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ลดการเสื่อมสภาพของเซลล์ผิวหนัง

ต่อต้านอนุมูลอิสระ และเพิ่มความชุ่มชื้น

ชะลอวัยของผิวให้แลดูอ่อนเยาว์ สุขภาพดี

มีส่วนช่วยในการรักษาอาการอักเสบของผิวหนัง
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HOW TO USE
เซร่ัมเปปไทดเกาหลี
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ลดรอยแดง รอยดำ
จากการเกิดสิว

ตานอนุมูลอิสระ
เสร�มสรางคอลลาเจน 

รักษาสิว
ลดการอักเสบ

หลุมสิวดูตื้นข�้น

23



เพิ่มความชุมช�้นปองกันการเกิดสิวทำความสะอาด ลดการอักเสบ

+
O

OH

OH

เจลลางหนา
ออนโยนตอผิวแพงาย

เพื่อผิวใส ไรสิว

สูตรออนโยนปองกันการเกิดสิว ทำความสะอาด
อยางล้ำลึก
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กับการคนพบ “ สารดีโมดีซีดิน ”

ดีโมดีซีดิน Demodicidin สารสกัดจากพืช-สมุนไพร ซึ่งเปนการคนพบครั้งยิ่งใหญ
ที่สั่นสะเทือนวงการเสริมความงาม มีผลมาจากการศึกษาคนควา วิจัยดวยความอุตสาหะ
เปนเวลายาวนานกวา 30 ป ของ ดร.คู

Prof. Dr.Qu Kui Zen
- อดีตผูอำนวยการสถาบันวิจัยโรคผิวหนัง
- อดีตผูอำนวยการภาควิชาโรคผิวหนังแหงมหาวิทยาลัยการแพทย ชิงเตา สาธารณรัฐประชาชนจีน
- ผูเชี่ยวชาญดานความงามของผิวและเสนผมระดับชาติ
- ผูคนพบสาร ดีโมดีซีดิน

รางวัลเหรียญทองลิขสิทธิ์
เทคนิคสมัยใหมนานาชาติ ครั้งที่ 1

รางวัลนักวิทยาศาสตรดีเดนของจีน

รางวัลคิดคนความงามนานาชาติ
ครั้งที่ 14 ที่ประเทศสวิตเซอรแลนด

Demodicidin
- เปนสารสกัดบริสุทธิ์จากสมุนไพรธรรมชาติ
- อุดมดวยสารสำคัญมากกวา 40 ชนิดจากกรดอะมิโน วิตามิน และแรธาตุ
- สามารถยับยั้งเชื้อไร DEMODEX พรอมมอบสารอาหารใหแกผิวที่จะชวยใหผิวแข็งแรง
- มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโต และควบคุมเชื้อไร DEMODEX ในผิวหนังไดโดยไมมีผลขางเคียง
  และไมทำใหเกิดการระคายเคืองตอผิว

ผลงานการทดลองทางวิทยาศาสตรของ DR.QU

ACNE ROSACEA เปนโรคผิวหนังเรื้อรังที่มีการอักเสบของผิวหนังโดยไมทราบสาเหตุชัดเจน
อาจเกิดจากความผิดปกติของเสนเลือด เกิดจากการกระตุนของแสงแดด หรือเกิดจากไรที่ผิวหนังชื่อวา “Demodex”
นอกจากนี้ยังสามารถเกิดขึ้นไดจากการใชสเตียรอยด

DEMODEX เชื้อไรอันตรายทำลายผิวพรรณ

DEMODEX คือเชื้อไรที่อาศัยอยูในตอมไขมันและรูขุมขนบนผิวพรรณของคนเรา โดยเชื้อไรนี้จะคอยกัดกินสารอาหาร
ทำลายโครงสรางของเซลล ทำใหตอมไขมันอักเสบและเกิดการลุกลาม ซึ่งเปนสาเหตุของโรคผิวหนังตางๆ เชน 
สิวอักเสบ ตอมไขมันอักเสบ ผื่นแดง ผมรวง โรคปลายจมูกแดง เปนตน

