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Kryolan Skin Tonic Rose
ไครโยแลน  สกิน โทนิค โรส

ให้ความสดช่ืนคืนแก่ผิวหน้า หลังจากล้างเคร่ืองสำาอางออกแล้ว    ด้วยส่วนผสม
ของฮามาเมลิส   เมื่อใช้เป็นประจำา  จะปกป้องผิวจากการระคายเคือง  และคืน
ความสมดุลให้แก่ผิวหน้า  สามารถใช้เช็ดทำาความสะอาดผิวหน้าหลังจากล้าง
เครื่องสำาอางออกแล้ว หรือจะใช้แทนโทนเนอร์หลังการล้างหน้าก็ได้

Price : 1,560 .-
Member Price : 1,250 .-



Dermacolor Cleansing Milk
ไครโยแลน   เดอร์ม่าคัลเลอร์ คลีนซิ่ง มิลค ์

ใช้เช็ดทำาความสะอาดเคร่ืองสำาอางออกจากใบหน้า  ด้วยคุณค่าของน้ำานม จึงทำาให้
ผิวเนียนนุ่ม ไม่แห้งกร้าน และชุ่มชื้น ใช้ ได้ดีกับ เดอร์ม่าคัลเลอร์ คาโมฟลาจ ครีม 

และเครื่องสำาอางทั่วไป เหมาะสำาหรับทุกสภาพผิว

Price :  1,560 .-
Member Price: 1,250 .-



Kryolan Fixing Spray Orezol Can
ไครโยแลน  ฟิกชิ่ง สเปรย์ แอโรซอล แคน

สเปรย์ปกป้องเครื่องสำาอางบนใบหน้าให้คงสภาพความงามได้ตลอดวัน ซึ่ง
สามารถป้องกันได้ทั้ง   อุณหภูมิ ความชื้น และเหงื่อ เพื่อใบหน้าที่สวยเนียน

Price : 3,000 .-
Member Price : 2,400 .-

เป็นธรรมชาติตลอดวัน



Kryolan Ultra Base Plus
ไครโยแลน อัลตรา อันเดอร์ เบส พลัส

รองพื้นเฉพาะสำาหรับก่อนการทารองพื้น พร้อมสารกันแดด SPF 20 เพื่อให้ทา
รองพื้นได้ง่าย และเรียบเนียน

Price : 2,250 .-
Member Price : 1,800 .-



Kryolan Ultra Make-up Base : Mint
ไครโยแลน อัลตรา เมค-อัพ เบส-มิ้นท์

เมค-อัพ เบส เพื่อช่วยให้ได้โทนสีการแต่งหน้าที่สมดุล

Price : 1,560 .-
Member Price : 1,250 .-



Kryolan Ultra Make-up Base : Lilac 
ไครโยแลน อัลตรา เมค-อัพ เบส-ไลแลค

เมค-อัพ เบส เพื่อช่วยให้ได้โทนสีการแต่งหน้าที่สมดุล

Price : 1,560 .-
Member Price : 1,250 .-



Kryolan Tinted Moisturizer 
ไครโยแลน ทินท์ มอยซ์เจอร์ไรเซอร์

ผลิตภัณฑ์รองพื้นก่อนแต่งหน้า   ที่มีเนื้อครีมบางเบา    ให้ความชุ่มชื้น และผสม
สารป้องกันแดด เหมาะสำาหรับผู้ท่ีไม่เน้นการปกปิดเป็นพิเศษ เน้นความใส เรียบเนียน 
เป็นธรรมชาติ ซึ่งมี 2 เฉดสีให้คุณได้เลือกสรร

Price : 2,350 .-
Member Price : 1,850 .-

TM2 TM4



Dermacolor Light Fuid Foundation 
ไครโยแลน เดอร์ม่าคัลเลอร์ ไลท์ ฟลูอิด ฟาวเดชั่น

