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

ผลิตภัณฑด์ูแลช่องปากและฟัน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ความงาม 



 P H I LO S O P H Y
เพราะผู้หญิงมีพลังในการเปล่ียนแปลงโลก ด้วยอำานาจแห่งความงามท่ีเป็นอมตะ 
ตราบนิรันดร์ เราจึงรังสรรค์ผลิตภัณฑ์เพ่ือเติมเต็มความเช่ือม่ันและผลักดันให้ 
ผู้หญิงเป็นได้ดังใจปรารถนา โลกจึงต้องหันมาจับตาความสวยเลอค่าท่ีแท้จริง 
 จากภายนอกและภายใน

อาวียองซ์ เข้าถึงพลังแห่งความงามของผู้หญิง ผ่านความเข้าใจอันลึกซ้ึง 
ด้วยการผสมผสานวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และนวัตกรรม เข้าไว้ด้วยกัน เพ่ือให้  
ทุกผลิตภัณฑ์ของเราเป่ียมประสิทธิภาพ และมอบผลลัพธ์ท่ีคุณพิสูจน์ได้จริง

ข้อมูลเพ่ือการใช้ภายใน เคร่ืองสำาอางไม่อาจเปล่ียนแปลงโครงสร้างของร่างกาย



SCIENCE
 ด้วยวิทยาการทางวิทยาศาสตร์อันล้ำาหน้า 

ช่วยเผยปริศนาแห่งธรรมชาติที่ซ่อนเร้นได้อย่างน่าอัศจรรย์

NATURE 
ธรรมชาติรังสรรค์สุดยอดคุณค่า 

เพื่อรอการค้นพบและบรรณาการส่วนผสมอันลึกล้ำา
ที่เราเท่านั้นได้ครอบครอง 

INNOVATION 
นวัตกรรมล้ำาสมัยมอบผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

สู่ทุกหยาดหยดของผลิตภัณฑ์อันเลอค่า



อาวียองซ์ วัน เซรั่มนวัตกรรมสูตรเฉพาะสำาหรับคุณ
aviance THE ONE ALL-IN-ONE SOLUTION

6,290 บาท 

รหัสสินค้า 190016
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เซรั่มนวัตกรรมสูตรเฉพาะสำาหรับผิวคุณ
เม่ือผิวของคุณมีเพียงหน่ึงเดียว จึงต้องการการดูแลผิวเฉพาะคุณ
คนเดียว อาวียองซ์ จึงสร้างสรรค์ อาวียองซ์ วัน เซร่ัมนวัตกรรมท่ี
เข้าใจผิวคุณมากท่ีสุด คร้ังแรกท่ีคุณสามารถออกแบบสูตรผิวสวย
ได้ด้วยตัวคุณเอง เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของผิวอย่างตรงจุด 
และให้คุณปรับเปล่ียนสูตรได้ด่ังใจเพ่ือแก้ปัญหาผิวท่ีเปล่ียนแปลงใน
แต่ละวัน บอกลาการดูแลผิวแบบเดิมๆ แล้วเร่ิมต้นใหม่อย่างเข้าใจผิว
หน่ึงเดียวของคุณ

ประกอบด้วยซูเปอร์เซร่ัมเบส กู้ผิวโทรม และบูสท์เตอร์ดร็อป ตามความ
ต้องการของผิว โดดเด่นด้วยการนำาพลังแห่งธรรมชาติจากสารสกัด
พืชนานาพันธ์ุ ผสานเข้ากับเทคโนโลยี และวิทยาการท่ีเหนือช้ันของ 
อาวียองซ์ ออกแบบมาให้คุณสามารถผสมผสานสุดยอดคุณค่าท่ี 
แตกต่างเข้าด้วยกัน จนกลายเป็นสูตรเฉพาะของคุณคนเดียว 
พร้อมหรือยังท่ีจะเผยผิวสวยในเวอร์ช่ันท่ีดีท่ีสุดของคุณ

ผิวสวยเปล่งประกายสุขภาพดี 14 ประการที่คุณสร้างเองได้

SOFT ROSY PEACH สูตรลับผิวสวยออกแบบเองได้

aviance ONE 
SUPER SERUM
ALL IN ONE SKIN RESCUE
เซรั่มเบส กู้ผิวโทรม

 ปรับสมดุลความชุ่มชื่น
 ปรับผิวให้เนียนนุ่ม
 ปรับสีผิวให้สม่ำาเสมอ
 ปกป้องผิวจากมลภาวะ
 ลดเลือนริ้วรอย  

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

 ขาว  
 ใส 
 ออร่า

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

 ตึง
 แน่น  
 กระชับ

aviance ONE 
MOISTURIZING DROPS
SUPER MOIST • PLUM • SOFT
บูสท์เตอร์ดร็อป บูสท์ผิวฉ่ำา

 ฉ่ำา
 ฟู 
 อิ่มน้ำา 

* ผิวชั้นนอก

- & -

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

สูตรกู้ผิวโทรม บูสท์ผิว ฉ่ำา ฟู อิ่มน้ำา
SUPER SERUM (1) + MOISTURIZING DROPS (M)
1 + M = COMPLETE MOISTURIZING SKIN

สามารถปรับเปลี่ยนปริมาณการใช้ได้ตามความต้องการผิวในแต่ละช่วงเวลา

กลิ่นหอมนุ่มละมุนอันเป็นอัตลักษณ์
เฉพาะของ อาวียองซ์ ซึ่งได้แรงบันดาล
ใจมาจากสวนดอกไม้ยามเช้า กรุ่นกลิ่น
ดอกกุหลาบ พร้อมไม้ดอกนานาพันธุ์ 
ผสานกลิน่หอมสดชืน่บางเบาของผลพชี

กู้ผิวโทรม

5 
ประการ*

บูสท์ผิวขาว

3 
ประการ*

บูสท์ผิวตึง

3 
ประการ*

บูสท์ผิวฉ่ำา

3 
ประการ*



aviance ONE SUPER SERUM 
อาวียองซ์ วัน ซูเปอร์ เซรั่ม 
เซรั่มเบส กู้ผิวโทรม 5 ประการ
ปรับสมดุลความชุ่มชื่น ปรับผิวให้เนียนนุ่ม ปรับสีผิวให้สม่ำาเสมอ ลดเลือนริ้วรอย และ
ปกป้องผิวจากมลภาวะ

SUPER STEMACELLTM TECHNOLOGY POWER PLANT STEM CELLS FUSION        
ผสาน 3 พลังฟื้นบำารุงผิวจากสเต็มเซลล์พืชธรรมชาติ ได้แก่ ต้านอนุมูลอิสระ (Anti      
Oxidant) ต้านมลภาวะ (Anti Pollution) ต้านผิวอักเสบ (Anti Inflammation) 

ซูเปอร์เซรั่มเนื้อน้ำานมเข้มข้นช่วยกู้ผิวโทรมที่ดูเหนื่อยล้าให้กลับมาสดใสเปล่งปลั่งอย่าง
รวดเร็ว ด้วยพลังสารสกัดจากพืชหายาก ประกอบด้วยแอสพารากัสขาว ดอกคามิเลีย  
และสเต็มเซลล์จากฝ้าย สามารถโอบอุ้มและนำาพาสารอาหารซึมสู่ผิวได้อย่างดีเยี่ยม 
ท้ังยงัฟืน้ฟผิูวเนยีนนุม่ ดูสขุภาพดีแบบองคร์วม พรอ้มเพิม่คณุคา่เตม็ประสทิธภิาพสงูสดุ 
เมื่อผสานเข้ากับพลังของบูสเตอร์ดร็อป

ปริมาณ 30 มล. / 2,495 บาท

รหัสสินค้า 190014
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aviance ONE 
MOISTURIZING DROPS 
อาวียองซ์ วัน มอยส์เจอร์ไรซิ่ง ดร็อป 

บูสท์ผิวฉ�่า 3 ประการ ผิวอิ่มน�้า ชุ่มชื่นล�้าลึก 
ผิวฉ�่าวาว แลดูสุขภาพดี ผิวฟู เด้งนุ่ม เนียน
ละเอียด ด้วยพลังจากส่วนผสมเข้มข้นของพืช

เปี่ยมสารอาหารเพื่อบูสท์ผิวฉ�่า ฟู อิ่มน�้า เนื้อ
สัมผัสเจลเข้มข้น สีฟ้าใส

ปริมาณ 11 มล. / 1,265 บาท  

รหัส 190008

aviance ONE
GLOWING DROPS
อาวียองซ์ วัน โกลว์อิ้ง ดร็อป

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

ปริมาณ 11 มล. / 1,265 บาท  

รหัส 190012

aviance ONE 
LIFTING DROPS
อาวียองซ์ วัน ลิฟท์ติ้ง ดร็อป

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

เนื้อสัมผัสนุ่ม สีทองใส

ปริมาณ 11 มล. / 1,265 บาท  

รหัส 190010
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ก่อนใช้ 
ABSOLUTE WHITE C2G

หลังใช้ต่อเนื่อง 8 สัปดาห์ 
ABSOLUTE WHITE C2G

ตัวอย่างภาพถ่ายผิวหน้าด้วยเครื่อง VISIA จากผลการทดสอบทางคลินิก โดยสถานวิจัยเครื่อง
สำาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในอาสาสมัครหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี 
จำานวน 33 คน ที่ใช้ชุดผลิตภัณฑ์ อาวียองซ์ แอบโซลูท ไวท์ ควบคู่กับ อาวียองซ์ แอกทิเวติง  
เอสเซนส์ อย่างต่อเนื่อง 8 สัปดาห์ เมื่อเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2558
*ผิวชั้นนอก
**จากผลการทดสอบทางคลนิกิ โดยสถานวจิยัเครือ่งส�าอางและผลติภณัฑธ์รรมชาต ิมหาวทิยาลยั
นเรศวร ในอาสาสมัครหญิงอายุระหว่าง 25-35 ปี จ�านวน 33 คน ท่ีใช้ชุดผลิตภัณฑ์ อาวียองซ์ 
แอบโซลูท ไวท์ ควบคู่กับ อาวียองซ์ แอกทิเวติง เอสเซนส์ อย่างต่อเนื่อง 8 สัปดาห์ เมื่อเดือน
พฤษภาคม-กรกฎาคม 2558 ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล เครื่องส�าอางไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงสีผิวตามธรรมชาติของบุคคลได้

ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ อาวียองซ์ 
แอบโซลูท ไวท์ เทคโนโลยีการดูแลผิวแห่งอนาคต ด้วยวิทยาการ 
Luminescence C2G Technology ส่งสัญญาณฟื้นบำารุงลำ้าลึก*
ต่อกรกับปัญหาผิวหมองคล้ำาเต็มประสิทธิภาพ เพ่ือผิวกระจ่างใส
อย่างเป็นธรรมชาติ

Global Whitening ผลลัพธ์ผิวดูขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติแบบองค์รวม

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 จุดด่างดำาจางลง 24 ใน 33 คน จากผู้ใช้จริง

ABSOLUTE WHITE C2G 
แอบโซลูท ไวท์ C2G ผลลัพธ์ผิวดูขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ



WELL- BEING CATALOG  I 9WELL- BEING CATALOG  I 8

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

สูตรออกแบบเฉพาะส�าหรับการบ�ารุงผิวยามเช้า 
ดุจการเสริมวิตามินให้แก่ผิว พร้อมรับกับวันใหม่  
ครีมบ�ารุงผิวเนื้อครีมอิมัลชั่นเข้มข้น ซึมซาบเร็ว 
ให้ความชุ่มชื่น ไม่เหนอะหนะผิว พร้อมน�าพลัง 
การบ�ารงุของ Luminescence C2G ทีม่คีณุสมบติั
ชว่ยฟืน้บ�ารงุผวิทีแ่หง้กรา้น พรอ้มตอ่กรกบัปญัหา 
ผวิหมองคล้�า จดุดา่งด�า ชว่ยใหส้ผีวิแลดสูม่�าเสมอ 
เปล่งปลั่ง กระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ

ปริมาณ 50 มล. / ราคา 2,470 บาท  

รหัส 75023687 

ส�าหรับผิวธรรมดาถึงผิวแห้ง 

รหัส 75023688 

ส�าหรับผิวผสมถึงผิวมัน

MOISTURIZING
เติมความชุ่มชื่นให้ผิว

ABSOLUTE WHITE  
BRIGHTENING NIGHT CREAM
แอบโซลูท ไวท์ ไบรท์เทนนิ่ง ไนท์ ครีม

สูตรออกแบบเฉพาะส�าหรับการบ�ารุงผิวยาม
ค่�าคืน มอบการฟื้นบ�ารุงผิวขณะหลับ เพื่อตื่นมา
รับสัมผัสผลลัพธ์ผิวดูกระจ่างใส นุ่มเนียน ครีม
บ�ารุงผวิเนือ้เจลครมีเขม้ขน้ ซมึซาบเรว็ ใหค้วาม
ชุ่มชื่น ไม่เหนอะหนะผิว พร้อมน�าพลังการบ�ารุง
ของ Luminescence C2G ที่มีคุณสมบัติช่วยฟื้น
บ�ารุงผิวท่ีแห้งกร้าน พร้อมต่อกรกับปัญหาผิว
หมองคล้�า จุดด่างด�า ช่วยให้สีผิวแลดูสม่�าเสมอ 
เปล่งปลั่ง กระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ

ปริมาณ 40 กรัม / 2,770 บาท  

รหัส 75023689  

ส�าหรับผิวธรรมดาถึงผิวแห้ง 

รหัส 75023690 

ส�าหรับผิวผสมถึงผิวมัน

MOISTURIZING
เติมความชุ่มชื่นให้ผิว

ABSOLUTE WHITE
BRIGHTENING CLEANSING FOAM
แอบโซลูท ไวท์ ไบรท์เทนนิ่ง เคล็นซิ่ง โฟม

