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Sesamin
Sesamin คือ สารจำพวก Lignans ที่พบมากที่สุดในเมล็ดงา (Sesame) 

ประโยชนของ Sesamin จากงานวิจัย 
ยับยั้งการสลายของกระดูกออน (สาเหตุของขอเสื่อม)
มีสวนชวยในการทำงานของตับ ไดแก
     - ชวยในการตานอนุมูลอิสระ (Anti-Oxidant)
     - ชวยในการสรางเซลลตับใหม (Promote Liver Regeneration)
กระตุนการทำงานของเอนไซมในตับที่ใชในการทำลายสารพิษ ใหทำงานไดดีขึ้น

คุณสมบัติทางชีวภาพที่มีรายงาน
- ชวยเสริมประสิทธิภาพของวิตามินอีเพิ่มขึ้นถึง 10 เทา
(Enhancement of Vitamin E ) เหมาะสำหรับพัฒนาเปนเครื่องสำอาง
- ปกปองระบบประสาท (Neuroprotective Effect) และเปนกลไก
ที่ชวยปองกัน อัลไซเมอรได
- มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระสูง ( Antioxidant Effect )
- มีฤทธิ์ตอตานการอักเสบ ( Anti-Inflammatory Effect ) 
- การคนพบที่โดดเดนจากงานวิจัย
- เซซามินสามารถลดการแสดงออกของสารพันธุกรรม และยับยั้งการออกฤทธิ์
ของ Interleukin-1 Beta ซึ่งเปนสารสื่ออักเสบที่สำคัญ
- ศึกษาตอยอดความรูจากเรื่องกระดูกและขอไปสูการศึกษาเรื่อง มะเร็ง, ตับแข็ง, 
ปอดอักเสบ, หรือการติดเชื้อไวรัส H1N1
- ชวยปกปองเซลลประสาท / เครือขายระบบประสาท (Neuro-Protective Effects)

“นวัตกรรมงานวิจัยกับสารสกัดธรรมชาติ”

สารสกัดจากราชินีแหงพืชพรรณ “งาดำ”
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ราคาขายปลีก : 3,000 บาท
ราคาสมาชิก : 2,500 บาท
คะแนน : 450 PV

มีสารสกัดเซซามินมากกวาสูตรเอมมูราโอ 20 เทา ซึ่งชวยปรับสมดุลระบบ
ภูมิคุมกัน เพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟูของรางกาย เพื่อการดูแลสุขภาพที่ดี
กวา เปนผลิตภัณฑจากงาที่ไมใชน้ำมันงา งานวิจัยเซซามินตนฉบับของไทย
สิทธิบัตรนานาชาติ รางวัล INTERNATIONAL INNOVATION AWARD 
2017

สวนประกอบสำคัญ 
Rice Powder (ผงขาว)   149 มก.
Black Sesame Powder (ผงงาดำ)  165 มก.
Black Rice Powder (รำขาวสีนิล)   165 มก.
Sesame Extract (สารสกัดจากงา)   20 มก.
(แคปซูลทำจากเจลาตินจากพืช)

ขนาดรับประทาน
รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง (เชา - เย็น)
ทานกอนอาหารประมาณ 30 นาที (1 ขวด 60 แคปซูล)

คำเตือน : อานคำเตือนในฉลากกอนบริโภค ไมมีผลในการปองกันหรือ
รักษาโรค

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร เอมมูราเอกซ ตราไอยรา แพลนเน็ต

รางวัล INTERNATIONAL
INNOVATION AWARD 2017

12-1-02260-1-0004
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ราคาปลีก : 1,550 บาท
ราคาสมาชิก : 1,140 บาท
คะแนน : 200 PV

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร เอมมูราโอ ตราไอยรา แพลนเน็ต
Aimmura-O
มีสารสกัดเซซามินที่เปนสารสกัดจากธรรมชาติ ชวยปรับสมดุลระบบภูมิคุมกัน 
ลดการอักเสบของเซลล เปนผลิตภัณฑจากงาที่ไมใชน้ำมันงา งานวิจัยเซซามิน
ตนฉบับของไทยสิทธิบัตรนานาชาติ

สวนประกอบสำคัญ 
Rice Powder (ผงขาว)    170 มก.
Black Sesame Powder (ผงงาดำ)   165 มก.
Black Rice Bran Powder (รำขาวสีนิล)   165 มก.

ขนาดรับประทาน
รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง (เชา - เย็น)
ทานกอนอาหารประมาณ 30 นาที (1 ขวด 60 แคปซูล)

คำเตือน : อานคำเตือนในฉลากกอนบริโภค ไมมีผลในการปองกัน
หรือรักษาโรค

12-1- 02260-1-0005
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ราคาปลีก :  1,900 บาท
ราคาสมาชิก :  1,500 บาท
คะแนน :  280 PV

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร เอมมูราอี ตราไอยรา แพลนเน็ต
Aimmura-E
โดดเดนดวยสารโคเอนไซมคิวเท็น เพิ่มพลังงานในเซลลชวยฟนฟูเซลล
ตางๆ ทำใหใน 1 วันทานสามารถใชรางกายไดอยางเต็มกำลัง ชวยให
หัวใจแข็งแรง ปรับสมดุลระบบภูมิคุมกัน เพื่อการดูแลสุขภาพที่ดี

สวนประกอบสำคัญ 
Rice Powder (ผงขาว)   250.00 มก.
Black Sesame Powder (ผงงาดำ)  109.50 มก.
Black Rice Bran Powder (รำขาวสีนิล)  109.50 มก.
Coenzyme Q10 (โคเอนไซม คิวเทน)  30.00 มก.

