


HAPPY A1 3,500.-
คุกกี้รวมรส สบายใจ, เมอแรงคมิกซนัท โบว, บานานา&ช็อกโกแลตนัวร สตัน, ธัญพืชขาวกลองหอมมะลิผสมเนื้อสตรอเบอรรี่กรอบ
รสดั้งเดิม เลิฟเบอรรี่, น้ำองุนชีราส พีบีวัลเลย, ขาวมธุปายาสรสคลาสสิค โอไรซ, พัฟผีเสื้อแปงขาวไรซเบอรรี่ สบายใจ, แยมสตรอ-
เบอรรี่ พีบีวัลเลย, ชาดอกเก็กฮวย สบายใจ, ขาวกลองหอมอุบลอินทรีย ขาวปนรัก, ขาวหอมนิลอินทรีย ขาวปนรัก, น้ำมันมะกอก
ผานกรรมวิธีธรรมชาติ ฟลิปโป เบอรลิโอ, เมล็ดเจีย สบายใจ, เมล็ดแฟลกซ สบายใจ, เกากี้ สบายใจ, กระเชาขนาด 18 นิ้ว



HAPPY A3
2,000.-
คุกกี้รวมรส สบายใจ, แครกเกอรธัญพืช 
ลักซูรี, เมอแรงคมิกซนัท โบวเบเกอรี่,
นมถั่วเหลืองผงรสดั้งเดิม นูทรินา 
ธัญพืชขาวกลองหอมมะลิผสมเนื้อสตรอ-
เบอรรี่กรอบ รสดั้งเดิม เลิฟเบอรรี่,
ขาวกลองขัดไรซเบอรรี่แพค ซันฟูด,
ชาดอกเก็กฮวย สบายใจ, ขาวมธุปายาส
รสคลาสสิค โอไรซ, แยมมะนาว พีบี-
วัลเลย, เครื่องดื่มรสมัลเบอรรี่ผสม
กระเจี๊ยบผงสำเร็ปรูป ออแกนิค แช็ท,
น้ำมะมวงเขียวเสวย พีบีวัลเลย,
กระเชาขนาด 16 นิ้ว

HAPPY A4
2,000.-
คุกกี้รวมรส สบายใจ, แครกเกอรผัก 
ลักซูรี, บานานา&ช็อกโกแลตนัวร สตัน,
พัฟผีเสื้อแปงขาวไรซเบอรรี่ สบายใจ,
นมถั่วเหลืองชนิดผงพรอมชง โกลดคัพ,
น้ำเสาวรส พีบีวัลเลย, น้ำเห็ดหลินจือ
ผสมน้ำผึ้ง ดร.สุรพล, ชาดอกเก็กฮวย 
สบายใจ, ขาวกลองหอมอุบลอินทรีย 
ขาวปนรัก, แยมมะมวงเสาวรสพีบีวัลเลย,
เมล็ดแฟลกซซีด สบายใจ,
กระเชาขนาด 16 นิ้ว



HAPPY A2 2,000.-
คุกกี้รวมรส สบายใจ, เมอแรงคมิกซนัท โบว, นมถั่วเหลือง
ชนิดผง โกลดคัพ, บานานา&ช็อกโกแลตนัวร สตัน,พัฟผีเสื้อแปง
ขาวไรซเบอรรี่ สบายใจ, ชาชงใบหมอน สบายใจ, เกรนนี่ธัญพืช
แทงผสมผลไมรวม ซองเดอร, บราวนจัสมินไรซวีนิกาผสมน้ำ
มะมวง ไซกา, น้ำผึ้งปาเดือน 5 เฮลทตี้เมท, น้ำสมสายชูหมัก
จากแอปเปล เฮลทตี้เมท, แยมสตรอเบอรรี่ พีบีวัลเลย, เกากี้ 
สบายใจ, เมล็ดแฟลกซ สบายใจ, กระเชาขนาด 16 นิ้ว

HEALTHY B5 1,200.-
แครกเกอรผัก ลักซูรี, พัฟผีเสื้อแปงขาวไรซเบอรรี่ สบายใจ,
นมถั่วเหลืองรสดั้งเดิม นูทรินา, ซุปลูกเดือยผสมถั่ว 5 สี ดีดีซุป,
บานานา&ช็อกโกแลตนัวร สตัน, ชาดอกเก็กฮวย สบายใจ,
ไรซเบอรรี่ไซเดอรรสน้ำผึ้งเลมอน ลณิชา, แยมมะมวงเสาวรส 
พีบีวัลเลย, น้ำเห็ดหลินจือผสมน้ำผึ้ง ดร.สุรพล, น้ำผลไมรวม
ผสมลูทีน วีตา กลอรี่, กระเชาขนาด 14 นิ้ว