โฟมล้างหน้าเนือ้ละเอยีด ให้สมัผสัเนยีนนุม่ ช�าระ
ล้างสิง่สกปรกบนผวิหน้าอย่างอ่อนโยน พร้อมน�าพลงั
การบ�ารงุของ Luminescence C2G ทีม่คีณุสมบตัิ
ช่วยฟื้นบ�ารุงผิวที่หมองคล�้า ให้ผิวแลดูเปล่งปลั่ง
กระจ่างใส หลังล้างหน้าสัมผัสผิวนุ่มไม่แห้งตึง

ปริมาณ 115 มล. / 1,360 บาท
รหัส 75023686

CLEANSING
ทำาความสะอาดผิว
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INTENSIVE AGE DEFENSE C2G 
อินเทนซีฟ เอจ ดีเฟนซ์ C2G ผลลัพธ์ผิวดูอ่อนเยาว์

ก่อนใช้  
INTENSIVE AGE DEFENSE 

หลังใช้ต่อเนื่อง 8 สัปดาห์ 
INTENSIVE AGE DEFENSE 

7 วัน สู่ผิวชุ่มชื่น เปล่งปลั่ง กระชับ ริ้วรอยดูลดเลือนลง**

*ผิวชั้นนอก

**จากผลการทดสอบทางคลินิกโดยสถานวิจัยเครื่องส�าอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัย

นเรศวร ในอาสาสมัครหญิงอายุระหว่าง 30-60 ปี จ�านวน 33 คน ที่ใช้ชุดผลิตภัณฑ์ อาวียองซ์   

อินเทนซีฟ เอจ ดีเฟนซ์ ควบคู่กับ อาวียองซ์ แอกทิเวติง เอสเซนส์ อย่างต่อเนื่อง 8 สัปดาห์ เมื่อ

เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2558 ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

สู่โลกยุคใหม่ของเทคโนโลยีการดูแลผิวแห่งอนาคต ส่งสัญญาณ
เปี่ยมพลังแห่งผิวดูอ่อนเยาว์ ด้วยผลิตภัณฑ์เพื่อต่อต้านความ     
ร่วงโรยแห่งวัยแบบองค์รวม อาวียองซ์ อินเทนซีฟ เอจ ดีเฟนซ์  
ด้วยวทิยาการ Revival C2G Technology ฟ้ืนบำารงุลำา้ลกึ* และช่วย
ต่อกรกบัปัญหาผิวร่วงโรยจากริว้รอยแห่งวยัเตม็ประสทิธภิาพ

ตัวอย่างภาพถ่ายผิวบริเวณหางตาด้วยเครื่อง VISIOSCAN จากผลการทดสอบทางคลินิกโดย
สถานวิจัยเคร่ืองสำาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมหาวิทยาลัยนเรศวร ในอาสาสมัครหญิงอายุ
ระหว่าง 30-60 ปี จำานวน 33 คน ที่ใช้ชุดผลิตภัณฑ์ อาวียองซ์ อินเทนซีฟ เอจ ดีเฟนซ์ ควบคู่กับ 
อาวียองซ์ แอกทิเวติง เอสเซนส์ อย่างต่อเนื่อง 8 สัปดาห์ เมื่อเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2558

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

Global Anti-Aging ผลลัพธ์ผิวดูอ่อนเยาว์แบบองค์รวม
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INTENSIVE AGE DEFENSE
REVITALIZING NIGHT CREAM
อินเทนซีฟ เอจ ดีเฟนซ์
รีไวทอลไลซิ่ง ไนท์ ครีม

สู ต ร อ อ ก แบบ เ ฉพ า ะ ส� า ห รั บ ก า ร บ� า รุ ง
ผิ ว ย า ม ค่� า คื น  ม อ บ ก า ร ฟื้ น บ� า รุ ง 
ขณ ะ ห ลั บ  ค รี ม บ� า 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 ชุ่ม ช่ื น  
ไม่เหนอะหนะผิว พร้อมน�าพลังการ ฟ้ืนบ�ารุง
ของ Revival C2G ที่มีคุณสมบัติช่วยต่อกรกับ
สัญญาณความร่วงโรยแห่งวัย ชะลอการเกิดริ้ว
รอยตามธรรมชาติ ช่วยให้ผิวแลดูกระชับ ริ้วรอย
ดจูางลง ผวิดเูรยีบเนยีน เปลง่ปลัง่ มชีวีติชีวา ผวิ
จึงแลดูอ่อนเยาว์ขึ้น

ปริมาณ 40 กรัม / 2,770 บาท 
รหัส 75023670 ส�าหรับผิวธรรมดาถึงผิวแห้ง 

รหัส 75023671 ส�าหรับผิวผสมถึงผิวมัน

MOISTURIZING
เติมความชุ่มชื่นให้ผิว

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

สูตรออกแบบเฉพาะส�าหรับการบ�ารุงผิวยามเช้า 
ครีมบ�ารุงผิวเนื้อครีมอิมัลชั่นเข้มข้น ซึมซาบเร็ว 
ให้ความชุ่มชื่น ไม่เหนอะหนะผิว น�าพลังการฟื้น
บ�ารุงของ Revival C2G ที่มีคุณสมบัติช่วยต่อกร
กับสัญญาณความร่วงโรยแห่งวัย ชะลอการเกิด
ริ้วรอยตามธรรมชาติ ช่วยให้ผิวแลดูกระชับ ริ้ว
รอยดูจางลง ผิวดูเรียบเนียนเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวา 
แลดูอ่อนเยาว์ขึ้น

ปริมาณ 50 มล. / 2,470 บาท  
รหัส 75023668 ส�าหรับผิวธรรมดาถึงผิวแห้ง 

รหัส 75023669 ส�าหรับผิวผสมถึงผิวมัน

MOISTURIZING
เติมความชุ่มชื่นให้ผิว

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

โฟมลา้งหนา้เนือ้ละเอยีด ใหส้มัผสัเนยีนนุม่ ช�าระ
ลา้งสิง่สกปรกบนผวิหนา้อยา่งออ่นโยน พรอ้มน�า
พลังการบ�ารุงของ Revival C2G ที่มีคุณสมบัติ
ช่วยฟื้นบ�ารุงผิวที่ร่วงโรยหยาบกร้าน ให้ผิวดู
เปล่งปลั่งหลังล้างหน้า สัมผัสผิวนุ่มไม่แห้งตึง 

ป ริมาณ 115  มล .  /  1 , 360  บาท  
รหัส 75023667

CLEANSING
ทำาความสะอาดผิว
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COLLAGENIC LIFT
คอลาจินิค ลิฟท์ ชุดบำารุงและยกกระชับผิวหน้าอย่างอ่อนโยน
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คอลลาเจน คอลลาเจน
อิลาสติน

Micro Collagen ไมโครคอลลาเจน  
อนุมูลโปรตีนที่เลียนแบบโครงสร้าง

ทางธรรมชาติของคอลลาเจนใต้ชั้นผิว  
ช่วยให้รู้สึกผิวตึงกระชับ 

White Tea ไวท์ที หรือ ชาขาว  
สารสกัดจากธรรมชาติที่ให้ประสิทธิภาพสูง 

ในการเป็นสารแอนตี้อ็อกซิแดนท์  
ชะลอการเกิดริ้วรอย

Elastin อิลาสติน
โมเลกุลขนาดเล็ก เลียนแบบโครงสร้าง 

ธรรมชาติของอิลาสตินใต้ชั้นผิว  
ช่วยเสริมความยืดหยุ่นให้แก่ผิว

COLLAGENIC LIFT  SOLUTION SET 
ชุดคอลาจินิค ลิฟท์ โซลูชั่น
(3 ผลิตภัณฑ์ พร้อมถ้วยผสม แปรง ช้อน และฟองน้ำา)

10,355 บาท  

รหัส 75029628

COLLAGENIC LIFT FACE LIFT CREAM 
คอลาจินิค ลิฟท์ เฟซ ลิฟท์ ครีม

ครีมบ�ารุงยกกระชับผิวหน้าท่ีท�าหน้าท่ีเป็นสาร
แอนตี้อ็อกซิแดนท์ ช่วยชะลอการเกิดริ้วรอย 
แห่งวัย ฟื้นบ�ารุงผิวหน้าท�าให้ผิวรู ้สึกกระชับ 
ยืดหยุ่น แลดอู่อนกว่าวยั ด้วยส่วนผสมของไมโคร
คอลลาเจน อิลาสติน และไวท์ที ช่วยให้ริ้วรอย
แลดูลดเลือนลง       

ปริมาณ 30 กรัม / 4,355 บาท  

รหัส 75029627

MOISTURIZING
เติมความชุ่มชื่นให้ผิว

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

สองผลิตภัณฑ์ส�าหรับขั้นตอนแรกของการผสม 
สดเป็นมาส์คพอกหน้า เพ่ือยกกระชับและฟ้ืนบ�ารุง  
ผิวท่ีอ่อนล้า ด้วยส่วนผสมของไมโคร คอลลาเจน
ช่วยให้รู้สึกผิวตึงกระชับ อิลาสตินช่วยเสริมความ  
ยืดหยุ่นให้ผิว ไวท์ทีท่ีเป็นสารแอนต้ีอ็อกซิแดนท์ 
ช่วยชะลอการเกิดร้ิวรอย พร้อมโยเกิร์ตพาวเดอร์
และ อะโลเวร่า พาวเดอร์ ช่วยกระชับผิวและเติม
ความชุ่มชื่นให้ผิวไม่แห้งตึง

คอลาจินิค ลิฟท์ เฟซ มาส์ค พาวเดอร ์

ปริมาณ 40 กรัม / 3,000 บาท 

รหัส 75029625

คอลาจินิค ลิฟท์ เจล บูสเตอร์ 
ปริมาณ 120 มล./ 3,000 บาท

รหัส 75029626

SPECIAL CORRECTING
ฟื้นบำารุงผิวและดูแลปัญหาผิว

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

สูตรยกกระชับผิวหน้าให้ได้ผลลัพธ์เร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ใช้ เฟซ มาส์ค พาวเดอร์ และ เจล บูสเตอร์ ให้เหมาะสมกับอายุ
อายุ  ระยะแรกที่ใช้   การใช้ต่อเนื่อง

ตำ่ากว่า 25 ปี

25-30 ป ี

30-40 ป ี

40-60 ป ี

60 ปีขึ้นไป

1 ครั้ง/สัปดาห์ ใน 1 สัปดาห์แรก 

2 ครั้ง/สัปดาห์ ใน 2 สัปดาห์แรก 

3 ครั้ง/สัปดาห์ ใน 2 สัปดาห์แรก 

3 ครั้ง/สัปดาห์ ใน 3 สัปดาห์แรก 

ทุกวันใน 3 สัปดาห์แรก

1 ครั้ง/สัปดาห์ หรือทุกๆ 10 วัน 

1-2 ครั้ง/สัปดาห ์

2 ครั้ง/สัปดาห ์

2 ครั้ง/สัปดาห ์

3 ครั้ง/สัปดาห์

ผลลัพธ์ผิวกระชับ เรียบเนียน สีผิวสมำ่าเสมอ 
ภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้ ชุดผลิตภัณฑ ์
ยกกระชับผิวหน้า คอลาจินิค ลิฟท์ อย่างต่อเนื่อง 

  ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์   หลังใช้ 8 สัปดาห์
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ULTIMATE YOUTH DIAMOND CREAM TOTAL REPLENISHING  
FOR FACE AND NECK
อัลติเมท ยูธ ไดมอนด์ ครีม โททัล รีเพลนิชชิ่ง สำาหรับผิวหน้าและลำาคอ

ครีมบ�ารุงผิวหน้าและล�าคอสูตรเข้มข้น เปี่ยมพลังด้วยอนุภาคเพชรบริสุทธิ์ 
คืนความเปล่งปลั่งสู่ผิว มอบสีผิวสม่�าเสมอ พร้อมคืนความรู้สึกแน่นกระชับ 
ลดเลือนริ้วรอยให้แลดูตื้นและจางลง เนื้อครีม Lipomoist และ Silk-Soft  
ซึ่งท�าหน้าที่เสมือนแผ่นฟิล์มบางเฉียบระดับโมเลกุล ช่วยโอบอุ้มความ 
ชุ่มชื่น คืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวแลดูอิ่มเอิบยาวนาน

ขนาด 45 กรัม และขนาดพกพา 20 กรัม / 10,210 บาท

รหัส 190101

MOISTURIZING
เติมความชุ่มชื่นให้ผิว

ผลการทดสอบทางคลินิก ผลิตภัณฑ์ อาวียองซ์ อัลติเมท ยูธ
ไดมอนด์ ครีม โททัล รีเพลนิชชิ่ง สำาหรับผิวหน้าและลำาคอ

• ผิวมีความชุ่มชื่นเพิ่มขึ้นทันที 37.7% หลังทาผลิตภัณฑ์  30 นาท ี
  (ทดสอบในผู้หญิงชาวเอเชียจ�านวน 33 คน อายุ 45-59 ปี) 
• รอยกร้านของผิวดูเรียบเนียนขึ้น 30%*  
  (ภาพถ่ายโดย Skin Evidence VProbe)

       ก่อนใช ้   หลังใช้ 8 สัปดาห์

*ผลการทดสอบทางคลินิก ในผู้หญิงอายุ 53-70 ปี จ�านวน 29 คน

ULTIMATE YOUTH                                                 
อัลติเมท ยูธ
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WHITE-ESSENCE  NIGHT CREAM
ไวท์-เอสเซนซ์ ไนท์ ครีม

ครีมบ�ารุงผิวส�าหรับกลางคืน ด้วยส่วนผสของ 
สารสกัดผลไม้และ Heal thy Whi ten ing 
Vitamin ท่ีจะช่วยให้ผิวหน้าขาวเนียนนุ่มอย่าง 
เป็นธรรมชาติ รู้สึกผิวกระชับ แลดูอ่อนเยาว์ 
หลังการใช้อย่างต่อเนื่อง

ปริมาณ 50 กรัม / 1,175 บาท  
รหัส 75028987

MOISTURIZING
เติมความชุ่มชื่นให้ผิว

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

ครีมบ�ารุงผิวส�าหรับกลางวันท่ีช่วยให้ผิวค่อยๆ
แลดูขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติหลังการใช้อย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยคุณค่า Healthy Whitening  
Vitamin พร้อมปกป้องผิวจากรังสียูวีเอและยูวีบี 
ด้วยเอสพีเอฟ 15

