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SUPER CONCENTRATE SERUM

“ ซีรั่ม เพ�อการดูแลผิวอยางเขมขน ”

HYA

รหัส 84043 ปริมาณสุทธิ 29 ml 

ราคา 1,200 บาท

ปฎิบัติการดูแลผิวดวย

3 กลไกพิเศษ

เติมน้ำใหผิว ฉ่ำน้ำ อิ่มฟูยิ่งกวาเดิม

เสริมโครงสรางผิว ใหผิวแข็งแรง

ริ้วรอยแลดูจางลง 

ล็อคความชุมชื้น ใหผิวอิ่มน้ำยาวนาน

เนื้อซีรั่มเขมขน บางเบา

ซึมเขาสูผิวไดอยางล้ำลึกและรวดเร็ว

ดวยเทคโนโลยี

 Advanced

HYA-Cera Booster

NEW
Product

3 mac41.pdf   2   05/01/2022   17:28



“เสร�มผิวแกรง Strong”
การันตีผิวเดง

อิ่มน้ำ เนียนใส ตองใชคูนี้

กิฟฟารีน ไฮยา อินเทนซีฟ

ไวทเทนนิ่ง พรี-ซีรั่ม

รหัส 84032 ราคา 600 บาท

กิฟฟารีน ไฮยา ซุปเปอร

คอนเซนเทรท ซีรั่ม

รหัส 84043 ราคา 1,200 บาท

4 mac41.pdf   1   05/01/2022   17:42



“ใชคูกัน”
เพ�อผิวสมบูรณแบบ

ผิวเดง
เร�ยบเนียน ตึงกระชับ

ผลัดเซลลผิว
อยางออนโยน

ใหผิวแลดูกระจางใส

เติมน้ำใหผิว
ผิวฉ่ำน้ำ อิ�มฟูยิ�งกวาเดิม

เสร�มโครงสรางผิว
ใหผิวแข�งแรง ร�้วรอยแลดูจางลง

ล็อคความชุมช�้น
ใหผิวอิ�มน้ำยาวนาน

“ใชคูกันทุกวัน”
เพ�อผิวดูดียิ่งขึ้นกวาเดิม

   STEP 1 
เปดการบำรุงผิวดวย

HYA Intensive

Whitening Pre-Serum

ครั�งละประมาณ 1 หลอด
เปนประจำทุกเชาและกอนนอน

HYA Super

Concentrate Serum

ครั�งละประมาณ 1 หลอด 
เปนประจำทุกเชาและกอนนอน 
ตามดวยผลิตภัณฑบำรุงผิวอื่นๆ

   STEP 2
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มัลติ เกรน ซีเรียล มิกซ พิสตาชิโอ

แครนเบอรรี อัลมอนด & ลูกเกด 

รหัส 41570 ขนาด 175 กรัม

(11 ชิ้น/กลอง)

ราคา 250 บาท

ไม ใสแปง

ไม ใสเนย

ใชอบ 

ไมทอด

ธัญพืชรวม 9 ชนิด  

(เมล็ดฟกทอง, พิสตาชิโอ, อัลมอนด, ขาวโอต, ถั่วลันเตา, ถั่วเหลือง, ถั่วเขียว, ถั่วแดง, ถั่วดำ)

ผลไม 2 ชนิด

(แครนเบอรรี, ลูกเกดสีทอง)

ไขมันทรานส 0 %

โปรตีน 4 กรัม/ชิ้น (โปรตีนจากไขขาว, โปรตีนจากธัญพืช)

พลังงาน 77 กิโลแคลอรี/ชิ้น

ไมใสน้ำตาล ใชมัลทิทอลเปนสารใหความหวานแทนน้ำตาล

มัลติ เกรน ซีเรียล มิกซ
พิสตาชิโอ แครนเบอรรี อัลมอนด & ลูกเกด

NEW
PRODUCT
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อเมร�กาโน

รอยัลคราวน  อเมร�กาโน กาแฟปรุงสำเร็จ (อาราบิกาผสมโรบัสตา)

