
 



 
 
 

 

 

ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารเพือ่คงความอ่อนเยาว ์
 รหสัสินคา้ 

 

รายละเอียดผลิตภณัฑ ์

ภณฑ  ์ 

ปริมาณ/ราคา 

 DB-001 S.O.D. Blink Collagen 
ผลิตภณัฑ เสริมอาหารชนิด Tablet เติมเต็มอาหารผิวโดยเสริมสรา้งคอลลาเจนดว้ยเทคโนโลยีชัน้น าจากประเทศญ่ีปุ่ น 
ขนาดโมเลกลุเล็กท าใหด้ดูซมึไดเ้รว็บ ารุงผิว ผม เล็บ และกระดกูท าใหผ้ิวพรรณกระชบัเต่งตงึ ต่อตา้นความเสื่อมของผิว
ไดโ้ดยตรง คืนความยืดหยุ่น เพิ่มความชุ่มชืน้ เพ่ือความอ่อนวยัอย่างเป็นธรรมชาติผสานดว้ย Glutathione from yeast 
หมกัจาก Torula Yeast ช่วยเรื่อง Skin Beauty Detoxifier และ Antioxidant สกดัจากทบัทิม และเมล่อนช่วยต่อตา้น
อนมุลูอิสระ มีสาร Antioxidant ประสิทธิภาพสงูกระตุน้การสรา้ง Collagen ในชัน้ผิว และปกป้องผิวจากมลภาวะตา่งๆ 
วิธีรบัประทาน รบัประทานครัง้ละ 1เม็ด ก่อนรบัประทานอาหาร15 นาที (เชา้-เย็น)  

ราคาเปิดผลิต 
Price = 6 
 บาท/Tablet  

 MOQ = 30,000 
Tablet 

 
(รูปแบบตอกเม็ด
1,000 mg) 

DB-002 Acerola Collagen 
ผลิตภณัฑ เสริมอาหารเพ่ือความอ่อนเยาว ชนิดชงดื่มจากสารสกดัอะเซโรลา เชอร รี่หนึ่งในผลไมท้ี่มีปริมาณวิตามินซีอดุม
สมบรูณ ที่สดุ โดยมีวิตามินซีมากกว่าสม้ถึง 50 เท่า ช่วยต่อตา้นอนมุลูอิสระจากปัจจยัภายนอกและภายใน ช่วยใหผ้วิขาว
ขึน้ และยงัมีสารสกดัส าคญัจากพืชตระกลูสม้ ที่อดุมไปดว้ยวิตามิน ซี และสาร Bioflavonoid ซึ่งเป็น Antioxidant ช่วย
ป้องกนัหนา้แก่ก่อนวยั และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการไหลเวียนโลหิต ช่วยใหผ้ิวหนา้เปล่งปลั่ง ดสูขุภาพดี มี
ชีวิตชีวา 
วิธีรบัประทาน น าผลิตภณัฑ  1ซองผสมน า้ 150มล. ผสมใหเ้ขา้กนั แลว้ดื่มทนัที ควรรบัประทานก่อนอาหารเชา้ 15 นาท ี

 

 
ราคาเปิดผลิต 

Price = 11 
บาท/Sachet  

 MOQ = 15,000 
Sachet  

 
(รูปแบบชงดื่ม 15) 

DB-003 Pomegranate Collagen Tripeptide  
ผลิตภณัฑ เสริมอาหารเพ่ือความอ่อนเยาว ชนิดชงดื่มคอลลาเจนบ ารุงผิวรสไวน แดงองุ่น ทานง่าย รสชาติอรอ่ย ช่วยบ ารุงผิว
ใหแ้ข็งแรง ขาวใส ลดเลือนริว้รอย สิว ฝา้ กระ และจดุด่างด า ดว้ยสารสกดัจาก Collagen จากปลาทะเลน า้ลกึและอีลา
สติน ช่วยเสริมสรา้งความแข็งแรง ยืดหยุ่น ช่วยใหผ้ิวมีสขุภาพดี ดอู่อนเยาว  และผสานดว้ยสารสกดัจาก Acerola cherry 
Vitamin E และ Vitamin P เหมาะส าหรบัคนรกัสขุภาพ อยากมีผิวพรรณที่ดดู ีช่วยใหผ้ิวพรรณขาวใส เปล่งปลั่ง ดอู่อนกว่า
วยั และมีสขุภาพผิวทีด่ ี
วิธีรบัประทาน น าผลิตภณัฑ  1ซองผสมน า้ 150 มล. ผสมใหเ้ขา้กนั แลว้ดื่มทนัที ควรรบัประทานก่อนอาหารเชา้ 15 นาท ี

 
ราคาเปิดผลิต 

Price = 11 
บาท/Sachet  

 MOQ = 15,000 
Sachet  

 
(รูปแบบชงดื่ม 15) 

DB-004 Peach Collagen 
ผลิตภณัฑ เสริมอาหารเพ่ือความอ่อนเยาว ชนิดชงดื่มคอลลาเจนบ ารุงสมองที่ช่วยใหค้ณุนอนหลบัสนิทตลอดคืนฟ้ืนฟู
สมองในระหว่างการนอนหลบั สมองจึงควรไดร้บัการพกัผ่อนอย่างเต็มที่อดุมดว้ยสารสกดัที่ช่วยลดความเครียดช่วยให้
สมองผ่อนคลายเพ่ิมสมาธิลดอาการเหนื่อยลา้จากการท างานหนกัพกัผ่อนนอ้ยอาการปวดเม่ือยกลา้มเนือ้ช่วยผ่อนคลาย
ความตงึเครียดและดแูลดวงตาจากการใชส้ายตาอย่างหนกัเพราะในแต่ละวนัคนเราตอ้งใชส้ายตาในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆตลอดเวลาจึงเกิดความเม่ือยลา้และการเสื่อมของประสาทจอตา 
วิธีรบัประทาน น าผลิตภณัฑ  1ซอง ผสมน า้ 150 มล. ผสมใหเ้ขา้กนั แลว้ดื่มทนัที ควรรบัประทานก่อนอาหารเชา้ 15 นาท ี

 
ราคาเปิดผลิต 
Price = 11.5 
บาท/Sachet  

 MOQ = 15,000 
Sachet  

 
(รูปแบบชงดื่ม 15) 

 
 

 



 

 

ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารเพือ่คงความอ่อนเยาว ์
 รหสัสินคา้ 

 

รายละเอียดผลิตภณัฑ ์

ภณฑ  ์ 

ปริมาณ/ราคา 

 DB-005 Gluta Placenta Collagen 
ผลิตภณัฑ เสริมอาหารเพ่ือความอ่อนเยาว ชนิดชงดื่มนวตักรรมจากการสกดัสารสกดัจากธรรมชาติประกอบดว้ย Collagen 
HACP Collagen หน่วยเล็กที่สดุช่วยบ ารุงผิวเติมคอลลาเจนใหแ้ก่ผวิ เติมเต็มริว้รอยรอ่งลกึแก่ผิว และยงัอดุมไปดว้ย
กรดอะมิโนที่จ  าเป็นต่อผิว ช่วยใหผ้ิวสขุภาพดี ซึ่งจากนวตักรรมการผลติท าใหไ้ด ้Collagen ที่มีโมเลกลุเล็กลง จึงสามารถ
ดดูซมึไปใชไ้ดอ้ย่างรวดเรว็ ใหผ้วิกระจ่างใสดว้ย strawberry สีขาวที่ช่วยปรบัสภาพผิวใหข้าวเปล่งปลั่งและมีออรา่ และยงั
มีสารป้องกนัแสงแดดจากธรรมชาติ สารสกดัจากมะเขือเทศสีทองช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดจากภายใน ช่วยลดการเกิด
กระ ฝา้ และจดุด่างด าแก่ผวิ ช่วยใหผ้วิดกูระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ 
วิธีรบัประทาน น าผลิตภณัฑ  1ซอง ผสมน า้ 150 มล. ผสมใหเ้ขา้กนั แลว้ดื่มทนัที ควรรบัประทานก่อนอาหารเชา้ 15 นาท ี

 
ราคาเปิดผลิต 

Price = 11 บาท/Sachet  
 MOQ = 15,000 Sachet  

 
(รูปแบบชงดื่ม 15) 

DB-005 
MB 

Mixberry Collagen 
ผลิตภณัฑ เสริมอาหารชนิดชงดื่มบ ารุงผิวขาวช่วยใหผ้ิวคณุขาวเนียนใสอย่างเป็นธรรมชาติ ลดรอยหมองคล า้ และชว่ยปรบั
สภาพผิวใหใ้สขึน้อย่างเป็นธรรมชาติดว้ยสารสกดัต่างๆจากธรรมชาติ เช่น Alpha Lipoic Acid ที่ช่วยบ ารุงผิวไดอ้ย่างล า้ลกึ 
Coenzyme QH ที่จะช่วยปรบัผิวของคณุใหส้วยและขาวขึน้ Collagen tripeptide หน่วยเล็กที่สดุ ช่วยบ ารุงผิว เติมคอลลา
เจนใหแ้ก่ผิว เติมเต็มริว้รอยรอ่งลกึแก่ผิว และยงัอดุมไปดว้ยกรดอะมิโนที่จ  าเป็นต่อผิว ช่วยใหผ้ิวสขุภาพดี พรอ้มทัง้สาร
ตา้นอนมุลูอิสระประสทิธิภาพสงูสดุจาก Ceramide from rice เซราไมด จากขา้ว ที่ช่วยท าใหผ้ิวกระชบัเต่งตงึ นุ่ม ชุ่มชืน้
อย่างยาวนาน 
วิธีรบัประทาน น าผลิตภณัฑ  1ซองผสมน า้ 150 มล. ผสมใหเ้ขา้กนั ควรรบัประทานก่อนอาหารเชา้ 15 นาที 

