาร์ค วังน้ำ�เขียว
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ทีมงานไทยธรรมชุมพร กับแฟชั่นลายดอกสีสันสดใส

ทีมงานไทยธรรมปราจีนกับชุดแฟชั่นลายดอกสีสวยหวาน

ทีมงานไทยธรรมกรุงเทพกับชุดแฟชั่นลายดอกแสนน่ารัก

คุณเอิรท์ คุณปุก๊ ควงคูม่ าในแฟชัน่ ลายดอก น่ารักสุดๆ

ทีมไทยธรรมสายไหมยกทัพแฟชั่นลายดอกสไตล์ญี่ปุ่น
มาชิงรางวัลชุดแต่งกายประเภททีม

ทีมงานไทยธรรมชลบุรีถ่ายภาพ
ร่วมกับพี่เปิ้ล พี่ยุ้ย เป็นที่ระลึก

แฟชั่นลายดอกสไตล์ครอบครัว

คุณโต้ง คุณนู๋นิก โชว์ความหวาน
คุณใหม่ คุณเปรียว
กับแฟชั่นลายดอกแบบแพ็คคู่ เข้ากับธีมงาน “เธอคือพรหมลิขิต”

พิธเี ปิดงาน Destiny Booming
Thaidham ครั้งที่ 23

แฟชั่นลายดอกจากทีมไทยธรรมไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

มุ่งมั่น ตั้งใจ แล้วจะสำ�เร็จ

2 ผู้บริหารบริษัท ไทยธรรมฯ
และคุณแดง ลักขณา นะวิโรจน์
ประธานกรรมการ ฟ้าประทาน ฟาร์ม

พี่เปิ้ล และคุณแดง กับผักสลัดสดๆ
จากแปลงปลูกผักของฟ้าประทาน ฟาร์ม

ทีมสีเขียวเก็บภาพประทับใจในทุ่งดอกไม้แสนสวย

ดร. อนันต์ ดาโลดม
นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
ให้เกียรติถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกไทยธรรม

ไข่ไก่่อารมณ์ดี คนที่กินไข่ไก่ก็อารมณ์ดี๊ดี

Happy Birthday พี่เปิ้ล
และผู้ที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์

คูค่ ณ
ุ แม่จอย และลูกสาว
จากทีมงานไทยธรรมสุราษฎร์ธานี

ฟังบรรยายความรู้การเกษตร
จากทีมวิทยากรฟ้าประทาน

หลังจากฟังทฤษฎีไปแล้ว ก็เข้าสู่ภาคปฏิบัติ ได้ลองเพาะเมล็ดผักด้วยตัวเอง

ศึกษาโรงเพาะเมล็ดผักสลัดของฟ้าประทาน ฟาร์ม
หนึ่งในกิจกรรม Walk Really

คุณปุ๊กรับรางวัล
คุณเอิร์ทรับรางวัล
คุณก้อยรับรางวัล
คุณนูน๋ กิ รับรางวัล
คุณเปรียวรับรางวัล
การแต่งกาย “ราชินีกุหลาบ” การแต่งกาย “ผีเสื้อเริงระบำ�” การแต่งกาย “ราชาฟ้าประทาน” การแต่งกาย “ผีเสื้อราตรี” การแต่งกาย “ดัง่ ดอกไม้แรกแย้ม”

ถ่ายภาพร่วมกันในค่ำ�คืนปาร์ตี้แสนสนุก
“Dance in the Park”

พี่ทองมาในชุดแฟชั่นลายดอกไม้สีม่วง
สีโปรดของพี่ทอง

ทีมสีแดงมาพร้อมความตั้งใจเต็มร้อย
ทำ�กิจกรรม Walk Really

ทีมงานสายไหมกับรางวัลชนะเลิศการแต่งกายประเภททีม
“หมู่มวลดอกไม้กับผีเสื้อ“

เปลี่ยนบรรยากาศ
รางวัลศูนย์ใหญ่ และ
มานอนเต๊นท์กับไทยธรรม ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายสูงสุด

19 กบั
พีเ่ ปิล้ มอบต้นกุหลาบรูปหัวใจให้
ผู้สัมมนาที่เดินทางมาไกลที่สุด

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 พี่เปิ้ล จารุณี เดส์แน็ช และ พี่ยุ้ย ดร.อาริญา สาริกะภูติ ได้ทำ�พิธีเปิดศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรมฯ
สาขา อ.เมือง จ.นครนายก โดยมีคุณชยันต์พล ปัญญาทินรัตน์ ผู้อำ�นวยการศูนย์ฯ และคุณณัฐวีณ์ ปัญญาทินรัตน์ ให้การต้อนรับ
และดูแลแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน นอกจากนี้ยังมีการจัดสัมมนาเปิดโอกาสทางธุรกิจกับไทยธรรมฯ เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพ และ
ความงามกับผู้ร่วมงานอีกด้วย โดยศูนย์จำ�หน่ายฯ ตั้งอยู่ที่ 66/24-25 หมู่ที่ 13 ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ขอเรียนเชิญ
ลูกค้า และสมาชิกไทยธรรมที่อยู่ใกล้เคียงไปใช้บริการ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 099-989-2554
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ปรับเปลีย่ นรูปแบบ TDA Newsletter
เรียน สมาชิกไทยธรรมที่รักทุกท่าน
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอแจ้งการปรับเปลี่ยน
รูปแบบวารสาร TDA Newsletter จากรูปเล่มสิง่ พิมพ์เป็น
รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียว ตั้งแต่ฉบับที่ 60
ประจำ�เดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2018 เป็นต้นไป ทุกท่าน
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.ithaidham.com/
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ขอแสดงความนับถือ
ดร.อาริญา สาริกะภูติ
กรรมการผู้จัดการ

เพือ่ เป็นการอำ�นวยความสะดวกในการให้บริการแก่สมาชิกไทยธรรมฯ ทุกท่าน จึงขอแจ้งเป็นข้อๆ ดังนี้

1. เวลาทำ�การของบริษทั ฯ
3.2 ส่งทางรถทัวร์ รถตู้ NTC และ Kerry
วันจันทร์ – วันเสาร์ เปิดบริการ 10.00 – 19.00 น.
(กรณีทา่ นโอนเงินเข้าบัญชีบริษทั ฯ)
วันอาทิตย์ และวันหยุดบริษทั ฯ หยุดตามวันนักขัตฤกษ์
3.3 ส่งโดย Messenger
2. วิธกี ารชำ�ระค่าสินค้ามี 3 วิธี ดังนี้
เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สัง่ ซือ้ ล่วงหน้า
2.1 ชำ�ระเป็นเงินโอน
อย่างน้อย 1 วัน
โดยท่านโอนเงินเข้าบัญชี บริษทั ฯ ตามราคาสินค้า
4.ค่าจัดส่งสินค้า (เริม่ 7 มี.ค. 2008)
และแฟกซ์ใบโอนเงินพร้อมกับรายการทีส่ ง่ั มาที่
4.1 จัดส่งทางไปรษณีย์
แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์แฟกซ์ 02-363-4422
• สัง่ ซือ้ 3,000 บาท ขึน้ ไป จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
โอนเข้าบัญชีชอ่ื ...บริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด
• สัง่ ซือ้ 5,000 บาท ขึน้ ไป จัดส่งฟรี (EMS)
• ธนาคาร กรุงเทพ สาขา อินทรารักษ์
• สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 3,000 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท (EMS)
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 212-0-81073-0
• สัง่ ซือ้ 3,000 – 4,999 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท (EMS)
• ธนาคาร กสิกรไทย สาขา พระราม 9
4.2 จัดส่งทางรถทัวร์ รถตู้ และ NTC
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 713-2-33215-5
• ระบุรถทัวร์ หรือรถตู้
• ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา ถนนสุขาภิบาล 1
- สัง่ ซือ้ 10,000 บาทขึน้ ไป จัดส่งฟรี
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 265-1-22092-8
- สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 10,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
• ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนนนวมินทร์
• จัดส่งโดย บริษทั ขนส่ง NTC
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 077-2-43476-3
- สัง่ ซือ้ 5,000 บาทขึน้ ไป จัดส่งฟรี
2.2 ชำ�ระเป็นเงินสด
- สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 150 บาท
• ซือ้ สินค้าด้วยตนเองทีบ่ ริษทั ฯ
4.3 จัดส่งโดย Messenger
2.3 ชำ�ระด้วยบัตรเครดิต
• สัง่ ซือ้ 5,000 บาทขึน้ ไป จัดส่งฟรี
• ซือ้ สินค้าด้วยตนเองทีบ่ ริษทั ฯ
• สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
• ไม่คดิ ค่าธรรมเนียม กรณีช�ำ ระ 1,000 บาทขึน้ ไป
4.4 จัดส่งโดย Kerry
3.วิธกี ารส่งสินค้ามี 3 วิธี ดังนี้
• สัง่ ซือ้ 5,000 บาทขึน้ ไป จัดส่งฟรี
3.1 ส่งทางไปรษณีย์
• สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท
(กรณีทา่ นโอนเงินเข้าบัญชีบริษทั ฯ)