รสชาติกาแฟแท 2 สายพันธุ (อาราบิกาผสมโรบัสตา)

ไขมันทรานส 0%

โคเลสเตอรอล 0%

ไมมีน้ำตาล

ไมหวาน (ไมใสสารใหความหวานแทนน้ำตาล)

พลังงานต่ำ

10 Kcal
ตอซอง

พลังงานต่ำ

10 Kcal
ตอซอง

รอยัลคราวน

อรอย เขมขน ถูกใจคอกาแฟ

รหัส 41218 ขนาด 30 ซอง (3 กรัม / ซอง) ราคา 170 บาท

ละลายได
ในน้ำรอน
และเย็น

ไมมีน้ำตาล

ไมหวาน
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Fah Talai Jone
Refreshing Mouth Spray

ฟาทะลายโจร ร�เฟรชช�่ง เมาท สเปรย

เมาท สเปรย ฟาทะลายโจร
ฉีดพนเพื่อดูแลชองปากไดทุกวัน
ใหคุณมั่นใจ และเสร�มการดูแลมากข�้นกวาเดิม

เสร�มความมั่นใจระหวางวัน 

หร�อหลังรับประทานอาหาร

ลดกลิ่นปากไมพึงประสงค

ลมหายใจหอมสดช�่นยาวนาน

ดูแลชองปาก และเหง�อก

ใหแลดูสุขภาพดี

กิฟฟาร�น ฟาทะลายโจร ร�เฟรชช�่ง เมาท สเปรย
รหัส 84061 ปร�มาณ 17 มล. ราคา 190 บาท

สารสกัดฟาทะลายโจร

ยับยั้งเช�้อแบคทีเร�ย

ตานอนุมูลอิสระ

สารสกัดกระชาย
 ยับยั้งการเกิดคราบจ�ลินทร�ยที่ทำให

เกิดฟนผุ และลดโอกาสการเกิด

เหง�อกอักเสบ

ดูแลเหง�อก และระงับกลิ่นปาก

ไมพึงประสงค

สารสกัดใบฝรั่ง

ตานการอักเสบ ดูแลเหง�อก

ใหแข็งแรง

สารสกัดคาโมมายล

กลิ่นหอม เย็น สดช�่น

และยับยั้งเช�้อแบคทีเร�ย

น้ำมันเปปเปอรมิ้นท

ลดการสะสมของคราบแบคทีเร�ย

และคราบพลัค

Cetylpyridinium Chloride

NEW
PRODUCTNEW
PRODUCT
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PRODUCT

บารคดัจข

ดจดมหดไ
งุฟมอห ดาอะสกัซ

ดาอะสมาวคำทราสยวด

นนแงฝบารค

จากธรรมชาติ

นอืดเำจะรป

Proteolytic
Enzyme

กิฟฟาร�น ลอนดร� ลิคว�ด (สเตน ร�มูฟเวอร)
ผลิตภัณฑทำความสะอาดชุดชั้นในและแพรพรรณ สูตรขจัดคราบหนัก

รหัส 11702 ปร�มาณ 500 มล. ราคา 200 บาท
เสื้อผาที่เปอน

คราบสกปรกทั่วไป

ชุดชั้นใน กางเกงนอน ผาขนหนู

ผาปูที่นอน ผารองซับประจำเดือน
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เร�องริ้วรอย อยายอมแพ

ดูแลผิวเปนพิเศษดวยคูนี้

ริ้วรอยตื้นและลึกแลดูจางลง

ผิวเรียบเนียน

ผิวอิ่มฟู ตึงกระชับ

กิฟฟารีน ซุปเปอร วิตามิน อี

รหัส 15030 ราคา 750 บาทกิฟฟารีน แอสตาแซนธิน

เอจ-ดีไฟอิ้ง เฟเชียล ครีม

รหัส 15021 ราคา 560 บาท
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       ตะกราของขวัญเกรดพรีเมียมทรงเหลี่ยม ตกแตงปายหนังโลโก