ENJOY C2 1,000.-
แครกเกอรผัก ลักซูรี, พัฟผีเสื้อแปงขาวไรซเบอรรี่ สบายใจ,
ชาชงใบหมอน สบายใจ, ซุปขาวโพดสูตรธรรมชาติแพค ดีดีซุป,
น้ำผึ้งมะนาวผสมเม็ดแมงลัก ตะวันเฟรช, เครื่องดื่มน้ำขาวไรซ-
เบอรรี่ เฟรชฟล, เกรนนา งาอัดแทงผสมธัญพืช ซองเดอร,
บราวนจัสมินไรซวีนิกาผสมน้ำองุน ไซกา, น้ำมังคุดผสมมะเมา
ดร.โจ, กระเชาขนาด 14 นิ้ว

HEALTHY B1 1,500.-
เมอแรงคมิกซนัท โบว, คุกกี้รวมรส สบายใจ, พัฟผีเสื้อแปง
ขาวไรซเบอรรี่ สบายใจ, นมถั่วเหลืองชนิดผง โกลดคัพ,
ไรซเบอรรี่ไซเดอรรสน้ำผึ้งเลมอน ลณิชา, น้ำผึ้งผสมเม็ดแมงลัก
ตะวันเฟรช, ขาวกลองขัดไรซเบอรรี่ ซันฟูด, เครื่องดื่มรสมัล-
เบอรรี่ผสมกระเจี๊ยบผงสำเร็ปรูป ออแกนิค แช็ท, 
น้ำเห็ดหลินจือผสมน้ำผึ้ง ดร.สุรพล, น้ำแตงโม 100% มาหยา,
น้ำผลไมรวมผสมลูทีน วีตา กลอรี่, กระเชาขนาด 16 นิ้ว



HEALTHY B2
1,500.-
แครกเกอรรสออรริจินอล ลักซูรี, 
คุกกี้รวมรส สบายใจ, พัฟผีเสื้อแปงขาว
ไรซเบอรรี่ สบายใจ, นมถั่วเหลืองชนิดผง
โกลดคัพ, เครื่องดื่มน้ำขาวหอมมะลิ 
เฟรชฟล,ชาใบหมอน สบายใจ, เครื่องดื่ม
มันเทศสีมวงผสมขิงชนิดผง อิโมะอิโมะ,
เครื่องดื่มน้ำขาวไรซเบอรรี่ เฟรชฟล, 
บราวนจัสมินไรซวีนิกาผสมน้ำองุน ไซกา,
น้ำมังคุดผสมมะเมา ดร.โจ, น้ำสมุนไพร
ผสมอาติโชค วีตา กลอรี่, 
กระเชาขนาด 16 นิ้ว

HEALTHY B3
1,500.-
แครกเกอรผัก ลักซูรี, 
คุกกี้รวมรสสบายใจ,
นมถั่วเหลืองผงรสดั้งเดิม นูทรินา,
พัฟผีเสื้อแปงขาวไรซเบอรรี่ สบายใจ,
ขาวกลองขัดไรซเบอรรี่ ซันฟูด,
ซุปลูกเดือยผสมถั่ว 5 สี ดีดีซุป,
น้ำมะเขือเทศพรอมดื่ม ดอยคำ,
ชาหญาหวาน สบายใจ,
แยมมะมวงเสาวรส พีบีวัลเลย,
กระเชาขนาด 16 นิ้ว



HEALTHY B4
1,200.-
แครกเกอรผัก ลักซูรี, 
พัฟผีเสื้อแปงขาวไรซเบอรรี่ สบายใจ, 
นมถั่วเหลืองชนิดผงพรอมชง โกลดคัพ, 
มอลตรสช็อกโกแลต นูทรินา, 
น้ำมะมวงเขียวเสวย พีบีวัลเลย,
เกรนนา งาอัดแทงผสมธัญพืช ซองเดอร,
ขาวมธุปายาสรสคลาสสิค โอไรซ,
ชาหญาหวาน สบายใจ,
กระเชาขนาด 14 นิ้ว

ENJOY C1
1,000.-
แครกเกอรธัญพืช ลักซูรี,
พัฟผีเสื้อแปงขาวไรซเบอรรี่ สบายใจ,
ชาชงมะตูม สบายใจ,
ซุปลูกเดือยผสมถั่ว 5 สี ดีดีซุป,
เครื่องดื่มตะไครผสมดอกคำฝอยผง
สำเร็จรูป ออแกนิค แช็ท,
เกรนนี่ธัญพืชผสมผลไมรวม ซองเดอร,
น้ำผลไมรวมผสมลูทีน วีตา กลอร,
น้ำเห็ดหลินจือผสมน้ำผึ้ง ดร.สุรพล,
ไรซเบอรรี่ไซเดอรรสเสาวรส ลณิชา,
กระเชาขนาด 14 นิ้ว



