
1เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

www.thaidham.com

เบต้ากลูแคน สารอาหารกระตุ้นภูมิต้านทาน
สารอาหารต้านไวรัสเอดส์
โรคลำาไส้รั่ว ลำาไส้แปรปรวน
มะขามป้อม วิตามินซีธรรมชาติ กระตุ้นภูมิต้านทาน
แก้ปัญหาโรคภูมิแพ้
ผมสวยประกวดได้
Ultrawhite สุดยอดเวชสำาอางผิวขาว
ลดน้ำาหนักพร้อมสุขภาพดี ด้วยน้ำาส้มสายชูหมักจากผลไม้

No
. 3

2 
Ju
ne
 2
01
3 
- 
Ju
ly 

20
13



2 เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

น้ำ�อัลค�ไลน์ไวทอป น้ำ�ด่�งเพื่อชีวิต

New Product
พบกับการกรองที่เหนือชั้นด้วยขั้นตอนที่มากกว่า 

สุดยอดตัวกรองน้ำาเหนือระดับ Purifying King

Vitop Pre filter Vitop Purifying King

PP filter
Ultra-filtration membrane filter
Multiple molecular sieve filter 

PP Filter
Activated Carbon Filter

Purifying King 
กรองอย่างเหนือชั้นด้วย 3 ขั้นตอนของการกรอง 
ขั้นตอนที่ 1 : Polypropylene Filter :  กรองตะกอนหยาบสิ่งสกปรก
ท่ีปะปนมากับน้ำาทุกชนิด เช่น ทรายละเอียด สนิมเหล็ก เศษผง จุลินทรีย์ ฯลฯ 
ขั้นตอนที่ 2 : Ultra-filtration membrane filter : มีความสามารถในการกรอง
0.01ไมครอน ซึ่งเล็กกว่าเส้นผมคน ประมาณ 5,000เท่า มีความสามารถ
ในการกรองสิ่งสกปรก  คลอรีน  เชื้อโรค และสารละลายต่างๆได้อย่างดี 
ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ในขั้นตอนการกรอง
ขั้นตอนที่ 3 : Multiple molecular sieve filter : ไส้กรองระดับโมเลกุลหลายช้ัน

ราคาสมาชิก 9,500 บาท 
ราคาสมาชิก Vitop Water Ionizer + Purifying King 44,500 บาท 
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บ้านนี้
ข อ ง เ ร า

ธุรกิจ แห่ง มิตรภาพ

สวัสดีค่ะ 
พ่ีน้องครอบครัวไทยธรรมท่ีรักทุกท่าน
  
  ใครรู้ตัวบ้างคะว่าเรากำาลังทำาธุรกิจแห่ง
มิตรภาพ และความสุข เพราะถ้ายิ่งจัดสมดุลย์
ได้ทั้งเรื่องทำาให้ตัวเอง และครอบครัวแข็งแรงดี 
แล้วช่วยเพื่อนมนุษย์ให้สุขภาพดี มีความสุขและ
ส่ิงสำาคัญคือสร้างรายได้เพ่ิมมากข้ึน ครบอย่างน้ีจึง
ทำาให้มีแต่มิตรภาพ และความสุข ถือว่าประสบ
ผลสำาเร็จ แต่ความสำาเร็จจะปรากฏเร็วหรือช้า 
ขึ้นอยู่กับ “เป้าหมาย” ที่เราต้องตั้งไว้ เพราะนั่น
เป็นข้อสำาคัญของ “เคล็ดลับสู่ความสำาเร็จ”

พูดถึงเร่ืองเป้าหมาย 
     ขอยกตัวอย่างเหตุที่เพิ่งเกิดข้ึนกับตัวเอง

เมื่อเดือนเมษายนนี้ให้ฟังสักหนึ่งเร่ืองเพ่ือจะได้
นึกภาพตามไปด้วยกัน และเข้าใจคำาว่าเป้าหมาย
ในเชิงเปรียบเทียบชัดขึ้น วันนั้นมีความจำาเป็น
ต้องใช้แท็กซี่ เราอยู่คอนโดในซอยลึก จะวาน
คนอ่ืนเรียกรถให้เหมือนเคยก็ได้ แต่วันน้ันตัดสินใจ
แน่วแน่ว่าจะเดินไป เพราะอยากทดลองมีเป้าหมาย 
ท่ีจะนับก้าวว่าจากคอนโดเดินถึงปากซอยจะได้ก่ีก้าว 
เมื่อตั้งเป้าหมายเสร็จก็เริ่มปฏิบัติ คิดไม่ถึงเลยว่า
แดดจะแรงขนาดนี้ แสบผิวเลย แต่เมื่อใจอยู่กับ
การนับก้าวเดินก็ดูเหมือนจะทำาให้ความร้อนของ
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จารุณี เดส์แน็ช
กรรมการบริหาร

E-mail : thaidhamallianze@hotmail.com 

ด้วยความรัก และห่วงใย

แดดดูธรรมดาไป ยังมีคนเดินสวนกันไปมา ต้อง
คอยหลบ ของขายข้างทางก็วางเกะกะตลอดซอย 
ของอร่อยท่ีเคยซ้ือท้ังน้ัน ขนมหม้อแกง ข้าวเหนียว
ไก่ย่าง ขนมเบื้อง ผลไม้ น้ำาส้มคั้น ฯลฯ

      จะแวะซื้อเสียหลายหนแล้ว ติดอยู่ที่ใจต้อง
คอยนับก้าวเดินอยู่ ไม่กล้าสนใจอะไรเลย เดี๋ยว
พลาด รถก็เข้าออกตลอด ทางก็แคบ ขณะกำาลัง
เหนื่อยเต็มที มีมอเตอร์ไซค์มาจอดถามไปไหมพี่ 
ก็ตอบไปว่า ไม่  อีกสักพัก รู้สึกร้อนแดดมากข้ึน
อีก จะไม่ทนแล้ว ก็มีแท็กซ่ี  มาถามไปไหมอีก ก็
ตัดสินใจว่าไม่ เรายังคงทำาหน้าที่นับก้าวเดินอยู่
อย่างไม่บกพร่องไม่ว่าจะเกิดอะไรเรายังกำาหนด
จิตนับก้าวได้ครบถ้วน และในที่สุด ก็ถึงปากซอย
ในก้าวเดินสุดท้ายที่จำานวนก้าวได้ 2,295 ก้าว
ถือว่าเราประสบความสำาเร็จดังที่ตั้งเป้าหมายไว้
เหตุการณ์น้ีทำาให้ได้ข้อคิดว่า หากเราต้ังเป้าหมาย
ไว้อย่างไร ต้องมุ่งมั่นจนไม่สนใจรายละเอียด
หรืออุปสรรคใดๆ  ระหว่างทางหากมีอะไรมา
ขัดขวางให้ถือเป็นอุปสรรคเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน 
เป้าหมายของเราสำาคัญที่สุด ดังตัวอย่าง หากไม่
มุ่งมั่นจะเดินนับให้ครบอย่างนั้น  เราคงไม่ทน
แรงแดด แรงยั่วยุจากของกินอร่อยๆที่ขายอยู่ คง
ขึ้นมอเตอร์ไซค์หรือแท็กซี่ไปแล้ว  ในทางกลับกัน
เรารู้ว่าร้อนแต่กลับไม่ร้อน เรารู้ว่าเม่ือยแต่ไม่เม่ือย

รู้ว่าขึ้นรถแท็กซี่สบายกว่า แต่เราไม่ทำา เพราะ
เรายังไม่บรรลุตามเป้าหมาย ไม่น่าเชื่อว่าถ้าเรามี
ความมุ่งมั่นพอ จะลดปัญหารอบข้างได้หมด

     ลองทบทวนดูเป้าหมายของทุกคนนะคะ 
อุปสรรคต้องมีอยู่แล้วในทุกการกระทำา แต่หาก
เราได้เตรียมการ เตรียมใจ และต้ังใจ ความสำาเร็จ
ก็จะรอคุณอยู่ เพราะเคล็ดลับของความสำาเร็จ 
คือ “เป้าหมาย” และขอให้ทุกคนสำาเร็จทุกเป้าหมาย
ในชีวิต เป็นกำาลังใจให้นะคะ

เคล็ดลับของความสำาเร็จ คือ 
“เป้าหมาย”
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บ้านน้ีเศรษฐกิจดี เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2013 

       สวัสดีค่ะเพ่ือนๆไทยธรรมท่ีรักทุกท่าน 
ปี 2013 น้ี เวลาผ่านไปรวดเร็วมากๆเลยค่ะ ถึง
กลางปีแล้วนะคะน่ี  พวกเราเพ่ิงฉลองวันครบรอบ
บริษัท ไทยธรรมฯ ท่ีเปิดดำาเนินการมา 9 ปีแล้ว 
ฉลองวันคล้ายวันเกิด  คุณเปิ้ล ที่รักของพวกเรา
พร้อมกันเลย เพราะเป็นวันเดียวกัน 12 กุมภาพันธ์ 
ของทุกปี  เป็นสิริมงคลย่ิงท่ีพวกเราได้รับพร  ได้
รับพระธาตุจากน้ำามนต์ของท่านพระมหาอาวรณ์  
ภูริปัญโญ และเม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคมท่ีผ่านมา 
ท่านยังได้สอนพวกเราถึงการปฏิบัติสมาธิเบื้องต้น
สอนให้เข้าใจถึงการอธิษฐานจิต แผ่เมตตา ส่ิงสำาคัญ 
สร้างบุญทุกคร้ังยังต้องต้ังจิตอธิษฐานถึงส่ิงท่ีต้องการ  
และอย่างแรกควรอธิษฐานให้ผู้อ่ืนสำาเร็จก่อน  จึง
อธิษฐานให้ตัวเราเอง  และเม่ือเดือนมีนาคมท่ี
ผ่านมา บริษัท ไทยธรรมฯ ของเรา ได้พาเหล่า
สมาชิกผู้นำาไปเท่ียวยุโรป รอบน้ี 7 วัน พวกเรา
ไปเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี  แล้วเดินทางต่อไป
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ วิวทิวทัศน์สวยงามมากๆ
เลยค่ะยุโรปในตอนน้ัน อากาศไม่หนาวเกินไป  
พวกเรามีความสุขกันมาก  กลับมาเมืองไทย
ช่วงเดือนเมษายน  ก็เข้าสู่เทศกาลวันปีใหม่ไทย
วันครอบครัวได้พัก ได้พบ ได้เล่นน้ำารับอากาศร้อน
กันอย่างสนุกสนาน   เข้าสู่เดือนพฤษภาคมก็มี
วันหยุดนักขัตฤกษ์อีกหลายวัน พวกเราพักกัน
อย่างสนุกสนานเลยใช่ไหม เม่ือชาร์จไฟเต็มท่ีแล้ว 
พวกเรากลับมามุ่งม่ันสร้างงานสร้างเงินกันอย่าง
จริงจัง  จะดีท่ีสุดเลยค่ะ

    เม่ือท่านคิดถึงความสำาเร็จในชีวิต พวก
เราทราบดีว่าต้องใช้เวลา  ความรู้ ความสามารถ 
ความทุ่มเทมุ่งม่ันกันมากเพียงใด หากเราต่ืนข้ึนมา
แล้วประสบความความสำาเร็จเลย ก็จะดีนะ แต่
เป็นไปไม่ได้แน่  พวกเราต้องลงมือทำา  ทำาบ่อยๆ 
ทำาเร่ือยๆ ทำาทุกวัน เร่ิมจากลองทำาแบบน้ันแบบน้ี 
ใช้กลยุทธ์ต่างๆมาทำางาน มีผู้รู้บอกเราว่า “บน
ทรัพยากรที่จำากัด จะทำาให้เกิดอัจฉริยะ” หาก
พวกเราใช้ความคิดหรือเม่ือทำาให้จิตว่าง สมอง
หยุดคิดก็จะมีความรู้ท่ีเป็นคล่ืนพลังงานไหลเข้ามา 
เป็นคำาตอบ เป็นทางออก เป็นวิธีทำาสู่ความสำาเร็จ
ได้ จากนี้ไปพวกเราต้องพัฒนาไปพร้อมกันทั้ง
สองด้าน 
 
1.ด�้นก�รใฝ่ห�คว�มรู ้ เป็นส่ิงจำาเป็นเพราะ
เม่ือพวกเราหลายคนเรียนจบจากสถาบันศึกษา
ต่างๆแล้ว ก็หยุดท่ีจะหาความรู้เพ่ิมกันไปเลย  
หนังสือต่างๆช่วยเพ่ิมความรู้รอบด้าน  ทำาให้
สามารถนำาความรู้หลายแขนงมาประยุกต์ให้
พวกเราอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี  เป็นท่ีรักของ
ญาติมิตร และเพ่ือนฝูง  เป็นท่ีปรึกษาพ่ึงพา 
ของผู้ท่ีด้อยกว่า หรือเดือดร้อน เป็นประโยชน์
ต่อสังคม เป็นบุคคลท่ีไปแห่งไหนใครก็ต้อนรับ 
เป็นท่ีต้องการ รอบรู้สร้างสรรค์  มีสถิติจากการ
สำารวจพบว่าคนไทยเฉล่ียแล้วมีการอ่านหนังสือ 
8 บรรทัดต่อปีค่ะ  น่าตกใจนะคะ แล้วคนโง่ก็ตก
เป็นเหย่ือของคนฉลาด  น่าสงสารคนไทยค่ะ  ท่ี
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สำาคัญ IQ EQ ก็ต้องดีด้วย เม่ือมีความรู้ดีต้องมีอารมณ์ดีด้วย ไม่ดูถูกคน ไม่เอาเปรียบคน ไม่รังเกียจ
คนท่ีรู้น้อยกว่า มีเงินน้อยกว่า  ต้องมีจิตสาธารณะ  รักการแบ่งปัน แน่นอนท่ีสุดพวกเราเองก็ต้องการ
เพ่ือนแบบน้ีใช่ หรือไม่  มีเพ่ือนดีๆ  เพ่ือนทำาอะไรก็อยากจะช่วย และสนับสนุนค่ะ  ขอให้เป็นเร่ืองดีๆ
ท้ังกับสังคม หรือเร่ืองใกล้ตัวของเรา ย่ิงตอบรับอย่างรวดเร็ว
 
2.ทำ�สม�ธิให้เข�้สู่คว�มว่�ง  “จากความว่างสู่ความมี” เม่ือไรจิตเราว่าง สมองไม่คิด มีคล่ืน
ความรู้ไหลเข้ามาแทนท่ีตามทฤษฎีท่ีว่า  “สสารไม่หายไปไหน แต่จะไหลจากท่ีหน่ึงสู่ท่ีหน่ึงเม่ือมีช่อง
หรือพ้ืนท่ีว่าง” จะพบหนทางสู่ความสำาเร็จ พวกเราทุกคนสามารถพบหนทางน้ีได้เช่นกัน ขอให้ปฏิบัติ
จริง เป็นคนมีคุณธรรม ต้องพบทาง วิธีนำาพวกเราสู่ความสำาเร็จท่ีย่ิงใหญ่  เม่ือก่อนเราไม่ทราบวิธี เป็น
คนดี ทำาความดี ทำางานหนัก แต่ไม่เห็นรวยเลย ไม่เห็นสำาเร็จเลย  ต้องประกอบกันค่ะ ปฏิบัติถูก 
อธิษฐานเป็น  ต่อจากน้ี  โลกอยู่ในมือพวกเราค่ะ 

         จากน้ีต่อไปพวกเราจะพบแต่ความสำาเร็จท่ีย่ิงใหญ่ นำาพาทีมงานของพวกเราสำาเร็จไปด้วยกัน  
เป็นคนดีมีคุณธรรม ร่ำารวย  พวกเราจะช่วยชาติ ช่วยสังคมของพวกเรา ให้เป็นสังคมแห่งมิตรไมตรี มี
ความสุข สะดวกสบาย แข็งแรง ดูอ่อนเยาว์  พวกเรามาช่วยกันสร้างส่ิงดีๆ และคืนกลับสู่สังคมนะคะ

 ขอเป็นกำาลังใจให้สมาชิก นักขาย และผู้นำาของไทยธรรมทุกคนให้ประสบความสำาเร็จตาม
ประสงค์ พร้อมเป็นเพ่ือน เป็นท่ีปรึกษายามต้องการ พวกเราจะเดินไปพร้อมกันโดยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง
นะคะ  “สัญญาต้องเป็นสัญญา” 
                                                            รักทุกคนค่ะชาวไทยธรรมฯ

อาจารย์ รินทร์ลภัส สิริวัฒน์ธนะ
E-mail : rinrapat_tik@hotmail.com

Facebook : Rinrapat Sririvatthana@facebook.com
ID LINE : 081-6344693

ด้านการใฝ่หาความรู้
ทำาสมาธิให้เข้าสู่ความว่าง
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    งานถือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรา วิธีที่จะ
ทำาให้เรารู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำางาน ก็คือ
การทำาในสิ่งที่เราเชื่อว่ามันคือสิ่งที่เยี่ยมยอดที่สุด
สำาหรับเรา และวิธีเดียวที่จะทำาให้งานเยี่ยมยอด
ที่สุด ก็คือเราต้องรักในสิ่งที่เราทำา เพราะเมื่อเรา
รักในส่ิงใด เราจะพยายามทำาความเข้าใจในส่ิงน้ัน 
และเมื่อเราเข้าใจ เราจะสนุกที่ได้ทำา      

       ซึ่งงานไทยธรรมในมุมมองของบุษ คือ การ
บอกต่อสิ่งดีๆ ทั้งผลิตภัณฑ์ และแผนการตลาด 
ที่บุษกับครอบครัวได้รับประทาน ได้ใช้อยู่ทุกๆวัน 
และได้รับปันผลตอบแทนกลับมาทุกๆเดือน ให้
คนอื่นๆอีกมากมายได้มีโอกาสรับรู้และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้  บุษยังมีอีก 4 เคล็ดลับใน
การทำางานให้สนุก