 
ราคาเปิดผลิต 

Price = 11 บาท/Sachet  
 MOQ = 15,000 Sachet  

 
(รูปแบบชงดื่ม 15) 

DB-006 Soy Isoflavones Nano collagen 
ผลิตภณัฑ เสริมอาหารเพ่ือความอ่อนเยาว ชนิดชงดื่มนวตักรรมจากการสกดัสารสกดัจากธรรมชาติ Collagen Tripeptide
จากปลาทะเลเนือ้ขาวปลาพนัธุ ดีในตระกลูปลาเนือ้ขาวซึ่งพบใน Alaska ช่วยบ ารุงผิวเติมคอลลาเจนใหแ้กผ่ิว เติมเต็มริว้
รอยรอ่งลกึแก่ผิว และยงัอดุมไปดว้ยกรดอะมิโนที่จ  าเป็นต่อผิว ช่วยใหผ้ิวสขุภาพดี ซึ่งจากนวตักรรมการผลิตท าใหไ้ด ้
Collagen ที่มีโมเลกลุเล็กลง จึงสามารถดดูซมึไปใชไ้ดอ้ย่างรวดเรว็ อีกทัง้ยงัผสมสารสกดัจากสม้สีเลือด 3 สายพนัธุ พิเศษ
จากประเทศอิตาลี ช่วยบ ารุงผิวพรรณใหส้ดใส ปกป้องผิวจากแสงแดดดว้ยวติามินและแรธ่าตเุขม้ขน้ ช่วยลดเลือนริว้รอย
จดุด่างด านอกจากนีย้งัมีสารสกดั Estro-Gเป็นการคดัสรร 3 สมนุไพรที่ดีที่สดุจากต าราสมนุไพรของเกาหลีที่มีการยอม
รบัมามากกว่า 400 ปี สามารถกระตุน้ฮอร โมนแห่งความอ่อนเยาว  ส่งผลท าใหผ้ิวเนียนนุ่ม ชุ่มชืน้ อ่ิมน า้ใน 4 สปัดาห  ไม่
โทรมง่าย ลดปัญหาผวิที่เกิดจากความผิดปกตขิองฮอร โมน ปรบัสมดลุฮอร โมนของรา่งกาย  
วิธีรบัประทาน น าผลิตภณัฑ  1ซองผสมน า้ 150 มล. ผสมใหเ้ขา้กนั แลว้ดื่มทนัที ควรรบัประทานก่อนอาหารเชา้ 15 นาท ี

 
ราคาเปิดผลิต 

Price = 10.5 บาท/Sachet  
 MOQ = 15,000 Sachet  

 
(รูปแบบชงดื่ม 15) 

 
 
 
 

 



 
 
 

 

ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารเพือ่คงความอ่อนเยาว ์
 รหสัสินคา้ 

 

รายละเอียดผลิตภณัฑ ์

ภณฑ  ์ 

ปริมาณ/ราคา 

 DB-007 Peptide Fish Collagen 100% 
ผลิตภัณฑ เสริมอาหารเพื่อความอ่อนเยาว ชนิดชงดื่มจากสารสกัดเปปไทด  ฟิช คอลลาเจน 100% จากญ่ีปุ่ นเป็นคอลลา
เจนเปปไทด เกรดพรีเม่ียม ชนิดแกรนูล สกัดจากปลาน า้จืดท าใหผู้ท้ี่แพอ้าหารทะเลสามารถรบัประทานได ้ไม่มีรส ไม่มี
กลิ่น ไม่มีสีผลิตจากเทคโนโลยีใหม่ล่าสดุ จึงไดค้อลลาเจนที่มีโมเลกลุเล็กกว่าคอลลาเจนธรรมชาติถึง 1,000 เท่า จึงดดู
ซึมเขา้ร่างกายไดง้่าย ช่วยใหผ้ิวกระชับเต่งตึง ชุ่มชืน้ ลดเลือนริว้รอย ผิวเรียบเนียนผิวสวยใส รูขุมขนเล็กลง กระดูก
แข็งแรง ดสูขุภาพดี 
วิธีรบัประทาน รบัประทานวนัละ 1ชอ้นโต๊ะ ละลายในน า้สะอาด หรือนา้ผลไม ้ชา กาแฟ น า้ซุป ปริมาณ 150 มล. 

 

 

ราคาเปิดผลิต 
Price = - บาท/Sachet  

 MOQ = - Sachet  
 

(รูปแบบชงดื่ม 100g) 

DB-008 Astaxanthin & Hydrolyzed Collagen Tripeptide 
ผลิตภัณฑ เสริมอาหารชนิดแคปซูล ดว้ยสารสกัดจาก Collagen HACP Collagen หน่วยเล็กที่สดุดดูซึมไดด้ีกว่าคอลลา
เจนทั่วไป 3-4 เท่า ช่วยบ ารุงผิว เติมเต็มริว้รอยร่องลึกแก่ผิวท าใหมี้ความยืดหยุ่นดีผสมผสานกบั Astaxanthin สารตา้น
อนุมูลอิสระสีแดงประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยให้ผิวคงความอ่อนวัย ลดริว้รอยเพิ่มความยืดหยุ่น และสารสกัดจาก 
Glutataitationเจา้แรกที่สกัดจากยีสต ช่วยยบัยัง้เอนไซม Tyrosinase ท าใหผ้ิวขาวกระจ่างใส และ White Strawberryที่มี
เทคโนโลยีในการปลูกแบบออร แกนิค ยบัยัง้การสรา้งเม็ดสีผิว ลดความเขม้ของฝา้ กระ และใหค้วามสว่างกระจ่างใส ให้
ผิวดสูดใส มีชีวิตชีวา 
  วิธีรบัประทาน รบัประทานวนัละ 1-2 เม็ด ก่อนรบัประทานอาหาร 15 นาที 

 
ราคาเปิดผลิต 

Price = 5 
บาท/Capsules 

MOQ = 30,000 Capsules 
 

(รูปแบบแคปซูล500 mg) 

DB-009 Calcium Collagen  
ผลิตภัณฑ บ ารุงดแูลผิวใหก้ระจ่างใส พรอ้มทัง้ปกป้องผิวจากแสงแดด และมลภาวะต่างๆ เพื่อใหผ้ิวลดความหมองคล า้ 
รอยด่างด า และยังอุดมไปดว้ยการบ ารุงกระดูก ซึ่งเป็นโครงสรา้งของร่างกายใหแ้ข็งแรง ดว้ยสารสกัดจาก Collagen 
HACP เป็นคอลลาเจนที่มีขนาดอนภุาคที่เล็กช่วยเสริมสรา้งเนือ้เยื่อคอลลาเจนใตผ้ิวหนงั ใหเ้ติมเต็มริว้รอยและลดความ
เหี่ยวย่นของผิวอย่างไดผ้ล ผสมผสานดว้ย L-Glutathione form yeast กลูตา้ไธโอนเจา้แรกที่สกัดจากยีสต  ช่วยช่วยท า
ใหผ้ิวสขุภาพดีผิวกระจ่างใส และมีเมลอนที่มี Superoxide Dismutase (SOD) สงูกว่าพนัธ ทั่วไป 7 เท่า ช่วยฟ้ืนฟผูิวจาก
ปัญหาหลมุสิวใหต้ืน้ขึน้ ลดรอยด าจากสิว ช่วยใหส้ิวหายเรว็ขึน้ 
วิธีรบัประทาน รบัประทานวนัละ 1ชอ้นโต๊ะ ละลายในน า้สะอาด หรือนา้ผลไม ้ชา กาแฟ น า้ซุป ปริมาณ 150 มล. 