Giffarine รองรับน้ำหนักไดดี หูจับแข็งแรง บุดานในตะกราดวยผาลินิน

อยางดี ดีไซนเรียบหรูทันสมัย เสริมคุณคาสินคาที่จัดวาง เหมาะสำหรับ

สงมอบเปนของขวัญในโอกาสพิเศษตางๆ มีใหเลือก 2 สี 

Giff Basket กิฟฟ บาสเกต

Classy Beige คลาสซี่เบจ

Teddy Bear เท็ดดี้ แบร

Soft Gray ซอฟทเกรย

ขนาด 39 x 28 x 13 ซม.

รหัส 81706 ราคา 299 บาท / 20 PV

ขนาด 45 x 33 x 16 ซม.

รหัส 81707 ราคา 369 บาท / 20 PV

ขนาด 42 x 30 x 16 ซม.

รหัส 81705 ราคา 329 บาท / 20 PV

ใสความสุขกับผลิตภัณฑกิฟฟารีนในวันพิเศษของคุณ กับตะกราหวาย

สีขาวงานละเอียดประณีต หุมดวยผาสีน้ำตาลลายตารางกุนขอบขาว 

เติมความนารักดวยตุกตาหมีดานหนา สรางรอยยิ้มทั้งผูรับและผูให 

ขนาด 45 x 33 x 15 ซม.

รหัส 81697 ราคา 369 บาท / 20 PV
หมายเหตุ : ราคาดังกลาวเฉพาะตะกรา ไมรวมสินคากิฟฟารีน

M

M

L
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Beary Giff แบรี่ กิฟฟ

Sweety Sky

สวีทตี้ สกาย

ตะกราสานเกรดพรีเมียมทรงเหลี่ยมสีน้ำตาล รับน้ำหนักไดดี

ดีไซนคลาสสิก ชวยเพิ่มความประทับใจดวยตีกตาหมีแบรี่ 

และผาลายสกอตสุดนารัก ขนาด 30 x 42 x 16 ซม.

รหัส 81672 ราคา 259 บาท / 20 PV

ตะกราหวายสานเกรดพรีเมียม

ทรงสี่เหลี่ยมผืนผาบุผาลูกไม

สีฟาออน สะอาดตา 

ขนาด 45 x 33 x 15 ซม. 

รหัส 81315 

ราคา 250 บาท / 30 PV

Florisia

ฟลอริเซีย

ตะกราของขวัญบุผาลายดอกไม

สไตลคลาสสิก แตงชายดวย

ผาลูกไมสวยงาม

ขนาด 45 x 33 x 15 ซม.

รหัส 81169

ราคา 250 บาท / 30 PV

Modern Scotch โมเดิรน สกอต

ตะกราสานเกรดพรีเมียมทรงสี่เหลี่ยมผืนผา บุผาลายตาราง

ตกแตงดอกไมสีขาว เสริมใหสินคาในตะกราโดดเดน 

ขนาด 34 x 45 x 15 ซม.

รหัส 81674 ราคา 290 บาท / 30 PV

ตะกราหวาย ทุกรุนทุกขนาด

ริบบิ้น 2 ชิ้น (คละแบบ)
พร�อมการ�ดอวยพรแถมฟร�! 