ขนาดรับประทาน
รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง (เชา - เย็น)
(1 ขวด 60 แคปซูล)

คำเตือน : อานคำเตือนในฉลากกอนบริโภค ไมมีผลในการปองกัน
หรือรักษาโรค

12-1-02260-1-0007
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ราคาปลีก :  2,000 บาท
ราคาสมาชิก :  1,600 บาท
คะแนน :  280 PV

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร เอมมูราวี ตราไอยรา แพลนเน็ต
Aimmura-V

โดดเดนในเรื่องดูแลดวงตา ใหสดใสแข็งแรง โดยเฉพาะผูใชงานสายตาอยาง
หนักใช Social เปนประจำ ปรับสมดุลระบบภูมิคุมกัน สารธรรมชาติที่มีสวน
ชวยลดการอักเสบเชลล ผลิตภัณฑจากงา ที่ไมใชน้ำมันงางานวิจัยเซซามิน
ตนฉบับของไทยสิทธิบัตรนานาชาติ

สวนประกอบสำคัญ 
Rice Powder (ผงขาว)   132.00 มก.
Black Sesame Powder (ผงงาดำ)  131.00 มก.
Black Rice Bran Powder (รำขาวสีนิล)  131.00 มก.
Coenzyme Q10 (โคเอนไซม คิวเทน)   30.00 มก.
Bilberry Extract (สารสกัดจากบิลเบอรรี่)   75.00 มก.
(แคปซูลทำจากเจลาตินจากพืช)

ขนาดรับประทาน
รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 1 ครั้ง หลังทานอาหาร
(1 ขวด 60 แคปซูล)

คำเตือน : อานคำเตือนในฉลากกอนบริโภค ไมมีผลในการปองกัน
หรือรักษาโรค

12-1-02260-1-0003
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เครื่องดื่มน้ำผลมะมวงหิมพานต

AIYARA
CASHEWY DRINK

“CASHEWY
REFRESHES
YOUR LIFE”



12-2-00960-2-0009

9

ราคาปลีก :  1,150 บาท
ราคาสมาชิก :  900 บาท
คะแนน :  110 PV

งานวิจัยไทยหนึ่งเดียวของโลก
จากอดีตจนถึงปจจุบัน...จากการเลาขานของตำนานชนเผาสูงานวิจัยไทย หนึ่ง
เดียวของโลกเมื่อไดมีการนำน้ำผลมะมวงหิมพานตมาทำการวิจัย เพื่อศึกษา
คุณคาและใชเปนเครื่องดื่มมาเปนเวลา 10 ป และจากงานวิจัยพบวา มีความ
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพสูงตอการดูแลสุขภาพ โดยทีมคณะนักวิจัย ของศูนยวิจัย
และพัฒนาการแพทยทางเลือกแบบบูรณาการในสังกัดสถาบัน วิจัยพัฒนา
ศักยภาพมนุษยและการสรางเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดทำการวิจัย
เบื้องตนเกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของผลมะมวงหิมพานต และพบวาเครื่อง
ดื่มน้ำมะมวงหิมพานต สามารถเพิ่มการเรียนรูและความจำ และเพิ่มขนาดของใย
กลามเนื้อ ตลอดจนความหนาแนนของกลามเนื้อลาย ชนิดตางๆ ได (Unpu-
lished data) เมื่อนำมาศึกษาผลการบริโภค พบวา อาสาสมัครที่บริโภคเครื่อง
ดื่มน้ำมะมวงหิมพานต มีผลเพิ่มการเรียนรูและความจำในอาสาสมัครวัยกลางคน
และสูงอายุ และทำใหการทำงานของกลาม เนื้อขาสวนตนมีประสิทธิภาพดีขึ้น จึง
ทำใหสามารถทำ 30-second chair stand test ไดดีขึ้น มีความเครียดออกซิ
เดชั่นลดลงโดยงานวิจัยดังกลาวไดมีการตีพิมพในวารสารสุขภาพระดับ
นานาชาติและนับไดวาเปนงานวิจัย ของไทยหนึ่ง เดียวของโลก

จากตำนานชาวเผาทิคุนาแหงลุมน้ำอะเมซอนสูงานวิจัยไทยหนึ่งเดียวของ 
โลก รังสรรคเปนผลิตภัณฑเครื่องดื่มน้ำผลมะมวงหิมพานตที่เต็มเปยมไปดวย 
คุณประโยชนสูงสุดตอรางกาย ทำใหคุณและคนที่คุณรักสุขภาพแข็งแรง

จากงานวิจัยพบวา AIYARA CASHEWY DRINK มีคุณประโยชน 5 D คือ

D1 ดีตอสมอง สงผลใหการเรียนรู และความจำดีขึ้น
D2 ดีตอกลามเนื้อ สงผลใหกลามเนื้อแข็งแรงและเพิ่มใยกลามเนื้อ
D3 ดีตอรางกาย ชวยตานตอการลา และทำใหรางกายใชพลังงานไดดีขึ้น
D4 ดีตอการเผาผลาญไขมันในกลามเนื้อ
D5 ดีตอการเพิ่มสารสื่อประสาท สงผลตออารมณความสุข ตานความเครียด  
      และลดความเสี่ยงโรคซึมเศรา

ละลายแคชชูวี่ 1 ซอง (30 มล.) ตอน้ำ 150 มล.
สามารถผสมไดทั้งน้ำรอน, น้ำเย็น, หรือโซดา

รางวัล INTERNATIONAL
INNOVATION AWARD 2019
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ราคาปลีก : 1,550 บาท
ราคาสมาชิก : 1,240 บาท
คะแนน : 200 PV

ไอฟาแคด ผลิตภัณฑเสริมอาหาร (ตรา ไอยรา แพลนเน็ต)
AIFACAD
ผูที่มีปญหาระดับน้ำตาลในเลือดสูง และคนรักสุขภาพที่ตองการดูแล
รางกายเชิงการปกปอง นวัตกรรมระดับชีวโมเลกุล ผสาน 3 คุณคา 
น้ำมันปลาทูนาสกัดดวยกระบวนการที่ดีที่สุด รวมกับวิตามินดีความ
บริสุทธิ์สูง ผนวกกันนวัตกรรม Encapsulation เพื่อนำพาสารอาหาร
เขาสูเซลลและเพิ่มการดูดซึมถึง 20 เทา 

สวนประกอบสำคัญ 
น้ำมันปลา (Fish Oil)    500.00 มก.
วิตามินดีสาม (Vitamin D3)         0.20 มก.
สารสกัดขมิ้นชัน (Turmeric Extract)   125.00 มก.

