


หมวกไวทอป
(Vitop Healthy Baret)
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณศีรษะ แนะนำาในผู้ที่มีอาการนอนไม่หลับ 
สมองขาดเลือด และโรคหลอดเลือดในสมอง 

ราคาขาย       1,500  บาท 
ราคาสมาชิก     1,200  บาท



ที่ปิดตาไวทอป  
(Vitop Healthy Eye Pad)
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณดวงตา และผิวรอบดวงตา แนะนำาในผู้ที่
ดวงตาอ่อนล้า เหมาะสำาหรับใส่ปิดตาขณะนอนหลับ

ราคาขาย          500  บาท 
ราคาสมาชิก     400  บาท



ปลอกคอไวทอป
(Vitop Healthy Neck Support)
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณคอ ลดอาการเม่ือยล้า ลดการอักเสบ คลายกล้ามเน้ือ 
ป้องกันหมอนรองกระดูกคอเสื่อม    เหมาะสำาหรับผู้ที่หมอนรองกระดูกคอเสื่อม 
ผู้ท่ีทำางานก้มคอนานๆติดต่อกัน ผู้ท่ีมีผิวหนังบริเวณคอเห่ียว หรือมีร้ิวรอย 

ราคาขาย          3,000  บาท 
ราคาสมาชิก     2,400  บาท



ที่รัดเอวไวทอป Size S/M/L/XL/3XL
 (Vitop Healthy Waist Support )
ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณเอว และช่วงท้อง แนะนำาในผู้ที่มี
อาการปวดหลัง ปวดเอว ปวดท้อง และปวดประจำาเดือน

ราคาขาย          2,450  บาท 
ราคาสมาชิก     1,950  บาท



ที่รัดข้อมือไวทอป Size M/l
(Vitop Healthy Wrist Support)
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณข้อมือ คลายความเม่ือยล้า ช่วยผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อบริเวณข้อมือ ลดการอักเสบ ปวด บวม บริเวณข้อมือ 

ราคาขาย          2,250  บาท 
ราคาสมาชิก     1,800  บาท



ที่รัดฝ่ามือไวทอป
 (Vitop Healthy Palm Band )
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณอุ้งมือ และข้อมือ ลดอาการเมื่อยล้า ลดอาการ
อักเสบ บวม  คลายกล้ามเนื้อ  เหมาะสำาหรับผู้ที่ชาบริเวณมือ ข้อมือ และนิ้วมือ หรือ
ผู้ที่ข้อล็อค ข้อแข็ง หรืออักเสบบริวณข้อมือ ทั้งกระดูก เอ็น และกล้ามเนื้อ

ราคาขาย          1,950  บาท 
ราคาสมาชิก     1,550  บาท



ที่รัดข้อศอกไวทอป  Size  M/L
(Vitop Healthy Elbow Support)
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณข้อศอก แนะนำาสำาหรับผู้ที่ปวดข้อศอก 
ข้อศอกบวม อักเสบ กระดูกข้อศอกบาดเจ็บ หรือเสื่อม 

ราคาขาย          2,250  บาท 
ราคาสมาชิก     1,800  บาท



ที่รัดเข่าไวทอป  Size  S/L/XL  
(Vitop Healthy Knee Pad) 
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณข้อเข่า แนะนำาสำาหรับผู้ที่ปวดเข่า เข่าบวม
อักเสบ กระดูกข้อเข่าบาดเจ็บ หรือเสื่อม

ราคาขาย          2,450  บาท 
ราคาสมาชิก     1,950  บาท



ที่รัดฝ่าเท้า และน่องไวทอป
(Vitop Healthy Ankle & Shin Support)
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณฝ่าเท้า อุ้งเท้า ข้ำาเท้า และน่อง ลดแาการเมื่อยล้า 
ลดอาการอักเสบ บวม คลายกล้ามเนื้อ ลดอาการเเส้นเลือดขอด เหมาะสำาหรับ
ผู้ที่ชาบริเวณฝ่าเท้า หรือปวดเมื่อย เจ็บ อักเสบ บริเวณอุ้งเท้า และน่อง 