หมายเหตุ : ราคาเฉพาะตะกร�า ไม�รวมผลิตภัณฑ�

A B C

Happy Bag แฮปป แบค

มอบความประทับใจแดผูรับดวยถุงของขวัญกิฟฟารีน

ดีไซนสวยหรู 

A. Happy Bag (Pink) แฮปป แบค (พิ้งค) 

รหัส 90415  ราคา 20  บาท / 2 PV

B. Happy Bag (Blue) แฮปป แบค (บลู)

รหัส 90416  ราคา 20 บาท / 2 PV

C. Happy Bag (Blue Scott) แฮปป แบค (บลู สกอต)

รหัส 90417  ราคา 20 บาท / 2 PV

หมายเหตุ : ราคาเฉพาะถุงของขวัญ ไม�รวมผลิตภัณฑ�
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หลับสบายทุกค่ำคืน กับผาหมระดับพรีเมี่ยม ผลิตจากโพลีเอสเตอร 100%  (Flannel Quality)  น้ำหนักเบา นุมละมุนเปนพิเศษ อุนสบาย

ทุกครั้งที่หม ดวยความหนา 240 GSM / PC Weight 527G ขนาด 130 x 160 ซม. ทำความสะอาดไดทั้งแบบซักมือและซักเคร�อง 

มีใหเลือกถึง 9 ลายทันสมัย

รหัส 81694 ราคา 199 บาท / 20 PV

Softy ซอฟตี้

A B C

D E F

G H I

Forget Me Not 

ฟอรเก็ตมีนอท 

Lining Art

ไลนนิ่ง อารต 

Cotton

คอตตอน 

Florist

ฟลอริสต

Stars

สตารส

Sailer

เซลเลอร 

Blomming

บลูมมิ่ง 

Catty

แคตตี้ 

Classic Pink

คลาสสิค พิ้งค 

Sleep Well สลีปเวลล  

เพิ่มความอุนสบาย หลับสนิทในทุกค่ำคืน พรอมต�นรับวันใหมอยางสดใส  ดวยผานวมเนื้อหนา

ทำจากผาคอตตอน 300 D ไสในเปนใยขนเปดเทียม จึงนุมเบาสบาย ไมรอน ไมหนักตัว มาพรอม

บรรจุภัณฑสวยหรู ถุงผาโปรง ติดลูกไมขอบบน และปายหอยหนังรูปดาว โลโกกิฟฟารีน เหมาะสำหรับ

มอบเปนของขวัญใหคนที่คุณรัก มีใหเลือก 3 ลายสวยหวาน  ขนาด 60 x 80 นิ้ว  

A Florisa  ฟลอริสซา    B Nature leaf เนเจอร ลีฟ   C Polar Bear  โพลา แบร  

รหัส 81642 ราคา 369 บาท / 30 PV
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ผาเช็ดตัวซอฟทตี้ เนื้อผานุมละมุนผิว

ผลิตจากไมโครไฟเบอร 100% น้ำหนักเบา

ระบายอากาศไดดี  จึงไมเกิดกลิ่นอับชื้น 

ซึมซับน้ำไดมากกวาเสนใยจากธรรมชาติ 

7-10 เทา ไมเปนแหลงสะสมของเช้ือแบคทีเรีย

และสิ่งสกปรก ทนทาน ซักทำความสะอาด

ไดมากกวา 300 ครั้ง โดยเสนใยยังคงนุม

ไมแข็งกระดาง ขนาด 70 x 140 ซม. 

มีใหเลือก 5 ลาย

รหัส 81684 ราคา 89 บาท / 10 PV

Anchor

สมอเรือ 4

Love

เลิฟ 1
Softy Towel ซอฟทตี้ เทาเอิล

2Starfish

ปลาดาว

Sea  Sand  Sun

ซีแซนดซัน 3
Slippers  Lovers

รองเทาแตะคูรัก 5

แคท เดวิล

Cat Devil หมอนรองคอนองแมว ผลิตจากผาสักหลาดเน้ือด

นุมแนนเหมาะกับชวงคอ เพ�อการนอนท่ีแสนสบาย

มีใหเลือก 2 สี

รหัส 81584 ราคา 150 บาท / 20 PV

สวีท โรส

Sweet Rose ชุดจานชามเซรามิคเนื้อดี

พิมพลายกุหลาบสวยหรู

ใน 1 ชุดมี 5 ใบ

รหัส 81230 

ราคา 469 บาท / 20 PV

เดอะแรบบิท

The Rabbit

กระจกแตงหนาพับได

สามารถตั้งขณะใชงาน

มี 2 ลายสุดนารัก 

ขนาด 15 x 21 ซม. 