1. การทำางานต้องต้ังเป้าหมายให้ชัดเจน โดยระบุ
ความสำาเร็จอย่างไร และเมื่อใด จากนั้นให้ใจเรา
มีสมาธิจดจ่ออยู่ที่เป้าหมายนั้นๆ และไปให้ถึง
ด้วยพลังแห่งความเช่ือม่ัน และศรัทธา (พลังคิดบวก) 
เปลี่ยนทุกปัญหาได้ด้วยปัญญา เปลี่ยนทุกวิกฤต
ให้เป็นโอกาส บุษเป็นคนหนึ่งที่เริ่มวันด้วยการตั้ง
เป้าหมายในการทำางาน และจบวันด้วยรอยยิ้ม
พร้อมหอบความสำาเร็จกลับบ้านทุกวันค่ะ

2. มีมาตรฐานในการทำางาน งานทุกงานท่ีทำาต้อง
ทำาอย่างดีที่สุดเท่านั้น เพราะบุษเชื่อว่างานที่ดี
ท่ีสุดในวันน้ีจะเป็นพรุ่งนี้ที่ดีที่สุด และจะเป็นวันวาน
ท่ีดีท่ีสุดเช่นกัน เม่ือมองย้อนกลับมาดูผลงานเม่ือใด 

ก็จะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจทุกครั้ง เพราะผลงาน
เป็นเคร่ืองบ่งบอกศักยภาพของเราค่ะ

3. สิ่งที่เราควรกลัว คือ การคิดแต่ไม่ได้ลงมือทำา 
แต่ถ้าทำาแล้วเหนื่อยอย่าไปกลัว เพราะพักก็หาย 
หรือถ้าทำาแล้วยากก็อย่าไปกลัว เพราะก้าวแรก
มักยากเสมอ แต่ถ้าเราก้าวแบบก้าวแรกไปสัก 
100 ก้าว มันจะกลายเป็นความชำานาญทันที และ
มันจะกลายเป็นง่ายสำาหรับเรา  ซ่ึงน่ันก็คือหลักการ
ทำางานอย่างง่ายๆของบุษ  “การทำาซ้ำาๆให้ชำานาญ”
เพราะเม่ือเราชำานาญ ความสำาเร็จจะเป็นเร่ืองสนุก
สำาหรับเรา

4. ในการทำางานให้แข่งขันกับตัวเองเท่าน้ัน เพ่ือให้
ได้งานที่ดีเลิศที่สุดในแบบที่เป็นเรา และให้มอง
คนอื่นๆเป็นแรงบันดาลใจ แต่อย่าได้กลัวที่จะ
แตกต่างไปจากคนอื่น เพราะเท่ากับเรากลัวที่จะ
เป็นตัวเองในแบบที่ดีเยี่ยมที่สุดเท่านั้นเอง

“จงทำ�ง�นให้ดีเลิศที่สุดในแบบที่เป็นคุณ”

ขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจให้ทุกๆคนสนุก รื่นเริง และ
ประสบความสำาเร็จกับงานไปพร้อมๆกันค่ะ

สนุกรื่นเริง 
บันเทิงกับงาน 

เมืองคนเก่ง

ด้วยรักจึงแบ่งปัน
 บุษยพรรณ ประทุมราช

เพชรบริหาร
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เบต้�กลูแคน 
ส�รอ�ห�รกระตุ้นภูมิต้�นท�น

สารที่สามารถเพิ่มภูมิต้านทานให้แก่ร่างกาย 
ซึ่งมีสมรรถภาพสูงสุดเท่าที่วงการวิทยาศาสตร์รู้จักใน

ปัจจุบัน คือ เบต้ากลูแคน (Betaglucan)
และต่อไปจะกลายเป็นสารจากธรรมชาติ 

ซึ่งมีคุณสมบัติในทางยา เพื่อไว้ ต่อสู้กับโรคมะเร็ง 
และ เชื้อโรคดื้อยาในอนาคต

Betaglucan
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กลไกการทำางานของเบต้ากลูแคน
   เบต้ากลูแคนจะกระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกัน คือ 
เซลล์เม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่ (Macrophage) 
เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดมีก้อน (Granule) ชื่อ 
นิวโทรฟิล (Neutrophil) และเซลล์เพชฌฆาต
ธรรมชาติ (Natural Killer Cell) ให้ทำางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ในการทำาลายเช้ือโรค 
เซลล์ผิดปกติ และส่ิงแปลกปลอมท่ีเข้าสู่ร่างกาย 
ต้ังแต่การค้นหา การพุ่งไปยังเป้าหมายแบบเฉพาะ
เจาะจง และการกำาจัดทำาลาย 

      เซลล์ภูมิต้านทานท้ัง 3 ชนิด ท่ีได้รับการกระตุ้น
จากเบต้ากลูแคน ยังสามารถช่วยควบคุมการทำางาน
ของเซลล์สำาคัญอื่นๆในระบบภูมิคุ้มกัน โดยวิธี
ปล่อยสารคัดหล่ัง (Cytokine) เพ่ือใช้เป็นคำาส่ัง 
หรือ สัญญาณออกไปยังเซลล์ภูมิต้านทานอ่ืนๆ ให้
ออกมาช่วยกันโดยพร้อมเพรียง

เบต้ากลูแคน สามารถช่วยระบบ
ภูมิต้านทานได้อย่างน้อย 3 วิธี ดังน้ี
1.กระตุ้นให้ไขกระดูกเพ่ิมการผลิตเม็ดโลหิตขาว 
ทำาให้มีเซลล์ภูมิคุ้มกันเพ่ิมปริมาณมากข้ึน จนพอ
เพียงสามารถทำาลายผู้บุกรุก ท่ีจะก่ออันตรายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

2.พัฒนาเซลล์ภูมิต้านทานทั้งหลาย ให้สามารถ
เคล่ือนท่ีไปยังผู้รุกราน ตรงบริเวณเป้าหมายได้
รวดเร็วข้ึนทันต่อเหตุการณ์

3.เพิ่มประสิทธิภาพในการจับกินผู้บุกรุก กระตุ้น
ให้เซลล์เม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่ (Macrophage) 
สามารถทำาลายผู้บุกรุกท่ีอันตรายได้ว่องไวมากข้ึน 
โดยวิธีกินศัตรู และส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังเซลล์
ต่างๆ โดยการหลั่งสารเคมีสื่อสารออกไป   

     มีคำากล่าวจากนักวิชาการว่า สารที่สามารถ
เพิ่มภูมิต้านทานให้แก่ร่างกาย ซึ่งมีสมรรถภาพ
สูงสุดเท่าที่วงการวิทยาศาสตร์รู้จักในปัจจุบัน 
คือ เบต้ากลูแคน (Betaglucan) และต่อไปจะ
กลายเป็นสารจากธรรมชาติ ซึ่งมีคุณสมบัติใน
ทางยา เพื่อไว้ต่อสู้กับโรคมะเร็ง และเชื้อโรค
ดื้อยาในอนาคต

  เบต้ากลูแคน สกัดได้จากยีสต์ มีคุณสมบัติ
มหัศจรรย์ท่ีสามารถกระตุ้นระบบภูมิต้านทานของ
ร่างกาย ใช้รับประทานเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อ
จากเชื้อโรคต่างๆ ทั้งยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่สำาคัญ 
คือ ลดระดับโคเลสเตอรอล เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
สำาหรับประโยชน์ที ่เหนือกว่าสารอื ่นๆ คือ 
สรรพคุณในการป้องกัน และร่วมบำาบัดโรคมะเร็ง 
โดยการกระตุ้นการทำางานของเม็ดเลือดขาว
ขนาดใหญ่ (Macrophage) ให้ไปทำาลายเซลล์มะเร็ง
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

     มีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแพทย์ช้ันนำาของ
โลก และเอกสารทางวิชาการมากกว่า 1,000 ฉบับ 
ท่ีรายงานผลการศึกษา ซ่ึงรับรองว่า เบต้ากลูแคน
มีคุณสมบัติในการเพ่ิมภูมิต้านทาน โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงเบต้า 1,3/1,6 กลูแคน (Beta 1,3/1,6 
Glucan) เบต้ากลูแคน ถูกค้นพบต้ังแต่ปี ค.ศ.1940 
(พ.ศ.2483) และได้รับการรายงานว่า เป็นสารที ่
สามารถกระตุ ้นภูมิต้านทานของร่างกาย ได้
อย่างไม่จำาเพาะเจาะจง คือ ต่อต้านเช้ือจุลินทรีย์ 
และส่ิงแปลกปลอมทุกชนิดไม่เลือกหน้า ไม่ว่าจะ
เป็นไวรัส แบคทีเรีย เช้ือรา และมะเร็ง

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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ชนิดของเบต้ากลูแคน
   เบต้ากลูแคนท่ีใช้ในทางการแพทย์มี 2 ชนิด 
คือ เบต้า 1,3/1,4 กลูแคน (Beta 1,3/1,4 glucan) 
สกัดจากข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์ และเบต้า 1,3/1,6 
กลูแคน (Beta 1,3/1,6 glucan) สกัดจากยีสต์ 
และเห็ดยาบางชนิด เบต้ากลูแคน 1,3/1,4 เป็น
ใยอาหารชนิดละลายน้ำาได้ ทำาให้เกิดเมือกบนผนัง
ลำาไส้ ชะลอการย่อยของไขมันโคเลสเตอรอล และ 
น้ำาตาลกลูโคสไว้ในลำาไส้ ระดับของโคเลสเตอรอล 
และน้ำาตาลในเลือดจึงไม่สูง ส่วนเบต้ากลูแคน 
1,3/1,6 เป็นใยอาหารประเภทไม่ละลายน้ำา ทำาให้
เพิ่มปริมาณอุจจาระมากขึ้น เพราะจะดูดน้ำาเข้า
ตัว และจับกับไขมันบางส่วนพาออกมาขับถ่ายท้ิง
นอกร่างกาย ทำาให้ไขมันในเลือดลดต่ำาลง
  

ประโยชน์ในทางการแพทย์ของ
เบต้ากลูแคน
1.เพ่ิมภูมิต้านทานให้กับร่างกายของคน หรือ สัตว์ 
ช่วยในโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) โรคมะเร็ง 
โรคติดเช้ือทุกชนิด เช่น ไวรัสไข้หวัดใหญ่ แผล
อักเสบเรื้อรัง แผลผ่าตัดติดเชื้อ โรคจากเชื้อรา 
ฯลฯ โคเลสเตอรอลในเลือดสูง เบาหวาน และ
โรคแห่งความเสื่อมต่างๆ
2.เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ปกป้องเซลล์เม็ดเลือดขาว
ขนาดใหญ่ ชนิดแมคโครฟาจจากอันตรายเพราะ
แสงรังสี สารพิษ โลหะหนัก และอนุมูลอิสระ
3.การใช้เบต้ากลูแคนร่วมกับยาปฏิชีวนะ จะทำาให้
ใช้ยาปฏิชีวนะน้อยลง และการรักษาได้ผล
4.การใช้เบต้ากลูแคนในคนไข้หลังผ่าตัดเพ่ือป้องกัน
แผลติดเช้ือ
5.การใช้เบต้ากลูแคนในการป้องกัน และร่วมรักษา
โรคมะเร็ง
6.ลดโคเลสเตอรอล และน้ำาตาลในเลือด

เบต้าพลัส
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เบต้ากลูแคน สารอาหารที่ทรง
ประสิทธิภาพในการต้านมะเร็ง
    ในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2552 มีบทความของ
สมาคม ASCO (American Society of Clinical 
Oncology) หรือ สมาคมอเมริกันวิชามะเร็งบำาบัด  
กล่าวถึงปรัชญาใหม่ในการต่อสู้กับเซลล์มะเร็งว่า 
“การรักษามะเร็งในวงการแพทย์แผนตะวันตก 
ต้ังแต่เร่ิมแรก คือ ทำาผ่าตัด ตามด้วยการฉายรังสี 
และเคมีบำาบัด รวม 3 วิธีน้ัน แพทย์ได้เร่ิมต้นมา
ผิดถึง 30 ปีแล้ว จึงได้พบว่า มีวิธีที่ 4 ที่ควรจะ
ประสบความสำาเร็จ คือ หันมาใช้ระบบภูมิต้านทาน 
เพื่อต่อสู้กับมะเร็ง”

   เซลล์มะเร็งแบ่งตัวเร็วกว่าเซลล์ปกติถึง 100 เท่า 
เม่ือภูมิต้านทานแข็งแรง เม็ดโลหิตขาวก็สามารถ
จะเอาชนะเซลล์มะเร็งท่ีผิดธรรมดามากข้ึนได้ 
เบต้ากลูแคนมีกลไกในการต่อสู้กับโรคมะเร็ง โดย
การกระตุ้นเม็ดโลหิตขาวขนาดใหญ่ (Macrophage) 
และเซลล์เพชฌฆาต (Natural Killer Cells หรือ 
NK Cells) ให้ออกมาสอดส่อง เพ่ือฆ่าเซลล์มะเร็ง 
แมคโครฟาจ เม่ือกิน และย่อยเซลล์มะเร็งเป็นช้ิน
เล็กๆแล้ว ก็จะส่งสัญญาณให้เซลล์เม็ดเลือดขาว
อีกชนิดหน่ึงช่ือ ทีเซลล์ (T Cell) ทราบ และทีเซลล์
ก็จะส่ังการให้บีเซลล์ (B Cell) สร้างสารต้านทาน 
(Antibody) ท่ีตรงกับชนิดโปรตีนแอนทิเจน (Antigen) 
ของเซลล์มะเร็ง ออกมาเป็นล้านๆเซลล์ เพ่ือให้
ลอยไปเกาะติดบนผิวเซลล์มะเร็งนับล้านๆเซลล์ 
เป็นเป้าหมายให้เซลล์มะเร็งท้ังหลายถูกเม็ดเลือดขาว
กรูเข้ามาจับกิน และทำาลายท้ิงในท่ีสุด   

    เซลล์แมคโครฟาจ  และเซลล์เพชฌฆาต 
นอกจากจะกินเช้ือมะเร็งแล้ว ยังผลิตสารคัดหล่ัง
ออกมาในกระแสโลหิตหลายชนิด เช่น IL-1, IL-4
H2O2, TNF ฯลฯ ท้ังหมดน้ีมีฤทธ์ิเป็นภูมิต้านทาน
ชนิดของเหลวที ่เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง  และ

เช้ือจุลินทรีย์ต่างๆ โดยเฉพาะ TNF ซ่ึงเป็นสาร
คัดหล่ังท่ีร่างกายใช้ทำาลายเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะ
ด้วยวิธีเข้าไปย่อยสลายโดยตรง 

    นอกจากน้ัน เบต้ากลูแคน ยังกระตุ้นไขกระดูก
ให้ผลิตเม็ดเลือดขาวเพ่ิมข้ึน ทำาให้เซลล์ท่ีจะออกมา
ปราบเซลล์มะเร็งมากข้ึนจนพอเพียง เน่ืองจาก
เซลล์มะเร็งแบ่งตัวเร็วกว่าเซลล์ปกติเกือบ 100 เท่า

เบต้ากลูแคนกับเคมีบำาบัด
  การให้เคมีบำาบัดในโรคมะเร็ง จะกดไขกระดูก 
ทำาให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายอ่อนแอ ทำาให้
เป็นโอกาสท่ีเช้ือจุลินทรีย์สามารถเข้ามาแทรกแซง 
เกิดความเส่ียงสูงท่ีจะเกิดโรคติดเช้ือสารพัด 
เพราะมีภูมิต้านทานบกพร่องเท่ากับสถานะคนเป็น
เอดส์ และเป็นผลให้โรคมะเร็งกลับลุกลามข้ึนใหม่อีก 
จากผลงานวิจัยต่างๆแสดงให้เห็นว่า การรับประทาน
เบต้ากลูแคน จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเม็ดโลหิตขาว
บกพร่องในสัตว์ทดลองท่ีได้รับเคมีบำาบัด เบต้ากลูแคน 
เม่ือใช้ร่วมกับยาคีโม หรือ การฉายรังสี มีรายงาน
การวิจัยมากมายที่รับรองว่า การให้เบต้ากลูแคน
ร่วมด้วย ทำาให้เก้ือหนุนประสิทธิภาพ และสรรพคุณ
ในการทำาลายเซลล์มะเร็งมากกว่าใช้เคมีบำาบัด หรือ 
ฉายรังสี หรือ ท้ังสองอย่างรวมกัน
   นอกจากน้ี เบต้ากลูแคนยังป้องกันเซลล์ดี จาก
อันตรายของการฉายรังสี และการให้เคมีบำาบัดด้วย

ขนาดรับประทานของเบต้ากลูแคน
ขนาดท่ีใช้ป้องกันโรคหรือบำารุงร่างกาย 200 มก./วัน 
ขนาดที่ใช้รักษาโรค 400 – 800 มก./วัน

Reference :
1. เบต้ากลูแคน ดีที่สุดในโลกที่มนุษย์เคยค้นพบ โดย 
ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์ วรคามิน

Betaglucan
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สารอาหาร
ต้านไวรัสเอดส์ AIDS

 Acquired Immune Deficiency Syndrome

เอดส์ หรือ กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
(Acquired Immune Deficiency Syndrome - 
AIDS) เป็นโรคซ่ึงเกิดจากการติดเช้ือไวรัสเอชไอวี
(human immunodeficiency virus, HIV) 
ทำาให้ ผู้ป่วยมีการทำางานของระบบภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง เสี่ยงต่อการติดเชื้อฉวยโอกาส และ
การเกิดเนื้องอกบางชนิด เชื้อไวรัสเอชไอวีติดต่อ
ผ่านทางการสัมผัสของเยื่อเมือกหรือการสัมผัส
สารคัดหล่ังซ่ึงมีเช้ือ เช่น เลือด น้ำาอสุจิ น้ำาหล่อล่ืน
ช่องคลอด น้ำาหลั่งก่อนการหลั่งอสุจิ และนม
มารดา อาจติดต่อผ่านเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็น
ทางช่องคลอด หรือทวารหนัก หรือช่องปาก การ
รับเลือด การใช้เข็มฉีดยาที่ปนเปื้อน ติดต่อจาก
แม่สู่ลูกขณะต้ังครรภ์ คลอด ให้นม หรือการสัมผัส
สารคัดหลั่งต่างๆ ดังกล่าว แต่จะติดต่อกันยาก
มากในชีวิตประจำาวันร่วมกัน 