เดอร์ม่าคัลเลอร์ ไลท์ ฟลูอิด ฟาวเดช่ัน   ครีมรองพ้ืนน้ำา   ท่ีทำาให้ใบหน้าสดใสโดดเด่น
มีเนื้อครีมบางเบา        มอบผิวเนียนละไม       ส่งเสริมความงามตามธรรมชาติของ
ผิวพรรณเหมาะสำาหรับผู้ที่ต้องการให้ผิวหน้าดู เรียบเนียนเป็นธรรมชาติ หรือผิว
ของหญิงสาวที่ไม่ค่อยมีปัญหาหรือจุดบกพร่องบนใบหน้า ใช้ ได้ในทุกโอกาส

Price :1,875 .-
Member Price: 1,500 .-

A2 A5

A6 A15



Dermacolor Camouflage Erase Stick D2 
ไครโยแลน เดอร์ม่าคัลเลอร์ คาโมฟลาจ อีเรซ สติ๊ก (ดี2)

เดอร์ม่าคัลเลอร์  คาโมฟลาจ  อีเรซ  สต๊ิก  ครีม    คอนซีลเลอร์สำาหรับการปกปิดร้ิวรอย
หรือจุดที่สีผิวไม่สม่่ำาเสมอ       ในรูปแบบแท่งที่ใช้ง่าย    เพื่อปรับสภาพสีผิวก่อน
การแต่งหน้า หรือจะใช้เติมหน้าระหว่างวัน ในกรณีเร่งด่วน เดอร์ม่าคัลเลอร์ คาโมฟลาจ
อีเรซ สติ๊ก ก็สามารถช่วยปกปิดริ้วรอย หรือรอยด่างดำาที่คุณไม่ปรารถนาได้
เป็นอย่างดี

Price : 925 .-
Member Price : 740 .-



Kryolan TV Paint Stick (Chinese)
 ไครโยแลน ทีวี เพ้นท์ สติ๊ก (สีไชนีส)

ครีมเมคอัพในรูปแบบแท่ง ที่ใช้งานง่าย  พร้อมกับให้การปกปิดที่สมบูรณ์แบบ 
เหมาะกับงานการแสดงต่างๆ เช่น งานละคร ภาพยนตร์

Price : 1,500 .-
Member Price : 1,200 .-



Dermacolor Refil Palette
ไครโยแลน เดอร์ม่าคัลเลอร์ รีฟิล พาเลท

คอลซีลเลอร์ชนิดรีฟิล มีปริมาณเม็ดสีในเน้ือครีมมากเป็นพิเศษ สามารถปกปิดร่องรอย
ผิดปกติบนผิว และความผิดปกติของสีผิว รวมทั้งรอยสักได้เป็นอย่างดี ใช้ ได้ดีทั้ง
ใบหน้า และลำาคอ เมื่อปิดทับด้วยเดอร์ม่าคัลเลอร์ ฟิกซิ่ง พาวเดอร์ จะทำาให้สามารถ
ป้องกันน้ำา    และปกป้องผิวจากการถูกทำาลายของแสงอัลตร้าไวโอเลต   และทำาให้ครีม
ติดทนนานมากขึ้น แม้ในสภาวะต่างๆ เช่น ว่ายน้ำา หรือการอยู่ในที่มีอุณภูมิสูง

Price : 565 .-
Member Price : 450 .-

D 0

D 5

D 3

D 18

D 64

D 19



Kryolan Concealer Circle 
ไครโยแลน คอนซีลเลอร์ เซอร์เคิล

รองพื้นเพื่อการปกปิดบนใบหน้า ในตลับที่พกพาง่าย มีให้เลือกถึง 6 สี เพื่อให้เลือก
ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับทุกสีผิว มีปริมาณเม็ดสีอยู่ในเน้ือครีมมากเป็นพิเศษในปริมาณ
สูงถึง 50% ให้การปกปิดที่สมบูรณ์ ดูธรรมชาติ เรียบเนียน บางเบา และสวยงาม 
สามารถปกปิดร่องรอยผิดปกติบนผิว    และความผิดปกติของสีผิว รวมท้ังรอยสัก
ได้เป็นอย่างดี สามารถป้องกันน้ำาได้ เนื้อครีมติดทนนาน แม้ในสภาวะต่างๆ เช่น 
การว่ายน้ำา หรือการอยู่ในที่อุณหภูมิสูง มาในรูปแบบตลับที่พกพาง่าย เหมาะสม
กับทุกสีผิว