หมายเหตุ : กรณีทส่ี มัครสมาชิกเพียงอย่างเดียว ค่าสมัคร
สมาชิก 250 บาท ตลอดชีพ เสียค่าจัดส่งเอกสาร 50 บาท
(ลงทะเบียน) กรณีทไ่ี ม่สามารถสมัครด้วยตนเอง
สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
1. ซือ้ สินค้าในราคาสมาชิก
2. โฟลเดอร์ 1 ชุด (ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ
ทัง้ หมด รวมถึงรายละเอียดแผนการตลาดทีม่ ี
ณ ปัจจุบนั )
3. ได้รบั บัตรสมาชิก
4. ผลประโยชน์ตอบแทนตามแผนการตลาดของ
บริษทั ฯ ซึง่ จะโอนเข้าบัญชีสมาชิกในวันที่ 15
ของทุกเดือน(กรณีทต่ี รงกับวันหยุดจะโอนให้ใน
วันทำ�การถัดไป)
5. สิทธิพเิ ศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษทั
เงือ่ นไขการสมัครสมาชิก
กรอกใบสมัครด้วยตนเองเท่านัน้ โดยระบุรายละเอียด
ทีถ่ กู ต้องครบถ้วนสมบูรณ์โดยเฉพาะ
1.1 ชือ่ -สกุล
1.2 ทีอ่ ยูส่ �ำ หรับจัดส่งเอกสาร และสินค้าอย่างละเอียด
1.3 หมายเลขโทรศัพท์ทส่ี ะดวกในการติดต่อ
1.4 เลขทีบ่ ตั รประชาชน พร้อมแนบสำ�เนา
1.5 เลขทีบ่ ญ
ั ชีออมทรัพย์ของผูส้ มัคร พร้อมแนบสำ�เนา
1.6 ชือ่ สปอนเซอร์ (ผูแ้ นะนำ�)
1.7 ค่าสมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพ 250 บาท
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ศูนย์ ใหญ่

บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : กรุงเทพฯ
และปริมณฑล
ศูนย์สายไหม จ.กรุงเทพฯ โทร. (02) 973-9271
ศูนย์ส�ำ โรงเหนือ จ.สมุทรปราการ โทร 081-9248998

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : ต่างจังหวัด
ศูนย์ อ.เมือง จ.จันทบุรี โทร. 094-9296956
ศูนย์ อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร. 081-9456536
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. 099-9892554
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครปฐม โทร. (034) 253-789
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร. (056) 222-102
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.เพชรบุรี โทร. (032) 493-685
ศูนย์ อ.เมือง จ.พัทลุง โทร. (074) 615-599
ศูนย์ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 084-0573922
ศูนย์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 081-8915491

แจ้งความจ�ำนงการเปิดศูนย์ใหญ่ได้ที่
คุณปนัดดา วิถพ
ี ฒ
ั น์ (โค้ชมด)
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายขาย

คุณรัชชาภา ไชยมล (โค้ชวิว)
ผูจ้ ดั การฝ่ายขาย

คุณจุฑาทิพย์ ผงพิลา (โค้ชโอ๋)
ผูจ้ ดั การฝ่ายปฎิบตั กิ าร

(Executive Sales Manager)

(Sales Manager)

(Operation Manager)

โทร 086-367-7804

โทร 086-358-8052
ID Line : v_view555

โทร 093-956-2659

ID Line : modtanoy18
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