เชื้อไร DEMODEX ติดตอไดอยางไร

เชื้อไร DEMODEX จะแพรพันธุที่ผิวหนัง โดยเชื้อไรนี้จะคอยกัดกินสารอาหารทำลายโครงสรางของเซลล
ทำใหตอมไขมันอักเสบและเกิดการลุกลาม จากการสำรวจปกติแลวเราจะไมพบเชื้อไร DEMODEX ในตัวเด็กแรกเกิด
อายุ 6 วัน แตจะพบเชื้อไรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตามอายุที่เพิ่มขึ้นและสำหรับผูที่มีเชื้อไรอยูบนผิวหนามากเกินไป
จะเปนสาเหตุของการเกิดสิวอักเสบและปญหาเกี่ยวกับผิวพรรณตามมา

เชื้อไร DEMODEX
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 ระงับกลิ่นกาย
หอมติดทนนาน

 ไมทิ้งคราบเหลือง
บนเสื้อผา

 ปราศจาก
แอลกอฮอล 

ออนโยนกับ
ทุกสภาพผิว
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นวัตกรรมเหนือกาลเวลา สูหนทางแหงความสวยดวยเครื่องนวดหนาอัจฉริยะ
การันตีคุณภาพดวยรางวัล และมาตรฐานระดับโลก

Dr.Kim Won Seok
ไดทำการคิดคนเทคโนโลยีอัจฉริยะ ศาสตรแหงความงามดวย
เครื่องนวดหนา Up5 กับการทำงาน 7 ระบบ 5 ขั้นตอน
ในการนวดกระชับปรนนิบัติใบหนาไดงายๆ ในเครื่องเดียว

1. 3D Vibration  :  ระบบสั่นสะเทือน 3 มิติ
2. Galvanic Ion  :  ระบบละอองประจุไฟฟา ชวยดูแลผิวไดครบขั้นตอน
3. Iontophoresis :  ระบบไอออนโตโฟเรซิส ชวยปรนนิบัติผิว
      ใหขาวกระจางใส เปนตัวกลางในการผลักครีมบำรุงหรือวิตามินเขาสูผิว
      ไดอยางล้ำลึกมากกวาการทาดวยมือถึง 5 เทา
4. Music Therapy :  ระบบเสียงบำบัด เพื่อชวยกระตุนการสั่นสะเทือนของเซลลผิว
5. Magnetic Therapy :  ระบบแมเหล็กบำบัด เพื่อชวยกระตุนการไหลเวียนของโลหิต
6. Light Therapy :  ระบบแสงบำบัด จากแสงสีแดง และแสงสีฟา เพื่อฟนฟูสภาพผิว
7. Mode Using  :  ระบบเสียงบันทึก เพื่อบอกขั้นตอนการทำงาน

การทำงาน 7 ระบบ

1. Cleansing Mode :  ขั้นตอนการทำความสะอาดผิว
2. Eye Zone Mode :  ขั้นตอนดูแลผิวรอบดวงตา
3. Facial Mode  :  ขั้นตอนการนวดหนา
4. Lifting Mode  :  ขั้นตอนการยกกระชับผิวหนา
5. Vitamin C Mode :  ขั้นตอนไอออนโตโฟเรซิส ผลักวิตามินเขาสูผิวไดอยางล้ำลึก

การทำงาน 5 ขั้นตอน

มีไวติดตัว เหมือนยกคลีนิคศัลยกรรมมาไวที่บาน
สามารถนวดไดทุกวัน ทุกเวลาตามความตองการ พรอมยกกระชับ ปรับรูปหนา
ยอนวัยใหผิวดูออนเยาวไดงายโดยไมเจ็บตัว ไมตองพึ่งมีดหมอ
ดวยการทำงาน 7 ระบบ 5 ขั้นตอน ที่รวมไวในเครื่องเดียว

