


 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
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อาวียองซ์ สกินมูน
ชุดเซ็ตบำารุงผิวหน้า สูตรเฉพาะอาวียองซ์  ช่วยบำารุงปกป้องผิว 
พร้อมผสาน 2 เทคโนโลยี C2G และ ไมโครไบโอม ดูแลผิวให้แข็งแรงมีสุขภาพดี
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ผลลัพธ์
ผิวมีความสุข ผิวแข็งแรง ผิวมีภูมิ ฉ่ำาชื่นยาวนาน

ผสาน 2 เทคโนโลยีนวัตกรรม เพ่ือเสริมภูมิผิวสวย ผิวแข็งแรง ครบวงจร*

C2G + MICROBIOME

C2G Technology 
เพื่อแก้ปัญหาผิวระดับยีนส์ 

Microbiome Technology 
เพื่อเสริมภูมิผิวแข็งแรง

นวัตกรรมเอกสิทธ์ิเฉพาะของ อาวียองซ์ 
ด้วยสารสกัดจากแพลงก์ตอน

และสาหร่ายทะเลสีแดง 
เปิดสัญญาณฟ้ืนบำารุงล้ำาลึก

จากเซลล์สู่ยีนส์

นวัตกรรมการผสาน Prebiotic 
จากโอ้ต เบต้า-กลูแคน และ Postbiotic 
จากเทคโนโลยีการหมักบ่มทางชีวภาพ
ดูแลเพ่ือนตัวจ๋ิวบนผิวคุณ

Skin Immunity
ไมโครไบโอม
เพื่อผิวมีภูมิ

เสริมภูมิผิว
เสริมเกราะปองกันผิว 
ผิวแข็งแรง ชุมช่ืนล้ำลึก

Brightening 
ผิวแลดูกระจางใส

มีออรา
ผิวกระจางใส
สีผิวสม่ำเสมอ

Anti-Aging
ริ้วรอยดูลดเลือน 

แลดูออนเยาว
ตอตานริ้วรอย 
เผยผิวเนียนนุม

Long-Lasting
Moisturizing
ผิวชุมชื่น ล้ำลึก
ยาวนาน 72 ชั่วโมง**

พรอม
เสริมวิตามินผิว

Skin Vitamin B C E PENTAVITIN
SuperMoisturizer

*ครบวงจรการทำางานทั้งภายในผิวชั้นบน และ ไมโครไบโอมบนผิว 
**ผลการทดสอบจากวัตถุดิบ Pentavitin (Saccharide Isomerate) ที่นำามาเป็นส่วนผสมในสูตร

Happy Skin Happy
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เพื่อผิวแลดูกระจ่างใส เนียนนุ่ม ชุ่มชื่น
แข็งแรง สุขภาพดี ฉ่ำาชื่นยาวนาน

*ผลการทดสอบจากวัตถุดิบ Pentavitin (Saccharide Isomerate) ที่นำามาเป็นส่วนผสมในสูตร

aviance SKINMUNE
EYES CREAM
อาวียองซ์์ สกินมูน อายส์ ครีม

เทคโนโลยีบำรุงผิวรอบดวงตา ใช้ได้กับทุก
สภาพผิว เน้้อครีมเข้ม้ข้น้ ซึมึซึาบ บางเบา 
ไม่ใส่นำ้หอม เพ้อ่การฟ้ื้�นบำรุงผวิทีบ่อบบาง 
รอบดวงตา ก่อนการทาครีมบำรุงในยาม
เชา้และกอ่นนอน ผสาน 2 เทคโนโลย ีC2G 
+ Microbiome พร้อมวิตามินบำรุงผิว

ปริมาณ 30 ก. / 2,500 บาท  

รหัส 190220

aviance SKINMUNE
CLEANSING FOAM
อาวียองซ์์ สกินมูน เคล็นซ์ิ่ง โฟม

เทคโนโลยทีำความสะอาดผวิหน้า ปราศจาก 
ไข้สบู่ สูตรเฉพาะอาวียองซึ์ ช่วยทำความ
สะอาดสิง่สกปรก พรอ้มผสาน 2 เทคโนโลยี 
C2G และไมโครไบโอม เพ้่อดูแลผิวให้แข้็ง
แรงมีสุข้ภาพดี

ปริมาณ 115 มล. / 1,360 บาท  

รหัส 190281

aviance SKINMUNE
DAY & NIGHT
MOISTURIZING CREAM
อาวียองซ์์ สกินมูน เดย์ แอนด์ ไนท์ 
มอยส์เจอไรซ์ิ่ง ครีม

เทคโนโลยีครีมบำรุงผวิหน้า ใช้ได้ทกุสภาพผิว
กระปุกเดียวครบท้ังการดูแลผิวกลางวัน
และกลางค้น เน้้อครีมพุดดิ้ง เข้้มข้้น 
ซึึมซึาบ บางเบา ผสานเทคโนโลยี C2G 
+ Microbiome + PENTAVITIN สารให้
ความชุ่มช้่น ล้ำลึก ยาวนาน 72 ชม.* และ
วิตามิน บำรุงผิว

ปริมาณ 45 ก. / 3,200 บาท  

รหัส 190286
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aviance SKINMUNE
DAY & NIGHT MOISTURIZING CREAM
อาวียองซ์์ สกินมูน เดย์ แอนด์ ไนท์
(เซ์็ตกระปุกหลัก พร้อมรีฟิล)

ปริมาณ 45 ก. x 2 / 5,920 บาท  

รหัส 610578

aviance SKINMUNE
EYES CREAM
อาวียองซ์์ สกินมูน อายส์ ครีม
(เซ์็ตกระปุกหลัก พร้อมรีฟิล)

ปริมาณ 30 ก. x 2 / 4,625 บาท  

รหัส 610571

aviance SKINMUNE
DAY & NIGHT MOISTURIZING CREAM

อาวียองซ์์ สกินมูน เดย์ แอนด์ ไนท์ (กระปุกรีฟิล)

ปริมาณ 45 ก. / 2,720 บาท  

รหัส 190287

aviance SKINMUNE
EYES CREAM

อาวียองซ์์ สกินมูน อายส์ ครีม (กระปุกรีฟิล)

ปริมาณ 30 ก. / 2,125 บาท  

รหัส 190221



คำาตอบหน่ึงเดียว เพ่ือทุกปัญหาผิว
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เซ์รั่มนวัตกรรมสูตรเฉพาะสำาหรับผิวคุณ
เม่ือผิวของคุณมีเพียงหน่ึงเดียว จึงต้องการการดูแลผิวเฉพาะคุณ
คนเดียว อาวียองซ์ จึงสร้างสรรค์ อาวียองซ์ วัน เซร่ัมนวัตกรรมท่ี
เข้าใจผิวคุณมากท่ีสุด คร้ังแรกท่ีคุณสามารถออกแบบสูตรผิวสวย
ได้ด้วยตัวคุณเอง เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของผิวอย่างตรงจุด 
และให้คุณปรับเปล่ียนสูตรได้ด่ังใจเพ่ือแก้ปัญหาผิวท่ีเปล่ียนแปลงใน
แต่ละวัน บอกลาการดูแลผิวแบบเดิมๆ แล้วเร่ิมต้นใหม่อย่างเข้าใจผิว
หน่ึงเดียวของคุณ

โดดเด่นด้วยการใช้เทคโนโลยีระดับเซลล์ ยีน และไมโครไบโอม ผสาน 
ทริปเปิล ไฮยาลูโรนิค แอซิด และสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อดูแล
ผิวครบทุกมิติ ปราศจากพาราเบน แอลกอฮอล์ และ ซิลิโคน

ผิวสวยเปล่งประกายสุขภาพดี 14 ประการที่คุณสร้างเองได้

SOFT ROSY CITRUS สูตรลับผิวสวยออกแบบเองได้

aviance ONE 
SUPER SERUM
ALL IN ONE SKIN RESCUE
เซรั่มเบส กู้ผิวโทรม

 ปรับสมดุลความชุ่มชื่น
 ปรับผิวให้เนียนนุ่ม
 ปรับสีผิวให้สม่ำาเสมอ
 ปกป้องผิวจากมลภาวะ
 ลดเลือนริ้วรอย  

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

 ขาว  
 ใส 
 ออร่า

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

 ตึง
 แน่น  
 กระชับ

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

 ฉ่ำา
 ฟู 
 อิ่มน้ำา 

* ผิวชั้นนอก

- & -

สูตรกู้ผิวโทรม เปลี่ยนผิวพัง ให้ผิวปัง

สูตรกู้ผิวโทรม บูสท์ผิว ขาว ใส ออร่า

สูตรกู้ผิวโทรม บูสท์ผิว ตึง แน่น กระชับ

สูตรกู้ผิวโทรม บูสท์ผิว ฉ่ำา ฟู อิ่มน้ำา

สามารถปรับเปลี่ยนปริมาณการใช้ได้ตามความต้องการผิวในแต่ละช่วงเวลา

กล่ินหอมนุ่มละมุน อัตลักษณ์เฉพาะของ
อาวียองซ์ แรงบันดาลใจจากสวนดอกไม้
ยามเช้า กรุ่นกล่ินกุหลาบและไม้ดอกนานา
พันธ์ุ  ผสานกล่ินหอมสดช่ืนบางเบาของ
ผลส้มซิตรัสแต่ละวัน บอกลาการดูแลผิว
แบบเดิมๆ แล้วเร่ิมต้นใหม่อย่างเข้าใจผิว
หน่ึงเดียวของคุณ

กู้ผิวโทรม

5 
ประการ*

บูสท์ผิวขาว

3 
ประการ*

บูสท์ผิวตึง

3 
ประการ*

บูสท์ผิวฉ่ำา

3 
ประการ*



aviance ONE SUPER SERUM 
ยืนหนึ่ง ทรงพลัง กู้ผิวโทรม ครบทุกมิติ
กู้ผิวโทรม ผิวสวยสุขภาพดี ครบทุกมิติ แบบ ALL-IN-ONE 

