
 
 
 

 

 



 
 
 

 

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพือ่คงความอ่อนเยาว ์
 รหสัสินคา้ 

 

รายละเอียดผลิตภณัฑ ์

ภณฑ  ์ 

ปรมิาณ/ราคา 

 DB-001 S.O.D. Blink Collagen 
ผลิตภณัฑ เสรมิอาหารชนิด Tablet เติมเต็มอาหารผิวโดยเสรมิสรา้งคอลลาเจนดว้ยเทคโนโลยีชัน้น าจากประเทศญ่ีปุ่ น 
ขนาดโมเลกลุเล็กท าใหด้ดูซมึไดเ้รว็บ  ารุงผิว ผม เล็บ และกระดกูท าใหผิ้วพรรณกระชบัเตง่ตงึ ตอ่ตา้นความเสื่อมของผิว
ไดโ้ดยตรง คืนความยืดหยุน่ เพิ่มความชุม่ชืน้ เพ่ือความอ่อนวยัอยา่งเป็นธรรมชาติผสานดว้ย Glutathione from yeast 
หมกัจาก Torula Yeast ชว่ยเรือ่ง Skin Beauty Detoxifier และ Antioxidant สกดัจากทบัทิม และเมลอ่นชว่ยตอ่ตา้น
อนมุลูอิสระ มีสาร Antioxidant ประสทิธิภาพสงูกระตุน้การสรา้ง Collagen ในชัน้ผิว และปกป้องผิวจากมลภาวะตา่งๆ 
วิธีรบัประทาน รบัประทานครัง้ละ 1เม็ด ก่อนรบัประทานอาหาร15 นาที (เชา้-เย็น)  

 
ขนาดทดลอง 

1เม็ด/ 15 บาท 
(ขนาด 1เม็ด 

เทา่กบั 1,000mg) 

DB-002 Acerola Collagen 
ผลิตภณัฑ เสรมิอาหารเพ่ือความออ่นเยาว ชนิดชงดื่มจากสารสกดัอะเซโรลา เชอร รีห่นึ่งในผลไมท้ี่มีปรมิาณวิตามินซีอดุม
สมบรูณ ที่สดุ โดยมีวิตามินซีมากกวา่สม้ถึง 50 เทา่ ชว่ยตอ่ตา้นอนมุลูอิสระจากปัจจยัภายนอกและภายใน ชว่ยใหผิ้วขาว
ขึน้ และยงัมีสารสกดัส  าคญัจากพืชตระกลูสม้ ที่อดุมไปดว้ยวิตามิน ซี และสาร Bioflavonoid ซึง่เป็น Antioxidant ชว่ย
ป้องกนัหนา้แก่ก่อนวยั และชว่ยเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการไหลเวียนโลหิต ชว่ยใหผิ้วหนา้เปลง่ปลั่ง ดสูขุภาพดี มี
ชีวิตชีวา 
วิธีรบัประทาน น าผลิตภณัฑ  1ซองผสมน า้ 150มล. ผสมใหเ้ขา้กนั แลว้ดื่มทนัที ควรรบัประทานก่อนอาหารเชา้ 15 นาที 
 

 
ขนาดทดลอง 

1 ซอง/ 25 บาท 
(ขนาด 1ซอง  
เทา่กบั 

15g) 

DB-003 Pomegranate Collagen Tripeptide  
ผลิตภณัฑ เสรมิอาหารเพ่ือความออ่นเยาว ชนิดชงดื่มคอลลาเจนบ ารุงผิวรสไวน แดงองุน่ ทานงา่ย รสชาติอรอ่ย ชว่ยบ ารุงผิว
ใหแ้ข็งแรง ขาวใส ลดเลือนริว้รอย สิว ฝา้ กระ และจดุดา่งด า ดว้ยสารสกดัจาก Collagen จากปลาทะเลน า้ลกึและอีลา
สติน ชว่ยเสรมิสรา้งความแข็งแรง ยืดหยุน่ ชว่ยใหผิ้วมีสขุภาพดี ดอูอ่นเยาว  และผสานดว้ยสารสกดัจาก Acerola cherry 
Vitamin E และ Vitamin P เหมาะส าหรบัคนรกัสขุภาพ อยากมีผิวพรรณที่ดดู ีชว่ยใหผิ้วพรรณขาวใส เปลง่ปลั่ง ดอูอ่นกวา่
วยั และมีสขุภาพผิวทีด่ี 
วิธีรบัประทาน น าผลิตภณัฑ  1ซองผสมน า้ 150 มล. ผสมใหเ้ขา้กนั แลว้ดื่มทนัที ควรรบัประทานก่อนอาหารเชา้ 15 นาที 

 
ขนาดทดลอง 

1 ซอง/ 25 บาท 
(ขนาด 1ซอง  
เทา่กบั 

15g) 

DB-004 Peach Collagen 
ผลิตภณัฑ เสรมิอาหารเพ่ือความออ่นเยาว ชนิดชงดื่มคอลลาเจนบ ารุงสมองที่ชว่ยใหค้ณุนอนหลบัสนิทตลอดคืนฟ้ืนฟู
สมองในระหวา่งการนอนหลบั สมองจงึควรไดร้บัการพกัผ่อนอยา่งเต็มที่อดุมดว้ยสารสกดัที่ชว่ยลดความเครยีดชว่ยให้
สมองผ่อนคลายเพ่ิมสมาธิลดอาการเหน่ือยลา้จากการท างานหนกัพกัผ่อนนอ้ยอาการปวดเม่ือยกลา้มเนือ้ชว่ยผ่อนคลาย
ความตงึเครยีดและดแูลดวงตาจากการใชส้ายตาอยา่งหนกัเพราะในแตล่ะวนัคนเราตอ้งใชส้ายตาในการด าเนินกิจกรรม
ตา่งๆตลอดเวลาจงึเกิดความเม่ือยลา้และการเสื่อมของประสาทจอตา 
วิธีรบัประทาน น าผลิตภณัฑ  1ซอง ผสมน า้ 150 มล. ผสมใหเ้ขา้กนั แลว้ดื่มทนัที ควรรบัประทานก่อนอาหารเชา้ 15 นาที 