ขนาดรับประทาน
รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 1-2 ครั้ง เชา-เย็น หลังอาหารทันที 
1 กลอง  60 แคปซูล

13-1-07458-5-0172
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ราคาปลีก : 1,450 บาท
ราคาสมาชิก : 1,200 บาท
คะแนน : 210 PV

ผลิตภัณฑเสริมอาหารโปรตีนสกัด ซิกโปร (กลิ่นช็อคโกแลต)

“ประสิทธิภาพเสมือน
มีเทรนเนอรประจำตัว

ที่ชวยใหคุณ
Fit Firm Burn Build”

ZIXPRO
โปรตีนสกัดธรรมชาติจากเห็ดหลินจือ ขาวกลอง ถั่วเหลือง ผสานคุณคา 
สารสกัดอีกมากมาย เชน สารสกัดตนกระบองเพชรฝรั่งเศส สารสกัดจาก
ชาเขียว สารสกัดจากเมล็ดกาแฟเขียว และไซแนปฟรีนจากสมสายพันธุ
อเมริกา ชวยดูแลหุนสวยกระชับกลามเนื้อ

สวนประกอบหลักสำคัญ 
Soy Protein Isolate (โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง) 3,500.00 มก.
Rice Protein (โปรตีนจากขาว)    3,000.00 มก.
Calcium L-Threonate (แคลเซียม แอล-ทรีโอเนต)  3,000.00 มก.
Creatine monohydrate (ครีเอทีน โมโนไฮเดรต) 2,500.00 มก.
L-Glutamine (แอลกลูตามีน)   2,000.00 มก.
Green tea extract (สารสกัดจากชาเขียว)    2,000.00 มก.
และอื่นๆ

ขนาดรับประทาน
วันละ 1-2 ซอง ละลายผสมน้ำเย็นหรือน้ำธรรมดา 120-150 ml
รับประทานชวงเชา-เย็น กอนอาหาร หรือ ทานทดแทนมื้ออาหาร
1 กลอง จำนวน 15 ซอง

13-1-14959-1-0014 
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ราคาปลีก : 1,600 บาท
ราคาสมาชิก : 1,350 บาท
คะแนน :  210 PV

ผลิตภัณฑเสริมอาหารโปรตีนสกัด ไอเท็มส โปร (กลิ่นวานิลลา)
ITEMS PRO
โปรตีนคุณภาพสูง เรงเสริมสรางมวลกลามเนื้อ เรงการเผาพลาญไขมัน ชวยให
กลามเนื้อกระชับแข็งแรง กระชับสัดสวนรางกาย ดูดซึมเขาสูรางกายไดดี Isolate 
Protein ประสานคุณคา BCAAs กรดอะมิโนจำเปนครบถวน ไขมันนอย โปรตีนสูง 
แคลอรี่ต่ำ มี Green Tea Extract ชวยเรงการเผาผลาญไขมันไดดี

สวนประกอบหลักสำคัญ 
Whey Protein isolate (โปรตีนสกัดจากหางนม)   8,000.00 มก.
L-Glutamine (แอลกลูตามีน)   2,000.00 มก.
Green tea extract (สารสกัดจากชาเขียว)    2,000.00 มก.
BCAAs (บีซีเอเอ)    1,000.00 มก.
และอื่นๆ

ขนาดรับประทาน
วันละ 1-2 ซอง ละลายผสมน้ำเย็นหรือน้ำธรรมดา 150-200 ml
รับประทานกอนออกกำลังกาย 15-20 นาที หรือ ทานทดแทนมื้ออาหาร
1 กลอง จำนวน 15 ซอง

13-1-14959-5-0829
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ราคาปลีก : 950 บาท
ราคาสมาชิก : 750 บาท
คะแนน : 105 PV

ผลิตภัณฑวิตามินรวมเขมขน VITAMIN CX PLUS 

“
เขมขน ...

เต็มคุณคา ...
แตกตาง ...

”

VITAMIN CX+

อุดมไปดวยสารสกัดจากธรรมชาติ อาทิ สารสกัดจากอะเซโรลาเชอรรี่ ทับทิม 
ซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด นมผึ้ง และวิตามินรวมนานาชนิด เพื่อคุณประโยชนที่
ดีกวา ของสุขภาพและผิวพรรณ

สวนประกอบสำคัญ 1 เม็ด หนัก 1,200 มก.
ผงอะเชโรลา เซอรี่ (Acerole Cherry Powder)       650.00 มก.
สารสกัดจากทับทิม  (Pomegrenate Extract)   80.00 มก.
ซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด (Citrus bioflavonoids powder)   60.00 มก.
ผงรอยัล เยลลี (Royal jelly powder)    50.00 มก.
วิตามินซี (Ascorbic acid)      37.80 มก.
ยีสตเบตากลูแคน 85% (Yeast beta glucan 85%)   30.00 มก.

ขนาดรับประทาน
รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง หลังอาหาร
(1 ขวด 50 เม็ด)

74-1-01357-5-0049

วิตามินซี ประสิทธิภาพสูง 
ลิขสิทธิ์เฉพาะจาก USA

Nutra-C TM
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ราคาปลีก :  950 บาท
ราคาสมาชิก :  750 บาท
คะแนน :  120 PV

เครื่องดื่มไฟเบอรรสผลไมรวม กลิ่นมิกซฟรุต

“เครื่องดื่มผสานธรรมชาติ
7 คุณคา ชวยในระบบขับถาย”

7- Active
โอต ไฟเบอร พรอมสารสกัดธรรมชาติ 7 ชนิด รวมไปถึงจุลินทรียที่มีประโยชน ดื่มงาย 
เปนไฟเบอรที่ชวยเสริมกระบวนการขับถาย ลำไสสะอาด ลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็ง
ลำไส ปลอดภัยในระยะยาว ไมทำใหปวดบิดหรือขับถายกระปดกระปอย

สวนประกอบสำคัญ 
อินูลิน/โอลิโกฟรุคโตส (Inulin/Oligofructose)  20%
ไซเลียมฮัสก (Psyllium husk Powder)   20%
คอลลาเจนจากปลา (Fish Hydrolyzed Collagen)  20%
ขาวโอตไฟเบอร (Oat Fiber)    20%
เบตา-กลูแคน (Beta-glucan from Yeast)   0.8%
สารสกัดสมแขก (Garcinia Cambogia Extract)  0.8%
และอื่นๆ

ขนาดรับประทาน
วันละ 1 ซอง ละลายในน้ำเย็น 300-350 มิลลิลิตร
รับประทานกอนนอน หรือ กอนเวลาที่จะขับถาย 8 ชม.