Price : 1,990 .-
Member Price : 1,590 .-



Kryolan Anti-Shine Powder
ไครโยแลน แอนติ-ไชน์ พาวเดอร์

แป้งฝุ่นเนื้อบางเบาพิเศษ คล้ายแป้งข้าวจ้าวของเอเชีย เนื้อแป้งมีความโปร่งแสง จึง
ไม่มีสี สามารถควบคุมความมันของผิวหน้า และให้ความรู้สึกเบาสบายไปพร้อมกับ
ใบหน้ากระจ่างใส และยังแต่งเติมได้ระหว่างวันตามความต้องการ

Price : 2,100 .-
Member Price : 1,650 .-



Dermacolor Fixing Powder P4  
ไครโยแลน เดอร์ม่าคัลเลอร์ ฟิกซิ่ง พาวเดอร์ พี4 

แป้งฝุ่นท่ีได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัติกันน้ำาเพ่ือการใช้ร่วมกับ เดอร์ม่าคัลเลอร์ 
คาโมฟลาจ   ครีม ให้ติดทนนานตลอดวัน แป้งฝุ่นที่มีคุณสมบัติโปร่งแสง บางเบา
ดูเป็นธรรมชาติ        ได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัติกันน้ำา    เพื่อการใช้ร่วมกับ
เดอร์ม่าคัลเลอร์ คาโมฟลาจ ครีม ให้ติดทนนานตลอดวัน และดูกลมกลืนกับสี
รองพื้น ไม่ทำาให้สีของรองพื้นผิดเพี้ยน   เหมือนการล็อคหน้าของเราไว้ให้สวยใส
ได้ตลอดทั้งวัน

Price : 1,100 .-
Member Price : 880 .-



Dermacolor Light Translucent Compact Event 
ไครโยแลน เดอร์ม่าคัลเลอร์ ไลท์ ทรานลูเซ่นท์ คอมแพค พาวเดอร์ อีเวนท์

เดอร์ม่าคัลเลอร์ ไลท์ ทรานลูเซ่นท์ คอมแพค พาวเดอร์ อีเวนท์   ด้วยคุณสมบัติเป็น
แป้งโปร่งแสงช่วยทำาให้เครื่องสำาอางบนใบหน้าของคุณ ยิ่งดูโดดเด่น ด้วยประกาย
สดใสที่อยู่ในเนื้อแป้งและคุณสมบัติของเนื้อแป้งที่ละเอียดเนียน นุ่ม บางเบา เกลี่ย
กระจายได้ง่าย ทำาให้ผิวหน้าเนียนกระจ่างดูเป็นธรรมชาติ และสามารถใช้เป็นแป้ง
ซับหน้าระหว่างวัน หรือใช้ในการแต่งหน้าในชีวิตประจำาวัน

Price : 1,990 .-
Member Price : 1,590 .-

TE 1 TE 2 TE 3



Kryolan Cake Make-up
ไครโยแลน เค้ก เมค-อัพ  
แป้งเค้กแต่งหน้า    ให้ผิวเรียบเนียน ใช้ได้ดีท้ังบริเวณใบหน้า ลำาคอ และส่วนอ่ืนๆ
ของร่างกาย    มีคุณสมบัติพิเศษในการกันน้ำา ความช้ืน และเหง่ือได้ดี  จึงไม่เย้ิม
หรือเหนอะหนะ เพียงใช้ฟองน้ำาเปียก ปัดเกลี่ยบางๆให้เรียบเนียน และจะแห้ง
อย่างรวดเร็ว  จากน้ันจึงซับเบาๆด้วยผ้าขนหนูท่ีแห้ง  และไม่จำาเป็นต้องลงแป้งฝุ่น 
สามารถล้างออกได้ด้วยการล้างหน้าตามปกติ