 
ขนาดทดลอง 

1 ซอง/ 25 บาท 
(ขนาด 1ซอง  
เทา่กบั 

15g) 

 
 
 
 

 



 

 

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพือ่คงความอ่อนเยาว ์
 รหสัสินคา้ 

 

รายละเอียดผลิตภณัฑ ์

ภณฑ  ์ 

ปรมิาณ/ราคา 

 DB-005 Gluta Placenta Collagen 
ผลิตภณัฑ เสรมิอาหารเพ่ือความออ่นเยาว ชนิดชงดื่มนวตักรรมจากการสกดัสารสกดัจากธรรมชาติประกอบดว้ย Collagen 
HACP Collagen หน่วยเล็กที่สดุชว่ยบ ารุงผิวเติมคอลลาเจนใหแ้ก่ผิว เติมเต็มริว้รอยรอ่งลกึแก่ผิว และยงัอดุมไปดว้ย
กรดอะมิโนที่จ  าเป็นตอ่ผิว ชว่ยใหผิ้วสขุภาพดี ซึง่จากนวตักรรมการผลติท าใหไ้ด ้Collagen ที่มีโมเลกลุเล็กลง จงึสามารถ
ดดูซมึไปใชไ้ดอ้ยา่งรวดเรว็ ใหผิ้วกระจา่งใสดว้ย strawberry สีขาวที่ชว่ยปรบัสภาพผิวใหข้าวเปลง่ปลั่งและมีออรา่ และยงั
มีสารป้องกนัแสงแดดจากธรรมชาติ สารสกดัจากมะเขือเทศสีทองชว่ยปกป้องผิวจากแสงแดดจากภายใน ช่วยลดการเกิด
กระ ฝา้ และจดุดา่งด าแก่ผิว ชว่ยใหผิ้วดกูระจา่งใสอยา่งเป็นธรรมชาติ 
วิธีรบัประทาน น าผลิตภณัฑ  1ซอง ผสมน า้ 150 มล. ผสมใหเ้ขา้กนั แลว้ดื่มทนัที ควรรบัประทานก่อนอาหารเชา้ 15 นาที 

 
ขนาดทดลอง 1 ซอง/ 
25 บาท (ขนาด 1ซอง  

เทา่กบั 
15g) 

DB-005 
MB 

Mixberry Collagen 
ผลิตภณัฑ เสรมิอาหารชนิดชงดื่มบ ารุงผิวขาวชว่ยใหผิ้วคณุขาวเนียนใสอยา่งเป็นธรรมชาติ ลดรอยหมองคล า้ และชว่ยปรบั
สภาพผิวใหใ้สขึน้อยา่งเป็นธรรมชาติดว้ยสารสกดัตา่งๆจากธรรมชาติ เชน่ Alpha Lipoic Acid ที่ชว่ยบ ารุงผิวไดอ้ยา่งล  า้ลกึ 
Coenzyme QH ที่จะชว่ยปรบัผิวของคณุใหส้วยและขาวขึน้ Collagen tripeptide หน่วยเล็กทีส่ดุ ชว่ยบ ารุงผิว เติมคอลลา
เจนใหแ้ก่ผิว เติมเต็มริว้รอยรอ่งลกึแก่ผิว และยงัอดุมไปดว้ยกรดอะมิโนที่จ  าเป็นตอ่ผิว ชว่ยใหผิ้วสขุภาพดี พรอ้มทัง้สาร
ตา้นอนมุลูอิสระประสทิธิภาพสงูสดุจาก Ceramide from rice เซราไมด จากขา้ว ที่ชว่ยท าใหผิ้วกระชบัเตง่ตงึ นุ่ม ชุม่ชืน้
อยา่งยาวนาน 
วิธีรบัประทาน น าผลิตภณัฑ  1ซองผสมน า้ 150 มล. ผสมใหเ้ขา้กนั ควรรบัประทานก่อนอาหารเชา้ 15 นาที 

ขนาดทดลอง 1 ซอง/ 
25 บาท (ขนาด 1ซอง  

เทา่กบั 
15g) 

