W E L L- B E I N G
C ATA L O G

ผลิตภัณฑ์ความงาม

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากและฟัน

P H I LO S O P H Y

เพราะผูห
้ ญิงมีพลังในการเปลีย
่ นแปลงโลก ด้วยอำ�นาจแห่งความงามทีเ่ ป็นอมตะ
ตราบนิรันดร์ เราจึงรังสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อเติมเต็มความเชื่อมั่นและผลักดันให้
ผู้หญิงเป็นได้ดังใจปรารถนา โลกจึงต้องหันมาจับตาความสวยเลอค่าที่แท้จริง
จากภายนอกและภายใน

อาวี ย องซ์ เข้ า ถึ ง พลั ง แห่ ง ความงามของผู้ห ญิ ง ผ่ า นความเข้ า ใจอั น ลึ ก ซึ้ง
ด้วยการผสมผสานวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และนวัตกรรม เข้าไว้ดว้ ยกัน เพือ
่ ให้
ทุกผลิตภัณฑ์ของเราเปีย
่ มประสิทธิภาพ และมอบผลลัพธ์ทค
่ี ณ
ุ พิสจู น์ได้จริง

ข้อมูลเพือ
่ การใช้ภายใน เครือ
่ งสำ�อางไม่อาจเปลีย
่ นแปลงโครงสร้างของร่างกาย

SCIENCE
ด้วยวิทยาการทางวิทยาศาสตร์อันล้ำ�หน้า
ช่วยเผยปริศนาแห่งธรรมชาติที่ซ่อนเร้นได้อย่างน่าอัศจรรย์

NATURE
ธรรมชาติรังสรรค์สุดยอดคุณค่า
เพื่อรอการค้นพบและบรรณาการส่วนผสมอันลึกล้ำ�
ที่เราเท่านั้นได้ครอบครอง

INNOVATION
นวัตกรรมล้ำ�สมัยมอบผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
สู่ทุกหยาดหยดของผลิตภัณฑ์อันเลอค่า

อาวียองซ์ วัน เซรั่มนวัตกรรมสูตรเฉพาะสำ�หรับคุณ
aviance THE ONE ALL-IN-ONE SOLUTION

6,290 บาท
รหัสสินค้า 190016

เซรั่มนวัตกรรมสูตรเฉพาะสำ�หรับผิวคุณ
เมื่อผิวของคุณมีเพียงหนึ่งเดียว จึงต้องการการดูแลผิวเฉพาะคุณ
คนเดียว อาวียองซ์ จึงสร้างสรรค์ อาวียองซ์ วัน เซรัม
่ นวัตกรรมที่
เข้าใจผิวคุณมากที่สุด ครั้งแรกที่คุณสามารถออกแบบสูตรผิวสวย
ได้ดว้ ยตัวคุณเอง เพือ
่ ตอบโจทย์ความต้องการของผิวอย่างตรงจุด
และให้คณ
ุ ปรับเปลีย
่ นสูตรได้ดง่ั ใจเพือ
่ แก้ปญ
ั หาผิวทีเ่ ปลีย
่ นแปลงใน
แต่ละวัน บอกลาการดูแลผิวแบบเดิมๆ แล้วเริม
่ ต้นใหม่อย่างเข้าใจผิว
หนึง่ เดียวของคุณ

ประกอบด้วยซูเปอร์เซรัม
่ เบส กูผ
้ วิ โทรม และบูสท์เตอร์ดร็อป ตามความ
ต้องการของผิว โดดเด่นด้วยการนำ�พลังแห่งธรรมชาติจากสารสกัด
พืชนานาพันธุ์ ผสานเข้ากับเทคโนโลยี และวิทยาการที่เหนือชั้นของ
อาวียองซ์ ออกแบบมาให้คุณสามารถผสมผสานสุดยอดคุณค่าที่
แตกต่ า งเข้ า ด้ ว ยกั น จนกลายเป็ น สู ต รเฉพาะของคุ ณ คนเดี ย ว
พร้อมหรือยังทีจ่ ะเผยผิวสวยในเวอร์ชน
่ั ทีด
่ ท
ี ส
่ี ด
ุ ของคุณ

ผิวสวยเปล่งประกายสุขภาพดี 14 ประการที่คุณสร้างเองได้
กู้ผิวโทรม

บูสท์ผิวขาว

บูสท์ผิวตึง

บูสท์ผิวฉ่ำ�

ประการ*

ประการ*

ประการ*

ประการ*
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aviance ONE
SUPER SERUM
ALL IN ONE SKIN RESCUE
เซรั่มเบส กู้ผิวโทรม
ปรับสมดุลความชุ่มชื่น
ปรับผิวให้เนียนนุ่ม
ปรับสีผิวให้สม่ำ�เสมอ
ปกป้องผิวจากมลภาวะ
ลดเลือนริ้วรอย

SOFT ROSY PEACH

3

aviance ONE
GLOWING DROPS
SUPER GLOW • BRIGHT
• WHITE
บูสท์เตอร์ดร็อป บูสท์ผิวขาว

3

aviance ONE
LIFTING DROPS
SUPER LIFT • FIRM • TIGHT
บูสท์เตอร์ดร็อป บูสท์ผิวตึง

ขาว
ใส
ออร่า

ตึง
แน่น
กระชับ

3

aviance ONE
MOISTURIZING DROPS
SUPER MOIST • PLUM • SOFT
บูสท์เตอร์ดร็อป บูสท์ผิวฉ่ำ�
ฉ่ำ�
ฟู
อิ่มน้ำ�
* ผิวชั้นนอก

สูตรลับผิวสวยออกแบบเองได้
สูตรกู้ผิวโทรม เปลี่ยนผิวพัง ให้ผิวปัง

SUPER SERUM (1) + GLOWING DROPS (G) + LIFTING DROPS (L)
+ MOISTURIZING DROPS (M)
1+G+L+M = COMPLETE ALL IN ONE SKIN

-&-

สูตรกู้ผิวโทรม บูสท์ผิว ขาว ใส ออร่า

SUPER SERUM (1) + GLOWING DROPS (G)
1+G = COMPLETE Glowing SKIN

สูตรกู้ผิวโทรม บูสท์ผิว ตึง แน่น กระชับ
SUPER SERUM (1) + LIFTING DROPS (L)
1 + L = COMPLETE LIFTING SKIN

กลิ่ น หอมนุ่ ม ละมุ น อั น เป็ น อั ต ลั ก ษณ์
เฉพาะของ อาวียองซ์ ซึ่งได้แรงบันดาล
ใจมาจากสวนดอกไม้ยามเช้า กรุ่นกลิ่น
ดอกกุ ห ลาบ พร้อมไม้ดอกนานาพั น ธุ์
ผสานกลิน
่ หอมสดชืน
่ บางเบาของผลพีช

สูตรกู้ผิวโทรม บูสท์ผิว ฉ่ำ� ฟู อิ่มน้ำ�

SUPER SERUM (1) + MOISTURIZING DROPS (M)
1 + M = COMPLETE MOISTURIZING SKIN

สามารถปรับเปลี่ยนปริมาณการใช้ได้ตามความต้องการผิวในแต่ละช่วงเวลา
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aviance ONE SUPER SERUM
อาวียองซ์ วัน ซูเปอร์ เซรั่ม
เซรั่มเบส กู้ผิวโทรม 5 ประการ

ปรับสมดุลความชุ่มชื่น ปรับผิวให้เนียนนุ่ม ปรับสีผิวให้สม่ำ�เสมอ ลดเลือนริ้วรอย และ
ปกป้องผิวจากมลภาวะ
SUPER STEMACELLTM TECHNOLOGY POWER PLANT STEM CELLS FUSION
ผสาน 3 พลังฟื้นบำ�รุงผิวจากสเต็มเซลล์พืชธรรมชาติ ได้แก่ ต้านอนุมูลอิสระ (Anti
Oxidant) ต้านมลภาวะ (Anti Pollution) ต้านผิวอักเสบ (Anti Inflammation)
ซูเปอร์เซรั่มเนื้อน้ำ�นมเข้มข้นช่วยกู้ผิวโทรมที่ดูเหนื่อยล้าให้กลับมาสดใสเปล่งปลั่งอย่าง
รวดเร็ว ด้วยพลังสารสกัดจากพืชหายาก ประกอบด้วยแอสพารากัสขาว ดอกคามิเลีย
และสเต็ ม เซลล์ จ ากฝ้ า ย สามารถโอบอุ้ ม และนำ � พาสารอาหารซึ ม สู่ ผิ ว ได้ อ ย่ า งดี เ ยี่ ย ม
ทัง้ ยังฟืน
้ ฟูผวิ เนียนนุม
่ ดูสขุ ภาพดีแบบองค์รวม พร้อมเพิม
่ คุณค่าเต็มประสิทธิภาพสูงสุด
เมื่อผสานเข้ากับพลังของบูสเตอร์ดร็อป

ปริมาณ 30 มล. / 2,495 บาท
รหัสสินค้า 190014

aviance ONE
GLOWING DROPS
อาวียองซ์ วัน โกลว์อิ้ง ดร็อป

aviance ONE
LIFTING DROPS
อาวียองซ์ วัน ลิฟท์ติ้ง ดร็อป

aviance ONE
MOISTURIZING DROPS
อาวียองซ์ วัน มอยส์เจอร์ไรซิ่ง ดร็อป

บูสท์ผิวขาว 3 ประการ ผิวขาวเป็นธรรมชาติ
ผิวใสกระจ่าง จุดด่างด�ำลดเลือน และผิวมีออร่า
เปล่งประกายสุขภาพดี ด้วยพลังจากส่วนผสม
เข้มข้นของพืชนานาพันธุ์กว่า 10 ชนิด เพื่อบูสท์
ผิวขาว ใส มีออร่า เนื้อสัมผัสบางเบา สีชมพู ใส

บูสท์ผิวตึง 3 ประการ ผิวตึง ริ้วรอยดูลดเลือน
ผิวแน่น แข็งแรงสุขภาพดี ผิวกระชับ บอกลา
ความหย่อนคล้อย ด้วยพลังจากส่วนผสมเข้มข้น
ของพืชหายาก เพื่อบูสท์ผิวตึง แน่น กระชับ
เนื้อสัมผัสนุ่ม สีทองใส

บูสท์ผิวฉ�่ำ 3 ประการ ผิวอิ่มน�้ำ ชุ่มชื่นล�้ำลึก
ผิวฉ�่ำวาว แลดูสุขภาพดี ผิวฟู เด้งนุ่ม เนียน
ละเอียด ด้วยพลังจากส่วนผสมเข้มข้นของพืช
เปี่ยมสารอาหารเพื่อบูสท์ผิวฉ�่ำ ฟู อิ่มน�้ำ เนื้อ
สัมผัสเจลเข้มข้น สีฟ้าใส

ปริมาณ 11 มล. / 1,265 บาท
รหัส 190012

ปริมาณ 11 มล. / 1,265 บาท
รหัส 190010

ปริมาณ 11 มล. / 1,265 บาท
รหัส 190008
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ABSOLUTE WHITE C2G

แอบโซลูท ไวท์ C2G ผลลัพธ์ผิวดูขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ

Global Whitening ผลลัพธ์ผิวดูขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติแบบองค์รวม
ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาวกระจ่างใสอย่ า งเป็ น ธรรมชาติ อาวี ย องซ์
แอบโซลูท ไวท์ เทคโนโลยีการดูแลผิวแห่งอนาคต ด้วยวิทยาการ
Luminescence C2G Technology ส่งสัญญาณฟื้นบ�ำรุงล�้ำลึก*
ต่อกรกับปัญหาผิวหมองคล้ำ�เต็มประสิทธิภาพ เพื่อผิวกระจ่างใส
อย่างเป็นธรรมชาติ

บทพิสูจน์ประสิทธิภาพผิวขาวกระจ่างใส
7 วัน**

ผิวนุ่มชุ่มชื่นขึ้น 23 ใน 33 คน จากผู้ใช้จริง

4 สัปดาห์ สีผิวกระจ่างใสขึ้น
สีผิวบริเวณแก้ม 25 ใน 33 คน จากผู้ใช้จริง
สีผิวหน้าผาก 26 ใน 33 คน จากผู้ใช้จริง
8 สัปดาห์ จุดด่างดำ�จางลง 24 ใน 33 คน จากผู้ใช้จริง
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ก่อนใช้
ABSOLUTE WHITE C2G

หลังใช้ต่อเนื่อง 8 สัปดาห์
ABSOLUTE WHITE C2G

ตัวอย่างภาพถ่ายผิวหน้าด้วยเครื่อง VISIA จากผลการทดสอบทางคลินิก โดยสถานวิจัยเครื่อง
สำ�อางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในอาสาสมัครหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
จำ�นวน 33 คน ที่ใช้ชุดผลิตภัณฑ์ อาวียองซ์ แอบโซลูท ไวท์ ควบคู่กับ อาวียองซ์ แอกทิเวติง
เอสเซนส์ อย่างต่อเนื่อง 8 สัปดาห์ เมื่อเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2558

*ผิวชั้นนอก
**จากผลการทดสอบทางคลินกิ โดยสถานวิจยั เครือ่ งสำ�อางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ในอาสาสมัครหญิงอายุระหว่าง 25-35 ปี จำ�นวน 33 คน ที่ใช้ชดุ ผลิตภัณฑ์ อาวียองซ์
แอบโซลูท ไวท์ ควบคู่กับ อาวียองซ์ แอกทิเวติง เอสเซนส์ อย่างต่อเนื่อง 8 สัปดาห์ เมื่อเดือน
พฤษภาคม-กรกฎาคม 2558 ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล เครื่องสำ�อางไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงสีผิวตามธรรมชาติของบุคคลได้

CLEANSING
ทำ�ความสะอาดผิว

ABSOLUTE WHITE
BRIGHTENING CLEANSING FOAM
แอบโซลูท ไวท์ ไบรท์เทนนิ่ง เคล็นซิ่ง โฟม

โฟมล้างหน้าเนือ้ ละเอียด ให้สมั ผัสเนียนนุม่ ช�ำระ
ล้างสิง่ สกปรกบนผิวหน้าอย่างอ่อนโยน พร้อมน�ำพลัง
การบ�ำรุงของ Luminescence C2G ทีม่ คี ณุ สมบัติ
ช่วยฟื้นบ�ำรุงผิวที่หมองคล�้ำ ให้ผิวแลดูเปล่งปลั่ง
กระจ่างใส หลังล้างหน้าสัมผัสผิวนุ่มไม่แห้งตึง
ปริมาณ 115 มล. / 1,360 บาท
รหัส 75023686

MOISTURIZING
เติมความชุ่มชื่นให้ผิว

ABSOLUTE WHITE
BRIGHTENING DAY EMULSION SPF 15
แอบโซลูท ไวท์ ไบรท์เทนนิ่ง เดย์ อิมัลชั่น
เอสพีเอฟ 15

