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ถานี่คือการบำรุงผิว

ที่คุณคุนเคย



ถาคุณเลือกหมอนที่ดีที่สุด

เพื่อค่ำคืนที่มีความสุข



ถารองเทากีฬา

มักทำใหคุณรูสึกแอคทีฟ



ถาเครื่องฟอกอากาศ

คือคำตอบของภูมิแพ



ม า กิ ดี  อ ะ ไ ร ก็ ดี



เครื่องดื่ม
              ซุปเปอรฟรุต 12  ชนิด

  ดื่ม. . .ดีเหมือนกัน



ดื่ม. . .ดีเหมือนกัน
คา ORAC สูงถึง 249,225 หนวย / ขวด



  ดื่ม. . .ดีเหมือนกัน
บทพิสูจนงานวิจัยรองรับ



  ดื่ม. . .ดีเหมือนกัน
มาตราฐานรางวัลระดับโลก



1 วินาที ผิวแกลง 23 ลานครั้ง!
สารอนุมูลอิสระตนตอทำลายผิวของคุณใหเสื่อมสภาพ

เกิดริ้วรอย หมองคล้ำและแกลงตลอดเวลา 

มันจะทำรายผิวไดมากถึง 23 ลานครั้งตอวินาที 

เพราะมันเกิดไดจากทั้งรางกายที่สรางขึ้นเองตามธรรมชาติ และไดรับเพิ่มเติมจากภายนอก 

เชน รังสียูวี มลภาวะฝุนควัน สารเคมี หรือ การดื่มแอลกอฮอล

มากิเบอรรี...ผลไมเพื่อผิวใสทั่วราง
สารเดลฟนิดิน (Delphinidin) ที่มีอยูในผลไมกลุมสีมวงแดงพบมากในมากิเบอรรี 

มีสวนชวยในการปองกันและซอมแซมโครงสรางผิวจากการเกิดอนุมูลอิสระ 

ที่เปนสาเหตุของริ้วรอย ความแหงกรานและผิวเสื่อมดูแก

อางอิง : Antioxidant and skin : An Bras Dermatol. 2017;92(3):356-62. 
Role of Anthocyanins in Skin Aging and UV Induced Skin Damage
www.researchgate.net/publication/281031602



นอนไมหลับ อยานิ่งนอนใจ อันตรายถึงชีวิต
จากผลวิจัยในประเทศตุรกี พบวาคนที่มีอาการนอนไมหลับจะมีระดับของ 

สารแอนตี้ออกซิแดนทในรางกายลดลง ในขณะเดียวกัน อนุมูลอิสระกลับเพิ่มสูงขึ้น 

เปนเหตุใหเลือดในรางกายสะสมของเสีย ในระยะยาวสงผลตอทุกระบบของรางกาย เชน 

อาการสมองออนลา เหนื่อยงาย อารมณหงุดหงิดหรือหดหู 

รวมถึงเสี่ยงตอการเกิดโรครายตั้งแตอัลไซเมอรจนถึงมะเร็ง

มากิ...แฮปปเบอรรี ชวยใหคุณหลับอยางแฮปป
ดวยสารแอนตี้ออกซิแดนทในผลไมเบอรรีมีสวนชวยใหรางกายผอนคลาย นอนหลับดียิ่งขึ้น 

แถมยังชวยปรับสมดุลขณะนอนหลับ อีกทั้งยังมีสารแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) 

และสารโปรแอนโทไซยานิดิน (Proanthocyanidin) พบมากในกลุมผลไมเบอรรีสีมวงแดง 

โดยเฉพาะมากิเบอรรี อาซาอิเบอรรี และองุน ชวยใหรางกายผอนคลาย 

สรางสารแหงความสุขไดมากขึ้น เปนผลไมสรางสุขที่เราควรทานเปนประจำ

อางอิง :
Free Radicals and Sleep Apnea Free Radicals in ENT Pathology pp 467-477
Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2012 Jun 1;37(2):247-51
www.totalhealthmagazine.com/Sleep-Insomnia/Antioxidants-May-Help-You-Catch-More-Productive-Sleep.html  by Alexander Golbin, MD, PhD