เครื่องนวดอัจฉริยะ

Conformite Europeene

รางวัล การคิดคนออกแบบรูปลักษณ
ผลิตภัณฑยอดเยี่ยมจากประเทศเกาหลี

มาตรฐานความปลอดภัยในการใชสินคา

มาตรฐานความปลอดภัยจากประเทศเยอรมนี

Underwriter Laboratories
เปนองคกรที่ออกใบรับรองและผลทดสอบ
ดานความปลอดภัยของสินคาจากประเทศสหรัฐอเมริกา

ไดมาตรฐานความปลอดภัยตามขอระเบียบ
บังคับที่ EU กำหนด

ไดรับมาตรฐาน GMP
จากองคการอาหารและยาของประเทศเกาหลี (KFDA)

รางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม
รางวัลจากประเทศเกาหลี มอบแกผลิตภัณฑ
ที่มีรูปลักษณโดดเดนทันสมัย ในเชิงพาณิชย

มาตรฐานนี้เปรียบเสมือน
ผานการรับรองจากองคการอาหารและยาของประเทศไทย

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
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ไดรับมาตรฐาน GMP
จากองคการอาหารและยาของประเทศเกาหลี (KFDA)

รางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม
รางวัลจากประเทศเกาหลี มอบแกผลิตภัณฑ
ที่มีรูปลักษณโดดเดนทันสมัย ในเชิงพาณิชย

มาตรฐานนี้เปรียบเสมือน
ผานการรับรองจากองคการอาหารและยาของประเทศไทย

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
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UP skin Beauty C Drops
อัพ สกิน บิวตี้ ซี ดรอปส

สวนผสมเดนในผลิตภัณฑ

ไดเขารอบสุดทายของ Innovation zone best ingredient award finalist
ประเภท “Innovative approach to impart skin luminosity”

ในงาน In-Cosmetic Paris 2013

C-complex
ลดการสรางเม็ดสี ปรับผิวใหขาวกระจางใส
และลดการเกิดริ้วรอยกอนวัยอันควร

ECM Booster Complex 
กระตุนการสรางคอลลาเจน และลดการถูกทำลายของคอลลาเจน
ชวยใหผิวเนียนนุม ชุมชื้น และลดเลือนริ้วรอย
ความหยอนคลอย เพื่อใหผิวหนาแลดูกระชับเรียบเนียน

Lumin Skin
สารสกัดจากเปลือกสมแมนดาริน มีสารตานอนุมูลอิสระ
ชวยใหผิวแลดูออนเยาวปกปองผิวจากการถูกทำลายจากแสงแดด
ใหผิวแข็งแรง ฉ่ำวาว สุขภาพดี

การันตีรางวัลจากสารสกัด Lumin Skin
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บูรณาการทั่วเรือนราง

Charming
ชารมมิ่ง

เพราะผิวมีหลายประเภท เราจึงตองเลือกผลิตภัณฑที่เหมาะสมสำหรับผิวพรรณของเรา ทั้งครีมอาบน้ำ โลชั่นทาผิว 
และผลิตภัณฑระงับกล่ินกาย เพ่ือชวยใหผิวท่ีมีปญหา ไมเรียบเนียนใหกลับมาเนียนนุมชุมช่ืนข้ึนและม่ันใจไดในทุกๆ วัน
ผลิตภัณฑดูแลเรือนราง ชารมมิ่ง รังสรรคออกแบบมาใหทั้งสำหรับคุณผูชายและคุณผูหญิง ไดเลือกใชตามใจชอบ

ดวยประสิทธิภาพการบำรุงสำหรับผิวกายโดยเฉพาะ และมีคุณสมบัติในการเพิ่มความชุมชื้น บำรุงผิวใหเรียบเนียน
อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑระงับกลิ่นกายหลากหลายสูตร เพื่อเพิ่มความมั่นใจใหคุณผูชายและคุณผูหญิง 
พรอมดวยเอกลักษณสูตรพิเศษ ที่มอบกลิ่นหอมละมุนติดผิวกายยาวนานตลอดทั้งวัน

ปรนนิบัติผิวสวย
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Divinique
ดิวินิค 