สูตรออกแบบเฉพาะสำ�หรับการบำ�รุงผิวยามเช้า
ดุจการเสริมวิตามินให้แก่ผิว พร้อมรับกับวันใหม่
ครีมบำ�รุงผิวเนื้อครีมอิมัลชั่นเข้มข้น ซึมซาบเร็ว
ให้ความชุ่มชื่น ไม่เหนอะหนะผิว พร้อมนำ�พลัง
การบำ�รุงของ Luminescence C2G ทีม่ คี ณุ สมบัติ
ช่วยฟืน้ บำ�รุงผิวทีแ่ ห้งกร้าน พร้อมต่อกรกับปัญหา
ผิวหมองคล้ำ� จุดด่างดำ� ช่วยให้สผี วิ แลดูสม่ำ�เสมอ
เปล่งปลั่ง กระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ
ปริมาณ 50 มล. / ราคา 2,470 บาท
รหัส 75023687
สำ�หรับผิวธรรมดาถึงผิวแห้ง
รหัส 75023688
สำ�หรับผิวผสมถึงผิวมัน

MOISTURIZING
เติมความชุ่มชื่นให้ผิว

ABSOLUTE WHITE
BRIGHTENING NIGHT CREAM
แอบโซลูท ไวท์ ไบรท์เทนนิ่ง ไนท์ ครีม

สู ต รออกแบบเฉพาะสำ�หรั บ การบำ�รุ ง ผิ ว ยาม
ค่ำ�คืน มอบการฟื้นบำ�รุงผิวขณะหลับ เพื่อตื่นมา
รับสัมผัสผลลัพธ์ผิวดูกระจ่างใส นุ่มเนียน ครีม
บำ�รุงผิวเนือ้ เจลครีมเข้มข้น ซึมซาบเร็ว ให้ความ
ชุ่มชื่น ไม่เหนอะหนะผิว พร้อมนำ�พลังการบำ�รุง
ของ Luminescence C2G ที่มีคุณสมบัติช่วยฟื้น
บำ�รุงผิวที่แห้งกร้าน พร้อมต่อกรกับปัญหาผิว
หมองคล้ำ� จุดด่างดำ� ช่วยให้สีผิวแลดูสม่ำ�เสมอ
เปล่งปลั่ง กระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ
ปริมาณ 40 กรัม / 2,770 บาท
รหัส 75023689
สำ�หรับผิวธรรมดาถึงผิวแห้ง
รหัส 75023690
สำ�หรับผิวผสมถึงผิวมัน
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INTENSIVE AGE DEFENSE C2G
อินเทนซีฟ เอจ ดีเฟนซ์ C2G ผลลัพธ์ผิวดูอ่อนเยาว์

Global Anti-Aging ผลลัพธ์ผิวดูอ่อนเยาว์แบบองค์รวม
สู่โลกยุคใหม่ของเทคโนโลยีการดูแลผิวแห่งอนาคต ส่งสัญญาณ
เปี่ยมพลังแห่งผิวดูอ่อนเยาว์ ด้ วยผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ ต่ อ ต้ า นความ
ร่วงโรยแห่งวัยแบบองค์รวม อาวียองซ์ อินเทนซีฟ เอจ ดีเฟนซ์
ด้วยวิทยาการ Revival C2G Technology ฟืน
้ บ�ำรุงลํา้ ลึก* และช่วย
ต่อกรกับปัญหาผิวร่วงโรยจากริว้ รอยแห่งวัยเต็มประสิทธิภาพ

7 วัน สู่ผิวชุ่มชื่น เปล่งปลั่ง กระชับ ริ้วรอยดูลดเลือนลง**
7 วัน สู่ผิวชุ่มชื่นขึ้น 29 ใน 33 คน จากผู้ใช้จริง
7 วัน ผิวกระชับ ยืดหยุ่นขึ้น 26 ใน 33 คน จากผู้ใช้จริง
7 วัน ผิวเรียบเนียน ริ้วรอยลดลง 27 ใน 33 คน จากผู้ใช้จริง
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ก่อนใช้
INTENSIVE AGE DEFENSE

หลังใช้ต่อเนื่อง 8 สัปดาห์
INTENSIVE AGE DEFENSE

ตัวอย่างภาพถ่ายผิวบริเวณหางตาด้วยเครื่อง VISIOSCAN จากผลการทดสอบทางคลินิกโดย
สถานวิจัยเครื่องสำ�อางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมหาวิทยาลัยนเรศวร ในอาสาสมัครหญิงอายุ
ระหว่าง 30-60 ปี จำ�นวน 33 คน ที่ใช้ชุดผลิตภัณฑ์ อาวียองซ์ อินเทนซีฟ เอจ ดีเฟนซ์ ควบคู่กับ
อาวียองซ์ แอกทิเวติง เอสเซนส์ อย่างต่อเนื่อง 8 สัปดาห์ เมื่อเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2558

*ผิวชั้นนอก
**จากผลการทดสอบทางคลินิกโดยสถานวิจัยเครื่องสำ�อางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ในอาสาสมัครหญิงอายุระหว่าง 30-60 ปี จำ�นวน 33 คน ที่ใช้ชุดผลิตภัณฑ์ อาวียองซ์
อินเทนซีฟ เอจ ดีเฟนซ์ ควบคู่กับ อาวียองซ์ แอกทิเวติง เอสเซนส์ อย่างต่อเนื่อง 8 สัปดาห์ เมื่อ
เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2558 ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

CLEANSING
ทำ�ความสะอาดผิว

INTENSIVE AGE DEFENSE
REVITALIZING CLEANSING FOAM
อินเทนซีฟ เอจ ดีเฟนซ์
รีไวทอลไลซิ่ง เคล็นซิ่ง โฟม

โฟมล้างหน้าเนือ้ ละเอียด ให้สมั ผัสเนียนนุม่ ชำ�ระ
ล้างสิง่ สกปรกบนผิวหน้าอย่างอ่อนโยน พร้อมนำ�
พลังการบำ�รุงของ Revival C2G ที่มีคุณสมบัติ
ช่วยฟื้นบำ�รุงผิวที่ร่วงโรยหยาบกร้าน ให้ผิวดู
เปล่งปลั่งหลังล้างหน้า สัมผัสผิวนุ่มไม่แห้งตึง
ปริ ม าณ 115 มล. / 1 , 3 6 0 บาท
รหัส 75023667

MOISTURIZING
เติมความชุ่มชื่นให้ผิว

INTENSIVE AGE DEFENSE
REVITALIZING DAY
EMULSION SPF 15
อินเทนซีฟ เอจ ดีเฟนซ์ รีไวทอลไลซิง่ เดย์ อิมัลชั่น
เอสพีเอฟ 15

สูตรออกแบบเฉพาะสำ�หรับการบำ�รุงผิวยามเช้า
ครีมบำ�รุงผิวเนื้อครีมอิมัลชั่นเข้มข้น ซึมซาบเร็ว
ให้ความชุ่มชื่น ไม่เหนอะหนะผิว นำ�พลังการฟื้น
บำ�รุงของ Revival C2G ที่มีคุณสมบัติช่วยต่อกร
กับสัญญาณความร่วงโรยแห่งวัย ชะลอการเกิด
ริ้วรอยตามธรรมชาติ ช่วยให้ผิวแลดูกระชับ ริ้ว
รอยดูจางลง ผิวดูเรียบเนียนเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวา
แลดูอ่อนเยาว์ขึ้น
ปริมาณ 50 มล. / 2,470 บาท
รหัส 75023668 สำ�หรับผิวธรรมดาถึงผิวแห้ง
รหัส 75023669 สำ�หรับผิวผสมถึงผิวมัน

MOISTURIZING
เติมความชุ่มชื่นให้ผิว

INTENSIVE AGE DEFENSE
REVITALIZING NIGHT CREAM
อินเทนซีฟ เอจ ดีเฟนซ์
รีไวทอลไลซิ่ง ไนท์ ครีม

สู ต ร อ อ ก แ บ บ เ ฉ พ า ะ สำ� ห รั บ ก า ร บำ� รุ ง
ผิ ว ย า ม ค่ำ� คื น ม อ บ ก า ร ฟื้ น บำ� รุ ง
ข ณ ะ ห ลั บ ค รี ม บำ� รุ ง ผิ ว เ นื้ อ เ จ ล ค รี ม
เ ข้ ม ข้ น ซึ ม ซ า บ เ ร็ ว ใ ห้ ค ว า ม ชุ่ ม ชื่ น
ไม่เหนอะหนะผิว พร้อมนำ�พลังการ ฟื้นบำ�รุง
ของ Revival C2G ที่มีคุณสมบัติช่วยต่อกรกับ
สัญญาณความร่วงโรยแห่งวัย ชะลอการเกิดริ้ว
รอยตามธรรมชาติ ช่วยให้ผิวแลดูกระชับ ริ้วรอย
ดูจางลง ผิวดูเรียบเนียน เปล่งปลัง่ มีชวี ติ ชีวา ผิว
จึงแลดูอ่อนเยาว์ขึ้น
ปริมาณ 40 กรัม / 2,770 บาท
รหัส 75023670 สำ�หรับผิวธรรมดาถึงผิวแห้ง
รหัส 75023671 สำ�หรับผิวผสมถึงผิวมัน
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COLLAGENIC LIFT

คอลาจินิค ลิฟท์ ชุดบำ�รุงและยกกระชับผิวหน้าอย่างอ่อนโยน
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สูตรยกกระชับผิวหน้าให้ได้ผลลัพธ์เร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ใช้ เฟซ มาส์ค พาวเดอร์ และ เจล บูสเตอร์ ให้เหมาะสมกับอายุ
อายุ		

ระยะแรกที่ใช้			

การใช้ต่อเนื่อง

ต�่ำกว่า 25 ปี

1 ครั้ง/สัปดาห์ ใน 1 สัปดาห์แรก

1 ครั้ง/สัปดาห์ หรือทุกๆ 10 วัน

25-30 ปี

2 ครั้ง/สัปดาห์ ใน 2 สัปดาห์แรก

1-2 ครั้ง/สัปดาห์

30-40 ปี

3 ครั้ง/สัปดาห์ ใน 2 สัปดาห์แรก

2 ครั้ง/สัปดาห์

40-60 ปี

3 ครั้ง/สัปดาห์ ใน 3 สัปดาห์แรก

2 ครั้ง/สัปดาห์

60 ปีขึ้นไป

ทุกวันใน 3 สัปดาห์แรก

3 ครั้ง/สัปดาห์

ผลลัพธ์ผิวกระชับ เรียบเนียน สีผิวสม�่ำเสมอ
ภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้ ชุดผลิตภัณฑ์
ยกกระชับผิวหน้า คอลาจินิค ลิฟท์ อย่างต่อเนื่อง

• ใช้ เฟซ ลิฟท์ ครีม ทันทีหลังการใช้ เฟซ มาส์ค พาวเดอร์ และ เจล บูสเตอร์
• ใช้ เฟซ ลิฟท์ ครีม ทุกคืนก่อนนอน เพื่อคืนความกระชับของผิวหน้าได้ดีขึ้น

ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์

คอลลาเจน

คอลลาเจน

Micro Collagen ไมโครคอลลาเจน
อนุมูลโปรตีนที่เลียนแบบโครงสร้าง
ทางธรรมชาติของคอลลาเจนใต้ชั้นผิว
ช่วยให้รู้สึกผิวตึงกระชับ

SPECIAL CORRECTING
ฟื้นบำ�รุงผิวและดูแลปัญหาผิว

COLLAGENIC LIFT FACE MASK POWDER
& COLLAGENIC LIFT GEL BOOSTER
คอลาจินิค ลิฟท์ เฟซ มาส์ค พาวเดอร์
และ คอลาจินิค ลิฟท์ เจล บูสเตอร์

สองผลิตภัณฑ์สำ�หรับขั้นตอนแรกของการผสม
สดเป็นมาส์คพอกหน้า เพือ่ ยกกระชับและฟืน้ บำ�รุง
ผิวทีอ่ อ่ นล้า ด้วยส่วนผสมของไมโคร คอลลาเจน
ช่วยให้รสู้ กึ ผิวตึงกระชับ อิลาสตินช่วยเสริมความ
ยืดหยุน่ ให้ผวิ ไวท์ทที เ่ี ป็นสารแอนตีอ้ อ็ กซิแดนท์
ช่วยชะลอการเกิดริว้ รอย พร้อมโยเกิรต์ พาวเดอร์
และ อะโลเวร่า พาวเดอร์ ช่วยกระชับผิวและเติม
ความชุ่มชื่นให้ผิวไม่แห้งตึง
คอลาจินิค ลิฟท์ เฟซ มาส์ค พาวเดอร์
ปริมาณ 40 กรัม / 3,000 บาท
รหัส 75029625
คอลาจินิค ลิฟท์ เจล บูสเตอร์
ปริมาณ 120 มล./ 3,000 บาท
รหัส 75029626

หลังใช้ 8 สัปดาห์

White Tea ไวท์ที หรือ ชาขาว

สารสกัดจากธรรมชาติที่ให้ประสิทธิภาพสูง
ในการเป็นสารแอนตี้อ็อกซิแดนท์
ชะลอการเกิดริ้วรอย

อิลาสติน

Elastin อิลาสติน

โมเลกุลขนาดเล็ก เลียนแบบโครงสร้าง
ธรรมชาติของอิลาสตินใต้ชั้นผิว
ช่วยเสริมความยืดหยุ่นให้แก่ผิว

MOISTURIZING
เติมความชุ่มชื่นให้ผิว

COLLAGENIC LIFT FACE LIFT CREAM
คอลาจินิค ลิฟท์ เฟซ ลิฟท์ ครีม

ครีมบ�ำรุงยกกระชับผิวหน้าที่ท�ำหน้าที่เป็นสาร
แอนตี้อ็อกซิแดนท์ ช่วยชะลอการเกิดริ้วรอย
แห่งวัย ฟื้นบ�ำรุงผิวหน้าท�ำให้ผิวรู้สึกกระชับ
ยืดหยุ่น แลดูออ่ นกว่าวัย ด้วยส่วนผสมของไมโคร
คอลลาเจน อิลาสติน และไวท์ที ช่วยให้ริ้วรอย
แลดูลดเลือนลง
ปริมาณ 30 กรัม / 4,355 บาท
รหัส 75029627

COLLAGENIC LIFT SOLUTION SET
ชุดคอลาจินิค ลิฟท์ โซลูชั่น

(3 ผลิตภัณฑ์ พร้อมถ้วยผสม แปรง ช้อน และฟองน้ำ�)

10,355 บาท
รหัส 75029628
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ULTIMATE YOUTH
อัลติเมท ยูธ

MOISTURIZING
เติมความชุ่มชื่นให้ผิว

ULTIMATE YOUTH DIAMOND CREAM TOTAL REPLENISHING
FOR FACE AND NECK
อัลติเมท ยูธ ไดมอนด์ ครีม โททัล รีเพลนิชชิ่ง ส�ำหรับผิวหน้าและล�ำคอ

ครีมบำ�รุงผิวหน้าและลำ�คอสูตรเข้มข้น เปี่ยมพลังด้วยอนุภาคเพชรบริสุทธิ์
คืนความเปล่งปลั่งสู่ผิว มอบสีผิวสม่ำ�เสมอ พร้อมคืนความรู้สึกแน่นกระชับ
ลดเลือนริ้วรอยให้แลดูตื้นและจางลง เนื้อครีม Lipomoist และ Silk-Soft
ซึ่งทำ�หน้าที่เสมือนแผ่นฟิล์มบางเฉียบระดับโมเลกุล ช่วยโอบอุ้มความ
ชุ่มชื่น คืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวแลดูอิ่มเอิบยาวนาน
ขนาด 45 กรัม และขนาดพกพา 20 กรัม / 10,210 บาท
รหัส 190101