  ในศาสตร์แห่งการแพทย์ทางเลือก หากเรา
สามารถกระตุ้นภูมิต้านทานของผู้ติดเช้ือ กลับมา
เป็นค่าปกติ ผู้ติดเชื้อก็จะสามารถดำารงชีวิตได้
อย่างปกติ โดยไม่มีสภาวะภูมิต้านทานบกพร่อง
จนตลอดชีวิต แต่ยังเป็นพาหะของโรค การวัด
ภูมิต้านทาน ปกติแล้วจะใช้ค่า CD4 T lymphocyte 
ซ่ึงเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหน่ึง เป็นตัวพยากรณ์โรค  
เน่ืองจากเช้ือ HIV จะทำาลายภูมิคุ้มกันโดยการทำาลาย
เซลล์ CD4 T lymphocyte หากโรคเป็นมากเซลล์ 
CD4 T lymphocyte จะต่ำา หากรักษาได้ผล CD4 
T lymphocyte จะสูงข้ึน

Betaglucan

เบต้าสไป
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 ระดับของคนปกติที่ไม่ติดเชื้อ HIV จะอยู่ที่
ประมาณ 400 – 1,600 ต่อเลือด 1 ลูกบาศก์
มิลลิลิตร สำาหรับผู้ติดเชื้อ แนะนำาให้ตรวจค่า 
CD4 อย่างสม่ำาเสมอ เมื่อ CD4 ต่ำากว่า 350 
ระดับ CD4 เป็นแนวทางในการประกอบการ
ตัดสินใจเพื่อป้องกันโรคบางอย่างท่ีเกี่ยวเนื่องกับ 
HIV ตัวอย่างเช่น ระดับ CD4 ต่ำากว่า 200 ควร
จะป้องกันโรคปอดอักเสบ เป็นต้น

   สารอาหารซ่ึงมีงานวิจัยการกระตุ้นภูมิต้านทาน
ที่มีประสิทธิภาพสูงในผู้ป่วยติดเชื้อ HIV มี 
หลายชนิด เช่น สาหร่ายสไปรูลิน่า เบต้ากลูแคน 
สารสกัดจากเปลือกองุ่น และสารสกัดจากเมล็ดองุ่น 
เป็นต้น

 จากผลการศึกษาจำานวนมากทั่วโลก ให้ผล
ตรงกันที่ว่า สาหร่ายสไปรูลิน่าสามารถสร้าง
ภูมิต้านทานให้กับร่างกาย และยังสามารถ
กระตุ้นให้ไขกระดูกผลิตเม็ดโลหิตทั้งแดงทั้ง
ขาว กระตุ้นอวัยวะทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ภูมิต้านทาน นับตั้งแต่ สเต็มเซลล์ในไขกระดูก 
(Bone Marrow Stem Cells) เม็ดโลหิตขาว
ขนาดใหญ่ (Macrophage) ทีเซลล์ (T-Cells) 
เซลล์เพชฌฆาต (Natural Killer Cells) ม้าม 
(Spleen) และต่อมไทมัส (Thymus Gland) 
ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ จะถูกกระตุ้นให้ทำางานอย่าง
เข้มแข็ง   และมากยิ่งขึ้น   นักวิทยาศาสตร์
ยังได้รายงานไว้อีกว่า  เม็ดโลหิตขาวขนาดใหญ่ 
(Macrophage) ซึ่งมีหน้าที่กินเชื้อโรค และย่อย
ศัตรูที่แปลกปลอมเข้ามาในร่างกาย ก็จะเพิ่ม
จำานวนมากขึ้น

   ในปี  ค.ศ.  1998  (พ.ศ.2541)  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยฮาร์วาด สหรัฐอเมริกา ได้
ทำาการศึกษาผลของสารสกัดสาหร่ายสไปรูลิน่าต่อไวรัสโรคเอดส์ ผลออกมาค่อนข้างดี สารออกฤทธิ์
ในสาหร่ายสไปรูลิน่า คือ เจอเมเนียมอินทรีย์ สามารถหยุดการแบ่งตัวของไวรัสเอดส์ ส่วนไวรัสเริม 
(Herpes Simplex Virus) ได้มีการวิจัยตั้งแต่ปี 1993 ถึงผลของสาหร่ายสไปรูลิน่า ที่มีต่อไวรัสเริม 
ในหนูแฮมสเตอร์ (Hamster) ซึ่งมีผลทั้งในเรื่องการป้องกันการติดเชื้อ และการยับยั้งการเจริญของ
เชื้อไวรัส
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   ท่านเคยสังเกตตัวเองว่า ท่านมีอาการอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือ หลายอย่าง ที่รักษาเท่าไรก็ไม่
หายขาด หรือไม่

 ทานอาหารเสริมไม่ค่อยได้ผลเหมือนคนอ่ืนเขา
 ท้องอืด พุงป่องเป็นประจำา แน่น อึดอัด 
 ลดน้ำาหนักอย่างไรก็ไม่ลง
 ลำาไส้แปรปรวน ปวดท้อง ท้องผูก สลับท้องเสีย
 เป็นโรคภูมิแพ้
 เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง
 ทางเดินอาหารอักเสบ
 อ่อนเพลียเร้ือรัง
 ปวดเร้ือรัง
 เป็นผ่ืน สิว เร้ือรังในวัยผู้ใหญ่ไม่หายขาด
 เป็นผ่ืนผิวหนังอักเสบคล้ายรังแค
 หอบ หืด

   หากท่านมีอาการอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง
ข้างต้น ท่านอาจเป็นหนึ่งในผู้ป่วยที่วงการแพทย์
เรียกว่า “โรคลำ�ไส้รั่ว” ซึ่งไม่ได้มีความหมายถึง
การเกิดแผลในลำาไส้ หรือ ลำาไส้ทะลุ แต่อย่างใด แต่
ลำาไส้รั่วในที่นี้ หมายถึงการรั่วซึมของสิ่งต่างๆ ที่
อยู่ในทางเดินอาหารส่วนลำาไส้เล็ก เข้าสู่ระบบ
ไหลเวียนโลหิตอย่างผิดธรรมชาติ ทางการแพทย์
เรียกภาวะนี้ว่า ภาวะลำาไส้รั่ว (leaky gut หรือ 
Increase intestinal permeability)

โรคลำ�ไส้แปรปรวน
และ ลำ�ไส้รั่ว
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   โดยปกติสารอาหารต่างๆ เช่น คาร์โบไฮเดรต 
ไขมัน โปรตีน เม่ือย่อยดีแล้วก็จะถูกดูดซึมผ่าน
ผนังลำาไส้เล็ก เข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิต เพ่ือ
ให้ร่างกายนำาสารอาหารเหล่าน้ีไปใช้ต่อไป โดย
ธรรมชาติน้ัน เซลล์บุผนัง และเน้ือเย่ือเก่ียวพันของ
ลำาไส้เล็กจะทำาหน้าท่ีคอยป้องกัน และจะยินยอม
ให้เฉพาะสารอาหารท่ีย่อยแล้วอย่างสมบูรณ์ รวม
ท้ังเกลือแร่ และวิตามินเท่าน้ัน ท่ีจะถูกดูดซึมเข้าสู่
ระบบไหลเวียนโลหิตของร่างกายได้ แต่ในคนท่ี
เซลล์ผนังสำาไส้มีความผิดปกติเกิดข้ึน หรือ ท่ีเรา
เรียกว่า ภาวะลำาไส้รั่วนี้ เซลล์จะยอมให้สิ่งที่ไม่
พึงประสงค์หลุดผ่านผนังลำาไส้ เข้าสู่กระแสเลือด
ส่ิงท่ีไม่พึงประสงค์ของร่างกายเหล่าน้ี เช่น อาหาร
ท่ีย่อยไม่สมบูรณ์ สารพิษ แบคทีเรีย เป็นต้น 
     ส่ิงเหล่าน้ีเม่ือเข้าสู่กระแสเลือด ก็เปรียบเสมือน
ส่ิงแปลกปลอมในร่างกาย ร่างกายก็จะปฏิเสธไม่
ตอบรับส่ิงแปลกปลอมเหล่าน้ี ด้วยการกระตุ้นระบบ
ภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ทำางานหนักข้ึน เพ่ือมา
ต่อต้าน ผลท่ีตามมาก็คืออาการอันไม่พึงประสงค์ 
เช่น ท้องอืด อาหารไม่ย่อย ปวดท้อง แน่นท้อง 
อ่อนเพลียง่าย ปวดตามข้อ และกระดูก ผ่ืนลมพิษ 
ภูมิแพ้ หรือบางคร้ังอาจจะแสดงอาการของการแพ้
อาหารชนิดใดชนิดหน่ึง
    เซลล์ของผนังลำาไส้ของเราเรียงตัวกันเป็น
เซลล์ช้ันเดียว ดังน้ันปัจจัยหลายอย่างจึงมีผลกระทบ
ทำาให้เซลล์ผนังลำาไส้เกิดการอักเสบ บวม และ
เกิดภาวะลำาไส้รั่วซึมได้ง่าย  เช่น ความเครียด 
การอดนอน การขาดสารอาหาร การบริโภค
สารน้ำาตาลมากๆ สูบบุหร่ี ด่ืมสุรา การรับประทาน
ยาปฏิชีวนะ หรือ ยาแก้ปวด แก้อักเสบกลุ่ม 
NSAIDs นานๆ สารพิษสารเคมี ยาฆ่าแมลง 
สารโลหะหนักท่ีปนเป้ือนมาในน้ำา และอาหาร 
ภาวะลำาไส้อักเสบติดเช้ือ การแพ้อาหารแฝง การ
รับประทานยาลดกรดพร่ำาเพร่ือเกินความจำาเป็น 
การขาดน้ำาย่อยจากตับอ่อน  ความเร่งรีบในการ
รับประทานอาหารการเค้ียวอาหารไม่ละเอียด 
ภาวะยีสต์ในลำาไส้ เหล่าน้ีเป็นต้น ดังน้ันเราจะ
เห็นได้ว่าภาวะต่างๆ เหล่าน้ี เราพบเห็นได้บ่อย
ในชีวิตประจำาวันของเรา จึงไม่แปลกนักท่ีเราจะ
พบภาวะลำาไส้ร่ัวซึมได้บ่อยในมนุษย์สังคมปัจจุบัน

การรักษาภาวะลำาไส้ร่ัวในทางวิทยาศาสตร์ชะลอวัย 
(Anti-Aging) ใช้การรักษา โดยใช้โปรแกรม 4 R ดังน้ี
Remove คือ การลดหรือกำาจัดต้นเหตุท่ีทำาให้เกิด
ภาวะลำาไส้ร่ัวซึมต่างๆ เช่น 
   สังเกตอาหารที่แพ้  แล้วหลีกเลี่ยงอาหารนั้น  
   หลีกเล่ียงการบริโภคน้ำาตาล
   หลีกเล่ียงการใช้ยาปฏิชีวนะเกินจำาเป็น 
    หลีกเล่ียงการใช้ยาแก้ปวด แก้อักเสบ เกินจำาเป็น
   หลีกเล่ียงการใช้ยาลดกรดเกินจำาเป็น
   เค้ียวอาหารให้ละเอียด

Replace คือ การให้สารท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการ
ย่อยอาหารให้เกิดขึ ้นอย่างสมบูรณ์ เช่น 
น้ำาส้มสายชูหมักจากผลไม้ เอนไซม์ต่างๆ

Repopulate คือ การเสริมสร้างแบคทีเรีย
ชนิดดี และอาหารของมัน เพื่อเป็นเสมือนทหาร
ช้ันดีท่ีคอยปกป้อง และป้องกันแนวกำาแพงผนังลำาไส้
ให้แข็งแรงอยู่เสมอ เช่น รับประทานเช้ือจุลอินทรีย์ 
ท่ีมีประโยชน์ต่อลำาไส้ (โปรไบโอติก) และรับประทาน
อาหารเล้ียงเช้ือ (พรีไบโอติก)

Repair คือ การให้สารอาหารหลากหลายชนิด
ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการซ่อมแซม และฟ้ืนฟู
ผนังลำาไส้ให้กลับคืนสภาพท่ีสมบรูณ์ และแข็งแรง
ดังเดิม เช่น น้ำามันปลา

ฟิชเชอร์ อีพีเอ

ฟรุต วินีก้า
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เพ่ิมข้ึน ท่ีลำาไส้ใหญ่พรีไบโอติกจะเป็นอาหารให้กับ
แบคทีเรีย ซ่ึงเม่ือแบคทีเรียนำาไปใช้ก็จะให้พลังงาน
และสารบางชนิด เช่น กรดแลกติก และกรดไขมัน
ชนิดสายส้ัน  ซ่ึงเป็นผลิตผลจากกระบวนการหมัก 
ซ่ึงการหมักน้ีจะทำาให้มีการกระตุ้นการเจริญของ
กลุ่มแบคทีเรียสุขภาพ และสภาวะความเป็นกรด
ท่ีเกิดข้ึนจะช่วยยับย้ังการเจริญเติบโตของเช้ือ
แบคทีเรียตัวร้ายบางชนิดในลำาไส้ เช่น Clostridium 
perfringens, Salmonella spp. และ Esherichia 
coli เป็นต้น จึงมีผลช่วยป้องกันอาการท้องเดิน
โดยเฉพาะจากการติดเช้ือได้ นอกจากน้ีด้วย
คุณสมบัติเหมือนใยอาหารอ่ืนๆ ก็จะช่วยบรรเทา
อาการท้องผูกได้ด้วย

   ความเป็นกรดที่เกิดขึ้นก็จะช่วยในการดูดซึม
แร่ธาตุบางชนิดได้ เช่น แคลเซียม เหล็ก 
แมกนีเซียม และสังกะสี นอกจากน้ีอาจด้วยกลไก
ท่ีทำาให้มีการดึงน้ำาเข้ามาช่วยในการละลายเกลือแร่
ต่างๆได้ จึงมีการคาดการณ์ว่าน่าจะส่งผลช่วยลด
ความเส่ียงต่อกระดูกพรุนได้

   นอกจากนี้พรีไบโอติกสามารถช่วยกระตุ้นการ
ทำางานของระบบภูมิคุ้มกัน โดยมีผลต่อการทำา
หน้าท่ีของเซลล์ท่ีเก่ียวข้องกับภูมิต้านทานในลำาไส้ 
มีผลเพ่ิมความแข็งแรงของเซลล์เย่ือบุผิวของลำาไส้
ซ่ึงสามารถป้องกันการติดเช้ือได้ดีด้วย รวมถึงมีผล
ต่อจำานวน และการทำางานของแบคทีเรียสุขภาพ 
 

โปรไบโอติก (Probiotic) 

   หมายถึง แบคทีเรียในสภาพท่ียังมีชีวิตอยู่ ในรูป
ที่เป็นอาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร    เมื่อ
รับประทานด้วยปริมาณที่พอเหมาะจะส่งเสริม
สุขภาพของผู้บริโภค  เช่น  แบคทีเรียสายพันธุ์ 
Bifidobacteria ซึ่งมีประโยชน์กว่า Lactobacilli 

   โปรไบโอติกเป็นแบคทีเรียท่ีทำาหน้าท่ีในการช่วย
ปรับสมดุลของสภาพแวดล้อมในระบบลำาไส้ ทำาให้
แบคทีเรียท่ีมีประโยชน์มีจำานวนมากข้ึนก็สามารถ
เกาะติดผนังลำาไส้ และแบ่งเซลล์เพ่ิมจำานวนมากข้ึน 
เป็นการช่วยป้องกันไม่ให้แบคทีเรียชนิดก่อโรค
เกาะติดผนังลำาไส้ และหล่ังสารพิษท่ีมีผลทำาให้เยื่อบุ
ลำาไส้อักเสบได้ 

พรีไบโอติก (Prebiotic)

  เป็นกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตสายสั้น   หรือ
โอลิโกแซคคาไรด์ ซ่ึงร่างกายเราย่อยไม่ได้ แต่
แบคทีเรียท่ีมีประโยชน์ในลำาไส้สามารถนำาไปใช้
เป็นอาหารได้ พรีไบโอติกมีผลทำาให้กระตุ้นการเจริญ
ของแบคทีเรียท่ีมีประโยชน์ในลำาไส้ใหญ่ โดยท่ัวไป
จะเป็นกลุ่ม Bifidobacteria และ Lactobacilli

   พรีไบโอติกจะไม่ถูกย่อยในทางเดินอาหารส่วนบน
เม่ือเดินทางมาถึงลำาไส้ใหญ่ก็จะเป็นอาหารให้กับ
เช้ือแบคทีเรียตัวดีในลำาไส้ใหญ่ ทำาให้แบคทีเรียมี
ประโยชน์เจริญเติบโตได้ดี ทำาให้ปริมาณอุจจาระ

Probiotic
Prebiotic&

โบวิส
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    ผลไม้ตระกูลส้ม และมะนาว เป็นแหล่งสำาคัญ
ของวิตามินซีจากธรรมชาติ ในบรรดาผลไม้ท้ังหมด 
มะขามป้อม เป็นผลไม้ท่ีมีปริมาณวิตามินซีสูงสุด 
โดยมีปริมาณวิตามินซีถึง 40% มะขามป้อม 1 ผล 
มีวิตามินซีเท่ากับส้ม 2 ผล ผลการวิจัยพบว่า 
วิตามินซีในมะขามป้อม ให้ผลต้านอนุมูลอิสระสูง
กว่าวิตามินซีสังเคราะห์มากนัก เพราะนอกจาก
วิตามินซีแล้ว ในมะขามป้อมยังมีสารประกอบ
ที่มีประโยชน์ที ่เรียกว่า สารประกอบฟีนอลลิค 
(Phenolic Compound) อยู่อีกมากมายหลายชนิด
ซ่ึงสารประกอบฟีนอลลิคเหล่าน้ีเอง เป็นสารสำาคัญ
ในกลไกการออกฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาอันหลากหลาย
ของมะขามป้อม จนทำาให้มะขามป้อม มีท่ีใช้ใน
ทางการแพทย์มาตั้งแต่สมัยอินเดียโบราณ ใน
ตำาราอายุรเวทอันเก่าแก่กว่า 5,000 ปี และเป็น
องค์ประกอบสำาคัญในตำารับยาหลากหลายชนิด 
มะขามป้อมในภาษาสันสกฤต มีช่ือว่า Amritphala 
แปลว่า ผลไม้จากสรวงสวรรค์
 