 ตามธรรมชาตินั้น จุดซอนเรนเปนบริเวณที่มีแบคทีเรียชนิดดีในตระกูล Lactobacillus 
อาศัยอยู แบคทีเรียชนิดนี้ ทำหนาที่สรางกรดแลคติก เพื่อทำใหบริเวณจุดซอนเรนมีสภาพเปน
กรดออนๆ (pH3.8-4.5) ซึ่งสภาพความเปนกรดออนๆ ดังกลาว จะควบคุมไมใหเช้ือรา ยีสต และ 
แบคทีเรียชนิดอันตรายท่ีกอโรคเจริญเติบโตไดงาย หากสภาพกรดออนดังกลาวเปลี่ยนแปลงไป 
จะทำใหกลไกการควบคุมเชื้อโรคตามธรรมชาตินั้นเสียไปดวย ซึ่งอาจนำไปสูการระคายเคือง คัน 
เกิดกลิ่นอันไมพึงประสงค จากแบคทีเรียชนิดไมดีที่เพิ่มจำนวนขึ้น ตลอดจนอาจเกิดการอักเสบ
ติดเชื้อบริเวณจุดซอนเรนตามมาได

 ผลิตภัณฑดูแลจุดซอนเรน ดิวินิค สบูเหลวอนามัยเฉพาะจุดซอนเรนเพื่อนสนิทที่ไวใจได
สำหรับผูหญิง ซึ่งเขาใจวาสุขอนามัยของจุดซอนเรนเปนสิ่งจำเปน ที่จะชวยเพิ่มความมั่นใจได 
มาพรอมกับสูตรสมดุลคา pH 5.5 และสูตรน้ำนม ที่อุดมไปดวยสารสกัดจากพืชธรรมชาติชวย
รักษาความชุมชื้น และปกปองจุดซอนเรนจากกลิ่นที่ไมพึงประสงค ใหกลิ่นหอมละมุนเพิ่มความ
สะอาดมั่นใจไดตลอดวัน
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การดูแลสุขภาพดวยศาสตรจีนตามหลัก

Yin & Yang

ศาสตราจารย นายแพทย เวงเหวยเจี้ยน

• ผูอำนวยการแผนกวิทยาศาสตรการฟนฟูดานการแพทยแผนจีน มหาวิทยาลัยแพทยแผนโบราณปกกิ่ง
• อาจารยระดับมหาบัณฑิต วิชาวิทยาศาสตรการฟนฟูดานการแพทยแผนจีน มหาวิทยาลัยแพทยแผนโบราณปกกิ่ง
• อาจารยระดับมหาบัณฑิต วิชางานวิจัยการแพทยแผนจีน มหาวิทยาลัยแพทยแผนโบราณปกกิ่ง
• ที่ปรึกษาดานเทคนิคสำหรับสมาคมอาหารเพื่อสุขภาพของจีน

คือหนึ่งในศาสตราจารยนายแพทยผูเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยแพทยแผนโบราณปกกิ่ง 
ทานเปนที่ปรึกษาวิจัยและคิดคนสูตรสมุนไพรเพื่อบำรุงรักษาสุขภาพขึ้นมาหลากหลาย
และมีจำหนายแพรหลายไปทั่วโลก ตำรับผลิตภัณฑของทานไดรับรางวัลสินคายอดเยี่ยม ซึ่งจัดประกวดในจีนถึง
6 รางวัล และอีก 4 รางวัลในระดับนานาชาติ ไดแก

1. รางวัลชนะเลิศ การคนควายอดเยี่ยมจากงานเอ็กซโปแหงชาติครั้งที่ 15 ที่ซากรีบุ ยูโกสลาเวีย
2. ประกาศนียบัตรการคนควายอดเยี่ยม งานเวิลดแฟรครั้งที่ 36 ที่กรุงบรัสเซล เบลเยี่ยม
3. รางวัลเหรียญทองแดงยูเรกา จากการประกวดการคนควายอดเยี่ยมครั้งที่ 36 กรุงบรัสเซล เบลเยี่ยม
4. รางวัลเหรียญทองงานเอ็กซโปนานาชาติ กรุงปกกิ่ง ประเทศจีน