ปริมาณ 45 มล. / 1,055 บาท  
รหัส 20100194

MOISTURIZING
เติมความชุ่มชื่นให้ผิว

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

TREATMENT ESSENCE
ปลุกผิว พร้อมรับการบำารุง

WHITE-ESSENCE 
ไวท์-เอสเซนซ ์ผิวขาวเนียนใสอย่างเป็นธรรมชาติ 
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ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดผิวหน้า เคล็นเซอร์สูตรน้ำาท่ีโดดเด่น
ด้วยนวัตกรรม Hydranized-Micelle Technology พร้อมด้วย 
กลูตาไธโอนใน Gluta Shine Technology วิทยาการจากประเทศ
ญี่ปุ่น เพ่ือผิวสว่าง แลดูขาวกระจ่างใส ผสานสองวิทยาการความ
งาม Micellar Technology ดูดจับเครื่องสำาอางและสิ่งสกปรก
บนใบหน้า และ Ionized Water น้ำาประจุลบ เทคโนโลยีสิทธิบัตร
จากประเทศญี่ปุ่นที่ผลักสิ่งสกปรกตกค้างออกจากผิวหน้า เพิ่ม
ประสิทธิภาพการซอกซอนทำาความสะอาด และรักษาความชุ่มชื่น 
คืนสมดุลแก่ผิว

พร้อมปลอบประโลมผิวด้วยสารสกัดจากธรรมชาติจากคาโมมายล์ 
(Camomile) ดอกไม้สายพันธุ์จากยุโรป มีคุณสมบัติช่วยฟ้ืนบำารุง
และปลอบโยนผิวให้รู้สึกสบายสดชื่น และ ชาขาว (White Tea) สาร
สกัดจากชาวขาวสายพนัธุด์ ีอดุมดว้ยสารโพลฟีีนอล (Polyphenol)  
มคุีณสมบตัแิอนตีอ้อกซแิดนท ์พรอ้มชว่ยลดการสะสมของแบคทเีรยี 
บนผิวหนัง

ปริมาณ 300 มล. / 1,135 บาท  

รหัส 75029598

AQUA GLUTA MICELLAR 
อะควา กลูตา ไมเซลลาร ์เคล็นเซอร์สูตรน้ำาประจุลบ เพื่ออีกขั้นของผิวสะอาด กระจ่างใสมีออร่า

เทคโนโลยีเพื่อการทำาความสะอาดผิว ดูดผลัก รักษาความชุ่มชื่น ผิวสว่าง แลดูขาวกระจ่างใส
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*เมื่อใช้ อาวียองซ์ แอบโซลูท ไวท์ ครบชุดผลิตภัณฑ์ ควบคู่กับ อาวียองซ์ ออร่า บูสเตอร์ แอนตี้
ออกซิแดนท์ เอสเซนส์ เป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล 
เครื่องส�าอางไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสีผิวตามธรรมชาติของบุคคลได้
**ผิวชั้นนอก 

ปริมาณ 200 มล. / 2,000 บาท  

รหัส 190021

AURA BOOSTER
ออร่า บูสเตอร์ แอนตี้ออกซิแดนท์ เอสเซนส ์ปลุกผิวให้อิ่มเอิบ

ทรีทเม้นท์ เอสเซนส์ เป่ียมประสิทธิภาพด้วย C2G Technology ผสาน
ส่วนผสมของสารสกัดเข้มข้นจากแพลงก์ตอนและสาหร่ายทะเลสีแดง 
สายพันธ์ุเฉพาะ ด้วยเอกลักษณ์ของเซลล์ใต้มหาสมุทรอันอ่ิมเอิบด้วย
น้ำา จึงช่วยปลุกผิว เปิดสัญญาณความนุ่มชุ่มช่ืน อันเป็นพ้ืนฐานแห่งผิว
สวยดูแข็งแรงสุขภาพดี

ปลุกผิว…เปิดสัญญาณผิวนุ่ม ชุ่มชื่น พื้นฐานแห่งผิวสวย ดูเปล่งประกายออร่า*
เนื้อสัมผัสนวลนุ่มลื่นขณะลูบไล้ประหนึ่งได้ปลุกปลอบประโลมผิว 
รู้สกึถึงความชุ่มช่ืนท่ีซมึซาบ ช่วยเติมและกักเก็บน้ำาในช้ันผวิ** คงไว้
ซึ่งผิวสัมผัสนุ่มชุ่มชื่น เนียนลื่น อิ่มเอิบ ดุจผิวอิ่มน้ำา ใช้ร่วมได้กับทุก
ผลิตภัณฑ์บำารุงผิวของคุณ เพื่อส่งเสริมการทำางานของผลิตภัณฑ์
บำารุงผิวในขั้นต่อไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ
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CLEANSING
ทำาความสะอาดผิว

PERFECTING-EFFECT 
MILKY CLEANSER
เพอร์เฟคท์ติ้ง-เอฟเฟคท์ มิลค์กี้ เคล็นเซอร์

ครมีน�า้นมสตูรพเิศษ ใช้เชด็ท�าความสะอาดเครือ่ง
ส�าอางและสิ่งสกปรกได้อย่างนุ่มนวล พร้อมส่วน
ผสมของน�้ามันอโวคาโด และอะโลเวร่า

ปริมาณ 180 มล. / 770 บาท

รหัส 190006

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

โลช่ันใสเนื้อบางเบาส�าหรับเช็ดท�าความสะอาด
เครื่องส�าอางบริเวณผิวรอบดวงตาและริมฝีปาก 
มีส่วนผสมของสารสกัด Aloe และ Cucumber 
Extract เหมาะส�าหรับการเช็ดท�าความสะอาด
มาสคาร่าชนิดกันน�้า และลิปสติกชนิดติดทน
นานได้หมดจด ไม่ท้ิงคราบมัน เหมาะส�าหรับ
ทุกสภาพผิว

ปริมาณ 120 มล. / 1,370 บาท 

รหัส 75033317

CLEANSING
ทำาความสะอาดผิว

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

น�้ามันเพื่อการท�าความสะอาดเครื่องส�าอางแบบ
กันน�้าและครีมกันแดด ด ้วยส ่วนผสมทรง
ประสิทธิภาพจากน�้ามันธรรมชาติ 100% จาก   
Jojoba Oil, Macadamia Nut Oil และ Sun 
Flower Oil ปราศจากวัตถุกันเสีย เม่ือสัมผัส 
กับน�้าจะแปรสภาพเป็นน�้านมซึ่งมีอนุภาคเล็ก 
ช่วยละลายสิ่งสกปรกและความมันตกค้างที่
สะสมอุดตันบริเวณรูขุมขน ซ่ึงไม่สามารถล้าง
ออกได้ง ่าย ด้วยผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาด
ทั่วไป* ท้ังยังคงความชุ่มชื่นให้กับผิวหลังล้าง
หน้า ผิวจึงรู้สึกเนียนนุ่ม ไม่แห้งตึง
*ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดท่ีไม่ใช่น�้ามัน 100%

ปริมาณ 190 มล. / 2,395 บาท

รหัส 75035183

CLEANSING
ทำาความสะอาดผิว

PERFECTING-EFFECT
เพอร์เฟคท์ติ้ง-เอฟเฟคท์
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PERFECTING-EFFECT EYE GEL
เพอร์เฟคท์ติ้ง-เอฟเฟคท์ อาย เจล

เจลใสที่ช่วยลดรอยหมองคล�้ารอบดวงตา ซึมซาบเร็ว เปี่ยมด้วยคุณค่าจาก 

Anti-Bag & Dark Circle Nutrition™ ช่วยลดรอยหมองคล�้ารอบดวงตา ด้วย

สารสกัดชีวภาพ Actiflow® สารสกัดจากใบและเปลือกต้นวิทซ์ ฮาเซล น�้าแร่

จากใต้ผิวท้องทะเลลึกกว่า 22 เมตร ในเขต North Brittany ประเทศฝรั่งเศส 

และสารสกัดจากชาเขียว พร้อมด้วยสารสกัดธรรมชาติ Aloe Vera Extract 

ที่ช่วยมอบความชุ่มชื่นให้ผิวรอบดวงตาอย่างอ่อนโยน

ปริมาณ 25 มล. / 1,315 บาท
รหัส 66817999

PERFECTING-EFFECT EYE CREAM
เพอร์เฟคท์ติ้ง-เอฟเฟคท์ อาย ครีม

ครมีลดเลอืนริว้รอยแห่งวยัของผวิรอบดวงตา ด้วยคณุค่าของ Anti-Wrinkle 

Nutrition™ จากสารบ�ารงุส�าคญั 4 ชนดิ สารสกดัจากต้นอลัฟัลฟา ช่วยเสรมิ

การท�างานของผิว น�้ามันสกัดจากเมล็ดองุ่นสายพันธุ์จากฝรั่งเศสช่วยเพิ่ม

มอยซ์เจอร์ไรเซอร์ให้ผิว สารสกดัจากดอกลลิล่ีขาวมอบความชุม่ชืน่ วิตามนิอี 

ธรรมชาติเป็นสารแอนตี้อ็อกซิแดนท์ และเพิ่มความนุ่มนวลให้ผิว อีกทั้งยัง

ช่วยลดเลือนริ้วรอย

ปริมาณ 25 มล. / 1,655 บาท
รหัส 75037828

MOISTURIZING
เติมความชุ่มชื่นให้ผิว

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

หน้าและคอ หลัง รักแร้

ขาหนีบ ขา ตาตุ่ม

ข้อศอก หน้าอก
 และบริเวณบิกินี่

ก้น

ดูแลผิวได้ล้ำาลึก สะอาด เนียนนุ่ม ทุกสัดส่วน
ขาวกระจ่างใสใน 1 นาที

 SMOG-SHIELD 
 EXTRACT
สารสกัดจากน้ำาตาลปกป้องผิว
จาก PM 2.5 และลดการเกาะติด
ของฝุ่นขนาดจิ๋วบนใบหน้า

ผสานพลังสารสกัดจากธรรมชาต ิ
 ปราศจากพาราเบน น้ำาหอม และแอลกอฮอล์

 NATURAL WHITE  
 DETOX CLAY
โคลนขาวดีท็อก ซ์ผิวจาก ส่ิง 
สกปรก ลา้งความมนั และสิง่อดุตนั 
อย่างล้ำาลึก                  *ผิวชั้นนอก

 ANTIPOLLUTION  
 PLANT EXTRACTS 
สารสกัดจากพืชตระกูลม้ินท์  
เป็นเกราะปกป้องผิว มาตรฐาน 
ECOCERT การันตีคุณภาพ

 100% BIO
 PURE LEMON
สารสกัดจากไบโอเพียวเลมอน
ช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสอย่างเป็น
ธรรมชาติ

 MELTED
 CHARCOAL
  BEADS
ชา ร์โคลบีด ดีท็อก ซ์ผิวจาก 
มลภาวะแ ล ะ ค ร า บ ไ ข มัน ท่ี มี
โมเลกุลขนาดเล็ก

JAPANESE GLUTATHIONE
กลูตาไธโอน ลดร้ิวรอยจุดด่างดำา 
เพ่ือผิวเนียนใสเปล่งประกาย

GLUTA LEMON NATURAL DETOXIFYING CLAY MASK
กลูตา เลมอน เนเชอรัล ดีท็อกซิฟายอิ้ง เคลย์ มาส์ค
มาส์คโคลนขาวที่มีคุณสมบัติช่วยขจัดสิ่งสกปรก ดีท็อกซ์ผิวได้ล้�าลึก และ
ดูดกล่ินไม่พึงประสงค์ออกจากผิว ผสานพลังสารสกัดจากธรรมชาติ 6 ชนิด 
ไดแ้ก่ น้�าตาล โคลนขาว พชืตระกลูมิน้ท ์ไบโอเพยีวเลมอน ชาร์โคลบดี และ 
กลูตาไธโอน ปราศจากพาราเบน น้�าหอม 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 

ครีมกระชับผิวช่วยลดปัญหาผิวไม่กระชับเรียบเนียน คืนความเนียนเรียบ 
พร้อมเพิ่มความรู้สึกกระชับตึงของผิว ด้วยเนื้อครีมบางเบาให้ความชุ่มชื่น
แต่ไม่เหนียวเหนอะหนะ พร้อมปรนนิบัติผิวให้ผ่อนคลายสดชื่น

ปริมาณ 250 มล. / 2,660 บาท
รหัส 75003523

CONCENTRATED ANTI-CELLULITE CREAM  
คอนเซนเทรต แอนตี้-เซลลูไลท์ ครีม ดูแลเรือนร่างให้ผิวกระชับเรียบเนียน

Reduce
ลด
ช่วยลดปัญหาผิวไม่เรียบเนียน ด้วยคุณสมบัติ
ส�าคัญของ Lipo Reduction Complex สารสกัด
จากสาหร่ายสีน�้าตาลใต้ทะเลลึก Laminaria  
Digitata และดอกบัว Nelumbo Nucifera

Firm 
กระชับ
ช่วยคืนความรู้สึกตึงกระชับสู่ผิว ด้วยคุณสมบัติ
ของ Elastro-Firming Booster Agent ช่วยคืน
ความกระชับแน่นตึงสู่ผิว

Smoothen
เรียบเนียน
คนืความเรยีบเนยีนนุม่ลืน่ให้กบัผวิ Smooth and 
Moist Texture สูตรพิเศษที่เนื้อครีมเข้มข้น แต่
ให้สัมผัสเบาสบายผิวไม่เหนียวเหนอะหนะ ช่วย
ปรับสภาพผิวให้ดูเรียบเนียน นุ่มลื่น น่าสัมผัส 
พร้อมคืนความชุ่มชื่นให้ผิว เผยผิวเรียบเนียน
แบบดูสุขภาพดี

        ภาพระดับของผิวที่มีปัญหาผิวไม่กระชับเรียบเนียนที่ลดลง
        หลังใช้ 4 สัปดาห์

ข้อมูลการทดสอบทางคลินิกถึงประสิทธิภาพของสารส่วนประกอบ
ใน Lipo-Reduction Complex

              ก่อนใช้       หลังใช้ 4 สัปดาห์
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GLUTA ORANGE
อาวียองซ์ กลูตา ออเร้นจ์