1 กลอง 160 กรัม จำนวน 10 ซอง

13-2-02660-2-0070
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ราคาปลีก :  1,550 บาท
ราคาสมาชิก :  1,200 บาท
คะแนน :  180 PV

ขนาดรับประทาน
1 ซอง ละลายในน้ำเย็นหรือน้ำอุณหภูมิปกติ 100-120 มิลลิลิตร
รับประทานไดตลอดทั้งวันที่ตองการความสดชื่น
1 กลอง 10 ซอง

เครื่องดื่มคอลลาเจนชนิดผง

“เครื่องดื่มบำรุงผิว
ใหสวยสดใสจากภายใน

สูภายนอก”

Collamin Plus
เครื่องดื่มคอลลาเจนชนิดผงรสผลไมรวม ชวยดูแลผิวพรรณและขอตอ
กระดูกดวยสารเซซามินผสมคอลลาเจนสูตรน้ำ ชวยใหรางกายดูดซึม
ไดงาย ตานริ้วรอย ชะลอวัย ดวยคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึก กระตุน
การสรางคอลลาเจนใหชั้นผิวทำใหผิวสวยใสอยางเปนธรรมชาติ เครื่อง
ดื่มบำรุงจากภายในสูภายนอก ดื่มงาย สดชื่น รสชาติอรอย

สวนประกอบสำคัญ 
คอลลาเจนจากปลา (Fish Collagen Hydrolysate)   10 ก.
แอลคารนิทีน (L-Carnitine)       0.5 ก.
แอลซิสเตอีน (L-Cystenine)       0.5 ก.
แอลกลูตามีน (L-Glutamine)       0.5 ก.
แอลอารจีนีน (L-Arginine)       0.5 ก.
แอลกลูตาไธโอน (L-Glutathione)      0.25 ก.
วิตามินซี (Vitamin C)     0.055 ก.
สารสกัดจากงาดำ (Black Sesame Extract)   0.01 ก.
และอื่นๆ

13-2-04352-1-0114
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ราคาปลีก :  1,200 บาท
ราคาสมาชิก :  950 บาท
คะแนน :  110 PV

ขนาดรับประทาน
รับประทานวันละ 1 แคปซูล วันละ 1 ครั้ง หลังอาหาร
1 กลอง 30 แคปซูล

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร คอลลามิน-บี

“คอลลาเจนแคปซูล 
นวัตกรรมสูตรพิเศษ”

Collamin -B
คอลลาเจนชนิดแคปซูล นวัตกรรมสุดพิเศษผลิตจากงาไมใชน้ำมันงา งานวิจัยสูตรตนฉบับของ
นักวิจัยไทยพัฒนาตอเนื่องจนถึงการดูแลผิวพรรณ แตกตาง หนึ่งเดียวในตลาดอาหารเสริมจาก
งาดำที่ปกปองเซลลผิวดวยการตานการอักเสบของเซลลผิว เรงผลัดเซลลผิวเกาและสรางเซลล
ผิวใหม ดวยคุณประโยชนสารสกัดบริสุทธิ์จากธรรมชาติ อาทิ สารสกัดเซซามินจากงา สารสกัด
บิวเบอรรี่ ไฮโดรคอลลาเจนจากปลาทะเล และแอลกลูตาไธโอน ชวยใหผิวคุณคืนความออนเยาว
กระจางใสอยางเปนธรรมชาติ

สวนประกอบสำคัญ 
ผงงาดำ (Black Sesame Powder)    130 มก.
คอลลาเจนเปปไทดจากปลา (Fish Collagen Peptide)   130 มก.
แอลกลูตาไธโอน (L-Glutathione)      130 มก.
สารสกัดจากบิลเบอรรี่ (Bilberry Extract)      75 มก.
สารสกัดจากงา (Sesame Extract)       24 มก.

12-1-02260-5-0043
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ราคาปลีก :  1,100 บาท
ราคาสมาชิก :  850 บาท
คะแนน :  110 PV

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ตรามาซี่แมค
Mazy Mac
ปรับสมดุลฮอรโมนสุภาพสตรี วัยเจริญพันธุ วัยทอง เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ไหลเวียนโลหิต ยกระดับผิวใหกระจางใส เปลงประกายอยางเปนธรรมชาติ 
เตงตึง ดวยสารสกัดฮอรโมนจากธรรมชาติ ในถั่วเหลือง ตังกุย เปลือกสน 
รวมเขากับคอลลาเจน เพื่อใหคุณผูหญิงดูดีงายๆไดทุกวัน คุณภาพสูง 
ปลอดภัย ดีที่สุดในทองตลาด

สวนประกอบสำคัญ 
โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง (Soy Protein Isolate)  170.00 มก.
สารสกัดจากตังกุย (Dong Quai Extract)     125.00 มก.
คอลลาเจนจากปลา (Fish Collagen)    100.00 มก.
สารสกัดจากเปลือกสน (Pine Bark Extract)       55.00 มก.
แอลกลูตาไธโอน (L-Glutathione)       50.00 มก

ขนาดรับประทาน
วันละ 1 แคปซูล กอนอาหาร
1 กลอง  30 แคปซูล

13-1-06950-1-0049
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ราคาปลีก :  420 บาท
ราคาสมาชิก : 278 บาท
คะแนน :  38 PV

กาแฟปรุงสำเร็จ ตราทริมแมกซ

“กาแฟแบบฉบับบราซิลแทๆ ที่หอม
กลมกลอมเพื่อใหคุณดูดีไดทุกวัน”