 
ขนาดทดลอง 

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

   

 
  

 



 
 
 

 

ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารเพือ่ผิวขาวกระจ่างใส 
 รหสัสินคา้ 

 

รายละเอียดผลิตภณัฑ ์

ภณฑ  ์ 

ปริมาณ/ราคา 

 DS-001 ORA WINK WHITE 
ผลิตภณัฑ เสริมอาหารเพ่ือผิวกระจ่างใสชนิดแคปซูล ผวิขาวกระจ่างใส ออรา่ เนียนนุ่ม เปล่งปลั่ง เพ่ิมความมั่นใจใหก้บั
ตวัเอง ดว้ยนวตักรรมจากธรรมชาติที่อดุมไปดว้ยสารสกดัจาก Collagen HACP ผสมผสานดว้ย Glutathione from yeast 
กลตูา้ไธโอนเจา้แรกที่สกดัจากยีสต  ยบัยัง้การสรา้งเม็ดสีเมลานิน ท าใหผ้วิขาวมีออรา่ อีกทัง้ยงัผสมผสานดว้ยสารสกดัจาก 
Grape Seed Extract จากเมล็ดองุ่น มีฤทธิ์ต่อตา้นอนมุลูอิสระแลว้ยงัเสริมสรา้งคอลลาเจนใตผ้วิหนงัใหผ้วิแข็งแรง ท าให้
ผิวแลดมีูเลือดฝาด อ่อนกว่าวยั และยงัมี Pomegranate extract ทบัทิมจากประเทศฝรั่งเศสที่เขา้ไปช่วยสรา้งคอลลาเจน
และอิลาสตินใหผ้ิวดกูระชบัและเต่งตงึมากยิ่งขึน้ 
วิธีรบัประทาน รบัประทานครัง้ละ 1 แคปซูล ก่อนรบัประทานอาหาร 15 นาที 

 
ราคาเปิดผลิต 

Price = 5.6 
บาท/Capsules 
MOQ = 30,000 

Capsules 
 

(รูปแบบแคปซูล500 mg) 

DS-002 BRIGHT & PERFECT SKIN 
ผลิตภณัฑ เสริมอาหารเพ่ือผิวกระจ่างใสชนิดแคปซูล ช่วยบ ารุงผิวใหแ้ข็งแรงขาวใสลดเลือนริว้รอยสิวฝา้กระและจดุด่าง
ด าดว้ยสารสกดัพิเศษจาก White Enzyme สดุยอดสารสกดัที่ช่วยบ ารุงผิวชว่ยเสริมสรา้งความแข็งแรงในระดบัเซลล ผิว
ช่วยใหผ้ิวมีสขุภาพดีขาวใสพรอ้มทัง้ช่วยใหผ้ิวทนต่อแสง UV และสารสกดัจาก White Tomato Nutri-sun และ Soy 
Germ Isoflavone เหมาะส าหรบัคนทีอ่ยากผิวขาวแตต่อ้งเจอแสงแดดเป็นประจ า  
วิธีรบัประทาน รบัประทานครัง้ละ 1-2 แคปซูล ก่อนรบัประทานอาหาร 15 นาที 

 
ราคาเปิดผลิต 

Price = 6 
บาท/Capsules 
MOQ = 30,000 

Capsules 
 

(รูปแบบแคปซูล500 mg) 

DS-003 GLUTA PINK 
ผลิตภณัฑ เสริมอาหารเพ่ือผิวกระจ่างใสพรอ้มปกป้องผิวจากแสงแดดชนิด Tablet ช่วยบ ารุงเซลล ผิวจากภายในใหแ้ข็งแรง 
ขาวใส ลดเลือนริว้รอย สิว และจดุด่างด า ดว้ยคณุค่าจากสารสกดั Hydrolyzed Collagen Peptide เติมเต็มริว้รอยรอ่งลกึ
แก่ผิวผสมผสานกบั Coenzyme QH มีประสิทธิภาพในการตา้นอนมุลูอิสระสงูกว่า CoQ10 ในรูปแบบทั่วไป ช่วยชะลอการ
เสื่อมของเซลล  คณุค่าจากสารสกดั Pine bark extract จะช่วยลดปฏิกิริยาและการเพิ่มเม็ดสีที่ผิวหนังเม่ือถกูแสงแดด เสริม
ฤทธิ์การท างานของวิตามิน C และวิตามิน E และยงัมีสารสกดัที่ชว่ยบ ารุง Lycopene ช่วยป้องกนัการเกิดอนุมลูอิสระ 
ไม่ใหค้อลลาเจนและอิลาสตินถกูท าลาย ช่วยชะลอความแก่ชรา บ ารุงผิวพรรณ ผิวดสูขุภาพดี สดใสอย่างเป็นธรรมชาติ 
วิธีรบัประทาน รบัประทานครัง้ละ 1-2 เม็ด ก่อนรบัประทานอาหาร 15 นาที 

 
ราคาเปิดผลิต 

Price = 5.7 
 บาท/Tablet  

 MOQ = 30,000 
Tablet 

 
(รูปแบบตอกเม็ด1,000 

mg) 

DS-004 S.O.D 
ผลิตภณัฑ เสริมอาหารเพ่ือผิวกระจ่างใสลดเลือนรอยหมองคล า้ชนิด Tablet Rose Hips อดุมไปดว้ยวิตามินและแรธ่าตุ
ต่างๆที่มีประโยชน มีวิตามินซีสงูกว่าผลไมต้ระกลูสม้ถึง 20 เทา่วิตามินซีช่วยตา้นอนมุลูอิสระท าใหผ้ิวกระจ่างใสช่วยลด
เลือนริว้รอยจดุด่างด าฟ้ืนฟแูละซ่อมแซมเซลล ผิวจากการท าลายของแสงแดดและมลภาวะแวดลอ้มและป้องกนัการอกัเสบ
ของสิวและยงัมีสารสกดัจาก Melon สายพนัธุ พิเศษจากทางตอนใตป้ระเทศฝรั่งเศสมีการควบคมุดแูลเพาะปลกูภายใต้
มาตรฐานขยายพนัธุ โดยใชเ้กสรผสมไม่ใชว้ิธี GMO ที่ให ้Superoxide Dismutase (SOD) สงูกว่าพนัธุ ทั่วไป 7 เท่าที่ช่วย
ปกป้องเซลล จากการถกูท าลายโดยอนมุลูอิสระที่เกิดขึน้ตลอดเวลาจากกระบวนการในรา่งกาย 
วิธีรบัประทาน รบัประทานครัง้ละ 1เม็ด ก่อนรบัประทานอาหาร15 นาท ี

 
ราคาเปิดผลิต 

Price = 5.7 
 บาท/Tablet  

 MOQ = 30,000 
Tablet 

 
(รูปแบบตอกเม็ด1,000 
mg) 

 
 



 
 
 

 

ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารเพือ่ผิวขาวกระจ่างใส 
 รหสัสินคา้ 

 

รายละเอียดผลิตภณัฑ ์

ภณฑ  ์ 

ปริมาณ/ราคา 

 DS-005 HAIR & NAIL BRIGHTENING SKIN 
ผลิตภณัฑ เสริมอาหารเพ่ือบ ารุงผิว ผม และเลบ็ ที่รวมสารสกดัจากเบอร รี่นานาชนิด ชนิดกรอกปากบ ารุงทัง้ผิวพรรณ เผย
ผิวสขุภาพดี เปล่งปลั่ง เต่งตงึ ไรร้อยเหี่ยวย่น ผิวอ่อนนุ่ม ไม่แหง้กรา้น เสน้ผมเงางาม เป็นประกายไม่แตกขาด ลดอาการ
ผมรว่ง เล็บหนาขึน้ไม่เปราะหกัง่าย 
วิธีรบัประทาน รบัประทานวนัละ 1 ซอง พรอ้มหรือหลงัอาหารทนัที 

 
ราคาเปิดผลิต 

Price = 7.7 
บาท/Sachet  

 MOQ = 15,000 
Sachet  

 
(รูปแบบกรอกปาก 3 g) 

DS-006  C Cap Skin Supplement        
ผลิตภณัฑ เสริมอาหารเพื่อผิวกระจ่างใสชนิด Tablet  ช่วยบ ารุงผิวจากภายใน บ ารุงผิวใหแ้ข็งแรง กระจ่างใส ริว้รอย สิว 
และจุดด่างด าดูจางลง ดว้ยคุณค่าจากสารสกัดที่อุดมไปดว้ยสารตา้นอนุมูลอิสระนานาชนิด  ไม่ว่าจะเป็นสารสกัด 
Rosehip สารสกดัสม้สีเลือด  หรือ Resveratrol  ที่ไดจ้าก Grape skin ที่มีคณุสมบตัิในการบ ารุงผิวใหผ้ิวกระจ่างใสแบบ
มีสุขภาพดี อีกทั้งยังมี Ascorbic acid หรือวิตามินซี ที่ไม่เพียงแต่ช่วยบ ารุงผิวพรรณ แต่ยังช่วยในการเสริมภูมิคุม้กัน 
ป้องกันไขห้วดั ช่วยป้องกันการเกิดอนุมูลอิสระ ไม่ใหค้อลลาเจนและอิลาสตินในผิวถูกท าลาย ช่วยชะลอความแก่ชรา 
บ ารุงผิวพรรณ ผิวดสูขุภาพดี สดใสอย่างเป็นธรรมชาติ 
วิธีรบัประทาน  รบัประทานครัง้ละ 1 แคปซูล 

 
ราคาเปิดผลิต 

Price = 5.5 
บาท/Capsules 
MOQ = 30,000 

Capsules 
 

(รูปแบบแคปซูล500 mg) 