ส่วนผสมทรงประสิทธิภาพจากธรรมชาติ 

 • สมาร์ทชูการ์ น้ำาตาลอัจฉริยะ กู้ผิวโทรม ครบทุกมิติ

 • ทริปเปิล ไฮยาลูโรนิค แอซ์ิด ผิวชุ่มชื้นทุกระดับชั้น

 • แพลงก์ตอนและสาหร่ายทะเลสีแดง เผยผิวใหม่ อ่อนเยาว์ กระจ่างใส  

 • พรีไบโอติก+โพสไบโอติก จากโอ้ตและยีสต์ เสริมภูมิผิวแข็งแรง

ปริมาณ 50 มล. / 3,335 บาท

รหัสสินค้า 190313
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aviance ONE MOISTURIZING DROPS 
EXTRA MOIST SERUM 
อาวียองซ์์ วัน มอยส์เจอร์ไรซ์ิ่ง ดร็อป 
เอ็กซ์์ตร้า มอยส์ เซ์รั่ม
ส่่วนผส่มทรงประส่ิทธิิภาพจากธิรรมชาติ ิ
• สารสกัดน้ำตาลจากข้้าวสาลี เติมความ 
 ชุ่มช้้นอิ่มน้ำ เต็มพิกัด 
• ทริปเปิล ไฮยาลูโรนิค แอซึิด ผิวชุ่มช้้น 
 ทุกระดับชั้น
•  แพลงก์ตอนและสาหร่ายทะเลสีแด 
 เผยผิวใหม่ อ่อนเยาว์ กระจ่างใส  
 พรีไบโอติก+โพสไบโอติก จากโอ้ต และยีสต ์
 เสริมภูมิผิวแข้็งแรง
 
ปริมาณ 30 มล. / 1,600  บาท  

รหัส 190310

aviance ONE GLOWING DROPS 
EXTRA BRIGHT SERUM 
อาวียองซ์์ วัน โกลว์อิ้ง ดร็อป 
เอ็กซ์์ตร้า ไบรท์ เซ์รั่ม
ส่่วนผส่มทรงประส่ิทธิิภาพจากธิรรมชาติิ 
• แมกซึ์ ไนอาซึินาไมด์ ผิวกระจ่างใส เต็มพิกัด
• ทริปเปิล ไฮยาลูโรนิค แอซึิด  
 ผิวชุ่มช้้นทุกระดับชั้น  
• แพลงก์ตอนและสาหร่ายทะเลสีแดง 
 เผยผิวใหม่ อ่อนเยาว์ กระจ่างใส 
• พรีไบโอติก+โพสไบโอติก จากโอ้ต และยีสต์  
 เสริมภูมิผิวแข้็งแรง
 
ปริมาณ 30 มล. / 1,600 บาท  

รหัส 190312

aviance ONE LIFTING DROPS 
EXTRA FIRM SERUM
อาวียองซ์์ วัน ลิฟท์ติ้ง ดร็อป 
เอ็กซ์์ตร้า เฟิร์ม เซ์รั่ม
ส่่วนผส่มทรงประส่ิทธิิภาพจากธิรรมชาติิ  
• อะดิโนซึิน ต่อต้านริ้วรอย เต็มพิกัด
• ทริปเปิล ไฮยาลูโรนิค แอซึิด 
 ผิวชุ่มช้้นทุกระดับชั้น
• แพลงก์ตอนและสาหร่ายทะเลสีแดง 
 เผยผิวใหม่ อ่อนเยาว์ กระจ่างใส  
• พรีไบโอติก+โพสไบโอติก จากโอ้ตและยีสต์  
 เสริมภูมิผิวแข้็งแรง
 
ปริมาณ 30 มล. / 1,600 บาท  

รหัส 190311
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HYA COLLAGENIC LIFT
ไฮยา คอลาจินิค ลิฟท์ ชุดบำารุงและยกกระชับผิวหน้าอย่างอ่อนโยน
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คอลลาเจน คอลลาเจน
อิลาส่ติิน

Micro Collagen ไมโครคอลลาเจน  
อนุมูลโปรตีนที่เลียนแบบโครงสร้าง

ทางธรรมชาติของคอลลาเจนใต้ชั้นผิว  
ช่วยให้รู้สึกผิวตึงกระชับ 

White Tea ไวท์ที หรือ ชาขาว  
สารสกัดจากธรรมชาติที่ให้ประสิทธิภาพสูง 

ในการเป็นสารแอนตี้อ็อกซิแดนท์  
ชะลอการเกิดริ้วรอย

Elastin อิลาสติน
โมเลกุลขนาดเล็ก เลียนแบบโครงสร้าง 

ธรรมชาติของอิลาสตินใต้ชั้นผิว  
ช่วยเสริมความยืดหยุ่นให้แก่ผิว

HYA COLLAGENIC LIFT FACE LIFT CREAM 
ไฮยา คอลาจินิค ลิฟท์ เฟซ์ ลิฟท์ ครีม

ครีมบำรุงยกกระชับผิวหน้าท่ีทำหน้าท่ีเป็นสาร
แอนตี้อ็อกซิึแดนท์ ช่วยชะลอการเกิดริ้วรอย 
แห่งวัย ฟื้้�นบำรุงผิวหน้าทำให้ผิวรู้สึกกระชับ 
ย้ดหยุ่น แลดอูอ่นกวา่วยั ดว้ยสว่นผสมข้องไมโคร
คอลลาเจน อิลาสติน และไวท์ที ช่วยให้ริ้วรอย
แลดูลดเล้อนลง       

ปริมาณ 30 กรัม / 4,355 บาท  

รหัส 190121

MOISTURIZING
เติมความชุ่มชื่นให้ผิว

HYA COLLAGENIC LIFT FACE MASK 
POWDER & HYA COLLAGENIC LIFT
GEL BOOSTER
ไฮยา คอลาจินิค ลิฟท์ เฟซ์ มาส์ค พาวเดอร์ 
และ ไฮยา คอลาจินิค ลิฟท์ เจล บูสเตอร์

สองผลิตภัณฑ์สำาหรับข้ั้นตอนแรกข้องการผสม 
สดเป็นมาส์คพอกหน้า เพ่้อยกกระชับและฟ้ื้�นบำารุง  
ผิวท่ีอ่อนล้า ด้วยส่วนผสมข้องไมโคร คอลลาเจน
ช่วยให้รู้สึกผิวตึงกระชับ อิลาสตินช่วยเสริมความ  
ย้ดหยุ่นให้ผิว ไวท์ทีท่ีเป็นสารแอนต้ีอ็อกซิึแดนท์ 
ช่วยชะลอการเกิดร้ิวรอย พร้อมโยเกิร์ตพาวเดอร์
และ อะโลเวร่า พาวเดอร์ ช่วยกระชับผิวและเติม
ความชุ่มช้่นให้ผิวไม่แห้งตึง

ไฮยา คอลาจินิค ลิฟื้ท์ เฟื้ซึ มาส์ค พาวเดอร์ 

ปริมาณ 40 กรัม / 3,000 บาท 

รหัส 190122

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

รหัส 190123

SPECIAL CORRECTING
ฟื้นบำารุงผิวและดูแลปัญหาผิว

สูตรยกกระชับผิวหน้าให้ได้ผลลัพธ์เร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ใช้ ไฮยา เฟซ์ มาส์ค พาวเดอร์ และ ไฮยา เจล บูสเตอร์ ให้เหมาะสมกับอายุ

1 ครั้ง/สัปดาห์ หรือทุกๆ 10 วัน 

1-2 ครั้ง/สัปดาห์ 

2 ครั้ง/สัปดาห์ 

2 ครั้ง/สัปดาห์ 

3 ครั้ง/สัปดาห์

อายุ  ระยะแรกที่ใช้   การใช้ต่อเนื่อง

ตำ่ากว่า 25 ปี

25-30 ปี 

30-40 ปี 

40-60 ปี 

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

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

HYA COLLAGENIC LIFT SOLUTION SET 
ชุดไฮยา คอลาจินิค ลิฟท์ โซ์ลูชั่น
(3 ผลิตภัณฑ์ พร้อมถ้วยผสม แปรง ช้อน และฟองน้ำา
พร้อม วีเชฟ ลิฟท์ติ้ง มาร์ค)

10,355 บาท  

รหัส 190268



WELL- BEING CATALOG  I 15WELL- BEING CATALOG  I 14

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
สกัดจากชาวขาวสายพันธุด์ ีอดุมดว้ยสารโพลฟีีนอล (Polyphenol)  
มคุีณสมบตัแิอนตีอ้อกซแิดนท ์พรอ้มชว่ยลดการสะสมของแบคทเีรยี 
บนผิวหนัง

ปริมาณ 300 มล. / 1,135 บาท  

รหัส 190275

AQUA GLUTA MICELLAR 
อะควา กลูตา ไมเซลลาร ์เคล็นเซอร์สูตรน้ำาประจุลบ เพื่ออีกขั้นของผิวสะอาด กระจ่างใสมีออร่า

เทคโนโลยีเพื่อการทำาความสะอาดผิว ดูดผลัก รักษาความชุ่มชื่น ผิวสว่าง แลดูขาวกระจ่างใส
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*เม้่อใช้ อาวียองซึ์ แอบโซึลูท ไวท์ ครบชุดผลิตภัณฑ์ ควบคู่กับ อาวียองซึ์ ออร่า บูสเตอร์ แอนตี้
ออกซึิแดนท์ เอสเซึนส์ เป็นประจำาอย่างต่อเนื่อง ผลลัพธ์ที่ได้ข้ึ้นอยู่กับสภาพผิวข้องแต่ละบุคคล 
เคร้่องสำาอางไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสีผิวตามธรรมชาติข้องบุคคลได้
**ผิวชั้นนอก 

ปริมาณ 200 มล. / 2,000 บาท  

รหัส 190273

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 เคล็นเซ์อร์
ครีมน้ำนมสูตรพิเศษ ใช้เช็ดทำความสะอาด
เคร้อ่งสำอางและสิง่สกปรกไดอ้ยา่งนุม่นวล พร้อม
ส่วนผสมข้องน้ำมนัอโวคาโด และอะโลเวร่า

ปริมาณ 180 มล. / 770 บาท

รหัส 190278

PERFECTING-EFFECT 
DEEP CLEANSING OIL 
เพอร์เฟคท์ติ้ง-เอฟเฟคท์ ดีพ เคล็นซ์ิ่ง ออยล์ 
น้ำมันเพ้่อการทำความสะอาดเคร้่องสำอางแบบ
กันน้ำและครีมกันแดด ด้วยส่วนผสมทรง
ประสิทธิภาพจากน้ำมันธรรมชาติ 100% จาก 
Jojoba Oil, Macadamia Nut Oil และ Sun 
Flower Oil ปราศจากวัตถุกันเสีย เม่้อสัมผัสกับ
น้ำจะแปรสภาพเป็นน้ำนมซึึ่งมีอนุภาคเล็ก ช่วย
ละลายสิ่งสกปรกและความมันตกค้างท่ีสะสมอุด
ตันบริเวณรูขุ้มข้น ซึึ่งไม่สามารถล้างออกได้ง่าย 
ด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดท่ัวไป* ท้ังยังคง
ความชุ่มช้่นให้กับผิวหลังล้างหน้า ผิวจึงรู้สึก
เนียนนุ่ม ไม่แห้งตึง
*ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดท่ีไม่ใช่น้ำมัน 100%