Trimmax Co�ee
กาแฟบราซิลแท รสชาติอรอย ดีตอสุขภาพไมทำใหอวน ดวยคุณประโยชนจาก
สารสกัดธรรมชาติที่ทำใหคุณสุขภาพดี ดูดีอยูเสมอ สารสกัดจากสมแขก 
กระบองเพชร ถั่วขาว และใยอาหารที่มีประโยชนตอสุขภาพ กระตุนรางกายให
กระปรี้กระเปรา สดชื่น ดีตอระบบยอยอาหาร เผาผลาญและลดการสะสมไขมัน 
เพิ่มพลังงานโดยไมทำใหอวน เพิ่มไขมันดีเพื่อไปขจัดไขมันเลว เหมาะกับคนรัก
การดื่มกาแฟ แตไมอยากอวน

สวนประกอบสำคัญ 
ครีมเทียมมะพราว (coconut non-diary creamer)   9.9695  ก.
กาแฟ (Instant coffee)     2.0291  ก.
ไฟเบอร (fiber)      1  ก.
อินูลิน (inulin)      1  ก.
สารสกัดจากสมแขก (Garcinia Cambogia extract)  90 มก.
สารสกัดจากถั่วขาว (White kidney bean extract)  40  มก.
สารสกัดจากกระบองเพชร (cactus extract)    20  มก.
และอื่นๆ

ขนาดรับประทาน
1 ซอง ละลายในน้ำรอน 100 มิลลิลิตร
1 กลอง 15 ซอง

12-1-11561-2-0009
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กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง กลิ่นคาปูชิโน

AICOFFEE
CAPPUCCINO

ราคาปลีก :  450 บาท
ราคาสมาชิก :  350 บาท
คะแนน :  50 PV

“ดื่มด่ำกาแฟเกรดพรีเมี่ยม
คูไปกับการดูแลสุขภาพที่ดี”

กาแฟเกรดพรีเมี่ยมอุดมไปดวยสารตานอนุมูนอิสระ เชน โกจิเบอรี่ แปะกวย
รวมถึงวิตามินบี1 บี2 บี3 และ บี6 พรอมแรธาตุเพื่อคุณประโยชนมากมาย 
ใหพลังงานเผาผลาญไขมัน มีไฟเบอรสูง ลดคอเลสเตอรอล ดีตอสุขภาพและ
รูปราง ไมทำใหอวน เหมาะกับคนชอบดื่มกาแฟเขมขนและรักสุขภาพ 

สวนประกอบสำคัญ 
ครีมเทียม (non-diary creamer)            15.2357 ก.
กาแฟ (Instant coffee)     2.5 ก.
แคลเซียม (Calcium)     800 ml
สารสกัดแปะกวย (Gingo Extract)    200 ml
สารสกัดโกจิเบอรี่ (Goji Berry Extract)   100  ml
Vitamin B1 B2 B6 B12 และอื่นๆ

ขนาดรับประทาน
1 ซอง ละลายในน้ำรอน 100 มิลลิลิตร
1 กลอง 10 ซอง

12-1-11561-2-0007
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กาแฟปรุงสำเร็จ ชนดผง ตรา วีซา
VISA COFFEE

ราคาปลีก  : 1200 บาท
ราคาสมาชิก : 960 บาท
คะแนน  :  120 PV

กาแฟสุขภาพสำหรับทานชาย ปลุกพลังนักสู เติมเต็มพลังสดชื่นในชีวิต 
ดวยสารสกัดจากถั่งเชา สารสกัดจากโสม สารสกัดจากโกจิเบอรี่ สารสกัด
จากเห็ดหลินจือแลวิตามินบี1 บี2 บี6 บี12 ชวยใหการดื่มกาแฟของคุณมี
ประโยชนมากขึ้น ปรับสมดุลและระบบไหลเวียนของเลือดใหกระปรี้กระเปรา 
พรอมสำหรับทุกสถานการณ

สวนประกอบสำคัญ 
ครีมเทียม (non-diary creamer)    10.59 ก.
กาแฟ (Instant coffee)     3.0  ก.
สารสกัดถั่งเชา (Cordyceps Sinensis Powder)   100 มก.
สารสกัดโสม (Ginseng Powder)    100 มก.
สารสกัดเห็ดหลินจืด (Reishi Mushroom Extract)   100 มก.
สารสกัดโกจิเบอรี่ (Goji Berry Extract) 500 มก.  100  ml
Vitamin B1 B2 B6 B12 และอื่นๆ

ขนาดรับประทาน
1 ซอง ละลายในน้ำรอน 100 มิลลิลิตร
รับประทานไดตลอดทั้งวันที่ตองการ
1 กลอง 15 ซอง

12-1-11561-2-0010

ปลุกพลังนักสู !
เติมพลังสดช่ืน

ในชีวิต
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MATCHA
GREEN TEA LATTE 
เครื่องดื่มชนิดผง ชาเขียวมัทฉะ ลาเต

ราคาปลีก : 580 บาท
ราคาสมาชิก : 450 บาท
คะแนน : 30 PV

เครื่องดื่มชาเขียวแท รสชาติเขมเต็มคุณคา มัจฉะกรีนทีจากแหลงชาเขียวชั้นดี 
นำเขาจากประเทศญี่ปุน หอม กลมกลอม อรอย เพิ่มความสดชื่นระหวางวัน
ชวยตานอนุมูลอิสระ บำรุงสายตาและสมอง ดีตอสุขภาพและรูปราง ไมทำใหอวน 
เหมาะกับคนชอบดื่มชาเขียวมัจฉะเขมขน

สวนประกอบสำคัญ 
ครีมเทียม (non-diary creamer)    9.13 ก.
นมผง (Wholenmilk Powder)       2.5 ก.
 อินูลิน (Inulin)           2 ก.
ไฟเบอร (Fiber)           2 ก.
ชาเขียวมัจฉะ (Matcha Green Tea)          1 ก.
แคลเซียม (Calcium)    800 มก.
แอลคารนิทีน (L-Carnitine)     100 มก.
สารสกัดแปะกวย (Gingo Extract)  100 มก.
สารสกัดโกจิเบอรี่ (Goji Berry Extract) 100 มก.
และอื่นๆ