DSM-003  Rose Stem Jelly Collagen 
ผลิตภัณฑ เสริมอาหารรูปแบบนวตักรรมน าเขา้จากประเทศเกาหลี เป็นแหล่งรวมที่สดุของสารสกดัในการบ ารุงผิวพรรณ
อย่างล า้ลึก ช่วยดูแลในทกุชัน้ผิวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ไดมี้การผสมผสานเทคโนโลยีและการควบคุมคณุภาพในระดบั
สากล ไม่ว่าจะเป็นการใชส้ารสกกดัสเต็มเซลล จากกหุลาบป่าบนเทือกเขาแอลป  ซึ่งมีโปรตีนชนิดพิเศษที่มีส่วนช่วยชะลอ
ความชราไดจ้นถึงระดบัเซลล  มีผลงานวิจัยรองรบัประสิทธิภาพว่าสามารถเติมเต็มความชุ่มชืน้ใหก้ับผิวหนังได ้สารสกดั
ทบัทิมจากฝรั่งเศสและ Micronize coenzyme Q10 ซึ่งใชเ้ทคโนโลยีการผลิตในระดบันาโน จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดดูซมึสารสกดัไดใ้นระดบันาที จึงเห็นผลลพัธ ดา้นผิวขาวกระจ่างใสไดอ้ย่างชดัเจน 
วิธีรบัประทาน  รบัประทานวนัละ 1 ซอง 

 
ราคาเปิดผลิต 

Price = 15 
บาท/Sachet  

 MOQ = 30,000 
Sachet  

 
(รูปแบบเยลลี่ 25 g) 

DSM-004 Blink Blink Jelly Collagen 
ผลิตภณัฑ เสริมอาหาร Jelly strip รวมที่สดุของสารสกดัในการบ ารุงผิวพรรณอย่างล า้ลกึ ช่วยดแูลในทกุชัน้ผิวไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยสารสกัดที่เลือกใชไ้ดท้ าการคัดสรรทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพมาแลว้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็น Peal 
tomato extract หรือสารสกดัจากมะเขือเทศสีเหลืองทอง ดดูกลืนแสงยวูี (UV absorption) ในช่วง UVA,UVB และปล่อย
คลื่นแสงออกมาในช่วงแสงสีเขียว จึงช่วยลดการอกัเสบของผิวหลงัเจอแสงแดดอีกทัง้ยงัช่วยท าใหผ้ิวดโูกลว ฉ ่าวาวแบบมี
ออร่า อีกทัง้ยงัมีสารสกัดทบัทิมจากฝรั่งเศสและ Micronize coenzyme Q10 คืนความแข็งแรง และความยืดหยุ่นใหก้บั
ผิว 
วิธีรบัประทาน  รบัประทานวนัละ 1 ซอง 

 
 
ราคาเปิดผลิต 

Price = 12 
บาท/Sachet  

 MOQ = 30,000 
Sachet  

 
(รูปแบบเยลลี่ 25 g) 

   



 
 
 

 

ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารลดน า้หนัก 
 รหสัสินคา้ 

 

รายละเอียดผลิตภณัฑ ์

ภณฑ  ์ 

ปริมาณ/ราคา 

 DW-001 CACTUS FOR SHAPE 
ผลิตภณัฑ เสริมอาหารลดน า้หนกัสารสกดัจากตน้กระบองเพชร ชนิดแคปซูล ช่วยลดน า้หนกั กระตุน้การเผาผลาญ ลด
ความอยากอาหาร ดกัจบัไขมนั L-Phenylalanine ลดความอยากในการรบัประทานอาหารผสานพลงักบัสารสกดัจากตน้
กระบองเพชร ท าหนา้ที่เป็นตวัดกัจบัไขมนั ( Fat-Binder ) และควบคมุน า้หนกั คอเลสเตอรอล ลดระดบัน า้ตาล และช่วย
ต่อตา้นอนมุลูอิสระ มีส่วนช่วยเรื่องผิวพรรณแจ่มใส ลดเลือนริว้รอย ใหผ้ิวพรรณดกูระจ่างใส ดแูลสขุภาพองค รวมทัง้
รูปรา่ง สมอง สายตา เหมาะกบัคนรุน่ใหม่ที่ชีวิตเรง่รีบแข่งกบัเวลา ท างานหนกัเกิดความเครียด ใชส้ายตาอย่างหนกั 
วิธีรบัประทาน รบัประทานวนัละ 1 แคปซูล (ก่อนอาหารมือ้แรก 15-30 นาที) 

 
ราคาเปิดผลิต 

Price = 6.4 
บาท/Capsules 
MOQ = 30,000 

Capsules 
 

(รูปแบบแคปซูล500 mg) 

DW-002 Chili Burn 

ผลิตภณัฑ เสริมอาหารลดน า้หนกัชนดิแคปซูล พกพาง่าย สะดวกในการรบัประทาน ช่วยใหอ่ิ้มเรว็ ลดความอยากอาหาร 
กระชบัสดัสว่น พรอ้มฟ้ืนฟเูซลล ผิวใหก้ระจ่างใส ลดเลือนริว้รอย อดุมไปดว้ยสารสกดัที่ช่วยผสมผสานการท างานอย่างลง
ตวั อีกทัง้ช่วยคณุปรบัสมดลุรา่งกาย ช่วยกระตุน้ระบบเผาผลาญไขมนัในรา่งกาย พรอ้มอดุมดว้ยสดุยอดสารตา้นอนมุลู
อิสระที่ช่วยเพิ่มภมิูคุม้กนัใหก้บัรา่งกาย เผยผิวดสูดใสเปล่งปลั่งจากภายในสูภ่ายนอก  

วิธีรบัประทาน รบัประทานวนัละ 2 แคปซูล (ก่อนอาหารมือ้แรก 15-30 นาที) 

 
ราคาเปิดผลิต 

Price = 6 
บาท/Capsules 
MOQ = 30,000 

Capsules 
 

(รูปแบบแคปซูล500 mg) 

DW-003 Chicory Detox Plus 
ผลิตภณัฑ เสริมอาหาร Detox ที่รวมเอาคณุค่าสารสกดัจากสาหรา่ยพนัธุ ที่เจริญเติบโตในน า้แร่กลางหบุเขาอนับริสทุธิ์ เป็น 
super food ที่คลอเรลลาจดัเป็นแหล่งของโปรตีน วิตามิน และเกลือแรโ่ดยมีโปรตีนที่อยู่ในรูปของกรดนิวคลีอิก มีสาร CGF 
คน้พบในสาหรา่ยคลอเรลลาเท่านัน้ ใหพ้ลงังานมหาศาลแก่มนุษย  เสริมสรา้งระบบตา้นทานโรค และกระตุน้ร่างกายใหมี้
ชีวิตชีวา ช่วยก าจดัสารพิษ โลหะหนกัออกจากรา่งกาย ช่วยระบบย่อยอาหาร โดยท างานผสานกบัสารสกดัจากธรรมชาติ 
วิธีรบัประทาน รบัประทานวนัละ 1 แคปซูล (ก่อนอาหารมือ้แรก 15-30 นาที) 

 
ราคาเปิดผลิต 

Price = 6.2 
บาท/Capsules 
MOQ = 30,000 

Capsules 
 

(รูปแบบแคปซูล500 mg) 

 

 



 
 
 

 

ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารลดน า้หนัก 
 รหสัสินคา้ 

 

รายละเอียดผลิตภณัฑ ์

ภณฑ  ์ 

ปริมาณ/ราคา 

 DW-004 FIBER DETOX SLIM  
ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารลดน า้หนักชนิดชงดื่มช่วยปรบัสมดุลล าไสร้่างกายทัง้ในล าไส ้ตบั เลือด ช่วยกระตุน้ระบบเผาผลาญ
ร่างกาย ลา้งสารพิษออกจากร่างกาย พรอ้มอุดมดว้ยสุดยอดสารตา้นอนุมลูอิสระที่ช่วยเพ่ิมภูมิคุม้กันใหก้ับร่างกาย  เผยผิวดู
สดใสเปล่งปลั่งจากภายในสู่ภายนอก อุดมดว้ยแหล่งของ Prebiotic ชัน้ยอด เช่น FOS, Partially Hydrolyzed Guar Gum ซึ่ง
เป็นแหล่งอาหารที่ช่วยใหจ้ลุินทรียท์ี่มีประโยชนต์่อรา่งกายเพ่ิมจ านวนและเจริญเติบโตในล าไส ้ช่วยป้องกนัการเกิดมะเรง็ล าไส้
และท าใหอุ้จจาระนิ่ม สะดวกต่อการขับถ่าย และยังมีสารสกัดที่ช่วยฟ้ืนฟูระบบเผาผลาญพลงังาน ช่วยใหร้่างกายเบิรน์ไขมนั 
เปลี่ยนไขมนัและน า้ตาลมาใชเ้ป็นพลงังาน ลดกระชบัสดัส่วนไดอ้ย่างเห็นผล  

วิธีรบัประทาน รบัประทานไดทุ้กวนั วนัละ 1 ซอง น าผลิตภัณฑ ละลายในน า้ประมาณ 120-150 ml คนใหเ้ขา้กัน ควร
รบัประทานก่อนนอน  

 
ราคาเปิดผลิต 
Price = 13.5 
บาท/Sachet  

 MOQ = 15,000 Sachet  
 

(รูปแบบชงดื่ม 15) 