     ฤทธิ์ในทางเภสัชวิทยาของมะขามป้อม ที่ได้
รับการวิจัย และตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์โลกแล้ว
มีดังนี้ ฤทธิ์ต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ ต้านไวรัส HIV
แก้ไอ ต้านการอักเสบ ลดความดันโลหิต ยับย้ัง
การก่อกลายพันธ์ุ ทำาให้ป้องกันเซลล์ร่างกายเปล่ียน
เป็นเซลล์มะเร็ง  ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ
ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร ลดโคเลสเตอรอล
ปกป้องตับ หัวใจ และหลอดเลือด ป้องกันตับ 
และไตจากอันตรายของสารพิษ 
 

มะขามป้อม
วิต�มินซีธรรมช�ติ 

กระตุ้นภูมิต้านทาน

    สรรพคุณในทางยาของมะขามป้อม ท่ีใช้กันท่ัวไป
ในตำารับยาไทย คือ มีฤทธิ์ฝาดสมาน แก้ท้องเสีย 
แก้โรคบิด ป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟัน  ขับลม 
ปวดกระเพาะ ช่วยระบาย  ช่วยเรื่องโลหิตจาง 
ถุงน้ำาดีอักเสบ อาหารไม่ย่อย และปัญหาทางเดิน
ปัสสาวะ ทางเดินหายใจอักเสบ หอบหืด และภูมิแพ้

วิตามินซ ี กงล้อสำาคัญในการ
ทำางานของสารต้านอนุมูลอิสระทุกชนิด
 
  ร่างกายเราไม่สามารถท่ีจะสร้างวิตามินซีข้ึนมา
ได้เอง จึงจำาเป็นต้องได้รับจากสารอาหาร วิตามินซี
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย ที่ช่วยเพิ่มภูม ิ
ชีวิตได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถป้องกัน และรักษา 
การอักเสบอันเนื่องมาจากแบคทีเรีย และไวรัสได้ 
นอกจากน้ี วิตามินซียังทำาหน้าท่ีเหมือนกงล้อท่ีช่วยให้
สารต้านอนุมูลอิสระตัวอื่นออกฤทธิ์ได้ดีขึ้น ได้แก่ 
วิตามินอี สารสกัดเมล็ดองุ่น และกลูต้าไธโอน ซ่ึงเม่ือ
รับประทานร่วมกับวิตามินซี จะมีระดับในกระแสเลือด
สูงขึ้น และอยู่ในกระแสเลือดได้นานข้ึน นอกจากน้ี 
วิตามินซียังเป็นสารสำาคัญในกระบวนการสังเคราะห์
คอลลาเจนในร่างกาย 

ไวต้าซี
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   โรคภูมิแพ้ เป็นโรคทางเดินหายใจทีพ่บมาก
ของประเทศไทย โดยเฉพาะประชาชนในเขตเมือง
เน่ืองจากมลภาวะ และภูมิแพ้  โรคภูมิแพ้เป็นภาวะ
ท่ีภูมิต้านทานของร่างกายมีปฏิกิริยากับโปรตีน
หรือสารก่อภูมิแพ้จากส่ิงแวดล้อม ซ่ึงปกติจะไม่มี
อันตรายสำาหรับผู้ท่ีไม่แพ้ ปฏิกิริยาน้ีเร่ิมเม่ือเราได้
รับสารก่อภูมิแพ้ ก็จะเกิดการสร้างภูมิที่เรียกว่า
ไอจีอีแอนตี้บอดี้ (IgE antibody) ซึ่งจะกระตุ้น
มาส์ตเซลล์ (Mast cell) ให้มีการหล่ังสารฮีสตามีน 
(Histamin) ข้ึนท่ีเน้ือเย่ือต่างๆ เช่น ผิวหนัง ปอด 
จมูก ลำาไส้ ทำาให้เกิดการอักเสบของอวัยวะต่างๆ 
อาการแสดงจะเกิดตามอวัยวะต่างๆ เช่นลมพษิที่
ผิวหนัง คัดจมูก แน่นหน้าอกเนื่องจากหอบหืด 
บางรายอาจจะรุนแรงถึงกับเสียชีวิตได้ (Anaphylaxis 
shock)
    หลักการของการรักษาภูมิแพ้ในแบบแพทย์
ทางเลือก คือ การรับประทานสารอาหารท่ีทำาให้
มาส์ตเซลล์มีความคงตัว (Stability) ไม่ไวต่อการถูก
กระตุ้น โดยสารก่อภูมิแพ้ ทำาให้ฮีสตามีนไม่ถูก
ปล่อยออกมา แม้ว่าเราจะได้รับสารที่ก่อให้เกิด
อาการภูมิแพ้ ขณะเดียวกัน ร่างกายก็จะค่อยๆ
สร้างภูมิต้านทานท่ีมีต่อสารก่อภูมิแพ้น้ันๆข้ึน 
ทำาให้เราไม่เกิดอาการแพ้ในการสัมผัสกับสาร
ในคราวต่อๆไป มีโอกาสหายจากโรคภูมิแพ้ได้

สารอาหารท่ีมีงานวิจัยว่าช่วยอาการภูมิแพ้
และเหมาะท่ีจะรับประทานในผู้ป่วยภูมิแพ้ มีดังน้ี

สารสกัดเมล็ดองุ่น มีงานวิจัยว่าทำาให้การผลิต
ฮีสตามีนน้อยลง ลดความรุนแรงของอาการแพ้

สารสกัดจากใบแปะก๊วย ตามตำารับแพทย์จีนใช้
บรรเทาอาการไอ หอบหดื และภาวะภูมิแพ้ต่างๆ

เบต้ากลูแคน กระตุ้นภูมิต้านทาน ทำาให้ระบบ
เม็ดเลือดขาวมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ท้ังต่อเช้ือ
แบคทีเรีย และไวรัส ป้องกันการติดเช้ือทางเดินหายใจ 
ลดอาการ  ระยะเวลา  และความรุนแรงของ
การเป็นหวัด และไข้หวัดใหญ่

สารสกัดมะขามป้อม มีวิตามินซีสูง ตำารับอายุรเวท
แนะนำาให้ใช้ในผู้ป่วย ไอ หอบหืด หลอดลม
อักเสบ และโรคทางเดินหายใจ

สารสกัดพลูคาว กระตุ้นภูมิต้านทาน ยับย้ัง
การหล่ังสารฮีสตามีนจากมาส์ตเซลล์  มีฤทธ์ิต้าน
อาการอักเสบ ยับย้ังเช้ือไวรัสไข้หวัดใหญ่ และ 
ไวรัสท่ีทำาให้เกิดเริม และงูสวัด

แก้ปัญห�

โรคภูมิแพ้

ไวต้าซี

ฟิชเชอร์ โกลด์ แอลเจน

เกรพซีด ออยล์ พลัส 
เกรพซีด เอ็กซ์แทรค
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ผมสวยประกวดได้

ภาวะท่ีผมร่วงมากผิดปกติ หนังศีรษะอักเสบ ผมขาว
ก่อนวัย ผมข้ึนใหม่ผิดปกติ ผมเปราะ ผมแตกปลาย
รังแค และความผิดปกติอ่ืนๆ ของผม และหนังศีรษะ 
นอกจากยังช่วยในการเจริญของเซลล์เย่ือบุผิว เพ่ิม
ความแข็งแรงของเส้นผม และเล็บ ผมจะเรียบสลวย
หรือไม่น้ันข้ึนอยู่กับปริมาณของไบโอตินท่ีมีอยู่ท่ี
ผิวหนัง หนังศีรษะ และรากผม

ซิงค์ (Zinc)
   แร่ธาตุสังกะสี ช่วยในกระบวนการสร้างโปรตีน
ให้กับเส้นผม ตั้งแต่การเจริญเติบโต ทำาให้เส้นผม
แข็งแรง ไม่เปราะหักง่าย ช่วยให้เซลล์สามารถ
นำาเอาวิตามินเอไปใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้นด้วย ซึ่ง
ช่วยทำาให้เซลล์ผิวพรรณที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ๆ มี
สุขภาพดี  และพบว่ายังเก่ียวข้องกับการรักษาสมดุล
ของปริมาณไขมันในผิวหนัง และควบคุมปัญหา
การเกิดสิวจากการอุดตันของไขมันได้ด้วย

ดี แคลเซ่ียม แพนโททิเนต 
(D-Calcium Panthothenate) 
   ให้กรดแพนโททินิค หรือ วิตามินบี 5 จำาเป็นต่อ
การปฏิบัติงานของต่อมอะดรีนัล  และช่วยกระตุ้น
ให้ผลิตคอร์ติโซน และฮอร์โมนสำาคัญอื่นๆ เพ่ือ
รักษาสุขภาพของผิวหนัง และเส้นผม และยังทำา
หน้าท่ีสำาคัญในการรักษาผมร่วง ชะลอการเปล่ียน
สีผม และให้ผมเงางามมากข้ึน

    โครงสร้างทางเคมีของผม ประกอบด้วย โปรตีน
65%-95% น้ำา ซ่ึงมีปริมาณไม่แน่นอน ไขมัน 5%
ซ่ึงมีปริมาณมากข้ึนหลังเข้าสู่วัยรุ่น จากน้ันจะลดลง
ตามอายุ และแร่ธาตุ ท่ีพบได้บ่อย ได้แก่ สังกะสี 
กำามะถัน คาร์บอน ไนโตรเจน ออกซิเจน 
ไฮโดรเจน แคดเมียม ปรอท ตะก่ัว และทองแดง
เป็นต้น

สารอาหารบำารุงผม
แอลซีสเทอีน (L-Cysteine) 
    เป็นกรดอะมิโนที่มีซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบ 
ทำาหน้าท่ีช่วยเสริมการเจริญของเส้นผม และ
นอกจากจะช่วยสร้างเส้นผมใหม่แล้ว  ยังเป็น
สารตั้งต้นของ  Glutathione ซ่ึงร่างกาย สร้าง
เป็น Antioxidant ต่อต้านการหลุดร่วงของเส้นผม
อีกด้วย 

ดี ไบโอติน (D-Biotin) 
   หรือ วิตามินเอช หรือ วิตามินบี 7 ซ่ึงเป็น
วิตามินท่ีละลายในน้ำา ไบโอตินเป็นส่วนสำาคัญท่ีทำาให้
ผม เล็บ และผิวหนังมีสุขภาพดี และยังรักษา

ใครๆ ก็อยากมีเส้นผมท่ีแข็งแรง  
สวยงาม  เป็นเงางาม 
อาหารบำารุงเส้นผมเป็นส่ิงสำาคัญสำาหรับ 
ผู้ท่ีผมน้อย ผมบาง ผมท่ีถูกการกระทำาต่างๆ
ท้ังไดร์ ดัด ย้อมสี รวมท้ังผู้ท่ีประสบ
ปัญหาผมร่วง 

ซิงค์ พลัส
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Ultrawhite

สารสกัดจากผลพุทรา (Zizyphus Jujube 
Fruit Extract) : เร่งการผลัดผิวชั้นนอก เพื่อ
ให้ฝ้า กระ รอยด่างดำา หลุดลอกออกไปโดยเร็ว

สารสกัดจากผลแอคทินีเดีย (Actinidia 
Polygama Fruit Extract) : ต้านอนุมูลอิสระ 
ทำาให้ผิวเนียนนุ่มส่องสว่างเป็นประกาย โดย
ยับยั้งการเกิดปฏิกริยา protein carbonylation 
ซึ่งเกิดขึ้นกับผิวสูงวัยซึ่งทำาให้ผิวดูด้าน ผลการใช้ 
จะทำาให้ผิวใส ลักษณะกึ่งโปร่งแสงมากขึ้น 
นอกจากนี้ ยังลดการสร้างเม็ดสีใต้ผิวหนัง ให้
ความชุ่มชื้นผิว กระตุ้นการผลัดเซลล์ผิว 

เออโกไธโอนีน (Ergothioneine) : กรดอะมิโน
ธรรมชาติจากพืช มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ
สูงยิ่งกว่าโคเอนไซม์คิวเทน กระตุ้นการสร้าง
พลังงานระดับเซลล์ และลดการสร้างเม็ดสีใต้
ผิวหนัง

 สุดยอดสารสกัด 
 พืชพรรณธรรมชาติ 
ท่ีออกฤทธ์ิลดเลือน ฝ้า กระ และรอยด่างดำา 
อย่างปลอดภัย และได้ผล

ผิวหน้าของคุณจะค่อยๆขาวใสข้ึนอย่างเป็น
ธรรมชาติ หลังการใช้ติดต่อกันเช้า-เย็น เห็นผล
ตั้งแต่สัปดาห์แรก สูตรออกแบบเฉพาะสำาหรับ
ผิวแพ้ง่าย ผิวบอบบาง และระคายเคือง

สุดยอดเวชสำ�อ�งผิวข�ว
เห็นผลตั้งแต่สัปด�ห์แรก

สคิวลาเลีย (Scutellaria Root Extract) : 
ยับยั้งการสร้างเม็ดสี โดยการออกฤทธิ์ยับยั้งสาร
ตัวกลางในกระบวนการสร้างเม็ดสีช่ือ Endothelin-1 
ปกป้องผิวแพ้ง่าย ผิวแพ้ และระคายเคืองง่าย 

สารสกัดรากชะเอมเทศ (Licorice Root 
Extract) : ยับยั้งการสร้างเอนไซม์ไทโรซิเนส 
(Tyrosinase) ในกระบวนการสร้างเม็ดสี และ
ยังมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดเลือน ฝ้า กระ 
จุดด่างดำา รอยดำา รอยแดง จากสิวอักเสบ

สารสกัดจากดอกอาร์เทมิสเซีย คาพิลาริส 
(Artemisia Capillalis Flower Extract) : 
ยับยั้งการเคลื่อนตัวของเม็ดสี สู่ผิวหนังชั้นบน 
ทำาให้ลดการผลิตเม็ดสีลง ลดการสร้างเม็ดสีได้
ใน 4 ชั่วโมง

สารสกัดจากรากหม่อน (Morus Alba 
Root Extract) : ยับยั้งการสร้างเม็ดสีได้ถึง 
40% โดยยับย้ังการสร้างเอนไซม์ไทโรซิเนส 
เอนไซม์สำาคัญในกระบวนการสร้างเม็ดสี

ครีมบำารุงผิวเพ่ือผิวท่ีขาว ใส นวลเนียน จาก 

อัลตร้าไวท์

7 สารสกัดจากธรรมชาติ เพ่ือผิวขาว
กระจ่างใส ส่องประกายสวยงามอย่างเป็น

ธรรมชาติ เห็นผลต้ังแต่สัปดาห์แรก
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 น้ำาส้มสายชูหมักจากผลไม้ มีท่ีใช้ในทางการ
แพทย์มากว่า 10,000 ปี ในทุกศาสตร์ของการแพทย์
ท่ัวโลก น้ำาส้มสายชูหมักจากผลไม้ ได้รวมสารเคมี
จากธรรมชาติจากผลไม้ต้นกำาเนิดไว้อย่างครบครัน 
โดยปราศจากแอลกอฮอล์ และได้ถูกบรรจุไว้ใน
ตำารับยาอายุวัฒนะท่ัวโลก

ลดน�้าหนัก พร้อมสุขภาพดี 
ด้วยนำ้าส้มสายชูหมักจากผลไม้ 

ฟรุต วินีก้า
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   กระบวนการหมักของน้ำาส้มสายชูจากผลไม้ 
ก่อให้เกิดสารท่ีทรงคุณค่าทางโภชนาการมากมาย 
เช่น ฤทธ์ิในการฆ่าเช้ือโรค สารท่ีเป็นอาหารเล้ียง
แบคทีเรียตัวดีในร่างกาย (พรีไบโอติก) เอนไซม์ 
กรดอะมิโน ตำาราการแพทย์แผนตะวันตกได้บันทึก
ไว้ว่า น้ำาส้มสายชูหมักจะออกฤทธ์ิได้ดีย่ิงข้ึน หาก
ได้ร่วมผสมกับน้ำาผ้ึง ซ่ึงมีคุณค่าวิตามิน แร่ธาตุ 
และสารสำาคัญจากธรรมชาติไว้เช่นกัน

คุณสมบัติของน้ำาส้มสายชูหมัก
จากผลไม ้

 ลดน้ำาหนัก กระตุ้นการเผาผลาญ   
 ลดอาการบวมน้ำา และลดเซลลูไลท์ 
 ช่วยระบาย และล้างพิษ   
 ช่วยย่อยอาหาร 
 ปรับสมดุลน้ำาตาลในเลือด 
 ปรับสมดุล ไขมันในเลือด 
 ปรับสมดุลความดันโลหิต 
 ช่วยเร่ืองระบบหัวใจ และหลอดเลือด 
 ทำาให้สดช่ืน กระปร้ีกระเปร่า มีพลังงาน 
 อุดมด้วยเอนไซม์จากผลไม้ต่างๆตามธรรมชาติ 
 อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ 
 อุดมด้วยโปรไบโอติก  และพรีไบโอติก ช่วย  
    ระบบทางเดินอาหาร 

 ฆ่าเช้ือแบคทีเรียท่ีเป็นอันตรายต่อร่างกาย 
 ช่วยอาการอักเสบ โรคปวดข้อ และช่วยอาการ 
    ปวดเม่ือยของร่างกาย  
 กระตุ้นภูมิต้านทาน แก้ไอเร้ือรัง ขับเสมหะ  
 ทำาให้เลือดเป็นด่าง 
 ช่วยระบบทางเดินปัสสาวะ 
 ป้องกันมะเร็ง  