DB-006 Soy Isoflavones Nano collagen 
ผลิตภณัฑ เสรมิอาหารเพ่ือความออ่นเยาว ชนิดชงดื่มนวตักรรมจากการสกดัสารสกดัจากธรรมชาติ Collagen Tripeptide
จากปลาทะเลเนือ้ขาวปลาพนัธุ ดีในตระกลูปลาเนือ้ขาวซึง่พบใน Alaska ชว่ยบ ารุงผิวเติมคอลลาเจนใหแ้กผิ่ว เติมเต็มริว้
รอยรอ่งลกึแก่ผิว และยงัอดุมไปดว้ยกรดอะมิโนที่จ  าเป็นตอ่ผิว ชว่ยใหผิ้วสขุภาพดี ซึง่จากนวตักรรมการผลิตท าใหไ้ด ้
Collagen ที่มีโมเลกลุเล็กลง จงึสามารถดดูซมึไปใชไ้ดอ้ยา่งรวดเรว็ อีกทัง้ยงัผสมสารสกดัจากสม้สีเลือด 3 สายพนัธุ พิเศษ
จากประเทศอิตาลี ชว่ยบ ารุงผิวพรรณใหส้ดใส ปกป้องผิวจากแสงแดดดว้ยวติามินและแรธ่าตเุขม้ขน้ ชว่ยลดเลือนริว้รอย
จดุดา่งด านอกจากนีย้งัมีสารสกดั Estro-Gเป็นการคดัสรร 3 สมนุไพรที่ดีที่สดุจากต าราสมนุไพรของเกาหลีที่มีการยอม
รบัมามากกวา่ 400 ปี สามารถกระตุน้ฮอร โมนแหง่ความออ่นเยาว  สง่ผลท าใหผิ้วเนียนนุ่ม ชุม่ชืน้ อ่ิมน า้ใน 4 สปัดาห  ไม่
โทรมงา่ย ลดปัญหาผิวที่เกิดจากความผิดปกตขิองฮอร โมน ปรบัสมดลุฮอร โมนของรา่งกาย  
วิธีรบัประทาน น าผลิตภณัฑ  1ซองผสมน า้ 150 มล. ผสมใหเ้ขา้กนั แลว้ดื่มทนัที ควรรบัประทานก่อนอาหารเชา้ 15 นาที 

 
ขนาดทดลอง 1 ซอง/ 
25 บาท (ขนาด 1ซอง  

เทา่กบั 
15g) 

 
 
 
 

 



 
 
 

 

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพือ่คงความอ่อนเยาว ์
 รหสัสินคา้ 

 

รายละเอียดผลิตภณัฑ ์

ภณฑ  ์ 

ปรมิาณ/ราคา 

 DB-007 Peptide Fish Collagen 100% 
ผลิตภณัฑ เสรมิอาหารเพ่ือความออ่นเยาว ชนิดชงดื่มจากสารสกดัเปปไทด  ฟิช คอลลาเจน 100% จากญ่ีปุ่ นเป็นคอลลา
เจนเปปไทด เกรดพรเีม่ียม ชนิดแกรนลู สกดัจากปลาน า้จืดท าใหผู้ท้ี่แพอ้าหารทะเลสามารถรบัประทานได ้ไมมี่รส ไมมี่
กลิ่น ไมมี่สีผลิตจากเทคโนโลยีใหมล่า่สดุ จงึไดค้อลลาเจนที่มีโมเลกลุเล็กกวา่คอลลาเจนธรรมชาติถึง 1,000 เทา่ จงึดดู
ซมึเขา้รา่งกายไดง้า่ย ชว่ยใหผิ้วกระชบัเตง่ตงึ ชุม่ชืน้ ลดเลือนริว้รอย ผิวเรยีบเนียนผิวสวยใส รูขมุขนเล็กลง กระดกู
แข็งแรง ดสูขุภาพด ี
วิธีรบัประทาน รบัประทานวนัละ 1ชอ้นโต๊ะ ละลายในน า้สะอาด หรอืนา้ผลไม ้ชา กาแฟ น า้ซปุ ปรมิาณ 150 มล. 

 
ขนาดทดลอง 

1 ซอง/390 บาท 
(ขนาด 1ซอง  
เทา่กบั 
100g) 

 

DB-008 Astaxanthin & Hydrolyzed Collagen Tripeptide 
ผลิตภณัฑ เสรมิอาหารชนิดแคปซลู ดว้ยสารสกดัจาก Collagen HACP Collagen หน่วยเล็กทีส่ดุดดูซมึไดด้ีกวา่คอลลา
เจนทั่วไป 3-4 เทา่ ชว่ยบ ารุงผิว เติมเตม็ริว้รอยรอ่งลกึแก่ผิวท  าใหมี้ความยืดหยุน่ดีผสมผสานกบั Astaxanthin สารตา้น
อนมุลูอิสระสีแดงประสิทธิภาพสงูสดุ ชว่ยใหผิ้วคงความออ่นวยั ลดริว้รอยเพิ่มความยืดหยุน่ และสารสกดัจาก 
Glutataitationเจา้แรกที่สกดัจากยีสต ชว่ยยบัยัง้เอนไซม Tyrosinase ท าใหผิ้วขาวกระจา่งใส และ White Strawberryที่มี
เทคโนโลยีในการปลกูแบบออร แกนิค ยบัยัง้การสรา้งเม็ดสีผิว ลดความเขม้ของฝา้ กระ และใหค้วามสวา่งกระจา่งใส ให้
ผิวดสูดใส มีชีวิตชีวา 
วิธีรบัประทาน รบัประทานวนัละ 1-2 เม็ด ก่อนรบัประทานอาหาร 15 นาท ี

 
ขนาดทดลอง 1เม็ด/ 15 
บาท (ขนาด 1เม็ด เทา่กบั 

596 mg) 

 
 
  

 

 

  

 



 
 
 

 

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพือ่ผิวขาวกระจ่างใส 
 รหสัสินคา้ 

 

