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โสม สมุนไพรอัศจรรย์ เคล็ดลับความฉลาด           
ของชาวจีน
Grape and Ginseng เพื่อสมองอัจฉริยะ
ของลูกรัก
Immax สารอาหารต้านภูมิแพ้ 
Burnil เผาให้ผอม
Carboslene กุญแจสำาคัญ สำาหรับคนเล่ียงแป้ง
BeDrinks Gold สุดยอดสูตรอาหารกระตุ้น 
การสร้างคอลลาเจน
I Belift ยกหน้าไม่ต้องผ่าตัด
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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

สวัสดีค่ะ 
พี่น้องครอบครัวไทยธรรมที่รักทุกท่าน

สวัสดีปีใหม่ ปีม้า 2014 ขอความเจริญรุ่งเรือง
เกิดกับพี่น้องครอบครัวไทยธรรม และผองไทย
ทั่วทุกคน

หากจะประสบความสำาเร็จคงรวดเร็วเป็น
สองเท่า ในปีท่ีผ่านมาเราเปิดศูนย์ใหญ่เพ่ิม ท้ัง
ศูนย์ย่อยอีกหลายแห่ง แต่ปีใหม่นี้เราจะต้องมี
ความสำาเร็จมากขึ้น เร็วขึ้น ตามเหตุผลคร่าวๆ

ม้ามงคล 
2014
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปี
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ในเล่ม ที่ชี้ให้เห็นว่าเราจะเฉยอยู่ไม่ได้แล้ว  ต้อง
ควบแข่งกับกาลเวลา ไปกับปีม้ามงคล 2014 นี้
ไทยธรรมจะเปิดโครงการใหม่ๆ ทั้งเรื่องสุขภาพ 
ผลิตภัณท์แข็งแรงด่วน งามด่วน และรวยด่วน ท้ัง
โครงการลดน้ำาหนัก สูตรเด็ด เคล็ดลับความผอม 
สวย และรวยมาก ปฏิรูป และเพ่ิมกลยุทธ์ดีๆ อีก
หลากหลายวิธี กับผลิตภัณท์ใหม่ แนะนำาในเล่ม 
ให้เห็นช่องทางรวยกันชัดๆ พ่ีน้องท่ีไม่ค่อยสบายใจ
กับปีเก่า ท้ังเร่ืองบ้านเมือง และเศรษฐกิจ ทุกอย่าง
กำาลังถูกปรับให้ดีข้ึน ขอจงต้ังใจให้ตรง รวบรวมพลัง
ควบไปด้วยกันเป็นกองทัพ พิชิตความสำาเร็จต่างๆ
อย่างรวดเร็วดุจม้ามงคลแห่งปีน้ี

ยังมีเวลาให้พี่น้อง  ที่อยากท่องเที่ยว  และ
พักผ่อนตามวาระปฏิบัติของเราที่ฮอลแลนด์ ใน
เดือนมีนาคมน้ี ยังเร่งทำาคะแนนกันทัน หรืออยากเร่ง
ให้เร็วขึ้นอีก ติดตามแผนการตลาด, กลยุทธ์ใหม่ๆ 
ฯลฯ จาก อ.ติ๊ก รินทร์ลภัส สิริวัฒน์ธนะ และ
ทีมงานของบริษัทฯ ขอคำาแนะนำาได้ทุกเมื่อ เพ่ือไป
ด้วยกัน  เพื่อไปกอบโกยพลังงาน กลับมาสานต่อ
ความสำาเร็จ ของเราย่ิงๆข้ึนไป

จารุณี เดส์แน็ช
กรรมการบริหาร

E-mail : thaidhamallianze@hotmail.com 

ด้วยความรัก และห่วงใย

ขอจงตั้งใจให้ตรง 
รวบรวมพลัง ควบไปด้วยกัน
เป็นกองทัพ พิชิตความสำาเร็จต่างๆ 

อย่างรวดเร็ว
ดุจม้ามงคลแห่งปีนี้

ส่ิงใดจะเกิดข้ึนตลอดปีใหม่น้ีก็แล้วแต่ ใจเรา
ใหญ่เกินครึ่งของเหตุการณ์ทั้งหมด หากเรา
รวมใจกันเป็นหนึ่ง   ย่อมเป็นพลังใจมหาศาล 
บันดาลความสำาเร็จทุกอย่าง ย่ิงว่ิงไปด้วยคุณธรรม
และคล่ืนพลังบวก เราก็จะพบกับความสุข สำาเร็จ
อย่างน่าภูมิใจ รวมใจกันสร้าง และอธิษฐานส่ิงดีๆ
ไปด้วยกันนะคะ

ขอความสุข สำาเร็จ สมหวัง ในส่ิงประเสริฐ 
เกิดกับพ่ีน้องเราทุกคนอย่างรวดเร็ว ดุจปีม้าทอง
มงคลน้ี สุขสันต์วันปีใหม่ 2014 ค่ะ
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พบหนทางแห่งความสุข 
ความมั่งคั่งแล้ว!!!

ไม่ต้องสงสัยเลยค่ะ เพ่ือนๆพ่ีน้องท่ีรักทุกท่าน  
คนเราสามารถมีความสุข และประสบความสำาเร็จ
ได้อย่างที่ต้องการเสมอ ตลอดทุกเวลา ไม่ว่า
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างไร  ทุกอย่าง
ขึ้นอยู่กับการคิดบวก คิดดี  และคิดถูกของตัว
พวกเราเองค่ะ
    สมองสั่ง ร่างกายทำา เมื่อทุกคนคิดบวก
ตลอดเวลา รูปร่างหน้าตาเราจะบวกด้วย หมายถึง 
สวยงามเปล่งปล่ัง สดใส สุขภาพจิตดี สุขภาพกาย
ก็จะดีตาม ชนะความเครียด โกรธ เกลียดของ
ตัวเราเองได้ ก็ชนะทุกอย่างได้ การชนะตัวเอง
ไม่ยากนะคะ ถ้าเรายังไม่ชนะตัวเอง แล้วจะไป
จัดการกับเรื่องอื่นๆ คนอื่นๆ ซึ่งยากแสนยากกว่า
ไม่ได้แน่ค่ะ อยากสำาเร็จต้องปรับเปลี่ยน  และ
ฝึกกันหน่อยนะ  

แล้วทุกอย่างก็แก้ปัญหาได้เองล่ะค่ะ  
ถ้าตัวเราขาดคุณสมบัติที่จะประสบความสำาเร็จ  
มีเรื่องอะไรบ้าง สำารวจดู แล้วหาทางเติมเต็ม

ส่ิงท่ียังขาดอยู่กันจะดีกว่า  หากเราพบว่า เรายังขาด
ความรู้  เป็นเรื่องง่ายค่ะ ที่จะหาความรู้ใส่ตัวเรา
หากเราขาดความน่าเช่ือถือ ก็ไม่ยากท่ีจะปรับปรุง
บุคลิกภาพให้ดูดี มีรสนิยม หากขาดการนำาเสนอ
ที่ถูกวิธี ก็ต้องฝึกฝน หรือขาดความใส่ใจในเรื่อง
ความเอ้ืออาทรต่อผู้ร่วมโลก ขาดความอ่อนน้อมถ่อมตน
ในการเข้าหากลุ่มคนระดับต่างๆ หลายท่านอาจ
แปลกใจถึงสิ่งที่กล่าวมา  ว่าสำาคัญอย่างไรกับ
การประสบความสำาเร็จของพวกเรา  มันจะมีผล
ด้วยหรือกับการใช้ชีวิตอยู่ของพวกเราบนโลกใบนี้

เป้าหมายของพวกเรา คือ มีชีวิตที่มั่งคั่ง
สมบูรณ์ มีความสุข สงบสันติ เพ่ือบรรลุเป้าหมาย
พวกเราต้องทำาดังนี้เลย

6

บ้านนี้
เศรษฐกิจดี
เดือนธันวาคม 2013 - มกราคม 2014 
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1. เปล่ียนตัวเอง เปล่ียนจากคนท่ีไม่รู้อะไร ให้
เป็นผู้รู ้ เปลี่ยนจากคนเฉยเมย เป็นคนร่าเริง 
และกระตือรือร้น เปลี ่ยนจากคนเชยๆ เป็น
คนทันสมัย เปิดใจรับส่ิงใหม่ๆเข้ามาในชีวิต เม่ือไร
ท่ีเราเปล่ียนไปในทางท่ีดีข้ึน ต้องเกิดความสำาเร็จข้ึน
อย่างแน่นอน

2.  เพิ่มเติมความรู้  ความสามารถ ให้รอบรู้ 
เป็นความจำาเป็นหลักของความสำาเร็จ มีความรู้
รอบด้าน ไม่ใช่รู้แต่เร่ืองของตัวเองเท่าน้ัน พวกเรา
ต้องมีความรอบรู้เรื่องการมีสุขภาพดี การย้อนวัย
แล้วยังแข็งแรง สวย และรวย  นอกจากเพื่อ
ตนเองแล้ว  ต้องประชาสัมพันธ์ออกไปให้ทุกคน
ได้รับรู้รับทราบ  พวกเราจะไม่เก็บเรื่องเหล่านี้ไว้
คนเดียวเด็ดขาด

3.  มีความใส่ใจ  เอื้ออาทรกับเพื่อนร่วมโลก
มนุษย์เรามีสังคม มีครอบครัว  ทุกคนรักครอบครัว
ของตัวเอง เอาใจเขามาใส่ใจเราด้วย  ก่อนลงมือ
ทำาอะไร คิดถึงเพื่อนด้วย พวกเราจะไม่เอาแต่
ประโยชน์ส่วนตัว ทำาส่ิงใดต้องมีกระทบ มีกระเทือน 
แต่การกระทบนั้น ขอให้ไปในแนวที่สร้างสรรค์
ให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย  ขณะนี้สังคม ชาติ 
และประเทศของเรา  มีความสนใจส่ิงใด  พวกเรา
ควรให้ความสนใจ จะได้สนับสนุนช่วยเหลือกัน 
เม่ือ 24 พ.ย. 2013 ท่ีผ่านมา ประชาชนนับล้านไป
ชุมนุมคัดค้านกฎหมายล้างผิด และขับไล่ระบอบ
ชั่วช้า พวกเราต้องรู้ ต้องใส่ใจ ไปร่วม หรือไม่ไป
ก็ไม่แปลก แต่ขอให้ทำาความเข้าใจให้ถูก ว่าสิ่งที่
ถูกต้องคืออะไร ถึงจะเรียกได้ว่าทันสมัย แคร์ 
ห่วงใย เอ้ืออาทรต่อเพ่ือนมนุษย์ ไม่ใช่แคร์เฉพาะคน
ของตัวเท่านั้น

4. ขอบคุณอย่างอ่อนน้อมถ่อมตน   ขอบคุณ
ทุกสรรพสิ่งที่ทำาให้เราเกิดมา มีชีวิตอยู่ สามารถ

มีอาชีพที่มั่นคง มีครอบครัวที่อบอุ่น มีเพื่อนที่ดี
และที่สุดคือ ได้มีโอกาสสร้างประโยชน์ให้สังคม 
ให้บ้านเกิดเมืองนอน ประเทศชาติของเรา  เกิดมา
ชาตินี้ ชีวิตของเราจะมีคุณค่า ได้สร้างประโยชน์
ย่ิงใหญ่  หรือจะปล่อยให้ตัวเองหายไปกับกาลเวลา
โดยไม่มีแม้แต่ส่วนร่วมเล็กน้อย รู้ว่าตนเองเป็นใคร
รู้ว่าใครดีกับเรา  คนเราต้องกตัญญูรู้คุณคน พวกเรา
สามารถดำารงชีวิตอยู่ได้ด้วยการเอ้ือเฟ้ือ มีรับ-มีให้  
มีขอ-มีช่วย ฝึกเป็นผู้รับ และผู้ส่งความหวังดี
ต่อทุกสรรพสิ่ง และทุกคน  แล้วพวกเราจะได้รับ
แต่สิ่งดีๆในชีวิต

5. สิ่งสำาคัญที่สุด คือ ลงมือทำาทันที ไม่มีข้ออ้าง
ความสำาเร็จรออยู่ หากเป้าหมายชัดเจน ก็ไม่ต้อง
กังวลส่ิงใด ต้ังใจทำา ทำาๆๆๆ มิให้มีอุปสรรคปัญหา
ใดๆมาขวางกั้นเรา  พวกเราปฏิบัติกันเสมอมาว่า
พบปัญหาใหญ่ ทำาให้เล็ก เมื่อพบปัญหาเล็กๆ ทำาให้
เป็นเรื่องตลก และปัญหาต่างๆก็หายไป สะสม
ทุกเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตให้เป็นประสบการณ์ 
พวกเราไทยธรรมขอเป็นกำาลังใจ และพร้อมสนับสนุน
ทุกท่านท่ีต้องการประสบความสำาเร็จท่ีย่ิงใหญ่  มา
วางแผนสู่ความสำาเร็จกันเถอะ   นี่ไม่ใช่ความฝัน
แต่เป็นส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนจริง  ได้ด้วยน้ำามือของทุกท่าน
ท่ีเป็นคนจริง พร้อมฝากช่ือ ฝากผลงานไว้ให้โลกลือ  
คือ พวกเราไทยธรรม  คุณทำาได้  คุณทำาได้ และ
คุณทำาได้