Price: 1,400 .-

Member Price : 1,100 .-  

Natural1 NB Chinese



Kryolan Eye Shadow Base 
ไครโยแลน  อาย ชาโดว์ เบส

รองพื้นสำาหรับอาย ชาโดว์ เพื่อให้อาย ชาโดว์ติดอยู่นานขึ้น

Price :1,200 .-
Member Price : 950 .-



Dermacolor Light Eye Shadow Set 
ไครโยแลน เดอร์ม่าคัลเลอร์ ไลท์ อาย ชาโดว์ เซ็ท

ได้รับการพัฒนาสูตรจากเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ทำาให้ ได้เม็ดสีที่ละเอียดมากขึ้น เพื่อให้
ทาลงบนผิวง่าย ให้สีหนักเบาได้ โดยท่ียังให้ความรู้สึกท่ียังบางเบาสบายผิว

Price :1,875 .-
Member Price : 1,500 .-

BKK 2 BKK 1



Kryolan ye Shadow Set 15 Color 
ไครโยแลน อาย ชาโดว์ เซ็ท 15 สี

อาย ชาโดว์ เซ็ท 15 สี ที่บรรจุสีที่แตกต่างกันไว้ถึง 15 เฉดสีในถาดเดียวมาพร้อม
กับกระจกขนาดใหญ่เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เหมาะสำาหรับการแต่งหน้า
หลากสไตล์ สำาหรับผู้รักการแต่งหน้า และมืออาชีพท่ีต้องการความหลากหลายของสี

Price :7,500 .-
Member Price : 6,000 .-

TN 1 TN 2



Kryolan Eye liner
ไครโยแลน  อายไลเนอร์

ผลิตภัณฑ์เขียนขอบตา ใช้งานง่าย ไม่เปรอะเป้ือน ติดทนนาน  แม้เปียกน้ำา  ใช้สำาหรับ
เน้นดวงตาเพ่ือสร้างความหลากหลายในมุมมองของดวงตา ท่ีจะทำาให้ดูโต คม และ
สวยข้ึน

Price :1,750 .-
Member Price : 1,400 .-

Black Brown



Dermacolor Light Mascara  
ไครโยแลน เดอร์ม่าคัลเลอร์ ไลท์ มาสคาร่า 

ให้ขนตาแลดูยาวเป็นเงางามได้รูปทรง โดยไม่ทำาให้ขนตาติดกันเป็นแผง พร้อมด้วย
คุณสมบัติท่ีสามารถกันน้ำาได้  ทำาให้ไม่เปรอะเป้ือนเม่ือถูกน้ำา และให้คุณค่าบำารุงจาก 

แพนทีนอล วิตามิน อี และอัลแลนโทอิน

Price :1,250 .-
Member Price : 980 .-



Kryolan Lip Gloss Transparent 
ไครโยแลน  ลิป กลอส  ทรานสพาเรนท์

ให้ริมฝีปากเอิบอิ่ม และเงางามด้วยเฉดสีตามธรรมชาติ ติดริมฝีปากได้ทนนาน 
และให้ประกายสดใสเมื่อใช้เพียงอย่างเดียว หรือใช้ร่วมกับไครโยแลน ลิป โร๊ค