DW-004 Mixberry Detox 
ผลิตภัณฑ เสริมอาหารลดน า้หนักชนิดชงดื่มช่วยปรบัสมดุลล าไสร้่างกายทั้งในล าไส้  ตับ เลือด ช่วยกระตุน้ระบบเผา
ผลาญร่างกาย ล้างสารพิษออกจากร่างกาย พรอ้มอุดมด้วยสุดยอดสารตา้นอนุมูลอิสระที่ช่วยเพิ่มภูมิคุม้กันใหก้ับ
ร่างกาย เผยผิวดูสดใสเปล่งปลั่งจากภายในสู่ภายนอก อุดมด้วยแหล่งของ Prebiotic ชั้นยอด เช่น FOS, Partially 
Hydrolyzed Guar Gum ซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่ช่วยใหจุ้ลินทรีย ที่มีประโยชน ต่อร่างกายเพิ่มจ านวนและเจริญเติบโตใน
ล าไส ้ช่วยป้องกนัการเกิดมะเรง็ล าไสแ้ละท าใหอ้จุจาระนิ่ม สะดวกต่อการขบัถ่าย และยงัมีสารสกดัที่ช่วยฟ้ืนฟรูะบบเผา
ผลาญพลงังาน ช่วยใหร้า่งกายเบิร  นไขมนั เปลี่ยนไขมนัและน า้ตาลมาใชเ้ป็นพลงังาน ลดกระชบัสดัส่วนไดอ้ย่างเห็นผล  
วิธีรบัประทาน รบัประทานไดทุ้กวัน วันละ 1 ซอง น าผลิตภัณฑ ละลายในน า้ประมาณ 120-150 ml คนใหเ้ขา้กัน ควร
รบัประทานก่อนนอน 

 

ราคาเปิดผลิต 
Price = 12.2 
บาท/Sachet  

 MOQ = 15,000 Sachet  
 

(รูปแบบชงดื่ม 15) 

DW-005 BURNER PLUS 
ผลิตภณัฑ เสริมอาหารลดน า้หนกั ชนิดกรอกปาก ผลิตภณัฑ ดีท็อกซ ที่รวมคณุสมบตัิในการลา้งสารพิษในเลือด และล าไส้
ไปพรอ้มๆกนัมี probiotic ที่ช่วยปรบัสมดลุการท างานของล าไส ้ก าจดัเชือ้แบคทีเรียก่อโรคในล าไส ้
วิธีรบัประทาน รบัประทานไดท้กุวนั ครัง้ละ 1 ซอง ควรรบัประทานก่อนนอน 

 
ราคาเปิดผลิต 
Price = 11.5 
บาท/Sachet  

 MOQ = 15,000 Sachet  
 

(รูปแบบกรอกปาก 3 g) 

DW-006 Wheat Grass Detox 
ผลิตภณัฑ เสริมอาหาร ชนิดชงดื่ม ผลติภณัฑ  Detox เนน้คณุประโยชน ของสารสกดัที่เขา้ไปช่วยการดีท็อกซ ของล าไส ้ตบั 
เลือด โดยขบัของเสีย สารพิษ หรือสารโลหะ ที่ตกคา้งอยู่ภายในรา่งกาย ที่ท  าใหร้า่งกายเกิดภาวะอ่อนแอ และเจ็บป่วยได้
ง่าย หรือรวมไปถึงภาวะแทรกซอ้นของโรคต่างๆ 
วิธีรบัประทาน รบัประทานไดท้กุวนั วนัละ 1 ซอง น าผลิตภณัฑ ละลายในน า้ประมาณ 120-150 ml คนใหเ้ขา้กนั ควร
รบัประทานก่อนนอน 

 

 

ราคาเปิดผลิต 
Price = 12.5 
บาท/Sachet  

 MOQ = 15,000 Sachet  
 

(รูปแบบชงดื่ม 15) 
g)    



 
 
 

ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารลดน า้หนัก 
 รหสัสินคา้ 

 

รายละเอียดผลิตภณัฑ ์

ภณฑ  ์ 

ปริมาณ/ราคา 

 DDM-002 Jelly Strip Prebiotic  
ผลิตภัณฑ เสริมอาหารช่วยท าความสะอาดล าไส ้ปรบัสมดุลของระบบทางเดินอาหาร มีส่วนผสมของ Prebiotic และ Fiber 
หลากหลายชนิด ท าหนา้ที่เป็นแหล่งอาหารช่วยเสริมสรา้งการเจริญเติบโตของจลุินทรีย ชนิดดี ช่วยปรบัสมดุลการท างานของ
ล าไสใ้นระยะยาวไดเ้ป็นอย่างดี อีกทั้งสารสกัดเด่นที่อยู่ในสูตร เป็นสารสกัดที่ไดจ้ากกีว่ีสีทองสายพันธุ น าเขา้จากประเทศ
นิวซีแลนด  ซึ่งเป็นสายพันธุ ที่ดีที่สุด ที่ใหแ้ร่ธาตุและวิตามินที่หลากหลาย มีส่วนผสมของตน้อ่อนบล๊อคคอรี่ จึงใหส้ารส าคญั
มากกว่าบล็อคโครี่ทั่วไปมากถึง 50 เท่า มีคุณสมบตัิช่วยป้องกันอนุมลูอิสระที่จะเขา้ไปท าลายเซลล และท าลาย DNA ซึ่งเป็น
สาเหตขุองความชราและโรคต่างๆ  
วิธีรบัประทาน รบัประทานไดท้กุวนั วนัละ 1 ซอง  

 
ราคาเปิดผลิต 

Price = 14 
บาท/Sachet  

 MOQ = 30,000 Sachet  
 

(รูปแบบเยลลี่ 25 g) 

DDM-003 Jelly Strip Prebiotic Detox 
ผลิตภัณฑ เสริมอาหารช่วยท าความสะอาดล าไส ้ปรบัสมดุลของระบบทางเดินอาหาร มีส่วนผสมของ Prebiotic และ Fiber 
หลากหลายชนิด ท าหนา้ที่เป็นแหล่งอาหารช่วยเสริมสรา้งการเจริญเติบโตของจลุินทรีย ชนิดดี ช่วยปรบัสมดุลการท างานของ
ล าไสใ้นระยะยาวไดเ้ป็นอย่างดี อีกทั้งสารสกัดเด่นที่อยู่ในสูตร เป็นสารสกัดที่ไดจ้ากกีว่ีสีทองสายพันธุ น าเขา้จากประเทศ
นิวซีแลนด  ซึ่งเป็นสายพันธุ ที่ดีที่สุด ที่ใหแ้ร่ธาตุและวิตามินที่หลากหลาย มีส่วนผสมของตน้อ่อนบล๊อคคอรี่ จึงใหส้ารส าคญั
มากกว่าบล็อคโครี่ทั่วไปมากถึง 50 เท่า มีคุณสมบตัิช่วยป้องกันอนุมลูอิสระที่จะเขา้ไปท าลายเซลล และท าลาย DNA ซึ่งเป็น
สาเหตขุองความชราและโรคต่างๆ ได ้และมีส่วนผสมของเสน้ใยจากผกัผลไมม้ากกว่า 10 ชนิด จึงช่วยกระตุน้การขบัถ่าย 
วิธีรบัประทาน รบัประทานไดท้กุวนั วนัละ 1 ซอง 

 
ราคาเปิดผลิต 
Price = 12.5 
บาท/Sachet  

 MOQ = 30,000 Sachet  
 

(รูปแบบเยลลี่ 25 g) 

DDM-004 Probiotic Detox  
ผลิตภัณฑ เสริมอาหาร Detox ที่ช่วยคุณปรับสมดุลล าไสร้่างกายทั้งในล าไส ้ตับ เลือด  ช่วยกระตุน้ระบบเผาผลาญ
ร่างกาย ล้างสารพิษออกจากร่างกาย  และช่วยต้านอนุมูลอิสระบ ารุงผิวจากภายในสู่ภายนอก จากสารสกัดหลัก 
Ganeden BC30 (Probiotic) ช่วยปรบัสมดุลของจุลินทรีย ในระบบทางเดินอาหาร ท าใหร้ะบบย่อยอาหารท างานไดด้ี
ยิ่งขึน้ และยงัแตกต่างจากจุลินทรีย ทั่วไปในทอ้งตลาด คือมีความสามารถในการอยู่รอดในกระบวนการผลิตทุกรูปแบบ 
ทนไดท้ั้งอุณหภูมิรอ้นและเย็น รวมถึงมีความสามารถทนต่อกรดในกระเพาะอาหารได ้  มี GOFOS™ และ Partially 
Hydrolyzed Guar Gum เป็น Prebiotic ที่เป็นแหล่งอาหารช่วยให้จุลินทรีย ที่มีประโยชน ต่อร่างกายเพิ่มจ านวนและ
เจริญเติบโตในล าไส ้ช่วยป้องกนัการเกิดมะเร็งล าไส ้และท าใหอ้จุจาระนิ่ม สะดวกต่อการขบัถ่าย ผสมผสานกบั Alfalfa, 
Wheat grass ช่วยรกัษาระดบัคอเลสเตอรอลในเลือด ลดความดนัเลือด 
วิธีรบัประทาน รบัประทานไดท้กุวนั วนัละ 1 ซอง น าผลิตภณัฑ ละลายในน า้ประมาณ 120-150 ml คนใหเ้ขา้กนั 