ปริมาณ 190 มล. / 2,395 บาท

รหัส 75035183

CLEANSING
ทำาความสะอาดผิว

PERFECTING-EFFECT
เพอร์เฟคท์ติ้ง-เอฟเฟคท์

CLEANSING
ทำาความสะอาดผิว

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

โลช่ันใสเน้้อบางเบาสำหรับเช็ดทำความสะอาด
เคร้่องสำอางบริเวณผิวรอบดวงตาและริมฝีีปาก 
มีส่วนผสมข้องสารสกัด Aloe และ Cucumber 
Extract เหมาะสำหรับการเช็ดทำความสะอาด
มาสคาร่าชนิดกันน้ำ และลิปสติกชนิดติดทน
นานได้หมดจด ไม่ทิ้งคราบมัน เหมาะสำหรับ
ทุกสภาพผิว

ปริมาณ 150 มล. / 1,370 บาท 

รหัส 190276



GLUTA LEMON  
NATURAL DETOXIFYING CLAY MASK 

กลูตา เลมอน เนเชอรัล ดีท็อกซิฟายอิ้ง เคลย์ มาส์ค  
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ท่ีสุดแห่งการดูแลผิวเป่ียมประสิทธิภาพเหนือกว่าการล้างหน้าท่ัวไป 
พร้อมเติมสารอาหารให้ผิวแข็งแรง ด้วยมาส์คโคลนขาวท่ีมาพร้อม
สารต้านอนุมูลอิสระและสารอาหารจากธรรมชาติ เพ่ือการดีท็อกซ์
ผิวได้ครบท้ังฝุ่น ควัน มลภาวะ ดูแลลึก ดีท็อกซ์ได้แม้จะเป็นฝุ่นมหาภัย
ขนาดเล็กจ๋ิว หรือ PM 2.5 กับ 5 คุณสมบัติอันโดดเด่น

• แห้งเร็วใน 1 นาที 
 • ดีท็อกซ์ผิวล้ำาลึก  
• ผิวนุ่มไม่แห้งตึง 
 • ผิวขาวกระจ่างใส
• ดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากผิว

กลูตา เลมอน มาส์คโคลนขาวที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ 
ผิวสะอาด  เนียนนุ่ม ขาวกระจ่างใสใน 1 นาที

ผสานพลังสารสกัดจากธรรมชาติ 
 ปราศจากพาราเบน น้ำาหอม และแอลกอฮอล์

SMOG-SHIELD 
EXTRACT
สารสกัดจากน้ำาตาลปกป้องผิว
จาก PM 2.5 และลดการเกาะติด
ของฝุ่นขนาดจิ๋วบนใบหน้า

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

ดูแลผิวได้ล้ำาลึก สะอาด เนียนนุ่ม ทุกสัดส่วน

บีบโคลนขาวลงบนฝ่ามือที่เปียกน้ำา 
นวด ถูวน ในลักษณะเป็นวงกลม
เพื่อให้โคลนขาว และชาร์โคลบีด
ละลายผสานเข้าด้วยกันเป็นสีเทา

ชาร์โคลบีด

โคลนขาว

เมื่อชาร์โคลบีดแตกตัว
ผสมกับโคลนขาว

ทาบนหนา้แลว้นวดเบาๆ ทิง้ไว ้1 นาท ี 
เพื่อขจัดส่ิงสกปรก และเพื่อบำารุง
ผิว จากนั้นล้างออกด้วยน้ำาหรือใช้
ฟองน้ำาที่คุณชื่นชอบ และดูแลผิว
ตามขั้นตอนปกติ

1 2

หน้าและคอ หลัง รักแร้

ขาหนีบ ขา ตาตุ่ม

ข้อศอก หน้าอก
 และบริเวณบิกินี่

ก้น

2 ขั้นตอนง่ายๆ ผิวสะอาด เนียนนุ่ม 
เติมอาหารให้ผิวแข็งแรงได้ใน 1 นาที

GLUTA LEMON NATURAL DETOXIFYING CLAY MASK
กลูตา เลมอน เนเชอรัล ดีท็อกซ์ิฟายอิ้ง เคลย์ มาส์ค
มาส์คโคลนข้าวที่มีคุณสมบัติช่วยข้จัดสิ่งสกปรก ดีท็อกซึ์ผิวได้ล้ำาลึก และ
ดูดกล่ินไม่พึงประสงค์ออกจากผิว ผสานพลังสารสกัดจากธรรมชาติ 6 ชนิด 
ไดแ้ก ่น้ำาตาล โคลนข้าว พ้ชตระกลูมิน้ท ์ไบโอเพยีวเลมอน ชาร์โคลบดี และ 
กลูตาไธโอน ปราศจากพาราเบน น้ำาหอม และแอลกอฮอล์ อ่อนโยนต่อผิว 
บอบบางและแพ้ง่าย ช่วยให้ผิวนุ่มไม่แห้งตึง ข้าว กระจ่างใส

ข้นาด 150 กรัม / 1,195 บาท

รหัส 190146
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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 

ผงชงกลตูาผสมเรดออเรน้จ์ รสชาตเิบาสดชืน่ 
ด่ืมง่ายสไตล์ Infused Water เพียงละลาย
ผลิตภัณฑ์ 1 ซอง ในนำ้า 150 มล. จะเป็นนำ้าเปลา่
หรือเครื่องดื่มที่คุณช่ืนชอบก็ได้ ดื่มวันละ 1 
ซอง และด่ืมเพิม่อีก 1 ซอง หลังกิจกรรมกลาง
แจ้ง (ไม่แนะนำาให้ละลายในนำ้าร้อนจัดหรือ 
นำาไปปรุงอาหาร) 

BEAUTY FROM WITHIN
เสริมผิวสวยจากภายใน

GLUTA ORANGE BEAUTY SUPPLEMENT
ผลิตภัณฑ์์เสริมอาหาร กลูตา-ออเร้นจ์ 

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

ข้นาด 5 กรัม x 15 ซึอง / 1,800 บาท 

รหัส 190256
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UV EXPERT GLUTA ORANGE MULTI DEFENSE & PROTECTION 
SPF 50+ / PA++++
ยูวี เอกซ์์เพิร์ท กลูตา ออเร้นจ์ มิลติ ดีเฟนซ์์ แอนด์ โพรเทคชั่น 
เอสพีเอฟ 50+ / พีเอ++++

เซรั่มเนื้อนำ้านมบำารุงผิวและปกป้องผิวจากแสงแดดสำาหรับผิวหน้าและผิวกาย ปกป้องผิว
จากทุกกิจกรรมที่ต้องเผชิญแสงแดด คัดสรรสารสกัดส้มสีแดง กลูตาไธโอน และสารสกัด
ท่ีมีต้นกำาเนิดจากพืชพรรณธรรมชาติ ผสานการปกป้องผิวจากรังสี UVA และ UVB รวม
ทั้ง Blue light และ Infrared จนถึงมลภาวะอื่นๆ จากแสงแดด อันเป็นสาเหตุหลักของ
ปัญหาผิว ช่วยฟื้นบำารุงและป้องกันผิวจากริ้วรอยก่อนวัย เพิ่มความชุ่มชื่นและปรับผิวให้
ดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ สูตรกันนำ้าให้เนื้อสัมผัสบางเบา สามารถทาได้ทั้งก่อนออก
แดดและในระหว่างวันโดยไม่ทิ้งความมันและคราบขาว 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
กลูตาไธโอนนำาเข้าจากประเทศญี่ปุ่น สารแอนตี ้
อ็อกซิแดนท์เพื่อการต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยให้ผิว
แลดูกระจ่างใส พร้อมลดเลือนจุดด่างดำา

Avocado Extract
สารสกัดจากอะโวคาโดท่ีผ่านกระบวนการพิเศษ
ช่วยลดและควบคุมความมันอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะบรเิวณ T-Zone ซ่ึงมกัก่อให้เกดิปัญหาสวิ

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

Arabian Cotton Extract
สารสกัดจาก Stem Cell ของฝ้ายอาราเบียนท่ีเพาะ
ปลูกท่ามกลางแดดร้อนและทะเลทราย จึงเปี่ยม
ด้วยสารสำาคัญท่ีปกป้องตนเองจากแสงแดดและ
ความร้อน ป้องกันอนุมูลอิสระท่ีเกิดจากรังสี
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 GLOW MOISTURE 
กลูตา โกลว์ มอยซ์เจอร์ เผยผิวกายเนียนนุ่ม กระจ่างใส
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GLUTA GLOW MOISTURE 
กลูตา โกลว์ มอยซ์เจอร์ เผยผิวกายเนียนนุ่ม กระจ่างใส

GLUTA GLOW 
MOISTURE BODY EXFOLIATOR
กลูตา โกลว์  มอยซ์์เจอร์ บอด้ี เอ็กซ์์โฟลิเอเตอร์ 

เจลข้ัดผิวกายที่ไม่ทำร้ายผิว ช่วยเสริมการผลัด
เซึลล์ผิวและข้จัดเซึลล์ผิวท่ีหมองคล้ำออกอย่าง
อ่อนโยนด้วยส่วนผสมจากเม็ดโจโจบา สารสกัด
จากผลไม้หลากชนิด Triple Fruition Complex  
จากอซึิโลรา เกรฟื้ฟื้รุ้ต วินเทอร์เชอร์รี และ 
วิตามินบี 3 ให้ผิวเปล่งปลั่ง พร้อมกลูตาไธโอน 
ใน Gluta Shine Technology วิทยาการจาก
ประเทศญ่ีี่ปุ�น มอบผิวแลดูข้าวกระจ่างใส ผสาน 
C2G Technology อุดมด้วยมอยซึ์เจอร์ไรเซึอร์
บำรุงผิว พร้อมเคล้อบผิวให้เนียนนุ่มพร้อมกลิ่น
หอมอ่อนๆ ข้อง Secret Garden