ผิวใสทั้งตัว ไม่กลัวแดด
มาต้อนรับความสวยในนิยามใหม่ของสาวๆ กันกับการเอ็นจอยไลฟ์สไตล์แอคทีฟ 

แฮปปี้กับแสงแดด และสนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งได้โดยไม่ต้องกลัวผิวหมองคล้ำา กร้าน เกรียม 
หรือแก่ก่อนวัย เผยผิวใสกับสีผิวในแบบของคุณ เพิ่มความเปล่งประกายมีชีวิตชีวา ท้าแดดได้ทุกวัน 

เพราะรังสียูวีเป็นสาเหตุปัญหาผิวคล้ำาเสีย กระ ฝ้า จุดด่างดำา ริ้วรอยก่อนวัย และทำาร้ายลึกถึงคอลลาเจน
ในชั้นผิวโดยที่เราไม่รู้ตัว การทากันแดดเพื่อปกป้องผิวจากการทำาร้ายของแสงแดดจึงไม่เพียงพอ 

แต่ยังต้องครอบคลุมถึงการฟื้นฟูผิวที่ถูกทำาร้าย เพื่อให้ผิวกลับมาแลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ 

ผงชงกลตูาผสมเรดออเร้นจ์ รสชาตเิบาสดช่ืน 
ดื่มง่ายสไตล์ Infused Water เพียงละลาย
ผลติภณัฑ์ 1 ซอง ในนำา้ 150 มล. จะเป็นนำา้เปล่า
หรือเครื่องด่ืมท่ีคุณช่ืนชอบก็ได้ ดื่มวันละ 1 
ซอง และด่ืมเพิม่อกี 1 ซอง หลงักจิกรรมกลาง
แจ้ง (ไม่แนะนำาให้ละลายในนำ้าร้อนจัดหรือ 
นำาไปปรุงอาหาร) 

BEAUTY FROM WITHIN
เสริมผิวสวยจากภายใน

GLUTA ORANGE BEAUTY SUPPLEMENT
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กลูตา-ออเร้นจ ์

จากส่วนผสมของ แอล-กลูตาไธโอน ผสมสารสกัดจาก 
ส้มสีแดง วิตามิน และเซอรามายด์จากสารสกัดจากข้าว 
Red Orange Complex สารสกัดจากสัมสีแดงนำาเข้า 
จากประเทศอิตาลี แอล-กลูตาไธโอน (l-glutathione)
นำาเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ไม่แต่งสี ไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์
ไม่เติมนำ้าตาล ไม่ใส่สารกันเสีย

ขนาด 5 กรัม x 15 ซอง / 1,800 บาท 

รหัส 75035547
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UV EXPERT GLUTA ORANGE MULTI DEFENSE & PROTECTION 
SPF 50+ / PA++++
ยูวี เอกซ์เพิร์ท กลูตา ออเร้นจ์ มิลติ ดีเฟนซ์ แอนด์ โพรเทคชั่น 
เอสพีเอฟ 50+ / พีเอ++++

เซรั่มเนื้อนำ้านมบำารุงผิวและปกป้องผิวจากแสงแดดสำาหรับผิวหน้าและผิวกาย ปกป้องผิว
จากทุกกิจกรรมที่ต้องเผชิญแสงแดด คัดสรรสารสกัดส้มสีแดง กลูตาไธโอน และสารสกัด
ที่มีต้นกำาเนิดจากพืชพรรณธรรมชาติ ผสานการปกป้องผิวจากรังสี UVA และ UVB รวม
ทั้ง Blue light และ Infrared จนถึงมลภาวะอื่นๆ จากแสงแดด อันเป็นสาเหตุหลักของ
ปัญหาผิว ช่วยฟื้นบำารุงและป้องกันผิวจากริ้วรอยก่อนวัย เพิ่มความชุ่มชื่นและปรับผิวให้
ดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ สูตรกันนำ้าให้เนื้อสัมผัสบางเบา สามารถทาได้ทั้งก่อนออก
แดดและในระหว่างวันโดยไม่ท้ิงความมันและคราบขาว พร้อมกลิ่นหอมอ่อนๆ ให้ความ
สดชื่นรู้สึกแอ็คทีฟตลอดวัน 

ปริมาณ 60 มล. / 2,210 บาท 

รหัส 190020

PROTECTING
ปกป้องผิวจากรังสียูวี

UV EXPERT GLUTA ORANGE 
ยูวี เอกซ์เพิร์ท กลูตา ออเร้นจ์
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5 คุณค่าแห่งพลังการปกป้องผิว
Red Orange Complex
สารสกัดส้มสีแดง นำาเข้าจากประเทศอิตาลี ปกป้อง
ความร่วงโรยของผิวจากรังสียูวี ลดการแดง
อักเสบจากผิวแพ้แดด ช่วยลดเลือนจุดด่างดำา 
พร้อมปรับสีผิวให้กระจ่างใส

Glutathione
กลูตาไธโอนนำาเข้าจากประเทศญี่ปุ ่น สารแอนตี ้
อ็อกซิแดนท์เพ่ือการต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยให้ผิว
แลดูกระจ่างใส พร้อมลดเลือนจุดด่างดำา

Avocado Extract
สารสกัดจากอะโวคาโดที่ผ่านกระบวนการพิเศษ
ช่วยลดและควบคุมความมันอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะบริเวณ T-Zone ซึง่มกัก่อให้เกดิปัญหาสวิ

Aqua Ceria
แร่ธาตุหายากจากธรรมชาติชนิดพิเศษ Aqua 
Ceria หรือ Cerium Oxide สารป้องกันแสงแดด
รูปแบบใหม่ที่ไร้ร่องรอย ไม่ทิ้งคราบขาวบนผิว 
(Invisible UV Protection) ประสิทธิภาพเหนือ
กว่า* ปกป้องผิวครอบคลุมทั้ง UVA UVB และ 
B lue  L ight  ท้ังจากแสงแดดและ อุปกรณ ์
อิเล็กทรอนิกส์

Arabian Cotton Extract
สารสกัดจาก Stem Cell ของฝ้ายอาราเบียนท่ีเพาะ
ปลูกท่ามกลางแดดร้อนและทะเลทราย จึงเปี ่ยม
ด้วยสารสำาคัญที่ปกป้องตนเองจากแสงแดดและ
ความร้อน ป้องกันอนุมูลอิสระที่ เกิดจากรังสี
อินฟราเรด

*เทียบกับ UV Expert สูตรเก่าของ อาวียองซ์

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 
เซรั่มเนื้อนำ้านม ซึมซาบเร็ว ให้สัมผัสบางเบาดุจอากาศ พร้อมปรับสภาพผิวให้เนียนใส 
ด้วย Airy Priming Effect ใช้ทาได้ทั่วใบหน้าและลำาตัว

Water Resistant 
เป็นเซรั่มกันแดดชนิดกันนำ้าที่มีเนื้อเบาสบาย ไม่เหนอะหนะ ติดทนแม้เหงื่อออก
หรือเล่นกิจกรรมในนำ้า  

MULTI DEFENSE & PROTECTION
พลังสตรอง เพื่อการปกป้องผิวอย่างครอบคลุม
ท้าทายรังสีจากแสงแดดและมลภาวะรอบกายได้อย่างอยู่หมัด กับผลิตภัณฑ์ อาวียองซ์ 
ยูวี เอกซ์เพิร์ท กลูตา ออเร้นจ์ เซรั่มกันแดดเนื้อนำ้านมบำารุงผิว และปกป้องผิวจาก
แสงแดดสำาหรับผิวหน้าและผิวกาย พัฒนาเฉพาะเพื่อการปกป้องผิวคุณจากทุกกิจกรรม
ที่ต้องเผชิญแสงแดด พร้อมส่วนผสมคัดพิเศษ ออกแบบให้ทำางานผสานกันอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพจากสารสกัดส้มสีแดง กลูตาไธโอน และสารสกัดที่มีต้นกำาเนิดจากพืชพรรณ
ธรรมชาติ เป็นปราการปกป้องผิวสวยแกร่งจาก รังสียูวีเอ ยูวีบี แสงสีฟ้า และรังสีอิน
ฟาเรด รวมถึงมลภาวะอื่นๆ อันเป็นสาเหตุหลักของปัญหาผิว



GLUTA WHITENING MOISTURE 
กลูตา ไวท์เทนนิ่ง มอยซ์เจอร์ เผยผิวกายเนียนนุ่ม ขาวกระจ่างใส
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GLUTA WHITENING 
MOISTURE BODY EXFOLIATOR
กลูตา ไวท์เทนน่ิง มอยซ์เจอร์ บอด้ี เอ็กซ์โฟลิเอเตอร์ 

เจลขัดผิวกายท่ีไม่ท�าร้ายผิว ช่วยเสริมการผลัด
เซลล์ผิวและขจัดเซลล์ผิวท่ีหมองคล�้าออกอย่าง
อ่อนโยนด้วยส่วนผสมจากเม็ดโจโจบา สารสกัด
จากผลไม้หลากชนิด Triple Fruition Complex  
จากอซิโลรา เกรฟฟรุ้ต วินเทอร์เชอร์รี และ 
วิตามินบี 3 ให้ผิวเปล่งปลั่ง พร้อมกลูตาไธโอน 
ใน Gluta Shine Technology วิทยาการจาก
ประเทศญีปุ่น่ มอบผิวแลดูขาวกระจ่างใส ผสาน 
C2G Technology อุดมด้วยมอยซ์เจอร์ไรเซอร์
บ�ารุงผิว พร้อมเคลือบผิวให้เนียนนุ่มพร้อมกลิ่น
หอมอ่อนๆ ของ Secret Garden

ปริมาณ 180 มล. / 435 บาท 

รหัส 75035307

GLUTA WHITENING 
MOISTURE BODY WASH
กลูตา ไวท์เทนนิ่ง มอยซ์เจอร์ บอดี้ วอช

ครีมอาบน�้าสูตรปราศจากไขสบู่ 100% ด้วย 
กลูตาไธโอนส่วนผสมส�าคัญใน Gluta Shine  
Technology วิทยาการจากประเทศญี่ปุ่น ผสาน 
C2G Technology ที่อุดมด้วยมอยซ์เจอร์ไรเซอร์
บ�ารงุผวิ พร้อมสารสกดัTriple Fruition Complex  
จาก อซิโลรา เกรฟฟรุ ้ต และ วินเทอร์เชอร์ร ี
ท�าความสะอาดผิวอย่างอ่อนโยน มอบผิวขาว
กระจ่างใส พร้อมเคลือบผิวให้เนียนนุ่มด้วยฟิล์ม
มอยซ์เจอร์ไรเซอร์ หลงัอาบน�า้สดชืน่ได้ตลอดวนั
ด้วยกลิ่นหอมอ่อนๆ ของ Secret Garden

ปริมาณ 380 มล. / 460 บาท 

รหัส 75035306

GLUTA WHITENING 
MOISTURE BODY LOTION
กลูตา ไวท์เทนนิ่ง มอยซ์เจอร์ บอดี้ โลชั่น

โลชั่นบ�ารุงผิว ด้วยกลูตาไธโอนใน Gluta Shine 
Technology วิทยาการจากประเทศญี่ปุ่นท่ีมอบ 
คุณค่าการบ�ารุงผิวทั่วเรือนร่าง ผสาน C2G 
Technology จากสารสกัดแพลงตอนและสาหรา่ย
ทะเลสีแดงที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้ผิว พร้อม
สารสกัด Triple Fruition Complex จาก อซิโลรา  
เกรฟฟรุ้ต วินเทอร์เชอร์รี และวิตามินบี 3 ช่วย
ลดเลือนจุดด่างด�าและความหมองคล้�าที่เกิดจาก
แสงแดด คนืผวิกระจา่งใสอยา่งเปน็ธรรมชาตเิม่ือ
ใช้เป็นประจ�า พร้อมเคลือบผิวให้เนียนนุ่มด้วย
ฟิล์มมอยซ์เจอร์ไรเซอร์ มอบผิวสดชื่นด้วยกลิ่น
หอมอ่อนๆ ของ Secret Garden

ปริมาณ 380 มล. / 560 บาท 

รหัส 75035304



PERFEC RADIANCE
เพอร์เฟค เรเดียนซ ์สารอาหารเพื่อ...เธอ
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PERFEC RADIANCE BEAUTY SUPPLEMENT 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพอร์เฟค เรเดียนซ์ 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีส่วนประกอบของสารสกัดเปลือกสนฝร่ังเศส  
Pycnogenol®, สารสกัดผลทับทิม, น้ำามันเมล็ดโบราจ, ซิงค์ อะมิโน แอซิด  
ไม่ใส่สารกันเสีย และเจือสีธรรมชาติ

ปริมาณต่อกล่อง 60 แคปซูล / 5,280 บาท

รหัส 75038148

BEAUTY FROM WITHIN
เสริมผิวสวยจากภายใน



COLLAGEN MATRIX
คอลลาเจน แมทริกซ ์เพื่อผิวแลดูกระชับอ่อนเยาว์จากภายใน
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สูตร Fast Absorption เสริมประสิทธิภาพของ ไฮโดรไลซ์ คอลลาเจน 
จากปลา ด้วยส่วนผสมใหม่จากงานวิจัย คอลลาเจน ไดเปปไทด์ ทดแทน
คอลลาเจน ไตรเปปไทด์ ในสูตรเดิม ซ่ึงมีโมเลกุลเล็กกว่าเพียง 200 ดาล
ตัน จึงดูดซึมได้เร็ว และมากกว่า คอลลาเจน ไตรเปปไทด์ ถึง 55 เท่า(1)

COLLAGEN MATRIX BEAUTY SUPPLEMENT 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คอลลาเจน แมทริกซ์ 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจน 100% มีส่วนประกอบของ ไฮโดรไลซ์ 
คอลลาเจน และไฮโดรไลซ์คอลลาเจนไดเปปไทด์

(1) Ichikawa, S, (2010). International Journal of Food Sciences and Nutrition, 1-9.