พวกเราปฏิบัติกันเสมอมาว่า พบ

ปัญหาใหญ่ ทำาให้เล็ก 
เมื่อพบ ปัญหาเล็กๆ ทำาให้เป็น
เรื่องตลก และปัญหาต่างๆก็หายไป

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

Facebook : Rinrapat Sririvatthana@facebook.com
ID LINE : 081-6344693
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“ผมมีปัญหาน้ำาหนักเกินตั้งแต่เด็ก และเพิ่ม
ขึ้นมาเรื่อยๆ ซึ่งก็ได้พยายามลดน้ำาหนักอย่างตั้งใจ
มาหลายคร้ัง ท้ังอดอาหาร รับประทานยาลดความอ้วน 
และอาหารเสริมหลายบริษัท หรือแม้กระท่ังเข้าคอร์ส
ลดน้ำาหนัก น้ำาหนักลดลงไป แล้วก็ข้ึนมาใหม่มากกว่าเดิม
แต่ในระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนท่ีผ่านมา น้ำาหนักของผม
จาก 130 กิโลกรัม ลดลงเหลือเพียง 84 กิโลกรัม
ทั้งๆที่ผมใช้ชีวิตเหมือนเดิม  กินแบบเดิม จากกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำาหนัก พร้อมปรับสมดุลร่างกาย
ของไทยธรรม ผมพร้อมให้คำาแนะนำาทุกคนครับ”

  ภายใน 

คุณชัชชัย ชีช้าง
ปี 2013  84 kg.
AFTER

ปี 2011  130 kg.
BEFORE 

ผมลดน้ำาหนักได้ถึง

โอริซอล เทน

ฟิชเชอร์ อีพีเอ

ลีวา

ชาโอบี

46 กิโลกรัม
1 ปีคร่ึง จากการปรับสมดุลร่างกาย

8 เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น



9เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

การทำางานอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะเล็ก หรือ
ใหญ่แค่ไหน ขอให้เรามีความฝัน ความมุ่งมั่นตั้งใจ 
อาจจะล้มบ้าง ลุกบ้าง มีอุปสรรคต่างๆนานา ถ้าเรายัง
ยึดมั่น ยังมีจุดมุ่งหมายที่เราจะก้าวเดินไป  อาจมี
ท้อบ้างในบางเวลา กำาลังใจจากคนรอบข้าง การให้
ความช่วยเหลือเก้ือกูล ความเอ้ืออาทรต่อเพ่ือนร่วมงาน 
ความจริงใจสำาคัญท่ีสุด กว่าจะมาถึงวันน้ีได้ อาจมีท้อแท้ 
ผิดหวัง เริ่มหมดกำาลังใจในการทำางาน แต่ก็ต้องหา

คุณน้ำาผึ้ง กองแก้ว
ศูนย์ย่อยไทยธรรม จ.เชียงใหม่

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ
สู่ความฝันอัน

ประสบการณ์จากผู้รู้ ผู้ใหญ่  ท่ีให้การช่วยเหลือ
ให้คำาปรึกษาหลายท่านด้วยกัน ท่ีสำาคัญ หัวใจหลัก
ของงานขาย  คือ  ความจริงใจ ความซื่อสัตย์
ต่อลูกค้า และเพ่ือนร่วมงาน รอยย้ิม มิตรไมตรี  
การหาความรู้โดยไม่ย่อท้อ และไม่หยุดหย่อน 
ความล้มเหลวถือเป็นครู  เป็นบทเรียนท่ีจะสอน
ให้เราปรับ  และเปลี่ยนวิธีการคิด วิธีการหา
ความสำาเร็จ การยอมรับฟังความคิดเห็น แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ใหม่ๆ จากผู้มีประสบการณ์  ถือเป็น
หลักสำาคัญ ศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ศึกษา
แผนการตลาด หาความรู้รอบตัว อัพเดทข่าวสาร
ใหม่ๆ ตลอดเวลา การสร้างทีม การดูแลเอาใจใส่
ลูกทีม   สร้างให้ธุรกิจเครือข่ายไม่ได้เป็นเพียง
แค่ธุรกิจ แต่สร้างให้เป็นโครงข่ายสายใยรัก 
สายใยความผูกพัน  สังคมแห่งมิตรไมตรี อยาก
ฝากบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไทยธรรม หรือผู้ที ่
กำาลังมองหาธุรกิจเครือข่าย ผู้ที่กำาลังก้าวเข้า
มาสู่ บริษัท ไทยธรรมฯ ซ่ึงไม่อยากใช้คำาว่าบริษัทฯ 
เพราะ ณ ตอนนี้ ไม่รู้สึกว่าทำางานกับบริษัทฯ 
ไม่มีความรู้สึกว่ากำาลังทำางานด้านการขาย แต่
กลับมีความรู้สึกว่าอยู่บ้านหลังใหญ่ มีหัวหน้า
ครอบครัว   และสมาชิกในครอบครัวที่คอย
เป็นห่วงเป็นใย มีความรัก ความจริงใจ ทำาให้
ชีวิตที่เราฝากไว้ในบ้านหลังนี้ มีความหวัง 
และมีชีวิตที่ดีขึ้น

ยิ่งใหญ่
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หลายท่านคงเคยมีประสบการณ์ของการอ่อนล้า
หมดแรง ไม่มีกะจิตกะใจจะไปทำาอะไร หรือแม้แต่จะ
เคล่ือนไหวเปล่ียนอิริยาบถ ศาสตร์การแพทย์แผนจีนได้
พูดถึงสมุนไพรโสมไว้ว่า สามารถช่วยแก้ปัญหาของ
การอ่อนล้า หมดแรง ไม่สดชื่น และไร้ชีวิต ชีวาได้ 

ชนชาติแรกท่ีนำาโสมมาใช้เป็นสมุนไพร  คือ ชาวจีน
โดยแพทย์แผนจีนได้กล่าวว่า  โสมเพิ่มความสามารถ
ในการคิด  และทำาให้มนุษย์มีอายุที่ยืนยาวขึ้นอย่าง
มีสุขภาพดี ชาวจีนส่วนใหญ่บริโภคโสมทุกวันเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิตประจำาวัน และมีความเชื่อมั่นว่า 
โสม คือ เคล็ดลับในการมีอายุยืนอย่างมีสุขภาพดีของ
ชาวจีน

โสม 
สมุนไพรอัศจรรย์ 
เคล็ดลับ อายุยืน-สุขภาพดี
                          ของชาวจีน
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โสม มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า 
Panax  Ginseng  ซึ่งคำาว่า Panax มาจาก
รากศัพท์ว่า  Panacea  แปลว่า ยาสารพัดโรค
หรือยาครอบจักรวาล    มีที่มาจากคุณสมบัติ
ทางการแพทย์ที่หลากหลายของโสม   โสมมี
ที่ใช้มาแต่โบราณในเรื่องการชะลอความชรา 
ภาวะเลือดจาง การลดอาการตื่นเต้น อาการ
ทางประสาท หรือความกระวนกระวายใจ 
ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง หอบหืด มะเร็ง ซึมเศร้า 
เบาหวาน เหนื่อยล้า ปวดศีรษะ โรคหัวใจ และ
หลอดเลือด สมรรถนะทางเพศเส่ือม อาหารไม่ย่อย 
ปวดประจำาเดือน เครียด
 การศึกษาคุณสมบัติของโสมในทาง
วิทยาศาสตร์เริ่มขึ้นตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1950 โดย
นักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซีย และสรุปได้ว่า โสม
มีคุณสมบัติเป็น “สารปรับสมดุล” หรือ Adaptogen
โดยปรับท้ังสมดุลของสภาวะต่างๆภายในร่างกาย
และปรับสมดุลร่างกายกับสิ่งแวดล้อมภายนอก 
งานวิจัยของโสมในทางวิทยาศาสตร์มีดังนี้

โสมเพิ่มพลังงาน
โสมทำาให้เซลล์ต่างๆในร่างกายมีพลังงาน

มากขึ้น และช่วยลดอาการอ่อนล้า หมดแรงได้
เป็นอย่างดี มีงานวิจัยในหนูทดลองพบว่า หนูที่
บริโภคโสมก่อนการว่ายน้ำา จะสามารถว่ายน้ำาใน
น้ำาเย็นได้ระยะทางท่ียาวกว่า และว่ายได้นานกว่า 
หนูที่ไม่ได้บริโภคโสม มีการทดลองในมนุษย์ 
โดยให้พยาบาลเวรดึกบริโภคโสมก่อนเข้าเวร 
และพบว่า มีความทนทาน ไม่อ่อนล้า และสดช่ืน
ขณะทำางาน และหลังจากการทำางานมากกว่า
กลุ่มพยาบาลที่ไม่ได้บริโภคโสม  การทดลอง
ในนักเรียน พบว่า นักเรียนที่บริโภคโสม จะ
ทำาให้ มีสมาธิจดจ่ออยู่กับการเรียนมากขึ้น 
ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลดีขึ ้น
และความสดชื่น ไม่อ่อนเพลีย นักกีฬาที่บริโภค
โสมก่อนการแข่งขัน ทำาให้มีความแข็งแรง และ
ความทนทานเพิ่มขึ้น

โสมเพิ่มประสิทธิภาพของสมอง
งานวิจัยจำานวนมากพิสูจน์ได้ว่า โสมเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทำางานของสมองได้ นอกจากน้ี 
การบริโภคโสมยังช่วยป้องกัน และร่วมบำาบัด
อัลไซเมอร์ โสมทำาให้สมองคิดได้เร็วขึ้น และ 
ช่วยเพิ่มความจำา และรื้อฟื้นความทรงจำาเดิมได้

โสมลดความเครียด
โสมช่วยลดความเครียดของร่ายกาย และ

ช่วยปรับสมดุลของร่างกายกับภาวะความเครียด
ที่เกิดขึ้นทั้งภายใน และภายนอกร่างกาย ที่
ประเทศเกาหลี รัสเซีย บัลกาเรีย อังกฤษ และ
สหรัฐอเมริกา มีงานวิจัยให้หนูทดลองบริโภค
โสม และสร้างสิ่งแวดล้อมให้หนูมีภาวะเครียด 
ผลการทดลองพบว่าหนูทดลองกลุ่มที่บริโภค
โสม มีปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงจากสภาวะเครียด   
น้อยกว่ากลุ่มท่ีไม่ได้บริโภค ดร. Stephen Fulder
ผู้เขียนหนังสือช่ือ Ginseng ; The Magical 
Herb of the East ได้กล่าวว่า ในผู้ที่บริโภคโสม 
เมื่อได้รับความเครียด ร่างกายจะปรับตัวเข้าสู่
สภาวะปกติ  ได้เร็วกว่าผู้ท่ีไม่ได้บริโภค ทหารจีน
ในยุคโบราณ จะพกโสมติดตัวสู่สนามรบด้วย 
เพื่อลดความเครียดของร่างกาย   และจิตใจ 
งานวิจัยในประเทศเกาหลี และจีน พิสูจน์ให้เห็นว่า 
นอกจากออกฤทธ์ิโดยตรงต่อสมองแล้ว โสมยังมี
การออกฤทธิ์ที่ต่อมหมวกไตของร่างกายด้วย 
ซึ่งเป็นอวัยวะที่ผลิตฮอร์โมนชื่อ คอร์ติซอล ซึ่ง
เป็นสเตียรอยด์ฮอร์โมนจากธรรมชาติ ที่ช่วย
ต้านความเครียด อาสาสมัครท่ีบริโภคโสมให้ผลว่า 
การบริโภคโสมช่วยทำาให้ร่างกายมีความต่ืนตัว 
และตื่นรู้มากขึ้น 

โสมเพ่ิมสมรรถภาพทางเพศ
โสมเป็นสมุนไพรท่ีได้รับการพิสูจน์มาเป็น

ระยะเวลาอันยาวนาน ถึงการเพิ่มสมรรถภาพ
ทางเพศในชาย นักวิจัยพบว่า สารเคมีในโสม
กระตุ้นฮอร์โมนเพศชายให้ทำางานดีขึ้น และ 
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American 
Ginseng

มีการนำามาใช้รักษาคนไข้ท่ีสมรรถนะทางเพศชาย
เสื่อมในประเทศรัสเซีย และใช้ในการปรับสมดุล
ฮอร์โมนเพศให้กับเพศหญิงด้วย

โสมให้ผลดีกับระบบหัวใจ 
และหลอดเลือด

โสมให้ผลดีกับระบบหัวใจ และหลอดเลือด 
และระบบประสาทส่วนกลาง ศาสตร์การแพทย์
แผนจีนใช้โสมในการกระตุ้นการไหลเวียนเลือด
ภายหลังภาวะหัวใจวายในคนไข้ นักวิทยาศาสตร์ท่ี
ประเทศรัสเซีย และเยอรมัน ใช้โสมในการปรับสมดุล
ความดันโลหิต  และลดโคเลสเตอรอลในเลือด
โสมสายพันธุ์ที่ชื่อ American Ginseng หรือ 
Panax Ginseng มีความเป็นหยินมากกว่าหยาง จึง
มีท่ีใช้ในทางการแพทย์มากกว่า Chinese Ginseng
ในเรื่องการใช้เพื่อบำารุงร่างกาย และทำาให้สงบ 
และผ่อนคลาย และให้ผลในการลดโคเลสเตอรอล
ตัวร้าย (LDL) และการเพ่ิมปริมาณของโคเลสเตอรอล
ตัวดี (HDL) มากกว่าสายพันธ์ุอ่ืน 

โสมเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกาย 
โสมมีฤทธิ์ป้องกันการติดเชื ้อไวรัสใน