ปริมาณ 180 มล. / 455 บาท 

รหัส 190142

GLUTA GLOW 
MOISTURE BODY WASH
กลูตา โกลว์ มอยซ์์เจอร์ บอดี้ วอช

ครีมอาบน้ำสูตรปราศจากไข้สบู่ 100% ด้วย 
กลูตาไธโอนส่วนผสมสำคัญี่ใน Gluta Shine  
Technology วิทยาการจากประเทศญี่ี่ปุ�น ผสาน 
C2G Technology ทีอ่ดุมด้วยมอยซ์ึเจอร์ไรเซึอร์
บำรุงผวิ พรอ้มสารสกดัTriple Fruition Complex  
จาก อซึิโลรา เกรฟื้ฟื้รุ ้ต และ วินเทอร์เชอร์รี 
ทำความสะอาดผิวอย่างอ่อนโยน มอบผิวข้าว
กระจ่างใส พร้อมเคล้อบผิวให้เนียนนุ่มด้วยฟื้ิล์ม
มอยซ์ึเจอร์ไรเซึอร์ หลังอาบน้ำสดช้น่ได้ตลอดวัน
ด้วยกลิ่นหอมอ่อนๆ ข้อง Secret Garden

ปริมาณ 380 มล. / 480 บาท 

รหัส 190162

GLUTA GLOW 
MOISTURE BODY LOTION
กลูตา โกลว์ มอยซ์์เจอร์ บอดี้ โลชั่น

โลชั่นบำารุงผิว ด้วยกลูตาไธโอนใน Gluta Shine 
Technology วิทยาการจากประเทศญ่ีี่ปุ�นที่มอบ 
คุณค่าการบำารุงผิวทั่วเร้อนร่าง ผสาน C2G 
Technology จากสารสกัดแพลงตอนและสาหรา่ย
ทะเลสีแดงที่ช่วยเสริมความแข้็งแรงให้ผิว พร้อม
สารสกัด Triple Fruition Complex จาก อซึิโลรา  
เกรฟื้ฟื้รุ้ต วินเทอร์เชอร์รี และวิตามินบี 3 ช่วย
ลดเล้อนจุดด่างดำาและความหมองคล้ำาที่เกิดจาก
แสงแดด คน้ผวิกระจา่งใสอยา่งเปน็ธรรมชาตเิม้อ่
ใช้เป็นประจำา พร้อมเคล้อบผิวให้เนียนนุ่มด้วย
ฟื้ิล์มมอยซ์ึเจอร์ไรเซึอร์ มอบผิวสดช่้นด้วยกล่ิน
หอมอ่อนๆ ข้อง Secret Garden

ปริมาณ 380 มล. / 585 บาท 

รหัส 190161



อาวียองซ์ แฮร์มูน ดีพ นูริชชิ่ง
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AVIANCE HAIRMUNE DEEP NOURISHING CONDITIONER
อาวียองซ์์ แฮร์มูน ดีพ นูริชชิ่ง คอนดิชั่นเนอร์

นวัตกรรมครีมนวดผม “เน้้อเซึรั่ม” เข้้มข้้น บางเบา ซึึมซึาบเร็ว ล้างออก
ง่าย ไม่เหนอะหนะ ผมนุ่มล้่น ชุ่มช้่น มีน้ำหนัก ไม่พันกัน ไม่ชี้ฟูื้ผสาน
เทคโนโลยี C2G + Microbiome และวิตามินบำรุงหนังศีรษะและเส้นผม

ปริมาณ 480 มล. / 865 บาท

รหัส 190292

AVIANCE HAIRMUNE DEEP NOURISHING SHAMPOO
อาวียองซ์์ แฮร์มูน ดีพ นูริชชิ่ง แชมพู

นวัตกรรมแชมพูเพ้่อ “ผมมีภูมิ” ฟื้องนุ่มละเอียดจนคุณสัมผัสได้ สะอาดล้ำ
ลึก ล้างออกง่าย มีค่า pH 5.5 อ่อนโยน สระได้ทุกวัน บำรุงหนังศีรษะและ
เส้นผมให้ชุ่มช้่น ถนอมสีผมผสานเทคโนโลยี C2G + Microbiome และ
วิตามินบำรุงหนังศีรษะและเส้นผม

ปริมาณ 480 มล. / 865 บาท 

รหัส 190190

C2G Technology 
เพื่อแก้ปัญหาผิวระดับยีนส์ 

Microbiome Technology 
เพื่อเสริมภูมิผิวแข็งแรง

นวัตกรรมเอกสิทธ์ิเฉพาะของ อาวียองซ์ 
ด้วยสารสกัดจากแพลงก์ตอน

และสาหร่ายทะเลสีแดง 
เปิดสัญญาณฟ้ืนบำารุงล้ำาลึก

จากเซลล์สู่ยีนส์

นวัตกรรมการผสาน Prebiotic 
จากโอ้ต เบต้า-กลูแคน และ Postbiotic 
จากเทคโนโลยีการหมักบ่มทางชีวภาพ
ดูแลเพ่ือนตัวจ๋ิวบนหนังศีรษะและเส้นผม

Hair & Scalp Vitamin B5, C และ E
พร้อมเสริมวิตามิน ให้ผมสุขภาพดี

หนังศีรษะแข็งแรงด้วย 



PERFEC RADIANCE
เพอร์เฟค เรเดียนซ ์สารอาหารเพื่อ...เธอ
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PERFEC RADIANCE BEAUTY SUPPLEMENT 
ผลิตภัณฑ์์เสริมอาหาร เพอร์เฟค เรเดียนซ์์ 

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

ปริมาณต่อกล่อง 60 แคปซึูล / 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 
ผลิตภัณฑ์์เสริมอาหาร คอลลาเจน แมทริกซ์์ 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจน 100% มีส่วนประกอบของ ไฮโดรไลซ์ 
คอลลาเจน และไฮโดรไลซ์คอลลาเจนไดเปปไทด์

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

ปริมาณ 6 กรัม x 15 ซึอง / 1,800 บาท  

รหัส 190309

ไม่เติมไขมัน

ไม่เติมน้ำาตาล

ไม่แต่งสีและรส

ไร้กลิ่นคาวปลา

ไม่ใส่สารกันเสีย

NON GMO

คอลลาเจน
บริสุทธิ์
100%

ส่วนประกอบสำาคัญต่อ 1 ซ์อง (6 กรัม)

ไฮโดรไลซ์คอลลาเจนจากปลา 5,400 มก.

ไฮโดรไลซ์คอลลาเจน ไดเปปไทด์ 600 มก.

ไม่ใส่วัตถุกันเสีย วัตถุแต่งกลิ่นรสและสี

BEAUTY FROM WITHIN
เสริมผิวสวยจากภายใน
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S.O.S REPAIR COMPLEX
Intelligent Strengthen Proteins
โปรตีนอัจฉริยะ 18 ชนิด
เติมโปรตีนให้เส้นผมท่ีสูญเสียไปกับ
ความร้อนและการทำาสผีม ซ่อมแซม
และฟ้ืนฟโูครงสร้างให้เส้นผมแขง็แรง

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

Pure Ceramide Capsules
แคปซ์ูลเซ์ราไมด์บริสุทธิ์ 
และสารเคลือบเส้นผม มอบความ 
ชุ่มชื่น คืนความเงางามให้เส้นผม 
นุ่มลื่นดุจแพรไหมจากโคนจรด 
ปลายผม

Sparkling Shine Booster
ตัวเร่งประกายสีผม
ปกป้องเส้นผมไม่ให้ซีดจางจาก
ความร้อน แสงแดด และการจัดแตง่
ผม เพิ่มประกายเงางาม

เกล็ดผมหลังบำารุงด้วยเทคโนโลยี  
S.O.S. Repair Complex

บทพิสูจน์ประสิทธิภาพ
การฟ้�นฟูเกล็ดผมที่ถููกทำาลาย
ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 
(Scanning Electron Microscope)

เกล็ดผมที่ไม่ได้รับการบำารุง

HAIR TREATMENT 
ผลิตภัณฑ์บำารุงเส้นผมสูตรเข้มข้น
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CONCENTRATED LEAVE-ON  HAIR 
SUPPLEMENTS
คอนเซ์นเทรต ลีฟ-ออน แฮร์ ซ์ัพพลีเมนท์
ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมสูตรเข้้มข้้น ชนิดไม่ต้อง
ล้างออกซึึมซึาบรวดเร็วให้สัมผัสข้องผมนุ่มล้่น
ทันทีหลังใช้ ด้วยเทคโนโลยี S.O.S Repair 
ComplexTM ฟื้้�นบำรุงผมแห้งเสียมาก หร้อ
เส้นผมท่ีผ่านการทำเคมี เช่น ทำสี ดัด หร้อ 
ย้ดผม ปกป้องสีผมจากความร้อน พร้อม Silk 
Smoothing Agent เคล้อบให้เส้นผมนุ่มล้่น  
ไม่พันกันผมสลวยเงางาม สีผมเปล่งประกาย  
ใช้เพียง 1-2 ป๊�ม ลูบไล้ให้ทั่วเส้นผมทุกครั้งหลัง
สระผม ข้ณะผมเปียกหมาดๆ หร้อก่อนไดร์ผม
หร้อใช้เคร้่องหนีบผม

ปริมาณ 120 มล. / 875 บาท 

รหัส 190023

CONCENTRATED CREAM MASK
คอนเซ์นเทรต ครีม มาส์ค
ผลติภณัฑ์ครมีหมกัผม และอบไอนำ้สตูรเข้้มข้้น สำหรับผมแห้งและผมเสีย
จากการทำสี ดัด หร้อย้ดผม ด้วยเทคโนโลยี S.O.S Repair ComplexTM  

ฟ้ื้�นบำรงุผมทีแ่ห้งเสียมาก หรอ้เส้นผมทีผ่่านการทำเคมี เช่น ทำสี ดดั หร้อยด้
ผม ใช้หมักผมหร้อใช้ควบคู่กับการอบไอน้ำ สปัดาห์ละ 1-2 ครัง้ เพ้อ่เสรมิ
ความแข้ง็แรงให้กบัเส้นผม พร้อมเพิม่ประกาย และปกป้องสผีม
• ใช้้แทนครีีมนวดผม 10-15 นาที 1-2 ครี้�ง ต่่อสั้ปดาห์์  
• ใช้้เป็นครีีมอบไอน�ำเสั้นผม 5-10 นาที