 

ราคาเปิดผลิต 
Price = - 

 บาท/Sachet  
 MOQ = 30,000 Sachet  

 
(รูปแบบชงดื่ม 18g) 

   

  

  



 
 
 

ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารลดน า้หนัก 
 รหสัสินคา้ 

 

รายละเอียดผลิตภณัฑ ์

ภณฑ  ์ 

ปริมาณ/ราคา 

 DLM-002 Instant Dark Cocoa 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชงดื่มเข้มข้นแบบพรีเมี่ยม เป็นที่สุดของการรวมตัวของสารสกัดที่มีส่วนช่วยลดน ้าหนักผ่าน 6 
กระบวนการ ตัง้แต่การ Block แป้งและไขมันที่จะเขา้สู่ร่างกาย ช่วยลดความอยากอาหาร ช่วยเพ่ิมความรูส้ึกอิ่ม เร่งการเผา
ผลาญไขมัน และช่วยกระตุน้ระบบขับถ่าย จึงเป็นที่สุดของอาหารเสริมที่นอกจากจะยับยั้งของใหม่ที่จะเขา้มาแลว้ ยังช่วย
สลายของเก่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ Garcinia extract (ผลส้มแขก), White kidney bean extract (ถั่วขาว) ที่มีส่วนช่วย 
Block แป้งและไขมันใหม่ที่จะเขา้มาสู่ร่างกาย Cactus extract ช่วยดกัจับไขมันส่วนเกินในทางเดินอาหาร L-phenylalanine 
ช่วยลดความอยากอาหารไดเ้ป็นอย่างดี มีส่วนผสมของ Green coffee bean และ L-carnitine ที่มีส่วนช่วยกระตุน้การสลาย
ไขมันส่วนเกินในร่างกายInulin ที่มีคุณสมบตัิเป็นเสน้ใยพองตวั จึงท าใหรู้ส้ึกอิ่ม สามารถดูดซบัน า้ตาลและไขมัน ช่วยลดการ
ดดูซมึของไขมนัและพลงังานท่ีจะเขา้สู่รา่งกาย และช่วยกระตุน้ระบบขบัถ่าย 
วิธีรบัประทาน รบัประทานไดท้กุวนั วนัละ 1 ซอง น าผลิตภณัฑ ละลายในน า้ประมาณ 120-150 ml คนใหเ้ขา้กนั 

 
ราคาเปิดผลิต 

Price = 12 
 บาท/Sachet  

 MOQ = 30,000 Sachet  
 

(รูปแบบชงดื่ม 20 g) 

DLM-003 Good bye Belly Jelly Strip  
ผลิตภัณฑเ์สริมเยลลี่สูตรนี ้เป็นที่สุดของสตูรอาหารเสริมเยลลี่ที่มีส่วนช่วยควบคุมน า้หนัก ช่วยเผาผลาญไขมนัส่วนเกิน และ
ช่วยลดความหมองคล า้ของสีผิว สารสกัดเด่นในสูตรนีเ้ป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่ไดร้ับการจดสิทธิบัตรช่วยดา้นการลด
น า้หนักไดอ้ย่างเห็นผล มีงานวิจัยรองรบัว่าสามารถช่วยลดน า้หนักและกระชับสดัส่วนภายใต ้American Heart Association 
จากประเทศสหัฐอเมริกา ว่าเมื่อรบัประทานเป็นระยะเวลา 8 สปัดาห ์จะมีน า้หนักลดลงเฉลี่ยถึง 5.24 กก. อีกทัง้มีส่วนผสม
ของสารสกดัจากสาหร่ายเคลป์ ช่วยลดการดดูซมึแป้งและน า้ตาล รวมถึงมีส่วนผสมของสารสกดัจากสม้สีแดง ซึ่งมีคณุสมบตัิ
เด่นทัง้ในดา้นการดแูลผิวและช่วยลดน า้หนกั  
วิธีรบัประทาน รบัประทานไดท้กุวนั วนัละ 1 ซอง 

 
ราคาเปิดผลิต 

Price = 14 
บาท/Sachet  

 MOQ = 30,000 Sachet  
 

(รูปแบบเยลลี่ 25 g) 

DLM-004 Good bye Belly Jelly Strip  
ผลิตภณัฑ เสริมเยลลี่สตูรนี ้เป็นที่สดุของสตูรอาหารเสริมเยลลี่ที่มีส่วนช่วยควบคมุน า้หนกั ช่วยเผาผลาญไขมนัส่วนเกิน 
และช่วยลดความหมองคล า้ของสีผิว สารสกดัเด่นในสตูรนีเ้ป็นสารสกดัจากธรรมชาติที่ไดร้บัการจดสิทธิบตัรช่วยดา้นการ
ลดน า้หนกัไดอ้ย่างเห็นผล โดยมีสารสกดัจากสารสกดัจาก Astragalus ช่วยลดระดบัน า้ตาล เพิ่มการเบิร  นไขมนั เรง่ระบบ
เผาผลาญ ช่วยควบคมุน า้หนกั ซึ่งเป็นสารสกดัที่ไม่ออกฤทธิ์กระตุน้จิตประสาท จึงไม่ท าใหใ้จสั่น อีกทัง้มีส่วนผสมของสาร
สกดัจากสาหรา่ยเคลป  ช่วยลดการดดูซมึแป้งและน า้ตาล รวมถึงมีส่วนผสมของสารสกดัจากสม้สีแดง ซึ่งมีคณุสมบตัิเด่น
ทัง้ในดา้นการดแูลผิวและช่วยลดน า้หนกั มีส่วนผสมของ Dandelion ช่วยลดอาการบวมน า้  
วิธีรบัประทาน รบัประทานไดท้กุวนั วนัละ 1 ซอง 

 

ราคาเปิดผลิต 
Price = 10.5 
บาท/Sachet  

 MOQ = 30,000 Sachet  
 

(รูปแบบเยลลี่ 25 g) 

DLM-005 Instant Dark Coffee 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชงดื่มเข้มข้นแบบพรีเมี่ยม เป็นที่สุดของการรวมตัวของสารสกัดที่มีส่วนช่วยลดน ้าหนักผ่าน 6 
กระบวนการ ตัง้แต่การ Block แป้งและไขมันที่จะเขา้สู่ร่างกาย ช่วยลดความอยากอาหาร ช่วยเพ่ิมความรูส้ึกอิ่ม เร่งการเผา
ผลาญไขมัน และช่วยกระตุน้ระบบขับถ่าย จึงเป็นที่สุดของอาหารเสริมที่นอกจากจะยับยั้งของใหม่ที่จะเขา้มาแลว้ ยังช่วย
สลายของเก่าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ Garcinia extract (ผลสม้แขก), White kidney bean extract (ถั่วขาว) Cactus extract 
ช่วยดกัจับไขมันส่วนเกินในทางเดินอาหาร L-phenylalanine ช่วยลดความอยากอาหารไดเ้ป็นอย่างดี มีส่วนผสมของ Green 
coffee bean และ L-carnitine ที่มีส่วนช่วยกระตุ้นการสลายไขมันส่วนเกินในร่างกาย  ที่ ช่วยลดการดูดซึมของไขมันและ
พลงังานท่ีจะเขา้สู่รา่งกาย และช่วยกระตุน้ระบบขบัถ่าย 
วิธีรบัประทาน รบัประทานไดท้กุวนั วนัละ 1 ซอง น าผลิตภณัฑ ละลายในน า้ประมาณ 120-150 ml คนใหเ้ขา้กนั 
 

 

ราคาเปิดผลิต 
Price = 12 
 บาท/Sachet  

 MOQ = 30,000 Sachet  
 

(รูปแบบชงดื่ม 20 g) 

    
  



 
 
 

 

ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารบ ารุงสุขภาพ 
 รหสัสินคา้ 

 

รายละเอียดผลิตภณัฑ ์

ภณฑ  ์ 

ปริมาณ/ราคา 

 DM-002 King Herb Plus for Men 

ผลิตภัณฑ เสริมอาหารบ ารุงสุขภาพ ชนิด Tablet มีส่วนช่วยปรบัสมดุลการท างานในร่างกายให้แข็งแรง เพิ่มก าลัง
ภมิูคุม้กนั ฟ้ืนฟรูา่งกาย อดุมไปดว้ยสารสกดัจากธรรมชาติถึง 10 ชนิด อาทิ Fermented black garlic สารสกดักระเทียม
ด า มีสารตา้นอนมุูลอิสระมากกว่ากระเทียมขาว 13 เท่า ช่วยป้องกันมะเร็ง ฟ้ืนฟูร่างกาย ลดความดนัโลหิต ลดไขมนัใน
เลือด ผสมผสานกบั Fermented Ginseng ราชาแห่งสมนุไพรช่วยชะลอความเสื่อมถอยของรา่งกายลงได ้เป็นตน้ 