สัตว์ทดลอง โดยมีกลไกการกระตุ้นการทำางานของ
เม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่ (Macrophage) ซึ่งเป็น
กลไกสำาคัญในการทำาลายเช้ือโรค และส่ิงแปลกปลอม
ออกจากระบบเลือด และน้ำาเหลือง โสมยังกระตุ้น
ระบบภูมิต้านทานท้ังหมดของร่างกาย รวมท้ังกระตุ้น
การทำางานของเซลล์เพชรฆาต (Natural Killer Cells) 
ในการทำาลายเชื้อโรคด้วย

โสมชะลอความชรา
โสมช่วยลดภาวะน้ำาตาลในเลือดสูง ภายหลัง

การรับประทานน้ำาตาลในหนูทดลอง ซึ่งให้ผลดี
อย่างย่ิงในผู้ป่วยเบาหวาน ในการควบคุมระดับน้ำาตาล
ในเลือด ศาสตร์การแพทย์แผนจีนกล่าวว่า โสม
ชะลอความชรา และยืดอายุขัยของสิ่งมีชีวิตได้ 
ในงานวิจัยพบว่า โสมสามารถยืดอายุขัยของเซลล์
ในหลอดทดลองได้ 

โสมต้านมะเร็ง
โสมป้องกันเซลล์ร่างกายจากเคมีบำาบัด

และการฉายแสง ซึ่งเป็นวิธีการทางการแพทย์
แผนปัจจุบันในการรักษามะเร็ง รวมท้ังลดความเครียด
ท้ังทางร่างกาย และจิตใจ อันเกิดจากขบวนการบำาบัด
ด้วย มีงานวิจัยทั้งในเกาหลี และรัสเซียว่า คนไข้
ที่ได้รับการบำาบัดด้วยยาต้านมะเร็งขนาดสูง  จะ
สามารถทนทานต่อผลข้างเคียงของการบำาบัดได้ดีข้ึน 
เมื่อได้บริโภคโสมร่วมในการบำาบัดด้วย

มีงานวิจัยในหนูทดลองที่ถูกทำาให้เครียด
ด้วยสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายชนิดต่างๆ ทั้ง
จากสารพิษ แอลกอฮอล์ และกลุ่มยาที่ออกฤทธิ์
ต่อจิต และประสาท พบว่าหนูที่บริโภคโสมจะ
มีอัตราการรอดชีวิตมากกว่า และร่างกายยังคง
แข็งแรง และได้รับอันตรายจากยา และสารเคมี
ต่างๆน้อยกว่า หนูกลุ่มที่ไม่ได้บริโภคโสม

12 เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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น้ำามันเมล็ดองุ่นสกัดเย็น ในน้ำามันเมล็ดองุ่น
มีสาร OPCs ซ่ึงช่วยให้วิตามินซี ซ่ึงเป็นสารอาหาร
จำาเป็นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทในสมอง
ทำางานดีขึ้น คือ สาร Norepinephrine สาร 
Dopamine และสาร Serotonin  ซึ่งมีส่วน
เกี่ยวข้องกับสมาธิของมนุษย์ การเสียสมดุลของ
สารสื่อประสาททั้งสาม ทำาให้เกิดโรคสมาธิสั้น 
ทั้งวิตามินซี และสาร OPCs เป็นสารต้านอนุมูล
อิสระประสิทธิภาพสูง และวิตามินซี ยังทำา
หน้าท่ีกำาจัดโลหะหนักที่ปนเป้ือนเข้ามาในสมอง
ด้วย การรับประทานสาร OPCs ในเด็กสมาธิส้ัน 
ทำาให้เด็กลดความเลื่อนลอย หรือฝันกลางวัน 
สามารถจดจ่อกับส่ิงท่ีทำา และมีสมาธิดีข้ึน เทียบเท่า
กับการใช้ยารักษาสมาธิส้ันในทางการแพทย์ อีกท้ัง
ยังลดผลข้างเคียงจากการใช้ยาได้

โสม มีที่ใช้ในตำารับยาจีนมากว่า 5,000 ปี
แล้ว โดยบ่งว่า โสมคือเคล็ดลับการมีอายุยืนยาว
อย่างมีสุขภาพดีของชาวจีน โสมพันธุ์ที่ใช้ทำายา 
คือ Panax Ginseng หรือ American Ginseng
เพราะมีฤทธิ ์เป็นหยินมากกว่าหยาง  ทำาให้
ร่างกายไม่ร้อน หรือถูกกระตุ้นจนเกินไป   มีฤทธ์ิ
ในการบำารุงสมอง  โดยเพิ่มทั้งประสิทธิภาพ
การสื่อสารของเซลล์สมอง เพิ่มความว่องไวใน
การคิด เพิ่มความจำา ทั้งความจำาใหม่ และฟื้น
ความจำาเดิม เพิ่มสมาธิ เพิ่มความสดชื่น เพิ่ม
ความทนทาน และบำารุงร่างกาย นอกจากน้ี  ยัง
มีฤทธิ์สงบ ระงับประสาท  คลายเครียด  ป้องกัน
โรคหัวใจ และหลอดเลือด หอบหืด เลือดจาง
ช่วยอาการเพลีย และอ่อนล้า กระตุ้นภูมิต้านทาน
ช่วยปรับสมดุลภายในร่างกาย  ทำาให้ร่างกาย
ปรับตัวกับความเครียดท้ังจากภายใน   และภายนอก
ร่างกายได้ดี

ชาวจีนให้ลูกกินโสม ตั้งแต่วัยเด็กจนเป็น
วัยผู้ใหญ่ โสมเป็นส่วนหน่ึงในการใช้ชีวิตประจำาวัน
ของชาวจีน เพื่อเริ่มวันใหม่ อย่างสดใส มีสมาธิ 
และมีพลัง ทั้งร่างกาย และจิตใจ

References :
1. Qi LW, Wang CZ, Yuan CS (June 2011).“Ginsenosides 
from American ginseng: chemical andpharmacological 
diversity”. Phytochemistry 72 (8): 689–99.
2. Grape Seed Extract, Herbs at a Glance, US National 
Center for Complementary and Alternative Medicine

เพ่ือสมองอัจฉริยะของลูกรัก

น้ำามันเมล็ดองุ่น
สกัดเย็น ผสมโสม

เกรพ แอนด์ จิงเส็ง
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สารอาหารสำาหรับหอบหืด – ภูมิแพ้
โรคภูมิแพ้ เป็นภาวะท่ีร่างกายมีการตอบสนองท่ีมากเกินไป 
ต่อสิ่งที่มากระตุ้น ซึ่งเรียกว่า “สารก่อภูมิแพ้ ” ผู้ป่วยที่
เป็นโรคภูมิแพ้  จะมีภาวะภูมิต้านทานอ่อนแอไปด้วย
เน่ืองจากระบบภูมิต้านทานจะถูกกระตุ้นให้ทำางานตลอดเวลา
ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้เร้ือรัง จะเป็นผู้ท่ีติดเช้ือต่างๆได้ง่าย และ

สารอาหารสำาหรับ
หอบหืด -ภูมิแพ้

Immax 

อิมแมกซ์
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นำาไปสู่โรคหอบหืด โพรงไซนัสอักเสบ และ
ทางเดินหายใจอักเสบเรื้อรังได้  สารอาหารที่มี
คุณสมบัติช่วยลดอาการภูมิแพ้นั้น มีกลไกหลักๆ
ในการทำาให้ร่างกายไม่ไวต่อการถูกกระตุ้นโดย
สารก่อภูมิแพ้ จะช่วยลดการมีภาวะภูมิต้านทาน
ไวเกินได้ นอกจากน้ี ยังป้องกันการเกิดภูมิแพ้ใน
คร้ังต่อไป เสริมภูมิต้านทานทำาให้ร่างกายแข็งแรงข้ึน

• สารสกัดจากพืชตระกูลส้ม และมะนาว   ให้
  วิตามินซีจากธรรมชาติ ช่วยกระตุ้นภูมิต้านทาน
  ให้กับร่างกาย และต้านอนุมูลอิสระ 

• สารสกัดจากพลูคาว กระตุ้นภูมิต้านทาน ยับย้ัง 
  การหล่ังฮีสตามีนจาก Mast Cell ซ่ึงเป็นสารท่ี  
  ทำาให้เกิดอาการแพ้ มีฤทธ์ิต้านการอักเสบ ยับย้ัง
  เช้ือไวรัสไข้หวัดใหญ่ และเช้ือไวรัสท่ีทำาให้เกิด
  งูสวัด

• เบต้ากลูแคนจากบรีเวอร์ยีสต์ สารสกัดจากยีสต์
  โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ช่วยกระตุ้นภูมิต้านทาน
   ทำาให้การทำางานของเม็ดเลือดขาวมีประสิทธิภาพ
  มากข้ึน ท้ังต่อเช้ือแบคทีเรีย และเช้ือไวรัส มีผล
  การวิจัยในผู้ป่วยท่ีมีภาวะภูมิต้านทานต่ำา  หรือ  
  บกพร่อง ป้องกันการติดเช้ือทางเดินหายใจ  ลด
  อาการ ระยะเวลา  และความรุนแรงของการ  
 เป็นหวัด และไข้หวัดใหญ่

• สารสกัดจากใบแปะก๊วย มีงานวิจัยในเรื่อง
  การลดอาการภูมิแพ้  หอบหืด ต้านการอักเสบ  
  กระตุ้นการไหลเวียนเลือด และออกซิเจนไปยัง
  เซลล์ท่ัวร่างกาย ต้านอนุมูลอิสระ

Immax 
• วิตามินซ ี  ช่วยลดอาการอักเสบ  ปกป้อง
  เนื้อเยื่อปอด  และถุงลมปอด  ทำาให้ปอด
  ฟอกอากาศได้ดีย่ิงข้ึน

แนะนำาให้ใช้ สารอาหารสำาหรับหอบหืด ภูมิแพ้ 
ควบคู่กับสารสกัดจากเมล็ดองุ่น และวิตามินซี 
เน่ืองจากสาร OPC ในเมล็ดองุ่น ทำาให้อาการ
ภูมิแพ้ดีขึ้น ลดการผลิตฮีสตามีนลง จึงลด
ความรุนแรงของอาการภูมิแพ้ลงได้ 
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Burnil 
เผาให้ผอม

เมื่อคนเรามีอายุ  30 ปี ขึ้นไป อัตรา
การเผาผลาญจะต่ำาลง เน่ืองจากโกรท ฮอร์โมน ซ่ึง
เป็นฮอร์โมนแห่งการเผาผลาญ และสร้างกล้ามเน้ือ
ลดลงอย่างมาก สารอาหารเหล่านี้ มีงานวิจัย
ทางการแพทย์ ว่าช่วยกระตุ้นอัตราการเผาผลาญ
ของร่างกาย และกระตุ้นการเผาผลาญไขมัน

เบอร์นีล
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ซีแอลเอ (CLA) 
Conjugated Linoleic Acid หน่ึงในสารอาหาร
ที ่ม ีงานวิจัยอย่างกว้างขวางในการกระตุ ้น
การเผาผลาญไขมัน และสร้างกล้ามเน้ือ เพ่ิมอัตรา
การเผาผลาญของร่างกาย ปรับสมดุลโคเลสเตอรอล
ลดอาการอักเสบ  กระตุ้นภูมิต้านทาน  และ
ต้านมะเร็ง

สารสกัดจากพริก 
ออกฤทธ์ิโดยการกระตุ้นการเผาผลาญของ
ร่างกาย และช่วยย่อย

สารสกัดจากพริกไทยดำา
อีกหน่ึงในสมุนไพรท่ีมีงานวิจัยในเร่ืองการกระตุ้น
การเผาผลาญไขมัน และเพ่ิมอัตราการเผาผลาญ
ของร่างกาย และมีสารออกฤทธิ์ชื่อ Peperine 
ทำาหน้าที่ป้องกันการสร้างไขมันใหม่ 

สารสกัดจากชาเขียว 
กระตุ้นขบวนการผลิตความร้อนของร่างกาย 
ทำาให้เพ่ิมอัตราการเผาผลาญ สาระสำาคัญในชาเขียว
ท่ีช่ือ Catechin ยังกระตุ้นการเผาผลาญไขมันให้เกิด
เป็นพลังงาน นอกจากน้ี ยังมีฤทธ์ิต้านมะเร็ง 
และชะลอความชรา สารสกัดจากชาเขียว 
เหมาะกับผู้ท่ีเป็นโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง 
และยังควบคุมระดับน้ำาตาลในเลือด ทำาให้ลด
ความอยากอาหารได้อีกด้วย

สารสกัดจากเคลป์
สาหร่ายสีน้ำาตาล ที่มีแร่ธาตุไอโอดีนสูง ซึ่ง
เป็นแร่ธาตุที่จำาเป็นอย่างยิ่งสำาหรับการทำางาน
ที่เป็นปกติของต่อมไธรอยด์   เคลป์   เป็น
สารอาหารยอดนิยมในสหรัฐอเมริกา ที่ใช้ใน
การลดน้ำาหนัก และกระตุ้นการเผาผลาญ ทำาให้
อัตราการเผาผลาญดีขึ้น และลดโคเลสเตอรอล
ในเลือด

แมงกานีส  
มีความสำาคัญ กับการเผาผลาญไขมัน และโปรตีน 
และการสร้างกล้ามเน้ือ

โครเมียม  
เป็นแร่ธาตุหลักในการควบคุมระดับไขมันในเลือด 
และระดับโคเลสเตอรอล รวมทั้งช่วยเผาผลาญ
แป้ง และน้ำาตาลในเลือด การบริโภคโครเมียม 
ทำาให้ไขมันลดลง และร่างกายมีมวลกล้ามเน้ือ
เพ่ิมข้ึน

ซีลีเนียม
ลดความอยากอาหาร
 

รับประทาน Burnil ขณะท้องว่าง วันละ 
2-4 แคปซูล เพ่ือกระตุ้นอัตราการเผาผลาญ
ของร่างกาย    และกระตุ้นการเผาไขมัน 
ดื่มน้ำาตามอย่างน้อย 1 แก้ว 

References : 
1. Banni S (June 2002). “Conjugated linoleic acid 

metabolism”.  Current  Opinion  in Lipidology13 

(3): 261–6.