เมื่อเซลลขี้เกียจ โรคตาง ๆ ก็จะเริ่มขยันทันที
สาเหตุของภาวะเหนื่อยลาเรื้อรัง (Chronic Fatigue Syndrome) ตนเหตุของโรคเซลลขี้เกียจ 

คือพฤติกรรมการทานอาหารแคลอรี่สูง ดื่มเหลา สูบบุหรี่ แตไมคอยไดใชพลังงาน 

ไมไดออกกำลังกายสม่ำเสมอ สงผลใหเซลลที่ทำหนาที่สรางพลังงาน "ไมโทคอนเดรีย” ทำงานบกพรอง 

เกิดอนุมูลอิสระมากขึ้นแตรางกายกำจัดไมทัน ระบบฮอรโมนและเอนไซมในรางกายทำงานผิดปกติ 

ทำใหเกิดอาการงวงบอย สมองเบลอ ไมสดชื่น ยิ่งเปนมากจะสงผลตอการทำงานของระบบตาง ๆ เชน 

อวนงาย ภูมิตานทานต่ำ รวมถึงภาวะเบาหวานและโรคมะเร็งอีกดวย

มากิ...เบอรรีแอคทีฟ 
เปลี่ยนเซลลขี้เกียจใหกลับมาทำงานดีไดอีกครั้ง

ในอดีต ชนเผาอินเดียนมาปูเชที่มักถูกรุนรานโดยชนเผาอินคาและชาวสแปนิช 

แตก็ไมสามารถเอาชนะกลุมอินเดียนมาปูเชได เพราะเคล็ดลับการดื่มน้ำหมักจากผลมากิเปนประจำ 

ถือเปนเครื่องดื่มประจำเผา จึงทำใหมากิเปนสัญลักษณของความแข็งแรงและการเพิ่มพลัง

มีงานวิจัยในประเทศฟนแลนดพบวาการทานผลไมกลุมเบอรรีเปนประจำ 

จะชวยลดความเสี่ยงโรคเกี่ยวกับเมตาโบลิกซินโดรม ระบบเผาผลาญดีขึ้น ลดภาวะออนลาของรางกาย 

และลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานและหัวใจ

อางอิง : Advances in Integrative Medicine 4 (2017) 109–114
www.health.harvard.edu/diseases-and-conditions/chronic-fatigue-syndrome
www.universityhealthnews.com/daily/energy/extreme-fatigue-causes-symptoms-and-natural-fatigue-remedies
www.falcon-crest.com/maqui-berry-the-history-and-legends-of-this-magical-superfruit.html
Clinical evidence on potential health benefits of berries. Current Opinion in Food Science 2015, 2:36–42



ภูมิเพี้ยน ภูมิแพเพราะอนุมูลอิสระ
มหาวิทยาลัยดานการแพทยแหงรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวาละอองเกสร 

สามารถกระตุนใหผนังเซลลเยื่อบุสรางอนุมูลอิสระเพิ่มมากขึ้นภายในไมกี่นาที 

และมลพิษฝุนควันก็สามารถกระตุนใหเกิดการสรางอนุมูลอิสระในเยื่อบุปอดไดอีกดวย 

เปนสาเหตุใหระบบภูมิตานทานเพี้ยน กระตุนภาวะอักเสบ กอใหเกิดภาวะภูมิแพได

มากิเบอรรี ผลไมเพื่อเอาชนะภูมิแพ 
คนที่เปนโรคภูมิแพ มักเกิดจากการที่ภูมิตานทานในรางกายต่ำ 

หรือเซลลในรางกายมีการตอบสนองตอสิ่งเรามากกวาปกติ

โดยงานวิจัยในสหรัฐอเมริกา พบวาการใหสารแอนตี้ออกซิแดนทรวมกับยาพนลดภูมิแพ 

จะชวยใหการตอบสนองตอยาดียิ่งขึ้น และงานวิจัยในประเทศ พบวาสารกลุมแอนตี้ออกซิแดนท เชน 