ปริมาณ 180 กรัม / 1,035 บาท 

รหัส 75028953

MUD TREATMENT
มัด ทรีทเมนท์

โคลนพอกปรนนิบตัผิม จากโคลนใต้ทะเลสาบสแกนดิเนเวีย อดุมด้วยแร่ธาตุ 
นานาชนดิ อาร์จนีนี และดราโกโบเนยี ช่วยให้เส้นผมรูส้กึผ่อนคลาย ให้พลงั 
ความชุ่มช้่น และการฟื้้�นบำรุงกับเส้นผมที่เปราะบางและแห้งแตกปลาย

ปริมาณ 180 กรัม / 770 บาท
รหัส 190100

LEAVE-ON HAIR SUPPLEMENTS
ลีฟ-ออน แฮร์ ซ์ัพพลีเมนท์

อาหารเสรมิสำหรบัเส้นผม ชนดิไม่ต้องล้างออก 

อดุมด้วยโปร-วิตามิน บ ี5 ทีช่่วยเพิม่ความชุม่ช้น่ 

เหมาะสำหรับผมธรรมดาถึงผมแห้ง

ปริมาณ 120 มล. / 555 บาท
รหัส 190269
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*จากผลการทดลองในหลอดทดลองตามมาตรฐาน EN1276 : 2009 ระยะเวลาฆ่าเช้้อ S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa, E. coli ภายใน 5 นาที

ANTI-BAC PRODUCT
ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาด 
แอนตี้ แบคทีเรีย

AVIANCE SKIN CLEARING BODY WASH
อาวียองซ์์ สกิน เคลียร์ริ่ง บอดี้ วอช
ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดผิวกายพร้อมสารบำารุง 
เพื่อผิวกายสะอาดอย่างมีอนามัย
เน้้อฟื้องครีมอ่อนนุ่ม ทำความสะอาดร่างกายได้อย่างหมดจด ชำระล้าง 

สิ่งสกปรก ช่วยลดการสะสมข้องเช้้อแบคทีเรีย 99.999%* ล้างออกง่าย 

กลิ่นหอม สะอาดสดช้่น ทุกครั้งหลังการอาบน้ำ Soap free ปราศจากสาร

จำพวก Soap ท่ีมีความเป็นด่าง ทำให้ผิวแห้ง สูตรอ่อนโยน ใช้ได้ท้ัง

ครอบครัว ทุกเพศทุกวัย มีส่วนผสมสารสกัดจากชาข้าว พร้อมสารให้ 

ความชุ่มข้ึ้นจากเนชันรัลฟื้อเมนท์ชูการ์เคน & HYA boost complex 

สารแอนตี้ออกซึิแดนท์จากวิตามินชี & วิตามินอี

ปริมาณ 380 มล. / 575 บาท
รหัส 190083
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CONFIDENS FOR WOMEN 
คอนฟิเดนซ์์ สำาหรับผู้หญิง

โรลออนลดเหง้่อและระงับกลิ่นกาย ปกป้องกลิ่น
กายยาวนาน 24 ชัว่โมง ดว้ยสตูรไวทเ์ทนนิง่ ชว่ย
ลดเล้อนผิวหมองคล้ำใต้วงแข้นให้ดูกระจ่างใส 
ส่วนผสมข้องคอลลาเจนช่วยให้ผิวดูเนียนกระชับ 
ด้วย Whitening Skin Renewal และ Skin Refin-
er ลดการระคายเค้องจากการโกนหร้อถอน 
ทดสอบโดยผูเ้ชีย่วชาญี่ด้านผวิหนัง พร้อม Nano 
Activ+ ช่วยลดการสะสมข้องแบคทีเรีย

ปริมาณ 50 มล. / 260 บาท  

รหัส 190280

CONFIDENS FOR MEN 
คอนฟิเดนซ์์ สำาหรับผู้ชาย 

โรลออนลดเหง้่อและระงับกลิ่นกายสำหรับผู้ชาย 
ปกป้องกลิ่นกายยาวนาน 24 ชั่วโมง ด้วยสูตร
ประสิทธิภาพ Sporty Cooling และ Trojan 
Sense เน้้อบางเบา ไร้คราบข้าว มอบกลิ่นหอม
สะอาด รู้สึกเย็นสบาย สดช้่นยาวนาน แม้หลัง
ออกกำลังกาย พร้อม Nano Activ+ ท่ีช่วยลด
การสะสมแบคทีเรียทีม่าจากเหง้อ่และความอับช้้น

ปริมาณ 50 มล. / 260 บาท  
รหัส 75036663

SECRET FEMININE WASH 
ซ์ีเคร็ท เฟมมินีน วอช

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจุดซึ่อนเร้นข้องผู้หญี่ิง
โดยเฉพาะ ด้วยสูตรอ่อนโยนที่ปราศจากไข้สบู่
และเปี�ยมประสทิธิภาพข้องสารสกดัธรรมชาตจิาก  
กรีนที เอสเซึนส์ สารสกัดธรรมชาติจากชาเข้ียว
ท่ีมสีารคาเทชนิ ให้คณุสมบตัิในการชว่ยข้จดักลิน่
อับช้้นและช่วยลดการสะสมข้องแบคทีเรีย และ 
แลคติกแอซิึด กรดธรรมชาติที่ได้จากกระบวน 
การหมักนำ้ตาลแลคโตสในนม แบคทีเรยี Lacto-
bacil l i มีประโยชน์ ในการช่วยรักษาสมดุล
ธรรมชาตขิ้องบรเิวณจดุซึอ่นเรน้ทีม่สีภาวะความ
เป็นกรดอ่อนๆ (pH 4.5) ผสานเทคโนโลยี Silky-
Foam Pump ที่ให้เน้้อสัมผัสข้องฟื้องครีมนุ่ม
ละมุนและกลิ่นหอมอ่อนๆ

ปริมาณ 185 มล. / 460 บาท  
รหัส 190147

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

ANTI-BAC PRODUCT
ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาด 
แอนตี้ แบคทีเรีย



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

ยาสีฟื้๊นผสมฟื้ลูออไรด์ ผ่านการทดสอบว่าไม่
ทำลายสารเคลอ้บฟื้น๊ เปี�ยมประสิทธภิาพซึอกซึอน
ทำความสะอาดอย่างล้ำลึก ลดกล่ินปาก ลดการ
เกิดคราบหินปูน ป้องกันการเกิดฟื้๊นผุอย่างเต็ม
ประสทิธภิาพ คงความรูส้กึเยน็สดช้น่ทกุครัง้หลงัใช้

ปริมาณ 120 กรัม / 320 บาท

รหัส 190258

i-fresh MULTICARE MOUTHWASH
นำ้ายาบ้วนปาก ไอ-เฟรช มัลติแคร์

น้ำยาบ้วนปากผสมฟื้ลูออไรด์ เปี�ยมประสิทธิภาพ

ในการลดกลิน่ปาก ชว่ยทำความสะอาดชอ่งปากใน

บริเวณที่การแปรงฟ๊ื้นเข้้าไปไม่ถึงได้ดียิ่งข้ึ้น ช่วย

ลดการสะสมข้องแบคทเีรยี ลดการเกดิคราบหนิปนู 

ป้องกันการเกิดฟื้๊นผุอย่างเต็มประสิทธิภาพ คง

ความรู้สึกเย็นสดช้่นทุกครั้งหลังใช้

ปริมาณ 500 มล. / 515 บาท
รหัส 190259

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

ปริมาณ 20 กรัม x 5 หลอด / 315 บาท 
รหัส 75019867

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

Hydrated Silica 
สารขัดฟัน 
พิเศษด้วยข้นาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เข้้า
ซึอกซึอนทำความสะอาดล้ำลึกโดยไม่ทำลาย
ผิวฟื้๊นและเน้้อฟื้๊น

แตกต่างด้วยส่วนผสมที่ดีต่อสุขภาพช่องปากและฟัน

Apple-ZN-F 
สารสกัดผลแอปเปิ้ลดิบ ซ์ิงค์ และ ฟลูออไรด์
ลดการสะสมข้องแบคทเีรยีในชอ่งปาก ซึึง่เปน็
สาเหตุให้เกิดคราบพลัค ด้วยซึิงค์มิเนอรัล 
และสารสกัดผลแอปเปิ�ลดิบที่ให้ประสิทธิภาพ
มากกว่าสารสกัดชาเข้ียวถึง 20 เท่า พร้อม 
ฟื้ลูออไรด์ช่วยป้องกันฟื้๊นผุเต็มประสิทธิภาพ

บทพิสูจน์ความพึงพอใจจากการใช้ยาสีฟัน ไอ-เฟรช* 

*ทดสอบในกลุม่อาสาสมคัรชายและหญี่งิชาวเอเชยีอาย ุ25-40 ป ีทีเ่คยใชย้าสฟีื้น๊ระดบัพรเีมีย่ม และยาสฟีื้น๊จำหนา่ย
ผ่านบริษัทเคร้อข้่ายจำนวน 48 คน โดยบริษัท อินเทจ ประเทศไทย จำกัด เด้อนสิงหาคม 2555

98% ช่วยกำาจัดเศษคราบ
อาหาร คราบพลัค 
และกลิ่นปาก

94% รู้สึกลมหายใจเย็น
และสดชื่นยาวนาน

96% ให้อณูโฟมละเอียดพิเศษ 
ที่ช่วยทำาความสะอาด 
ดียิ่งขึ้น

90% รู้สึกว่าฟันขาว
สะอาดสดใส

90% ทำาความสะอาด
โดยไม่ทำาลายเคลือบฟัน
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*การทดสอบความสามารถในการขั้ดฟ๊ื้นต่อเน้้อฟ๊ื้น (Dentin) ด้วยวธิ ีRadio Tracer เดอ้นกันยายน 2555

ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของสารขัดฟัน
ด้วยสารข้ัดฟื้๊นที่มีข้นาดเล็กกว่า 10 ไมครอน โดยให้ประสิทธิภาพ
ในการข้ัดฟื้๊นที่เหน้อกว่า แต่ไม่ทำลายเน้้อฟื้๊น (Dentin) พร้อมผ่าน
การทดสอบว่าไม่ทำลายเคล้อบฟื้๊น (Enamel) ตามวิธีมาตรฐานข้อง
สมาคมทันตแพทย์อเมริกา (ADA: American Dental Association)

ตารางการทดสอบระดับความสะอาดของสารขัดฟันในผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน*

250

122

68
45

RDA

200

150

100

50

0

Apple-Mint Tea Flvor
รสชาแอปเปิ้ล-มินท์
สัมผัสใหม่ไม่เหม้อนใครข้องกลิ่นชาแอปเปิ�ล
พร้อมความเย็นสดช้่นข้องมินท์