ศาสตราจารย นายแพทย เวงเหวยเจี้ยน

หยิน-หยาง คือทฤษฎีในการอธิบายการดำรงอยูของธรรมชาติทุกๆ อยาง รวมถึงรางกายคน
โดยความหมายของ “หยิน” คือ เย็น ความสงบ “หยาง” คือ รอน ความอบอุน การเคลื่อนไหว บุคคลที่มี
รางกายแข็งแรง หางไกลจากโรคภัย โดยพื้นฐานเกิดจากพลัง หยิน-หยางในรางกายมีความสมดุล แตเมื่อไหร
ที่รางกายเสียสมดุลของหยิน - หยาง ก็จะสงผลตอสมดุลรางกายทำใหเกิดอาการเจ็บปวยตางๆ ดังนี้

นอกจากนี้ หยิน-หยาง ยังรวมไปถึงอาหารกับสมุนไพรที่ใหฤทธิ์และรสชาติแตกตางกัน ซึ่งจำแนกไดดังนี้
อาหารและสมุนไพรที่อยูในกลุมหยาง คือ ฤทธิ์รอน ฤทธิ์อุน รสหวาน เผ็ด 
อาหารและสมุนไพรที่อยูในกลุมหยิน คือ ฤทธิ์เย็นจัด ฤทธิ์เย็น รสเปรี้ยว ขม ฝาด และเค็ม

ดังนั้นการเลือกรับประทานอาหารและสมุนไพรใหไดตามหลักหยิน – หยาง
ก็จะเปนการชวยรักษาสมดุลหยิน – หยางในรางกายใหสมดุลไปดวยเชนกัน

หยางพรอง (ภาวะเย็นเกิน) หยินพรอง (ภาวะรอนเกิน)

ชีพจรเบา

กลัวหนาว มือเทาเย็น

งวงนอน ออนเพลีย

ปสสาวะใส

ทองอืด อุจจาระเหลว 

หยอนสมรรถภาพทางเพศ 

ภูมิแพ หอบหืด

ความดันโลหิตต่ำ โลหิตจาง

ชีพจรเร็ว

ขี้รอน รอนตามฝามือฝาเทา

นอนไมคอยหลับ กระสับกระสาย

ปสสาวะเหลืองเขม

ทองผูก อุจจาระแข็ง

ประจำเดือนมาไมปกติ

มีแผลในชองปากไดงาย (รอนใน)

ความดันโลหิตสูง
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1. รางวัลชนะเลิศ การคนควายอดเยี่ยมจากงานเอ็กซโปแหงชาติครั้งที่ 15 ที่ซากรีบุ ยูโกสลาเวีย
2. ประกาศนียบัตรการคนควายอดเยี่ยม งานเวิลดแฟรครั้งที่ 36 ที่กรุงบรัสเซล เบลเยี่ยม
3. รางวัลเหรียญทองแดงยูเรกา จากการประกวดการคนควายอดเยี่ยมครั้งที่ 36 กรุงบรัสเซล เบลเยี่ยม
4. รางวัลเหรียญทองงานเอ็กซโปนานาชาติ กรุงปกกิ่ง ประเทศจีน

ศาสตราจารย นายแพทย เวงเหวยเจี้ยน

หยิน-หยาง คือทฤษฎีในการอธิบายการดำรงอยูของธรรมชาติทุกๆ อยาง รวมถึงรางกายคน
โดยความหมายของ “หยิน” คือ เย็น ความสงบ “หยาง” คือ รอน ความอบอุน การเคลื่อนไหว บุคคลที่มี
รางกายแข็งแรง หางไกลจากโรคภัย โดยพื้นฐานเกิดจากพลัง หยิน-หยางในรางกายมีความสมดุล แตเมื่อไหร
ที่รางกายเสียสมดุลของหยิน - หยาง ก็จะสงผลตอสมดุลรางกายทำใหเกิดอาการเจ็บปวยตางๆ ดังนี้