วิธีบริโภคน้ำาส้มสายชูหมักจาก
ผลไม้  เพื่อการลดน้ำาหนัก
       ดื่มน้ำาส้มสายชูหมักจากผลไม้  ประมาณ 
1 ช้อนโต๊ะ พร้อมน้ำาเปล่า 1 แก้ว ก่อนม้ืออาหาร
คร่ึงช่ัวโมง เพ่ือลดความอยากอาหาร และทำาให้
รับประทานได้น้อยลง 
      การลดน้ำาหนักจะได้ผล และสุขภาพร่างกาย
ของคุณจะดีขึ้น เมื่อประกอบกับการรับประทาน
ผักสด ผลไม้สด ธัญพืชไม่ขัดสี ปลา และการ
ออกกำาลังกายอย่างสม่ำาเสมอ  ครั้งละ 45 นาที 
สัปดาห์ละ 3 คร้ัง

ข้อควรสังเกต หากเก็บน้ำาส้มสายชูหมัก
จากผลไม้ไว้นานๆ อาจมีลักษณะของฝ้าของเหลว
เกิดข้ึนท่ีผิวน้ำาส้มด้านบน สารน้ันเป็นสารท่ีทรง
คุณค่าทางโภชนาการย่ิง เน่ืองจากเป็นส่วนผสม
ของแบคทีเรียท่ีมีประโยชน์ และเอนไซม์ชนิดต่างๆ
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10 Minutes 
    Kryolan

10 Minutes
Before & After

มาแต่งหน้าสวยดุจนางงาม ใช้เวลา 10 นาที
ด้วยเคร่ืองสำาอาง Kryolan กันเถอะ
    สาวๆที่รักการมีบุคลิกที่สง่างาม มีใบหน้าที่
สวยสะดุดตา เพื่อความมั่นใจ และสร้างโอกาส
ให้ประสบความสำาเร็จในทุกๆด้าน  คงจะต้องใช้
ความพิถีพิถันในการเลือกเคร่ืองสำาอางเพ่ือความงาม
บนใบหน้า  ให้ดูสวย นวล เนียน ติดทนนาน และ
คงความเป็นธรรมชาต ิ
       เคร่ืองสำาอาง Kryolan ช่วยคุณได้ด่ังปรารถนา 
ให้สวยงามระดับโลกอย่างมิสยูนิเวิร์ส และดารา
ฮอลลีวูด  ด้วยคุณสมบัติเด่นในเน้ือรองพ้ืนท่ีมีเม็ดสี
มากถึง 50% ทำาให้ใช้เนื้อครีมเพียงเล็กน้อยก็
สามารถครอบคลุมพื้นที่ทั่วใบหน้าได้  จึงบางเบา 
เนียนบาง สวยดุจธรรมชาติแต่ติดทนนาน 24 ชม.

อย�กลองใช้แล้วใช่ไหมคะ
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   เริ่มเตรียมผิวหน้าด้วยการล้างหน้าให้หมดจด
ด้วยครีมล้างหน้า (Dermacolor Cleansing Milk) 
ตามด้วยโทนเนอร์กุหลาบ (Kryolan Skin Tonic Roes)  
เพ่ิมความชุ่มช้ืนด้วยมอยส์เจอร์ไรเซอร์ (Aqua Splash 
Moisturizer) และปิดท้าย
ด้วยครีมกันแดดจาก
ฟาร์ม่าแคร์ (Superblock)

 

            

 เราจะมาแต่งหน้าสวยโดยใช้เวลาเพียง
 10 นาทีเท่านั้น

     1.เริ ่มจากใช้รองพื้น     Derma   Color 
Camouflage Cream สีเนื้อเบอร์ D64 ลงทั่ว
ใบหน้า และกดด้วยฟองน้ำา เติมไฮไลท์ครีมสีขาว 
เบอร์ D0 ที่บริเวณใบหน้าที่ต้องการให้นูนขึ้นมา
เมื่อมีแสงมากระทบ   (หน้าผาก,   กระดูกคิ้ว, 
ใต้ตา, สันจมูก, ร่องแก้ม, ใต้ริมฝีปาก) อย่าเกลี่ย
ให้ออกนอกบริเวณ เติมเงาบริเวณที่ต้องการให้
ยุบตัวลงหรือเล็กลงด้วยครีมเบอร์ D19 บริเวณ
แนวกรามข้างแก้มท้ังสองข้าง แนวข้างสันจมูกสอง

ข้าง หลังจากนั้นใช้แป้งฝุ่น Derma Color Fixing 
Powder กดเนื้อแป้งทั่วใบหน้าด้วยพัฟ เพื่อเป็น
การเซ็ทรองพ้ืนให้อยู่ติด และคงทนใช้เวลา 5 นาที

   2.เริ ่มเขียนคิ ้วทั ้งสองข้างแบบคิ้วนางงาม  
แต่งตาด้วยสีน้ำาตาล   Derma   Color   Light 
Eye Shadow Set BKK2 :
Dark Brown ใช้เวลา 
3.30 นาที

  3.บรัชแก้มทั้ง 2 ข้าง
 (Dermacolor Light
 Brusher Trio Set : DB2) 

สนใจขอรับคำาแนะนำา เชิญที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ บริษัทไทยธรรม อัลไลแอนซ์ หรือ โทร 02-363-7699

การจะแต่งหน้าได้สวย ครบเคร่ือง แบบใช้เวลาน้อย
เช่นน้ี ข้ึนอยู่กับการฝึกฝนมือจนคล่องแคล่ว  ไม่
ยากเลยค่ะ 

10

 ทาริมฝีปากด้วย 
(Kryolan Lip Shine Circle) ใช้เวลา 1.30 นาที 

รวมเวลาทั้งสิ้น 10 นาที สวยดั่งน้องๆ ในภาพ 
พวกเธอแต่งหน้ามาทำางาน ต้องแข่งกับเวลาทุกเช้า 
เธอสวยใส ดูเป็นธรรมชาติได้ด้วย KRYOLAN กับ
การฝึกแต่งหน้าตัวเองแข่งกับเวลาทุกวัน  

10 Minutes
Kryolan

นาที
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แชร์ประสบการณ์

คุณโสภา  แวงซอง
ช่ือเล่น ภา      อายุ   43 ปี 
อาชีพ  แม่บ้าน  จังหวัด กรุงเทพฯ

      “ เริ่มจากที่ดิฉันมีอาการไร้เรี่ยวแรง อ่อนเพลีย 
เหนื่อยง่าย อยู่ตลอดเวลา  และมีอาการเจ็บ และ
ปวดบริเวณหน้าอกด้วย อาการจะเป็นหนักข้ึนเร่ือยๆ 
ปวดอยู่อย่างนั้นนานเกือบ 2 ชั่วโมงในแต่ละครั้ง 
ยิ่งเวลาหายใจแรงๆจะรู้สึกปวดมาก ต้องหายใจ
เบาๆ และนั่งพักนิ่งๆ รู้สึกทรมานมากเหมือน
กำาลังจะขาดอากาศหายใจ ญาติแนะนำาให้ไป
พบแพทย์ทางด้านโรคหัวใจ แพทย์ให้ดิฉันเดิน
และวิ่งบนสายพาน X-Ray ตรวจทุกอย่าง แต่ก็
ไม่พบอาการผิดปกติใดๆที่หัวใจดิฉันเลย แพทย์
เร่ิมวิเคราะห์จุดอ่ืนแทน คือช่องท้องช่วงบน จึง
แนะนำาให้ดิฉันตรวจบริเวณช่องท้องช่วงบนเพ่ิม 
ซึ่งตรวจพบก้อนเนื้อที่ผิดปกติบริเวณตับ มีขนาด 
2.5x2.5x1.8 ซ.ม. แพทย์ได้นัดทำา MRI ตรวจดู
ผลก้อนเนื้อ ผลที่ออกมาคือ ก้อนเนื้อนั้นไม่ได้เป็น
มะเร็ง และไม่ใช่ไขมันเกาะตับ จึงให้ดิฉันกลับบ้าน
ไปรอผลตรวจเพ่ิมเติม โดยนัดทำา MRI อีก 6 เดือน
ข้างหน้า และไม่ได้จ่ายยาใดๆ  ดิฉันจึงไปตรวจที่
โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้รับการรักษา
จากแพทย์เหมือนเดิม เนื่องจากต้องรอทำา MRI 
อีกคร้ัง ในวันท่ี  2 พฤศจิกายน 2012 ดิฉันจึงเข้ามา

ปรึกษา ภญ. อาริยา สาริกะภูติ ที่บริษัท ไทยธรรมฯ  
และได้รับคำาแนะนำาให้รับประทาน สารสกัด
จากเห็ดหลินจือแดง น้ำามันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสม
สารสกัดเมล็ดองุ่น และสารสกัดจากเมล็ดองุ่น
ผสมสารสกัดจากขมิ้นชัน หลังจากที่รับประทาน
ไปได้ประมาณ 2 เดือน ก็ไปตรวจ MRI อีกครั้ง 
ผลปรากฏว่า  ขนาดก้อนเนื้อเล็กลงเหลือเพียง  
2.3 x 2.1 ซ.ม. ดิฉันดีใจมากๆ รู้สึกได้ว่าร่างกาย
กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม เพราะอาการไร้เร่ียวแรง 
อ่อนเพลีย และเหน่ือยง่าย นั้นได้หายไป ขอขอบคุณ
บริษัทไทยธรรมฯ ที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ค่ะ ”

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

เกรพซีด ออยล์ พลัส 
เกรพซีด เอ็กซ์แทรค

เกรพซีด เอ็กซ์แทรค พลัส 
เทอเมอริค เอ็กซ์แทรค

มูชิ

“ หลังจากที่รับประทานไปได้ประมาณ 2 เดือน 
 ผลตรวจ MRI พบว่า ขนาดก้อนเนื้อ

ลดลงหลือเพียง 2.3 x 2.1 ซ.ม. ดิฉันดีใจมากๆ
 รู้สึกได้ว่าร่างกายกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม

 เพราะอาการไร้เรี่ยวแรง อ่อนเพลีย

และเหนื่อยง่ายนั้นได้หายไป  ”
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แชร์ประสบการณ์

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

คุณสมเดช  สุวรรณรักษ์
ช่ือเล่น  บี           อายุ    44 ปี 
อาชีพ   ธุรกิจส่วนตัว  จังหวัด  ชุมพร

   “ ผมประสบอุบัติเหตุหกล้มในขณะที่กำาลังเล่น
ฟุตบอลกับเพ่ือน โดยล้มลงหน้าไปกระแทกกับพ้ืน 
จนปากแตก เลือดไหล และมีอาการฟกช้ำา เกิด
รอยแผลบนใบหน้า  ทำาให้ผมรู้สึกกังวลใจมาก 
ซึ่งโดยปกติผมรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
สารสกัดเม็ดองุ่นผสมมะเขือเทศ  น้ำามันปลาผสม
ใบแปะก๊วย และน้ำามันรำาข้าวผสมโคคิวเทนเป็น
ประจำาอยู่แล้ว แต่ต้องการหาผลิตภัณฑ์มาใช้เพ่ิมเติม
เพื่อที่จะช่วยรักษาแผลเป็นบนใบหน้า จึงโทรไป
สอบถาม คุณวีณา  สุวรรณรักษ์ ผู้อำานวยการ
ศูนย์จำาหน่ายไทยธรรม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
ซึ่งเป็นน้องสาวของผม   คุณวีณาแนะนำาให้ใช้ 
ครีมโปรตีนไหมเพื่อการบำารุง และซ่อมแซมผิว 
โดยใช้ทาในตอนเช้า   และตอนเย็น  ปรากฏว่า
หลังจากทาไปได้เพียง  2  วัน  แผลก็เริ่มแห้ง

ตกสะเก็ด จนมีขนาดเล็กลง และจางหายไปใน
เวลาเพียงแค่ 2 สัปดาห์ จนเพื่อนๆต่างพากันทัก
ว่าทำาไมแผลของผมหายเร็วมาก ต้องขอขอบคุณ
ผลิตภัณฑ์ดีๆของ บริษัท ไทยธรรมฯ มากๆครับ 
ที่ทำาให้แผลบนใบหน้าของผมจางหายไปอย่าง
รวดเร็ว และไม่ทิ้งรอยแผลไว้ให้กังวลใจอีก
ด้วยครับ  ผมรู้สึกประทับใจมากครับกับสินค้า
คุณภาพของ บริษัทไทยธรรมฯ ”

	  

	  

ต.ค. 2012                        พ.ย. 2012

“ หลังจากทาครีมโปรตีนไหมไปได้เพียง 2 วัน
 แผลก็เริ่มแห้งตกสะเก็ดจนมีขนาดเล็กลง
 และจางหายไปในเวลาเพียงแค่ 2 สัปดาห์ 

โอริซอล เทน ซิลล์ รีแพร์เกรพซีด เอ็กซ์แทรค 
พลัส ไลโคปีน

ฟิชเชอร์ โกลด์

”
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  “ ดิฉันมีปัญหาเรื่องน้ำาหนักตัวมาก หลังจากที่
ดิฉันคลอดบุตรคนสุดท้อง น้ำาหนักของดิฉันก็ไม่
ลดลง จากแต่ก่อนท่ีเคยหนัก 50 กิโลกรัม กลายเป็น
65 กิโลกรัม และคงท่ีตลอดมาเป็นเวลา  8  ปีแล้ว 
ดิฉันพยายามสรรหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมา
รับประทานหลายยี่ห้อ แต่ก็ไม่ได้ผล จนกระทั่ง
ดิฉันได้มีโอกาสมาพบกับ  คุณยุพิน  มณีประสิทธิ์ 
ซ่ึงแนะนำาให้ดิฉันรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ของ บริษัท ไทยธรรมฯ คือ สารสกัดเมล็ดองุ่น
ผสมมะเขือเทศ  คอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำาลึก  
น้ำามันปลาผสมใบแปะก๊วย หลังจากรับประทาน
ไปได้เพียง  3   เดือน  ผลปรากฏว่า น้ำาหนักของ
ดิฉันลดลง เหลือ  51  กิโลกรัม  ดิฉันรู้สึกดีใจ
และประทับใจมาก แต่ท่ีประทับใจมากอีกอย่างหน่ึง
ก็คือ อาการเส้นเลือดขอดท่ีขายุบลง  และเส้นเลือด

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

คุณวันวิสา  มะหะหมัดนาซิม
ช่ือเล่น นา      อายุ    36  ปี 
อาชีพ  แม่บ้าน  จังหวัด  นราธิวาส

บริเวณท้ายทอยท่ีเคยบวมอยู่ก็ยุบลงไปด้วย อาการ
ปวดศีรษะที่เคยเป็นบ่อยๆ ก็หายไป ดิฉันไม่คิดว่า
จะเกิดเร่ืองมหัศจรรย์ขนาดน้ี   ตอนน้ีดิฉันกลับมา
เป็นสาวอีกครั้ง ทั้งๆ ที่มีลูกถึง 7 คน ดิฉันต้อง
ขอบคุณ คุณยุพิน มณีประสิทธิ์ ที่แนะนำาให้รู้จัก
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีมีคุณภาพ และขอขอบคุณ
บริษัท ไทยธรรมฯ ท่ีมีผลิตภัณฑ์ดีๆให้ได้รับประทาน
ค่ะ ”

	  
	  

เกรพซีด เอ็กซ์แทรค 
พลัส ไลโคปีน

คอลลาเจนไฟว์ฟิชเชอร์ โกลด์

“ หลังจากรับประทานไปได้เพียง 3 เดือน น้ำาหนัก
ของดิฉันลดลงจาก 65 กิโลกรัม เหลือ  51  กิโลกรัม  
อาการเส้นเลือดขอดที่ขายุบลง  และเส้นเลือดบริเวณ

ท้ายทอยที่เคยบวมอยู่ก็ยุบลงไปด้วย อาการ

ปวดศีรษะที่เคยเป็นบ่อย ๆ ก็หายไป 

มิ.ย. 2012                        ส.ค. 2012

”
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   “ โดยปกติแล้วผมเป็นคนท่ีมีสุขภาพแข็งแรงมาก 
ไม่เคยเจ็บป่วยจนต้องนอนโรงพยาบาลเลย จน
เมื่อปี 2008 ผมประสบอุบัติเหตุจนต้องผ่าตัดที่
บริเวณต้นขา หลังจากผ่าตัดก็มีอาการปวดเป็น
ระยะๆตลอด จนคุณฉัตรปวีณ์ คำาชุ่ม ผู้อำานวยการ
ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม จ.นครสวรรค์ซึ่งเป็นลูกสาว
ของผม ได้แนะนำาให้รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เพ่ือรักษา และดูแลสุขภาพ คือ กระดูกอ่อนปลาฉลาม 
สารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดมะเขือเทศ 
น้ำามันรำาข้าวผสมโคคิวเทน  และที่สำาคัญ คือ 
กางเกงในผลิตจากเส้นใยอัจฉริยะ MBF กางเกงใน
ที่ทำาให้ผมรู้สึกว่ากลับมาแข็งแรงเป็นปกติอีกครั้ง 
จากที่เคยปวดบริเวณสะโพก และหลัง ผมรู้สึก
ไม่่ม่ันใจเลย เวลาจะเดิน จะลุก หรือจะก้าว ก็กลัว

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

คุณเสริม  ฤคณีย์
ช่ือเล่น  เสริม        อายุ     77 ปี 
อาชีพ   ดีเจ ว.ป.ถ.9  จังหวัด   นครสวรรค์