รายละเอียดผลิตภณัฑ ์

ภณฑ  ์ 

ปรมิาณ/ราคา 

 DS-001 ORA WINK WHITE 
ผลิตภณัฑ เสรมิอาหารเพ่ือผิวกระจา่งใสชนิดแคปซลู ผิวขาวกระจา่งใส ออรา่ เนียนนุ่ม เปลง่ปลั่ง เพ่ิมความมั่นใจใหก้บั
ตวัเอง ดว้ยนวตักรรมจากธรรมชาติที่อดุมไปดว้ยสารสกดัจาก Collagen HACP ผสมผสานดว้ย Glutathione from yeast 
กลตูา้ไธโอนเจา้แรกที่สกดัจากยีสต  ยบัยัง้การสรา้งเม็ดสีเมลานิน ท าใหผิ้วขาวมีออรา่ อีกทัง้ยงัผสมผสานดว้ยสารสกดัจาก 
Grape Seed Extract จากเมล็ดองุน่ มีฤทธ์ิตอ่ตา้นอนมุลูอิสระแลว้ยงัเสรมิสรา้งคอลลาเจนใตผิ้วหนงัใหผิ้วแข็งแรง ท าให้
ผิวแลดมีูเลือดฝาด ออ่นกวา่วยั และยงัมี Pomegranate extract ทบัทิมจากประเทศฝรั่งเศสที่เขา้ไปชว่ยสรา้งคอลลาเจน
และอิลาสตินใหผิ้วดกูระชบัและเตง่ตงึมากยิ่งขึน้ 
วิธีรบัประทาน รบัประทานครัง้ละ 1 แคปซลู ก่อนรบัประทานอาหาร 15 นาท ี

 
ขนาดทดลอง 1
เม็ด/ 15 บาท 
(ขนาด 1เม็ด 
เทา่กบั 500 mg) 

DS-002 BRIGHT & PERFECT SKIN 
ผลิตภณัฑ เสรมิอาหารเพ่ือผิวกระจา่งใสชนิดแคปซลู ชว่ยบ ารุงผิวใหแ้ข็งแรงขาวใสลดเลือนริว้รอยสิวฝา้กระและจดุดา่ง
ด าดว้ยสารสกดัพิเศษจาก White Enzyme สดุยอดสารสกดัที่ชว่ยบ ารุงผิวชว่ยเสรมิสรา้งความแข็งแรงในระดบัเซลล ผิว
ชว่ยใหผิ้วมีสขุภาพดีขาวใสพรอ้มทัง้ช่วยใหผิ้วทนตอ่แสง UV และสารสกดัจาก White Tomato Nutri-sun และ Soy 
Germ Isoflavone เหมาะส าหรบัคนทีอ่ยากผิวขาวแตต่อ้งเจอแสงแดดเป็นประจ า  
วิธีรบัประทาน รบัประทานครัง้ละ 1-2 แคปซลู ก่อนรบัประทานอาหาร 15 นาที 

 
ขนาดทดลอง 1
เม็ด/ 15 บาท 
(ขนาด 1เม็ด 
เทา่กบั 500 
mg) 

DS-003 GLUTA PINK 
ผลิตภณัฑ เสรมิอาหารเพ่ือผิวกระจา่งใสพรอ้มปกป้องผิวจากแสงแดดชนิด Tablet ชว่ยบ ารุงเซลล ผิวจากภายในใหแ้ข็งแรง 
ขาวใส ลดเลือนริว้รอย สิว และจดุดา่งด า ดว้ยคณุคา่จากสารสกดั Hydrolyzed Collagen Peptide เติมเต็มริว้รอยรอ่งลกึ
แก่ผิวผสมผสานกบั Coenzyme QH มีประสิทธิภาพในการตา้นอนมุลูอิสระสงูกวา่ CoQ10 ในรูปแบบทั่วไป ชว่ยชะลอการ
เสื่อมของเซลล  คณุคา่จากสารสกดั Pine bark extract จะชว่ยลดปฏิกิรยิาและการเพิ่มเม็ดสีที่ผิวหนังเม่ือถกูแสงแดด เสรมิ
ฤทธ์ิการท างานของวิตามิน C และวิตามิน E และยงัมีสารสกดัที่ชว่ยบ ารุง Lycopene ชว่ยป้องกนัการเกิดอนมุลูอิสระ 
ไมใ่หค้อลลาเจนและอิลาสตินถกูท าลาย ชว่ยชะลอความแก่ชรา บ ารุงผิวพรรณ ผิวดสูขุภาพดี สดใสอยา่งเป็นธรรมชาติ 
วิธีรบัประทาน รบัประทานครัง้ละ 1-2 เม็ด ก่อนรบัประทานอาหาร 15 นาท ี

 
ขนาดทดลอง 

1เม็ด/ 15 บาท 
(ขนาด 1เม็ด 
เทา่กบั 
1,000mg) 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพือ่ผิวขาวกระจ่างใส 
 รหสัสินคา้ 

 

รายละเอียดผลิตภณัฑ ์

ภณฑ  ์ 

ปรมิาณ/ราคา 

 DS-004 S.O.D 
ผลิตภณัฑ เสรมิอาหารเพ่ือผิวกระจา่งใสลดเลือนรอยหมองคล า้ชนิด Tablet Rose Hips อดุมไปดว้ยวิตามินและแรธ่าตุ
ตา่งๆที่มีประโยชน มีวิตามินซีสงูกวา่ผลไมต้ระกลูสม้ถึง 20 เทา่วิตามินซีชว่ยตา้นอนมุลูอิสระท าใหผิ้วกระจา่งใสชว่ยลด
เลือนริว้รอยจดุดา่งด าฟ้ืนฟแูละซอ่มแซมเซลล ผิวจากการท าลายของแสงแดดและมลภาวะแวดลอ้มและป้องกนัการอกัเสบ
ของสิวและยงัมีสารสกดัจาก Melon สายพนัธุ พิเศษจากทางตอนใตป้ระเทศฝรั่งเศสมีการควบคมุดแูลเพาะปลกูภายใต้
มาตรฐานขยายพนัธุ โดยใชเ้กสรผสมไมใ่ชว้ิธี GMO ที่ให ้Superoxide Dismutase (SOD) สงูกวา่พนัธุ ทั่วไป 7 เทา่ที่ชว่ย
ปกป้องเซลล จากการถกูท าลายโดยอนมุลูอิสระที่เกิดขึน้ตลอดเวลาจากกระบวนการในรา่งกาย 
วิธีรบัประทาน รบัประทานครัง้ละ 1เม็ด ก่อนรบัประทานอาหาร15 นาที 