 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
มาตรฐานวัตถูุดิบชั้นเลิศ 

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



ผลิตภัณฑ์์ บียอนด์ ร็อกซ์์เบอร์กี้ 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
รางวัลเหรียญบรอนซ์์ 

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
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ข้อมูลเพื่อการสื่อสารภายใน  • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่สามารถป้องกันหรือรักษาโรคได้  • ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ผลิตภัณฑ์์ บียอนด์ มากิ พลัส
การันตีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จาก 6 รางวัลระดับโลก

BRONZE MEDAL
Outstanding Inventions 2015

รางวัลเหรียญบรอนซ์์ 
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 
ราชันแห่งสารต้านอนุมูลอิสระที่อุดมไปด้วยสารแอนตี้อ็อกซิแดนท์ 

มากิเบอร์รี (Maqui Berry)
ราชันย์แห่งสารต้านอนุมูลอิสระ 
เบอร์รีพันธ์ุพ้้นเม้องจากประเทศชิลี มีผลข้นาดเล็กสีม่วงน้ำเงินเข้้ม 
อุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารและวิตามิน จากผลการวิจัยพบว่า มากิ
เบอร์รีมีค่าการต้านอนุมูลอิสระที่วัดได้ (ORAC) สูงที่สุด* อุดมไปด้วยสาร 
แอนตี้อ็อกซึิแดนท์ เดลฟื้ินิดิน (Delphinidin) และแอนโทไซึยานิน  
(Anthocyanin)

อาร์ติโช๊ค (Artichoke)
เป็นพ้ชที่นิยมปลูกในประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียน 
ยุโรป ออสเตรเลีย และอเมริกาเหน้อ ให้สารต้าน
อนุมูลอิสระหลายชนิดในปริมาณสูง มีแร่ธาตุและ
ใยอาหารสูง สารต้านอนุมูลอิสระท่ีสำคัญี่ในอาร์ติโช๊ค ค้อ ไซึนาริน  
(Cynarin) ซึึ่งมีหลายงานวิจัยที่รายงานเกี่ยวกับประโยชน์ทางด้านสุข้ภาพ
ที่ช่วยกระตุ้นการทำงานข้องตับ 

โกจิเบอร์รี (Goji Berry)
หรอ้ทีรู่จั้กกนัในช้อ่ เก๋ากี ้ทีมี่การใช้ในตำรับอาหารและยาจีนมาเป็นเวลานาน 
อุดมไปด้วยวิตามินและสารอาหารหลายชนิด มีสารแอนตี้อ็อกซึิแดนท์สูง
เช่น แคโรทีนอยด์ (Carotenoids) และสารพอลิแซึกคาไรด์ กลุม่ L.babarum 
Polysaccharides ที่พบเฉพาะในโกจิเบอร์รี 

มัลติฟรุตและเบอร์รี (Multifruit & Berry)
ผลไม้และและเบอร์รีหลากหลายชนิด อาซึาอิเบอร์รี แอปเปิ�ล ราสพ์เบอร์รี  
สตรอเบอร์ร ีเชอร์ร ีแครนเบอร์ร ีโช๊คเบอร์ร ีอะเซึโรลาเชอร์ร ีองุน่แดง และ 
สารสกัดจากเมล็ดองุน่ อดุมด้วยสารแอนตีอ็้อกซิึแดนท์ ชว่ยลดความเครียด
ข้องเซึลล์และอวัยวะในร่างกาย

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

ส่วนผสมเด่นในผลิตภัณฑ์์

ข้อมูลเพื่อการสื่อสารภายใน  • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่สามารถป้องกันหรือรักษาโรคได้  • ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
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MAQUI PLUS : DUO PACK
มากิ พลัส แพ็คคู่  

ปริมาณ 750 มล. x 2 ข้วด / 5,200 บาท  
รหัส 190246

MAQUI PLUS : PACK OF 6
มากิ พลัส แพ็ค 6 ขวด  

ปริมาณ 750 มล. x 6 ข้วด / 15,200 บาท  
รหัส 610583

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

ข้อมูลเพื่อการสื่อสารภายใน  • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่สามารถป้องกันหรือรักษาโรคได้  • ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

MAQUI PLUS : SACHET
มากิ พลัส ชนิดซ์อง ขนาดซ์องละ 25 มล.
แพ็ค 1 กล่อง  

ปริมาณ 25 มล. x 15 ซึอง / 1,460 บาท
รหัส 190247

MAQUI PLUS : SACHET
มากิ พลัส ชนิดซ์อง ขนาดซ์องละ 25 มล.
แพ็ค 4 กล่อง 

ปริมาณ 375 มล. x 4 กล่อง / 4,400 บาท
รหัส 610582

MAQUI PLUS : SACHET
มากิ พลัส ชนิดซ์อง ขนาดซ์องละ 25 มล.
แพ็ค 12 กล่อง  

ปริมาณ 375 มล. x 12 กล่อง / 12,800 บาท
รหัส 610581



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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ROXBURGHII PLUS : DUO PACK 
ร็อกซ์์เบอร์กี้ พลัส แพ็คคู่

ปริมาณ 750 มล. x 2 ข้วด / 5,200 
บาท  
รหัส 190246

ROXBURGHII PLUS : PACK OF 6
ร็อกซ์์เบอร์กี้ พลัส แพ็ค 6 ขวด

ปริมาณ 750 มล. x 6 ข้วด / 15,200 บาท  
รหัส 610583

ROXBURGHII PLUS : SINGLE BOTTLE
ร็อกซ์์เบอร์กี้ พลัส ขวดเดี่ยว พร้อมแก้วช็อท

ปริมาณ 750 มล. / 2,670 บาท

รหัส 610584

ผลิตภัณฑ์์เสริมอาหารชนิดน้ำา 
บียอนด์ ร็อกซ์์เบอร์กี้ พลัส
 

ส่วนประกอบสำาคัญต่อ 25 มล. 
สารสกัดโรซา ร็อกซ์เบอร์กี้ (สารสกัดจากผลกุหลาบป่า)  
น้ำาทับทิมเข้มข้น น้ำาลูกยอเข้มข้น สารสกัดจากซีบัคทอร์น 
น้ำาแอปเปิ้ลเข้มข้น น้ำาแอพริคอตเข้มข้น
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พืชผักผลไม้สกัด 27 ชนิด 
 ให้คุณค่าแอนตี้ออกซิแดนท์ 

 จากไฟโตนิวเทรียนท์

ให้กรดอะมิโนจำาเป็นครบถู้วน BCAA 
ช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อ ชะลอความอ่อนล้า  

ควบคุมการทำางานของกล้ามเนื้อ ช่วยลดตะคริว 
เพิ่มความยืดหยุ่นในการเคลื่อนไหว

มีวิตามิน D3 เต็ม 100%*
เสริมภูมิคุ้มกัน ทำางานร่วมกับโปรตีน 

เต็มประสิทธิภาพ

มีโปรตีนสะอาดจากพืช 6 ชนิด ถั่วเหลือง 
ถั่วลันเตา เมล็ดทานตะวัน ข้าวกล้อง 

ข้าวโอ๊ต อัลมอนด์ ให้โปรตีนสูง ช่วยสร้าง 
เสริม ซ่อม กล้ามเนื้อ

คุณสมบัติและจุดเด่น

วิตามินและเกลือแร่ 15 ชนิด 
ให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำาเป็น ครบถ้วน

บียอนด์ โปรตีน ดี พลัส คือโปรตีนสะอาดจากพืช 6 ชนิด  
ให้กรดอะมิโนจำาเป็นครบ พร้อมวิตามิน D3 100%* และ
สารอาหารที่ร่างกายต้องการ เพื่อการดูแลสุขภาพกล้าม
เนื้อ ให้แข็งแรง สำาหรับทุกคน ทุกวัย ทานง่าย อร่อย หอม 
กลิ่นอัลมอนด์วอลนัท

1 กล่อง มี 15 ซอง ซองละ 30 กรัม
1 กล่อง มีปริมาณเท่ากับ 450 กรัม / 1,820 บาท 

รหัส190314

beyonde  
Protein D Plus+
บียอนด์ โปรตีน ดี พลัส  
นวัตกรรมเสริมมื้ออาหาร 
จากโปรตีนพืชแนวใหม่ 
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HAPPIE HOMIE 
แฮปปี� โฮมมี่ ผลิตภัณฑ์์ดูแลครัวเรือน สูตรเข้มข้น 

สะอาดขั้นสุด แฮปปี้สุดสุด
ประสิทธิภาพสูง คุ้มค่า ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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HAPPIE HOMIE
CONCENTRATED FABRIC SOFTENER 
แฮปปี� โฮมม่ี ผลิตภัณฑ์์ปรับผ้านุ่ม สูตรเข้มข้น
สูตรเข้มข้น ประสิทธิภาพสูง
หอมยาวนานกว่า 14 วัน ป้องกันกลิ่นอับช้้น แม้
ตากในทีร่่ม ดว้ย กลิน่ แฮปปี� เจแปนนิส บลอสซึัม่
ยิ่งข้ยับ ยิ่งฟืุ้้งกระจายความหอม มั่นใจทุกการ
เคล้่อนไหว ด้วย Fresh Encap Technology
ผ้านุ่ม ล้่น ฟืู้ ถนอมเส้นใยผ้า ด้วยสารธรรมชาติ
จาก Soybean oil ลดรอยยับบนเส้้อผ้า ง่ายต่อ
การรีด ลดการเกิดไฟื้ฟื้้าสถิต ด้วย เทคโนโลยี 
Anti wrinkle and Anti Static คุ้มค่า ใช้เพียงครึ่ง
ฝีาต่อครั้ง ใช้ได้ถึง 36 ครั้งปลอดภัย เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม สูตร Biodegradable ย่อยสลายได้
ตามธรรมชาติ

ปริมาณ 900 มล. / 476 บาท 

รหัส190295

HAPPIE HOMIE 
CONCENTRATED FABRIC WASH
แฮปปี� โฮมมี่ ผลิตภัณฑ์์ซ์ักผ้า ชนิดน้ำาสูตรเข้มข้น
สูตรเข้้มข้้น ประสิทธิภาพสูง ข้จัดคราบเป้�อนฝี๊ง
แน่น ลึกถึงใยผ้า ด้วยเทคโนโลยีเอนไซึม์ 3 ชนิด
หอมสะอาด สดช้น่เหม้อนผ้าตากแดด ตดิทนนาน 
ลดกลิ่นอับ แม้ซึักกลางค้น ตากในที่ร่ม คุ้มค่า 
ใช้ได้ทั้งซึักเคร้่องฝีาหน้า ฝีาบน และซึักด้วยม้อ 
ใช้ได้ทั้งผ้าข้าวและผ้าสี ผ้าข้าวสดใส ไม่หมอง 
ผ้าสีไม่ซึีดจาง ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
สูตร Biodegradable ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