ผลการทดสอบทางคลินิก ผลิตภัณฑ์ อาวียองซ์ อัลติเมท ยูธ
ไดมอนด์ ครีม โททัล รีเพลนิชชิ่ง ส�ำหรับผิวหน้าและล�ำคอ

• ผิวมีความชุ่มชื่นเพิ่มขึ้นทันที 37.7% หลังทาผลิตภัณฑ์ 30 นาที

(ทดสอบในผู้หญิงชาวเอเชียจำ�นวน 33 คน อายุ 45-59 ปี)

• รอยกร้านของผิวดูเรียบเนียนขึ้น 30%*

(ภาพถ่ายโดย Skin Evidence VProbe)

ก่อนใช้

หลังใช้ 8 สัปดาห์

*ผลการทดสอบทางคลินิก ในผู้หญิงอายุ 53-70 ปี จำ�นวน 29 คน
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WHITE-ESSENCE

ไวท์-เอสเซนซ์ ผิวขาวเนียนใสอย่างเป็นธรรมชาติ

TREATMENT ESSENCE
ปลุกผิว พร้อมรับการบำ�รุง

WHITE-ESSENCE SKIN TONER
ไวท์-เอสเซนซ์ สกิน โทนเนอร์

โทนเนอร์สูตรพิเศษที่ค่อยๆ ให้ผิวแลดูขาวขึ้น
อย่างเป็นธรรมชาติ Mulberry Extract และ
Natural Whitening Vitamin ที่ช่วยคืนความ
สมดุลให้ผิวพรรณ ส่วนผสมของ Cucumber
Extract และ Rose Water ให้ผิวสะอาดสดชื่น
ปริมาณ 125 มล. / 640 บาท
รหัส 20100193

MOISTURIZING
เติมความชุ่มชื่นให้ผิว

WHITE-ESSENCE
SKIN ENHANCING FLUID
ไวท์-เอสเซนซ์ สกิน เอ็นฮานซิ่ง ฟลูอิด

ครีมบำ�รุงผิวสำ�หรับกลางวันที่ช่วยให้ผิวค่อยๆ
แลดูขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติหลังการใช้อย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ด้ ว ยคุ ณ ค่ า Healthy Whitening
Vitamin พร้อมปกป้องผิวจากรังสียูวีเอและยูวีบี
ด้วยเอสพีเอฟ 15
ปริมาณ 45 มล. / 1,055 บาท
รหัส 20100194

MOISTURIZING
เติมความชุ่มชื่นให้ผิว

WHITE-ESSENCE NIGHT CREAM
ไวท์-เอสเซนซ์ ไนท์ ครีม

ครีมบำ�รุงผิวสำ�หรับกลางคืน ด้วยส่วนผสของ
สารสกั ด ผลไม้ แ ละ Healthy Whitening
Vitamin ที่จะช่วยให้ผิวหน้าขาวเนียนนุ่มอย่าง
เป็นธรรมชาติ รู้สึกผิวกระชับ แลดูอ่อนเยาว์
หลังการใช้อย่างต่อเนื่อง
ปริมาณ 50 กรัม / 1,175 บาท
รหัส 75028987
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AQUA GLUTA MICELLAR

อะควา กลูตา ไมเซลลาร์ เคล็นเซอร์สูตรน้ำ�ประจุลบ เพื่ออีกขั้นของผิวสะอาด กระจ่างใสมีออร่า

เทคโนโลยีเพื่อการทำ�ความสะอาดผิว ดูดผลัก รักษาความชุ่มชื่น ผิวสว่าง แลดูขาวกระจ่างใส
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทำ � ความสะอาดผิ ว หน้ า เคล็ น เซอร์ สู ต รน้ำ � ที่ โ ดดเด่ น
ด้วยนวัตกรรม Hydranized-Micelle Technology พร้อมด้วย
กลูตาไธโอนใน Gluta Shine Technology วิทยาการจากประเทศ
ญี่ปุ่น เพื่อผิวสว่าง แลดูขาวกระจ่างใส ผสานสองวิทยาการความ
งาม Micellar Technology ดูดจับเครื่องสำ�อางและสิ่งสกปรก
บนใบหน้า และ Ionized Water น้ำ�ประจุลบ เทคโนโลยีสิทธิบัตร
จากประเทศญี่ปุ่นที่ผลักสิ่งสกปรกตกค้างออกจากผิวหน้า เพิ่ม
ประสิทธิภาพการซอกซอนทำ�ความสะอาด และรักษาความชุ่มชื่น
คืนสมดุลแก่ผิว
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พร้อมปลอบประโลมผิวด้วยสารสกัดจากธรรมชาติจากคาโมมายล์
(Camomile) ดอกไม้สายพันธุ์จากยุโรป มีคุณสมบัติช่วยฟื้นบำ�รุง
และปลอบโยนผิวให้รู้สึกสบายสดชื่น และ ชาขาว (White Tea) สาร
สกัดจากชาวขาวสายพันธุด
์ ี อุดมด้วยสารโพลีฟน
ี อล (Polyphenol)
มีคณ
ุ สมบัตแิ อนตีอ
้ อกซิแดนท์ พร้อมช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย
บนผิวหนัง

ปริมาณ 300 มล. / 1,135 บาท
รหัส 75029598

AURA BOOSTER

ออร่า บูสเตอร์ แอนตี้ออกซิแดนท์ เอสเซนส์ ปลุกผิวให้อิ่มเอิบ

ปลุกผิว…เปิดสัญญาณผิวนุ่ม ชุ่มชื่น พื้นฐานแห่งผิวสวย ดูเปล่งประกายออร่า*
ทรีทเม้นท์ เอสเซนส์ เปีย
่ มประสิทธิภาพด้วย C2G Technology ผสาน
ส่วนผสมของสารสกัดเข้มข้นจากแพลงก์ตอนและสาหร่ายทะเลสีแดง
สายพันธุเ์ ฉพาะ ด้วยเอกลักษณ์ของเซลล์ใต้มหาสมุทรอันอิม
่ เอิบด้วย
น้�ำ จึงช่วยปลุกผิว เปิดสัญญาณความนุม
่ ชุม
่ ชืน
่ อันเป็นพืน
้ ฐานแห่งผิว
สวยดูแข็งแรงสุขภาพดี

เนื้อสัมผัสนวลนุ่มลื่นขณะลูบไล้ประหนึ่งได้ปลุกปลอบประโลมผิว
รูส
้ ก
ึ ถึงความชุม
่ ชืน
่ ทีซ
่ ม
ึ ซาบ ช่วยเติมและกักเก็บน้�ำ ในชัน
้ ผิว** คงไว้
ซึ่งผิวสัมผัสนุ่มชุ่มชื่น เนียนลื่น อิ่มเอิบ ดุจผิวอิ่มน้ำ� ใช้ร่วมได้กับทุก
ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิวของคุณ เพื่อส่งเสริมการทำ�งานของผลิตภัณฑ์
บำ�รุงผิวในขั้นต่อไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ
*เมื่อใช้ อาวียองซ์ แอบโซลูท ไวท์ ครบชุดผลิตภัณฑ์ ควบคู่กับ อาวียองซ์ ออร่า บูสเตอร์ แอนตี้
ออกซิแดนท์ เอสเซนส์ เป็นประจำ�อย่างต่อเนื่อง ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล
เครื่องสำ�อางไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสีผิวตามธรรมชาติของบุคคลได้
**ผิวชั้นนอก

ปริมาณ 200 มล. / 2,000 บาท
รหัส 190021
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PERFECTING-EFFECT
เพอร์เฟคท์ติ้ง-เอฟเฟคท์

CLEANSING
ทำ�ความสะอาดผิว

CLEANSING
ทำ�ความสะอาดผิว

PERFECTING-EFFECT
GENTLE EYE & LIP MAKEUP REMOVER
เพอร์เฟคท์ติ้ง-เอฟเฟคท์
เจนเทิ้ล อาย แอนด์ ลิป เมคอัพ รีมูฟเวอร์

PERFECTING-EFFECT
DEEP CLEANSING OIL
เพอร์เฟคท์ติ้ง-เอฟเฟคท์
ดีพ เคล็นซิ่ง ออยล์

โลชั่นใสเนื้อบางเบาส�ำหรับเช็ดท�ำความสะอาด
เครื่องส�ำอางบริเวณผิวรอบดวงตาและริมฝีปาก
มีส่วนผสมของสารสกัด Aloe และ Cucumber
Extract เหมาะส�ำหรับการเช็ดท�ำความสะอาด
มาสคาร่าชนิดกันน�้ำ และลิปสติกชนิดติดทน
นานได้หมดจด ไม่ทิ้งคราบมัน เหมาะส�ำหรับ
ทุกสภาพผิว
ปริมาณ 120 มล. / 1,370 บาท
รหัส 75033317

น�้ำมันเพื่อการท�ำความสะอาดเครื่องส�ำอางแบบ
กั น น�้ ำ และครี ม กั น แดด ด้ ว ยส่ ว นผสมทรง
ประสิทธิภาพจากน�้ำมันธรรมชาติ 100% จาก
Jojoba Oil, Macadamia Nut Oil และ Sun
Flower Oil ปราศจากวัตถุกันเสีย เมื่อสัมผัส
กับน�้ำจะแปรสภาพเป็นน�้ำนมซึ่งมีอนุภาคเล็ก
ช่ ว ยละลายสิ่ ง สกปรกและความมั น ตกค้ า งที่
สะสมอุดตันบริเวณรูขุมขน ซึ่งไม่สามารถล้าง
ออกได้ ง ่ า ย ด้ ว ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท� ำ ความสะอาด
ทั่วไป* ทั้งยังคงความชุ่มชื่นให้กับผิวหลังล้าง
หน้า ผิวจึงรู้สึกเนียนนุ่ม ไม่แห้งตึง
*ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดที่ไม่ใช่น�้ำมัน 100%

ปริมาณ 190 มล. / 2,395 บาท
รหัส 75035183
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CLEANSING
ทำ�ความสะอาดผิว

PERFECTING-EFFECT
MILKY CLEANSER
เพอร์เฟคท์ติ้ง-เอฟเฟคท์ มิลค์กี้ เคล็นเซอร์

ครีมน�ำ้ นมสูตรพิเศษ ใช้เช็ดท�ำความสะอาดเครือ่ ง
ส�ำอางและสิ่งสกปรกได้อย่างนุ่มนวล พร้อมส่วน
ผสมของน�้ำมันอโวคาโด และอะโลเวร่า
ปริมาณ 180 มล. / 770 บาท
รหัส 190006

MOISTURIZING
เติมความชุ่มชื่นให้ผิว

MOISTURIZING
เติมความชุ่มชื่นให้ผิว

PERFECTING-EFFECT EYE GEL
เพอร์เฟคท์ติ้ง-เอฟเฟคท์ อาย เจล

PERFECTING-EFFECT EYE CREAM
เพอร์เฟคท์ติ้ง-เอฟเฟคท์ อาย ครีม

เจลใสที่ช่วยลดรอยหมองคล�้ำรอบดวงตา ซึมซาบเร็ว เปี่ยมด้วยคุณค่าจาก
Anti-Bag & Dark Circle Nutrition™ ช่วยลดรอยหมองคล�้ำรอบดวงตา ด้วย
สารสกัดชีวภาพ Actiflow® สารสกัดจากใบและเปลือกต้นวิทซ์ ฮาเซล น�้ำแร่
จากใต้ผิวท้องทะเลลึกกว่า 22 เมตร ในเขต North Brittany ประเทศฝรั่งเศส
และสารสกัดจากชาเขียว พร้อมด้วยสารสกัดธรรมชาติ Aloe Vera Extract
ที่ช่วยมอบความชุ่มชื่นให้ผิวรอบดวงตาอย่างอ่อนโยน
ปริมาณ 25 มล. / 1,315 บาท
รหัส 66817999

ครีมลดเลือนริว้ รอยแห่งวัยของผิวรอบดวงตา ด้วยคุณค่าของ Anti-Wrinkle
Nutrition™ จากสารบ�ำรุงส�ำคัญ 4 ชนิด สารสกัดจากต้นอัลฟัลฟา ช่วยเสริม
การท�ำงานของผิว น�้ำมันสกัดจากเมล็ดองุ่นสายพันธุ์จากฝรั่งเศสช่วยเพิ่ม
มอยซ์เจอร์ไรเซอร์ให้ผวิ สารสกัดจากดอกลิลลีข่ าวมอบความชุม่ ชืน่ วิตามินอี
ธรรมชาติเป็นสารแอนตี้อ็อกซิแดนท์ และเพิ่มความนุ่มนวลให้ผิว อีกทั้งยัง
ช่วยลดเลือนริ้วรอย
ปริมาณ 25 มล. / 1,655 บาท
รหัส 75037828
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GLUTA LEMON
NATURAL DETOXIFYING CLAY MASK
กลูตา เลมอน เนเชอรัล ดีท็อกซิฟายอิ้ง เคลย์ มาส์ค

ผสานพลังสารสกัดจากธรรมชาติ
ปราศจากพาราเบน น้ำ�หอม และแอลกอฮอล์

SMOG-SHIELD
EXTRACT
สารสกั ด จากน้ำ � ตาลปกป้ อ งผิ ว
จาก PM 2.5 และลดการเกาะติด
ของฝุ่นขนาดจิ๋วบนใบหน้า

NATURAL WHITE
DETOX CLAY
โ ค ล น ข า ว ดี ท็ อ ก ซ์ ผิ ว จ า ก สิ่ ง
สกปรก ล้างความมัน และสิง่ อุดตัน
อย่างล้ำ�ลึก
*ผิวชั้นนอก

ANTIPOLLUTION
PLANT EXTRACTS
สารสกั ด จากพื ช ตระกู ล มิ้ น ท์
เป็นเกราะปกป้องผิว มาตรฐาน
ECOCERT การันตีคณ
ุ ภาพ

100% BIO
PURE LEMON
สารสกั ด จากไบโอเพี ย วเลมอน
ช่ ว ยให้ ผิว ดู ก ระจ่ า งใสอย่ า งเป็ น
ธรรมชาติ

MELTED
CHARCOAL
BEADS
ช า ร์ โ ค ล บี ด ดี ท็ อ ก ซ์ ผิ ว จ า ก
ม ล ภ า ว ะ แ ล ะ ค ร า บ ไ ข มั น ที่ มี
โมเลกุลขนาดเล็ก

JAPANESE GLUTATHIONE
กลูตาไธโอน ลดริว้ รอยจุดด่างดำ�
เพือ
่ ผิวเนียนใสเปล่งประกาย

ดูแลผิวได้ล้ำ�ลึก สะอาด เนียนนุ่ม ทุกสัดส่วน
ขาวกระจ่างใสใน 1 นาที

หน้าและคอ

หลัง

รักแร้

ข้อศอก

หน้าอก
และบริเวณบิกินี่

ก้น

ขาหนีบ

ขา

ตาตุ่ม

GLUTA LEMON NATURAL DETOXIFYING CLAY MASK
กลูตา เลมอน เนเชอรัล ดีท็อกซิฟายอิ้ง เคลย์ มาส์ค