ราคาขาย          2,450  บาท 
ราคาสมาชิก     1,950  บาท



ถุงเท้าไวทอป สีขาว 
(Vitop Healthy Socks) 
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณเท้า ฝ่าเท้า และข้อเท้า ช่วยอาการเท้า
เมื่อยล้า แนะนำาในผู้ที่มีอาการปวดข้อเท้า และฝ่าเท้า ผู้ป่วยเบาหวาน 
ผู้ที่มีอาการเท้าชา หรือผู้ที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณเท้า

ราคาขาย          1,100  บาท 
ราคาสมาชิก        850  บาท



ถุงเท้าไวทอป สีน้ำาเงิน
(Vitop Healthy Socks) 
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณเท้า ฝ่าเท้า และข้อเท้า ช่วยอาการเท้า
เมื่อยล้า แนะนำาในผู้ที่มีอาการปวดข้อเท้า และฝ่าเท้า ผู้ป่วยเบาหวาน 
ผู้ที่มีอาการเท้าชา หรือผู้ที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณเท้า

ราคาขาย          1,100  บาท 
ราคาสมาชิก        850  บาท



เสื้อกล้ามชั้นในไวทอป (บุรุษ) Size M/L/XL/XXL
(Vitop  Healthy  Vest)  
ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณไหล่  ทรวงอก  เอว และช่วงท้อง แนะนำาในผู้ที่
ปวดไหล่ เกร็งกล้ามเน้ือคอ ช่วงอก ปวดหลัง  ปวดเอว ปวดท้อง และผู้ท่ีมีอาการอ่อนล้า
เนื้อผ้านุ่ม โปร่งสบาย ออกแบบเฉพาะสำาหรับบุรุษ

ราคาขาย          4,200  บาท 
ราคาสมาชิก     3,300  บาท



เสื้อกล้ามชั้นในไวทอป (สตรี) Size S/M/L/XL/XXL 
(Vitop Healthy  Vest) 
ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณไหล่  ทรวงอก  เอว และช่วงท้อง แนะนำาในผู้ที่
ปวดไหล่  เกร็งกล้ามเนื้อคอ ช่วงอก ปวดหลัง  ปวดเอว ปวดท้อง ปวดประจำาเดือน 
และผู้ที่มีอาการอ่อนล้า  เนื้อผ้านุ่ม โปร่งสบาย ออกแบบเฉพาะสำาหรับสตรี

ราคาขาย             4,200  บาท 
ราคาสมาชิก        3,300  บาท



กางเกงในไวทอป  Size M/L/XL
(Vitop Healthy Underwear) ชาย
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณท้องน้อย  และเชิงกราน เนื้อผ้านุ่ม โปร่งสบาย 
กำาจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ แนะนำาในผู้ที่มีต่อมลูกหมากอักเสบ และผู้ที่มีปัญหา
สมรรถนะทางเพศ  รวมทั้งผู้ที่มีปัญหาริดสีดวง

ราคาขาย          1,880  บาท 
ราคาสมาชิก     1,500  บาท



กางเกงในไวทอป  Size M/L/XL
(Vitop Healthy Underwear) หญิง
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณท้องน้อย  และเชิงกราน เนื้อผ้านุ่ม โปร่งสบาย 
กำาจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ แนะนำาในผู้หญิงที่มีปัญหาบริเวณท้องน้อย และเชิงกราน 
มดลูก ปวดประจำาเดือน  รวมทั้งผู้ที่มีปัญหาริดสีดวง

ราคาขาย          1,880  บาท 
ราคาสมาชิก     1,500  บาท



หมอนกายภาพไวทอป 
(Vitop Healthy Foam Pillow) 
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณศีรษะ ช่วยอาการเมื่อยล้าบริเวณต้นคอ รูปทรง
ถูกออกแบบเฉพาะสำาหรับการรองรับกระดูกต้นคอ และศีรษะ  แนะนำาในผู้ท่ีนอนไม่หลับ 
มีปัญหาบริเวณศีรษะ และกระดูกต้นคอ  และมีปัญหาการไหลเวียนเลือดบริเวณศีรษะ