นอกจากนี้ หยิน-หยาง ยังรวมไปถึงอาหารกับสมุนไพรที่ใหฤทธิ์และรสชาติแตกตางกัน ซึ่งจำแนกไดดังนี้
อาหารและสมุนไพรที่อยูในกลุมหยาง คือ ฤทธิ์รอน ฤทธิ์อุน รสหวาน เผ็ด 
อาหารและสมุนไพรที่อยูในกลุมหยิน คือ ฤทธิ์เย็นจัด ฤทธิ์เย็น รสเปรี้ยว ขม ฝาด และเค็ม

ดังนั้นการเลือกรับประทานอาหารและสมุนไพรใหไดตามหลักหยิน – หยาง
ก็จะเปนการชวยรักษาสมดุลหยิน – หยางในรางกายใหสมดุลไปดวยเชนกัน

หยางพรอง (ภาวะเย็นเกิน) หยินพรอง (ภาวะรอนเกิน)

ชีพจรเบา

กลัวหนาว มือเทาเย็น

งวงนอน ออนเพลีย

ปสสาวะใส

ทองอืด อุจจาระเหลว 

หยอนสมรรถภาพทางเพศ 

ภูมิแพ หอบหืด

ความดันโลหิตต่ำ โลหิตจาง

ชีพจรเร็ว

ขี้รอน รอนตามฝามือฝาเทา

นอนไมคอยหลับ กระสับกระสาย

ปสสาวะเหลืองเขม

ทองผูก อุจจาระแข็ง

ประจำเดือนมาไมปกติ

มีแผลในชองปากไดงาย (รอนใน)

ความดันโลหิตสูง
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ดวยวิถีการดำรงชีวิตของผูคนในปจจุบัน ประกอบกับปจจัยแวดลอมรอบตัวทำใหมีอัตราเสี่ยงในการรับสารพิษ
เขาสูรางกายไดงาย หรือแมกระทั่งความเครียด ซึ่งเปนปจจัยที่หลีกเลี่ยงไดยาก ทำใหรางกายเกิดการสะสมสารพิษ
อันเปนตนเหตุของการเกิดโรค 
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ดวยวิถีการดำรงชีวิตของผูคนในปจจุบัน ประกอบกับปจจัยแวดลอมรอบตัวทำใหมีอัตราเสี่ยงในการรับสารพิษ
เขาสูรางกายไดงาย หรือแมกระทั่งความเครียด ซึ่งเปนปจจัยที่หลีกเลี่ยงไดยาก ทำใหรางกายเกิดการสะสมสารพิษ
อันเปนตนเหตุของการเกิดโรค 
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สวนประกอบสำคัญใน “ออรแกนิค”

ดร.เฮนรี่ ชาง

1999
ไดรับปริญญาเอก ดานการแพทยบำบัดและดานกายภาพศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเจสลียและสำนักวิจัยเคเลตั้น

1982
กอตั้ง บริษัท เฮนรี่ ออรแกนิค เฮลท อินค ชิคาโก สหรัฐอเมริกา
ทำการคนควาวิจัยอาหารออรแกนิค

ORGANIC NUTRITION & REJUVELAC
ออรแกนิค นูทริชั่น แอนด รีจูวีแลค 

ออรแกนิคกับแนวคิดการแพทยธรรมชาติบำบัด

ใชวิธีทางธรรมชาติ
ในการกำจัดศัตรูพืชเทานั้น 

เมล็ดพันธุพืชไม
ตัดแตงพันธุกรรม

พักดินที่ใชเพาะปลูก
เพื่อใหปราศจากสารเคมี

สภาพแวดลอม
หางไกลจากสารพิษ

มีการควบคุม
การเขา-ออกฟารมอยางเขมงวด

1 3 5
2 4

ผลิตภัณฑ ออรแกนิค นูทริชั่นแอนด รีจูวีแลค ประกอบดวยธัญพืชเปลือกสีทอง ผัก ผลไม รวม 28 ชนิด
ดวยสูตรการเปรียบเทียบความตองการของเซลลในรางกาย ควบคุมการผลิตดวยเทคโนโลยีทันสมัยโดยการทำแหง
ดวยอุณหภูมิต่ำ (Liophylization) จึงยังคงรักษาคุณประโยชนของสารอาหารที่มีอยูในวัตถุดิบไวอยางครบถวน
ทำใหผลิตภัณฑออรแกนิคอุดมไปดวยสารอาหาร วิตามิน เกลือแร ไฟโนนิวเทรียนทตางๆ ที่มีประโยชนตอรางกาย 