ENJOY C3
1,000.-
แครกเกอรผัก ลักซูร,
เมอแรงคมะพราว โบว,
พัฟผีเสื้อแปงขาวไรซเบอรรี่ สบายใจ,
บานานา&ช็อกโกแลตนัวร สตัน,
ไรซเบอรรี่ไซเดอรรสเสาวรส ลณิชา,
เกรนนี่ ธัญพืชผสมผลไมรวม ซองเดอร,
ขาวกลองขัดไรซเบอรรี่ ซันฟูด,
น้ำมะมวง 100% มาหยา,
กระเชาขนาด 14 นิ้ว
 

ENJOY C4
700.-
ซุปลูกเดือยผสมถั่ว 5 สี ดีดีซุป,
บานานา&ช็อกโกแลตนัวร สตัน,
ชาชงใบหมอน สบายใจ,
น้ำมะเขือเทศพรอมดื่ม ดอยคำ,
เครื่องดื่มน้ำขาวหอมมะลิ เฟรชฟล,
เกรนนา งาอัดแทงผสมธัญพืช ซองเดอร,
น้ำผึ้งผสมเม็ดแมงลัก ตะวันเฟรช,
น้ำสมุนไพรผสมอาติโชค วีตา กลอรี่,
กระเชาขนาด 12 นิ้ว



CHEERFUL D1
459.-
น้ำผึ้งผสมเม็ดแมงลัก ตะวันเฟรช
จำนวน 3 ขวด
น้ำผึ้งมะนาวผสมเม็ดแมงลัก ตะวันเฟรช
จำนวน 3 ขวด
กระเชาขนาด 12 นิ้ว

CHEERFUL D2
449.-
น้ำมะเขือเทศพรอมดื่ม ดอยคำ 4 กลอง
ไรซเบอรรี่ไซเดอรรสน้ำผึ้งเลมอน ลณิชา 
ไรซเบอรรี่ไซเดอรรสทับทิม ลณิชา
ไรซเบอรรี่ไซเดอรรสเสาวรส ลณิชา 
ไรซเบอรรี่ไซเดอรรสแอปเปล ลณิชา 
กระเชาขนาด 12 นิ้ว
 



CHEERFUL D3
599.-
ขาวนพเกาปลอดสาร สบายใจ
ขาวกลองหอมมะลิออแกนิค สบายใจ
ขาวกลองไรซเบอรรี่ปลอดสาร สบายใจ
ขาวกลองหอมมะลิแดงออแกนิค สบายใจ 
กระเชาขนาด 12 นิ้ว

CHEERFUL D4
525.-
ขาวกลองหอมมะลิออแกนิค สบายใจ
ขาวกลองไรซเบอรรี่ปลอดสาร สบายใจ
ขาวนพเกาปลอดสาร สบายใจ
กระเปาผาขนาด 15.5 นิ้ว x 11 นิ้ว

CHEERFUL D5
380.-
ขาวกลองหอมมะลิออแกนิค สบายใจ
ขาวกลองไรซเบอรรี่ปลอดสาร สบายใจ
กระเปาผาขนาด 11 นิ้ว x 11 นิ้ว



บริการจัดสง
จัดสงฟรี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เมื่อมียอดสั่งซื้อ 15,000 บาทขึ้นไป
จัดสงฟรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม เมื่อมียอดสั่งซื้อ 30,000 บาทขึ้นไป
นอกเขตดังกลาวขางตน คำนวนคาขนสงตามระยะทาง

ขอมูลการสั่งซื้อ
คุณสามารถเลือกซื้อกระเชาสินคา หรือเลือกสรรสินคาจัดกระเชาเพื่อสุขภาพ
ตามความตองการ ดวยตัวคุณเอง ไดที่รานสบายใจทุกสาขา

หนวยงานที่สั่งจองจำนวนมาก กรุณาติดตอ บริษัท ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ จำกัด
36 หมู 2 ซอยแบริ่ง 31 ถนนสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร.0-2399-1831-3 ตอ 119 แฟกซ 0-2399-1829-30

หมายเหตุ
ภาพสินคาใชเพื่อการโฆษณาเทานั้น ราคาจำหนายไมรวมอุปกรณตกแตงเพื่อการถายภาพ 

สินคาบางรายการมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมh

คุณเบญจมาศ 08-8022-9508 E-Mail : benjamas@nfh.co.th

line@ : @sabuyjai