ราคาขาย          4,500  บาท 
ราคาสมาชิก     3,600  บาท



หมอนสุขภาพไวทอป
(Vitop Healthy Permeable Pillow)
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณศีรษะ ช่วยอาการเม่ือยล้าบริเวณต้นคอ แนะนำา
ในผู้ที่นอนไม่หลับ เหมาะสำาหรับผู้ที่ชินกับหมอนในรูปแบบปกติ ที่ไม่ใช่หมอน
กายภาพ

ราคาขาย          4,500  บาท 
ราคาสมาชิก     3,600  บาท



หมอนหนุนคอเล็ก
(Vitop Healthy Small Cushion Pillow) 
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณคอ ท้ายทอย และศีรษะ ลดอาการเมื่อยล้า 
ลดอาการอักเสบ บวม คลายกล้ามเนื้อขณะขับรถ

ราคาขาย          1,250  บาท 
ราคาสมาชิก        950  บาท



ผ้าห่มขนหนูไวทอป
(Vitop Healthy Towel Blanket)
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณทั่วร่างกาย กระตุ้นการเผาผลาญ แนะนำาใน
ผู้ที่มีอาการเจ็บปวดบริเวณข้อต่อต่างๆ

ราคาขาย          8,700  บาท 
ราคาสมาชิก     6,900  บาท



มาร์กไวทอป
(Vitop Facial Mask) 
มาร์ก MBF    ที่ผลิตโดยกรรมวิธีพิเศษปราศจากการถักทอ ให้มาร์กยืดหยุ่น และ
โค้งตามลักษณะใบหน้า กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ทำาให้ผิวดูดซึมสารอาหารต่างๆ
ได้ดีขึ้น และได้รับออกซิเจนมากขึ้น ให้ชีวิตชีวาแก่เซลล์ผิว สามารถใช้กับน้ำา หรือใช้
ร่วมกับผลิตภัณฑ์บำารุงผิวหน้า 1 แพค มีมาร์ก 6 ชิ้น

ราคาขาย        1,000  บาท 
ราคาสมาชิก      800  บาท

R



ยาสีฟันไวทอป  
(VitopToothpaste)
นวัตกรรมการนำาแร่ธาตุธรรมชาติที่ใช้ทำาเส้นใย MBF    มาเป็นส่วนผสมในยาสีฟัน ในรูปของ 
MBP   (Microelement Bioactivity Product) จดลิขสิทธ์ิการผลิตระดับโลก พร้อมด้วยส่นผสมจาก
สารสกัดว่านหางจระเข้ สารสกัดละอองเกสรผึ้ง สมุนไพรจีน Sarcandra glabra และ Wild 
chrysanthemum สมุนไพรญ่ีปุ่น Honeysuckle กำาจัดกล่ินปากยาวนานตลอดวัน ต้านเช้ือแบคทีเรีย 
และไวรัสหลายชนิด ต้านการระคายเคือง และอักเสบ รักษาสุขภาพของช่องปาก เหงือก และฟัน

ราคาขาย              245  บาท 
ราคาสมาชิก         195  บาท

R

R



ยาสีฟันไวทอป  
(VitopToothpaste)
นวัตกรรมการนำาแร่ธาตุธรรมชาติที่ใช้ทำาเส้นใย MBF    มาเป็นส่วนผสมในยาสีฟัน ในรูปของ 
MBP   (Microelement Bioactivity Product) จดลิขสิทธ์ิการผลิตระดับโลก พร้อมด้วยส่นผสมจาก
สารสกัดว่านหางจระเข้ สารสกัดละอองเกสรผึ้ง สมุนไพรจีน Sarcandra glabra และ Wild 
chrysanthemum สมุนไพรญ่ีปุ่น Honeysuckle กำาจัดกล่ินปากยาวนานตลอดวัน ต้านเช้ือแบคทีเรีย 
และไวรัสหลายชนิด ต้านการระคายเคือง และอักเสบ รักษาสุขภาพของช่องปาก เหงือก และฟัน