2. Dulloo AG, Duret C, Rohrer D, Girardier L, 

Mensi N, Fathi M, Chantre P, Vandermander J 

(1999), “Efficacy of a green tea extract rich in 

catechin polyphenols and caffeine in increasing 

24-h energy expenditure and fat oxidation in 

humans
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ทฤษฎีการลดน้ำาหนักท่ีโด่งดังของ นพ.แอตกินส์ (Atkins’ Diet) มีทฤษฎีว่า เม่ือเรางดนำา
คาร์โบไฮเดรต คือ ข้าว แป้ง และน้ำาตาล เข้าร่างกาย ร่างกายจำาเป็นจะต้องใช้แหล่งพลังงานที่ 2 คือ 
การเผาไขมัน เพ่ือนำามาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทน มีรายงานจากทั่วโลก ว่าผู้ที่ลดแป้ง และน้ำาตาล 
จะลดน้ำาหนักได้อย่างรวดเร็วกว่าวิธีอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม อาหารท่ีเรารับประทานในชีวิตประจำาวัน จะมีแป้ง
และน้ำาตาลแฝงอยู่เสมอ Carboslene สูตรสารอาหารที่ลดการเปลี่ยนของแป้งเป็นน้ำาตาล และลด
การดูดซึมน้ำาตาลเข้าสู่ร่างกาย จะช่วยคุณได้ สารอาหารในกลุ่มนี้ ได้แก่

สารสกัดจากถ่ัวขาว (White Kidney Bean Extract)
ยับย้ังการเปล่ียนแป้งเป็นน้ำาตาล โดยยับย้ังเอนไซม์ ท่ีเปล่ียนแป้ง เป็นน้ำาตาล คือ เอนไซม์อัลฟา อะไมเลส 
เม่ือแป้งไม่สามารถเปล่ียนเป็นน้ำาตาลได้ ร่างกายจะได้รับน้ำาตาลน้อยลง ส่วนแป้ง และเส้นใยจะถูกขับท้ิง
ออกจากระบบทางเดินอาหาร
 
สารสกัดจากชาเขียว (Green Tea Extract)
ในชาเขียวมีสารสำาคัญช่ือ แคททิชิน (Catechin) ซ่ึงให้ผลในการเร่งอัตราการเผาผลาญของร่างกาย  
และเร่งการเผาผลาญไขมัน นอกจากน้ียังลดอัตราการสลายแป้ง เป็นน้ำาตาล ทำาให้ระดับน้ำาตาลใน
เลือดไม่พุ่งข้ึนสูงอย่างรวดเร็วหลังการรับประทานอาหาร  ชาเขียวช่วยปรับสมดุลโคเลสเตอรอล ได้

กุญแจสำาคัญ
Carboslene

สำาหรับ

คนเล่ียงแป้ง
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อีกด้วย ชาติญี่ปุน ซึ่งเป็นชนชาติท่ีรับประทาน
คาร์โบไฮเดรต โดยเฉพาะข้าวเป็นอาหารหลัก 
ทราบความลับของชาเขียว จึงได้ด่ืมชาเขียวเป็น
ประจำา โดยเฉพาะก่อนม้ืออาหารทุกม้ือ

สารสกัดจากผลส้มแขก 
(Garcenia Extract)
มีสารสำาคัญช่ือไฮดรอกซี ซิตริก แอซิด (Hydroxy 
Citric Acid : HCA) มีฤทธ์ิยับย้ังความหิว ลด
การเปล่ียนน้ำาตาลส่วนเกินเป็นไขมันสะสม โดย
การยับย้ังเอนไซม์ท่ีช่ือ ซิตริก ไลเอส (Citric 
Lyase) ซึ่งทำาหน้าที่เปลี่ยนน้ำาตาลเป็นไขมัน 
น้ำาตาลส่วนเกินจะถูกเปล่ียนเป็นแป้งในกล้ามเน้ือ
แทน เพ่ือใช้เป็นแหล่งพลังงานสำารอง และยัง
ช่วยปรับสมดุลโคเลสเตอรอลได้ด้วย

สารสกัดจากว่านหางจระเข้
(Aloe Vera Extract)
มีฤทธิ์ยับยั้งความหิว ลดการดูดซึมน้ำาตาลเข้าสู่
กระแสเลือด ฆ่าเช้ือแบคทีเรีย กระตุ้นการเคล่ือนไหว
ของลำาไส้ และช่วยระบาย กระตุ้นการเผาผลาญ
ไขมัน 

โครเมียม อะมิโน แอซิด คีเลท 
(Chromium Amino Acid Chelate)
โครเมียมเป็นแร่ธาตุสำาคัญในกระบวนการ
เผาผลาญน้ำาตาล และไขมัน ทำาให้เหลือน้ำาตาล
ส่วนเกิน และไขมันส่วนเกินท่ีจะเปล่ียนเป็นไขมัน
สะสมน้อยลง นอกจากนี้ ยังสำาคัญต่อขบวนการ
สังเคราะห์โปรตีนภายในร่างกายด้วย

วิธีการรับประทาน : รับประทาน Carboslene
2 แคปซูล ครึ่งชั่วโมง ก่อนมื้ออาหาร

References :  
1. Emad Al-Dujaili, Jon-Paul Bradley, Suzana Al-

moosawi & Lorna Fyfe (2009). “Effects of green 

tea consumption on blood pressure, total choles-

terol, body weight and fat in healthy volunteers”.

Endocrine Abstracts 20: P 470.

2. 1999-2000, NHSNES, U.S. Dept. of Health and 

Human Service, National Institute of Diabetes and 

Digestive and Kidney diseases (NIDDK), www.
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Inhibition of enzymes which interact with citrate 

by (-)hydroxycitrate and 1,2,3,-tricarboxybenzene. 
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คาร์โบสลีน
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Bedrinks 
Gold สุดยอดสูตรอาหารกระตุ้น

การสร้างคอลลาเจน

คอลลาเจน เป็นโปรตีน
ที่มีปริมาณมากที่สุดในร่างกาย คือ 
หน่ึงในสามของปริมาณโปรตีนท้ังหมด 
ทำาหน้าที่เป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ทำาให้
มนุษย์เรานั้น  ดำารงเป็นรูปร่างอยู่ได ้
คอลลาเจนประกอบด้วยกรดอะมิโน
หลายชนิด ชนิดที ่เป็นหลัก คือ 
โพรลีน ไฮดรอกซีโพรลีน ไกลซีน 
นอกจากน้ันยังมีอะลานีน และกรดอะมิโน
อีกหลายชนิด การรับประทานกรดอะมิโน
ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของคอลลาเจนใน
ปริมาณที่เหมาะสม  สามารถกระตุ้น
การสร้างเส้นใยคอลลาเจนตามส่วน
ต่างๆของร่างกายได้

แอล-โพรลีน    หนึ่งใน
กรดอะมิโนท่ีเป็นองค์ประกอบหลัก
ของคอลลาเจน ช่วยกระตุ้นการสร้าง
คอลลาเจน และป้องกันหลอดเลือดแดง
แข็งตัว แอล-โพรลีน โดยตัวเองเป็น
โครงสร้างสำาคัญของเซลล์กล้ามเน้ือ 
เซลล์กระดูก และเซลล์เม็ดเลือด 
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แอล-ไกลซีน หน่ึงในกรดอะมิโนท่ีเป็น
องค์ประกอบหลักของคอลลาเจน รวมท้ังมีบทบาท
ในการกระตุ้นการสร้างโกรท ฮอร์โมน การสร้าง
กล้ามเน้ือ ลดการสลายกล้ามเน้ือ และเปล่ียน
น้ำาตาลกลูโคสให้เป็นพลังงาน ป้องกันภาวะน้ำาตาล
ในเลือดต่ำา จึงช่วยไม่ให้หิวระหว่างม้ืออาหาร ช่วย
ป้องกันอาการอ่อนล้า หมดแรง ช่วยให้ระบบ
สมอง และประสาท ทำางานเต็มประสิทธิภาพ 
รวมท้ัง ช่วยการทำางานของระบบย่อยอาหาร

แอล-อะลานีน เป็นหน่ึงในกรดอะมิโน
ท่ีเป็นส่วนประกอบของคอลลาเจน ช่วยกระตุ้น
ภูมิต้านทาน  ป้องกันการเกิดนิ่วในไต  ช่วยให้
การออกกำาลังกายเพ่ือสร้างกล้ามเน้ือทำาได้นานข้ึน 
ช่วยกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อ  และป้องกัน
การหน้ามืด วิงเวียน เน่ืองจากน้ำาตาลในเลือดต่ำา
เกินไปได้ด้วย 

สังกะสี ทองแดง แมงกานีส 
สามแร่ธาตุซ่ึงเป็นองค์ประกอบหลักของการสร้าง
เอนไซม์ SOD ในเซลล์ ทำาหน้าท่ีกำาจัดอนุมูลอิสระ
ภายในเซลล์ ป้องกันการเสื่อมสภาพของเซลล์

เหล็ก เป็นสารอาหารจำาเป็นในการสร้าง
เม็ดเลือดแดง เพ่ือนำาออกซิเจนไปเล้ียงส่วนต่างๆ
ท่ัวร่างกาย

ดีไบโอติน เป็นวิตามินในกลุ่มวิตามินบี
ช่วยบำารุงผิวหนัง และเส้นผม

References :
1. R.H.A. Plimmer (1912) [1908], R.H.A. Plimmer &  

   F.G. Hopkins, ed., The chemical composition of 

   the proteins, Monographs on biochemistry, Part I.  

   Analysis (2nd ed.), London: Longmans, Green 

   and Co., p. 130, retrieved September 20, 2010

2. Walter AA, Smith AE, Kendall KL, Stout JR, 

   Cramer JT. Six weeks of high-intensity interval 

   training with and without L-alanine supplementation 

   for improving cardiovascular fitness in women. 

   J Strength Cond Res. 2010 May;24(5):1199-207 

BeDrinks Gold 
เหมาะสำาหรับผู้ที่ต้องการลดริ้วรอย เพิ่ม
ความชุ่มช้ืน  ให้กับผิวพรรณผู้ท่ีรับประทาน 
มังสวิรัติ     ผู้ที ่ต้องการลดน้ำาหนักโดย
การรับประทานแทนอาหาร 1 มื้อ

บีดริงส์ โกลด์
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           นวัตกรรมใหม่ของการ
ลดริ้วรอย กระชับผิวหน้าแบบทันใจ เห็นผลทั้ง
ระยะสั้น และระยะยาว ระยะสั้นเห็นผลอย่าง
รวดเร็ว ลดร้ิวรอย ภายใน 1-2 ช่ัวโมง ผลอยู่ได้
ถึง  24 ชั่วโมง ระยะยาว ริ้วรอยตื้นขึ้นจาก
การกระตุ้นการสร้างเส้นใยคอลลาเจน   และ
อิลาสตินใต้ผิวหนัง ภายหลังการใช้อย่างต่อเน่ือง
เป็นเวลา 2 สัปดาห์ 

ส่วนประกอบสำาคัญ : 

Marine Lavender Extract
สารสกัดจากดอกลาเวนเดอร์ทะเล ยับย้ังการหดตัว
ของกล้ามเนื้อผิวหน้า ลดริ้วรอยอันเกิดจาก
พฤติกรรมการแสดงสีหน้า และอารมณ์ ผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อผิวใช้ได้ผลดีทั้งกับริ้วรอยลึก  และ
ร้ิวรอยต้ืน ให้ผลในการยกกระชับ และลดเลือน
ร้ิวรอยอย่างรวดเร็วเห็นผลภายใน 24 ชั่วโมง 

ยกหน้าไม่ต้องผ่าตัด

I Belift
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Marine Lavender Extract
สารสกัดจากดอกลาเวนเดอร์ทะเล

CLINICAL TESTS

ทำาให้ผิวเรียบ ตึง เนียนขึ้น  และผลยังคงอยู่
ตลอดระยะเวลาอีก 2 สัปดาห์หลังการใช้  

L-Hydroxyproline 
อะมิโนแอซิด    ตัวสำาคัญที่สุดในการสร้าง
เส้นใยคอลลาเจนใต้ผิวหนัง   กระตุ้นการสร้าง
เส้นใยคอลลาเจน และสร้างความชุ่มชื้นให้กับ
ช้ันผิวหนัง

Yeast Extract 
กระตุ้นภูมิต้านทาน ฟื้นฟูสภาพผิว ทำาให้ผิว
อ่อนนุ่ม และเพิ่มความอุ้มน้ำาให้กับผิวพรรณ 