ปริมาณ 6 กรัม x 15 ซอง / 1,800 บาท  

รหัส 75034033

ไม่เติมไขมัน

ไม่เติมน้ำาตาล

ไม่แต่งสีและรส

ไร้กลิ่นคาวปลา

ไม่ใส่สารกันเสีย

NON GMO

คอลลาเจน
บริสุทธิ์
100%

ส่วนประกอบสำาคัญต่อ 1 ซอง (6 กรัม)

ไฮโดรไลซ์คอลลาเจนจากปลา 5,400 มก.

ไฮโดรไลซ์คอลลาเจน ไดเปปไทด์ 600 มก.

ไม่ใส่วัตถุกันเสีย วัตถุแต่งกลิ่นรสและสี

BEAUTY FROM WITHIN
เสริมผิวสวยจากภายใน
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AVIANCE HAND SANITIZER
อาวียองซ์ แฮนด์ แซนิไทเซอร์

AVIANCE HAND SANITIZER
อาวียองซ์  แฮนด์ แซนิไทเซอร์ 
เจลล้างมือมีวิตามินบำารุงผิว สะอาด ถูกอนามัย ไม่ต้องล้างออก
ผลติภณัฑ์ใช้ท�าความสะอาดมอื ช่วยลดการสะสมของแบคทเีรยี 99.999%* 

ไม่ต้องใช้น�้า พร้อมบ�ารุงในขวดเดียว ลดการสะสมของสิ่งสกปรกเพื่อ 

สุขอนามัยส�าหรับมือ ประกอบด้วยเอทิลแอลกอฮอล์บริสุทธ์ิ 95% ท่ีมี

ปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่าร้อยละ 70 โดยปริมาตร** ผ่านการผลิตจาก

โรงงานที่ได้รับใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ ผสาน

วิตามินบี5 ที่จะช่วยให้ผิวเนียนนุ่ม ชุ่มชื่น เนื้อสัมผัสบางเบา เกลี่ยง่าย 

ไม่ทิ้งคราบ ไม่เหนียวมือ พร้อมน�้าหอมกลิ่นหอมสะอาดสดชื่น เอกลักษณ์

เฉพาะของอาวียองซ์

ปริมาณ 260 กรัม / 465 บาท
รหัสสินค้า 190106

AVIANCE HAND SANITIZER CLEANSING SPRAY
อาวียองซ์ แฮนด์ แซนิไทเซอร์ คลีนซิ่ง สเปรย์
สเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัย สำาหรับทำาความสะอาดมือ ขนาดพกพา
ผลติภณัฑ์ใช้ฉดีพ่นเพือ่ท�าความสะอาดมอื  ช่วยลดการสะสมของแบคทเีรยี 

99.999%* โดยไม่ต้องล้างออก ท�าความสะอาดมอื ไม่ต้องใช้น�า้ พร้อมบ�ารงุ

ในขวดเดียว ลดการสะสมของสิ่งสกปรกเพื่อสุขอนามัยส�าหรับมือประกอบ

ด้วยเอทิลแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95% ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่าร้อยละ 

70 โดยปริมาตร** ผ่านการผลิตจากโรงงานท่ีได้รับใบจดทะเบียนสถาน

ประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ ผสานวิตามินบี5 ที่จะช่วยให้ผิวเนียนนุ่ม 

ชุ่มชื่น สเปรย์สีใส ไม่ท้ิงคราบ พร้อมน�้าหอม กลิ่นหอมสะอาดสดชื่น 

เอกลักษณ์เฉพาะของอาวียองซ์

ปริมาณ 100 มิลลิลิตร / 255 บาท
รหัสสินค้า 190110

*จากผลการทดลองในหลอดทดลองตามมาตรฐาน EN1276 : 2009 ระยะเวลาฆ่าเชื้อ S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa, E. coli ภายใน 1 นาที
**ปริมาณแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อก�าหนดเทียบเท่ามาตรฐานเครื่องมือแพทย์
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*จากผลการทดลองในหลอดทดลองตามมาตรฐาน EN1276 : 2009 ระยะเวลาฆ่าเชื้อ S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa, E. coli ภายใน 5 นาที

ANTI-BAC PRODUCT
ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาด แอนตี้ แบคทีเรีย

AVIANCE FOAMING HAND WASH
อาวียองซ์ โฟมมิ่ง แฮนด์ วอช
โฟมล้างมือสูตรอ่อนโยน เพื่อมือสะอาดนุ่ม อย่างมีอนามัย
เนื้อโฟมอ่อนนุ่ม กระจายท�าความสะอาดได้อย่างทั่วถึง ช�าระล้างสิ่งสกปรก

ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.999%* ท�าความสะอาดมือได้อย่าง

หมดจด ล้างออกง่าย ก�าจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ 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

AVIANCE SKIN CLEARING BODY WASH
อาวียองซ์ สกิน เคลียร์ริ่ง บอดี้ วอช
ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดผิวกายพร้อมสารบำารุง 
เพื่อผิวกายสะอาดอย่างมีอนามัย
เนื้อฟองครีมอ่อนนุ่ม ท�าความสะอาดร่างกายได้อย่างหมดจด ช�าระล้าง 

สิ่งสกปรก ช่วยลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย 99.999%* ล้างออกง่าย 

กลิ่นหอม สะอาดสดชื่น ทุกครั้งหลังการอาบน�้า Soap free ปราศจากสาร

จ�าพวก Soap ท่ีมีความเป็นด่าง ท�าให้ผิวแห้ง สูตรอ่อนโยน ใช้ได้ท้ัง

ครอบครัว ทุกเพศทุกวัย มีส่วนผสมสารสกัดจากชาขาว พร้อมสารให ้

ความชุ่มขึ้นจากเนชันรัลฟอเมนท์ชูการ์เคน & HYA boost complex 

สารแอนตี้ออกซิแดนท์จากวิตามินชี & วิตามินอี

ปริมาณ 380 มิลลิลิตร / 575 บาท
รหัส 190083
(เริ่มจ�ำหน่ำยกลำง ส.ค. 63)
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HAIR TREATMENT 
ผลิตภัณฑ์บำารุงเส้นผมสูตรเข้มข้น

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

ผลิตภัณฑ์บำารุงเส้นผมสูตรเข้มข้น ชนิดไม่ต้องล้างออก ซึมซาบรวดเร็ว 
ให ้สัมผัสของผมนุ ่มล่ืนทันทีหลังใช้ ด ้วยเทคโนโลยี S.O.S Repair 
ComplexTM ฟื้นบำารุงผมแห้งเสียมาก หรือเส้นผมที่ผ่านการทำาเคมี เช่น 
ทำาสี ดัด หรือยืดผม ปกป้องสีผมจากความร้อน พร้อม Silk Smoothing 
Agent เคลอืบให้เส้นผมนุม่ลืน่ ไม่พนักนั ผมสลวยเงางาม สผีมเปล่งประกาย 

ใช้เพียง 1-2 ปั๊ม ลูบไล้ให้ทั่วเส้นผมทุกครั้งหลังสระผม ขณะผมเปียกหมาดๆ 
หรือก่อนไดร์ผมหรือใช้เครื่องหนีบผม

ปริมาณ 120 มล. / 875 บาท 

รหัส 190023

CONCENTRATED CREAM MASK
คอนเซนเทรต ครีม มาส์ค

ผลิตภัณฑ์ครีมหมักผมและอบไอนำ้าสูตรเข้มข้นสำาหรับผมแห้งและผมเสีย 
จากการทำาสี ดัด หรือยืดผม ด้วยเทคโนโลยี S.O.S Repair ComplexTM   

ฟื้นบำารุงผมที่แห้งเสียมาก หรือเส้นผมที่ผ่านการทำาเคมี เช่น ทำาสี ดัด หรือ
ยืดผม ใช้หมักผมหรือใช้ควบคู่กับการอบไอนำ้า สปัดาห์ละ 1-2 ครัง้ เพือ่เสรมิ
ความแขง็แรงให้กับเส้นผม พร้อมเพิม่ประกายและปกป้องสีผม

• ใช้แทนครีมนวดผม 10-15 นาที 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์  
• ใช้เป็นครีมอบไอนำ้าเส้นผม 5-10 นาที

ปริมาณ 180 กรัม / 1,035 บาท 

รหัส 75028953

S.O.S REPAIR COMPLEX
Intelligent Strengthen Proteins
โปรตีนอัจฉริยะ 18 ชนิด
เติมโปรตีนให้เส้นผมท่ีสูญเสียไปกับ
ความร้อนและการทำาสผีม ซ่อมแซม
และฟ้ืนฟโูครงสร้างให้เส้นผมแขง็แรง

Multi Nourishing Vitamin
Complex
วิตามินรวม ผสานไบโอติน
ปกป้องและบำารงุเส้นผมด้วยวติามนิ
อี วิตามินซี วิตามิน บี 3 วิตามินบี 5 
วิตามินบี 6 และไบโอติน

Pure Ceramide Capsules
แคปซูลเซราไมด์บริสุทธิ์ 
และสารเคลือบเส้นผม มอบความ 
ชุ่มชื่น คืนความเงางามให้เส้นผม 
นุ ่มลื่นดุจแพรไหมจากโคนจรด 
ปลายผม

Sparkling Shine Booster
ตัวเร่งประกายสีผม
ปกป้องเส้นผมไม่ให ้ซีดจางจาก
ความร้อน แสงแดด และการจดัแต่ง
ผม เพิ่มประกายเงางาม
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เกล็ดผมหลังบำารุงด้วยเทคโนโลยี  
S.O.S. Repair Complex

บทพิสูจน์ประสิทธิภาพ
การฟื้นฟูเกล็ดผมที่ถูกทำาลาย
ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 
(Scanning Electron Microscope)

เกล็ดผมที่ไม่ได้รับการบำารุง

MUD TREATMENT
มัด ทรีทเมนท์

โคลนพอกปรนนิบัติผม จากโคลนใต้ทะเลสาบ
สแกนดเินเวยี อดุมด้วยแร่ธาตนุานาชนดิ อาร์จนีนี 
และดราโกโบเนีย ช่วยให้เส้นผมรู้สึกผ่อนคลาย 
ให้พลังความชุ่มชื่น และการฟื้นบ�ารุงกับเส้นผม
ที่เปราะบางและแห้งแตกปลาย

ปริมาณ 180 กรัม / 770 บาท
รหัส 20155918

LEAVE-ON HAIR 
SUPPLEMENTS
ลีฟ-ออน แฮร์ ซัพพลีเมนท์

อาหารเสริมส�าหรับเส้นผม ชนิดไมต่้องล้างออก 

อดุมด้วยโปร-วติามนิ บ ี5 ทีช่่วยเพิม่ความชุม่ชืน่ 

เหมาะส�าหรับผมธรรมดาถึงผมแห้ง

ปริมาณ 120 มล. / 555 บาท
รหัส 66812853

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

โทนิคปรับสภาพและบ�ารุงหนังศีรษะและเส้นผม 

อุดมด้วยสารบ�ารุงเข้มข้น Trichogenic Complex 

คาโมมายล์ และน�้าแร่ธรรมชาติ ท�างานผสานกัน

เพือ่การบ�ารงุและคืนความมีชวีติชวีาแก่หนงัศรีษะ 

และเส้นผม

ปริมาณ 75 มล. / 1,230 บาท 
รหัส 20155314



WELL- BEING CATALOG  I 36

CONFIDENS FOR WOMEN 
คอนฟิเดนซ์ สำาหรับผู้หญิง

โรลออนลดเหงื่อและระงับกลิ่นกาย ปกป้องกลิ่น
กายยาวนาน 24 ชัว่โมง ด้วยสตูรไวท์เทนนิง่ ช่วย
ลดเลือนผิวหมองคล�้าใต้วงแขนให้ดูกระจ่างใส 
ส่วนผสมของคอลลาเจนช่วยให้ผิวดูเนียนกระชับ 
ด้วย Whitening Skin Renewal และ Skin Refiner 
ลดการระคายเคืองจากการโกนหรอืถอน ทดสอบ
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง พร้อม Nano Activ+ 
ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย

ปริมาณ 50 มล. / 260 บาท  

รหัส 75028981

CONFIDENS FOR MEN 
คอนฟิเดนซ์ สำาหรับผู้ชาย 

โรลออนลดเหงื่อและระงับกลิ่นกายส�าหรับผู้ชาย 
ปกป้องกลิ่นกายยาวนาน 24 ชั่วโมง ด้วยสูตร
ประสิทธิภาพ Sporty Cooling และ Trojan 
Sense เนื้อบางเบา ไร้คราบขาว มอบกลิ่นหอม
สะอาด รู้สึกเย็นสบาย สดชื่นยาวนาน แม้หลัง
ออกก�าลังกาย พร้อม Nano Activ+ ท่ีช่วยลด
การสะสมแบคทเีรยีทีม่าจากเหงือ่และความอบัชืน้

ปริมาณ 50 มล. / 260 บาท  
รหัส 75036663

SECRET FEMININE WASH 
ซีเคร็ท เฟมมินีน วอช

ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดจุดซ่อนเร้นของผู้หญิง
โดยเฉพาะ ด้วยสูตรอ่อนโยนที่ปราศจากไขสบู่
และเป่ียมประสิทธิภาพของสารสกดัธรรมชาตจิาก  
กรีนที เอสเซนส์ สารสกัดธรรมชาติจากชาเขียว
ท่ีมสีารคาเทชนิ ให้คณุสมบตัิในการช่วยขจดักลิน่
อับชื้นและช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย และ 
แลคติกแอซิด กรดธรรมชาติที่ได้จากกระบวน 
การหมักน�้าตาลแลคโตสในนม แบคทีเรีย Lacto-
bacil l i มีประโยชน์ ในการช่วยรักษาสมดุล
ธรรมชาตขิองบรเิวณจดุซ่อนเร้นทีม่สีภาวะความ
เป็นกรดอ่อนๆ (pH 4.5) ผสานเทคโนโลยี Silky-
Foam Pump ที่ให้เนื้อสัมผัสของฟองครีมนุ่ม
ละมุนและกลิ่นหอมอ่อนๆ