ขนาดรับประทาน
1 ซอง ละลายในน้ำอุน 100-120 มิลลิลิตร
รับประทานไดตลอดทั้งวันที่ตองการความสดชื่น
1 กลอง 15 ซอง

12-1-11561-2-0026





LOVASTATIN ยีสต์ข้าวแดง
มีคุณประโยชน์ชะลอการเกิดร้ิวรอย

ต้านอนุมูลอิสระ เพ่ิมความชุ่มช้ืนให้แก่ผิว

ANTHOCYANIN จากข้าวโพดม่วง
ชะลอความเส่ือมของเซลล์ 

อุดมไปด้วยสารแอนต้ีออกซิเด้นท์

XANTHONE จากเน้ือและเปลือกมังคุด
ต้านอนุมูลอิสระ ยับย้ังเช้ือแบคทีเรียท่ีก่อให้เกิดสิว

และมีฤทธ์ิในการต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส
ทําให้ผิวขาวกระจ่างใส

ANTI LEUKINE 6 จากสาหร่ายสีทอง
อุดมไปด้วยวิตามินและสารท่ีจําเปน็

ต่อเซลล์ผิวลดอาการอักเสบ เสริมภูมิคุ้มกัน
และปรับสมดุลของผิวให้แข็งแรง

HydroSal    FreshCool
เทคโนโลยีอนุภาค Submicron spheres

มีเมนทอลกักเก็บอยู่ภายใน ถูกปลดปล่อยออกมาช้าๆ
ทําให้อุณหภูมิท่ีผิวเย็นลง ลดการอักเสบของผิว

ไม่ทําให้เกิดอาการแพ้

TM

POLLUSTOP   ฟล์ิมท่ีเกิดจากการรวมตัวของ
Polysaccharide เปน็ปราการผิวช้ันท่ี 2

ช่วยปกปอ้งผิวจากมลภาวะต่างๆ ท่ีทําร้ายผิว
ให้แก่กว่าวัยด้วยคุณสมบัติเด่น 3 ประการ คือ

1.ลดการเกิดอนุมูลอิสระจากมลภาวะ 
2.ลดการอักเสบของผิว 

3.ลดการยึดเกาะของมลภาวะบนช้ันผิว

R

6 Nutrients
รวมคุณค่า

ของสารสกัดธรรมชาติ

ทีสุ่ดของ Nutrients คุณค่าของสารสกัดธรรมชาติ
นํามาผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือคุณประโยชน์สูงสุด
แห่งความงาม ในการปกป้อง ฟื้นฟู ชะลอความเสือ่ม
ของเซลล์ผิว ให้แลดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอ

คุณค่าของสารสกัดธรรมชาติใน AILADA Nutrients 
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ไอลดา นูเทรียนส์ วอเตอร์ บาลานซ์

ราคาปลีก : 1100 บาท
ราคาสมาชิก : 900 บาท
คะแนน  : 160 PV

AILADA Nutrients Water Balance

ผลิตภัณฑ์บํารุงผิว นวัตกรรมความงามใหม่ ท่ีเติมความชุ่มช้ืนให้กับผิว
ได้อย่างล้ําลึก โดดเด่นด้วยประสิทธิภาพของเทคโนโลยี Hydrosal 
FreshCool ท่ีกักเก็บสารอาหารในเน้ือครีมและค่อยๆ ปล่อยสารออกมา
ช้าๆ ช่วยปกป้องและบํารุงผิว ฟื้นฟูผิวแห้งกร้าน พร้อมปรับสมดุลให้กับ
ผิว แลดูกระจ่างใส ย้อนวัยดุจสาวรุ่น

Hydrosal FreshCool เทคโนโลยีอนุภาค Submicron spheres มี
เมนทอลกักเก็บอยู่ภายใน ถูกปลดปล่อยออกมาช้าๆทําให้อุณหภูมิท่ีผิว
เย็นลง ลดอาการอักเสบของผิว ไม่ทําให้เกิดอาการแพ้ 

วิธีใช้ : ลูบไล้บํารุงท่ัวใบหน้าและลําคออย่างอ่อนโยนเป็น
ประจําทุกเช้า-เย็น

ปริมาณสุทธิ 30 กรัม
เลขท่ีใบรับแจ้ง 10-1-6200022619
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ไอลดา นูเทรียนส์ มิราเคิล มาร์ก

ราคาปลีก : 1500 บาท
ราคาสมาชิก : 1100 บาท
คะแนน  : 200 PV

AILADA Nutrients Miracles Mask

Sleeping Mask ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้าสําหรับกลางคืน สูตร
เข้มข้นจากธรรมชาติ รวมสาร Anti-Oxidant ช่วยฟื้นบํารุงผิว
หน้าล้ําลึก เพ่ิมบํารุงผิวอย่างเร่งด่วน ลดร้ิวรอย เพ่ิมความชุ่มช้ืน
ให้กับผิว กระจ่างใส ช่ัวข้ามคืน

วิธีใช้ : ลูบไล้บํารุงใบหน้าและลําคอก่อนนอน ทาท้ิงไว้โดยไม่ต้องล้างออก      
        ใช้เป็นประจําสัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง

ปริมาณสุทธิ 30 กรัม

เลขท่ีใบรับแจ้ง  10-1-6200023408
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ไอลดา นูเทรียนส ลูมินัส เซรั่ม

ราคาปลีก : 1,500 บาท
ราคาสมาชิก : 1,100 บาท
คะแนน  :   190 PV

AILADA Nutrients Luminous Serum

เซร่ัมนวัตกรรม POLLUSTOP  ท่ีจะช่วยปกป้องผิว ฟื้นฟูผิวแห้งกร้าน 
ปรับสภาพผิว ชะลอการเกิดร้ิวรอย พร้อมบํารุงผิวหน้าให้แลดูอ่อนเยาว์ 
กระจ่างใส อย่างเป็นธรรมชาติ