วิธีรบัประทาน รบัประทานครัง้ละ 1-2 เม็ดหลงัรบัประทานอาหาร 

 
ราคาเปิดผลิต 

Price = 7.5 
 บาท/Tablet  

 MOQ = 30,000 
Tablet 

 
(รูปแบบตอกเม็ด
1,000 mg) 

DM-003 Restore Health 
อาหารเสริมบ ารุงสขุภาพชงดื่ม เนน้บ ารุงในผูห้ญิง ช่วยบ ารุงรา่งกายเพ่ิมภูมิคุม้กนัระบบองค รวมของร่างกาย ช่วยบ ารุง
หวัใจ กระตุน้การไหลเวียนเลือด ช่วยป้องกนัโรคมะเรง็และความดนั ช่วยรกัษาระดบัน า้ตาลในรา่งกาย ท าใหร้า่งกายรูส้กึ
สดชื่น กระปรีก้ระเปร่า มีก าลังวังชา ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติต่างๆ เช่น Beta Glucan from Reishi Mushroom, 
Resveratrol ช่วยเพิ่มภูมิตา้นทานในร่างกาย ช่วยต่อตา้นโรคมะเร็ง ช่วยตา้นอนุมูลอิสระ และยงัประกอบดว้ยสมุนไพร
ต่างๆ เช่น Ginseng และ Cordyceps sinensisช่วยบ ารุงร่างกายจากภายใน ให้ระบบต่างๆในร่างกายสมดุลและมี
สขุภาพที่ดี และยงัมีตวัช่วยในการปรบัสมดลุฮอร โมนของเพศหญิงดว้ย Soy Isoflavones 
วิธีรบัประทาน เทผงคอลลาเจนลงในน า้ปริมาณ 150 มล. คนใหเ้ขา้กนัแลว้ดืม่ ควรรบัประทานก่อนนอน 

 
ราคาเปิดผลิต 
Price = 13.5 
บาท/Sachet  

 MOQ = 15,000 
Sachet  

 
(รูปแบบชงดื่ม 15 g) 

DM-004 Matcha Whey Protein  
Whey Protein ส าหรบัผูช้ายมาในรูปแบบรบัประทานง่าย หลากหลายรสไม่วา่จะเป็น Dark Chocolate, White Malt หรือ
Matcha Green Tea เหมาะส าหรบัผูท้ีต่อ้งการสรา้งกลา้มเนือ้ เป็นสตูรที่มีรูปแบบบริสทุธิข์องเวย โปรตีนไอโซเลตและ Milk 
Protein ที่ผสมผสานกนัช่วยเสริมสรา้งกลา้มเนือ้ใหแ้ข็งแรง ช่วยซ่อมแซมและลดการบาดเจ็บของกลา้มเนือ้และมี
ส่วนผสมของ Calcium ที่ช่วยเสริมสรา้งกระดกู 
วิธีรบัประทาน เทผงโปรตีนลงในน า้ปรมิาณ 150 มล. คนใหเ้ขา้กนัแลว้ดื่ม 

 
ราคาเปิดผลิต 
Price = 15.5 
บาท/Sachet  

 MOQ = 15,000 
Sachet  

 
(รูปแบบชงดื่ม 35 g)  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารบ ารุงสุขภาพ 
 รหสัสินคา้ 

 

รายละเอียดผลิตภณัฑ ์

ภณฑ  ์ 

ปริมาณ/ราคา 

 DM-005 Protein ทดแทนมือ้อาหาร 
ผลิตภัณฑ อาหารเสริมโปรตีนชงดื่ม ที่ใหคุ้ณค่าทางโภชนาการกลุ่มโปรตีนดีที่สุด ดว้ยโปรตีนจากพืช เช่น Soy Protein 
Isolate ถั่วเหลืองคุณภาพดี จากประเทศสหรฐัอเมริกาใหป้ริมาณโปรตีนสูงถึง 90% ผสมผสานกับ Rice Protein เป็น
โปรตีนที่มีคุณภาพสูงร่างกายสามารถย่อยและดูดซึมไปใช้ไดง้่ายและรวดเร็วช่วยกระตุ้นการหลั่งฮอร โมนเพื่อการ
เจริญเติบโต เพิ่มพลงังานใหแ้ก่รา่งกาย ช่วยใหร้่างกายแข็งแรง มีภูมิตา้นทาน ไดร้บัสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 
และช่วยใหร้ะบบต่างๆในรา่งกายเป็นปกติ เกิดกระบวนการตามกลไกธรรมชาติของรา่งกายไดอ้ย่างไม่มีปัญหาใดๆ 
วิธีรบัประทาน ฉีกซองเทผง Protein ลงในน า้เย็นปริมาณ 150 ml คนใหเ้ขา้กนัแลว้ดื่ม 

 
ราคาเปิดผลิต 
Price = 16.5 
บาท/Sachet  

 MOQ = 15,000 
Sachet  

 
(รูปแบบชงดื่ม 30 g) 

DM-006 Meal Replacement 
ผลิตภัณฑ เสริมอาหารชงดื่มทดแทนมือ้หาร อุดมดว้ยวิตามิน กรดอะมิโน โปรตีนและคาร โบไฮเดรต ที่จ  าเป็นต่อรา่งกาย 
มีส่วนช่วยซ่อมแซมและเสริมสรา้งกลา้มเนือ้ในรา่งกาย Egg albumin powder และ Soybean protein isolate ที่มีกรดอะ
มิโนจ าเป็นต่อรา่งกาย ช่วยเสริมสรา้งเซลล ผิวหนงั เล็บ ผมใหแ้ข็งแรง ช่วยป้องกนัไม่ใหเ้กิดภาวะโลหิตจาง ช่วยเสริมสรา้ง
ความจ า มีโปรตีนถั่วเหลืองยงัช่วยซ่อมแซมเนือ้เยื่อที่ถกูท าลาย ท าใหแ้ผลหายเรว็ และใหค้วามรูส้กึอ่ิมทอ้งเหมาะส าหรบั
ผูท้ี่ไม่มีเวลาทานอาหารเชา้ หรือตอ้งการควบคุมน า้หนักรวมทั้งมีส่วนผสมของ Fructooligosaccharide 95% ซึ่งเป็น
คาร โบไฮเดรตที่ย่อยไม่ไดห้รือเป็นพรีไบโอติกอาหารของจุลินทรีย ที่เม่ือถูกย่อยแลว้จะใหส้ารบิวไทริคในปริมาณสูงเป็น
ประโยชน ต่อการลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งในทางเดินอาหารไดด้ี ช่วยใหข้บัถ่ายระบายของเสียออกจากรา่งกาย
ไดส้ะดวก และช่วยในการลดกระชบัสดัสว่นใหด้สูมบรูณ ยิ่งขึน้ พรอ้มดว้ย Vitamin B Complex ที่ช่วยบ ารุงรา่งกาย สมอง 
และระบบประสาทใหแ้ข็งแรงและท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้  
วิธีรบัประทาน  ฉีกซองเทผง Protein ลงในน า้เย็นปริมาณ 150 ml คนใหเ้ขา้กนัแลว้ดื่ม 

 

ราคาเปิดผลิต 
Price = 17.5 
บาท/Sachet  

 MOQ = 15,000 
Sachet  

 
(รูปแบบชงดื่ม 30 g) 

DM-007 EYE Health  
ผลิตภณัฑ เสริมอาหารที่รวบรวมสารอาหารที่มีประโยชน ต่อดวงตาประกอบไปดว้ยสารสกดัจากดาวเรืองภายใตม้าตรฐาน 
GAP การผลิตการเกษตรที่ดี ผ่านเทคโนโลยีพิเศษเพื่อการผลิตคณุภาพสูงสุด  ท าใหมี้คุณสมบตัิละลายน า้ไดไ้ดด้ียิ่งขึน้
ดูดซึมไดท้นัที สารที่ไดเ้ปรียบเสมือนแว่นกนัแดดที่กรองแสงใหก้ับดวงตาจากภายในเป็นสารตระกลแูคโรทีนอยด  และมี 
บิลเบอร รี (Bilberry) เป็นสารที่มีประโยชน ต่อดวงตาอย่างมาก ช่วยป้องกนัตอ้กระจก จอประสาทตาเสื่อม มะเขือเทศ เป็น
สารในกลุ่มแคโรทีนอยด  (Carotenoid) ที่เป็นสารตั้งตน้ของวิตามินเอ มีบทบาทส าคัญในการบ ารุงร่างกาย ช่วยเสริม
ระบบภมิูคุม้กนั ป้องกนัโรคตอ้กระจก ป้องกนัเยื่อบตุาอกัเสบ ช่วยลดความเสื่อมของเซลล ลกูตา และช่วยบ ารุงสายตา ท า
ใหม้องเห็นในที่มืดไดด้ี และมีวิตามินที่ช่วยดแูลและใหค้วามชุ่มชื่นกับดวงตาอีกดว้ย และยงัสารสกดัอ่ืนๆ ที่ถูกออกแบบ
ใหช้่วยเสริมประสิทธิภาพในการท างานของจอประสาทสายตา และช่วยชะลอการเกิดตอ้กระจก 
วิธีรบัประทาน รบัประทานครัง้ละ 1 เม็ดหลงัรบัประทานอาหาร 

 