ว่าจะไม่มีแรงบ้าง กลัวจะก้าวไม่พ้นบ้าง จนได้มา
ลองใช้กางเกงในไวทอป  ก็ทำาให้ชีวิตผมเปลี่ยนไป 
ม่ันใจมากข้ึน ใส่แค่คืนเดียว ก็รู้สึกว่านอนหลับสบาย 
ต่ืนเช้ามาสดช่ืน เลือดไหลเวียนดี จากท่ีเคยมีอาการ
ปวดบริเวณสะโพก  และหลัง   ก็ไม่ปวดอีกเลย
ผมรู้สึกประทับใจผลิตภัณฑ์ บริษัท ไทยธรรมฯ 
มากครับ ขอบคุณ บริษัทไทยธรรมฯ ที่ทำาให้ผม
กลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงเหมือนเดิมอีกครั้ง ”

เกรพซีด เอ็กซ์แทรค 
พลัส ไลโคปีน

กางเกงใน ไวทอป
โอริซอล เทน

ลาดีน

	  

“ กางเกงในไวทอปทำาให้ผมรู้สึกว่า
กลับมาแข็งแรงเป็นปกติอีกครั้ง 

จากที่เคยปวดบริเวณสะโพก และหลัง 
ก็ ไม่ปวดอีกเลย

R

”
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แชร์ประสบการณ์

คุณมณฑา  รัตนพันธ์
ช่ือเล่น ตู่            อายุ   45 ปี 
อาชีพ  ช่างเสริมสวย  จังหวัด สุราษฎร์ธานี

   “ ตอนอายุ 20 ปี  ดิฉันมักมีอาการปวดศีรษะ
เป็นประจำา โดยจะปวดข้างซ้ายอยู่ข้างเดียว ปวด
ไปถึงบริเวณท้ายทอยลามมาถึงเบ้าตา จนต้องเอา
น้ำาแข็งมาประคบที่ตา  บางครั้งปวดมากจนถึง
ขั้นอาเจียน และไม่สามารถทำาอะไรได้เลย ต้อง
รับประทานยาแก้ปวดแล้วนอนพักอย่างเดียว
เท่าน้ัน แพทย์วินิจฉัยว่าดิฉันเป็นโรคไมเกรน ซึ่ง
รักษาไม่หาย ทำาได้เพียงรับประทานยาเพ่ือบรรเทา
อาการเท่าน้ัน ดิฉันรู้สึกทรมานมาก ทำาให้ในตอนน้ัน
ไม่ว่าใครบอกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารย่ีห้อไหนดี 
ดิฉันจะซ้ือมารับประทานหมด แต่อาการก็ยังไม่ดีข้ึน
จนวันหน่ึงดิฉันต่ืนมาพร้อมกับมีอาการเวียนศรีษะ
มาก ลุกข้ึนยืนแทบไม่อยู่ รู้สึกเหมือนบ้านหมุนไปหมด 
แพทย์วินิจฉัยว่า   ดิฉันเป็นโรคน้ำาในหูไม่เท่ากัน 
ในตอนนั้นดิฉันรู้สึกท้อใจมาก ทำาอะไรก็ไม่ได้ ดู
เป็นคนอ่อนแอมาก ดิฉันต้องทนอยู่กับอาการ
แบบน้ันมาเกือบ 10 ปี คิดไว้ว่ายังไงก็คงจะรักษา
ไม่หายแน่ๆ จนวันหนึ่งดิฉันได้พบกับคุณแหม่ม  
สุภลักษณ์ พรหมหิตาธร สมาชิกไทยธรรมซึ่ง
เป็นพยาบาล แนะนำาให้ดิฉันรับประทานผลิตภัณฑ์

สารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดมะเขือเทศ 
น้ำามันปลาผสมใบแปะก๊วย สมุนไพรจีนสำาหรับ
บำารุงร่างกาย และปรับสมดุล และสารอาหาร
กระตุ้นการสร้างโกรทฮอร์โมน หลังจากรับประทาน
ไปได้ 6 เดือน คนรอบข้างเริ่มทักว่าไปทำาอะไรมา 
ทำาไมฝ้าดูจางลงมาก ดูสดใสขึ้น ดิฉันเองก็รู้สึกว่า
อาการปวดหลังที่เป็นมานานก็หายไป นอกจาก
ฝ้าที่จางลงแล้ว โรคไมเกรนก็หายไป อาการน้ำา
ในหูไม่เท่ากันก็ดีขึ้น ผิวพรรณเปล่งปลั่ง ดูเด็กลง
ตอนน้ีดิฉันสามารถทำางานได้เต็มท่ี ไม่ต้องมีปัญหา
เรื่องสุขภาพใดๆมากวนใจ ตอนนี้ดิฉันเปิดเป็น
ศูนย์ย่อยที่ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี มีรายได้เสริม
จากการแนะนำาส่ิงดีๆเหล่าน้ีจนประสบความสำาเร็จ
ขอขอบคุณ บริษัท ไทยธรรมฯ ที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆ
แบบนี้ให้ได้รับประทานค่ะ ”

เกรพซีด เอ็กซ์แทรค 
พลัส ไลโคปีน

ฟิชเชอร์ โกลด์ จีที แมค  เซี่ยนฟง

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

“ รับประทานไปได้ 6 เดือน คนรอบข้างเริ่มทักว่า
ไปทำาอะไรมา ทำาไมฝ้าดูจางลงมาก ดูสดใสขึ้น 

อาการปวดหลังที่เป็นมานานก็หายไป โรคไมเกรน
ก็หายไป อาการน้ำาในหูไม่เท่ากันก็ดีขึ้น ”
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แชร์ประสบการณ์

คุณฑิตกาญจน์  มีบุญ  
ช่ือเล่น  แจ้น      อายุ    54 ปี 
อาชีพ   แม่บ้าน    จังหวัด  สงขลา

     “ เม่ือประมาณกลางปี 2011  ดิฉันไปนวดตัว
เพื่อคลายเส้นตามปกติ แต่พอนวดไปได้สักพักก็
เกิดอาการเหงื่อออกเยอะผิดปกติ รู้สึกตาลาย 
และมึนศีรษะมาก จนดิฉันเป็นลมหมดสติไป มา
รู้สึกตัวอีกทีก็พบว่าตัวเองอยู่ที่โรงพยาบาลแล้ว 
และมีอาการลิ้นสั่นจนพูดไม่ได้ แพทย์เเจ้งว่าดิฉัน
มีระดับน้ำาตาลในเลือดต่ำามากอย่างไม่ทราบสาเหตุ 
จากปกติอยู่ที ่ประมาณ  116-120  กลับลดลง
เหลือเพียงแค่ 37 เท่านั้น ซึ่งแพทย์ได้ขอดูอาการ
อยู่ช่วงหนึ่ง แล้วจึงอนุญาตให้กลับบ้านได้  แต่
หลังจากกลับบ้านไปได้เพียง 3 วัน ดิฉันรู้สึกปวดเเขน 
จึงซ้ือยาจากร้านขายยามารับประทาน แต่ปรากฏว่า
เช้าวันต่อมา ดิฉันกลับมีอาการลิ้นสั่น พูดไม่ได้ 
และเป็นลมหมดสติไปอีกครั้ง ลูกสาวจึงรีบนำาตัว
ดิฉันส่งโรงพยาบาลทันที แต่ผลตรวจก็ยังเหมือนเดิม 
คือมีระดับน้ำาตาลในเลือดลดเหลือเพียง 37-40 
แต่ผลอีกอย่างหน่ึงคือ รู้สึกว่าตัวเองคิดอะไรไม่ออก 
พูดไม่ถูก ความจำาเลอะเลือนไปหมด จำาเพื่อนตัวเอง
ไม่ได้ เวลาพูดลิ้นจะสั่น และในที่สุดความจำาท่ีมี
ในอดีตก็หายไปหมด   จนกระทั่งวันหนึ่งได้พบกับ 

คุณกิตยาภรณ์ ศุภโรจน์วัฒนะ สมาชิกไทยธรรม
ได้แนะนำาให้รับประทานสารสกัดเมล็ดองุ่นผสม
มะเขือเทศ และน้ำามันองุ่นสกัดเย็นผสมสาร
สกัดเมล็ดองุ่น ดิฉันรับประทานไปได้ประมาณ 
3 เดือน อาการที่เป็นอยู่ก็เริ่มดีขึ้น อาการเจ็บ 
และชาที่ล้ิน แขน และขา ก็หายไปอย่างน่าเหลือเช่ือ 
ดิฉันจึงรับประทานน้ำามันปลาผสมใบแปะก๊วย
เพิ่ม รับประทานไปได้เพียง  2   เดือน ความคิด 
และความจำาก็เริ่มกลับมา  เเละกลับมาเป็นปกติ
ในท่ีสุด นอกจากน้ันผลอีกอย่างหน่ึงท่ีไม่คาดคิดว่า
จะได้รับ  คือ  ฝ้า  กระ รอยด่างดำา และเนื้องอก
ติ่งเล็กๆที่เป็นบริเวณผิวหนังก็หลุดหายไปด้วย 
ดิฉันขอขอบคุณ บริษัท ไทยธรรมฯ ที่มีผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารดีๆมาให้คนรักสุขภาพ และคนที่มี
ปัญหาสุขภาพได้รับประทานค่ะ ”

เกรพซีด เอ็กซ์แทรค 
พลัส ไลโคปีน

ฟิชเชอร์ โกลด์

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

เกรพซีด ออยล์ พลัส 
เกรพซีด เอ็กซ์แทรค

“ รับประทานไปได้ประมาณ 3 เดือน อาการ
ที่เป็นอยู่ก็เริ่มดีขึ้น อาการเจ็บ และชาที่ลิ้น  

แขน และขา ก็หายไปอย่างน่าเหลือเชื่อ 

	  

”
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สมกับท่ีรอคอยจริงๆค่ะ! กับทริปท่องเท่ียวสวิตเซอร์แลนด์ และอิตาลี ประจำาปี 2013 ท่ี บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์  
จัดขึ้น ในวันที่ 23-29 มีนาคมที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมทริปทุกท่านได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศแถบยุโรป และชมความ
สวยงามของสถาปัตยกรรม ซึ่งจะสนุกสนานและสวยงามแค่ไหนนั้น เรามีภาพแห่งความประทับใจมาฝากกันค่ะ

 

ใบไม้ผลิที่สวิตเซอร์แลนด์ 
         ดินแดนที่สวยงาม ดั่งความฝัน

2013
เหล่าผู้นำา ริมทะเลสาบโคโม

6 เพชรบริหารคนเก่ง

3 ผู้อำานวยการศูนย์กับว่าที่ทั้ง 2 ในอนาคต

บรรยากาศยามเช้าริมทะเลสาบโคโม

เพชรบริหารคนเก่ง 4 ผู้นำาคนเก่ง

ก่อนบินลัดฟ้า สู่อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์

ช้อปกระจาย ไม่มีลิมิต

สาวสวยชาวใต้ อีกภาพประทับใจ กับจิตรกรเอกลีโอนาโด ดาวินชี่32
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3 ผู้บริหารคนเก่ง

ใบไม้ผลิที่สวิตเซอร์แลนด์ 
         ดินแดนที่สวยงาม ดั่งความฝัน

บรรยากาศยามเช้าริมทะเลสาบโคโม

4 ผู้นำาคนเก่ง

เตรียมตัวช้อปปิ้งเมืองมิลาน

สวย สวย สวย

สาวๆประชันความงาม

เหล่าสาวงามไทยธรรม

นางแบบไทยธรรมกับประติมากรรมอิตาลี

ยิ้มสวยๆ ณ สนามบินเชเรเมตโตโว เมืองมอสโก

เพชรบริหารคนสวย
ร่วมถ่ายภาพกับ
ธงชาติประจำาเมืองสวิต

ประจำาเมืองสวิต

2 คู่ ชูชื่น

สัมผัสสายหมอกบนยอดเขา
 Mount San Salvatore

เตรียมตัวตะลุย
เมืองมิลาน

เก็บภาพบรรยากาศ
ก่อนล่องเรือชมทะเลสาบสวิต

33
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ความว่าง...สู่ความมี
โดย พระมหาอาวรณ์ ภูริปัญโญ

การบรรยายธรรม

ฝึกนั่งสมาธิ

สมาชิกร่วมปฏิบัติธรรม และฟังธรรมเทศนา

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2013 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยธรรม อัลไลเเอนซ์ จัดให้
มีกิจกรรม การบรรยายธรรมเรื่อง “ความว่าง...สู่ความมี” โดยพระมหาอาวรณ์       
ภูริปัญโญ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ ดอนเมือง ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจาก
ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายธรรมกว่า 200 คน จะได้ข้อคิดจากการฟังธรรม เเละฝึกสมาธิ
เเล้ว ยังได้พบกับความอัศจรรย์จากการได้รับพระธาตุจากน้ำาพระพุทธมนต์ของ  
พระอาจารย์อีกด้วย

TDA 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2013 ที่ผ่านมา 
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด ได้มีการ
จัดอบรมผลิตภัณฑ์ใหม่ในงาน “TDA New 
Product Training” และมีการสาธิตการ 
แต่งหน้าด้วยเครื่องสำาอาง Kryolan

แชร์ประสบการณ์การทำางานของเหล่าผู้นำา

New Product Training

เตรียมสอนแต่งหน้าด้วย Kryolanติวเข้ม New Product

เพชรบริหารคนสวย
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 ขอเรียนเชิญพ่ีน้องครอบครัวไทยธรรม เข้าร่วมงาน Booming ThaiDham คร้ังท่ี 15 
มหัศจรรย์หมายเลข 6 ตัวเลขแห่งความมั่งคั่ง พบกับโปรแกรมสัมมนาเพิ่มพลังสมองที่จะนำาท่านสู่
ความมั่งคั่งทั้งด้านสุขภาพ โลกียทรัพย์ และอริยทรัพย์ พบเพื่อนใหม่ และรื่นเริงกับมิตรภาพเก่าแก่
ของครอบครัวไทยธรรม อัศจรรย์พลังสมาธิ เพื่อสติ และปัญญา อิ่มอร่อย รับความรู้ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับเครือข่ายแห่งความรัก และมิตรไมตรี สนุกสนาน รื่นเริง บันเทิงอารมณ์กับค่ำาคืน
แห่งความคิดสร้างสรรค์ “เกาะมหาสมบัติ” ท่านสามารถแปลงโฉมตัวเองเป็นชาวเกาะ โจรสลัด หรือ 
นางเงือกตามชอบใจ  
 มาร่วมเป็นส่วนสำาคัญ ในงานสัมมนาของเรา ด้วย 2 เงื่อนไขที่ท่านทำาได้แน่นอน 
 1. เป็นผู้นำาระดับโกเมนขึ้นไป
 2. มียอดกลุ่มส่วนตัว (PGPV-แผนหลัก) 100,000 บาท สะสมในระยะเวลา 2 เดือน 
ตั้งแต่เดือน พ.ค. 2013 – มิ.ย. 2013
       แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์สู่ความสำาเร็จกับพี่ๆน้องๆไทยธรรม สร้างสรรค์สังคม
แห่งความดีงาม มาร่วมเป็นครอบครัวที่ 2 กับเรา เปิดโอกาสดีๆให้กับชีวิต เปิดโลกธุรกิจอิสระ สัมผัส
ความรัก และพลังแห่งรัก จากไทยธรรม อัลไลแอนซ์

สนใจสอบถามรายละเอียด และแจ้งความจำานงเข้าร่วมงานได้ 
ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-3637699 

Treasure of Wealth 

Booming ThaiDham ครั้งที่ 15

รุ่น “ขุมทรัพย์ ไทยธรรม” 
20-22 กันยายน 2013

เพชรบริหารคนสวย
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ต้องการศูนย์ใหญ่ในจังหวัดต่อไปนี้

“มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ

      ครอบครัว ไทยธรรม”

ข่�ว... ประช�สัมพันธ์

1. คุณปนัดดา วิถีพัฒน์ (มด)  

   โทร. 08-6367-7804 

2. คุณรัชชาภา ไชยมล (วิว)  

   โทร. 08-6358-8052

3. คุณสุนิษา วิเศษสิงห์ (กุ๊ก)

    โทร. 08-6367-7806

         

ภาคกลาง
• กรุงเทพฯ (เขตละ 1 ศูนย์)
• กาญจนบุรี
• ฉะเชิงเทรา
• ชัยนาท
• ประจวบคีรีขันธ์
• นนทบุรี
• ปทุมธานี
• พระนครศรีอยุธยา
• ราชบุรี
• ลพบุรี
• สมุทรสงคราม
• สมุทรสาคร
• สุพรรณบุรี
• สระบุรี
• สิงห์บุรี
• อ่างทอง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
• กาฬสินธ์ุ
• ขอนแก่น
• ชัยภูมิ
• นครพนม
• นครราชสีมา (อ.ปากช่อง)  
• บุรีรัมย์
• บึงกาฬ
• มหาสารคาม
• มุกดาหาร
• ยโสธร
• ร้อยเอ็ด
• เลย
• ศรีสะเกษ
• สกลนคร
• สุรินทร์
• หนองคาย
• หนองบัวลำาภู
• อำานาจเจริญ
• อุดรธานี
• อุบลราชธานี

ภาคเหนอื
• เชียงราย
• เชียงใหม่ 
• ตาก
• น่าน 
• พะเยา
• เพชรบูรณ์
• แม่ฮ่องสอน
• ลำาปาง
• ลำาพูน
• สุโขทัย
• อุตรดิตถ์
• กำาแพงเพชร
• พิจิตร
• อุทัยธานี

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

 

  

 

 

2013

ภาคตะวันออก
• ชลบุรี (อ.เมือง)
• ตราด
• นครนายก
• ระยอง
• สระแก้ว
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2014 ดอกทิวลิปบานท่ียุโรป
สู่เส้นทางในฝันของเนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม 

Netherlands - Belgium

เท่ียวยุโรป 7 วัน 5 คืนกับครอบครัวไทยธรรม ในช่วงเทศกาลดอกทิวลิปบาน บนพ้ืนท่ีกว่า 80 ไร่ ณ สวนเคอเคนฮอฟ 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ท่านจะได้เดินชมทิวลิปนานาพันธ์ุ ชูช่ออวดความสวยงามท่ามกลางแสงแดดท่ีอบอุ่น บนเส้นทางใน
ฝันของประเทศเนเธอร์แลนด์ เบลเย่ียม ชมความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ ล่องเรือหลังคากระจกชมกรุงอัมสเตอดัม ชมการ
เจียระไนเพชร ท่องเบลเย่ียม ดินแดนช็อคโกแล็ตโลกอย่างจุใจ กับร้านช็อคโกแล็ตกว่า 2,000 ร้าน  ชมจตุรัสกรองปลาซ 
อันงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของยุโรป และได้รับการยกย่องจากนักท่องเท่ียวท่ัวโลก