ธัญพืช
สีทอง

 ไดแก ขาว ขาวสาลี ขาวโพด
หวาน ขาวโอต ขาวบารเลย 

และ ถั่วเหลือง

คะนา
5

สายพันธุ

เบตาแคโรทีน ประกอบดวย
แครอททั้ง 4 สายพันธุ เชน พันธุ 

RED CORE CHANTENAY NANTESCAR-
ROT, DAUCUS CARROT,

RADICULA RADISH

ผัก
และ

ผลไม

ประกอบดวย ผักคื่นไฉ  
ผักคื่นไฉฝรั่ง ผักชี ผักชีฝรั่ง 

 ผักโขม ขิง สมเชง  
เอนไซมมะละกอและสตรอเบอรรี่

เคร�่องเทศ
หอม

สาหรายสีแดง ยีสต และ
น้ำมันเมล็ดตนหญา

ดอกแดง

วิธีการขับสารพิษในรางกายของคนเราโดยการแพทยธรรมชาติบำบัด 
มีประสิทธิภาพกวาการอดอาหาร ซึ่งบริษัท เฮนรี่ ออรแกนิค เฮลท อิงส 
ทำการวิจัยและคิดคนตามแนวทางธรรมชาติบำบัดโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ 
จนประสบความสำเร็จไดเปนผลิตภัณฑ “ออรแกนิค นิวทริชั่นแอนด 
รีจูวีแลค” ซึ่งไดรับมาตรฐานออรแกนิค 5 ดาวระดับโลก จากสมาคม 
OUNFA โดยผานหลักเกณฑดังนี้
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Phospholipids OMEGA
3-6-9

Astaxanthin

Kangzen Krill Oil
คังเซน คริลล ออยล
น้ำมันคริลล ผลิตจากตัวคริลล สายพันธุ Euphausia superba อาศัยอยูในเขตน้ำเย็นจากแหลงธรรมชาติ
เขตทะเลลึกบริเวณขั้วโลกใตในมหาสมุทรแอนตารกติก ทวีปแอนตารกติกา ผืนนานน้ำที่สะอาดที่สุดของโลก
หางไกลจากสิ่งที่เปนมลพิษ ดังนั้น คริลลสายพันธุ Euphausia superba จึงบริสุทธิ์ไรสารตกคางและโลหะหนัก
ทำใหคังเซน คริลล ออยล เปนผลิตภัณฑที่มีความสะอาดและปลอดภัยจากสารพิษตางๆ หรือโลหะหนักปนเปอน

นวัตกรรมการผลิตหนึ่งเดียวในโลกที่เปนเทคโนโลยีการสกัดคริลลออยลใหมีความบริสุทธิ์มากที่สุด
มีโซเดียมต่ำ ไรกลิ่นคาว ไรสารเจอปนอื่นๆ และ เก็บรักษาไดยาวนานขึ้น

เทคโนโลยี Flexitech

คังเซน คริลลออยล กับมาตรฐานระดับโลก

สวนประกอบสำคัญและประสิทธิภาพ

MSC CCAMLR WWFECO-HarvestingTM 

คังเซน คริลล ออยล อุดมดวยสารสำคัญ 3 ชนิด
คือ ฟอสโฟลิพิด, กรดไขมันโอเมกา 3-6-9 และสารแอสตาแซนธินจากธรรมชาติ 

เปนสวนประกอบของเยื่อหุมเซลล 
และเซลลประสาท มีสวนชวยใน 
กระบวนการสงกระแสประสาท
จึงสงผลดีตอกระบวนการมองเห็น 
กระบวนการเรียนรูและจดจำ

ลดระดับคอเลสเตอรอล 
ปองกันโรคหัวใจ บำรุงระบบประสาท
และสงเสริมการเรียนรูและจดจำ
เปนสวนประกอบหลักของเยื่อหุมเซลล
ในรางกาย 