มาส์คโคลนขาวที่มีคุณสมบัติช่วยขจัดสิ่งสกปรก ดีท็อกซ์ผิวได้ล้ำ�ลึก และ
ดูดกลิน่ ไม่พงึ ประสงค์ออกจากผิว ผสานพลังสารสกัดจากธรรมชาติ 6 ชนิด
ได้แก่ น้ำ�ตาล โคลนขาว พืชตระกูลมิน้ ท์ ไบโอเพียวเลมอน ชาร์โคลบีด และ
กลูตาไธโอน ปราศจากพาราเบน น้ำ�หอม และแอลกอฮอล์ อ่อนโยนต่อผิว
บอบบางและแพ้ง่าย ช่วยให้ผิวนุ่มไม่แห้งตึง ขาว กระจ่างใส
ขนาด 150 กรัม / 1,195 บาท
รหัส 190017
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CONCENTRATED ANTI-CELLULITE CREAM
คอนเซนเทรต แอนตี้-เซลลูไลท์ ครีม ดูแลเรือนร่างให้ผิวกระชับเรียบเนียน

Reduce
ลด

ช่วยลดปัญหาผิวไม่เรียบเนียน ด้วยคุณสมบัติ
ส�ำคัญของ Lipo Reduction Complex สารสกัด
จากสาหร่ า ยสี น�้ ำ ตาลใต้ ท ะเลลึ ก Laminaria
Digitata และดอกบัว Nelumbo Nucifera

Firm
กระชับ

ช่วยคืนความรู้สึกตึงกระชับสู่ผิว ด้วยคุณสมบัติ
ของ Elastro-Firming Booster Agent ช่วยคืน
ความกระชับแน่นตึงสู่ผิว

Smoothen
เรียบเนียน

คืนความเรียบเนียนนุม่ ลืน่ ให้กบั ผิว Smooth and
Moist Texture สูตรพิเศษที่เนื้อครีมเข้มข้น แต่
ให้สัมผัสเบาสบายผิวไม่เหนียวเหนอะหนะ ช่วย
ปรับสภาพผิวให้ดูเรียบเนียน นุ่มลื่น น่าสัมผัส
พร้อมคืนความชุ่มชื่นให้ผิว เผยผิวเรียบเนียน
แบบดูสุขภาพดี
CONCENTRATED ANTI-CELLULITE CREAM
คอนเซนเทรต แอนตี้-เซลลูไลท์ ครีม

ครีมกระชับผิวช่วยลดปัญหาผิวไม่กระชับเรียบเนียน คืนความเนียนเรียบ
พร้อมเพิ่มความรู้สึกกระชับตึงของผิว ด้วยเนื้อครีมบางเบาให้ความชุ่มชื่น
แต่ไม่เหนียวเหนอะหนะ พร้อมปรนนิบัติผิวให้ผ่อนคลายสดชื่น
ปริมาณ 250 มล. / 2,660 บาท
รหัส 75003523

ภาพระดับของผิวที่มีปัญหาผิวไม่กระชับเรียบเนียนที่ลดลง
หลังใช้ 4 สัปดาห์

ก่อนใช้

หลังใช้ 4 สัปดาห์

ข้อมูลการทดสอบทางคลินิกถึงประสิทธิภาพของสารส่วนประกอบ
ใน Lipo-Reduction Complex
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GLUTA ORANGE
อาวียองซ์ กลูตา ออเร้นจ์
ผิวใสทั้งตัว ไม่กลัวแดด
มาต้อนรับความสวยในนิยามใหม่ของสาวๆ กันกับการเอ็นจอยไลฟ์สไตล์แอคทีฟ
แฮปปี้กับแสงแดด และสนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งได้โดยไม่ต้องกลัวผิวหมองคล้ำ� กร้าน เกรียม
หรือแก่ก่อนวัย เผยผิวใสกับสีผิวในแบบของคุณ เพิ่มความเปล่งประกายมีชีวิตชีวา ท้าแดดได้ทุกวัน
เพราะรังสียูวีเป็นสาเหตุปัญหาผิวคล้ำ�เสีย กระ ฝ้า จุดด่างดำ� ริ้วรอยก่อนวัย และทำ�ร้ายลึกถึงคอลลาเจน
ในชั้นผิวโดยที่เราไม่รู้ตัว การทากันแดดเพื่อปกป้องผิวจากการทำ�ร้ายของแสงแดดจึงไม่เพียงพอ
แต่ยังต้องครอบคลุมถึงการฟื้นฟูผิวที่ถูกทำ�ร้าย เพื่อให้ผิวกลับมาแลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ

BEAUTY FROM WITHIN
เสริมผิวสวยจากภายใน

GLUTA ORANGE BEAUTY SUPPLEMENT
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กลูตา-ออเร้นจ์
จากส่วนผสมของ แอล-กลูตาไธโอน ผสมสารสกัดจาก
ส้มสีแดง วิตามิน และเซอรามายด์จากสารสกัดจากข้าว
Red Orange Complex สารสกัดจากสัมสีแดงน�ำเข้า
จากประเทศอิตาลี แอล-กลูตาไธโอน (l-glutathione)
น�ำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ไม่แต่งสี ไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์
ไม่เติมน�้ำตาล ไม่ใส่สารกันเสีย

ขนาด 5 กรัม x 15 ซอง / 1,800 บาท
รหัส 75035547

ผงชงกลูตาผสมเรดออเร้นจ์ รสชาติเบาสดชืน
่
ดื่มง่ายสไตล์ Infused Water เพียงละลาย
ผลิตภัณฑ์ 1 ซอง ในนำ�้ 150 มล. จะเป็นนำ�้ เปล่า
หรือเครื่องดื่มที่คุณชื่นชอบก็ได้ ดื่มวันละ 1
ซอง และดืม
่ เพิม
่ อีก 1 ซอง หลังกิจกรรมกลาง
แจ้ ง (ไม่ แ นะน�ำให้ ล ะลายในน�้ ำ ร้ อ นจั ด หรื อ
น�ำไปปรุงอาหาร)
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UV EXPERT GLUTA ORANGE
ยูวี เอกซ์เพิร์ท กลูตา ออเร้นจ์

PROTECTING
ปกป้องผิวจากรังสียูวี

UV EXPERT GLUTA ORANGE MULTI DEFENSE & PROTECTION
SPF 50+ / PA++++
ยูวี เอกซ์เพิร์ท กลูตา ออเร้นจ์ มิลติ ดีเฟนซ์ แอนด์ โพรเทคชั่น
เอสพีเอฟ 50+ / พีเอ++++
เซรั่มเนื้อน�้ำนมบ�ำรุงผิวและปกป้องผิวจากแสงแดดส�ำหรับผิวหน้าและผิวกาย ปกป้องผิว
จากทุกกิจกรรมที่ต้องเผชิญแสงแดด คัดสรรสารสกัดส้มสีแดง กลูตาไธโอน และสารสกัด
ที่มีต้นก�ำเนิดจากพืชพรรณธรรมชาติ ผสานการปกป้องผิวจากรังสี UVA และ UVB รวม
ทั้ง Blue light และ Infrared จนถึงมลภาวะอื่นๆ จากแสงแดด อันเป็นสาเหตุหลักของ
ปัญหาผิว ช่วยฟื้นบ�ำรุงและป้องกันผิวจากริ้วรอยก่อนวัย เพิ่มความชุ่มชื่นและปรับผิวให้
ดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ สูตรกันน�้ำให้เนื้อสัมผัสบางเบา สามารถทาได้ทั้งก่อนออก
แดดและในระหว่างวันโดยไม่ทิ้งความมันและคราบขาว พร้อมกลิ่นหอมอ่อนๆ ให้ความ
สดชื่นรู้สึกแอ็คทีฟตลอดวัน

ปริมาณ 60 มล. / 2,210 บาท
รหัส 190020
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5 คุณค่าแห่งพลังการปกป้องผิว
Red Orange Complex
สารสกัดส้มสีแดง น�ำเข้าจากประเทศอิตาลี ปกป้อง
ความร่ ว งโรยของผิ ว จากรั ง สี ยู วี ลดการแดง
อั ก เสบจากผิ ว แพ้ แ ดด ช่ ว ยลดเลื อ นจุ ด ด่ า งด�ำ
พร้อมปรับสีผิวให้กระจ่างใส
Glutathione
กลู ต าไธโอนน�ำเข้ า จากประเทศญี่ ปุ ่ น สารแอนตี้
อ็อกซิแดนท์เพื่อการต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยให้ผิว
แลดูกระจ่างใส พร้อมลดเลือนจุดด่างด�ำ
Avocado Extract
สารสกั ด จากอะโวคาโดที่ ผ ่ า นกระบวนการพิ เ ศษ
ช่วยลดและควบคุมความมันอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะบริเวณ T-Zone ซึง่ มักก่อให้เกิดปัญหาสิว
Aqua Ceria
แร่ ธ าตุ ห ายากจากธรรมชาติ ช นิ ด พิ เ ศษ Aqua
Ceria หรือ Cerium Oxide สารป้องกันแสงแดด
รู ป แบบใหม่ ที่ ไ ร้ ร ่ อ งรอย ไม่ ทิ้ ง คราบขาวบนผิ ว
(Invisible UV Protection) ประสิทธิภาพเหนือ
กว่า* ปกป้องผิวครอบคลุมทั้ง UVA UVB และ
B l u e L i g ht ทั้ ง จ า ก แ ส ง แ ด ด แ ล ะ อุ ป ก ร ณ ์
อิเล็กทรอนิกส์
Arabian Cotton Extract
สารสกัดจาก Stem Cell ของฝ้ายอาราเบียนที่เพาะ
ปลู ก ท่ า มกลางแดดร้ อ นและทะเลทราย จึ ง เปี ่ ย ม
ด้วยสารส�ำคัญที่ปกป้องตนเองจากแสงแดดและ
ความร้ อ น ป้ อ งกั น อนุ มู ล อิ ส ระที่ เ กิ ด จากรั ง สี
อินฟราเรด
*เทียบกับ UV Expert สูตรเก่าของ อาวียองซ์

MULTI DEFENSE & PROTECTION
พลังสตรอง เพื่อการปกป้องผิวอย่างครอบคลุม

ท้าทายรังสีจากแสงแดดและมลภาวะรอบกายได้อย่างอยู่หมัด กับผลิตภัณฑ์ อาวียองซ์
ยูวี เอกซ์เพิร์ท กลูตา ออเร้นจ์ เซรั่มกันแดดเนื้อน�้ำนมบ�ำรุงผิว และปกป้องผิวจาก
แสงแดดส�ำหรับผิวหน้าและผิวกาย พัฒนาเฉพาะเพื่อการปกป้องผิวคุณจากทุกกิจกรรม
ที่ต้องเผชิญแสงแดด พร้อมส่วนผสมคัดพิเศษ ออกแบบให้ท�ำงานผสานกันอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพจากสารสกัดส้มสีแดง กลูตาไธโอน และสารสกัดที่มีต้นก�ำเนิดจากพืชพรรณ
ธรรมชาติ เป็นปราการปกป้องผิวสวยแกร่งจาก รังสียูวีเอ ยูวีบี แสงสีฟ้า และรังสีอิน
ฟาเรด รวมถึงมลภาวะอื่นๆ อันเป็นสาเหตุหลักของปัญหาผิว

SPF 50+ PA++++

ปราการป้องกันรังสี UVA และ UVB ระดับสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา*

Blue Light & Infrared Protection

ปกป้องผิวจากแสงสีฟ้าและรังสีอินฟราเรด
RSF Tested 95%
Anti-Pollution Tested 98%
พลังเพื่อการป้องกันอนุมูลอิสระ ดูแลครบทั้งจากแสงแดดและมลภาวะ

Milky Serum Protector

เซรั่มเนื้อน�้ำนม ซึมซาบเร็ว ให้สัมผัสบางเบาดุจอากาศ พร้อมปรับสภาพผิวให้เนียนใส
ด้วย Airy Priming Effect ใช้ทาได้ทั่วใบหน้าและล�ำตัว

Water Resistant

เป็นเซรั่มกันแดดชนิดกันน�้ำที่มีเนื้อเบาสบาย ไม่เหนอะหนะ ติดทนแม้เหงื่อออก
หรือเล่นกิจกรรมในน�้ำ
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GLUTA WHITENING MOISTURE

กลูตา ไวท์เทนนิ่ง มอยซ์เจอร์ เผยผิวกายเนียนนุ่ม ขาวกระจ่างใส

GLUTA WHITENING
MOISTURE BODY WASH
กลูตา ไวท์เทนนิ่ง มอยซ์เจอร์ บอดี้ วอช

GLUTA WHITENING
MOISTURE BODY LOTION
กลูตา ไวท์เทนนิ่ง มอยซ์เจอร์ บอดี้ โลชั่น

GLUTA WHITENING
MOISTURE BODY EXFOLIATOR
กลูตา ไวท์เทนนิง่ มอยซ์เจอร์ บอดี้ เอ็กซ์โฟลิเอเตอร์

ครีมอาบน�้ำสูตรปราศจากไขสบู่ 100% ด้วย
กลูตาไธโอนส่วนผสมส�ำคัญใน Gluta Shine
Technology วิทยาการจากประเทศญี่ปุ่น ผสาน
C2G Technology ที่อุดมด้วยมอยซ์เจอร์ไรเซอร์
บ�ำรุงผิว พร้อมสารสกัดTriple Fruition Complex
จาก อซิโลรา เกรฟฟรุ้ต และ วินเทอร์เชอร์รี
ท�ำความสะอาดผิวอย่างอ่อนโยน มอบผิวขาว
กระจ่างใส พร้อมเคลือบผิวให้เนียนนุ่มด้วยฟิล์ม
มอยซ์เจอร์ไรเซอร์ หลังอาบน�ำ้ สดชืน่ ได้ตลอดวัน
ด้วยกลิ่นหอมอ่อนๆ ของ Secret Garden
ปริมาณ 380 มล. / 460 บาท
รหัส 75035306

โลชั่นบำ�รุงผิว ด้วยกลูตาไธโอนใน Gluta Shine
Technology วิทยาการจากประเทศญี่ปุ่นที่มอบ
คุ ณ ค่ า การบำ�รุ ง ผิ ว ทั่ ว เรื อ นร่ า ง ผสาน C2G
Technology จากสารสกัดแพลงตอนและสาหร่าย
ทะเลสีแดงที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้ผิว พร้อม
สารสกัด Triple Fruition Complex จาก อซิโลรา
เกรฟฟรุ้ต วินเทอร์เชอร์รี และวิตามินบี 3 ช่วย
ลดเลือนจุดด่างดำ�และความหมองคล้ำ�ที่เกิดจาก
แสงแดด คืนผิวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติเมือ่
ใช้เป็นประจำ� พร้อมเคลือบผิวให้เนียนนุ่มด้วย
ฟิล์มมอยซ์เจอร์ ไรเซอร์ มอบผิวสดชื่นด้วยกลิ่น
หอมอ่อนๆ ของ Secret Garden
ปริมาณ 380 มล. / 560 บาท
รหัส 75035304