ปริมาณ 185 มล. / 460 บาท  
รหัส 190025

SECRET FEMININE WASH 
ซีเคร็ท เฟมมินีน วอช อ่อนโยนต่อจุดซ่อนเร้น ปราศจากไขสบู ่
 
CONFIDENS 
คอนฟิเดนซ์ ลดเหงื่อพร้อมระงับกลิ่นกาย ด้วยนาโนแอคทีฟและคอลลาเจน



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

โฟมล้างหน้าและครีมโกนหนวดสูตรสองประสทิธภิาพ ในหนึ่งเดียว ด้วยสารสกัด 
Mulberry Extract ช่วยให้ผวิดสูว่างสดใส และเทคโนโลย ีFoam Pillow ให้ฟอง
ครีมเล็กละเอียดยิ่งกว่า เพื่อการท�าความสะอาดผิวหน้าได้อย่างหมดจด ช�าระ
ล้างความมันส่วนเกิน และเพื่อการโกนหนวดที่เรียบลื่น ไม่มีสะดุด

ปริมาณ 100 มล. / 795 บาท

รหัส 20155256



I-FRESH 
ไอ-เฟรช ดูแลช่องปากและฟันด้วย อะควาไนซ์ ไอออน
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i-fresh MULTICARE TOOTHPASTE
ยาสีฟัน ไอ-เฟรช มัลติแคร์

ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ ผ่านการทดสอบว่าไม่
ท�าลายสารเคลอืบฟัน เป่ียมประสทิธภิาพซอกซอน
ท�าความสะอาดอย่างล�้าลึก ลดกลิ่นปาก ลดการ
เกิดคราบหินปูน ป้องกันการเกิดฟันผุอย่างเต็ม
ประสิทธภิาพ คงความรูส้กึเยน็สดชืน่ทกุครัง้หลงัใช้

ปริมาณ 120 กรัม / 320 บาท

รหัส 75019985

i-fresh MULTICARE MOUTHWASH
นำ้ายาบ้วนปาก ไอ-เฟรช มัลติแคร์

น�้ายาบ้วนปากผสมฟลูออไรด์ เปี่ยมประสิทธิภาพ

ในการลดกลิน่ปาก ช่วยท�าความสะอาดช่องปากใน

บริเวณที่การแปรงฟันเข้าไปไม่ถึงได้ดียิ่งขึ้น ช่วย

ลดการสะสมของแบคทเีรยี ลดการเกดิคราบหินปนู 

ป้องกันการเกิดฟันผุอย่างเต็มประสิทธิภาพ คง

ความรู้สึกเย็นสดชื่นทุกครั้งหลังใช้

ปริมาณ 500 มล. / 515 บาท
รหัส 75019986

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

ปริมาณ 20 กรัม x 5 หลอด / 315 บาท 
รหัส 75019867

ไอ-เฟรช ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลช่องปากและฟัน 
ด้วยเทคโนโลยีสิทธิบัตรจากประเทศญี่ปุ่น อะควาไนซ์ ไอออน (Aquanized 
Ion) น้ำาไอออนลบที่สามารถเข้าซอกซอนกำาจัดเศษอาหารที่เป็นสาเหตุของ
คราบพลัคและปัญหากล่ินปาก พร้อมขจัดออกได้อย่างง่ายดายขณะแปรงฟัน

Hydrated Silica 
สารขัดฟัน 
พิเศษด้วยขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เข้า
ซอกซอนท�าความสะอาดล�้าลึกโดยไม่ท�าลาย
ผิวฟันและเนื้อฟัน

แตกต่างด้วยส่วนผสมที่ดีต่อสุขภาพช่องปากและฟัน

Apple-ZN-F 
สารสกัดผลแอปเปิ้ลดิบ ซิงค์ และ ฟลูออไรด์
ลดการสะสมของแบคทีเรยีในช่องปาก ซึง่เป็น
สาเหตุให้เกิดคราบพลัค ด้วยซิงค์มิเนอรัล 
และสารสกัดผลแอปเปิ้ลดิบที่ให้ประสิทธิภาพ
มากกว่าสารสกัดชาเขียวถึง 20 เท่า พร้อม 
ฟลูออไรด์ช่วยป้องกันฟันผุเต็มประสิทธิภาพ

บทพิสูจน์ความพึงพอใจจากการใช้ยาสีฟัน ไอ-เฟรช* 

*ทดสอบในกลุม่อาสาสมคัรชายและหญงิชาวเอเชยีอาย ุ25-40 ปี ทีเ่คยใช้ยาสฟัีนระดบัพรเีมีย่ม และยาสฟัีนจ�าหน่าย
ผ่านบริษัทเครือข่ายจ�านวน 48 คน โดยบริษัท อินเทจ ประเทศไทย จ�ากัด เดือนสิงหาคม 2555

98% ช่วยกำาจัดเศษคราบ
อาหาร คราบพลัค 
และกลิ่นปาก

94% รู้สึกลมหายใจเย็น
และสดชื่นยาวนาน

96% ให้อณูโฟมละเอียดพิเศษ 
ที่ช่วยทำาความสะอาด 
ดียิ่งขึ้น

90% รู้สึกว่าฟันขาว
สะอาดสดใส

90% ทำาความสะอาด
โดยไม่ทำาลายเคลือบฟัน
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*การทดสอบความสามารถในการขัดฟันต่อเนือ้ฟัน (Dentin) ด้วยวธิ ีRadio Tracer เดอืนกนัยายน 2555

ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของสารขัดฟัน
ด้วยสารขัดฟันท่ีมีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน โดยให้ประสิทธิภาพ
ในการขัดฟันที่เหนือกว่า แต่ไม่ท�าลายเนื้อฟัน (Dentin) พร้อมผ่าน
การทดสอบว่าไม่ท�าลายเคลือบฟัน (Enamel) ตามวิธีมาตรฐานของ
สมาคมทันตแพทย์อเมริกา (ADA: American Dental Association)

ตารางการทดสอบระดับความสะอาดของสารขัดฟันในผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน*
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Apple-Mint Tea Flvor
รสชาแอปเปิ้ล-มินท์
สัมผัสใหม่ไม่เหมือนใครของกลิ่นชาแอปเปิ้ล
พร้อมความเย็นสดชื่นของมินท์



 P H I LO S O P H Y
บียอนด์ เติมเต็มสุขภาพให้คุณทุกวันเพื่อให้คุณพร้อมสำาหรับการพิชิตเป้าหมาย 
ในชีวิต เพราะเราเชื่อว่าอิสรภาพจากความเจ็บป่วยไม่เพียงพออีกต่อไป สปิริต 
ที่ยิ่งใหญ่ ร่างกายที่แข็งแรง และสุขภาพจิตที่ดี ยังเป็นองค์ประกอบสำาหรับการ 
มีชีวิตท่ีเต็มท่ี และ บียอนด์ พร้อมสนับสนุนพลังกายและพลังใจให้คุณเต็มท่ีกับชีวิต



HIGHEST RAW MATERIAL STANDARD
มาตรฐานวัตถุดิบชั้นเลิศ 

บียอนด์ คัดเลือกเฉพาะวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมจากแหล่งชั้นยอด  
ซึ่งผ่านการรับรองและได้รางวัลจากสถาบันเภสัชโภชนาระดับโลก

สู่คุณประโยชน์สูงสุดของวัตถุดิบในทุกผลิตภัณฑ์ของเรา

HIGHEST STANDARD MANUFACTURING 
มาตรฐานการผลิตชั้นยอด

บียอนด์ ร่วมมือกับผู้ผลิตชั้นนำาของโลกมากมายด้านเภสัชกรรม
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งใช้ระบบ cGMP (Current Good

Manufacturing Practice) ที่เข้มงวดในการผลิตและควบคุม
คุณภาพระดับสากล เทียบเท่ามาตรฐานการผลิตยา

HIGHEST PRIORITY REGULATORY COMPLIANCE 
 มาตรฐานการรับรองจากหน่วยงานชั้นนำา 

ผลิตภัณฑ์ของ บียอนด์ ได้รับมาตรฐานตามข้อบังคับของ
หน่วยงานด้านอาหารและยา ทั้งสำานักงานคณะกรรมการ

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 
รางวัลเหรียญทอง 

ผลงานการประดิษฐ์ระดับนานาชาติ
ครั้งที่ 46 กรุงเจนีวา ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ประจำาปี 2018

GOLD PRIZE 2018 
รางวัลเหรียญทอง  

 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ
กรุงโซล ประเทศเกาหลี ประจำาปี 2018 

EXCELLENT INVENTION 2018
ผลงานส่ิงประดิษฐ์ยอดเย่ียม ระดับ

นานาชาติ 2018
จากสำานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ (วช.) ประเทศไทย

SPECIAL AWARD 
รางวัลพิเศษ 

สิ่งประดิษฐ์ที่มีความโดดเด่น
การทดสอบประสิทธิภาพ

WORLD GENIUS
CONVENTION 2019 

ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

BEST BRANDS 
PRESIDENT’S  AWARD 2020
รางวัลชนะเลิศแบรนด์เพื่อสุขภาพ

ด้านผลิตภัณฑ์ “เครื่องดื่มซูเปอร์แอนตี้
ออกซิแดนท์และต่อต้านความเสื่อมชรา

ที่ดีที่สุด จาก The BrandLaureate 
ประเทศมาเลเซีย ปี 2020

BRONZE MEDAL
OUTSTANDING 

INVENTIONS 2019
รางวัลเหรียญบรอนซ์ 

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์คุณภาพ 
การประกวด IENA

ประจำาปี 2019

GOLD QUALITY
AWARD 2020

รางวัลเหรียญทอง
ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพจากสถาบัน

Monde Selection 
ประเทศเบลเยี่ยม
ประจำาปี 2020

GOLD GENIUS AWARD
เหรียญทองอัจฉริยะ  
สิ่งประดิษฐ์คุณภาพ 
WORLD GENIUS

CONVENTION 2019 
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น



WELL- BEING CATALOG  I 43
ข้อมูลเพื่อการสื่อสารภายใน  • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่สามารถป้องกันหรือรักษาโรคได้  • ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ผลิตภัณฑ์ บียอนด์ มากิ พลัส
การันตีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จาก 6 รางวัลระดับโลก

BRONZE MEDAL
Outstanding Inventions 2015

รางวัลเหรียญบรอนซ์ 
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์คุณภาพ 

การประกวด IENA ประจำาปี 2015 

GOLD MEDAL 2016
รางวัลเหรียญทอง

ด้านนวัตกรรมชั้นเลิศ
ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจาก

INPEX ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประจำาปี 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) ฉบับท่ี 
71 ปี 2017 และในเว็บไซต์ Prescribers’ 
Digital Reference (PDR.net) ปี 2018 ซึ่ง
เป็นเว็บไซต์ อ้างอิงข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้าน
สุขภาพที่ได้รับการ ยอมรับในวงการแพทย์
และเภสัชกรรมมานานกว่า 70 ปี ทั้งใน
สหรัฐอเมริกาและทั่วโลก 

GOLD MEDAL 2016
รางวัลเหรียญทอง

ผลงานการประดิษฐ์ระดับนานาชาติ
ครั้งที่ 44 กรุงเจนีวา

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประจำาปี 2016 

GRAND GOLD 
Quality Award 2016 & 2018

รางวัลเหรียญทองสูงสุด 
จากสถาบัน Monde Selection 

จากประเทศเบลเยี่ยม 
ประจำาปี 2016 และ 2018  



MAQUI PLUS
มากิ พลัส
ค่าการต้านอนุมูลอิสระ ORAC 249,225* 
คัดสรรสุดยอดผลไม้ 12 ชนิด จากแหล่งเพาะปลูกช้ันเลิศ 9 ประเทศท่ัวโลก ออสเตรเลีย บราซิล ชิลี จีน ฝร่ังเศส อิสราเอล สเปน 
ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา ท้ังยังผ่านงานวิจัยด้านสุขภาพมาเป็นส่วนผสมท่ีลงตัวด้วยเทคโนโลยีระดับสูง โดดเด่นด้วย มากิ เบอร์รี 
ราชันย์แห่งสารต้านอนุมูลอิสระที่อุดมไปด้วยสารแอนตี้อ็อกซิแดนท์ 

มากิเบอร์รี (Maqui Berry)
ราชันย์แห่งสารต้านอนุมูลอิสระ 
เบอร์รีพันธุ์พื้นเมืองจากประเทศชิลี มีผลขนาดเล็กสีม่วงน�้าเงินเข้ม 
อุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารและวิตามิน จากผลการวิจัยพบว่า มากิ
เบอร์รีมีค่าการต้านอนุมูลอิสระที่วัดได้ (ORAC) สูงที่สุด* อุดมไปด้วยสาร 
แอนตี้อ็อกซิแดนท์ เดลฟินิดิน (Delphinidin) และแอนโทไซยานิน  
(Anthocyanin)

อาร์ติโช๊ค (Artichoke)
เป็นพืชที่นิยมปลูกในประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียน 
ยุโรป ออสเตรเลีย และอเมริกาเหนือ ให้สารต้าน
อนุมูลอิสระหลายชนิดในปริมาณสูง มีแร่ธาตุและ
ใยอาหารสูง สารต้านอนุมูลอิสระท่ีส�าคัญในอาร์ติโช๊ค คือ ไซนาริน  
(Cynarin) ซึ่งมีหลายงานวิจัยที่รายงานเกี่ยวกับประโยชน์ทางด้านสุขภาพ
ที่ช่วยกระตุ้นการท�างานของตับ 

โกจิเบอร์รี (Goji Berry)
หรอืทีรู่จ้กักนัในชือ่ เก๋ากี ้ท่ีมกีารใช้ในต�ารบัอาหารและยาจนีมาเป็นเวลานาน 
อุดมไปด้วยวิตามินและสารอาหารหลายชนิด มีสารแอนตี้อ็อกซิแดนท์สูง
เช่น แคโรทนีอยด์ (Carotenoids) และสารพอลแิซกคาไรด์ กลุม่ L.babarum 
Polysaccharides ที่พบเฉพาะในโกจิเบอร์รี 

มัลติฟรุตและเบอร์รี (Multifruit & Berry)
ผลไม้และและเบอร์รีหลากหลายชนิด อาซาอิเบอร์รี แอปเปิ้ล ราสพ์เบอร์รี  
สตรอเบอร์ร ีเชอร์ร ีแครนเบอร์ร ีโช๊คเบอร์ร ีอะเซโรลาเชอร์ร ีองุน่แดง และ 
สารสกดัจากเมลด็องุ่น อดุมด้วยสารแอนตีอ้อ็กซแิดนท์ ช่วยลดความเครียด
ของเซลล์และอวัยวะในร่างกาย

*วัดค่า ORAC โดยห้องปฏิบัติการ Brunswick, USA : ข้อมูล ORAC วัดจากผลิตภัณฑ์ปริมาณ 750 มล. 