พาคนที่คุณรัก ท่องเที่ยวไปกับเรา 
ครอบครัวไทยธรรม ด้วยกติกาที่คุณทำาได้

กติกาท่องเท่ียว
มีตำาแหน่งโกเมนข้ึนไป 
เก็บคะแนน 12 เดือน 
(กุมภาพันธ์ 2013 – มกราคม 2014) ท่องเที่ยว              
ประมาณ มีนาคม 2014 
คะแนนยอดซ้ือกลุ่มส่วนตัว 12 เดือน สะสมรวมกัน      
396,000 คะแนน (เฉล่ียเดือนละ 33,000 คะแนน)  
และคะแนนยอดกลุ่มของลูกโกเมนชั้นที่ 1 รวมกัน        
3,168,000 คะแนน (เฉล่ียเดือนละ 264,000 คะแนน   
หากมีโกเมน 8 คน เฉลี่ยยอด กลุ่มคนละ 33,000 
คะแนนต่อเดือน)
ต้องยื่นใบสมัคร Promotion ท่องเที่ยวก่อน
วันที่ 31 พฤศจิกายน 2013

กฎเกณฑ์การคิดคะแนน
ผู้สมัครทุกท่านจำาเป็นต้องผ่านกติกาข้อแรก (ยอดซ้ือกลุ่ม
ส่วนตัวสะสม 12 เดือน รวมกัน 396,000 คะแนน) และ 
มียอดกลุ่มส่วนตัวของลูกช้ันท่ี 1 สะสมเกินกว่า 50% 
(คะแนนกลุ่มลูกโกเมนช้ันท่ี 1 สะสมเกิน 1,584,000 
คะแนน) มีสิทธ์ิรับการ Roll Up คะแนนจาก Downline 
คะแนนท่ีผ่านการ Roll Up จนเสร็จส้ินแล้วสามารถนำา
มาตีเป็นมูลค่าต๋ัวท่องเท่ียวได้ เช่น ทำาคะแนนได้ 80% จาก
กติกา จ่ายเงินสดค่าต๋ัวเป็นมูลค่า 20% ของค่าต๋ัว เป็นต้น
คะแนนของผู้สมัครท่ีทำาคะแนนเกิน 50% ของกฎเกณฑ์ข้อ 
1 แต่ไม่ถึง 100% จะถูก Roll-Up ข้ึนไปเป็นคะแนนท่องเที่ยว
ของ Up-Line ท่ีผ่านกฎเกณฑ์การคิดคะแนนในข้อ 1

1.

2.

3.

1.
2.

4.

3.

ให้รางวัลกับตัวเอง และคนท่ีคุณรัก ไปเทศกาลทิวลิปท่ียุโรปกับไทยธรรมนะคะ
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เซี๊ยะเหมิน มลฑลฮกเกี้ยน 

สายสัมพันธ์ ไทย-จีน

กติกาท่องเที่ยว
1. เป็นผู้นำาที่เปิดศูนย์ใหญ่หรือศูนย์ย่อย
2. มียอดจำาหน่ายไวทอป (รวมผลิตภัณฑ์เส้นใยอัจฉริยะ MBF และเครื่องทำาน้ำาอัลคาไลน์ไวทอป) ตั้งแต่วันที่ 
   6 ตุลาคม 2012 ถึง 5 ตุลาคม 2013 (12 เดือน) 1,008,000 คะแนน (เฉลี่ยเดือนละ 84,000 คะแนน)
3. ผู้ที ่ยื ่นความจำานงทริป Hi-Light China ครั้งที่ 3 ไม่สามารถนำายอดผลิตภัณฑ์ไวทอป ไปรวมกับโปรโมชั่น
 ยอดศูนย์ประจำาเดือนได้
4. ต้องย่ืนใบสมัคร Promotion ท่องเที่ยวก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2013
สุดพิเศษ! 
1. คะแนนทุกคะแนน นำาไปรวมทริปใหญ่ต่างประเทศ และคะแนน Booming ThaiDham
2. คะแนนทุกคะแนน สามารถนำามาคำานวณเป็นตั๋วฟรี หรือ ส่วนหนึ่งของตั๋วทัวร์ประเทศจีนครั้งนี้ได้
3. หากท่านตัดสินใจไม่ไปกับทริป คะแนนทุกคะแนน สามารถคืนกลับเป็นโปรโมช่ันยอดศูนย์ และโปรโมชั่นของรางวัล  
 ในเดือนกันยายน 2013 ได้

 ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอเชิญชวนท่านผู้นำา 
ผู้เป็นเจ้าของศูนย์ใหญ่ และศูนย์ย่อย เย่ียมชม เซ๊ียะเหมิน 
มลฑลฮกเกี้ยน เมืองที่เป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ 1 ใน 
5 ของประเทศจีน ชมหอจักรพรรดิสวรรค์ นมัสการ
พระโพธิสัตว์กวนอิมปางพันมือ เยี่ยมชมเกาะเปียโน ซึ่ง
ปราศจากมลพิษ และยานพาหนะที่ใช้น้ำามัน ชมสวน
ดอกไม้ซูจวง ช้อปปิ้งจุใจบนถนนจงซาน ซึ่งมีสินค้าให้
เลือกซื้อเกือบทุกประเภท ในเดือนตุลาคม 2013 ด้วย
เงื่อนไขสุดพิเศษ เฉพาะศูนย์ใหญ่ และศูนย์ย่อย
เท่านั้น

Hi-Light China ครั้งที่ 3 

สานสัมพันธ์ ไทยธรรม – ไวทอป
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เดือน มีน�คม 2013

เดือน เมษ�ยน 2013

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน�่ยผ�่นศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน มีน�คม 2013

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่�ยผ่�นศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน มีน�คม 2013

คุณนเรศ  จันทร�พัฒนะ
ศูนย์จำ�หน�่ยไทยธรรมฯ จ.ปร�จีนบุรี

มียอดจำ�หน่�ยผ่�นศูนย์ 1,027,673 บ�ท

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่�ยผ่�นศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน เมษ�ยน 2013

คุณบุษยพรรณ ประทุมร�ช 
ศูนย์จำ�หน�่ยไทยธรรมฯ จ.จันทบุรีี

มียอดจำ�หน่�ยผ่�นศูนย์ 907,009 บ�ท

ศูนย์ย่่อยที่มียอดจำ�หน�่ยผ่�นศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน เมษ�ยน 2013

คุณธิด�รัตน์  ประทุมร�ช
ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.จันทบุรี

มียอดจำ�หน่�ยผ่�นศูนย์ 370,880 บ�ท

คุณยลสุภัสสร  วิทยผโลทัย
ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ สำ�โรงเหนือ จ.สมุทรปร�ก�ร

มียอดจำ�หน่�ยผ่�นศูนย์ 420,640 บ�ท

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น40
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New Active

ผู้ที่มียอด New Active Recruit สูงสุด
ประจำาเดือน มีนาคม  2013
มียอด New Active Recruit 
จำานวน 15 ท่าน

ประจำาเดือน เมษายน  2013
มียอด New Active Recruit 
จำานวน 18 ท่าน

Recruit 2013

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

 สนใจสอบถามข้อมูล 
โทร. 02-363-7699, 085-920-6609

www.thaidham.com

®รายการ  Healti Secret   มหัศจรรย์โลกสุขภาพ 
เปิดตัวช่องทางใหม่ในการรับชม กับการสัมภาษณ์ 
ประสบการณ์ผู้ใช้จริงจากทางบ้าน   ท้ังเร่ืองราวของ
สุขภาพ และความงาม พร้อมความรู้ และเร่ืองราว
อีกมากมาย ติดตามรับชมได้แล้ววันนี้ทาง

®
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มาเป็นศูนย์ย่อย
ไทยธรรมกันเถอะ
สร้างโอกาสธุรกิจให้กับตัวเอง สานฝันการมี
อาชีพอิสระ ที่มีรายได้ไม่จำากัด กับสถานภาพ
ตลอดชีพ และสิทธิประโยชน์มากมาย ใน
ฐานะ “ศูนย์ย่อยไทยธรรม”

ลงทุนเพียง 15,000 บาท ครั้งเดียว
กับสิทธิประโยชน์ ตลอดชีพ สู่เส้นทางแห่ง
อภิมหาเศรษฐี ในฐานะศูนย์ย่อยไทยธรรม

รับรายได้เพิ่มเติมจากค่าบริหารศูนย์ย่อยอีก  
2% - 5% นอกเหนือจากแผนการตลาดหลัก 

รับรายได้เพ่ิมเติมจากการเป็นตัวแทนจำาหน่าย 
Kryolan สุดยอดเครื่องสำาอางระดับโลกจาก
เวทปีระกวด Miss Universe 2009 – 2011 
เป็นส่วนลดเงินสดสูงสุดถึง 25% พร้อมสิทธิ
ประโยชน์ ในการบริหารศูนย์ย่อย  Kryolan  
ติดตัวอีก 3.5% และยอดจำาหน่าย Kryolan 
ของศูนย์ นำามาคำานวณรวมเป็นคะแนนท่องเท่ียว
ต่างประเทศด้วย

เข้าถึงสื่อออนไลน์ในการนำาเสนอผลิตภัณฑ์ 
แผนการปันผลตอบแทน เพื่อการนำาเสนอ และ
สร้างทีมงานอย่างมืออาชีพ

เข้าถึงโปรแกรมการแจงยอดออนไลน์ของบริษัทฯ 
ในปี 2013 เพื่อให้ศูนย์ย่อยแจงยอดด้วย
ตนเอง  และสมาชิกที่มาใช้บริการศูนย์ย่อย

ได้รับ Promotion รายเดือนเฉพาะศูนย์ย่อย

มีโอกาสไปท่องเที่ยวประเทศจีนกับการจัด
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ไวทอป เส้นใยอัจฉริยะ กระตุ้น
การไหลเวียนโลหิต 

มีโอกาสได้รับการแจก Walk-In ทำาการตลาด
และการประชาสัมพันธ์ร่วมกับบริษัทฯ ในฐานะ 
ศูนย์ย่อยของบริษัทฯ 

ได้รับการประชาสัมพันธ์ ศูนย์ย่อย  ผ่านสื่อ 
Internet ใน www.thaidham.com
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ข่าวดีมีทุกวัน
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด 

ร่วมกับ

บริษัท อิออนธนสินทรัพย์ 

 โดยท่านสามารถเลือกผ่อนชำาระสินค้า ในกรณีที่มียอดซื้อตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป 

มอบสิทธิพิเศษในการชำาระค่าสินค้าบัตรเครดิต AEON

ณ ศูนย์จำาหน่ายที่มีสัญลักษณ์

โปรดโทรสอบถามที่ศูนย์ไทยธรรมฯ ใกล้บ้านท่าน

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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6 มิถุนายน 2013 – 5 สิงหาคม 2013
โปรโมชั่นประจำ�เดือน

โปรโมชั่น ชุดกระตุ้นภูมิต้�นท�น 
• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract +
    Spirumac 

1,300 บาท 
จากราคาเต็ม 1,660 บาท
(1,300 PV/910 BV)

โปรโมชั่น ชุดสมอง-หัวใจ-ไต-กระตุ้นภูมิต้�นท�น
•  Grape Seed Oil Plus Spirulina + 
    Orezol Ten + Fisher Gold 

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

โปรโมชั่น ชุดสมอง-หัวใจ-ไต-ผิวพรรณ 
• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract + 
    Orezol Ten + Fisher Gold

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

โปรโมชั่น ชุดบำ�รุงสมอง และหลอดเลือด
• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract + 
   Fisher Gold

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

โปรโมชั่น ชุดป้องกัน-ร่วมบำ�บัดมะเร็ง
• Grape Seed Extract Plus Turmeric Extract +
     Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract 

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

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

โปรโมชั่น ชุดลดข้ออักเสบ ลดบวม
•  Ladene (L) + Fisher EPA

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

โปรโมชั่น ชุดลดอักเสบ ลดบวม
•  Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract +                  
    Fisher EPA

ราคาพิเศษ

• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract + 
    Orezol Ten

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

โปรโมชั่น ชุดบำ�รุงหัวใจ

ราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ

โปรโมชั่น ชุดทั้งใส-ทั้งตึง
• Grape Seed Plus Lycopene + Collagen V

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

ราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ

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

โปรโมชั่น ชุดเสริมสร้�งสมรรถนะ 
•  VGA + Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract 

ราคาพิเศษ

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

โปรโมชั่น ชุดเสริมสร้�งสมรรถนะ-กระตุ้นก�รไหลเวียน 
• VGA + Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract 
  + Fisher Gold  

ราคาพิเศษ

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

โปรโมชั่น ชุดบำ�รุงสมอง เพิ่มสม�ธิ
•  Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract +                  
    Fisher Fish

ราคาพิเศษ

โปรโมช่ัน ชุด Double Grape Seed หน้�ใส - ไร้ฝ้�
• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract + 
    Grape Seed Plus Lycopene

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

ราคาพิเศษ

โปรโมชั่น ชุดเสริมสร้างสมรรถนะ-กระตุ้นการไหลเวียน 
• VGA + Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract 
  + Fisher Gold  

โปรโมชั่น ชุดย้อนวัย
• Grape Seed Oil Plus Spirulina +
    GT Mac (30 ซอง) 

2,800 บาท
จากราคาเต็ม 3,180 บาท
(2,800 PV/1,960 BV)

ราคาพิเศษ

โปรโมชั่น ชุดควบคุมน้ำ�ต�ลในเลือด สำ�หรับผู้ที่มีน้ำ�ต�ลในเลือดสูง
•  Sukar + Sweet Secret + Grape Seed Extract Plus Mulberry
   (รับประทาน Sukar  1 แคปซูล/วัน + Sweet Secret 2 เม็ด/วัน + 
    Grape Seed Extract  Plus Mulberry 1 แคปซูล/วัน)

•  Sukar (2) + Sweet Secret + Grape Seed Extract Plus Mulberry
   (รับประทาน Sukar  2 แคปซูล/วัน + Sweet Secret 2 เม็ด/วัน +    
   Grape Seed Extract Plus Mulberry 1 แคปซูล/วัน)

•  ยอดศูนย์ย่อยทุก 30,000 บาท ได้รับผลิตภัณฑ์ 
    Fruit Vinegar มูลค่า 1,350 บาท ฟรี 1 กล่อง

(โปรโมชั่นทุก 30,000 บ�ท และทุก 60,000 บ�ท
 ไม่ซ้อนกัน ให้เลือกอย่�งใดอย่�งหนึ่ง)

•  ยอดศูนย์ย่อยทุก 60,000 บาท ได้รับผลิตภัณฑ์
   Grape Seed Oil Plus Grape Skin Extract +
   Fruit Vinegar มูลค่า 2,750 บาท ฟรี 
 

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

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

โปรโมชั่น ชุดบำ�รุงสมอง สร้�งคว�มสูง ลูกรัก
• GT Gold (L) + Fisher Pluzz  

• GT Gold (L) + Fisher Pluzz + Vitacal  

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

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

โปรโมชั่นสุดพิเศษ สำ�หรับนักรีครูทคนเก่ง
แนะนำาสมาชิกใหม่ทุก 3 คน มียอดซื้อคนละ 3,000 บาท
ได้รับ PC Plant Stem Cells สเต็มเซลล์จากพืช  บำารุง
ฟื้นฟู และซ่อมแซมผิวหน้า 1 ขวด มีถึง 5 ชนิดให้เลือก
ตามความต้องการเฉพาะบุคคล มูลค่าขวดละ 600 บาท

โปรโมชั่นศูนย์ย่อย 

• Chola (2) + Fisher Fish (2)

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

โปรโมชั่น ชุดลดคอเลสเตอรอล
• Chola + Fisher Fish

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

โปรโมชั่น ชุดควบคุมน้ำ�หนัก-ป้องกันมะเร็ง 
• Grape Seed Oil Plus Grape Skin Extract + 
    Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract  
 

1,800  บาท
จากราคาเต็ม 2,080 บาท
(1,800 PV/1,260 BV)

2,000  บาท
จากราคาเต็ม 2,180 บาท
(2,000 PV/1,400 BV)

โปรโมช่ัน ชุดควบคุมน้ำ�หนัก ป้องกันมะเร็ง-กระตุ้นภูมิต้�นท�น
• Grape Seed Oil Plus Grape Skin Extract + 
     Grape Seed Oil Plus Spirulina  

ราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ
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โปรโมชั่น ชุดเสริมสร้างสมรรถนะ-กระตุ้นการไหลเวียน 
• VGA + Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract 
  + Fisher Gold  

โปรโมชั่น ชุดย้อนวัย
• Grape Seed Oil Plus Spirulina +
    GT Mac (30 ซอง) 

2,800 บาท
จากราคาเต็ม 3,180 บาท
(2,800 PV/1,960 BV)

ราคาพิเศษ

โปรโมชั่น ชุดควบคุมน้ำ�ต�ลในเลือด สำ�หรับผู้ที่มีน้ำ�ต�ลในเลือดสูง
•  Sukar + Sweet Secret + Grape Seed Extract Plus Mulberry
   (รับประทาน Sukar  1 แคปซูล/วัน + Sweet Secret 2 เม็ด/วัน + 
    Grape Seed Extract  Plus Mulberry 1 แคปซูล/วัน)

•  Sukar (2) + Sweet Secret + Grape Seed Extract Plus Mulberry
   (รับประทาน Sukar  2 แคปซูล/วัน + Sweet Secret 2 เม็ด/วัน +    
   Grape Seed Extract Plus Mulberry 1 แคปซูล/วัน)

•  ยอดศูนย์ย่อยทุก 30,000 บาท ได้รับผลิตภัณฑ์ 
    Fruit Vinegar มูลค่า 1,350 บาท ฟรี 1 กล่อง