ราคาเปิดผลิต 
Price = - 

 บาท/Capsules  
 MOQ = 60,000 

Capsules 
 

(รูปแบบแคปซูล
780 mg) 

 



 

 

 

  

ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารบ ารุงสุขภาพ 
 รหสัสินคา้ 

 

รายละเอียดผลิตภณัฑ ์

ภณฑ  ์ 

ปริมาณ/ราคา 

 DRH-001 Plant Protein  
ผลิตภณัฑ เสริมอาหาร Plant protein เป็นโปรตีนไอโซเลท ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่พิถีพิถนัในการสกดัโปรตีนจากพืชท า
ใหไ้ดโ้ปรตีนที่มีเขม้ขน้สงู 90 %  ซงึรา่งกายดดูซมึไดร้วดเรว็ สามารถน าไปใชใ้นการสรา้งพลงัไดท้นัที เหมากบัผูท้ี่มีสขุภาพ
ไม่แข็งแรงและผูส้งูอายทุี่รา่งกายตอ้งการน าสารอาหารไปใชแ้ต่ดดูซมึไดน้อ้ย ในสตูรยงัมีสารสกดัจากผกัและผลไม ้ 5 สี 
มากกว่า 22 ชนิด เพียง 1 g ใหค้ณุค่าทางสารอาหารเทียบเทา่การบริโภคผกัผลไมถ้ึง 400 g ช่วยลดระดบัคอเลสเตอรอล 
และช่วยลดปริมาณอนมุลูอิสระในรา่งกาย 59 %ช่วยเพ่ิมพลงังานใหก้ลบัรา่งกาย ช่วยปรบัระบบเผาพลาญใหเ้ป็นปกติ 
และช่วยซ่อมแซมและเสริมสรา้กลา้มเนือ้ 1 ซองมีโปรตีน 20 g 
วิธีรบัประทาน ฉีกซองเทผง Protein ลงในน า้เย็นปริมาณ 150 ml คนใหเ้ขา้กนัแลว้ดื่ม 

 
ราคาเปิดผลิต 

Price = 17 
บาท/Sachet  

 MOQ = 30,000 
Sachet  

 
(รูปแบบชงดื่ม 
40 g) 

DHM-003 Immu boosting jelly strip 
ผลิตภณัฑ เสริมอาหารสตูรนีถ้กูออกแบบมาเพื่อใหมี้สรรพคณุเพ่ิมภมิูตา้นทานของรา่งกาย ผสมผสานสารสกดัจาก
ธรรมชาติที่มีผลการศกึษารบัรองว่าช่วยกระตุน้ระบบภมิูคุม้กนั อดุมไปดว้ย Yeast beta glucan, Quercetin, Elderberry, 
Acerola cherry, Emblica และ Finger root นอกจากนีใ้นสตูรต ารบัยงัมีส่วนผสมของ วิตามิน C, Zinc amino acid 
chelate และวิตามิน D3 โดยในสตูรต ารบันีท้างบรษิัทไดเ้ลือกใช ้Zinc รูปแบบที่จบักบักรดอะมิโน เพ่ือช่วยใหแ้รธ่าต ุZinc 
ถกูดดูซมึเขา้สู่รา่งกายไดด้ีและรวดเรว็มากขึน้ และไม่เกิดการระคายเคืองกระเพาะอาหาร วิตามิน D3 ที่มีประสิทธิภาพใน
การดดูซมึไดม้ากกว่าวติามิน D ทั่วไปเกือบ 80% ช่วยเสริมสรา้งภมิูตา้นทานกนัการติดเชือ้ไวรสั ลดความเสี่ยงที่เซลล ใน
รา่งกายจะติดเชือ้ไวรสั และถา้รา่งกายมีการติดเชือ้ไวรสัแลว้ กส็ามารถลดความรุนแรงของโรคได  ้
วิธีรบัประทาน  รบัประทานไดท้กุวนั วนัละ 1 ซอง 

 

ราคาเปิดผลิต 
Price = 14 
บาท/Sachet  

 MOQ = 30,000 
Sachet  

 
(รูปแบบเยลลี่ 25 g) 

DHM-004 Immu boosting jelly strip 
ผลิตภณัฑ เสริมอาหารสตูรนีถ้กูออกแบบมาเพื่อใหมี้สรรพคณุเพ่ิมภมิูตา้นทานของรา่งกาย ผสมผสานสารสกดัจาก
ธรรมชาติที่มีผลการศกึษารบัรองว่าช่วยกระตุน้ระบบภมิูคุม้กนั อดุมไปดว้ย Yeast beta glucan, Quercetin, Elderberry, 
Acerola cherry, Emblica และ Finger root นอกจากนีใ้นสตูรต ารบัยงัมีส่วนผสมของ วิตามิน C, Zinc amino acid 
chelate และวิตามิน D3 โดยในสตูรต ารบันีท้างบรษิัทไดเ้ลือกใช ้Zinc รูปแบบที่จบักบักรดอะมิโน เพ่ือช่วยใหแ้รธ่าต ุZinc 
ถกูดดูซมึเขา้สู่รา่งกายไดด้ีและรวดเรว็มากขึน้ และไม่เกิดการระคายเคืองกระเพาะอาหาร วิตามิน D3 ที่มีประสิทธิภาพใน
การดดูซมึไดม้ากกว่าวติามิน D ทั่วไปเกือบ 80% ช่วยเสริมสรา้งภมิูตา้นทานกนัการติดเชือ้ไวรสั ลดความเสี่ยงที่เซลล ใน
รา่งกายจะติดเชือ้ไวรสั และถา้รา่งกายมีการติดเชือ้ไวรสัแลว้ กส็ามารถลดความรุนแรงของโรคได  ้
วิธีรบัประทาน  รบัประทานไดท้กุวนั วนัละ 1 ซอง 

 

ราคาเปิดผลิต 
Price = 11 
บาท/Sachet  

 MOQ = 30,000 
Sachet  

 
(รูปแบบเยลลี่ 

25 g) 

 



 

 

 

ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารบ ารุงสุขภาพ 
 รหสัสินคา้ 

 

รายละเอียดผลิตภณัฑ ์

ภณฑ  ์ 

ปริมาณ/ราคา 

 DHM-005 Per-Probiotic Shot 
ผลิตภณัฑ เสริมอาหารสตูรนีถ้กูออกแบบมาเพื่อใหมี้สรรพคณุเพ่ิมภมิูตา้นทานของรา่งกาย มี Probiotic มีความคงทนสงู 
เนื่องจากสามารถสรา้งสปอร ไดจ้ึงมีความสามารถในการอยู่รอดในกระบวนการผลิตทกุรูปแบบ และมีอาหารที่ดีของ
จลุินทรีย   Prebiotic ช่วยชะลอการดดูซมึน า้ตาลจากอาหาร ช่วยท าใหอ่ิ้ม และช่วยกระตุน้การขบัถ่ายขบัของเสียออกจาก
รา่งกาย และมีสารสกดัที่ช่วยบรรเทาอาการลองโควิดใหด้ขีึน้ มีวิตามินที่ช่วยฟ้ืนฟรูา่งกาย และช่วยใหร้า่งกายสดชื่น 
วิธีรบัประทาน รบัประทานไดท้กุวนั วนัละ 1 ซอง 

 
ราคาเปิดผลิต 

Price = 7.5
บาท/Sachet   

MOQ = 30,000 
Sachet 

(รูปแบบกรอก
ปาก 3 g) 

DHM-006 Mix fruit Vegetable jelly strip 
ผลิตภณัฑ เสริมอาหารรูปแบบ jelly strip ช่วยบ ารุงรา่งกายเสริมวิตามนิและแรธ่าตจุากผกัและผลไม ้ และชว่ยเพ่ิม
ภมิูคุม้กนัใหก้บัรา่งกาย ดว้ยสารสกดัหลกั Oxxynea™ ที่รวมผกัและผลไมม้ากกว่า 22 ชนิด ทัง้หมด 5 สี ซึ่งการบริโภค 
Oxxynea™ เพียงแค่ 1 g จะใหค้ณุค่าทางสารอาหารเทียบเท่าการบริโภคผกัผลไมถ้ึง 400 g และยงัมีค่าการตา้นอนมุลู
อิสระที่สงู ช่วยปกป้องเซลล จากการถกูท าลาย และช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล ต่างๆได ้ มี GOFOSTM (Prebiotic) ที่
ช่วยเพ่ิมปริมาณของจลุินทรีย ชนิดดีใหร้า่งกาย ช่วยลดความเสี่ยงจากการเกดิโรคต่างๆได ้ มี Elderberry extract ที่ช่วย
เพ่ิมภมิูคุม้กนัใหมี้ประสิทธิภาพ และใน Elderberry extract ยงัมี  Quercetin ช่วยตา้นอนมุลูอิสระ ลดอาการอกัเสบและ
ภมิูแพต้่างๆ ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล   
วิธีรบัประทาน  รบัประทานไดท้กุวนั วนัละ 1 ซอง 

 

ราคาเปิดผลิต 
Price = -  บาท/Sachet  

MOQ = 30,000 
Sachet  

 
(รูปแบบเยลลี่ 25 g) 

   