Pollustop ฟล์ิมท่ีเกิดจากการรวมตัวของ Pollysaccharide เป็นปราการ
ผิวช้ันท่ี 2 ช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะต่างๆท่ีทําร้ายผิวให้แก่กว่าวัยด้วย
คุณสมบัติเด่น 3 ประการ คือ
1. ลดการเกิดอนุมูลอิสระจากมลภาวะ
2. ลดอาการอักเสบของผิว
3. ลดการยึดเกาะของมลภาวะบนช้ันผิว

วิธีใช้ : ลูบไล้บํารุงท่ัวใบหน้าและลําคอเป็นประจําทุกๆ วัน เช้า-เย็น
 
ปริมาณสุทธิ 30 กรัม

เลขท่ีใบรับแจ้ง  10-1-6200022471
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ไอลดา นูเทรียนส์ ไพรเมอร์ ซันสกรีน

ราคาปลีก  : 1000 บาท
ราคาสมาชิก : 800 บาท
คะแนน  :  140 PV

AILADA Nutrients Primer Sunscreen

กันแดดสูตรพิเศษด้วยเน้ือครีมบางเบา ซึมเร็ว ไม่อุดตันบนผิวหน้า ไม่ก่อให้เกิดสิวปกป้องผิวจาก
แสงแดดและมลภาวะด้วย POLLUSTOP ท่ีจะช่วยปกป้องผิว 2 ช้ัน จากรังสี UVA และ UVB 
ด้วยค่า SPF 50 PA+++ ปกป้องผิวยาวนานท้ังวัน พร้อมผสานการทํางานของสารสกัดจาก
ธรรมชาติ เติมความชุ่มช้ืนให้แก่ผิวหน้าปรับผิวให้กระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ

Pollustop ฟล์ิมท่ีเกิดจากการรวมตัวของ Pollysaccharide เป็นปราการผิวช้ันท่ี 2 ช่วยปกป้อง
ผิวจากมลภาวะต่างๆท่ีทําร้ายผิวให้แก่กว่าวัยด้วยคุณสมบัติเด่น 3 ประการ คือ
1. ลดการเกิดอนุมูลอิสระจากมลภาวะ
2. ลดอาการอักเสบของผิว
3. ลดการยึดเกาะของมลภาวะบนช้ันผิว

วิธีใช้ : ลูบไล้เน้ือครีมท่ัวใบหน้าและลําคอ ก่อนออกแดดเป็นประจําทุกวัน 
(ควรใช้เป็นประจําทุกเช้าหลังการบํารุงผิว) 
 
ปริมาณสุทธิ 20 กรัม

เลขท่ีใบรับแจ้ง  10-1-6200023403



28

ไอลดา ดีพ คลีน แอนด โพรเทค เฟเชียล โฟม กลิ่น ฮานา

ราคาปลีก : 550 บาท
ราคาสมาชิก : 450 บาท
คะแนน : 80 PV

AILADA Deep Clean and Protect
Facial Foam Hana Scent

ผลิตภัณฑทำความสะอาดผิวหนา ทำความสะอาดผิวไดหมดจด ขจัดสิ่งสกปรก
ที่อุดตันไดอยางล้ำลึก พรอมเติมคอลลาเจน ไฮยา (Sodium Hyaluronate) ให
ผิวชุมน้ำ ชุนชื้น ไมแหงกราน ผสานดวยคุณประโยชนจากสารสกัดธรรมชาติ 
และมีคุณสมบัติที่โดดเดน Anti-Pollution ปกปองผิวจากมลภาวะ ฝุนละออง 
แสงแดดเนื้อโฟมเนียนนุม ฟองละเอียด ทำใหผิวแลดูกระจางใสอยางเปน
ธรรมชาติ ไมหมองคล้ำ ผิวแลดูสุขภาพดี

วิธีใช : ลูบไลโฟมบนใบหนาที่เปยก นวดวนใหทั่วใบหนา ลางออกดวยน้ำสะอาด 
           ใชทำความสะอาดใบหนาเชา-เย็น 
 
ปริมาณสุทธิ 90 กรัม

เลขที่ใบรับแจง 13-1-6300031372

TRUSTED
PROTECTION
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ผลิตภัณฑสบูสำหรับผิวหนา
AILADA Sesamin Soap

ราคาปลีก : 320 บาท
ราคาสมาชิก : 250 บาท
คะแนน : 40 PV

เลขที่ใบรับแจง 10-1-6100055233

เผยผิวใส…อยางมั่นใจดวยไอลดา เซซามิน โซป บำรุงผิวพรรณใหสดใส เพิ่มความชุมชื่นใหผิว 
ทำความสะอาดไดอยางล้ำลึก ผิวเนียนนุมกระจางใสอยางเปนธรรมชาติ อุดมไปดวยสารสกัด
จากธรรมชาติ
• สารสกัดจากเซซามิน ลดอาการอักเสบ เพิ่มการสังเคราะหตอลลาเจนและกรดไฮยาลูรอนิค 
เสริมประสิทธิภาพการทำงานของวิตามินอีเพิ่ม 10 เทา
• น้ำมันมะพราว บำรุงผิวพรรณใหเปลงปลั่ง ไมแหงกราน ชะลอริ้วรอยทำใหผิวดูออนเยาว
• รังไหม กักเก็บความชุมชื้นของผิว ทำใหผิวพรรณเนียนนุม กระชับ เปลงปลั่ง พรอมลดเลือน
รอยดำใหดูจางลง

วิธีใช : ฟอกสบูใหเกิดฟอง ลูบไลทำความสะอาดทั่วใบหนาและผิวกาย จากนั้น
           ลางออกดวยน้ำสะอาด

ปริมาณสุทธิ 100 กรัม
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ผลิตภัณฑยาสีฟน ทำความสะอาดชองปาก
AIDENT

ราคาปลีก :  250 บาท
ราคาสมาชิก :  185 บาท
คะแนน :  25 PV

เลขที่ใบรับแจง 10-1-5701821

ยาสีฟนสมุนไพร ผสมสารสกัดโสม ไมมีสวนผสมของแปงและสารขัดฟน ไมทำลายสารเคลือบฟน 
ทำใหฟนสะอาดล้ำลึกพรอมการบำรุงชองปากที่ดีกวา ที่ชวยลดกลิ่นปากและอาการเสียวฟนอันเกิด
จากความเย็น ความรอน อาหารรสเปรี้ยว  เพื่อสุขภาพเหงือกและฟนที่แข็งแรง ทำใหลมหายใจสะอาด
หอมสดชื่น เพิ่มความมั่นใจ เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว

วิธีใช : บีบเนื้อยาสีฟนประมาณ 3/4 นิ้ว บนแปรงสีฟน แปรงฟนใหทั่วทุกซี่อยางนอย 1-2 นาที วันละ 
2 ครั้ง เชาและกอนนอนเปนประจำ

ปริมาณสุทธิ 120 กรัม
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ราคาปลีก : 480 บาท
ราคาสมาชิก : 380 บาท
คะแนน : 40 PV

เลขที่ใบรับแจง 10-1-6300029020

ครีมอาบน้ำสูตรเขมขนผสานพลังการปกปองดวยสารสกัดจากธรรมชาติ 
ทำความสะอาดผิวกาย ฟนฟูผิวกายใหเนียนนุม ที่มีประสิทธิภาพชวยลดการ
สะสมของแบคทีเรียอุดมไปดวยสารสกัดนานาชนิด เชน อารแกนออย วิตามิน
อี วิตามินบี สารสกัดจากเบอรรี่ 5 ชนิด ชวยทำความสะอาดผิวกายใหสะอาด 
ปลอดภัยและบำรุงผิวใหเนียนนุมชุมชื่นดูสุขภาพดีแลดูกระจางใสอยางเปน
ธรรมชาติ  

วิธีใช : ใชทำความสะอาดผิวกาย เชา-เย็น

ปริมาณสุทธิ 450 มิลลิลิตร

PROTECT PLUS
MOISTURIZING
BATH CREAM
ไอบอดี้ โพรเทค พลัส มอยสเจอรไรซ่ิง บาธครีม

TRUSTED
PROTECTION



TRUSTED
PROTECTION
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ราคาปลีก : 450 บาท
ราคาสมาชิก : 360 บาท
คะแนน : 50 PV

เลขที่ใบรับแจง 10-1-6300029021

แชมพูสูตรเขมขนผสานพลังการปกปอง มีประโยชนชวยลดการสะสมของแบคทีเรีย
และยังอุดมไปดวยสารสกัดนานาชนิดที่ชนะเลิศรางวัลนวัตกรรม ชวยบำรุงหนังศีรษะ 
มีอารแกนออยจากธรรมชาติ วิตามินอีสูง น้ำมันอโวคาโด วิตามินซี และสารสกัดจาก
น้ำผึ้งชวยทำความสะอาดเสนผมไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

วิธีใช : ใชทำความสะอาดเสนผมและหนังศีรษะ
แลวลางออกใหสะอาด

ปริมาณสุทธิ 250 มิลลิลิตร

PROTECT PLUS 
MOISTURIZING
SHAMPOO
ไอบอดี้ โพรเทค พลัส มอยสเจอรไรซ่ิง แชมพู



TRUSTED
PROTECTION
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ราคาปลีก : 350 บาท
ราคาสมาชิก : 300 บาท
คะแนน : 50 PV

เลขที่ใบรับแจง 10-1-6300029022

ครีมนวดผมสูตรเขมขน ดวยผสานพลังการปกปองที่มีประสิทธิภาพลด
การสะสมของเชื้อแบคทีเรีย อุดมไปดวยสารสกัดนานาชนิดชวยบำรุงหนัง
ศีรษะ ไฟโตโปรตีนจากพืช 4 ชนิด โอเมกาบลูเทคโนโลยีจากอิตาลี น้ำมัน
มะพราวสกัดเย็น อารแกนออย อโวคาโด วิตามินซี สารสกัดจากน้ำผึ้ง ชวย
บำรุงเสนผมใหนุมสลวยและสะอาดปลอดภัย

วิธีใช : ชโลมครีมบำรุงเสนผมที่เปยกใหทั่วทิ้งไว 5-10 นาที 
แลวลางออกใหสะอาด

ปริมาณสุทธิ 200 กรัม

PROTECT PLUS
MOISTURIZING
CONDITIONER
ไอบอดี้ โพรเทค พลัส มอยสเจอรไรซ่ิงคอนดิช่ันเนอร
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Bedding From Nano Zinc Oxide

ชุดเครื่องนอนนวัตกรรม International innovation award 2017 ผาที่ทอดวยเสนใยที่มีสวนผสมของ 
Nano Zinc Oxide จะสงผลใหการฆาเชื้อยังคงมีประสิทธิภาพอยางถาวร ชวยปกปองเชื้อแบคทีเรีย 
99.9% ชวยใหการนอนหลับ หลับลึกไดมากกวาเดิม ซึ่งสงผลใหรางกายหลั่ง  Growth Hormone เพิ่ม
ขึ้น เพิ่มคุณภาพการนอน มั่นใจปลอดภัยจากเชื้อแบคทีเรียขณะนอนหลับ เพิ่มพลังงานใหชีวิตที่เต็มเปยม 

หมอนสุขภาพ
(Healthy Pillow)

ผาหมสุขภาพ
(Healthy Blanket)

ปลอกหมอนสุขภาพ
(Healthy Pillowcase)

หมอนสุขภาพ (Healthy Pillow)
ราคาปลีก  :  2,900 บาท
ราคาสมาชิก :  2,590 บาท
คะแนน  :   350 PV

ผาหมสุขภาพ (Healthy Blanket)
ราคาปลีก  :  5,000 บาท
ราคาสมาชิก :  4,500 บาท
คะแนน :    600 PV

ปลอกหมอนสุขภาพ (Healthy Pillowcase)
ราคาปลีก  :  900 บาท
ราคาสมาชิก :  780 บาท
คะแนน  :   100 PV



กินอาหารเปนยา

ดีกวา
กินยาเปนอาหาร

A I Y A R A  P L A N E T

จัดทำโดย บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด รูปภาพและขอความเปนลิขสิทธิ์ถูกตองของบริษัทฯ
หามทำการแกไข ดัดแปลงเพิ่มเติม หรือทำซ้ำโดยไมไดรับอนุญาตจากบริษัทฯ