เจลขัดผิวกายที่ไม่ท�ำร้ายผิว ช่วยเสริมการผลัด
เซลล์ผิวและขจัดเซลล์ผิวที่หมองคล�้ำออกอย่าง
อ่อนโยนด้วยส่วนผสมจากเม็ดโจโจบา สารสกัด
จากผลไม้หลากชนิด Triple Fruition Complex
จากอซิโลรา เกรฟฟรุ้ต วินเทอร์เชอร์รี และ
วิตามินบี 3 ให้ผิวเปล่งปลั่ง พร้อมกลูตาไธโอน
ใน Gluta Shine Technology วิทยาการจาก
ประเทศญีป่ นุ่ มอบผิวแลดูขาวกระจ่างใส ผสาน
C2G Technology อุดมด้วยมอยซ์เจอร์ไรเซอร์
บ�ำรุงผิว พร้อมเคลือบผิวให้เนียนนุ่มพร้อมกลิ่น
หอมอ่อนๆ ของ Secret Garden
ปริมาณ 180 มล. / 435 บาท
รหัส 75035307
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PERFEC RADIANCE
เพอร์เฟค เรเดียนซ์ สารอาหารเพื่อ...เธอ

BEAUTY FROM WITHIN
เสริมผิวสวยจากภายใน

PERFEC RADIANCE BEAUTY SUPPLEMENT
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพอร์เฟค เรเดียนซ์
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีส่วนประกอบของสารสกัดเปลือกสนฝรั่งเศส
Pycnogenol®, สารสกัดผลทับทิม, น้�ำ มันเมล็ดโบราจ, ซิงค์ อะมิโน แอซิด
ไม่ใส่สารกันเสีย และเจือสีธรรมชาติ

ปริมาณต่อกล่อง 60 แคปซูล / 5,280 บาท
รหัส 75038148
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COLLAGEN MATRIX

คอลลาเจน แมทริกซ์ เพื่อผิวแลดูกระชับอ่อนเยาว์จากภายใน

BEAUTY FROM WITHIN
เสริมผิวสวยจากภายใน

COLLAGEN MATRIX BEAUTY SUPPLEMENT
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คอลลาเจน แมทริกซ์
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจน 100% มีส่วนประกอบของ ไฮโดรไลซ์
คอลลาเจน และไฮโดรไลซ์คอลลาเจนไดเปปไทด์

ส่วนประกอบสำ�คัญต่อ 1 ซอง (6 กรัม)
ไฮโดรไลซ์คอลลาเจนจากปลา

สูตร Fast Absorption เสริมประสิทธิภาพของ ไฮโดรไลซ์ คอลลาเจน
จากปลา ด้วยส่วนผสมใหม่จากงานวิจัย คอลลาเจน ไดเปปไทด์ ทดแทน
คอลลาเจน ไตรเปปไทด์ ในสูตรเดิม ซึ่งมีโมเลกุลเล็กกว่าเพียง 200 ดาล
ตัน จึงดูดซึมได้เร็ว และมากกว่า คอลลาเจน ไตรเปปไทด์ ถึง 55 เท่า(1)

ไม่เติมไขมัน

5,400 มก.

ไฮโดรไลซ์คอลลาเจน ไดเปปไทด์

600 มก.

ไม่เติมน้ำ�ตาล

ไม่ใส่วัตถุกันเสีย วัตถุแต่งกลิ่นรสและสี

ปริมาณ 6 กรัม x 15 ซอง / 1,800 บาท
รหัส 75034033

คอลลาเจน
บริสุทธิ์

100%

ไม่แต่งสีและรส
ไร้กลิ่นคาวปลา
ไม่ใส่สารกันเสีย
NON GMO

(1) Ichikawa, S, (2010). International Journal of Food Sciences and Nutrition, 1-9.
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AVIANCE HAND SANITIZER
อาวียองซ์ แฮนด์ แซนิไทเซอร์

AVIANCE HAND SANITIZER
อาวียองซ์ แฮนด์ แซนิไทเซอร์

AVIANCE HAND SANITIZER CLEANSING SPRAY
อาวียองซ์ แฮนด์ แซนิไทเซอร์ คลีนซิ่ง สเปรย์

เจลล้างมือมีวิตามินบำ�รุงผิว สะอาด ถูกอนามัย ไม่ต้องล้างออก

สเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัย สำ�หรับทำ�ความสะอาดมือ ขนาดพกพา

ผลิตภัณฑ์ใช้ทำ� ความสะอาดมือ ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.999%*
ไม่ต้องใช้น�้ำ พร้อมบ�ำรุงในขวดเดียว ลดการสะสมของสิ่งสกปรกเพื่อ
สุขอนามัยส�ำหรับมือ ประกอบด้วยเอทิลแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95% ที่มี
ปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่าร้อยละ 70 โดยปริมาตร** ผ่านการผลิตจาก
โรงงานที่ได้รับใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ ผสาน
วิตามินบี5 ที่จะช่วยให้ผิวเนียนนุ่ม ชุ่มชื่น เนื้อสัมผัสบางเบา เกลี่ยง่าย
ไม่ทิ้งคราบ ไม่เหนียวมือ พร้อมน�้ำหอมกลิ่นหอมสะอาดสดชื่น เอกลักษณ์
เฉพาะของอาวียองซ์
ปริมาณ 260 กรัม / 465 บาท
รหัสสินค้า 190106

ผลิตภัณฑ์ใช้ฉดี พ่นเพือ่ ท�ำความสะอาดมือ ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย
99.999%* โดยไม่ตอ้ งล้างออก ท�ำความสะอาดมือ ไม่ตอ้ งใช้นำ�้ พร้อมบ�ำรุง
ในขวดเดียว ลดการสะสมของสิ่งสกปรกเพื่อสุขอนามัยส�ำหรับมือประกอบ
ด้วยเอทิลแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95% ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่าร้อยละ
70 โดยปริมาตร** ผ่านการผลิตจากโรงงานที่ได้รับใบจดทะเบียนสถาน
ประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ ผสานวิตามินบี5 ที่จะช่วยให้ผิวเนียนนุ่ม
ชุ่มชื่น สเปรย์สีใส ไม่ทิ้งคราบ พร้อมน�้ำหอม กลิ่นหอมสะอาดสดชื่น
เอกลักษณ์เฉพาะของอาวียองซ์
ปริมาณ 100 มิลลิลิตร / 255 บาท
รหัสสินค้า 190110

*จากผลการทดลองในหลอดทดลองตามมาตรฐาน EN1276 : 2009 ระยะเวลาฆ่าเชื้อ S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa, E. coli ภายใน 1 นาที
**ปริมาณแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำ�หนดเทียบเท่ามาตรฐานเครื่องมือแพทย์
WELL- BEING CATALOG I 32

ANTI-BAC PRODUCT

ผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาด แอนตี้ แบคทีเรีย

AVIANCE FOAMING HAND WASH
อาวียองซ์ โฟมมิ่ง แฮนด์ วอช

AVIANCE SKIN CLEARING BODY WASH
อาวียองซ์ สกิน เคลียร์ริ่ง บอดี้ วอช

โฟมล้างมือสูตรอ่อนโยน เพื่อมือสะอาดนุ่ม อย่างมีอนามัย

ผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาดผิวกายพร้อมสารบำ�รุง

เนื้อโฟมอ่อนนุ่ม กระจายท�ำความสะอาดได้อย่างทั่วถึง ช�ำระล้างสิ่งสกปรก
ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.999%* ท�ำความสะอาดมือได้อย่าง
หมดจด ล้างออกง่าย ก�ำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ กลิ่นหอม สะอาด สดชื่น
เอกลักษณ์เฉพาะของอาวียองซ์ สูตรอ่อนโยน ใช้ได้ทั้งครอบครัว ทุกเพศ
ทุกวัย เผยผลลัพธ์ ผิวเนียนนุ่ม แลดูกระจ่างใส พร้อมเติมความชุ่มชื้นด้วย
เฟอร์เมนท์เนชันรัลชูการ์เคน & HYA BOOST Complex และสารสกัด
อะโรเวล่า
ปริมาณ 300 มิลลิลิตร / 535 บาท
รหัส 190109

เพื่อผิวกายสะอาดอย่างมีอนามัย

เนื้อฟองครีมอ่อนนุ่ม ท�ำความสะอาดร่างกายได้อย่างหมดจด ช�ำระล้าง
สิ่งสกปรก ช่วยลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย 99.999%* ล้างออกง่าย
กลิ่นหอม สะอาดสดชื่น ทุกครั้งหลังการอาบน�้ำ Soap free ปราศจากสาร
จ�ำพวก Soap ที่มีความเป็นด่าง ท�ำให้ผิวแห้ง สูตรอ่อนโยน ใช้ได้ทั้ง
ครอบครัว ทุกเพศทุกวัย มีส่วนผสมสารสกัดจากชาขาว พร้อมสารให้
ความชุ่มขึ้นจากเนชันรัลฟอเมนท์ชูการ์เคน & HYA boost complex
สารแอนตี้ออกซิแดนท์จากวิตามินชี & วิตามินอี
ปริมาณ 380 มิลลิลิตร / 575 บาท
รหัส 190083
(เริ่มจ�ำหน่ายกลาง ส.ค. 63)

*จากผลการทดลองในหลอดทดลองตามมาตรฐาน EN1276 : 2009 ระยะเวลาฆ่าเชื้อ S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa, E. coli ภายใน 5 นาที
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HAIR TREATMENT
ผลิตภัณฑ์บำ�รุงเส้นผมสูตรเข้มข้น

CONCENTRATED LEAVE-ON HAIR SUPPLEMENTS
คอนเซนเทรต ลีฟ-ออน แฮร์ ซัพพลีเมนท์

CONCENTRATED CREAM MASK
คอนเซนเทรต ครีม มาส์ค

ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงเส้นผมสูตรเข้มข้น ชนิดไม่ต้องล้างออก ซึมซาบรวดเร็ว
ให้ สั ม ผั ส ของผมนุ ่ ม ลื่ น ทั น ที ห ลั ง ใช้ ด้ ว ยเทคโนโลยี S.O.S Repair
ComplexTM ฟื้นบ�ำรุงผมแห้งเสียมาก หรือเส้นผมที่ผ่านการท�ำเคมี เช่น
ท�ำสี ดัด หรือยืดผม ปกป้องสีผมจากความร้อน พร้อม Silk Smoothing
Agent เคลือบให้เส้นผมนุม
่ ลืน
่ ไม่พน
ั กัน ผมสลวยเงางาม สีผมเปล่งประกาย

ผลิตภัณฑ์ครีมหมักผมและอบไอน�้ำสูตรเข้มข้นส�ำหรับผมแห้งและผมเสีย
จากการท�ำสี ดัด หรือยืดผม ด้วยเทคโนโลยี S.O.S Repair ComplexTM
ฟื้นบ�ำรุงผมที่แห้งเสียมาก หรือเส้นผมที่ผ่านการท�ำเคมี เช่น ท�ำสี ดัด หรือ
ยืดผม ใช้หมักผมหรือใช้ควบคู่กับการอบไอน�้ำ สัปดาห์ละ 1-2 ครัง้ เพือ
่ เสริม
ความแข็งแรงให้กบ
ั เส้นผม พร้อมเพิม
่ ประกายและปกป้องสีผม

ใช้เพียง 1-2 ปั๊ม ลูบไล้ให้ทั่วเส้นผมทุกครั้งหลังสระผม ขณะผมเปียกหมาดๆ
หรือก่อนไดร์ผมหรือใช้เครื่องหนีบผม

• ใช้แทนครีมนวดผม 10-15 นาที 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์
• ใช้เป็นครีมอบไอน�้ำเส้นผม 5-10 นาที

ปริมาณ 120 มล. / 875 บาท
รหัส 190023

ปริมาณ 180 กรัม / 1,035 บาท
รหัส 75028953

S.O.S REPAIR COMPLEX
Intelligent Strengthen Proteins
โปรตีนอัจฉริยะ 18 ชนิด
เติมโปรตีนให้เส้นผมที่สูญเสียไปกับ
ความร้อนและการท�ำสีผม ซ่อมแซม
และฟืน
้ ฟูโครงสร้างให้เส้นผมแข็งแรง
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Multi Nourishing Vitamin
Complex
วิตามินรวม ผสานไบโอติน
ปกป้องและบ�ำรุงเส้นผมด้วยวิตามิน
อี วิตามินซี วิตามิน บี 3 วิตามินบี 5
วิตามินบี 6 และไบโอติน

Pure Ceramide Capsules
แคปซูลเซราไมด์บริสุทธิ์
และสารเคลือบเส้นผม มอบความ
ชุ ่ ม ชื่ น คื น ความเงางามให้ เ ส้ น ผม
นุ ่ ม ลื่ น ดุ จ แพรไหมจากโคนจรด
ปลายผม

Sparkling Shine Booster
ตัวเร่งประกายสีผม
ปกป้ อ งเส้ น ผมไม่ ใ ห้ ซี ด จางจาก
ความร้อน แสงแดด และการจัดแต่ง
ผม เพิ่มประกายเงางาม

YOUTH REVITAL ENERGIZING
MINERAL TONIC
FOR SCALP AND HAIR
ยูธ รีไวทัล เอ็นเนอร์ไจซิ่ง มิเนอรัล โทนิค ฟอร์
สเคลป์ แอนด์ แฮร์

โทนิคปรับสภาพและบ�ำรุงหนังศีรษะและเส้นผม
อุดมด้วยสารบ�ำรุงเข้มข้น Trichogenic Complex
คาโมมายล์ และน�้ำแร่ธรรมชาติ ท�ำงานผสานกัน
เพือ่ การบ�ำรุงและคืนความมีชวี ติ ชีวาแก่หนังศีรษะ
และเส้นผม
ปริมาณ 75 มล. / 1,230 บาท
รหัส 20155314

MUD TREATMENT
มัด ทรีทเมนท์

โคลนพอกปรนนิบัติผม จากโคลนใต้ทะเลสาบ
สแกนดิเนเวีย อุดมด้วยแร่ธาตุนานาชนิด อาร์จนี นี
และดราโกโบเนีย ช่วยให้เส้นผมรู้สึกผ่อนคลาย
ให้พลังความชุ่มชื่น และการฟื้นบ�ำรุงกับเส้นผม
ที่เปราะบางและแห้งแตกปลาย
ปริมาณ 180 กรัม / 770 บาท
รหัส 20155918

LEAVE-ON HAIR
SUPPLEMENTS
ลีฟ-ออน แฮร์ ซัพพลีเมนท์

อาหารเสริมส�ำหรับเส้นผม ชนิดไม่ต้องล้างออก
อุดมด้วยโปร-วิตามิน บี 5 ทีช่ ว่ ยเพิม่ ความชุม่ ชืน่
เหมาะส�ำหรับผมธรรมดาถึงผมแห้ง
ปริมาณ 120 มล. / 555 บาท
รหัส 66812853

บทพิสูจน์ประสิทธิภาพ
การฟื้นฟูเกล็ดผมที่ถูกท�ำลาย

ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
(Scanning Electron Microscope)

เกล็ดผมที่ไม่ได้รับการบ�ำรุง

เกล็ดผมหลังบ�ำรุงด้วยเทคโนโลยี
S.O.S. Repair Complex
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SECRET FEMININE WASH