Unicondrin ATP 
ให้พลังงาน และออกซิเจน แก่เซลล์ผิว ให้ชีวิต
ชีวาแก่เซลล์ผิว

Hyaluronic Acid 
ส่วนประกอบสำาคัญของช้ันหนังแท้ ทำาหน้าท่ีอุ้มน้ำา 
เพ่ิมความชุ่มช้ืนให้กับผิวพรรณ และลดร้ิวรอย

Before
treatment

24 hours 14 days

วิธีใช้ : ทาให้ทั่วใบหน้า และลำาคอ 
            เช้า - ก่อนนอน

23
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เครื่องสำาอางที่เราเลือก แน่นอนต้องเป็น 

Kryolan Professional make-up เพราะครีมรองพ้ืน
ที่มีปริมาณเม็ดสีสูงถึง  50  % ทำาให้ติดทนนาน
เรียบเนียน เบาบางดุจดั่งธรรมชาติ   กันน้ำา และ
ไม่หลุดลอกง่าย  มีสีสันให้เลือกมากมาย  สำาหรับ
การแต่งหน้า เพื่อใช้ในงานต่างๆ  สำาหรับนางแบบ
ของเราวันน้ี  น้องมดสาวสวยท่ีมีผิวแห้งมาก  ก่อน
แต่งหน้าจึงต้องเตรียมผิวให้ชุ่มชื้นด้วยโทนเนอร์
กุหลาบ Kryolan Skin Tonic Rose  ตามด้วย 

Aqua Splash Moisturizer จากฟาร์มาแคร์ของ
ไทยธรรม   ผิวจะดูเหมือนอุ้มน้ำา   อิ่ม  และตึง
ขึ ้นทันตา  จากนั ้นใช้กันแดดที่มี  SPF  50 
Superblock SPF 50

แต่งหน้า
     รับลมหนาว

24

Kryolan 
Skin Tonic Rose

Hello สาวๆหน้าตาดีทุกท่าน ช่วงนี้เริ่ม
มีลมหนาวพัดเข้ามากันบ้างแล้วนะคะ อยากให้
อากาศเย็นสบายกว่านี้จริงๆเลยถ้าทำาได้  เพราะ
เมื ่ออากาศเย็น พวกเราก็จะได้เริ ่มแต่งแฟชั ่น
รับลมหนาว ชุดเท่ห์ๆ พร้อมแต่งหน้าแบบเอิร์ธโทน
รับลมหนาว  ลิปกลอสมันวาว  ดูแล้วเป็นสาวยุโรป 
สาวเกาหลี ญี่ปุ่น  ดังนั้นเพื่อเตรียมตัวรับลมหนาว
ปีนี้  เรามาฝึกแต่งหน้าเอิร์ธโทนกันดีกว่า
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ถึงเวลาลงรองพ้ืนหน้า เร่ิมจากลง Kryolan 
Ultra Make-up Base : Mint โดยใช้นิ้วแต้ม 
5 จุด แล้วเกล่ียให้ท่ัวใบหน้าจนกลืนไปกับผิว ไม่ต้องใช้
มากนะคะ  

ต่อมาลงรองพื้น Dermacolor Light 
Fluid Foundation : A5  ซึ่งเป็นสีผิวของน้องมด 
โดยใช้นิ้วแตะจุดเล็กๆทั่วหน้า ใช้มากกว่าเบสค่ะ 
เกล่ียให้ท่ัวใบหน้า แล้วใช้ฟองน้ำาสามเหล่ียมกดรองพ้ืน
ให้กลืนไปกับผิว ผิวหน้าเมื่อลงรองพื้นจะดูเนียน  
ชุ่มชื้น  ดุจผิวสาวรุ่น  

ต่อมาใช้ Dermacolor Refill Palette : 
D3 สีเหลือง เป็นคอนซีลเลอร์ใช้ปิดรอยคล้ำาใต้ตา โดย
ใช้นิ้วแต้มเนื้อครีมแตะไปที่บริเวณใต้ดวงตา ชิด
ขอบตาล่างทั้ง 2 ข้าง แล้วใช้ฟองน้ำาเกลี่ยให้เป็น
แนวเฉพาะใต้ดวงตาล่างเท่าน้ัน  อย่าให้เลอะไปถึงแก้ม
นะคะ

Ultra Make-up 
Base : Mint

Dermacolor Light Fluid 
Foundation : A5

ใช้แปรงปัดค้ิวในชุดแปรงแต่งหน้า Make-up 
Brush Set ปัดคิ้วทั้งสองข้างเพื่อไล่ฝุ่นแป้งออก ใช้
พู่กันเบอร์ 10 จากชุดแปรงแต่งหน้า แตะ อาย ชาโดว์
สีน้ำาตาลอ่อน  เขียนค้ิวตามวิธีท่ีเคยสอนไปแล้ว  หากใคร
ไม่ถนัดใช้พู่กันเขียนค้ิว จะใช้ดินสอเขียนก็ได้ 

เสร็จแล้วลงแป้งฝุ่น Dermacolor Fixing 
Powder กดแป้งเพื่อซับความมัน และเป็นการเซ็ท
รองพื้นให้ติดทนนาน ใช้แปรง  Powder Blush ปัด
แป้งทั่วใบหน้า

ท่ีสำาคัญวันน้ีเราจะฝึกเขียนตาแบบคัดเบ้าตา
โดยใช้โทนน้ำาตาล ซึ่งจะใช้ Dermacolor Light 
Eye Shadow Set : BKK2 ครบท้ัง 3 สีในตลับน้ีค่ะ

1. เริ่มจากใช้พู่กันกลางจากชุดแปรงแต่งหน้า แตะ
สีเนื้ออ่อนทาบริเวณพื้นที่เปลือกตาครึ่งล่าง

Dermacolor Refill 
Palette : D3

Make-up Brush Set

Dermacolor Light Eye 
Shadow Set : BKK2

Dermacolor Fixing 
Powder

Powder Blush

1
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เขียนอาย ไลน์เนอร์ Kryolan Eye Liner 
: Black เส้นเล็กแต่พองาม  วันนี้เราท้าลมหนาว
ตอนกลางวันค่ะ เขียนขอบตาล่างด้วยสีน้ำาตาลอ่อน 
จากหางตามาจนถึงหัวตา ลงทับด้วยสีน้ำาตาลเข้ม
จากหางตาถึงกลางตาพอ  ทำาทั้ง 2 ข้าง 

จากน้ันแตะสีไฮไลท์จากอาย ชาโดว์ Kryolan 
Eye Shadow Set 15 Color โดยเลือกใช้สีขาวมุก 
ทาบริเวณโหนกค้ิว ใต้ดวงตาชิดขอบตาล่างท้ัง 2 ข้าง
และลงไฮไลท์บริเวณแนวกลางสันจมูก  ยาวลงมา
สุดปลายจมูก เพื่อเพิ่มความโดดเด่นของจมูกให้ดู
คมชัด และดูโด่งขึ้นด้วย จากนั้นแรเงาข้างจมูกด้วย
สีน้ำาตาลอ่อน 

แล้วปัดแก้มด้วยสีพีช Dermacolor Light 
Blusher   Trio  Set   แล้วใช้ลิปสีส้มอมชมพู  
Kryolan Lip Rouge Palette 18 Color  และ

ลง  Kryolan  High Gloss : Crystal Rose เพื่อ
ความเงางาม และอวบอิ่ม แวววาว 

จากน้ันใช้แปรงอันใหญ่จากชุดแปรงแต่งหน้า
แตะแป้ง Dermacolor Light Translucent 
Compact Event : TE2 ที่มีชิมเมอร ์ ปัดให้ท่ัว
ใบหน้า เพ่ือให้ใบหน้าสว่าง และเป็นประกายเม่ือเจอ
แสงแดด 

สุดท้ายก็ปัดมาสคาร่า Dermacolor Light 
Mascara เป็นอันเสร็จ

 
การแต่งตาสไตล์นี้สามารถใช้ลิปสติกได้

หลายเฉดสี  ท้ังโทนชมพู โทนส้ม หรือแดงค่ะ เลือกสี
ตามชอบนะคะ ฝึกบ่อยๆคุณก็จะเก่งเอง มีเคร่ืองสำาอาง
ดีๆ รองพื้นดีๆ อย่างไครโยแลน จะช่วยคุณให้สวย
ได้มากกว่าที่คิดอีกค่ะ แค่นี้น้องมดของเราก็เริงร่า
รับลมหนาวอย่างไม่น้อยหน้าใครแล้วล่ะค่ะ

2. ใช้พู่กันเล็กแตะสีน้ำาตาลอ่อนทาลงบริเวณก่ึงกลาง
จุดพับตา (ตรงบริเวณที่มีรอยกลางเปลือกตา หรือ
หากเราใช้หางพู่กันกดจะมีแนวบุ๋มลงไป) ลากพู่กัน
ตามแนวรูปเปลือกตาเป็นวงกลมลากเหมือนกันท้ัง   
2  ข้างด้วยสีน้ำาตาลอ่อน 

3. ใช้พู่กันน้ีแตะสีน้ำาตาลเข้ม ทาบริเวณหางเปลือกตา
เป็นแนววีเชฟ ลากสีเข้มมาถึงจุดกลางเปลือกตา จากน้ัน
เกลี่ยสีให้เข้ากันไล่จากเข้มไปอ่อน และหายไปที่คิ้ว

3

2

 Kryolan Eye Shadow 
Set 15 Color

Kryolan Eye Liner : Black

Dermacolor Light 
Blusher Trio Set

Kryolan High Gloss
 : Crystal Rose

Kryolan Lip Rouge 
Palette 18 Color

Dermacolor Light 
Translucent 

Compact Event : TE2

Dermacolor Light 
Mascara

Before 

After 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
โทร. 02-363-7699
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เรียน  สมาชิกไทยธรรมที่รัก และนับถือทุกท่าน

    ทางบริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด ขอขอบพระคุณ

สมาชิกทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ

บริษัทฯ   บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าจะดำาเนินการเปลี่ยนรูปแบบ

การจัดส่งคูปองแทนเงินสด  ในกรณีท่ีสมาชิกท่านใดท่ีมีผลตอบแทน

ในแต่ละเดือนไม่ถึง 200 บาท เดิมท่ีจัดส่งทางไปรษณีย์  เปลี่ยนเป็น

การส่งตรงถึงท่านสมาชิกผ่านทางอีเมล์ของท่าน เพ่ือเป็นการรักษา

สิทธิประโยชน์แก่สมาชิก  และความรวดเร็วในการได้รับคูปอง 

ท้ังน้ีต้ังแต่งวดคอมมิชช่ันในเดือนตุลาคม 2013 เป็นต้นไป เพียงท่าน

ส่งอีเมล์ของท่านมาท่ี E-mail : thaidhamallianze@hotmail.com

     อนึ่ง บริษัทฯได้ทำาการต่อรองค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

ค่าคอมมิชชั่นผ่านธนาคารคู่สัญญา คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ และ 

ขอส่งผ่านส่วนลดค่าธรรมเนียมท่ีบริษัทฯได้รับให้กับสมาชิกทุกท่าน 

โดยจะทำาการปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนค่าคอมมิชชั่นผ่าน

ธนาคาร ในกรณีที่สมาชิกได้รับผลตอบแทนเกิน 200 บาท จาก 

30 บาท เป็น 15 บาท เพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้รับผลประโยชน์

สูงสุด เริ่มตั้งแต่ค่าคอมมิชชั่นของเดือนตุลาคม 2013

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                 ขอแสดงความนับถือ

TDA NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์

จุฑาทิพย์ ผงพิลา
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
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สิ่งที่ทำาให้ผมมีความสุขที่สุด คือ 
เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2013 ที่ผ่านมา 

คุณครูบอกว่า เปิดเทอมหน้าลูกชายผมจะได้
เข้าเรียนชั้นเด็กปกติแล้วครับ

คุณการ  จันทร์ครบ
ชื่อเล่น การ                อายุ       42 ปี
อาชีพ  ธุรกิจส่วนตัว  จังหวัด  นครนายก

ผมเป็นสมาชิกไทยธรรมมา 2 ปีแล้ว ครั้งแรก
เลยต้องการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดูแล
สุขภาพตัวเอง และคนในครอบครัว จึงเลือก
บริษัท ไทยธรรมฯ เพราะซื้อกินซื้อใช้ก็มีเงินคืน 
หากอยากหารายได้เมื่อไร ก็มียอดสะสมไว้ให้ ผมจึง
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัท
ไทยธรรมฯ  มารับประทาน ผลปรากฏว่า ภายใน
3 เดือน อาการป่วยหลายๆอย่างของผม และภรรยา
ก็ดีขึ้น เมื่อตัวเองรู้สึกดี ก็นึกถึงลูกชาย ตอนนั้น
อายุ 5 ปี เป็นเด็กไม่ยอมพูด คุณครูที่โรงเรียน
บอกว่าน้องเป็นเด็กไม่สนใจอะไร   ชอบอยู่คนเดียว
จึงต้องย้ายไปเรียนในห้องเด็กพิเศษ    ผมจึงซื้อ
น้ำ�มันปล�เพื ่อบำ�รุงสมอง และเสริมสร้�ง
พัฒน�ก�รในวัยเด็ก และน้ำ�มันปล�เพ่ือบำ�รุงสมอง
และปรับสมดุลโคเลสเตอรอล ให้ลูกชายรับประทาน
พัฒนาการของลูกก็เปลี่ยนไป เริ่มพูดเริ่มคุยกับ
คนอื่น อารมณ์ดี  เล่นกับเพื่อนๆมากขึ้น  และ
อ่านหนังสือออกด้วย  ซ่ึงผมแปลกใจมากท่ีลูกชายผม