ปริมาณ 900 มล. / 476 บาท 

รหัส 190294

HAPPIE HOMIE 
CONCENTRATED DISH WASH 
แฮปปี� โฮมมี่ ผลิตภัณฑ์์ล้างจาน สูตรเข้มข้น
สตูรเข้ม้ข้น้ ประสิทธภิาพสูง ข้จดัคราบมัน คราบ
หนัก กลิ่นคาวบนภาชนะ เคร้่องใช้ในครัว และ
ภาชนะเดก็คุม้ค่า ใช้ได้นาน ทำความสะอาดหมดจด 
แม้ผสมน้ำ 1 :10 ส่ วน ปลอดภัยด้ วยสาร 
ทำความสะอาดจากมะพร้าวและปาล์ม หอม 
ถนอมม้อ ด้วยสารสกัดออร์แกนิค จากว่านหาง
จระเข้้ และผลส้ม ผสานกลิ่นแฮปปี� ออเร้นจ์ เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม สูตร Biodegradable ย่อย
สลายได้ตามธรรมชาติ

ปริมาณ 900 มล. / 476 บาท 

รหัส 190293 
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อินเดียน กู๊ดส์เบอร์รี่ หรือมะขามป้อมอินเดีย เพาะปลูกสายพันธุ์ต้นกำาเนิดที่
ประเทศอนิเดยี โดยมกีารควบคมุคุณภาพการผลติจากสหรฐัอเมริกา ไมผ่า่น
การตัดแต่งพันธุกรรม และได้รับ 8 สิทธิบัตร จัดเป็นพืชทางการแพทย์ที่มี
ความสำาคัญต่อชีวิตและมีประวัติการใช้ดูแลสุขภาพมานานกว่า 3,000 ปี  
ให้ประโยชน์ เพื่อการดูแลสุขภาพ และปรับสมดุลร่างกาย

ส่วนประกอบสำาคัญต่อ 1 ซอง (1.793 กรัม)

สัารีสักั้ดมะขามป้อมอินเดีย   500 มกั. (27.89%)

ข้นาดปริมาณ 1.793 ก. x 10 ซึอง / 800 บาท
รหัส 190148 

ข้นาดปริมาณ 1.793 ก. x 30 ซึอง / 2,400 บาท
รหัส 190136

INDIAN GOOSEBERRY
บียอนด์ อินเดียน กู๊ดส์เบอร์รี่
เครื่องดื่มมะขามป้อมสกัดชนิดผง

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

ส่วนประกอบสำาคัญใน 1 แคปซูล

น�ำม้นปลา 400 มกั. 
ประกอบด้วยกรดไข้มันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่ง
กัรีดไอโคซาเพนทาอีโนอิกั (อีพีเอ)  72 มกั.
กัรีดโดโคซาเฮกัซาอีโนอิกั (ดีเอช้เอ)  48 มกั.
กัรีดไขม้นอิ�มต่้ว 108 มกั.

น�ำม้นจมูกัข้าวสัาลี  93.85 มกั. 

วิต่ามินอี 7.5 ห์น่วยสัากัล 

น�ำม้นกัรีะเทียม (3,000 : 1) 0.14 มคกั. 

ปรมิาณ 60 แคปซึลู / 655 บาท

รหสั 190254

OMEG 3 PLUS 
โอเมก 3 พลัส



LIFE SENTIAL 
ไลฟ์ เซนเชียล 

11-1-02544-1-0216
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ผลิตภัณฑ์์เสริมอาหารวิตามินรวมและแร่ธาตุ ผงนำ้าเมลอนเข้มข้น 
โคเอนไซ์ม์คิวเทน สาหร่ายคลอเรลลา และผงเห็ดชิตาเกะ
ไลฟ ์เซนเชยีล ผลติภัณฑเ์สรมิอาหารแนวใหมส่ำาหรบัชวีติประจำาวนั ประกอบ
ด้วยวิตามิน แร่ธาตุ กรดอะมิโน และสารอาหารรวมกว่า 50 ชนิด* พร้อม
นวัตกรรม ไฟโตโมเลกุล (Psytomolecule) สารอาหารที่ถูกคัดสรรส่วน
สำาคัญจากเซลล์พืชในรูปแบบโมเลกุลที่ร่างกายสามารถนำาไปใช้ในร่างกาย
อยา่งมีประสิทธภิาพ ซึง่เหมาะกบัผูท้ีต้่องการเสรมิอาหารเพือ่ความแขง็แรง
ในแต่ละวัน หรือมีความกังวลว่าจะได้รับสารอาหารจำาเป็นไม่เพียงพอท่ีเป็น
สาเหตุให้ร่างกายอ่อนเพลียหรือมีความเสี่ยงในการเจ็บป่วย

*สารอาหารคิดรวมจากส่วนประกอบข้องวิตามิน แร่ธาตุ กรดอะมิโน โคเอนไซึม์คิวเทน  
ส่วนประกอบในสารสกัดผลเมลอน สาหร่ายคลอเรลลา และสารสกัดผงเห็ดชิตาเกะ

ใน 1 ซ์อง บรรจุ 3 เม็ด ประกอบด้วย 

มัลติวิตามินส์พลัสมิเนอรัลส์ 
ส่วนประกอบสำาคัญใน 1 เม็ด 
แคลเซึียม, สังกะสี, แมกนีเซึียม, วิตามินซึี, เหล็ก, ไนอะซึิน, แอล-ลูซึีน, 
แอล-ไอโซึลูซึีน, แอล-วาลีน, แอล-อาร์จินีน, แอล-เมไธโอนีน, แมงกานีส, 
วิตามินอี, ซึีลีเนียม, กรดแพนโททีนิค, ทองแดง, วิตามินเอ, โครเมียม,  
วติามนิบ ี6, วติามนิบี 2, วติามนิบ ี1, กรดโฟื้ลิก, ไอโอดนี และวติามนิบ ี12

เอส-โอ-ดี พลัสโคเอนไซ์ม์คิวเทน 
ส่วนประกอบสำาคัญใน 1 เม็ด  
โคเอนไซึม์คิวเทน ผงน้ำเลมอนเข้้มข้้น และโซึเดียมคอปเปอร์คลอโรฟื้ิลลิน

คลอเรลลาพลัสชิตาเกะ 
ส่วนประกอบสำาคัญใน 1 เม็ด 
ผงเห็ดชติาเกะ และผงสาหร่ายคลอเรลลา 

บรรจุ 30 ซึองต่อกล่อง / 3,535 บาท
รหัส 190248

เอนไซ์ม์เอสโอดี (SOD Enzyme)
เอนไซึมจ์ากผลเมลอนฝีรัง่เศสใหเ้อนไซึม์ 
เอสโอดเีข้ม้ข้น้สงูกวา่ผลเมลอนสดสงูสดุ
ถึง 3,000 เท่า

โคเอนไซ์ม์คิวเทน (CoQ10) 
เอนไซึม์เกี่ยวข้้องกับระบบพลังงานพ้้น
ฐานข้องร่างกาย

คลอโรฟิลล์ (Chorophyll)
สารคลอโรฟื้ิลล์ในรูป “โซึเดียมคอปเปอร์
คลอโรฟื้ิลลิน” สามารถดูดซึึมได้ดีกว่า
คลอโรฟื้ิลล์ในผักผลไม้ถึง 12 เท่า

5 กรดอะมิโน (Amino Acids)
กรดอะมโินทีร่่างกายควรได้รบัในแต่ละวนั 
เพ้่อการทำงานข้องเซึลล์ จำเป็นต่อการ
เสรมิสร้างฮอร์โมน ซ่ึอมแซึมส่วนทีส่กึหรอ
และชะลอวัย

9 แร่ธาตุ (Minerals)
ช่วยควบคุมการทำงานข้องระบบส้่อ
ประสาท ช่วยสร้างการทำงานข้องกล้าม
เน้้อและกระดูก

10 วิตามิน (Vitamins)
ชว่ยในการนำสารอาหารไปใชใ้นกระบวน 
การเผาผลาญี่ และสร้างพลังงานให้กับ
เซึลล์และอวัยวะต่างๆ

นิวเคลียส คลอเรลลา 
(Chlorella Nucleus)
สารอาหารเข้้มข้้นที่สกัดจากนิวเคลียส
ข้องสาหร่ายคลอเรลลา อุดมด้วยกรด 
อะมิโน วติามนิและแร่ธาตุ โดยเฉพาะสาร 
นิวคลีโอไทด์คอมเพล็กซ์ึ (Nucleotide 
Complex) ทีเ่ข้้มข้้นกว่าสาหร่ายคลอเรลลา 
ทั่วไปเก้อบ 7 เท่า  

สารสกัดต้นอ่อนเห็ดชิตาเกะ 
(Shiitake Bioactive Betaglucan)
เลีย้งด้วยเทคนิคพเิศษให้ได้ ไบโอแอคทีฟื้ 
เบต้ากลูแคน ซึึ่งมีโครงสร้างพิเศษชนิด
เกลียว 3 มิติ (3D Helix) ที่ไม่พบในเห็ด
ชนิดอ้่น และเป็นสารเบต้ากลูแคนท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าแหล่งอ้่น เช่น เห็ด
อ้่นๆ ยีสต์ และข้้าวโอ๊ต 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 แคปซ์ูล 

แอล-อาร์จีนนี 375 มก. 

ผงคอร์ดิเซึป (ถัง่เช่า)  40 มก. 

โสมสกดั 25 มก. 

วติามนิซึ ี 15 มก. 

ไลโคปีน (จากไลโคปีน 10%) 15 มก. 

สงักะส ี(จากซิึงค์ อะมิโน แอซิึด คเีลต 20%)  10 มก.  

สารสกัดจากเปล้อกสนฝีรัง่เศส(Pycnogenol®)  10 มก.  

วติามนิอ ี(จากดีแอลฟื้�า โทโคฟีื้รีล แอซึดิ 3.75 หน่วยสากล 
ซึกัซึเินต 3.0992 มก.)  