ซีเคร็ท เฟมมินีน วอช อ่อนโยนต่อจุดซ่อนเร้น ปราศจากไขสบู่

CONFIDENS

คอนฟิเดนซ์ ลดเหงื่อพร้อมระงับกลิ่นกาย ด้วยนาโนแอคทีฟและคอลลาเจน

SECRET FEMININE WASH
ซีเคร็ท เฟมมินีน วอช

CONFIDENS FOR WOMEN
คอนฟิเดนซ์ ส�ำหรับผู้หญิง

CONFIDENS FOR MEN
คอนฟิเดนซ์ สำ�หรับผู้ชาย

ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดจุดซ่อนเร้นของผู้หญิง
โดยเฉพาะ ด้วยสูตรอ่อนโยนที่ปราศจากไขสบู่
และเปีย่ มประสิทธิภาพของสารสกัดธรรมชาติจาก
กรีนที เอสเซนส์ สารสกัดธรรมชาติจากชาเขียว
ทีม่ สี ารคาเทชิน ให้คณ
ุ สมบัติในการช่วยขจัดกลิน่
อับชื้นและช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย และ
แลคติกแอซิด กรดธรรมชาติที่ได้จากกระบวน
การหมักน�้ำตาลแลคโตสในนม แบคทีเรีย Lactobacilli มี ป ระโยชน์ ใ นการช่ ว ยรั ก ษาสมดุ ล
ธรรมชาติของบริเวณจุดซ่อนเร้นทีม่ สี ภาวะความ
เป็นกรดอ่อนๆ (pH 4.5) ผสานเทคโนโลยี SilkyFoam Pump ที่ให้เนื้อสัมผัสของฟองครีมนุ่ม
ละมุนและกลิ่นหอมอ่อนๆ
ปริมาณ 185 มล. / 460 บาท
รหัส 190025

โรลออนลดเหงื่อและระงับกลิ่นกาย ปกป้องกลิ่น
กายยาวนาน 24 ชัว่ โมง ด้วยสูตรไวท์เทนนิง่ ช่วย
ลดเลือนผิวหมองคล�้ำใต้วงแขนให้ดูกระจ่างใส
ส่วนผสมของคอลลาเจนช่วยให้ผิวดูเนียนกระชับ
ด้วย Whitening Skin Renewal และ Skin Refiner
ลดการระคายเคืองจากการโกนหรือถอน ทดสอบ
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง พร้อม Nano Activ+
ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย
ปริมาณ 50 มล. / 260 บาท
รหัส 75028981

โรลออนลดเหงื่อและระงับกลิ่นกายส�ำหรับผู้ชาย
ปกป้องกลิ่นกายยาวนาน 24 ชั่วโมง ด้วยสูตร
ประสิทธิภาพ Sporty Cooling และ Trojan
Sense เนื้อบางเบา ไร้คราบขาว มอบกลิ่นหอม
สะอาด รู้สึกเย็นสบาย สดชื่นยาวนาน แม้หลัง
ออกก�ำลังกาย พร้อม Nano Activ+ ที่ช่วยลด
การสะสมแบคทีเรียทีม่ าจากเหงือ่ และความอับชืน้
ปริมาณ 50 มล. / 260 บาท
รหัส 75036663
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MEN’S SOLUTIONS DOUBLE ACTION
เมนส์ โซลูชั่น ดับเบิ้ล แอคชั่น

MEN’S SOLUTIONS DOUBLE ACTION
FACE WASH + SHAVING CREAM
เมนส์ โซลูชั่น ดับเบิ้ล แอคชั่น เฟซ วอช + เชฟวิ่ง ครีม

โฟมล้างหน้าและครีมโกนหนวดสูตรสองประสิทธิภาพ ในหนึ่งเดียว ด้วยสารสกัด
Mulberry Extract ช่วยให้ผวิ ดูสว่างสดใส และเทคโนโลยี Foam Pillow ให้ฟอง
ครีมเล็กละเอียดยิ่งกว่า เพื่อการท�ำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างหมดจด ช�ำระ
ล้างความมันส่วนเกิน และเพื่อการโกนหนวดที่เรียบลื่น ไม่มีสะดุด
ปริมาณ 100 มล. / 795 บาท
รหัส 20155256

I-FRESH

ไอ-เฟรช ดูแลช่องปากและฟันด้วย อะควาไนซ์ ไอออน

ไอ-เฟรช ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลช่องปากและฟัน

ด้วยเทคโนโลยีสิทธิบัตรจากประเทศญี่ปุ่น อะควาไนซ์ ไอออน (Aquanized
Ion) น้ำ�ไอออนลบที่สามารถเข้าซอกซอนกำ�จัดเศษอาหารที่เป็นสาเหตุของ
คราบพลัคและปัญหากลิน
่ ปาก พร้อมขจัดออกได้อย่างง่ายดายขณะแปรงฟัน

i-fresh MULTICARE TOOTHPASTE
ยาสีฟัน ไอ-เฟรช มัลติแคร์

ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ ผ่านการทดสอบว่าไม่
ท�ำลายสารเคลือบฟัน เปีย่ มประสิทธิภาพซอกซอน
ท�ำความสะอาดอย่างล�้ำลึก ลดกลิ่นปาก ลดการ
เกิดคราบหินปูน ป้องกันการเกิดฟันผุอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ คงความรูส้ กึ เย็นสดชืน่ ทุกครัง้ หลังใช้
ปริมาณ 120 กรัม / 320 บาท
รหัส 75019985

บทพิสูจน์ความพึงพอใจจากการใช้ยาสีฟัน ไอ-เฟรช*

98%

ช่วยก�ำจัดเศษคราบ
อาหาร คราบพลัค
และกลิ่นปาก

94%

รู้สึกลมหายใจเย็น
และสดชื่นยาวนาน

96%

ให้อณูโฟมละเอียดพิเศษ
ที่ช่วยท�ำความสะอาด
ดียิ่งขึ้น

90%

รู้สึกว่าฟันขาว
สะอาดสดใส

90%

ท�ำความสะอาด
โดยไม่ท�ำลายเคลือบฟัน

*ทดสอบในกลุม่ อาสาสมัครชายและหญิงชาวเอเชียอายุ 25-40 ปี ทีเ่ คยใช้ยาสีฟนั ระดับพรีเมีย่ ม และยาสีฟนั จ�ำหน่าย
ผ่านบริษัทเครือข่ายจ�ำนวน 48 คน โดยบริษัท อินเทจ ประเทศไทย จ�ำกัด เดือนสิงหาคม 2555

แตกต่างด้วยส่วนผสมที่ดีต่อสุขภาพช่องปากและฟัน
Hydrated Silica
สารขัดฟัน

พิเศษด้วยขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เข้า
ซอกซอนท�ำความสะอาดล�้ำลึกโดยไม่ท�ำลาย
ผิวฟันและเนื้อฟัน
i-fresh MULTICARE MOUTHWASH
น�้ำยาบ้วนปาก ไอ-เฟรช มัลติแคร์

Apple-ZN-F
สารสกัดผลแอปเปิ้ลดิบ ซิงค์ และ ฟลูออไรด์

ลดการสะสมของแบคทีเรียในช่องปาก ซึง่ เป็น
สาเหตุให้เกิดคราบพลัค ด้วยซิงค์มิเนอรัล
และสารสกัดผลแอปเปิ้ลดิบที่ให้ประสิทธิภาพ
มากกว่าสารสกัดชาเขียวถึง 20 เท่า พร้อม
ฟลูออไรด์ช่วยป้องกันฟันผุเต็มประสิทธิภาพ

น�้ำยาบ้วนปากผสมฟลูออไรด์ เปี่ยมประสิทธิภาพ
ในการลดกลิน่ ปาก ช่วยท�ำความสะอาดช่องปากใน
บริเวณที่การแปรงฟันเข้าไปไม่ถึงได้ดียิ่งขึ้น ช่วย
ลดการสะสมของแบคทีเรีย ลดการเกิดคราบหินปูน
ป้องกันการเกิดฟันผุอย่างเต็มประสิทธิภาพ คง
ความรู้สึกเย็นสดชื่นทุกครั้งหลังใช้

Apple-Mint Tea Flvor
รสชาแอปเปิ้ล-มินท์

ปริมาณ 500 มล. / 515 บาท
รหัส 75019986

สัมผัสใหม่ไม่เหมือนใครของกลิ่นชาแอปเปิ้ล
พร้อมความเย็นสดชื่นของมินท์
ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของสารขัดฟัน

ด้วยสารขัดฟันที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน โดยให้ประสิทธิภาพ
ในการขัดฟันที่เหนือกว่า แต่ไม่ท�ำลายเนื้อฟัน (Dentin) พร้อมผ่าน
การทดสอบว่าไม่ท�ำลายเคลือบฟัน (Enamel) ตามวิธีมาตรฐานของ
สมาคมทันตแพทย์อเมริกา (ADA: American Dental Association)
RDA
ตารางการทดสอบระดับความสะอาดของสารขัดฟันในผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน*

250

RDA

250
200
200
150

i-fresh MULTICARE TOOTHPASTE TRAVELLING SET
ยาสีฟัน ไอ-เฟรช มัลติแคร์ ขนาดเดินทาง

ปริมาณ 20 กรัม x 5 หลอด / 315 บาท
รหัส 75019867

150

100

100
50
500

122
68

45

0

*การทดสอบความสามารถในการขัดฟันต่อเนือ้ ฟัน (Dentin) ด้วยวิธี Radio Tracer เดือนกันยายน 2555
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บียอนด์ เติมเต็มสุขภาพให้คุณทุกวันเพื่อให้คุณพร้อมสำ�หรับการพิชิตเป้าหมาย
ในชีวิต เพราะเราเชื่อว่าอิสรภาพจากความเจ็บป่วยไม่เพียงพออีกต่อไป สปิริต
ที่ยิ่งใหญ่ ร่างกายที่แข็งแรง และสุขภาพจิตที่ดี ยังเป็นองค์ประกอบสำ�หรับการ
มีชวี ต
ิ ทีเ่ ต็มที่ และ บียอนด์ พร้อมสนับสนุนพลังกายและพลังใจให้คณ
ุ เต็มทีก
่ บ
ั ชีวต
ิ

HIGHEST RAW MATERIAL STANDARD
มาตรฐานวัตถุดิบชั้นเลิศ
บียอนด์ คัดเลือกเฉพาะวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมจากแหล่งชั้นยอด 
ซึ่งผ่านการรับรองและได้รางวัลจากสถาบันเภสัชโภชนาระดับโลก
สู่คุณประโยชน์สูงสุดของวัตถุดิบในทุกผลิตภัณฑ์ของเรา

HIGHEST STANDARD MANUFACTURING
มาตรฐานการผลิตชั้นยอด
บียอนด์ ร่วมมือกับผู้ผลิตชั้นนำ�ของโลกมากมายด้านเภสัชกรรม
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งใช้ระบบ cGMP (Current Good
Manufacturing Practice) ที่เข้มงวดในการผลิตและควบคุม
คุณภาพระดับสากล เทียบเท่ามาตรฐานการผลิตยา

HIGHEST PRIORITY REGULATORY COMPLIANCE
มาตรฐานการรับรองจากหน่วยงานชั้นนำ�
ผลิตภัณฑ์ของ บียอนด์ ได้รับมาตรฐานตามข้อบังคับของ
หน่วยงานด้านอาหารและยา ทั้งสำ�นักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาของประเทศไทย (อย.) มาเลเซีย และออสเตรเลีย
และยังได้มาตรฐานอาหารฮาลาล
โดยคณะกรรมการกลางอิสลามของประเทศต่างๆ อีกด้วย

HIGHEST SAFETY AND EFFICACY STANDARDS
มาตรฐานความปลอดภัยเหนือระดับและประสิทธิผลสูงสุด
ผลิตภัณฑ์ของ บียอนด์ ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ
ทั้งจาก ซีแอค (SEAC: Safety and Environmental
Assurance Center) หน่วยงานด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม และหน่วยงานมาตรฐานสากล
จึงมั่นใจได้เรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุด

ผลิตภัณฑ์ บียอนด์ ร็อกซ์เบอร์กี้ พลัส
พร้อมการันตีจาก 8 รางวัลระดับโลก

GOLD MEDAL 2018

GOLD PRIZE 2018
รางวัลเหรียญทอง
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ
กรุงโซล ประเทศเกาหลี ประจำ�ปี 2018

EXCELLENT INVENTION 2018
ผลงานสิง่ ประดิษฐ์ยอดเยีย
่ มระดับ
นานาชาติ 2018
จากสำ�นักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) ประเทศไทย

GOLD GENIUS AWARD
เหรียญทองอัจฉริยะ
สิ่งประดิษฐ์คุณภาพ
WORLD GENIUS
CONVENTION 2019
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

SPECIAL AWARD
รางวัลพิเศษ
สิ่งประดิษฐ์ที่มีความโดดเด่น
การทดสอบประสิทธิภาพ
WORLD GENIUS
CONVENTION 2019
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

BRONZE MEDAL
OUTSTANDING
INVENTIONS 2019
รางวัลเหรียญบรอนซ์
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์คุณภาพ
การประกวด IENA
ประจำ�ปี 2019

รางวัลเหรียญทอง
ผลงานการประดิษฐ์ระดับนานาชาติ
ครั้งที่ 46 กรุงเจนีวา ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ประจำ�ปี 2018

BEST BRANDS
PRESIDENT’S A
 WARD 2020
รางวัลชนะเลิศแบรนด์เพื่อสุขภาพ
ด้านผลิตภัณฑ์ “เครื่องดื่มซูเปอร์แอนตี้
ออกซิแดนท์และต่อต้านความเสื่อมชรา
ที่ดีที่สุด จาก The BrandLaureate
ประเทศมาเลเซีย ปี 2020

GOLD QUALITY
AWARD 2020
รางวัลเหรียญทอง
ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพจากสถาบัน
Monde Selection
ประเทศเบลเยี่ยม
ประจำ�ปี 2020

ผลิตภัณฑ์ บียอนด์ มากิ พลัส

การันตีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จาก 6 รางวัลระดับโลก

BRONZE MEDAL
Outstanding Inventions 2015
รางวัลเหรียญบรอนซ์
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์คุณภาพ
การประกวด IENA ประจำ�ปี 2015

GOLD MEDAL 2016
รางวัลเหรียญทอง
ผลงานการประดิษฐ์ระดับนานาชาติ
ครั้งที่ 44 กรุงเจนีวา
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประจำ�ปี 2016

GRAND GOLD
Quality Award 2016 & 2018
รางวัลเหรียญทองสูงสุด
จากสถาบัน Monde Selection
จากประเทศเบลเยี่ยม
ประจำ�ปี 2016 และ 2018

GOLD MEDAL 2016
รางวัลเหรียญทอง
ด้านนวัตกรรมชั้นเลิศ
ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจาก
INPEX ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประจำ�ปี 2016

Best Brands
President’s Award 2015-2016
รางวัลแบรนด์สุขภาพยอดเยี่ยม
สาขาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอนตี้
ออกซิแดนท์ จาก The BrandLaureate
ประเทศมาเลเซีย ปี 2015-2016

บียอนด์ มากิ พลัส
ได้รับการจดบันทึกในหนังสือ PDR@ 2017
( Physicians’ Desk Reference) ฉบั บ ที่
71 ปี 2017 และในเว็ บ ไซต์ Prescribers’
Digital Reference (PDR.net) ปี 2018 ซึ่ง
เป็ น เว็ บ ไซต์ อ้ า งอิ ง ข้ อ มู ล ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า น
สุขภาพที่ได้รับการยอมรับในวงการแพทย์
และเภสั ช กรรมมานานกว่ า 70 ปี ทั้ ง ใน
สหรัฐอเมริกาและทั่วโลก
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MAQUI PLUS
มากิ พลัส