แอนโทไซยานิน ฟลาโวนอยด มีสวนชวยในการปองกันและลดการสรางเอนไซมที่เกี่ยวของ 

กับภาวะอักเสบได โดยเฉพาะผลไมมากิเบอรรี ที่มีการทำวิจัยในประเทศชิลี 

เพื่อพิสูจนวาสามารถลดสารกอใหเกิดภาวะอักเสบ (Pro-anti-inflammatory) 

ซึ่งมักเกิดควบคูกับภาวะภูมิแพ ถือเปนผลไมที่มีประโยชนมากสำหรับคนที่เปนโรคภูมิแพ 

อางอิง :
Allergies: The Radical Theory of Sneezing. Environ Health Perspect. 2005 Nov; 113(11): A736
Free radical activity and pro-inflammatory effects of particulate air pollution (PM10) in vivo and in vitro. Thorax. 1996 Dec;51(12):1216-22.
The chilean superfruit black-berry Aristotelia chilensis (Elaeocarpaceae), 
Maqui as mediator in inflammation-associated disorders Food and Chemical Toxicology 108 (2017) 438e450



บทพิสูจนมาตรฐานระดับโลก

รางวัลเหรียญบรอนซ
ดานนวัตกรรมผลิตภัณฑสุขภาพ

จากการประกวด iENA ประจำป 2015

รางวัลเหรียญทอง
สุดยอดนวัตกรรมในกลุมอาหาร

และเครื่องดื่มจากงาน INPEX 2016
เมืองพิตสเบิรก รัฐเพนซิลเวเนีย

สหรัฐอเมริกา

รางวัลเหรียญทองสูงสุด
ผลิตภัณฑคุณภาพ  จากสถาบัน

Monde Selection ประจำป 2016 และ 2018

สุดยอดแบรนดเพื่อสุขภาพ
ดานผลิตภัณฑเสริมอาหารตอตานอนุมูลอิสระ  จาก

The BrandLaureate ประเทศมาเลเซีย ประจำป 2015-2016

รางวัลเหรียญทอง
จากการประกวดผลงานการประดิษฐ

ระดับนานาชาติครั้งที่ 44
ณ กรุงเจนีวา สวิตเซอรแลนด

ไดรับการตีพิมพในหนังสือ 

Physicians’ Desk Reference 2017
แหลงอางอิงขอมูลที่แพทยและผูเชี่ยวชาญทางดานสุขภาพ
ใชคนหาขอมูลยาและผลิตภัณฑสุขภาพ ไดรับการยอมรับในวงการแพทย
และเภสัชกรรมมากกวา 70 ป ทั้งในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก



มากิดี อะไรๆก็ดี
ดื่ม Super Anti-oxidant Drink

ผิวดี หลับดี แอคทีฟดี ภูมิแพก็ดีขึ้น
เพราะตนตอของโรคตาง ๆ ในรางกายก็มาจากสารอนุมูลอิสระ

การเพิ่มสารตานอนุมูลอิสระใหรางกายเยอะ ๆ

จึงชวยลดสารพิษในเลือด ทำใหเลือดสะอาด ตับทำงานไดดีขึ้น 

ชวยปรับการทำงานของระบบตาง ๆ ในรางกายใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

มากิพลัส มีมากิเบอรรีและซูเปอรฟรุตรวม 12 ชนิด 
บียอนด มากิ พลัส มีสารแอนตี้ออกซิแดนทสูงถึง 249,225 หนวย / ขวด

มีผลไมจาก 9 ประเทศทั่วโลก เชน มากิเบอรรี อารติโชค โกจิเบอรรี ฯลฯ

รวมสารไฟโตนิวเทรียนท ดื่มเพียง 25 มล. จะไดรับสารแอนตี้ออกซิแดนท

เทียบเทาการทานมะนาว 250 ลูก กลวย 40 ผล มะเขือเทศ 1.5 กก.



ดี ยั ง ไ ง . . .



สนใจติดตอ
       @avianceshop

       www.avianceshop.com

** เอกสารใชเพ่ือเผยแพรภายในเทานั้น **