(โปรโมชั่นทุก 30,000 บ�ท และทุก 60,000 บ�ท
 ไม่ซ้อนกัน ให้เลือกอย่�งใดอย่�งหนึ่ง)

•  ยอดศูนย์ย่อยทุก 60,000 บาท ได้รับผลิตภัณฑ์
   Grape Seed Oil Plus Grape Skin Extract +
   Fruit Vinegar มูลค่า 2,750 บาท ฟรี 
 

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

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

โปรโมชั่น ชุดบำ�รุงสมอง สร้�งคว�มสูง ลูกรัก
• GT Gold (L) + Fisher Pluzz  

• GT Gold (L) + Fisher Pluzz + Vitacal  

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

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

โปรโมชั่นสุดพิเศษ สำ�หรับนักรีครูทคนเก่ง
แนะนำาสมาชิกใหม่ทุก 3 คน มียอดซื้อคนละ 3,000 บาท
ได้รับ PC Plant Stem Cells สเต็มเซลล์จากพืช  บำารุง
ฟื้นฟู และซ่อมแซมผิวหน้า 1 ขวด มีถึง 5 ชนิดให้เลือก
ตามความต้องการเฉพาะบุคคล มูลค่าขวดละ 600 บาท

โปรโมชั่นศูนย์ย่อย 

• Chola (2) + Fisher Fish (2)

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

โปรโมชั่น ชุดลดคอเลสเตอรอล
• Chola + Fisher Fish

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

โปรโมชั่น ชุดควบคุมน้ำ�หนัก-ป้องกันมะเร็ง 
• Grape Seed Oil Plus Grape Skin Extract + 
    Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract  
 

1,800  บาท
จากราคาเต็ม 2,080 บาท
(1,800 PV/1,260 BV)

2,000  บาท
จากราคาเต็ม 2,180 บาท
(2,000 PV/1,400 BV)

โปรโมช่ัน ชุดควบคุมน้ำ�หนัก ป้องกันมะเร็ง-กระตุ้นภูมิต้�นท�น
• Grape Seed Oil Plus Grape Skin Extract + 
     Grape Seed Oil Plus Spirulina  

ราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ



Thaidham Slim
ลดน้ำหนักดวย Fruit Vinegar น้ำสมสายชูหมักจากผลไม

เห็นผลตั้งแตวันแรก!
ตอนรับเปดเทอม 6 พฤษภาคม 2013 – 5 มิถุนายน 2013

โปรโมชั่น ชุดลางพ�ษ
• Fruit Vinegar + Leva

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

โปรโมชั่น ชุดกินจ�
• Fruit Vinegar + Fullla

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

โปรโมชั่น ชุดรักแปง
• Fruit Vinegar + Carboslene

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

โปรโมชั่น ชุดเผาผลาญต่ำ
• Fruit Vinegar + Mactrim

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

โปรโมชั่น ชุดทองผูก
• Fruit Vinegar + ชา OB

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

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

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

โปรโมชั่น ชุดฮอรโมนตก (1)
• Fruit Vinegar + GT Gold (L) 
    สำหรับผูที่อายุต่ำกวา 40 ป

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

www.thaidham.com

ลดน้ำหนักดวย Fruit Vinegar 
เห็นผลตั้งแตวันแรก!
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Thaidham Slim
ลดน้ำหนักดวย Fruit Vinegar น้ำสมสายชูหมักจากผลไม

เห็นผลตั้งแตวันแรก!
ตอนรับเปดเทอม 6 พฤษภาคม 2013 – 5 มิถุนายน 2013

โปรโมชั่น ชุดลางพ�ษ
• Fruit Vinegar + Leva

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

โปรโมชั่น ชุดกินจ�
• Fruit Vinegar + Fullla

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

โปรโมชั่น ชุดรักแปง
• Fruit Vinegar + Carboslene

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

โปรโมชั่น ชุดเผาผลาญต่ำ
• Fruit Vinegar + Mactrim

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

โปรโมชั่น ชุดทองผูก
• Fruit Vinegar + ชา OB

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

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

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

โปรโมชั่น ชุดฮอรโมนตก (1)
• Fruit Vinegar + GT Gold (L) 
    สำหรับผูที่อายุต่ำกวา 40 ป

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

www.thaidham.com

ลดน้ำหนักดวย Fruit Vinegar 
เห็นผลตั้งแตวันแรก!
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www.thaidham.com

ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอเชิญชวนสมาชิกไทยธรรมทุกท่าน 
ส่ง E-Mail ของท่านมายังบริษัทฯ 
ท่ี thaidhamallianze@hotmail.com 
เพ่ือการรับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯอย่างใกล้ชิด
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

  รับ TDA News, TDA Updates ข่าวสาร
   และความรู้ทางการแพทย์ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
  ไทยธรรม ทุกสัปดาห์
  รับข่าวสาร การอบรมทั่วประเทศของบริษัทฯ

รับชม Healti Secret ตอนล่าสุดบน Internet
และอุปกรณ์ไร้สายทุกชนิด
ติดตามประสบการณ์ผู้ใช้ และงานวิจัยใหม่ๆ
ของบริษัทฯ

ให้ TDA News เป็นช่องทางการสื่อสาร อย่างใกล้ชิดในครอบครัวไทยธรรมของเรา

®

อีเมล์น้ัน สำาคัญฉะน้ี
E-Mail

“ช่วยกันกด       Thaidham Allianze 
Fanpage และ KryolanThailand เพ่ือรับและ
แชร์ข้อมูลข่าวสารดีๆจากไทยธรรม และไครโยแลน 
ให้คนรอบข้างกันนะคะ”

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น 47



48 เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

1. เวลาทำาการของบริษัทฯ
   วันจันทร์ – วันเสาร์ เปิดบริการ 10.00 – 19.00 น.
    วันอาทิตย์ และวันหยุดบริษัทฯ หยุดตามวันนักขัตฤกษ์
2. วิธีการชำาระค่าสินค้ามี 3 วิธี ดังนี้
   2.1 ชำาระเป็นเงินโอน
        โดยท่านโอนเงินเข้าบัญชี บริษัทฯ ตามราคาสินค้า
        และแฟกซ์ใบโอนเงินพร้อมกับรายการที่สั่งมาที่
        แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์แฟกซ์ 02-363-4422
โอนเข้าบัญชีชื่อ...บริษัทไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด
        • ธนาคาร กรุงเทพ สาขา อินทรารักษ์
           ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 212-0-81073-0
        • ธนาคาร กสิกรไทย สาขา พระราม 9
           ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 713-2-33215-5
        • ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา ถนนสุขาภิบาล 1
           ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 265-1-22092-8
        • ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนนนวมินทร์

           ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 077-2-43476-3

   2.2 ชำาระเป็นเงินสด
        • ซื้อสินค้าด้วยตนเองที่บริษัทฯ

   2.3 ชำาระด้วยบัตรเครดิต
        • ซื้อสินค้าด้วยตนเองที่บริษัทฯ 

        • ไม่คิดค่าธรรมเนียม กรณีชำาระ 1,000 บาทขึ้นไป

3.วิธีการส่งสินค้ามี 3 วิธี ดังนี้
   3.1 ส่งทางไปรษณีย์
        (กรณีท่านโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ)

   3.2 ส่งทางรถทัวร์ รถตู้ และ NTC
        (กรณีท่านโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ)

   3.3 ส่งโดย Messenger
        เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สั่งซื้อล่วงหน้า

        อย่างน้อย 1 วัน กรณีท่านโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ

4.ค่าจัดส่งสินค้า (เริ่ม 7 มี.ค. 2008)
     4.1 จัดส่งทางไปรษณีย์
        • สั่งซื้อ 3,000 บาท ขึ้นไป จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)

        • สั่งซื้อ 5,000 บาท ขึ้นไป จัดส่งฟรี (EMS)                 

        • ส่ังซ้ือต่ำากว่า 3,000 บาท ค่าจัดส่ง 150 บาท (EMS)

        • ส่ังซ้ือ 3,000 – 4,999 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท (EMS)

4.2 จัดส่งทางรถทัวร์ รถตู้ และ NTC
     • ระบุรถทัวร์ หรือรถตู้
     - สั่งซื้อ 10,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี
     - สั่งซื้อต่ำากว่า 10,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
     • จัดส่งโดย บริษัทขนส่ง NTC
     - สั่งซื้อ 5,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี
     - สั่งซื้อต่ำากว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 150 บาท
4.3 จัดส่งโดย Messenger
     • สั่งซื้อ 5,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี
     • สั่งซื้อต่ำากว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
หมายเหตุ : กรณีท่ีสมัครสมาชิกเพียงอย่างเดียว ค่าสมัคร
สมาชิก 250 บาท ตลอดชีพ เสียค่าจัดส่งเอกสาร 50 บาท
(ลงทะเบียน) กรณีที่ไม่สามารถสมัครด้วยตนเอง
สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
    1. ซื้อสินค้าในราคาสมาชิก
    2. โฟลเดอร์ 1 ชุด (ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
       ทั้งหมด รวมถึงรายละเอียดแผนการตลาดที่มี
       ณ ปัจจุบัน)
    3. ได้รับบัตรสมาชิก โดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
    4. ผลประโยชน์ตอบแทนตามแผนการตลาดของ
       บริษัทฯ ซึ่งจะโอนเข้าบัญชีสมาชิกในวันที่ 15
       ของทุกเดือน(กรณีท่ีตรงกับวันหยุดจะโอนให้ใน
       วันทำาการถัดไป)
    5. สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษัท
เงื่อนไขการสมัครสมาชิก
    กรอกใบสมัครด้วยตนเองเท่าน้ัน โดยระบุรายละเอียด
ท่ีถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์โดยเฉพาะ
    1.1 ชื่อ-สกุล

    1.2 ที่อยู่สำาหรับจัดส่งเอกสาร และสินค้าอย่างละเอียด

    1.3 หมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อ

    1.4 เลขที่บัตรประชาชน พร้อมแนบสำาเนา

    1.5 เลขที่บัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัคร พร้อมแนบ

         สำาเนา

    1.6 ชื่อสปอนเซอร์ (ผู้แนะนำา)

    1.7 ค่าสมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพ 250 บาท
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          บ้านของเรา บอกข่าวคราวความเคลื่อนไหว โปรโมชั่นราย 2 เดือน โปรแกรมการบรรยาย
ทั่วประเทศ ข่าวสารทันสมัย และแพทย์ทางเลือก รวมประสบการณ์จริงจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ทั่วประเทศ
          เพียงสมัครสมาชิกเล่มละ 25 บาท (รวมค่าจัดส่ง) ปีละ 150 บาท หรือเพียงเดือนละ 12.50 บาท 
ท่านก็จะได้รับวารสาร 4 สี ขนาด A5 ความหนา 52 หน้า ส่งตรงถึงบ้านทุกฉบับ

์

4.2 จัดส่งทางรถทัวร์ รถตู้ และ NTC
     • ระบุรถทัวร์ หรือรถตู้
     - สั่งซื้อ 10,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี
     - สั่งซื้อต่ำากว่า 10,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
     • จัดส่งโดย บริษัทขนส่ง NTC
     - สั่งซื้อ 5,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี
     - สั่งซื้อต่ำากว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 150 บาท
4.3 จัดส่งโดย Messenger
     • สั่งซื้อ 5,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี
     • สั่งซื้อต่ำากว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
หมายเหตุ : กรณีท่ีสมัครสมาชิกเพียงอย่างเดียว ค่าสมัคร
สมาชิก 250 บาท ตลอดชีพ เสียค่าจัดส่งเอกสาร 50 บาท
(ลงทะเบียน) กรณีที่ไม่สามารถสมัครด้วยตนเอง
สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
    1. ซื้อสินค้าในราคาสมาชิก
    2. โฟลเดอร์ 1 ชุด (ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
       ทั้งหมด รวมถึงรายละเอียดแผนการตลาดที่มี
       ณ ปัจจุบัน)
    3. ได้รับบัตรสมาชิก โดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
    4. ผลประโยชน์ตอบแทนตามแผนการตลาดของ
       บริษัทฯ ซึ่งจะโอนเข้าบัญชีสมาชิกในวันที่ 15
       ของทุกเดือน(กรณีท่ีตรงกับวันหยุดจะโอนให้ใน
       วันทำาการถัดไป)
    5. สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษัท
เงื่อนไขการสมัครสมาชิก
    กรอกใบสมัครด้วยตนเองเท่าน้ัน โดยระบุรายละเอียด
ท่ีถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์โดยเฉพาะ
    1.1 ชื่อ-สกุล

    1.2 ที่อยู่สำาหรับจัดส่งเอกสาร และสินค้าอย่างละเอียด

    1.3 หมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อ

    1.4 เลขที่บัตรประชาชน พร้อมแนบสำาเนา

    1.5 เลขที่บัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัคร พร้อมแนบ

         สำาเนา

    1.6 ชื่อสปอนเซอร์ (ผู้แนะนำา)

    1.7 ค่าสมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพ 250 บาท
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ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ศูนย์บางคอแหลม จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 291-8789
ศูนย์ภาษีเจริญ จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 802-1656
ศูนย์สายไหม จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 998-3866

ศูนย์ใหญ่ 
      บริษัทไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : ต่างจังหวัด
ศูนย์ อ.เมือง จ.กระบี่ โทร. (075) 621-016
ศูนย์ อ.เมือง (โรบินสัน) จ.จันทบุรี โทร. (039) 327-352
ศูนย์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร. (038) 338-854
ศูนย์ อ.เมือง จ.ชุมพร โทร. (077) 576-677
ศูนย์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทร. (053) 442-374
ศูนย์ อ.แม่สอด จ.ตาก โทร. (055) 535-299
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครปฐม โทร. (034) 253-789
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร. (056) 222-102
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. (044) 341-387
ศูนย์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โทร. (075) 423-468
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร. (075) 358-178

ศูนย์ อ.เมือง จ.นราธิวาส โทร. (073) 516-195
ศูนย์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โทร. (037) 213-502
ศูนย์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร. (055) 253-377
ศูนย์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี โทร. (032) 493-685
ศูนย์ อ.เมือง จ.แพร่ โทร. (054) 623-322
ศูนย์ อ.เมือง จ.พัทลุง โทร. (074) 615-599
ศูนย์ อ.แม่ขรี จ.พัทลุง โทร. (074) 616-047
ศูนย์ อ.เบตง จ.ยะลา โทร. (073) 231-920
ศูนย์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. (077) 275-386
ศูนย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. (074) 552-026

ศูนย์ศรีนครินทร์-บางเมือง จ.สมุทรปราการ โทร. (02) 186-4248
ศูนย์สำาโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ โทร. (02) 394-2959

บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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ถักทอจากเส้นใย MBF  โดยมีแร่ธาตุ 42 ชนิด ให้คล่ืนฟาร์ อินฟราเรด รังสีแห่งชีวิต 
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ซ่อมแซมเซลล์ ทำาให้ออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อมากขึ้น 
ลดอาการอักเสบ  ลดบวม คลายกล้ามเนื้อ ลดอาการเจ็บปวด และอ่อนล้า

www.thaidham.com
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ปลอกคอไวทอป (Vitop Neck Support) (Free Size)
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณคอ ลดอาการเมื่อยล้า ลดอาการอักเสบ บวม 
คลายกล้ามเนื้อ ป้องกันหมอนรองกระดูกคอเสื่อม เหมาะสำาหรับผู้ที่หมอนรอง
กระดูกคอเสื่อม ผู้ที่นั่งทำางานก้มคอนานๆติดต่อกัน ผู้ที่มีผิวหนังบริเวณคอเหี่ยว 
หรือ มีริ้วรอย 

ที่รัดฝ่ามือไวทอป (Vitop Palm Band) (Free Size)
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณอุ้งมือ และข้อมือ ลดอาการเมื่อยล้า ลดอาการ
อักเสบ บวม คลายกล้ามเนื้อ เหมาะสำาหรับผู้ที่ชาบริเวณมือ ข้อมือ และนิ้วมือ 
หรือ ผู้ที่ข้อล็อค ข้อแข็ง หรือ ปวด เจ็บ อักเสบบริเวณข้อมือ ทั้งกระดูก เอ็น 
และกล้ามเนื้อ ผู้ที่ทำางานใช้ข้อมือติดต่อกันเป็นเวลานาน เช่น พิมพ์คอมพิวเตอร์ 
นักกีฬา เป็นต้น

ที่รัดฝ่าเท้า และน่องไวทอป (Ankle & Shin Support) (Free Size)
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณฝ่าเท้า อุ้งเท้า  ข้อเท้า และน่อง ลดอาการ
เมื่อยล้า ลดอาการอักเสบ บวม คลายกล้ามเนื้อ ลดอาการเส้นเลือดขอด เหมาะ
สำาหรับผู้ที่ชาบริเวณฝ่าเท้า หรือ ปวด เมื่อย เจ็บ อักเสบ บริเวณอุ้งเท้า ข้อเท้า 
และน่อง ผู้ที่ทำางานยืนนานๆ และผู้ที่เป็นเส้นเลือดขอด

หมอนหนุนคอเล็กไวทอป (Small Cushion Pillow)
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณคอ ท้ายทอย และศีรษะ ลดอาการเมื่อยล้า 
ลดอาการอักเสบ บวม คลายกล้ามเนื้อ ขณะขับรถ

ราคาขาย 3,000 บาท  ราคาสมาชิก 2,400 บาท  
PV = 2,400 BV = 1,365

ราคาขาย 1,950 บาท  ราคาสมาชิก 1,550 บาท 
PV = 1,550 BV = 900

ราคาขาย 2,450 บาท  ราคาสมาชิก 1,950 บาท 
PV = 1,950 BV = 1,060

ราคาขาย 1,250 บาท  ราคาสมาชิก 950 บาท 
PV = 950 BV = 615



52 เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
 E-mail: kryolanthailand@gmail.com

เครื่องสำาอางระดับโลก
จากเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์ส

ไครโยแลน