ค่าการต้านอนุมูลอิสระ ORAC

249,225*

คัดสรรสุดยอดผลไม้ 12 ชนิด จากแหล่งเพาะปลูกชัน
้ เลิศ 9 ประเทศทัว่ โลก ออสเตรเลีย บราซิล ชิลี จีน ฝรัง่ เศส อิสราเอล สเปน
ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา ทัง้ ยังผ่านงานวิจย
ั ด้านสุขภาพมาเป็นส่วนผสมทีล
่ งตัวด้วยเทคโนโลยีระดับสูง โดดเด่นด้วย มากิ เบอร์รี
ราชันย์แห่งสารต้านอนุมูลอิสระที่อุดมไปด้วยสารแอนตี้อ็อกซิแดนท์

ส่วนผสมเด่นในผลิตภัณฑ์
มากิเบอร์รี (Maqui Berry)
ราชันย์แห่งสารต้านอนุมูลอิสระ

เบอร์รีพันธุ์พื้นเมืองจากประเทศชิลี มีผลขนาดเล็กสีม่วงน�้ำเงินเข้ม
อุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารและวิตามิน จากผลการวิจัยพบว่า มากิ
เบอร์รีมีค่าการต้านอนุมูลอิสระที่วัดได้ (ORAC) สูงที่สุด* อุดมไปด้วยสาร
แอนตี้อ็อกซิแดนท์ เดลฟินิดิน (Delphinidin) และแอนโทไซยานิน
(Anthocyanin)
อาร์ติโช๊ค (Artichoke)

เป็นพืชที่นิยมปลูกในประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียน
ยุโรป ออสเตรเลีย และอเมริกาเหนือ ให้สารต้าน
อนุมูลอิสระหลายชนิดในปริมาณสูง มีแร่ธาตุและ
ใยอาหารสูง สารต้านอนุมูลอิสระที่ส�ำคัญในอาร์ติโช๊ค คือ ไซนาริน
(Cynarin) ซึ่งมีหลายงานวิจัยที่รายงานเกี่ยวกับประโยชน์ทางด้านสุขภาพ
ที่ช่วยกระตุ้นการท�ำงานของตับ
โกจิเบอร์รี (Goji Berry)

หรือทีร่ จู้ กั กันในชือ่ เก๋ากี้ ทีม่ กี ารใช้ในต�ำรับอาหารและยาจีนมาเป็นเวลานาน
อุดมไปด้วยวิตามินและสารอาหารหลายชนิด มีสารแอนตี้อ็อกซิแดนท์สูง
เช่น แคโรทีนอยด์ (Carotenoids) และสารพอลิแซกคาไรด์ กลุม่ L.babarum
Polysaccharides ที่พบเฉพาะในโกจิเบอร์รี
มัลติฟรุตและเบอร์รี (Multifruit & Berry)

ผลไม้และและเบอร์รีหลากหลายชนิด อาซาอิเบอร์รี แอปเปิ้ล ราสพ์เบอร์รี
สตรอเบอร์รี เชอร์รี แครนเบอร์รี โช๊คเบอร์รี อะเซโรลาเชอร์รี องุน่ แดง และ
สารสกัดจากเมล็ดองุน่ อุดมด้วยสารแอนตีอ้ อ็ กซิแดนท์ ช่วยลดความเครียด
ของเซลล์และอวัยวะในร่างกาย
*วัดค่า ORAC โดยห้องปฏิบัติการ Brunswick, USA : ข้อมูล ORAC วัดจากผลิตภัณฑ์ปริมาณ 750 มล.
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ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดน�้ำ มากิเบอร์รี สารสกัดจากใบอาร์ติโช๊ค
สารสกัดเก๋ากี้ สารสกัดเมล็ดองุ่น สารสกัดอาซาอิเบอร์รี สารสกัดอะเซโรลาเชอร์รี
ส่วนประกอบส�ำคัญต่อ 25 มล.
น�้ำองุ่นแดงเข้มข้น น�้ำโช๊คเบอร์รีเข้มข้น น�้ำมิกซ์เบอร์รีเข้มข้น น�้ำแครนเบอร์รีเข้มข้น ผงมากิเบอร์รี สารสกัดใบอาร์ติโช๊ค
สารสกัดเก๋ากี้ สารสกัดเมล็ดองุ่น สารสกัดอาซาอิเบอร์รี สารสกัดอะเซโรลาเชอร์รี และผงราสพ์เบอร์รี

MAQUI PLUS : PACK OF 6
มากิ พลัส แพ็ค 6 ขวด

MAQUI PLUS : DUO PACK
มากิ พลัส แพ็คคู่

ปริมาณ 750 มล. x 6 ขวด / 12,800 บาท
รหัส 610037

ปริมาณ 750 มล. x 2 ขวด / 4,400 บาท
รหัส 75023904

MAQUI PLUS : SINGLE BOTTLE
มากิ พลัส ขวดเดี่ยว พร้อมแก้วช็อท

MAQUI PLUS : GIFT PACK
มากิ พลัส ขนาดพร้อมดื่ม 6 ขวด

ปริมาณ 750 มล. / 2,270 บาท
รหัส 610375

ปริมาณ 50 มล. x 6 ขวด / 1,270 บาท
รหัส 75023916
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6 SUPER ANTIOXIDANT FRUITS
ให ค  า การต อ ต า นอนุ ม ู ล อิ ส ระภายในเซลล

SORAC 542,880*

Roxburghii
ร็อกซเบอรกี้

ผลร็อกซเบอรกี้นิยมปลูกมากที่เมืองกุยโจว
และเมืองหูเปย ประเทศจีน ซึ�งจะเก็บผลได
เพียงปละครั้งในชวงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม
เทานั้น ไดรับการขนานนามวาเปน “ผลไม
เสริมอายุวัฒนะ” จากความอุดมดวยสาร
อาหารและสารแอนตี้อ็อกซิแดนท

Hawaiian Noni
ลูกยอฮาวาย

ชาวพื้นเมืองใชเปนอาหารเพื่อดูแลสุขภาพแ
ละรั ก ษาโรคมายาวนาน ด ว ยแร ธ าตุ ข อง
ดิ น ภู เ ขาไฟทำให ล ู ก ยอฮาวายอุ ด มด ว ย
ไฟโตนิวเทรียนทกวา 200 ชนิด

Sea Buckthorn
ซีบัคทอรน

ผลซูเปอรเบอรรีสีสมจากเทือกเขาหิมาลัย
ไดรับการยกยองวาเปนอาหารของเทพเจา
อุดมดวยไฟโตนิวเทรียนทกวา 190 ชนิด เปน
แหลงรวมโอเมกา 3, 6, 7, 9 กรดอะมิโนและ
แรธาตุ

Apple
แอปเปล

มีสารแอนตี้ออกซิแดนทสูง การรับประทาน
แอปเปลเปนประจำใหผลในการชวยลดการ
เกิดอนุมลู อิสระในเลือด ไขมัน คอเลสเตอรอล
และลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ

Pomegranate
ผลทับทิม

อัญมณ�แหงผลไมที่ไดชื่อวาเปนน้ำพุแหง
ความออนเยาว ชวยชะลอกระบวนการความ
รวงโรยแหงวัย และใชเปนสวนผสมของยา
รักษาโรคมาแตโบราณ

Apricot
แอพริคอต

ผลไมสที องทีใ่ หเบตาแคโรทีนสูง ตำนานเลา
ขานว า มอบความเป น อมตะแด ท วยเทพ
อุดมดวยสารแอนตี้ออกซิแดนท วิตามิน
และแรธาตุจำเปน

* คา SORAC 542,880 หนวย ตอ 750 มล.

SORAC

SUPEROXIDE RADICAL ABSORBANCE CAPACITY ค า การต อ ต า นอนุ ม ู ล อิ ส ระภายในเซลล
เปนคาวัดระดับความสามารถในการลดจำนวนอนุมูลอิสระ ชนิดซูเปอรออกไซด ซึ่งเปนอนุมูลอิสระชนิดแรกที่เกิดขึ้นภายใน พบทั่วไปในเซลลสิ่งมีชีวิต
ที่ใชออกซิเจนในการสันดาปหรือสรางพลังงาน โดยจะกอใหเกิดอนุมูลอิสระชนิดอื่นๆ และทำลายเซลลแบบลูกโซตามมา กรณีที่มีมากและกำจัดไมทัน จะเกิด
การทำลายผนังเซลลและองคประกอบภายในเซลล รวมถึงดีเอ็นเอ ทำใหเซลลทำงานผิดปกติ เซลลเสื่อมหรือตาย กอใหเกิดโรคความเสื่อมตางๆ เชน
โรคอัลไซเมอร โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง รวมถึงมะเร็ง
ข้อมูลเพื่อการสื่อสารภายใน • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่สามารถป้องกันหรือรักษาโรคได้ • ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดน้ำ�
บียอนด์ ร็อกซ์เบอร์กี้ พลัส
ส่วนประกอบสำ�คัญต่อ 25 มล.
สารสกัดโรซา ร็อกซ์เบอร์กี้ (สารสกัดจากผลกุหลาบป่า)
น้ำ�ทับทิมเข้มข้น น้ำ�ลูกยอเข้มข้น สารสกัดจากซีบัคทอร์น
น้ำ�แอปเปิ้ลเข้มข้น น้ำ�แอพริคอตเข้มข้น

ROXBURGHII PLUS : PACK OF 6
ร็อกซ์เบอร์กี้ พลัส แพ็ค 6 ขวด

ปริมาณ 750 มล. x 6 ขวด / 15,200 บาท
รหัส 610372

ROXBURGHII PLUS : DUO PACK
ร็อกซ์เบอร์กี้ พลัส แพ็คคู่

ROXBURGHII PLUS : SINGLE BOTTLE
ร็อกซ์เบอร์กี้ พลัส ขวดเดี่ยว พร้อมแก้วช็อท

ปริมาณ 750 มล. x 2 ขวด / 5,200 บาท
รหัส 75039195

ปริมาณ 750 มล. / 2,670 บาท
รหัส 610370
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INDIAN GOOSEBERRY
บียอนด์ อินเดียน กู๊ดส์เบอร์รี่
เครื่องดื่มมะขามป้อมสกัดชนิดผง

13-02954-2-0048

อินเดียน กู๊ดส์เบอร์รี่ หรือมะขามป้อมอินเดีย เพาะปลูกสายพันธุ์ต้นก�ำเนิดที่
ประเทศอินเดีย โดยมีการควบคุมคุณภาพการผลิตจากสหรัฐอเมริกา ไม่ผา่ น
การตัดแต่งพันธุกรรม และได้รับ 8 สิทธิบัตร จัดเป็นพืชทางการแพทย์ที่มี
ความส�ำคัญต่อชีวิตและมีประวัติการใช้ดูแลสุขภาพมานานกว่า 3,000 ปี
ให้ประโยชน์ เพื่อการดูแลสุขภาพ และปรับสมดุลร่างกาย

ส่วนประกอบส�ำคัญต่อ 1 ซอง (1.793 กรัม)

สารสกัดมะขามป้อมอินเดีย

500 มก. (27.89%)

ขนาดปริมาณ 1.793 ก. x 10 ซอง / 800 บาท
รหัส 190103
ขนาดปริมาณ 1.793 ก. x 30 ซอง / 2,400 บาท
รหัส 190136
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OMEG 3 PLUS
โอเมก 3 พลัส

ผลิตภัณฑ์นำ�้ มันปลานวัตกรรมไอซ์แลนด์และน�ำ้ มันสกัดจากธรรมชาติ สกัด
จากปลาทะเลคุณภาพสูงจาก 2 มหาสมุทร ให้กรดไขมันจ�ำเป็นครบถ้วนทั้ง
โอเมก้า 3 โอเมก้า 6 และวิตามินอี ผสานเทคโนโลยี “ไมโครไนเซชั่น” ให้น�้ำมัน
ละอองขนาดเล็ ก พร้ อ มดู ด ซึ ม เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น�้ ำ มั น ปลาชนิ ด แรกใน
ประเทศไทยที่ ไ ด้ รั บ มาตรฐานการรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ ท างทะเล
“Friend of the SEA”

ส่วนประกอบส�ำคัญใน 1 แคปซูล

น�้ำมันปลา
400 มก.
ประกอบด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายต�ำแหน่ง
กรดไอโคซาเพนทาอีโนอิก (อีพีเอ) 72 มก.
กรดโดโคซาเฮกซาอีโนอิก (ดีเอชเอ) 48 มก.
กรดไขมันอิ่มตัว
108 มก.
น�้ำมันจมูกข้าวสาลี
93.85 มก.
วิตามินอี
7.5 หน่วยสากล
น�้ำมันกระเทียม (3,000 : 1)
0.14 มคก.
ปริมาณ 60 แคปซูล / 655 บาท
รหัส 75040124
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11-1-02544-1-0216

LIFE SENTIAL
ไลฟ์ เซนเชียล

5 กรดอะมิโน (Amino Acids)

กรดอะมิโนทีร่ า่ งกายควรได้รบั ในแต่ละวัน
เพื่อการท�ำงานของเซลล์ จ�ำเป็นต่อการ
เสริมสร้างฮอร์โมน ซ่อมแซมส่วนทีส่ กึ หรอ
และชะลอวัย
9 แร่ธาตุ (Minerals)

ช่ ว ยควบคุ ม การท� ำ งานของระบบสื่ อ
ประสาท ช่วยสร้างการท�ำงานของกล้าม
เนื้อและกระดูก
10 วิตามิน (Vitamins)

ช่วยในการน�ำสารอาหารไปใช้ในกระบวน
การเผาผลาญ และสร้างพลังงานให้กับ
เซลล์และอวัยวะต่างๆ
นิวเคลียส คลอเรลลา
(Chlorella Nucleus)

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมและแร่ธาตุ ผงน�้ำเมลอนเข้มข้น
โคเอนไซม์คิวเทน สาหร่ายคลอเรลลา และผงเห็ดชิตาเกะ
ไลฟ์ เซนเชียล ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแนวใหม่ส�ำหรับชีวต
ิ ประจ�ำวัน ประกอบ
ด้วยวิตามิน แร่ธาตุ กรดอะมิโน และสารอาหารรวมกว่า 50 ชนิด* พร้อม
นวัตกรรม ไฟโตโมเลกุล (Psytomolecule) สารอาหารที่ถูกคัดสรรส่วน
ส�ำคัญจากเซลล์พืชในรูปแบบโมเลกุลที่ร่างกายสามารถน�ำไปใช้ในร่างกาย
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ เหมาะกับผูท
้ ต
ี่ อ
้ งการเสริมอาหารเพือ
่ ความแข็งแรง
ในแต่ละวัน หรือมีความกังวลว่าจะได้รับสารอาหารจ�ำเป็นไม่เพียงพอที่เป็น
สาเหตุให้ร่างกายอ่อนเพลียหรือมีความเสี่ยงในการเจ็บป่วย