อายุเพียง 5 ปี แต่กลับอ่านภาษาอังกฤษออกโดยที่
ผมไม่ได้สอน และสามารถจดจำาส่ิงท่ีครูสอนได้หมด
ให้อ่านให้ฟังเม่ือไรก็อ่านได้ เป็นเร่ืองที่มหัศจรรย์จริงๆ
สิ่งที่ทำาให้ผมมีความสุขที่สุดคือ  เมื่อต้นเดือน
ตุลาคม 2013 ท่ีผ่านมา  ผมไปรับลูกชายท่ีโรงเรียน
คุณครูบอกว่า เปิดเทอมหน้าลูกชายผมจะได้เข้าเรียน
ช้ันเด็กปกติแล้วครับ ต้องขอบคุณ บริษัท ไทยธรรมฯ
จริงๆครับ ที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆไว้ให้รับประทาน 

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

ฟิช โฟร์ตี้               ฟิชเชอร์ ฟิช              

	   	  	   	  

คุณการ จันทร์ครบ          ด.ช. ทนาย จันทร์ครบ 
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แชร์ประสบการณ์

	  

เกรพซีด ออยล์ พลัส
เกรพซีด เอ็กซ์แทรค                

ฟิชเชอร์ อีพีเอ          

รับประทานไปได้ประมาณ 2 สัปดาห์ 
ผมก็ลุกข้ึนน่ัง และขยับตัวได้ดีข้ึน 

แล้วกลับมาพูดได้อีกคร้ัง
 หลังจากท่ีรับประทานไปได้ 2 เดือน

เมื่อเดือนตุลาคม 2012 ผมเริ่มป่วยเป็น
โรคอัมพฤกษ์ – อัมพาต ไม่สามารถทำาอะไรได้
เหมือนเมื่อก่อน   ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  ทั้งมือ
และเท้าขยับไม่ได้  เคล่ือนไหวตัวก็ไม่ได้ ไม่สามารถ
พูดได้ ต้องอยู่อย่างทุกข์ทรมาน ผมไปพบแพทย์
ท่ีโรงพยาบาล และรับประทานยาตามแพทย์ส่ังแล้ว 
แต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้น  ผมพยายามซื้อยาต่างๆมา
รับประทาน ทั้งยาจีน และยาสมุนไพร นานกว่า 
8  เดือน  เสียเงินไม่ต่ำากว่า 200,000 บาท แต่
อาการก็ยังไม่ดีข้ึน ไปนวดบ้าง ไปหาหมอพ้ืนบ้านบ้าง 
ก็ยังไม่หาย   จนเมื่อเดือนพฤษภาคม    2013 
คุณอามเีน๊าะ      คงเจี ้ยง     ได้แนะนำาให้ผม
รับประทาน น้ำ�มันปล�เข้มข้น 1,000 มก. และ
ส�รสกัดเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมส�รสกัดเมล็ดองุ่น 
หลังจากรับประทานไปได้เพียง 8 วัน ทั้งมือ และ
เท้าเริ่มขยับได้ ผมจึงรับประทานสมุนไพรจีน
เพื่อปรับสมดุลร่�งก�ยเพิ่มอีก รับประทานไปได้

ประมาณ 2 สัปดาห์ ผมก็ลุกขึ้นนั่ง และขยับตัว
ได้ดีขึ้น แล้วก็กลับมาพูดได้อีกครั้ง หลังจากที่
รับประทานไปได้ 2 เดือน เรื่องที่อัศจรรย์มาก
สำาหรับผม   คือผมสามารถพูดได้ชัดขึ้น   และ
ยังกลับมาทำางานได้ตามปกติอีกด้วย   ทุกวันนี้
ผมสามารถใช้ชีวิตปกติได้อย่างน่าเหลือเชื่อ  ต้อง
ขอบคุณ บริษัท ไทยธรรมฯ มากครับ ที่มี
ผลิตภัณฑ์ดีๆ  ที่รับประทานแล้วเห็นผลได้อย่าง
ชัดเจน  และทำาให้ผมกลับมาใช้ชีวิตเหมือนคนปกติ
ได้อีกครั้ง

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ 

เฟ่ยหลง                

คุณอับดุลรอหมาน ปังเตะ
ชื่อเล่น  หมาน             อายุ      45 ปี
อาชีพ   ธุรกิจส่วนตัว  จังหวัด  สงขลา
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รับประทานได้ประมาณ 2 สัปดาห์ 
เร่ิมมีคนทักว่าฝ้าท่ีเคยดำาคล้ำาบนใบหน้า

เร่ิมจางลง และอาการท่ีเคย
ปวดตามข้อต่างๆก็ดีข้ึน

คุณปทิตตา แก้วเลิศดิลก
ชื่อเล่น เจี๊ยบ               อายุ     40 ปี
อาชีพ  ธุรกิจส่วนตัว  จังหวัด ราชบุรี

ส.ค. 2013                     ต.ค. 2013

ดิฉันมีอาการปวดตามข้อ โดยเฉพาะบริเวณ
หัวเข่า จะมีอาการปวดมากกว่าบริเวณอื่น ปวด
มานานกว่า 1 ปี ทำากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำาวัน
ไม่สะดวก ดิฉันไปซื้อยามารับประทานเอง แต่
อาการปวดก็ไม่ทุเลาลง นอกจากนี้ ดิฉันยังมี
ปัญหาในเรื่องของ กระเนื้อ  ฝ้า และสิว ดิฉันจึง
ไปพบแพทย์   ได้ยามาทา   แต่ก็ไม่หาย   หรือ
จางลงไปเลย ดิฉันจึงไปซื้อยามาทาเอง แต่กลับ
เกิดอาการแพ้    ซ่ึงทำาให้ฝ้าท่ีเป็นอยู่มีสีคล้ำามากข้ึน
จนกระทั่งญาติของคุณเตือนตา คำาม่วง ได้แนะนำา
ให้ดิฉันรู้จักกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไทยธรรมฯ 
ดิฉันจึงได้รับประทานส�รสกัดเมล็ดองุ่นผสม
ส�รสกัดมะเขือเทศ เวลาผ่านไปประมาณ 2 สัปดาห์

เร่ิมมีคนทักว่าฝ้าท่ีเคยดำาคล้ำาบนใบหน้าเร่ิมจางลง
และอาการที่เคยปวดตามข้อต่างๆก็ดีขึ ้น ดิฉัน
จึงรับประทานจนหมดชุดแรก ทำาให้สิว ฝ้า และ
กระเน้ือ ท่ีใบหน้าของดิฉันจางลง ผิวหน้าใสข้ึน 
ดิฉันจึงเริ่มรับประทานส�รสกัดจ�กกระดูกอ่อน
ปล�ฉล�ม   น้ ำ�มันปล�เข้มข้น  1,000  มก.
ส�รสกัดเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมส�รสกัดเมล็ดองุ่น 
และส�รอ�ห�รเพื่อก�รปรับสมดุลฮอร์โมนสตรี
เพิ่ม อาการปวดตามข้อต่างๆก็หายไป ดิฉันรู้สึก
มั่นใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไทยธรรมฯ มาก
และขอขอบคุณ บริษัท ไทยธรรมฯ ที่มีผลิตภัณฑ์
ดีๆไว้ให้รับประทาน

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ 

เกรพซีด ออยล์ พลัส
เกรพซีด เอ็กซ์แทรค                

เกรพซีด เอ็กซ์แทรค 
พลัส ไลโคปีน           

ลาดีน ฟิชเชอร์ อีพีเอ          เฟมินิ
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คุณเรณู    คำาหล้า
ชื่อเล่น สายไหม     อายุ      41 ปี
อาชีพ  แม่บ้าน       จังหวัด  สงขลา

ดิฉันเป็นโรคกรดไหลย้อนมานานกว่า 3 ปี เวลา
รับประทานอาหาร หรือด่ืมน้ำาเข้าไปจะมีอาการปวด
แน่น จุก เสียด  บริเวณหน้าอก บางครั้งจะมี
อาการปวดหัว คลื่นไส้ เหมือนคนแพ้ท้อง  ซึ่งเป็น
เกือบทุกวัน  บางครั้งคลื่นไส้ อาเจียนออกมา จน
หมดแรง แล้วเวลาแน่นหน้าอก จะรู้สึกปวด จุกเสียด
และรู้สึกร้อนมาก นอนก็ไม่ได้ ต้องเดินไปเดินมา
เพ่ือให้อาการน้ันหายไป  อาการเร่ิมเป็นบ่อยข้ึนเร่ือยๆ
จนกระทั่งดิฉันได้รับการแนะนำาให้รับประทาน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ  บริษัท  ไทยธรรมฯ
จากคุณวรรณา คำาหล้า ดิฉันจึงตัดสินใจรับประทาน
ส�รสกัดเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมส�รสกัดเมล็ดองุ่น

น้ำ�มันปล�ผสมใบแปะก๊วย    น้ำ�มันรำ�ข้�วผสม
โคคิวเทน  และส�รอ�ห�รอัลฟัลฟ�  วีทกล�ส 
สไปรูลิน่�   หลังจากรับประทานไปได้ประมาณ 
2 เดือน อาการแน่นหน้าอก จุกเสียด  และคล่ืนไส้
ก็หายไป ปัจจุบันไม่มีอาการดังกล่าวอีกเลย แต่
ดิฉันก็ยังคงรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกตัว
อยู่เหมือนเดิม เพราะอยากมีสุขภาพท่ีดี ไม่กลับมา
ป่วยอีก และยังได้รับประทานส�รสกัดคอลล�เจน
จ�กปล�ทะเลน้ำ�ลึกเพ่ิมด้วย  เพ่ือช่วยดูแลในเร่ือง
ของผิวพรรณ ผม กระดูก และเล็บ ให้สวยงาม 
เพราะดิฉันอยากเป็นคนท่ีดูดีท้ังภายใน และภายนอก
ไม่มีโรคต่างๆมากวนใจ  ขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆจาก
บริษัท ไทยธรรมฯ ค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

โอริซอล เทน        ไวต้ากรีน                  คอลลาเจน ไฟว์ ฟิชเชอร์ โกลด์                  เกรพซีด ออยล์ พลัส
เกรพซีด เอ็กซ์แทรค                

หลังจากรับประทานไปได้
ประมาณ  2 เดือน อาการแน่นหน้าอก 

จุกเสียด  และคลื่นไส้ก็หายไป ปัจจุบันไม่มี
อาการดังกล่าวอีกเลย

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น



เดิมดิฉันทำาอาชีพขายก๋วยเตี๋ยว ทำาให้เป็นคน
ที่กินจุ และกินตลอดเวลา และดิฉันเคยผ่าตัดไต
ในปี 2005 เนื่องจากเป็นโรคไตบวมตั้งแต่ปี 2002 
ผลจากการผ่าตัด ทำาให้ดิฉันมีอาการเหนื่อยมาก 
ไม่มีแรงเหมือนเดิม หน้าท้องของดิฉันใหญ่ขึ้น 
และบวมเฉพาะหน้าท้องเท่านั้น น้ำาหนักตัวเพิ่มขึ้น
เป็น  76  กิโลกรัม  ไม่ลดเลย  จนกระทั่งดิฉัน
ได้พบกับคุณชัชชัย ชีช้าง เมื่อเดือน เมษายน 
2013  และแนะนำาให้ดิฉันรับประทานชุดโปรโมชั่น
ชุดลดอักเสบ     ลดบวม    โดยให้รับประทาน
น้ำ�มันปล�เข้มข้น 1,000 มก. ก่อนอาหารเช้า 
และรับประทานส�รสกัดเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสม
ส�รสกัดเมล็ดองุ่น   หลังอาหารเย็น  หลังจาก
รับประทานไปได้เพียง  15 วัน  อาการท่ีเหน่ือยมาก
ก็เริ่มดีขึ้น และหลังจากรับประทานไปได้ 1 เดือน 
อาการที่เหนื่อยมากก็หายไป ไม่เหนื่อยอีกเลย แต่
ส่ิงท่ีดิฉันดีใจท่ีสุด  คือน้ำาหนักตัวลดลง และหน้าท้อง
ก็ยุบลงด้วย ภายใน 4 เดือนน้ำาหนักตัวของดิฉัน
ลดลงเหลือ  53  กิโลกรัม  จนตอนนี้ไปไหนก็มี
แต่คนทักว่าสวยขึ้น  รอยตีนกา  และริ้วรอยต่างๆ

ก็ลดลง ฝ้า และกระ จางลงโดยไม่รู้ตัว สุขภาพดีข้ึน
พอมีคนทักมากขึ้น   ก็รู้สึกมั่นใจในตัวเอง  ดิฉัน
จึงแนะนำาให้คนรอบข้างรับประทานผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารของ บริษัท ไทยธรรมฯ และเริ่มหัน
มาทำาธุรกิจไทยธรรม เพียงระยะเวลา 2 เดือน รายได้
ก็เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ  ไม่ต้องทำางานเหน่ือยเหมือนตอนท่ี
ขายก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วค่ะ ดิฉันต้องขอขอบคุณ 
บริษัท ไทยธรรมฯ มากๆค่ะ 

จากน้ำาหนักตัว 76 กิโลกรัม 
ลดลงเหลือ 53 กิโลกรัม ภายใน 4 เดือน 

จากการรับประทานอาหารเสริม
ชุดลดอักเสบ-ลดบวม

คุณอามีเน๊าะ  คงเจี้ยง
ชื่อเล่น เน๊าะ                อายุ      58 ปี
อาชีพ  ธุรกิจส่วนตัว  จังหวัด  สงขลา