ทองแดง (จากคอปเปอร์ กลูโคเนต 2.143 มก.) 0.3 มก. 

วติามนิด ี3 (จากวติามนิ 0.5 มก.)  50 หน่วยสากล  

โฟื้ลกิแอซึดิ 30 มคก.  

ไบโอติน  22.5 มคก.

บรรจ ุ15 ซึอง (1 ซึอง บรรจ ุ4 แคปซึลู) / 2,400 บาท
รหสั 190195

11-1-02544-1-0313

โสมเกาหลี
บำรุงและฟื้้�นฟืู้ร่างกาย  ลดความเหน้่อยล้า
เติมความสดช้่นกระปรี้กระเปร่า

ข้อมูลเพื่อการสื่อสารภายใน  • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่สามารถป้องกันหรือรักษาโรคได้  • ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

พิคโนจีนอล
เสริมการใช้ออกซึิเจน  และการไหลเวียน
ข้องเล้อด ปกป้องการอักเสบข้องกล้ามเน้้อ

ไลโคปีน 
สารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มแคโรทีนอยด์ 
ปกป้องหลอดเล้อดหัวใจ ให้แข้็งแรง

วิตามินและแร่ธาตุรวม
เสริมสร้างพลังงาน  
บำรุงและซึ่อมแซึมร่างกาย

แอล-อาร์จีนีน
เสริมสร้างความแข้็งแรงข้องกล้ามเน้้อ  เร่ง
เผาผลาญี่ไข้มัน

ถูั่งเช่า
สายพันธุ์ต้นกำเนิดจากทิเบต เพิ่มพลัง 
ความสดช้่น กระปรี้กระเปร่า เสริมภูมิต้านทาน
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แคลเซียมมิเนอรัลคอมเพล็กซ์จากนม (Milk Calcium Mineral Complex) 
ที่ให้แคลเซียมมากกว่านม 200 เท่า* และวิตามินดี (Vitamin D3) ช่วยเสริม
การดดูซมึแคลเซยีม และยงัใหแ้รธ่าตตุา่งๆ ในสดัสว่นทีใ่กลเ้คยีงกระดกูคน**

*มิลค์แคลเซึียมมิเนอรัลคอมเพล็กซึ์ให้แคลเซึียมมากกว่าแคลเซึียมจากนมวัวในปริมาณที่เท่ากัน
**Glanbia Nutritionals, USA

ส่วนประกอบสำาคัญใน 1 เม็ด

แคลเซียม  125 มกั. 
(จากัมิลค์ แคลเซียม มิเนอรี้ล คอมเพล็กัซ์)

วิต่ามินดี 3 100 ห์น่วยสัากัล  

ปรมิาณ 60 เมด็ / ราคา 590 บาท

รหสั 75037276

ข้อมูลเพื่อการสื่อสารภายใน  • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่สามารถป้องกันหรือรักษาโรคได้  • ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

CAL-PLEX
แคล-เพล็กซ์

วัยเด็ก 8-18 ปี 
ควรได้้รับแคลเซีียม 
1,000 มิลลิกรัมต่่อวัน

ปริมาณแคลเซ์ียม 
ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย

(Thai Recommended Daily Intakes-Thai RDI)                   

วัยผู้ใหญ่ 19-40 ปี  
ควรได้้รับแคลเซีียม 
800 มิลลิกรัมต่่อวัน

วัยอายุ 40 ปีขึ้นไป 
ควรได้้รับแคลเซีียม 
1,000 มิลลิกรัมต่่อวัน



ALGAE CALCIUM-D
แอลจ้ี แคลเซียม-ดี

แคลเซ์ียมจากสาหร่ายทะเลสีแดง 
ประเทศไอซ์์แลนด์  
แคลเซึียมทางเล้อกใหม่จากพ้ชให้ไบโอแอคทีฟื้ แคลเซึียม 
เอกลกัษณเ์ฉพาะตวัดว้ยรปูผลกึแคลเซึยีมโครงสรา้งทีค่ลา้ย
เซึลล์พ้ช ทำให้มีพ้้นที่ผิวมากกว่าผลึกแคลเซึียมทั่วไปท่ี
สกัดได้จากหินปูนถึง 10 เท่า จึงสามารถละลายและดูดซึึม
นำไปใช้ไดง้า่ยกวา่ ทัง้ยงัให้แมกนีเซึยีม และแร่ธาตุอ้น่ๆ อกี 
72 ชนิด 

วิตามินดี 3
รูปแบบที่สามารถดูดซึึมและนำไปใช้ได้ดี ซึึ่งช่วยส่งเสริม 
การดูดซึึมแคลเซึียม 

ผงนำ้าส้มธรรมชาติและเบต้าแคโรทีน 
ด้่มง่าย รสอร่อยด้วยรสน้ำส้มธรรมชาติ สายพันธุ์ Sweet 
Orange จากอเมรกิาใต ้และเบตา้แคโรทนี สารสสีม้ทีพ่บใน
ธรรมชาติช่วยเพิ่มสีสันให้น่ารับประทาน ปราศจากสี กลิ่น
สังเคราะห์ และสารกันเสีย

ชิโครี่ไฟเบอร์ 
แหล่งใยอาหารละลายน้ำธรรมชาติให้อินูลิน และ ฟื้รุคโตโอ
ลโิกฟื้รุคโตส ชว่ยปรับสภาพทางเดินอาหาร เสริมการดูดซึมึ
แคลเซึียมกลับสู่ร่างกายได้นานข้ึ้นและมากข้ึ้น ทั้งยังปรับ
สมดุลระบบข้ับถ่ายให้ดีข้ึ้นอีกด้วย 

ส่วนประกอบสำาคัญต่อ 1 ซอง (15 กรัม)
ชิโครี่ไฟื้เบอร์ (อินูลิน 92%)   8 กรัม
(ใน 1 ซึอง มีใยอาหารทั้งหมด 7.36 กรัม ใยอาหาร ที่
ละลายน้ำได้ 7.36 กรัม ใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำ 0 กรัม) 
แคลเซึียมจากสาหร่ายสีแดง 850 มก. 
คิดเป็นปริมาณแคลเซึียม 250 มก.

ผงน้ำส้ม 300 มก.  

วิตามินดี 3 100 หน่วย สากล 

เบต้าแคโรทีน  1 มก.  

ปริมาณวิตามินเอ  555 หน่วยสากล

ปรมิาณ 15 กรมั X 15 ซึอง 
ราคา 800 บาท 
รหสั 75030728

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

บียอนด์ แอลจี้ แคลเซ์ียม-ดี 
ได้รับการจดบันทึกในหนังส้อ PDR@ (Physicians’ Desk  

Reference) คู่ม้อที่แพทย์และเภสัชกรในสหรัฐอเมริกาและ

หลายประเทศทั่วโลกใช้เป็นแหล่งอ้างอิงข้้อมูลยาและ

ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุข้ภาพ

13-1-02954-1-0696

ข้อมูลเพื่อการสื่อสารภายใน  • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่สามารถป้องกันหรือรักษาโรคได้  • ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล



สั่งซ์ื้อผ่านเว็บไซ์ต์ 
www.ulifespace.com 
• ลงทะเบียนใช้เว็บไซต์
• คลิกเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการใส่ตะกร้าสินค้า
• คลิกดูตะกร้าสินค้าเพื่อตรวจสอบ
 ออร์เดอร์และชำาระเงิน
• กรอกรหัสสมาชิกในช่อง Promo Code 
 ในขั้นตอนการชำาระเงิน
• วิธีชำาระเงิน: หักบัตรเครดิต VISA 
 / MASTER ผ่านระบบชำาระเงินบนเว็บไซต์ หรือ
 ชำาระเงินปลายทางด้วยเงินสด
• การจัดส่ง: 3-7 วันทำาการ 

ช่องทางสั่งซ์ื้อและวิธีสั่งซ์ื้อสินค้า 

สั่งซ์ื้อทางโทรศัพท์
โทร. 02-002-8888
เวลาทำาการ: จันทร์-เสาร์ 9.00-19.00 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันสุดท้ายของเดือน)
กรุงเทพและปริมณฑ์ล 
วิธีชำาระเงิน: ชำาระเงินสดและบัตรเครดิต
ปลายทาง / โอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ATM
การจัดส่ง: จันทร์-ศุกร์ ภายในวันเดียวกัน
หรือวันทำาการถัดไป

ต่างจังหวัด 
วิธีชำาระเงิน: โอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
การจัดส่ง: 3-7 วัน หลังโอนเงิน

สั่งซ์ื้อสินค้าหรือสมัครสมาชิก
ผ่าน @ulifespace
เวลาทำาการ: ทุกวัน 9.00-19.00 น.
(ยกเว้น วันสุดท้ายของเดือน)
กรุงเทพและปริมณฑ์ล 
วิธีชำาระเงิน: ชำาระเงินสดและบัตรเครดิต
ปลายทาง / โอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ATM
การจัดส่ง: จันทร์-ศุกร์ ภายในวันเดียวกัน
หรือวันทำาการถัดไป

ต่างจังหวัด 
วิธีชำาระเงิน: โอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
การจัดส่ง: 3-7 วันทำาการหลังโอนเงิน

บริการจัดส่งสินค้า-เก็บเงินปลายทาง เฉพาะการส่ังซ้ื์อทางโทรศัพท์และการส่ังซ้ื์อทางไลน์แอท
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑ์ลแบบชำาระเงินปลายทาง 

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

การสั่งซ์ื้อโดยโอนเงินผ่าน ATM, เคาน์เตอร์ธนาคาร และเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ 
ส่งหลักฐานการโอนทางไลน์ @ulifespace
สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน หลังโอนเงิน
 

รายละเอียดการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี “ บริษัท อาร์เอส คอนเน็ค จำากัด” 
ธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขาลาดพร้าว10) 
ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี : 047-2-64835-3 

ธนาคารกสิกรไทย (อาคารซันทาวเวอร์) 
ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี :  696-1-00337-5 

ธนาคารกรุงเทพ (ถนนดินแดง) 
ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี : 128-4-27870-0  



ยูไลฟ์
บริษัท อาร์เอส คอนเน็ค จำากัด
27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ ชั้น 3, 7 ถนนประเสริฐมนูกิจ 
แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

www.Ulifespace.com 

cyber.Ulifespace.com callcenter@ulifespace.com

02-002-8888 สั่งซื้อสินค้าหรือสมัครสมาชิก
 @Ulifespace

ULife 

ULife 

@Ulifespace