 
ขนาดทดลอง 
1เม็ด/ 15 บาท 
(ขนาด 1เม็ด 
เทา่กบั 
1,000mg) 

DS-005 HAIR & NAIL BRIGHTENING SKIN 
ผลิตภณัฑ เสรมิอาหารเพ่ือบ ารุงผิว ผม และเลบ็ ที่รวมสารสกดัจากเบอร รีน่านาชนิด ชนิดกรอกปากบ ารุงทัง้ผิวพรรณ เผย
ผิวสขุภาพดี เปลง่ปลั่ง เตง่ตงึ ไรร้อยเหี่ยวยน่ ผิวออ่นนุ่ม ไมแ่หง้กรา้น เสน้ผมเงางาม เป็นประกายไมแ่ตกขาด ลดอาการ
ผมรว่ง เล็บหนาขึน้ไมเ่ปราะหกังา่ย 
วิธีรบัประทาน รบัประทานวนัละ 1 ซอง พรอ้มหรอืหลงัอาหารทนัที 

 
ขนาดทดลอง 

1 ซอง/25 บาท 
(ขนาด 1ซอง 
เทา่กบั 

3g) 

DS-006  C Cap Skin Supplement        
ผลิตภณัฑ เสรมิอาหารเพ่ือผิวกระจา่งใสชนิด Tablet  ชว่ยบ ารุงผิวจากภายใน บ ารุงผิวใหแ้ข็งแรง กระจา่งใส ริว้รอย สิว และ
จดุดา่งด าดจูางลง ดว้ยคณุคา่จากสารสกดัที่อดุมไปดว้ยสารตา้นอนมุลูอิสระนานาชนิด  ไมว่า่จะเป็นสารสกดั Rosehip 
สารสกดัสม้สีเลือด  หรอื Resveratrol  ที่ไดจ้าก Grape skin ที่มีคณุสมบตัใินการบ ารุงผิวใหผิ้วกระจา่งใสแบบมีสขุภาพด ี
อีกทัง้ยงัมี Ascorbic acid หรอืวิตามินซี ที่ไมเ่พียงแตช่ว่ยบ ารุงผิวพรรณ แตย่งัชว่ยในการเสรมิภมิูคุม้กนั ป้องกนัไขห้วดั 
ชว่ยป้องกนัการเกิดอนมุลูอิสระ ไมใ่หค้อลลาเจนและอิลาสตินในผิวถกูท าลาย ชว่ยชะลอความแก่ชรา บ  ารุงผิวพรรณ ผิวดู
สขุภาพดี สดใสอยา่งเป็นธรรมชาต ิ

 
ขนาดทดลอง 
1เม็ด/ 15 บาท 
(ขนาด 1เม็ด 

เทา่กบั 
500 mg) 

วิธีรบัประทาน  รบัประทานครัง้ละ 1 แคปซลู 
 



 
 
 

 

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารลดน า้หนัก 
 รหสัสินคา้ 

 

รายละเอียดผลิตภณัฑ ์

ภณฑ  ์ 

ปรมิาณ/ราคา 

 DW-001 CACTUS FOR SHAPE 
ผลิตภณัฑ เสรมิอาหารลดน า้หนกัสารสกดัจากตน้กระบองเพชร ชนิดแคปซลู ชว่ยลดน า้หนกั กระตุน้การเผาผลาญ ลด
ความอยากอาหาร ดกัจบัไขมนั L-Phenylalanine ลดความอยากในการรบัประทานอาหารผสานพลงักบัสารสกดัจากตน้
กระบองเพชร ท าหนา้ที่เป็นตวัดกัจบัไขมนั ( Fat-Binder ) และควบคมุน า้หนกั คอเลสเตอรอล ลดระดบัน า้ตาล และชว่ย
ตอ่ตา้นอนมุลูอิสระ มีสว่นชว่ยเรื่องผิวพรรณแจม่ใส ลดเลือนริว้รอย ใหผิ้วพรรณดกูระจา่งใส ดแูลสขุภาพองค รวมทัง้
รูปรา่ง สมอง สายตา เหมาะกบัคนรุน่ใหมท่ี่ชีวิตเรง่รบีแข่งกบัเวลา ท างานหนกัเกิดความเครยีด ใชส้ายตาอยา่งหนกั 
วิธีรบัประทาน รบัประทานวนัละ 1 แคปซลู (ก่อนอาหารมือ้แรก 15-30 นาที) 

 
ขนาดทดลอง 
1เม็ด/ 15 บาท 
(ขนาด 1เม็ด 
เทา่กบั 500 
mg) 

DW-002 Chili Burn 

ผลิตภณัฑ เสรมิอาหารลดน า้หนกัชนิดแคปซลู พกพางา่ย สะดวกในการรบัประทาน ชว่ยใหอ่ิ้มเรว็ ลดความอยากอาหาร 
กระชบัสดัสว่น พรอ้มฟ้ืนฟเูซลล ผิวใหก้ระจา่งใส ลดเลือนริว้รอย อดุมไปดว้ยสารสกดัที่ชว่ยผสมผสานการท างานอยา่งลง
ตวั อีกทัง้ชว่ยคณุปรบัสมดลุรา่งกาย ชว่ยกระตุน้ระบบเผาผลาญไขมนัในรา่งกาย พรอ้มอดุมดว้ยสดุยอดสารตา้นอนมุลู
อิสระที่ชว่ยเพ่ิมภมิูคุม้กนัใหก้บัรา่งกาย เผยผิวดสูดใสเปลง่ปลั่งจากภายในสูภ่ายนอก  