ส่วนผสมเด่นในผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพื่อการสื่อสารภายใน  • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่สามารถป้องกันหรือรักษาโรคได้  • ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
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MAQUI PLUS : GIFT PACK
มากิ พลัส ขนาดพร้อมดื่ม 6 ขวด 

ปริมาณ 50 มล. x 6 ขวด / 1,270 บาท
รหัส 75023916

MAQUI PLUS : DUO PACK
มากิ พลัส แพ็คคู่  

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

MAQUI PLUS : PACK OF 6
มากิ พลัส แพ็ค 6 ขวด  

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

MAQUI PLUS : SINGLE BOTTLE 
มากิ พลัส ขวดเดี่ยว พร้อมแก้วช็อท

ปริมาณ 750 มล. / 2,270 บาท
รหัส 610375

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดนำ้า มากิเบอร์รี สารสกัดจากใบอาร์ติโช๊ค 
สารสกัดเก๋ากี้ สารสกัดเมล็ดองุ่น สารสกัดอาซาอิเบอร์รี สารสกัดอะเซโรลาเชอร์รี 
ส่วนประกอบสำาคัญต่อ 25 มล. 
นำ้าองุ่นแดงเข้มข้น นำ้าโช๊คเบอร์รีเข้มข้น นำ้ามิกซ์เบอร์รีเข้มข้น นำ้าแครนเบอร์รีเข้มข้น ผงมากิเบอร์รี สารสกัดใบอาร์ติโช๊ค 
สารสกัดเก๋ากี้ สารสกัดเมล็ดองุ่น สารสกัดอาซาอิเบอร์รี สารสกัดอะเซโรลาเชอร์รี และผงราสพ์เบอร์รี

ข้อมูลเพื่อการสื่อสารภายใน  • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่สามารถป้องกันหรือรักษาโรคได้  • ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล



Pomegranate
ผลทับทิม 
อัญมณ�แหงผลไมที ่ไดชื ่อวาเปนน้ำพุแหง
ความออนเยาว ชวยชะลอกระบวนการความ 
รวงโรยแหงวัย และใชเปนสวนผสมของยา 
รักษาโรคมาแตโบราณ

Apricot
แอพริคอต
ผลไมสีทองท่ีใหเบตาแคโรทีนสูง ตำนานเลา 
ขานวามอบความเปนอมตะแดทวยเทพ 
อุดมดวยสารแอนตี้ออกซิแดนท วิตามิน 
และแรธาตุจำเปน

Apple
แอปเปล
มีสารแอนตี้ออกซิแดนทสูง การรับประทาน 
แอปเปลเปนประจำใหผลในการชวยลดการ 
เกิดอนุมูลอิสระในเลือด ไขมัน คอเลสเตอรอล 
และลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ

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

Hawaiian Noni
ลูกยอฮาวาย
ชาวพื้นเมืองใชเปนอาหารเพื่อดูแลสุขภาพแ
ละรักษาโรคมายาวนาน ดวยแรธาตุของ 
ดินภูเขาไฟทำใหล ูกยอฮาวายอุดมดวย 
ไฟโตนิวเทรียนทกวา 200 ชนิด

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

S O R A C

ให ค าการตอตานอนุม ูลอ ิสระภายในเซลล
SORAC 542 ,880*

6  SUPER ANTIOXIDANT FRUITS

SUPEROXIDE RADICAL ABSORBANCE CAPACITY คาการตอตานอนุมูลอิสระภายในเซลล

เปนคาวัดระดับความสามารถในการลดจำนวนอนุมูลอิสระ ชนิดซูเปอรออกไซด ซึ่งเปนอนุมูลอิสระชนิดแรกที่เกิดขึ้นภายใน พบทั่วไปในเซลลสิ่งมีชีวิต 
ที่ใชออกซิเจนในการสันดาปหรือสรางพลังงาน โดยจะกอใหเกิดอนุมูลอิสระชนิดอื่นๆ และทำลายเซลลแบบลูกโซตามมา กรณีที่มีมากและกำจัดไมทัน จะเกิด 
การทำลายผนังเซลลและองคประกอบภายในเซลล รวมถึงดีเอ็นเอ ทำใหเซลลทำงานผิดปกติ เซลลเสื่อมหรือตาย กอใหเกิดโรคความเสื่อมตางๆ เชน 
โรคอัลไซเมอร โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง รวมถึงมะเร็ง 

* คา SORAC 542,880 หนวย ตอ 750 มล.

ข้อมูลเพื่อการสื่อสารภายใน  • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่สามารถป้องกันหรือรักษาโรคได้  • ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
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Pomegranate
ผลทับทิม 
อัญมณ�แหงผลไมที ่ไดชื ่อวาเปนน้ำพุแหง
ความออนเยาว ชวยชะลอกระบวนการความ 
รวงโรยแหงวัย และใชเปนสวนผสมของยา 
รักษาโรคมาแตโบราณ

Apricot
แอพริคอต
ผลไมสีทองท่ีใหเบตาแคโรทีนสูง ตำนานเลา 
ขานวามอบความเปนอมตะแดทวยเทพ 
อุดมดวยสารแอนตี้ออกซิแดนท วิตามิน 
และแรธาตุจำเปน

Apple
แอปเปล
มีสารแอนตี้ออกซิแดนทสูง การรับประทาน 
แอปเปลเปนประจำใหผลในการชวยลดการ 
เกิดอนุมูลอิสระในเลือด ไขมัน คอเลสเตอรอล 
และลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ

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

Hawaiian Noni
ลูกยอฮาวาย
ชาวพื้นเมืองใชเปนอาหารเพื่อดูแลสุขภาพแ
ละรักษาโรคมายาวนาน ดวยแรธาตุของ 
ดินภูเขาไฟทำใหล ูกยอฮาวายอุดมดวย 
ไฟโตนิวเทรียนทกวา 200 ชนิด

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

S O R A C

ให ค าการตอตานอนุม ูลอ ิสระภายในเซลล
SORAC 542 ,880*

6  SUPER ANTIOXIDANT FRUITS

SUPEROXIDE RADICAL ABSORBANCE CAPACITY คาการตอตานอนุมูลอิสระภายในเซลล

เปนคาวัดระดับความสามารถในการลดจำนวนอนุมูลอิสระ ชนิดซูเปอรออกไซด ซึ่งเปนอนุมูลอิสระชนิดแรกที่เกิดขึ้นภายใน พบทั่วไปในเซลลสิ่งมีชีวิต 
ที่ใชออกซิเจนในการสันดาปหรือสรางพลังงาน โดยจะกอใหเกิดอนุมูลอิสระชนิดอื่นๆ และทำลายเซลลแบบลูกโซตามมา กรณีที่มีมากและกำจัดไมทัน จะเกิด 
การทำลายผนังเซลลและองคประกอบภายในเซลล รวมถึงดีเอ็นเอ ทำใหเซลลทำงานผิดปกติ เซลลเสื่อมหรือตาย กอใหเกิดโรคความเสื่อมตางๆ เชน 
โรคอัลไซเมอร โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง รวมถึงมะเร็ง 

* คา SORAC 542,880 หนวย ตอ 750 มล.

ROXBURGHII PLUS : DUO PACK 
ร็อกซ์เบอร์กี้ พลัส แพ็คคู่

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

ROXBURGHII PLUS : PACK OF 6
ร็อกซ์เบอร์กี้ พลัส แพ็ค 6 ขวด

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

ROXBURGHII PLUS : SINGLE BOTTLE
ร็อกซ์เบอร์กี้ พลัส ขวดเดี่ยว พร้อมแก้วช็อท

ปริมาณ 750 มล. / 2,670 บาท
รหัส 610370

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดน้ำา 
บียอนด์ ร็อกซ์เบอร์กี้ พลัส
 

ส่วนประกอบสำาคัญต่อ 25 มล. 
สารสกัดโรซา ร็อกซ์เบอร์กี้ (สารสกัดจากผลกุหลาบป่า)  
น้ำาทับทิมเข้มข้น น้ำาลูกยอเข้มข้น สารสกัดจากซีบัคทอร์น 
น้ำาแอปเปิ้ลเข้มข้น น้ำาแอพริคอตเข้มข้น
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อินเดียน กู๊ดส์เบอร์รี่ หรือมะขามป้อมอินเดีย เพาะปลูกสายพันธุ์ต้นกำาเนิดที่
ประเทศอนิเดยี โดยมกีารควบคมุคุณภาพการผลติจากสหรฐัอเมรกิา ไม่ผ่าน
การตัดแต่งพันธุกรรม และได้รับ 8 สิทธิบัตร จัดเป็นพืชทางการแพทย์ที่มี
ความสำาคัญต่อชีวิตและมีประวัติการใช้ดูแลสุขภาพมานานกว่า 3,000 ปี  
ให้ประโยชน์ เพื่อการดูแลสุขภาพ และปรับสมดุลร่างกาย

ส่วนประกอบสำาคัญต่อ 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

INDIAN GOOSEBERRY
บียอนด์ อินเดียน กู๊ดส์เบอร์รี่
เครื่องดื่มมะขามป้อมสกัดชนิดผง

13-02954-2-0048
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ผลติภณัฑ์นำา้มนัปลานวตักรรมไอซ์แลนด์และนำา้มนัสกัดจากธรรมชาต ิสกดั
จากปลาทะเลคุณภาพสูงจาก 2 มหาสมุทร ให้กรดไขมันจำาเป็นครบถ้วนทั้ง 
โอเมก้า 3 โอเมก้า 6 และวิตามินอี ผสานเทคโนโลยี “ไมโครไนเซชั่น” ให้นำ้ามัน
ละอองขนาดเล็ก พร้อมดูดซึม เป็นผลิตภัณฑ์นำ้ามันปลาชนิดแรกใน
ประเทศไทยท่ีได้รับมาตรฐานการรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติทางทะเล 
“Friend of the SEA”

ส่วนประกอบสำาคัญใน 1 แคปซูล

น�้ามันปลา 400 มก. 
ประกอบด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายต�าแหน่ง
กรดไอโคซาเพนทาอีโนอิก (อีพีเอ)  72 มก.
กรดโดโคซาเฮกซาอีโนอิก (ดีเอชเอ)  48 มก.
กรดไขมันอิ่มตัว 108 มก.

น�้ามันจมูกข้าวสาลี  93.85 มก. 

วิตามินอี 7.5 หน่วยสากล 

น�้ามันกระเทียม (3,000 : 1) 0.14 มคก. 

ปรมิาณ 60 แคปซลู / 655 บาท

รหสั 75040124

OMEG 3 PLUS 
โอเมก 3 พลัส



LIFE SENTIAL 
ไลฟ์ เซนเชียล 

11-1-02544-1-0216
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ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมและแร่ธาตุ ผงนำ้าเมลอนเข้มข้น 
โคเอนไซม์คิวเทน สาหร่ายคลอเรลลา และผงเห็ดชิตาเกะ
ไลฟ์ เซนเชียล ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารแนวใหม่สำาหรบัชวีติประจำาวนั ประกอบ
ด้วยวิตามิน แร่ธาตุ กรดอะมิโน และสารอาหารรวมกว่า 50 ชนิด* พร้อม
นวัตกรรม ไฟโตโมเลกุล (Psytomolecule) สารอาหารที่ถูกคัดสรรส่วน
สำาคัญจากเซลล์พืชในรูปแบบโมเลกุลที่ร่างกายสามารถนำาไปใช้ในร่างกาย
อย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่เหมาะกับผูท้ีต้่องการเสรมิอาหารเพือ่ความแข็งแรง
ในแต่ละวัน หรือมีความกังวลว่าจะได้รับสารอาหารจำาเป็นไม่เพียงพอที่เป็น
สาเหตุให้ร่างกายอ่อนเพลียหรือมีความเสี่ยงในการเจ็บป่วย

*สารอาหารคิดรวมจากส่วนประกอบของวิตามิน แร่ธาตุ กรดอะมิโน โคเอนไซม์คิวเทน  
ส่วนประกอบในสารสกัดผลเมลอน สาหร่ายคลอเรลลา และสารสกัดผงเห็ดชิตาเกะ

ใน 1 ซอง บรรจุ 3 เม็ด ประกอบด้วย 

มัลติวิตามินส์พลัสมิเนอรัลส ์
ส่วนประกอบสำาคัญใน 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,  
วติามินบ ี6, วติามนิบ ี2, วิตามนิบ ี1, กรดโฟลกิ, ไอโอดีน และวติามินบ ี12

เอส-โอ-ดี พลัสโคเอนไซม์คิวเทน 
ส่วนประกอบสำาคัญใน 1 เม็ด  
โคเอนไซม์คิวเทน ผงน�้าเลมอนเข้มข้น และโซเดียมคอปเปอร์คลอโรฟิลลิน

คลอเรลลาพลัสชิตาเกะ 
ส่วนประกอบสำาคัญใน 1 เม็ด 
ผงเห็ดชติาเกะ และผงสาหร่ายคลอเรลลา 

บรรจุ 30 ซองต่อกล่อง / 3,535 บาท
รหัส 75027193

เอนไซม์เอสโอดี (SOD Enzyme)
เอนไซม์จากผลเมลอนฝรัง่เศสให้เอนไซม์ 
เอสโอดเีข้มข้นสงูกว่าผลเมลอนสดสงูสดุ
ถึง 3,000 เท่า