Price : 950 .-
Member Price : 750 .-



Kryolan High Gloss -Crystal Rose
ไครโยแลน  ไฮ กลอส – คริสตัล โรส

ให้ริมฝีปากเอิบอิ่ม แลดูเงางามเจิดจ้า สามารถทาทับได้หลายครั้งตามที่ต้องการ

Price : 1,250.-
Member Price : 980 .-



Kryolan High Gloss 
ไครโยแลน  ไฮ กลอส 

ลิปกลอส สีเหลือบมันวาวประกายมุก ให้ริมฝีปากแลดูสดใสเป็นประกาย

Price : 1,500 .-
Member Price : 1,200 .-

Fairy Apricot Sunrise Magnolia



Kryolan Lip Shine Circle 
ไครโยแลน  ลิป ไชน์ เซอร์เคิล

ลิปสติกแฟชั่นในตลับที่พกพาง่าย มีถึง 6 เฉดสี เพื่อให้สามารถผสมสี สร้างสี

Price : 1,900 .-
Member Price : 1,500 .-

ใหม่ได้ด้วยตัวคุณเอง ตามแบบที่คุณต้องการ



Kryolan Lip Rouge Palette 18 Color 
ไครโยแลน  ลิป โร๊ก พาเลท 18 สี

ลิป โร๊ก ที่ประกอบด้วยสีที่หลากหลายถึง 18 เฉดสีที่ได้รับการเลือกสรรมาเพื่อ
ตอบสนองเทรนด์การแต่งหน้าในปัจจุบัน

Price : 2,750 .-
Member Price : 2,200 .-

LC LF LP



Kryolan Lip Rouge Palette - 24 Color Classic 
ไครโยแลน ลิป โร๊ก พาเลท 24 สี (Classic)

ลิปสติก 24 เฉดสี ในถาดหลุมโลหะสุดคลาสสิค ที่รองรับการแต่งหน้าทุกรูปแบบ ให้
คุณค่าการบำารุงด้วยวิตามิน อี และส่วนผสมพิเศษเพื่อกระตุ้นการซ่อมแซมผิว

Price : 6,500 .-
Member Price : 5,500 .-



Make-up Brush Set  
ไครโยแลน ชุดไครโยแลน อุปกรณ์แต่งหน้า 8 ชิ้น พร้อมซองหนังสีดำา

ชุดไครโยแลนอุปกรณ์แต่งหน้า 8 ชิ้น พร้อมซองหนังสีดำา ประกอบด้วยอุปกรณ์
พื้นฐานที่จำาเป็นต่อการแต่งหน้า

Price : 1,300 .-
Member Price : 1,300 .-



Set-on Bag
ไครโยแลน ชุดไครโยแลน กระเป๋าเครื่องสำาอางสีดำา

ชุดไครโยแลน กระเป๋าเครื่องสำาอางสีดำาให้ความสะดวกในการจัดเก็บ พร้อมพื้นท่ี
สำาหรับอุปกรณ์ที่จำาเป็น สะดวกในการนำาไปใช้งาน

Price : 600 .-
Member Price : 600 .-



Tray For Dermacolor Refill Palate 
ไครโยแลน ถาดเปล่า 6 สี 

สำาหรับเดอร์ม่าคัลเลอร์รีฟิล พาเลท+กล่องใส่ถาด  ถาดเปล่าโลหะ สำาหรับ
บรรจุเดอร์ม่า คัลเลอร์ คาโมฟลาจ รีฟิล 6 สี

Price : 200 .-
Member Price : 200 .-



Powder Blending Brush 
ไครโยแลน พาวเดอร์ เบลนดิ้ง บรัช 
แปรงปัดแป้งด้ามไม้สุดคลาสสิค ขนแปรงผลิตจากขนแพะธรรมชาติที่ละเอียด

อ่อนนุ่ม ด้วยกรรมวิธีดั้งเดิมตามแบบของช่างฝีมือเยอรมนี

Price : 1,800 .-
Member Price : 1,400 .-



บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด
โครงการพรีเม่ียม เพลส เลขท่ี  21/281-284 ซอยนวลจันทร์ 50 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.10230 
โทร. 02-363-7699 แฟกซ์  02-363-4422 
www.thaidham.com  www.kryolanthailand.com E-mail : kryolanthailand@gmail.com

ให้ก�รปกปิดที่สมบูรณ์
เพื่อความงามอย่างเป็นธรรมชาติ
“ ไครโยแลน เครื่องสำาอาง
ที่จารุณีแนะนำาให้ทุกคนเลือกใช้ ”

BeforeBefore

After After

จารุณี (สุขสวัสดิ์) เดส์แน็ช
นักแสดงหญิงยอดนิยมตลอดกาล
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E-mail : kryolanthailand@gmail.com