วิธีรบัประทาน รบัประทานวนัละ 2 แคปซลู (ก่อนอาหารมือ้แรก 15-30 นาที) 

ขนาดทดลอง 1เม็ด/ 
15 บาท (ขนาด 1เม็ด 
เทา่กบั 596 mg) 

 

DW-003 Chicory Detox Plus 
ผลิตภณัฑ เสรมิอาหาร Detox ที่รวมเอาคณุคา่สารสกดัจากสาหรา่ยพนัธุ ที่เจรญิเติบโตในน า้แรก่ลางหบุเขาอนับรสิทุธ์ิ เป็น 
super food ที่คลอเรลลาจดัเป็นแหลง่ของโปรตีน วิตามิน และเกลือแรโ่ดยมีโปรตีนที่อยูใ่นรูปของกรดนิวคลีอิก มีสาร CGF 
คน้พบในสาหรา่ยคลอเรลลาเทา่นัน้ ใหพ้ลงังานมหาศาลแก่มนษุย  เสรมิสรา้งระบบตา้นทานโรค และกระตุน้รา่งกายใหมี้
ชีวิตชีวา ชว่ยก าจดัสารพิษ โลหะหนกัออกจากรา่งกาย ชว่ยระบบยอ่ยอาหาร โดยท างานผสานกบัสารสกดัจากธรรมชาติ 
วิธีรบัประทาน รบัประทานวนัละ 1 แคปซลู (ก่อนอาหารมือ้แรก 15-30 นาที) 

 
ขนาดทดลอง 1
เม็ด/ 15 บาท 
(ขนาด 1เม็ด 
เทา่กบั 500 

mg) 

 

 



 
 
 

 

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารลดน า้หนัก 
 รหสัสินคา้ 

 

รายละเอียดผลิตภณัฑ ์

ภณฑ  ์ 

ปรมิาณ/ราคา 

 DW-004 FIBER DETOX SLIM  
ผลิตภณัฑเ์สรมิอาหารลดน า้หนกัชนิดชงดื่มช่วยปรบัสมดลุล าไสร้า่งกายทัง้ในล าไส ้ตบั เลือด ช่วยกระตุน้ระบบเผาผลาญรา่งกาย 
ลา้งสารพิษออกจากรา่งกาย พรอ้มอดุมดว้ยสดุยอดสารตา้นอนมุลูอิสระท่ีช่วยเพ่ิมภมูิคุม้กนัใหก้บัรา่งกาย เผยผิวดสูดใสเปล่ง
ปลั่งจากภายในสู่ภายนอก อดุมดว้ยแหล่งของ Prebiotic ชัน้ยอด เช่น FOS, Partially Hydrolyzed Guar Gum ซึ่งเป็นแหล่ง
อาหารที่ช่วยใหจ้ลุินทรยีท์ี่มีประโยชนต์่อรา่งกายเพ่ิมจ านวนและเจรญิเติบโตในล าไส ้ช่วยป้องกนัการเกิดมะเรง็ล าไสแ้ละท าให้
อจุจาระนิ่ม สะดวกต่อการขบัถ่าย และยงัมีสารสกดัที่ช่วยฟ้ืนฟรูะบบเผาผลาญพลงังาน ช่วยใหร้า่งกายเบิรน์ไขมนั เปลี่ยนไขมนั
และน า้ตาลมาใชเ้ป็นพลงังาน ลดกระชบัสดัส่วนไดอ้ย่างเห็นผล  

วิธีรบัประทาน รบัประทานไดท้กุวนั วนัละ 1 ซอง น าผลิตภณัฑ ละลายในน า้ประมาณ 120-150 ml คนใหเ้ขา้กนั ควร
รบัประทานก่อนนอน  

 
ขนาดทดลอง 1 

ซอง/ 25 บาท (ขนาด 

1ซอง  เทา่กบั 
15g) 

DW-004 Mixberry Detox 
ผลิตภณัฑเ์สรมิอาหารลดน า้หนกัชนิดชงดื่มช่วยปรบัสมดลุล าไสร้า่งกายทัง้ในล าไส ้ตบั เลือด ช่วยกระตุน้ระบบเผาผลาญรา่งกาย 
ลา้งสารพิษออกจากรา่งกาย พรอ้มอดุมดว้ยสดุยอดสารตา้นอนมุลูอิสระท่ีช่วยเพ่ิมภมูิคุม้กนัใหก้บัรา่งกาย เผยผิวดสูดใสเปล่ง
ปลั่งจากภายในสู่ภายนอก อดุมดว้ยแหล่งของ Prebiotic ชัน้ยอด เช่น FOS, Partially Hydrolyzed Guar Gum ซึ่งเป็นแหล่ง
อาหารที่ช่วยใหจ้ลุินทรยีท์ี่มีประโยชนต์่อรา่งกายเพ่ิมจ านวนและเจรญิเติบโตในล าไส ้ช่วยป้องกนัการเกิดมะเรง็ล าไสแ้ละท าให้
อจุจาระนิ่ม สะดวกต่อการขบัถ่าย และยงัมีสารสกดัที่ช่วยฟ้ืนฟรูะบบเผาผลาญพลงังาน ช่วยใหร้า่งกายเบิรน์ไขมนั เปลี่ยนไขมนั
และน า้ตาลมาใชเ้ป็นพลงังาน ลดกระชบัสดัส่วนไดอ้ย่างเห็นผล  