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

ส.ค. 2013
53 กิโลกรัม

เกรพซีด ออยล์ พลัส
เกรพซีด เอ็กซ์แทรค                

ฟิชเชอร์ อีพีเอ                

	  

เม.ย. 2013 
76 กิโลกรัม
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แชร์ประสบการณ์

ดิฉันตัดสินใจซื้อผ้าห่มไวทอปมาลองใช้ดู  
รู้สึกได้เลยว่านอนหลับสบายขึ้น  

หลับลึกขึ้น  ตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่น 
กระปรี้กระเปร่า

ดิฉันให้ความสำาคัญกับการนอนหลับพักผ่อนเป็น
อย่างมาก จนกระท่ังคุณกิตยาภรณ์ ศุภโรจน์วัฒนะ 
ได้มาแนะนำา ให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์เส้นใยอัจฉริยะ
ไวทอป ดิฉันจึงตัดสินใจซ้ือผ้�ห่มไวทอปมาลองใช้ดู
รู้สึกได้เลยว่านอนหลับสบายข้ึน หลับลึกข้ึน ต่ืนเช้า
มาก็รู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า ดิฉันได้เลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์อีกหลายตัว ไม่ว่าจะเป็นผ้�ปิดต�ไวทอป
ที่รัดข้อศอกไวทอป ที่รัดเข่�ไวทอป รวมไปถึง
ก�งเกงในไวทอป เพราะรู้สึกว่าเวลาใส่กางเกงใน
ไวทอปแล้ว เหมือนสุขภาพภายในเราดีขึ้น ไม่มี
กล่ินอับช้ืน ใส่สบาย ทำาให้ดิฉันชอบมากค่ะ จนตอนน้ี
ดิฉันมีผ้าห่ม 2 ผืนแล้วค่ะ บอกได้เลยว่าซ้ือเพราะ

ชอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์เส้นใยอัจฉริยะไวทอป 
จริงๆ และดิฉันยังสนใจเคร่ืองทำ�น้ำ�อัลค�ไลน์ไวทอป
ด้วย เพราะตอนท่ีด่ืมน้ำาด่างเข้าไป รู้สึกสดช่ืนมาก 
เลยซื้อมาติดตั้งที่บ้าน  เพราะอยากดูแลสุขภาพ
ตัวเอง หลังจากที่เปลี่ยนมาดื่มน้ำาด่าง รู้สึกได้ว่า
ร่างกายแข็งแรงมากกว่าเดิม   แต่ผลพลอยได้อีก
อย่างหน่ึง  คือดิฉันสามารถทำาเป็นธุรกิจได้  ตอนน้ี
ดิฉันมีรายได้จากการขายน้ำาด่าง   เฉลี่ยวันละ 
30-50  โหลต่อวัน   ซึ่งตอนแรกคิดว่าจะทำาเป็น
รายได้เสริมแต่ตอนนี้การขายน้ำาด่างไวทอปกลับ
ทำาเงินได้มากกว่ารายได้หลักเลยทีเดียว  ดิฉันรู้สึก
ประทับใจมากค่ะ จนตอนนี้ ดิฉันคิดว่าตัวเองเป็น 
พรีเซ็นเตอร์ไวทอปเลยทีเดียว เพราะใช้เองก็เห็นผล
ดีมาก แนะนำาใครก็มีแต่คนประทับใจ  และท่ีสำาคัญ 
ทำาเป็นธุรกิจได้ด้วย ขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆจาก 
บริษัท ไทยธรรมฯ ค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

ผ้าห่มไวทอป                      ที่ปิดตาไวทอป                   ที่รัดข้อศอกไวทอป                     ที่รัดเข่าไวทอป                      กางเกงในไวทอป                      

คุณปรียา  แก้วเอก
ชื่อเล่น  ยา                 อายุ       42 ปี   
อาชีพ  ธุรกิจส่วนตัว  จังหวัด  สงขลา

เครื่องทำาน้ำาอัลคาไลน์ 
ไวทอป           
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Hi-Light China ครั้งที่ 3ประมวลภาพ 

3 สาวสวย ชาวเหนือ

พร้อมตะลุยแดนมังกร

4 สาวใต้ ณ วัดหนานผู่ทั้ว

3 ผู้บริหารคนเก่ง

สัมผัสธรรมชาติ เกาะกู๋ล่างหยู

ท่องเที่ยวเซี๊ยะเหมิน

ภาพประทับใจ ณ กู๋ล่างหยู
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3 สาวสวย ชาวเหนือ

4 สาวใต้ ณ วัดหนานผู่ทั้ว

นางแบบไทยธรรม

HBD สมาชิกที่เกิดในเดือนตุลาคม

แม่แดง แม่หงษ์ แม่อุ๊

จิบน้ำาชายามบ่าย

ทีมชุมพรยืนยันทริปนี้สนุกจริงๆ

แวะมาชมป้อมปืนหูลีซัน

เพชรบริหารคนสวย

เก็บภาพ ณ ประตูวัดหนานผู่ทั้ว

โยคะ..เล่นได้ทุกที่จริงๆ

นั่งรถพลังงานไฟฟ้า ชมความงามเกาะกู๋ล่างหยู

สัมภาษณ์เพชรบริหารไทยธรรม

 เซี๊ยะเหมิน มณฑลฮกเกี้ยน 
สายสัมพันธ์ ไทย-จีน 2013

สานสัมพันธ์ ไทยธรรม-ไวทอป 
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เดือน กันย�ยน 2013

เดือน ตุล�คม  2013

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่�ยผ�่นศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน ตุล�คม 2013
คุณเกณิก� วิทยผโลทัย 

ศูนย์จำ�หน�่ยไทยธรรมฯ สำ�โรงเหนือ จ.สมุทรปร�ก�ร
มียอดจำ�หน�่ยผ่�นศูนย์ 942,685 บ�ท

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน�่ยผ่�นศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กันย�ยน 2013

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน�่ยผ่�นศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กันย�ยน 2013

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน�่ยผ่�นศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน ตุล�คม 2013

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

มียอดจำ�หน่�ยผ่�นศูนย์  480,180 บ�ท

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

มียอดจำ�หน่�ยผ่�นศูนย์ 1,200,813 บ�ท

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

มียอดจำ�หน่�ยผ่�นศูนย์ 473,030 บ�ท
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New Active

ผู้ที่มียอด New Active Recruit สูงสุด
ประจำาเดือน กันยายน 2013
มียอด New Active Recruit 

จำ�นวน 16 ท่�น

ผู้ที่มียอด New Active Recruit สูงสุด
ประจำาเดือน ตุลาคม 2013
มียอด New Active Recruit 

จำ�นวน 24 ท่�น

คุณวรรณธนา พรมเล็ก

คุณณรัณธรภรณ์  เนื่องจำานงค์

เดือน  กันยายน 2013    

เดือน  ตุลาคม  2013   

TDA NEWS
ข่าวเปิดศูนย์

อ.เมือง จ.นครนายก

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม  อ. เมือง จ.นครนายก 
ได้ฤกษ์ดีทำาพิธีเปิดศูนย์ฯ เมื่อวันพฤหัสที่ 
14 พฤศจิกายน 2013 ที่ผ่านมา นำาทีมโดย
ผู้อำานวยการศูนย์คนเก่ง คุณการ จันทร์ครบ 
ที่พร้อมให้บริการสมาชิกทุกท่าน โดยศูนย์ฯ 
ตั้งอยู่ใกล้กับ บ.ข.ส. อ.เมือง จ.นครนายก 
สำาหรับสมาชิกท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงสามารถ
ไปใช้บริการ ทางศูนย์ฯ ยินดีให้บริการทุกท่าน

“ เปิดให้บริการแล้ว ”

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี
086-841-7073, 037-315-952
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ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอเชิญชวนท่านผู้นำา ผู้เป็นเจ้าของศูนย์ใหญ่ และศูนย์ย่อย    
ในเดือนตุลาคม   2014   ด้วยทริปพิเศษ   เยี่ยมชมสำานักงานใหญ่ของไวทอป 
ไบโอเอนเนอร์จี แหล่งผลิตเส้นใยอัจฉริยะ และเคร่ืองทำาน้ำาอัลคาไลน์ไวทอป ท่ี
เมืองเศรษฐกิจพิเศษจูไห่  ช้อปปิ้งที่ตลาดใต้ดินกงเป่ย  แหล่งช้อปปิ้งใหญ่ของ
เมืองจูไห่ จากน้ันนำาท่านสู่มาเก๊า ชม “โบสถ์เซนต์ปอล”  สัญลักษณ์แห่งเมืองมาเก๊า 
ช้อปปิ้งที่ เซนาโด้สแควร์ แหล่งช้อปปิ้งอันเลื่องชื่อของมาเก๊า ชม ความยิ่งใหญ่
อลังการของ THE VENETIAN  ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย เดินทางไปฮ่องกง
ด้วยเรือเฟอร์ร่ี ไปจุดชมวิว “วิคทอเรียพีค Victoria Peak”  ชมความสวยงามของ
อ่าววิคทอเรีย แวะนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ซ่ึงเป็นสถานท่ีอันศักด์ิสิทธ์ิของฮ่องกง
ด้วยเงื่อนไขสุดพิเศษ เฉพาะศูนย์ใหญ่ และศูนย์ย่อยเท่านั้น

กติกาท่องเที่ยว
1. เป็นผู้นำาที่เปิดศูนย์ใหญ่หรือศูนย์ย่อย
2. มียอดจำาหน่ายไวทอป (รวมผลิตภัณฑ์เส้นใยอัจฉริยะ MBF   
   และเคร่ืองทำาน้ำาอัลคาไลน์ไวทอป)  ต้ังแต่วันท่ี 6 ตุลาคม 2013
   ถึง 5 ตุลาคม 2014 (12 เดือน) 1,152,000 คะแนน (เฉล่ีย
   เดือนละ 96,000 คะแนน)
3.  ผู้ท่ีย่ืนความจำานงทริป Hi-Light China คร้ังท่ี 4 ไม่สามารถ 
   นำายอดผลิตภัณฑ์ไวทอป  ไปรวมกับโปรโมชั่นยอดศูนย์
   ประจำาเดือนได้

สุดพิเศษ! 
1. คะแนนทุกคะแนน นำาไปรวมทริปใหญ่ต่างประเทศ และ 
   คะแนน Booming Thaidham
2. คะแนนทุกคะแนน  สามารถนำามาคำานวณเป็นตั๋วฟรี  หรือ 
   ส่วนหนึ่งของตั๋วทัวร์ประเทศจีนครั้งนี้ได้
3. หากท่านตัดสินใจไม่ไปกับทริป  คะแนนทุกคะแนน สามารถ
   คืนกลับเป็นโปรโมชั่นยอดศูนย์  และโปรโมชั่นของรางวัลใน
   เดือนพฤศจิกายน 2014 ได้

ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า เยี่ยมชมสำานักงานใหญ่ไวทอป
สานสัมพันธ์ ไทย-จีน สายสัมพันธ์ ไทยธรรม – ไวทอปChina

Hi-light

ครั้งที่ 4

R
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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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Over
Rainbow

the 

ขอเรียนเชิญพ่ีน้องครอบครัวไทยธรรม เข้าร่วมงาน
Booming Thaidham ครั้งที่ 16 ซึ่งเป็นเดือนเกิด
ย่างเข้าปีท่ี 10 ของครอบครัวไทยธรรม ใน Theme งาน
“Over the Rainbow ” เส้นทางสายรุ้ง ท่ามกลาง
บรรยากาศธรรมชาติของท้องทุ่ง  ความรัก แมกไม้ 
และสายลม ณ บ้านนารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 
พบกับเพื่อนใหม่ รื่นรมย์กับมิตรภาพเก่าแก่ รับฟัง
ความรู้เรื่องการบริหารสมอง หรือ Brain Exercise 
จากนักวิทยาศาสตร์ผู้เช่ียวชาญด้านคล่ืนสมอง พบกับ
กิจกรรมการเปล่ียนคล่ืนสมองสู่ความม่ังค่ัง และม่ันคง

สนุกสนานกับแบบฝึกหัดฝึกพลังจิต เพื่อนำาไปใช้ใน
ชีวิตประจำาวัน และกิจกรรมสนุกสนานอีกมากมาย 
โดยทีมวิทยากรผู้ชำานาญ พบกับโปรแกรมการลดน้ำาหนัก
แบบใหม่ Defini Diets ที่จะให้คุณมีหุ่นสวย และ 
ร่ำารวยได้ดังใจ ละลานตากับ “ราตรีสีรุ้ง TDA 
Rainbow Night” ลุ้นรับของรางวัลมากมาย สมกับ
เป็นเดือนเกิดของไทยธรรมของเรา พบกับ Buddy 
คนใหม่ เพียงเพื่อให้แน่ใจว่าพรหมลิขิตมีจริง  