โคเอนไซม์คิวเทน (CoQ10) 
เอนไซม์เกี่ยวข้องกับระบบพลังงานพื้น
ฐานของร่างกาย

คลอโรฟิลล์ (Chorophyll)
สารคลอโรฟิลล์ในรูป “โซเดียมคอปเปอร์
คลอโรฟิลลิน” สามารถดูดซึมได้ดีกว่า
คลอโรฟิลล์ในผักผลไม้ถึง 12 เท่า

5 กรดอะมิโน (Amino Acids)
กรดอะมโินทีร่่างกายควรได้รบัในแต่ละวนั 
เพ่ือการท�างานของเซลล์ จ�าเป็นต่อการ
เสรมิสร้างฮอร์โมน ซ่อมแซมส่วนทีส่กึหรอ
และชะลอวัย

9 แร่ธาตุ (Minerals)
ช่วยควบคุมการท�างานของระบบสื่อ
ประสาท ช่วยสร้างการท�างานของกล้าม
เนื้อและกระดูก

10 วิตามิน (Vitamins)
ช่วยในการน�าสารอาหารไปใช้ในกระบวน 
การเผาผลาญ และสร้างพลังงานให้กับ
เซลล์และอวัยวะต่างๆ

นิวเคลียส คลอเรลลา 
(Chlorella Nucleus)
สารอาหารเข้มข้นที่สกัดจากนิวเคลียส
ของสาหร่ายคลอเรลลา อุดมด้วยกรด 
อะมิโน วติามนิและแร่ธาตุ โดยเฉพาะสาร 
นิวคลีโอไทด์คอมเพล็กซ์ (Nucleotide 
Complex) ท่ีเข้มข้นกว่าสาหร่ายคลอเรลลา 
ทั่วไปเกือบ 7 เท่า  

สารสกัดต้นอ่อนเห็ดชิตาเกะ 
(Shiitake Bioactive Betaglucan)
เลีย้งด้วยเทคนคิพเิศษให้ได้ ไบโอแอคทฟี 
เบต้ากลูแคน ซึ่งมีโครงสร้างพิเศษชนิด
เกลียว 3 มิติ (3D Helix) ที่ไม่พบในเห็ด
ชนิดอื่น และเป็นสารเบต้ากลูแคนท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าแหล่งอื่น เช่น เห็ด
อื่นๆ ยีสต์ และข้าวโอ๊ต ถึง 1,000-3,000 
เท่า

ข้อมูลเพื่อการสื่อสารภายใน  • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่สามารถป้องกันหรือรักษาโรคได้  • ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
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M-EX
เอ็ม-เอ็กซ์

บียอนด์ เอ็ม-เอ็กซ์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากส่วนผสมของกรดอะมิโน
แอล-อาร์จีนีน สารสกัดพิคโนจีนอลจากเปลือกสนฝรั่งเศส ถั่งเช่าสายพันธุ์
ต้นกำาเนิดจากทิเบต โสมเกาหลี ไลโคปีน วิตามิน และแร่ธาตุรวม

ส่วนประกอบสำาคัญใน 1 แคปซูล 

แอล-อาร์จนีนี 375 มก. 

ผงคอร์ดเิซป (ถ่ังเช่า)  40 มก. 

โสมสกัด 25 มก. 

วติามินซ ี 15 มก. 

ไลโคปีน (จากไลโคปีน 10%) 15 มก. 

สงักะส ี(จากซงิค์ อะมิโน แอซดิ คเีลต 20%)  10 มก.  

สารสกัดจากเปลือกสนฝรัง่เศส(Pycnogenol®)  10 มก.  

วติามินอ ี(จากดีแอลฟ่า โทโคฟีรลี แอซดิ 3.75 หน่วยสากล 
ซกัซเินต 3.0992 มก.)  

ทองแดง (จากคอปเปอร์ กลูโคเนต 2.143 มก.) 0.3 มก. 

วติามินด ี3 (จากวติามนิ 0.5 มก.)  50 หน่วยสากล  

โฟลกิแอซดิ 30 มคก.  

ไบโอติน  22.5 มคก.

บรรจ ุ15 ซอง (1 ซอง บรรจ ุ4 แคปซลู) / 2,400 บาท
รหสั 190005

11-1-02544-1-0313

โสมเกาหลี
บ�ารุงและฟื้นฟูร่างกาย  ลดความเหนื่อยล้า
เติมความสดชื่นกระปรี้กระเปร่า

ข้อมูลเพื่อการสื่อสารภายใน  • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่สามารถป้องกันหรือรักษาโรคได้  • ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

พิคโนจีนอล
เสริมการใช้ออกซิเจน  และการไหลเวียน
ของเลือด ปกป้องการอักเสบของกล้ามเนื้อ

ไลโคปีน 
สารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มแคโรทีนอยด์ 
ปกป้องหลอดเลือดหัวใจ ให้แข็งแรง

วิตามินและแร่ธาตุรวม
เสริมสร้างพลังงาน  
บ�ารุงและซ่อมแซมร่างกาย

แอล-อาร์จีนีน
เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ  เร่ง
เผาผลาญไขมัน

ถั่งเช่า
สายพันธุ์ต้นก�าเนิดจากทิเบต เพิ่มพลัง 
ความสดชื่น กระปรี้กระเปร่า เสริมภูมิต้านทาน
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แคลเซียมมิเนอรัลคอมเพล็กซ์จากนม (Milk Calcium Mineral Complex) 
ที่ให้แคลเซียมมากกว่านม 200 เท่า* และวิตามินดี (Vitamin D3) ช่วยเสริม
การดูดซมึแคลเซยีม และยงัให้แร่ธาตตุ่างๆ ในสดัส่วนทีใ่กล้เคยีงกระดูกคน**

*มิลค์แคลเซียมมิเนอรัลคอมเพล็กซ์ให้แคลเซียมมากกว่าแคลเซียมจากนมวัวในปริมาณที่เท่ากัน
**Glanbia Nutritionals, USA

ส่วนประกอบสำาคัญใน 1 เม็ด

แคลเซียม  125 มก. 
(จากมิลค์ แคลเซียม มิเนอรัล คอมเพล็กซ์)

วิตามินดี 3 100 หน่วยสากล  

ปรมิาณ 60 เมด็ / ราคา 590 บาท

รหสั 75037276

ข้อมูลเพื่อการสื่อสารภายใน  • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่สามารถป้องกันหรือรักษาโรคได้  • ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

CAL-PLEX
แคล-เพล็กซ์

วัยเด็ก 8-18 ปี 
ควรได้รับแคลเซียม 
1,000 มิลลิกรัมต่อวัน

ปริมาณแคลเซียม 
ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย

(Thai Recommended Daily Intakes-Thai RDI)                   

วัยผู้ใหญ่ 19-40 ปี  
ควรได้รับแคลเซียม 
800 มิลลิกรัมต่อวัน

วัยอายุ 40 ปีขึ้นไป 
ควรได้รับแคลเซียม 
1,000 มิลลิกรัมต่อวัน



ALGAE CALCIUM-D
แอลจ้ี แคลเซียม-ดี

แคลเซียมจากสาหร่ายทะเลสีแดง 
ประเทศไอซ์แลนด ์ 
แคลเซียมทางเลือกใหม่จากพืชให้ไบโอแอคทีฟ แคลเซียม 
เอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยรปูผลกึแคลเซยีมโครงสร้างทีค่ล้าย
เซลล์พืช ท�าให้มีพื้นที่ผิวมากกว่าผลึกแคลเซียมทั่วไปที่
สกัดได้จากหินปูนถึง 10 เท่า จึงสามารถละลายและดูดซึม
น�าไปใช้ได้ง่ายกว่า ทัง้ยงัให้แมกนเีซยีม และแร่ธาตอุืน่ๆ อกี 
72 ชนิด 

วิตามินดี 3
รูปแบบที่สามารถดูดซึมและน�าไปใช้ได้ดี ซึ่งช่วยส่งเสริม 
การดูดซึมแคลเซียม 

ผงนำ้าส้มธรรมชาติและเบต้าแคโรทีน 
ดื่มง่าย รสอร่อยด้วยรสน�้าส้มธรรมชาติ สายพันธุ์ Sweet 
Orange จากอเมรกิาใต้ และเบต้าแคโรทนี สารสส้ีมทีพ่บใน
ธรรมชาติช่วยเพิ่มสีสันให้น่ารับประทาน ปราศจากสี กลิ่น
สังเคราะห์ และสารกันเสีย

ชิโครี่ไฟเบอร์ 
แหล่งใยอาหารละลายน�้าธรรมชาติให้อินูลิน และ ฟรุคโตโอ
ลโิกฟรคุโตส ช่วยปรบัสภาพทางเดนิอาหาร เสรมิการดดูซมึ
แคลเซียมกลับสู่ร่างกายได้นานขึ้นและมากขึ้น ทั้งยังปรับ
สมดุลระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นอีกด้วย 

ส่วนประกอบสำาคัญต่อ 1 ซอง (15 กรัม)
ชิโครี่ไฟเบอร์ (อินูลิน 92%)   8 กรัม 
(ใน 1 ซอง มีใยอาหารทั้งหมด 7.36 กรัม ใยอาหาร ที่
ละลายน�้าได้ 7.36 กรัม ใยอาหารที่ไม่ละลายน�้า 0 กรัม) 
แคลเซียมจากสาหร่ายสีแดง 850 มก. 
คิดเป็นปริมาณแคลเซียม 250 มก. 

ผงน�้าส้ม 300 มก.  

วิตามินดี 3 100 หน่วย สากล 

เบต้าแคโรทีน  1 มก.  

ปริมาณวิตามินเอ  555 หน่วยสากล

ปรมิาณ 15 กรมั X 15 ซอง 
ราคา 800 บาท 
รหสั 75030728

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

บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ด ี

ได้รับการจดบันทึกในหนังสือ PDR@ (Physicians’ Desk  

Reference) คู่มือท่ีแพทย์และเภสัชกรในสหรัฐอเมริกาและ

หลายประเทศทั่วโลกใช้เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลยาและ

ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ

13-1-02954-1-0696

ข้อมูลเพื่อการสื่อสารภายใน  • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่สามารถป้องกันหรือรักษาโรคได้  • ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล



สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ 
www.unileverlife.com 
• ลงทะเบียนใช้เว็บไซต์
• คลิกเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการใส่ตะกร้าสินค้า
• คลิกดูตะกร้าสินค้าเพื่อตรวจสอบออเดอร์และ 
 ชำาระเงิน
• กรอกรหัสสมาชิกในช่อง Promo Code ใน 
 ขั้นตอนการชำาระเงิน
วิธีการชำาระเงิน:  หักบัตรเครดิต VISA/MASTER  
ผ่านระบบชำาระเงินบนเว็บไซต์ หรือชำาระเงินปลายทาง 
ด้วยเงินสด
การจัดส่ง: 3-7 วัน

 

ช่องทางสั่งซื้อและวิธีสั่งซื้อสินค้า 

สั่งซื้อทางโทรศัพท์หรือแฟกซ ์
โทร. 0-2554-2455 
แฟกซ์ 0-2354-2233
เวลาทำาการ: จันทร์-เสาร์ 9.00-19.00 น.
ปิดบริการวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
และวันสุดท้ายของเดือน
กรุงเทพและปริมณฑล 
วิธีชำาระเงิน: ชำาระเงินสดและบัตรเครดิตปลายทาง /  
โอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารหรือ ATM
การจัดส่ง: จันทร์-ศุกร์ ภายในวันเดียวกัน หรือ
วันทำาการถัดไป
ต่างจังหวัด 
วิธีชำาระเงิน: โอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น 
การจัดส่ง: 3-7 วันหลังโอนเงิน

สั่งซื้อสินค้าหรือสมัครสมาชิกผ่านไลน์ 
@unileverlife
เวลาทำาการ: จันทร์-เสาร์ 9.00-19.00 น.
ปิดบริการวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
และวันสุดท้ายของเดือน
กรุงเทพและปริมณฑล 
วิธีชำาระเงิน: ชำาระเงินสดและบัตรเครดิตปลายทาง / 
โอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารหรือ ATM
การจัดส่ง: จันทร์-ศุกร์ ภายในวันเดียวกัน หรือ
วันทำาการถัดไป
ต่างจังหวัด 
วิธีชำาระเงิน: โอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
การจัดส่ง : 3-7 วันหลังโอนเงิน

บริการจัดส่งสินค้า-เก็บเงินปลายทาง เฉพาะการส่ังซ้ือทางโทรศัพท์และการส่ังซ้ือทางไลน์แอท
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลแบบชำาระเงินปลายทาง 

• สั่งสินค้าก่อนเวลา 11.00 น. จะได้รับสินค้าในวันเดียวกัน (ยกเว้นวันหยุด)  
• สั่งสินค้าหลังเวลา 11.00 น. จะได้รับสินค้า ในวันทำาการถัดไป
• ปิดให้บริการสั่งซื้อ 1 วันทำาการก่อนการปิดยอด 

การสั่งซื้อโดยโอนเงินผ่าน ATM, เคาน์เตอร์ธนาคาร และเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ 
ส่งหลักฐานการโอนทางไลน์ @unileverlife 
สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน หลังโอนเงิน
 
ชื่อบัญชี บริษัทยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง จำากัด  
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
ธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขาสุรวงศ์ 2) 
เลขบัญชี 064-3-02024-9 
กรณีโอนผ่านตู้ ATM เลือกเป็นชำาระค่าสินค้าและบริการ

ธนาคารกสิกรไทย (สาขาสีลม) 
เลขบัญชี 001-1-29067-1  
กรณีโอนผ่านตู้ ATM เลือกเป็นชำาระค่าสินค้าและบริการ 
เลือกรหัสบริษัท 40040

ธนาคารกรุงเทพ (สาขาสุรวงศ์) 
เลขบัญชี 147-3-13565-3  



ยูนิลีเวอร์ ไลฟ์
บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำากัด
161 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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