วิธีรบัประทาน รบัประทานไดท้กุวนั วนัละ 1 ซอง น าผลิตภณัฑ ละลายในน า้ประมาณ 120-150 ml คนใหเ้ขา้กนั ควร
รบัประทานก่อนนอน 

ขนาดทดลอง 1 
ซอง/ 25 บาท (ขนาด 

1ซอง  เทา่กบั 
15g) 

DW-005 BURNER PLUS 
ผลิตภณัฑ เสรมิอาหารลดน า้หนกั ชนิดกรอกปาก ผลิตภณัฑ ดีท็อกซ ที่รวมคณุสมบตัิในการลา้งสารพิษในเลือด และล าไส้
ไปพรอ้มๆกนัมี probiotic ที่ชว่ยปรบัสมดลุการท างานของล าไส ้ก าจดัเชือ้แบคทีเรยีก่อโรคในล าไส ้
วิธีรบัประทาน รบัประทานไดท้กุวนั ครัง้ละ 1 ซอง ควรรบัประทานก่อนนอน 

ขนาดทดลอง 1 
ซอง/25 บาท (ขนาด 

1ซอง เทา่กบั 
3g) 

DW-006 Wheat Grass Detox 
ผลิตภณัฑ เสรมิอาหาร ชนิดชงดื่ม ผลติภณัฑ  Detox เนน้คณุประโยชน ของสารสกดัที่เขา้ไปชว่ยการดีท็อกซ ของล าไส ้ตบั 
เลือด โดยขบัของเสีย สารพิษ หรอืสารโลหะ ที่ตกคา้งอยูภ่ายในรา่งกาย ที่ท  าใหร้า่งกายเกิดภาวะออ่นแอ และเจ็บป่วยได้
งา่ย หรอืรวมไปถึงภาวะแทรกซอ้นของโรคตา่งๆ 
วิธีรบัประทาน รบัประทานไดท้กุวนั วนัละ 1 ซอง น าผลิตภณัฑ ละลายในน า้ประมาณ 120-150 ml คนใหเ้ขา้กนั ควร
รบัประทานก่อนนอน 

 

 
ขนาดทดลอง 1 

ซอง/ 25 บาท (ขนาด 

1ซอง  เทา่กบั 
15g) 

 
 
 
 



 
 
 

 

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารบ ารุงสุขภาพ 
 รหสัสินคา้ 

 

รายละเอียดผลิตภณัฑ ์

ภณฑ  ์ 

ปรมิาณ/ราคา 

 DM-002 King Herb Plus for Men 

ผลิตภณัฑ เสรมิอาหารบ ารุงสขุภาพ ชนิด Tablet มีสว่นชว่ยปรบัสมดลุการท างานในรา่งกายใหแ้ข็งแรง เพิ่มก าลงัภมิูคุม้กนั 
ฟ้ืนฟรูา่งกาย อดุมไปดว้ยสารสกดัจากธรรมชาติถึง 10 ชนิด อาทิ Fermented black garlic สารสกดักระเทียมด า มีสาร
ตา้นอนมุลูอิสระมากกวา่กระเทียมขาว 13 เทา่ ชว่ยป้องกนัมะเรง็ ฟ้ืนฟรูา่งกาย ลดความดนัโลหิต ลดไขมนัในเลือด 
ผสมผสานกบั Fermented Ginseng ราชาแหง่สมนุไพรชว่ยชะลอความเสื่อมถอยของรา่งกายลงได ้เป็นตน้ 

วิธีรบัประทาน รบัประทานครัง้ละ 1-2 เม็ดหลงัรบัประทานอาหาร 

 
ขนาดทดลอง 

1เม็ด/ 15 บาท 
(ขนาด 1เม็ด 
เทา่กบั 

1,000mg) 

DM-003 Restore Health 
 อาหารเสรมิบ ารุงสขุภาพชงดื่ม เนน้บ  ารุงในผูห้ญิง ชว่ยบ ารุงรา่งกายเพ่ิมภมิูคุม้กนัระบบองค รวมของรา่งกาย ชว่ยบ ารุง
หวัใจ กระตุน้การไหลเวียนเลือด ชว่ยปอ้งกนัโรคมะเร็งและความดนั ชว่ยรกัษาระดบัน า้ตาลในรา่งกาย ท าใหร้า่งกายรูส้กึสด
ชื่น กระปรีก้ระเปรา่ มีก าลงัวงัชา ดว้ยสารสกดัจากธรรมชาติตา่งๆ เชน่ Beta Glucan from Reishi Mushroom, Resveratrol 
ชว่ยเพ่ิมภมิูตา้นทานในรา่งกาย ชว่ยตอ่ตา้นโรคมะเรง็ ชว่ยตา้นอนมุลูอิสระ และยงัประกอบดว้ยสมนุไพรตา่งๆ เชน่ 
Ginseng และ Cordyceps sinensisชว่ยบ ารุงรา่งกายจากภายใน ใหร้ะบบตา่งๆในรา่งกายสมดลุและมีสขุภาพที่ดี และยงัมี
ตวัชว่ยในการปรบัสมดลุฮอร โมนของเพศหญิงดว้ย Soy Isoflavones 
วิธีรบัประทาน เทผงคอลลาเจนลงในน า้ปรมิาณ 150 มล. คนใหเ้ขา้กนัแลว้ดืม่ ควรรบัประทานก่อนนอน 