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ร่วมกับครอบครัวไทยธรรม 
ร่วมเป็นส่วนสำาคัญ ในงานสัมมนาท่ีแสนอบอุ่น ไปด้วย
ไมตรีจิต มิตรภาพ และความรัก ด้วย 2 เง่ือนไขท่ีท่าน
ทำาได้แน่นอน 
1. เป็นผู้นำาระดับโกเมนขึ้นไป
2. มียอดกลุ่มส่วนตัว (PGPV-แผนหลัก) 100,000 บาท
สะสมในระยะเวลา 2 เดือน ต้ังแต่เดือน พ.ย. – ธ.ค. 2013
แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์สู่ความสำาเร็จ
กับพ่ีๆน้องๆไทยธรรม สร้างสรรค์สังคมแห่งความดีงาม 
มาร่วมเป็นครอบครัวท่ี 2 กับเรา เปิดโอกาสดี ใๆห้กับชีวิต 
เปิดโลกธุรกิจอิสระ สัมผัสความรัก และพลังแห่งรัก 
จากไทยธรรม อัลไลแอนซ์

สนใจสอบถามรายละเอียด และแจ้งความจำานง
เข้าร่วมงานได้ท่ี แผนกลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 02-363-7699

Thaidham
คร้ังท่ี 16 รุ่น “เส้นทางสายรุ้ง” 
14-16 กุมภาพันธ์ 2014

Booming XVI
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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         

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
•	หนองบัวล�าภู
•	อ�านาจเจริญ
•	อุดรธานี
•	อุบลราชธานี

ภาคเหนอื
•	เชียงราย
•	เชียงใหม่	
•	ตาก
•	น่าน 
•	พะเยา
•	เพชรบูรณ์
•	แม่ฮ่องสอน
•	ล�าปาง
•	ล�าพูน
•	สุโขทัย
•	อุตรดิตถ์
•	ก�าแพงเพชร
•	พิจิตร
•	อุทัยธานี

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

 

  

 

 

2014

ภาคตะวันออก
•	ชลบุร	ี(อ.เมือง)
•	ตราด
•	นครนายก
•	ระยอง
•	สระแก้ว
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โปรโมชั่น ชุดทั้งใส-ทั้งตึง
• Grape Seed Plus Lycopene + Collagen V

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

โปรโมชั่น ชุดปลูกผม
• Zinc Pluz + Collagen V + Hair Growth Lotion 

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

โปรโมชั่น ชุดหน้�ใส-ไร้สิว-ผมสวย
• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract + Zinc Pluz 

ราคาพิเศษ
800 บาท
จากราคาเต็ม 1,060 บาท
(800 PV/560 BV)

โปรโมชั่นประจำ�เดือน 
6 ธันว�คม 2013 – 5 กุมภ�พันธ์ 2014

PROMOTION

โปรโมชั่น ชุดกระตุ้นภูมิต้�นท�น 
• Betaspi + Vita C 

ราคาพิเศษ
980 บาท
จากราคาเต็ม 1,130 บาท
(980 PV/670 BV)

โปรโมชั่น ชุด Double Grape Seed หน�้ใส - ไร้ฝ�้
• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract 
  + Grape Seed Plus Lycopene

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

โปรโมชั่น ชุดบำ�รุงหัวใจ
• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract 
   + Orezol Ten

ราคาพิเศษ

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

โปรโมชั่น ชุดสร�้งอัจฉริยะให้ลูกรัก
• Fish Fourty + Grape and Ginseng 

โปรโมชั่น ชุดสร้�งอัจฉริยะ–สร้�งสม�ธิลูกรัก
• Fisher Pluzz + Grape and Ginseng 

ราคาพิเศษ
800 บาท
จากราคาเต็ม 850 บาท
(800 PV/550 BV)

ราคาพิเศษ
900 บาท
จากราคาเต็ม 1,000 บาท
(900 PV/625 BV)
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โปรโมชั่น ชุดวัยทองในหญิง
• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract
     + Femini  

โปรโมชั่น ชุดวัยทองในหญิง-ปรับสมดุลฮอร์โมน
• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract
    + Femini  + เซี่ยนฟง (350 มล.) 

โปรโมชั่น ชุดวัยทองในช�ย
• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract 
    + Fisher Gold + V-MAC 

โปรโมชั่น ชุดเสริมสมรรถนะเพศช�ย
• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract 
    + Fisher Gold + VGA 

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

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

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

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

ราคาพิเศษ 

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

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

โปรโมชั่น ชุดบำ�รุงส�ยต�-บำ�รุงไต
• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract
  + Fisher Berry

ราคาพิเศษ 

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

โปรโมชั่น ชุดลดข้ออักเสบ ลดบวม
•  Ladene (L) + Fisher EPA

ราคาพิเศษ 

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

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

ราคาพิเศษ

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

โปรโมชั่น ชุดย้อนวัย-ควบคุมน้ำ�หนัก-ป้องกัน 
มะเร็ง-กระตุ้นภูมิต้�นท�น
• Grape Seed Oil Plus Grape Skin Extract 
    + Grape Seed Oil Plus Spirulina  

ราคาพิเศษ

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

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

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)

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

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)

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

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

ราคาพิเศษ

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

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

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

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

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

โปรโมชั่นสุดพิเศษ สำ�หรับนักรีครูทคนเก่ง
แนะนำาสมาชิกใหม่ทุก 3 คน มียอดซื้อคนละ 3,000 บาท ได้รับ
PC Plant Stem Cells สเต็มเซลล์จากพืช บำารุงฟื้นฟู  และ
ซ่อมแซมผิวหน้า 1 ขวด  มีถึง 5 ชนิดให้เลือกตามความต้องการ
เฉพาะบุคคล มูลค่าขวดละ 600 บาท

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

หรือ

หรือ

โปรโมชั่น ชุดลดโคเลสเตอรอล
• Chola + Fisher Fish

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

• Chola (2) + Fisher Fish (2)

ราคาพิเศษ 
3,000 บาท
จากราคาเต็ม 3,500 บาท
(3,000 PV/2,025 BV)
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Thaidham Slim
ลดน้ำหนักดวย Fruit Vinegar น้ำสมสายชูหมักจากผลไม

พบกับ 8 โปรแกรมลดน้ำหนักใหมลาสุด ออกแบบเฉพาะบุคคล ท่ีเห็นผลต้ังแตวันแรก Thaidham Slim จาก Fruit Vinegar
จากผลไม 5 ชนิด น้ำสมสายชูหมักจากผลไมท่ีใชในทางการแพทยกวา 10,000 ป ลดน้ำหนัก ลางพ�ษ ลดบวม ลดเซลลูไลท
ชวยระบบยอยอาหาร กระตุนการเผาผลาญ ดวยงบประมาณเพ�ยง 2,000 – 3,500 บาท ตอเดือน

เห็นผลตั้งแตวันแรก!

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

โปรโมช่ัน ลางพ�ษ-ปรับสมดุลทางเดินอาหาร 
• Fruit Vinegar + Bowis (L)

ราคาพ�เศษ 
2,600   บาท
จากราคาเต็ม 2,750  บาท
(2,600 PV/1,790 BV)

ลดน้ำหนักดวย Fruit Vinegar 
เห็นผลตั้งแตวันแรก!

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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FREE FREE

FREE

สิงห�คม ตุล�คม

Promotion
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ที่รัดฝ่าเท้า และน่องไวทอป และที่ปิดตาไวทอป แถม
Grape Seed Extract Plus  Lycopene มูลค่า 650 บาท  

ยาสีฟันไวทอป ขนาด 125 กรัม
ซื้อ 10 หลอด แถม 1 หลอด  

ผ้าห่มไวทอป 1 ผืน แถม Dozy 1 ประปุก และ
เฟ่ยหลง 1 ขวด มูลค่า 2,100 บาท  

ไวทอป เฟเซียล มาร์ก และเวชสำาอางสเต็มเซลล์จากฟาร์ม่า แคร์
ทั้ง 5 ชนิด มูลค่าเพียง 2,400 บาท 



48 เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

1. เวล�ทำ�ก�รของบริษัทฯ
   วันจันทร์ – วันเสาร์ เปิดบริการ 10.00 – 19.00 น.
    วันอาทิตย์ และวันหยุดบริษัทฯ หยุดตามวันนักขัตฤกษ์
2. วิธีก�รชำ�ระค่�สินค้�มี 3 วิธี ดังนี้
   2.1 ชำ�ระเป็นเงินโอน
        โดยท่านโอนเงินเข้าบัญชี บริษัทฯ ตามราคาสินค้า
        และแฟกซ์ใบโอนเงินพร้อมกับรายการที่สั่งมาที่
        แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์แฟกซ์ 02-363-4422
โอนเข้�บัญชีชื่อ...บริษัทไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด
        • ธนาคาร กรุงเทพ สาขา อินทรารักษ์
           ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 212-0-81073-0
        • ธนาคาร กสิกรไทย สาขา พระราม 9
           ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 713-2-33215-5
        • ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา ถนนสุขาภิบาล 1
           ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 265-1-22092-8
        • ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนนนวมินทร์

           ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 077-2-43476-3

   2.2 ชำ�ระเป็นเงินสด
        • ซื้อสินค้าด้วยตนเองที่บริษัทฯ

   2.3 ชำ�ระด้วยบัตรเครดิต
        • ซื้อสินค้าด้วยตนเองที่บริษัทฯ 

        • ไม่คิดค่าธรรมเนียม กรณีชำาระ 1,000 บาทขึ้นไป

3.วิธีก�รส่งสินค้�มี 3 วิธี ดังนี้
   3.1 ส่งท�งไปรษณีย์
        (กรณีท่านโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ)

   3.2 ส่งท�งรถทัวร์ รถตู้ และ NTC
        (กรณีท่านโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ)

   3.3 ส่งโดย Messenger
        เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สั่งซื้อล่วงหน้า

        อย่างน้อย 1 วัน กรณีท่านโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ

4.ค่�จัดส่งสินค้� (เริ่ม 7 มี.ค. 2008)
     4.1 จัดส่งท�งไปรษณีย์
        • 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 จัดส่งท�งรถทัวร์ 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
หม�ยเหตุ : กรณีท่ีสมัครสมาชิกเพียงอย่างเดียว ค่าสมัคร
สมาชิก 250 บาท ตลอดชีพ เสียค่าจัดส่งเอกสาร 50 บาท
(ลงทะเบียน) กรณีที่ไม่สามารถสมัครด้วยตนเอง
สิทธิประโยชน์ของสม�ชิก
    1. ซื้อสินค้าในราคาสมาชิก
    2. โฟลเดอร์ 1 ชุด (ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
       ทั้งหมด รวมถึงรายละเอียดแผนการตลาดที่มี
       ณ ปัจจุบัน)
    3. ได้รับบัตรสมาชิก โดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
    4. ผลประโยชน์ตอบแทนตามแผนการตลาดของ
       บริษัทฯ ซึ่งจะโอนเข้าบัญชีสมาชิกในวันที่ 15
       ของทุกเดือน(กรณีท่ีตรงกับวันหยุดจะโอนให้ใน
       วันทำาการถัดไป)
    5. สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษัท
เงื่อนไขก�รสมัครสม�ชิก
    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 จัดส่งท�งรถทัวร์ 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
หม�ยเหตุ : กรณีท่ีสมัครสมาชิกเพียงอย่างเดียว ค่าสมัคร
สมาชิก 250 บาท ตลอดชีพ เสียค่าจัดส่งเอกสาร 50 บาท
(ลงทะเบียน) กรณีที่ไม่สามารถสมัครด้วยตนเอง
สิทธิประโยชน์ของสม�ชิก
    1. ซื้อสินค้าในราคาสมาชิก
    2. โฟลเดอร์ 1 ชุด (ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
       ทั้งหมด รวมถึงรายละเอียดแผนการตลาดที่มี
       ณ ปัจจุบัน)
    3. ได้รับบัตรสมาชิก โดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
    4. ผลประโยชน์ตอบแทนตามแผนการตลาดของ
       บริษัทฯ ซึ่งจะโอนเข้าบัญชีสมาชิกในวันที่ 15
       ของทุกเดือน(กรณีท่ีตรงกับวันหยุดจะโอนให้ใน
       วันทำาการถัดไป)
    5. สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษัท
เงื่อนไขก�รสมัครสม�ชิก
    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

ศูนย์ใหญ่ 
      บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : ต่างจังหวัด
ศูนย์ อ.เมือง จ.กระบี่ โทร. (075) 621-016
ศูนย์ อ.เมือง (โรบินสัน) จ.จันทบุรี โทร. (039) 327-352
ศูนย์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร. (038) 338-854
ศูนย์ อ.เมือง จ.ชุมพร โทร. (077) 576-677
ศูนย์ อ.แม่สอด จ.ตาก โทร. (055) 535-299
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครนายก โทร. (037) 315-952
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครปฐม โทร. (034) 253-789
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร. (056) 222-102
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. (044) 341-387
ศูนย์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โทร. (075) 423-468

ศูนย์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร. (075) 358-178
ศูนย์ อ.เมือง จ.นราธิวาส โทร. (073) 516-195
ศูนย์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โทร. (037) 213-502
ศูนย์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร. (055) 253-377
ศูนย์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี โทร. (032) 493-685
ศูนย์ อ.เมือง จ.แพร่ โทร. (054) 623-322
ศูนย์ อ.เมือง จ.พัทลุง โทร. (074) 615-599
ศูนย์ อ.เบตง จ.ยะลา โทร. (073) 231-920
ศูนย์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. (077) 275-386
ศูนย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. (074) 552-026

ศูนย์สายไหม จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 998-3866
ศูนย์สำาโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ โทร. (02) 394-2959

บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด
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50



51เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

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
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 E-mail: kryolanthailand@gmail.com

เครื่องสำ�อ�งระดับโลก
จ�กเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์ส

ไครโยแลน