*สารอาหารคิดรวมจากส่วนประกอบของวิตามิน แร่ธาตุ กรดอะมิโน โคเอนไซม์คิวเทน
ส่วนประกอบในสารสกัดผลเมลอน สาหร่ายคลอเรลลา และสารสกัดผงเห็ดชิตาเกะ
ใน 1 ซอง บรรจุ 3 เม็ด ประกอบด้วย
มัลติวิตามินส์พลัสมิเนอรัลส์
ส่วนประกอบส�ำคัญใน 1 เม็ด

แคลเซียม, สังกะสี, แมกนีเซียม, วิตามินซี, เหล็ก, ไนอะซิน, แอล-ลูซีน,
แอล-ไอโซลูซีน, แอล-วาลีน, แอล-อาร์จินีน, แอล-เมไธโอนีน, แมงกานีส,
วิตามินอี, ซีลีเนียม, กรดแพนโททีนิค, ทองแดง, วิตามินเอ, โครเมียม,
วิตามินบี 6, วิตามินบี 2, วิตามินบี 1, กรดโฟลิก, ไอโอดีน และวิตามินบี 12
เอส-โอ-ดี พลัสโคเอนไซม์คิวเทน
ส่วนประกอบส�ำคัญใน 1 เม็ด

โคเอนไซม์คิวเทน ผงน�้ำเลมอนเข้มข้น และโซเดียมคอปเปอร์คลอโรฟิลลิน
คลอเรลลาพลัสชิตาเกะ
ส่วนประกอบส�ำคัญใน 1 เม็ด

ผงเห็ดชิตาเกะ และผงสาหร่ายคลอเรลลา
บรรจุ 30 ซองต่อกล่อง / 3,535 บาท
รหัส 75027193

ข้อมูลเพื่อการสื่อสารภายใน • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่สามารถป้องกันหรือรักษาโรคได้ • ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

สารอาหารเข้มข้นที่สกัดจากนิวเคลียส
ของสาหร่ายคลอเรลลา อุดมด้วยกรด
อะมิโน วิตามินและแร่ธาตุ โดยเฉพาะสาร
นิวคลีโอไทด์คอมเพล็กซ์ (Nucleotide
Complex) ทีเ่ ข้มข้นกว่าสาหร่ายคลอเรลลา
ทั่วไปเกือบ 7 เท่า
สารสกัดต้นอ่อนเห็ดชิตาเกะ
(Shiitake Bioactive Betaglucan)

เลีย้ งด้วยเทคนิคพิเศษให้ได้ ไบโอแอคทีฟ
เบต้ากลูแคน ซึ่งมีโครงสร้างพิเศษชนิด
เกลียว 3 มิติ (3D Helix) ที่ไม่พบในเห็ด
ชนิดอื่น และเป็นสารเบต้ากลูแคนที่มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าแหล่งอื่น เช่น เห็ด
อื่นๆ ยีสต์ และข้าวโอ๊ต ถึง 1,000-3,000
เท่า
เอนไซม์เอสโอดี (SOD Enzyme)

เอนไซม์จากผลเมลอนฝรัง่ เศสให้เอนไซม์
เอสโอดีเข้มข้นสูงกว่าผลเมลอนสดสูงสุด
ถึง 3,000 เท่า
โคเอนไซม์คิวเทน (CoQ10)

เอนไซม์เกี่ยวข้องกับระบบพลังงานพื้น
ฐานของร่างกาย
คลอโรฟิลล์ (Chorophyll)

สารคลอโรฟิลล์ในรูป “โซเดียมคอปเปอร์
คลอโรฟิลลิน” สามารถดูดซึมได้ดีกว่า
คลอโรฟิลล์ในผักผลไม้ถึง 12 เท่า
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M-EX

เอ็ม-เอ็กซ์

11-1-02544-1-0313

บียอนด์ เอ็ม-เอ็กซ์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากส่วนผสมของกรดอะมิโน
แอล-อาร์จีนีน สารสกัดพิคโนจีนอลจากเปลือกสนฝรั่งเศส ถั่งเช่าสายพันธุ์
ต้นก�ำเนิดจากทิเบต โสมเกาหลี ไลโคปีน วิตามิน และแร่ธาตุรวม
ส่วนประกอบส�ำคัญใน 1 แคปซูล

แอล-อาร์จนี นี
ผงคอร์ดเิ ซป (ถัง่ เช่า)
โสมสกัด
วิตามินซี
ไลโคปีน (จากไลโคปีน 10%)
สังกะสี (จากซิงค์ อะมิโน แอซิด คีเลต 20%)
สารสกัดจากเปลือกสนฝรัง่ เศส(Pycnogenol®)
วิตามินอี (จากดีแอลฟ่า โทโคฟีรลี แอซิด
ซักซิเนต 3.0992 มก.)
ทองแดง (จากคอปเปอร์ กลูโคเนต 2.143 มก.)
วิตามินดี 3 (จากวิตามิน 0.5 มก.)
โฟลิกแอซิด
ไบโอติน

375 มก.
40 มก.
25 มก.
15 มก.
15 มก.
10 มก.
10 มก.
3.75 หน่วยสากล

พิคโนจีนอล

0.3 มก.
50 หน่วยสากล
30 มคก.
22.5 มคก.

โสมเกาหลี

บรรจุ 15 ซอง (1 ซอง บรรจุ 4 แคปซูล) / 2,400 บาท
รหัส 190005
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เสริมการใช้ออกซิเจน และการไหลเวียน
ของเลือด ปกป้องการอักเสบของกล้ามเนื้อ
แอล-อาร์จีนีน

เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเร่ง
เผาผลาญไขมัน
ถั่งเช่า

สายพันธุ์ต้นก�ำเนิดจากทิเบต เพิ่มพลัง
ความสดชื่น กระปรี้กระเปร่า เสริมภูมิต้านทาน
บ�ำรุงและฟื้นฟูร่างกายลดความเหนื่อยล้า
เติมความสดชื่นกระปรี้กระเปร่า
ไลโคปีน

สารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มแคโรทีนอยด์
ปกป้องหลอดเลือดหัวใจให้แข็งแรง
วิตามินและแร่ธาตุรวม

เสริมสร้างพลังงาน
บ�ำรุงและซ่อมแซมร่างกาย
ข้อมูลเพื่อการสื่อสารภายใน • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่สามารถป้องกันหรือรักษาโรคได้ • ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

CAL-PLEX
แคล-เพล็กซ์

ปริมาณแคลเซียม
ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย

(Thai Recommended Daily Intakes-Thai RDI)

วัยเด็ก 8-18 ปี

ควรได้รับแคลเซียม
1,000 มิลลิกรัมต่อวัน

วัยผู้ใหญ่ 19-40 ปี 
ควรได้รับแคลเซียม
800 มิลลิกรัมต่อวัน

วัยอายุ 40 ปีขึ้นไป

ควรได้รับแคลเซียม
1,000 มิลลิกรัมต่อวัน
แคลเซียมมิเนอรัลคอมเพล็กซ์จากนม (Milk Calcium Mineral Complex)
ที่ให้แคลเซียมมากกว่านม 200 เท่า* และวิตามินดี (Vitamin D3) ช่วยเสริม
การดูดซึมแคลเซียม และยังให้แร่ธาตุตา่ งๆ ในสัดส่วนทีใ่ กล้เคียงกระดูกคน**

ส่วนประกอบส�ำคัญใน 1 เม็ด

แคลเซียม
125 มก.
(จากมิลค์ แคลเซียม มิเนอรัล คอมเพล็กซ์)
วิตามินดี 3
100 หน่วยสากล
ปริมาณ 60 เม็ด / ราคา 590 บาท
รหัส 75037276
*มิลค์แคลเซียมมิเนอรัลคอมเพล็กซ์ให้แคลเซียมมากกว่าแคลเซียมจากนมวัวในปริมาณที่เท่ากัน
**Glanbia Nutritionals, USA

ข้อมูลเพื่อการสื่อสารภายใน • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่สามารถป้องกันหรือรักษาโรคได้ • ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
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ALGAE CALCIUM-D
แอลจี้ แคลเซียม-ดี

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชิโครี่ไฟเบอร์ แคลเซียม และวิตามินดี ชนิดผง
ชงดื่มรสส้ม โดดเด่นด้วยเทคโนโลยี Calcium Pro-Absorbtion
ที่ช่วยเสริมการดูดซึมแคลเซียม และแร่ธาตุอื่นๆ อีก 72 ชนิด

ส่วนประกอบส�ำคัญต่อ 1 ซอง (15 กรัม)

ชิโครี่ไฟเบอร์ (อินูลิน 92%)
8 กรัม
(ใน 1 ซอง มีใยอาหารทั้งหมด 7.36 กรัม ใยอาหารที่
ละลายน�้ำได้ 7.36 กรัม ใยอาหารที่ไม่ละลายน�้ำ 0 กรัม)
แคลเซียมจากสาหร่ายสีแดง
850 มก.
คิดเป็นปริมาณแคลเซียม 250 มก.
ผงน�้ำส้ม
300 มก.
วิตามินดี 3
เบต้าแคโรทีน
ปริมาณวิตามินเอ

100 หน่วยสากล
1 มก.
555 หน่วยสากล

ปริมาณ 15 กรัม X 15 ซอง
ราคา 800 บาท
รหัส 75030728

แคลเซียมจากสาหร่ายทะเลสีแดง
ประเทศไอซ์แลนด์

13-1-02954-1-0696

แคลเซียมทางเลือกใหม่จากพืชให้ไบโอแอคทีฟ แคลเซียม
เอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยรูปผลึกแคลเซียมโครงสร้างทีค่ ล้าย
เซลล์พืช ท�ำให้มีพื้นที่ผิวมากกว่าผลึกแคลเซียมทั่วไปที่
สกัดได้จากหินปูนถึง 10 เท่า จึงสามารถละลายและดูดซึม
น�ำไปใช้ได้งา่ ยกว่า ทัง้ ยังให้แมกนีเซียม และแร่ธาตุอนื่ ๆ อีก
72 ชนิด
ชิโครี่ไฟเบอร์

แหล่งใยอาหารละลายน�้ำธรรมชาติให้อินูลิน และ ฟรุคโตโอ
ลิโกฟรุคโตส ช่วยปรับสภาพทางเดินอาหาร เสริมการดูดซึม
แคลเซียมกลับสู่ร่างกายได้นานขึ้นและมากขึ้น ทั้งยังปรับ
สมดุลระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นอีกด้วย
ผงน�้ำส้มธรรมชาติและเบต้าแคโรทีน

ดื่มง่าย รสอร่อยด้วยรสน�้ำส้มธรรมชาติ สายพันธุ์ Sweet
Orange จากอเมริกาใต้ และเบต้าแคโรทีน สารสีสม้ ทีพ่ บใน
ธรรมชาติช่วยเพิ่มสีสันให้น่ารับประทาน ปราศจากสี กลิ่น
สังเคราะห์ และสารกันเสีย
วิตามินดี 3

รูปแบบที่สามารถดูดซึมและน�ำไปใช้ได้ดี ซึ่งช่วยส่งเสริม
การดู ด ซึ ม แคลเซียม
ข้อมูลเพื่อการสื่อสารภายใน • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่สามารถป้องกันหรือรักษาโรคได้ • ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี

ได้รับการจดบันทึกในหนังสือ PDR@ (Physicians’ Desk
Reference) คู่มือที่แพทย์และเภสัชกรในสหรัฐอเมริกาและ
หลายประเทศทั่ ว โลกใช้ เ ป็ น แหล่ ง อ้ า งอิ ง ข้ อ มู ล ยาและ
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ

ช่องทางสั่งซื้อและวิธีสั่งซื้อสินค้า

สั่งซื้อทางโทรศัพท์หรือแฟกซ์

โทร. 0-2554-2455
แฟกซ์ 0-2354-2233
เวลาทำ�การ: จันทร์-เสาร์ 9.00-19.00 น.
ปิดบริการวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
และวันสุดท้ายของเดือน

กรุงเทพและปริมณฑล

สั่งซื้อสินค้าหรือสมัครสมาชิกผ่านไลน์
@unileverlife
เวลาทำ�การ: จันทร์-เสาร์ 9.00-19.00 น.
ปิดบริการวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
และวันสุดท้ายของเดือน

กรุงเทพและปริมณฑล

วิธีชำ�ระเงิน: ชำ�ระเงินสดและบัตรเครดิตปลายทาง /

วิธีชำ�ระเงิน: ชำ�ระเงินสดและบัตรเครดิตปลายทาง /
โอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารหรือ ATM

โอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารหรือ ATM
การจัดส่ง: จันทร์-ศุกร์ ภายในวันเดียวกัน หรือ
วันทำ�การถัดไป

การจัดส่ง: จันทร์-ศุกร์ ภายในวันเดียวกัน หรือ
วันทำ�การถัดไป

ต่างจังหวัด

ต่างจังหวัด

วิธีชำ�ระเงิน: โอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
การจัดส่ง : 3-7 วันหลังโอนเงิน

วิธีชำ�ระเงิน: โอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
การจัดส่ง: 3-7 วันหลังโอนเงิน

บริการจัดส่งสินค้า-เก็บเงินปลายทาง เฉพาะการสัง่ ซือ
้ ทางโทรศัพท์และการสัง่ ซือ
้ ทางไลน์แอท
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลแบบชำ�ระเงินปลายทาง
• สั่งสินค้าก่อนเวลา 11.00 น. จะได้รับสินค้าในวันเดียวกัน (ยกเว้นวันหยุด)
• สัง่ สินค้าหลังเวลา 11.00 น. จะได้รับสินค้าในวันทำ�การถัดไป
• ปิดให้บริการสั่งซื้อ 1 วันทำ�การก่อนการปิดยอด

การสั่งซื้อโดยโอนเงินผ่าน ATM, เคาน์เตอร์ธนาคาร และเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ
ส่งหลักฐานการโอนทางไลน์ @unileverlife
สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน หลังโอนเงิน

ชื่อบัญชี บริษัทยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง จำ�กัด
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
ธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขาสุรวงศ์ 2)
เลขบัญชี 064-3-02024-9
กรณีโอนผ่านตู้ ATM เลือกเป็นชำ�ระค่าสินค้าและบริการ
ธนาคารกสิกรไทย (สาขาสีลม)
เลขบัญชี 001-1-29067-1
กรณีโอนผ่านตู้ ATM เลือกเป็นชำ�ระค่าสินค้าและบริการ
เลือกรหัสบริษัท 40040
ธนาคารกรุงเทพ (สาขาสุรวงศ์)
เลขบัญชี 147-3-13565-3

สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์
www.unileverlife.com

• ลงทะเบียนใช้เว็บไซต์
• คลิกเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการใส่ตะกร้าสินค้า
• คลิกดูตะกร้าสินค้าเพื่อตรวจสอบออเดอร์และ
ชำ�ระเงิน
• กรอกรหัสสมาชิกในช่อง Promo Code ใน
ขั้นตอนการชำ�ระเงิน
วิธีการชำ�ระเงิน: หักบัตรเครดิต VISA/MASTER
ผ่านระบบชำ�ระเงินบนเว็บไซต์ หรือชำ�ระเงินปลายทาง
ด้วยเงินสด
การจัดส่ง: 3-7 วัน

ยูนิลีเวอร์ ไลฟ์
บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำ�กัด
161 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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