ราคาขาย              245  บาท 
ราคาสมาชิก         195  บาท

น้ำ�อัลค�ไลน์ไวทอป น้ำ�ด่�งเพื่อชีวิต

จุดเด่นของเครื่องผลิตน้ำ�อัลค�ไลน์ 
ไวทอป โมเดล TN400HL

• ผลิตน้ำ�อัลค�ไลน์ได้ถึง 4 ระดับ คือ 1, 2, 3, H
• มีหลอด UV Lamp ฆ่�เช้ือโรค จดลิขสิทธ์ิก�รประดิษฐ์โลก
• ระบบก�รกรองจดลิขสิทธ์ิสิทธิบัตรก�รประดิษฐ์โลก
• มีระบบ Pre-Filter สำ�หรับพ้ืนที่ท่ีน้ำ�ไม่สะอ�ด
• หน้�จอ LCD แสดงสถ�นก�รณ์ใช้ง�นของไส้กรอง
• มีระบบท่อคู่ ผลิตน้ำ�กรดปร�ศจ�กเช้ือโรคออกม�พร้อมกัน
  เพ่ือใช้ทำ�คว�มสะอ�ดผิวพรรณ 
• ผลิตน้ำ�อัลค�ไลน์ โมเลกุลเล็ก ท่ีปร�ศจ�กเช้ือโรค ได้ภ�ยใน  
  ระยะเวล� 5 น�ที
• ใช้ง�นง่�ย สะดวกสบ�ย
• คุณภ�พม�ตรฐ�นโลก ได้รับก�รรับรองอย่�งเป็นท�งก�ร
  ให้ใช้ในกระทรวงก�รกีฬ� ประเทศจีน



ผลิตภัณฑ์เครื่องทำาน้ำาอัลคาไลน์ไวทอป
(ไวทอปพรีฟิวเตอร์) 

ราคาขาย      45,000  บาท
ราคาสมาชิก   38,000  บาท



เครื่องผลิตน้ำาอัลคาไลน์ไวทอป 
ชุดเพียวริฟายอิ้งคิง  
(ไวทอปเพียวริฟายอิ้งคิง)

ราคาขาย      55,600  บาท
ราคาสมาชิก   44,500  บาท



ไวทอปเพียวริฟายอิ้งคิง  

ราคาขาย      12,000  บาท
ราคาสมาชิก     9,500  บาท



ผลิตภัณฑ์ไส้กรอง ชุดพรีฟิวเตอร์ 
ไวทอปไส้กรองนอก (อายุใช้งาน 4 เดือน)

ราคา 700 บาท



ผลิตภัณฑ์ไส้กรอง ชุดพรีฟิวเตอร์ 
ไวทอปไส้กรองใน (อายุใช้งาน 1 ปี)

ราคา 1,400 บาท



ผลิตภัณฑ์ไส้กรอง  ชุดเพียวริฟายอิ้งคิง
ไวทอปอัลตร้า ฟิลเตรชั่น เมมเบรน ฟิวเตอร์ (อายุใช้งาน 2-3 ปี)  
ราคา 3,000 บาท



ผลิตภัณฑ์ไส้กรอง  ชุดเพียวริฟายอิ้งคิง
ไวทอปพีพี ฟิวเตอร์ (อายุใช้งาน 6 เดือน) 

ราคา 500 บาท



ผลิตภัณฑ์ไส้กรอง  ชุดเพียวริฟายอิ้งคิง
ไวทอปโมเลกุลา ซีฟ ฟิลเตอร์ (อายุใช้งาน 1 ปี 6 เดือน) 

ราคา 1,500 บาท



บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด
โครงการพรีเมี่ยม เพลส เลขที่ 21/281-284 ซอยนวลจันทร์ 50 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
โทร. 02-363-7699, 085-920-6609    แฟกซ์ 02-363-4422
www.thaidham.com www.KryolanThailand.com E-mail : kryolanthailand@gmail.com