 
ขนาดทดลอง 

1 ซอง/ 25 บาท 
(ขนาด 1ซอง  
เทา่กบั 

15g) 

DM-004 Whey Protein 
Whey Protein ส าหรบัผูช้ายมาในรูปแบบรบัประทานงา่ย หลากหลายรสไมว่า่จะเป็น Dark Chocolate, White Malt หรอื
Matcha Green Tea เหมาะส าหรบัผูท้ีต่อ้งการสรา้งกลา้มเนือ้ เป็นสตูรที่มีรูปแบบบรสิทุธ์ิของเวย โปรตีนไอโซเลตและ Milk 
Protein ที่ผสมผสานกนัชว่ยเสรมิสรา้งกลา้มเนือ้ใหแ้ข็งแรง ชว่ยซอ่มแซมและลดการบาดเจ็บของกลา้มเนือ้และมี
สว่นผสมของ Calcium ที่ชว่ยเสรมิสรา้งกระดกู 
วิธีรบัประทาน เทผงโปรตีนลงในน า้ปรมิาณ 150 มล. คนใหเ้ขา้กนัแลว้ดื่ม 

 
ขนาดทดลอง 

1 ซอง/ 25 บาท 
(ขนาด 1ซอง  
เทา่กบั 

35g) 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารบ ารุงสุขภาพ 
 รหสัสินคา้ 

 

รายละเอียดผลิตภณัฑ ์

ภณฑ  ์ 

ปรมิาณ/ราคา 

 DM-005 Protein ทดแทนมือ้อาหาร 
ผลิตภณัฑ อาหารเสรมิโปรตีนชงดื่ม ที่ใหค้ณุคา่ทางโภชนาการกลุม่โปรตีนดทีี่สดุ ดว้ยโปรตีนจากพืช เชน่ Soy Protein 
Isolate ถั่วเหลืองคณุภาพดี จากประเทศสหรฐัอเมรกิาใหป้รมิาณโปรตีนสงูถึง 90% ผสมผสานกบั Rice Protein เป็น
โปรตีนที่มีคณุภาพสงูรา่งกายสามารถยอ่ยและดดูซมึไปใชไ้ดง้า่ยและรวดเรว็ชว่ยกระตุน้การหลั่งฮอร โมนเพ่ือการ
เจรญิเติบโต เพ่ิมพลงังานใหแ้ก่รา่งกาย ชว่ยใหร้า่งกายแข็งแรง มีภมิูตา้นทาน ไดร้บัสารอาหารที่มีคณุคา่ทางโภชนาการ 
และชว่ยใหร้ะบบตา่งๆในรา่งกายเป็นปกติ เกิดกระบวนการตามกลไกธรรมชาติของรา่งกายไดอ้ยา่งไมมี่ปัญหาใดๆ 
วิธีรบัประทาน ฉีกซองเทผง Protein ลงในน า้เย็นปรมิาณ 150 ml คนใหเ้ขา้กนัแลว้ดื่ม 

 
ขนาดทดลอง 

1 ซอง/ 25 บาท 
(ขนาด 1ซอง  
เทา่กบั 

30g) 

DM-006 Meal Replacement 
ผลิตภณัฑ เสรมิอาหารชงดื่มทดแทนมือ้หาร อดุมดว้ยวิตามิน กรดอะมิโน โปรตีนและคาร โบไฮเดรต ที่จ  าเป็นตอ่รา่งกาย 
มีสว่นชว่ยซอ่มแซมและเสรมิสรา้งกลา้มเนือ้ในรา่งกาย Egg albumin powder และ Soybean protein isolate ที่มี
กรดอะมิโนจ าเป็นตอ่รา่งกาย ชว่ยเสรมิสรา้งเซลล ผิวหนงั เล็บ ผมใหแ้ข็งแรง ชว่ยป้องกนัไมใ่หเ้กิดภาวะโลหิตจาง ชว่ย
เสรมิสรา้งความจ า มีโปรตีนถั่วเหลืองยงัชว่ยซอ่มแซมเนือ้เยื่อที่ถกูท  าลาย ท าใหแ้ผลหายเรว็ และใหค้วามรูส้กึอ่ิมทอ้ง
เหมาะส าหรบัผูท้ี่ไมมี่เวลาทานอาหารเชา้ หรอืตอ้งการควบคมุน า้หนกัรวมทัง้มีสว่นผสมของ Fructooligosaccharide 
95% ซึง่เป็นคาร  โบไฮเดรตที่ยอ่ยไมไ่ดห้รอืเป็นพรไีบโอติกอาหารของจลุินทรยี ที่เม่ือถกูยอ่ยแลว้จะใหส้ารบิวไทรคิใน
ปรมิาณสงูเป็นประโยชน ตอ่การลดความเสี่ยงตอ่การเป็นโรคมะเรง็ในทางเดินอาหารไดด้ี ชว่ยใหข้บัถ่ายระบายของเสีย
ออกจากรา่งกายไดส้ะดวก และชว่ยในการลดกระชบัสดัสว่นใหด้สูมบรูณ ยิ่งขึน้ พรอ้มดว้ย Vitamin B Complex ที่ชว่ย
บ ารุงรา่งกาย สมอง และระบบประสาทใหแ้ข็งแรงและท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้  
วิธีรบัประทาน  ฉีกซองเทผง Protein ลงในน า้เย็นปรมิาณ 150 ml คนใหเ้ขา้กนัแลว้ดื่ม 

ขนาดทดลอง 
1 ซอง/ 25 บาท 

(ขนาด 1ซอง  
เทา่กบั 

30g) 

 