เปนสารสีแดงที่พบในธรรมชาติ
มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระที่มี
ประสิทธิภาพสูง

สูงกวาวิตามินซี ถึง 6,000 เทา
สูงกวา CoQ10 ถึง 800 เทา
สูงกวาวิตามินอี ถึง 550 เทา
สูงกวา Lycopene ถึง 100 เทา
สูงกวา Beta – Carotene ถึง 10 เทา
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Kangzen Coffee

Co�ee

Morning energy

Time for co�ee

คังเซน คอฟฟ

ปจจุบันกาแฟจัดเปนเครื่องดื่มยอดฮิตที่มีผูชื่นชอบมากมาย แตการดื่มใหถูกวิธีนั้น นอกจากจะทำใหรางกายสดชื่น
กระปรี้กระเปราแลว ก็จะชวยเพิ่มคุณประโยชนในดานสุขภาพไดอีกดวย ดังนั้น หากคุณเลือกดื่มกาแฟที่เพิ่ม
สวนประกอบอื่นสำหรับการบำรุงสุขภาพหรือผิวพรรณ เชน โสม คอลลาเจน วิตามิน เกลือแรตางๆ รวมกับการดื่ม
ใหถูกวิธี ก็จะเปนการชวยเสริมประสิทธิภาพตอการบำรุงรางกายใหดียิ่งขึ้น

กาแฟเปนเครื่องดื่มที่ทำมาจากเมล็ดกาแฟ ชวยกระตุนใหเกิดความตื่นตัว ทำใหหายงวงในระหวางวัน
อีกทั้งยังมีรสชาติหลากหลายใหเลือกตามสูตรของการชงผสานกับกลิ่นหอมกรุน ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว

สำหรับการดื่มกาแฟใหถูกวิธีนั้น ควรดื่มในชวง 9.30 – 11.30 น. เนื่องจากเปนชวงเวลาที่ประสิทธิภาพ
การตื่นตัวของรางกายลดลง และไมควรดื่มหลังจาก 14.00 น. เพราะอาจทำใหคุณนอนไมหลับ
ในเวลากลางคืนได ดังนั้นการดื่มกาแฟในปริมาณที่เหมาะสมก็จะทำใหคุณพรอมลุยไดทั้งวัน
และยังไดบำรุงสุขภาพและผิวพรรณอีกดวย
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HouseHold

House’s Heart

ของใชภายในบาน

สุขอนามัยที่ดีในบาน
การใชชีวิตอยูในบานคือชวงเวลาแหงความสุขของใครหลายๆ คน จึงไมใชเรื่องแปลกถาเราอยากจะเห็นทุกคน
ในครอบครัวมีความสุขไปพรอมๆ กับการมีสุขอนามัยที่ดี ดวยผลิตภัณฑคุณภาพที่ตอบโจทยกับกิจกรรม
ของทุกคนในครอบครัว 

หองครัวเปรียบเสมือนหัวใจของบาน สถานที่ซึ่งสมาชิกในครอบครัวมารวมตัวกันเพื่อรับประทานอาหาร
พูดคุย สอนการบาน ฯลฯ ในขณะเดียวกัน ก็เปนหนึ่งในสถานที่ที่มีเชื้อโรคมากที่สุดในบาน
จึงจำเปนอยางยิ่งที่จะตองดูแล เพื่อการมีสุขอนามัยที่ดีเพื่อปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค

Choose Best
สภาพอากาศที่รอนจัดก็ยิ่งกอใหเกิดเชื้อโรคไดงายมากขึ้นการเลือกใชผลิตภัณฑเพื่อดูแลบาน
จึงมีความจำเปน เพ่ือสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีควบคูไปกับการใสใจสิ่งแวดลอม
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The Best Seller ProductThe Best Seller Product

Kangzen_Officialshop KangzenKangzenfamily

สอบถามขอมูลทั่วไปไดที่ 02-378-8777 ทุกวันจันทร-เสาร เวลา 10.00-18.00 น.