รหัส 81646 

ราคา 59 บาท / 5 PV

A. The Rabbit

    เดอะแรบบิท

B. Swimming Cat

   สวิมมิ่ง แคท

แคนดี้ แลมป

Candy Lamp

โคมไฟตั้งโตะลายขนม หลอด LED 

ปรับระดับได 150 องศา 

ขนาด 30 ซม. มี 2 สี

รหัส 80875

ราคา 259 บาท / 20 PV

A

B

สวิมมิ่ง แคท

Swimming Cat

A

B
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ชายนี่ ตูน

Shiny Toon
กระเปาใสเหรียญทรงครึ่งวงกลม สวยงามไมเหมือนใคร มีซิปเปด-ปด 

ขนาด 13 x 8 ซม. มีใหเลือก 3 แบบ

รหัส 81656 ราคา 45 บาท / 5 PV

คิวว

Quill

ปากกาขนนกชนิด

หัวเข็ม ไสสีดำ เสนเล็ก

เขียนสวยคมชัด มีให

เลือก 4 สี

รหัส 81653 

ราคา 29 บาท / 5 PV

ซากุระ

Sakura

ปากกาหัวเข็ม เสนเล็ก

คมชัด ปลอกปากกา

ตกแตง ดอกซากุระมี

ใหเลือก 2 สี

รหัส 81652 

ราคา 29 บาท / 5 PV

A

B

C

ฟลอรา

Flora

แปรงหวีผมรูปดอกไม

ใชสำหรับสางผมที่พันกัน 

โดยไมทำใหผมขาด 

พรอมนวดหนังศีรษะ

ขณะแปรงผมขนาดกะทัดรัด 

มี 2 สี

รหัส 81579

ราคา 30 บาท / 2 PV

DAISY

เดซี่

A

A

A

B

B

B

C

CD

D

ปากกาหัวเข็ม ขนาดเล็ก

เสนเล็กคมชัด เติมความสนุก

ดวยดอกเดซี่ที่ ไหวดุกดิ๊ก

ทุกครั้งที่เขียน ทำจากยาง

จึงนุมมือขณะใช 

มีใหเลือก 4 สีสวยหวาน 

A.สีฟา  B. สีชมพู  

C. สีมวง  D. สีสม 

รหัส 81651

ราคา 29 บาท / 5 PV
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ชุดหยือกพรอมแกวน้ำ 4 ใบขนาดบรรจุ 2 ลิตร ผลิตจากพลาสติกอยางดี ทน

อุณหภูมิ 0-100 C มี 3 สี

รหัส 80781 ราคา 129 บาท / 10 PV

พริตตี้ แบรPretty Bear

พวงกุญแจนองหมีแสนสวยในชุดกระโปรง

รหัส 81547 ราคา 79 บาท / 8 PV

คลีน แอนด เคลียร

Clean & Clear
อุปกรณเพ�อการดูแลเล็บชองหู และตัดแตงขนคิ้วให

ไดรูปสวย ครบเซ็ทในกลองเดียว วัสดุทำจากอลูมิเนียม

คุณภาพเยี่ยม มี 3 ลาย 

รหัส 81557 ราคา 129 บาท / 10 PV

A

C

B

C

A. Flora ฟลอรา B. White Roset ไวท โรเซท C. Daisy เดซี่

A หมีนอยเทียนา (ขนาด 14.5 ซม.) 

B หมีนอยแอบบี้ (ขนาด 15.5 ซม.) 

C หมีนอยลูเซีย (ขนาด 14.5 ซม.)

A

B

D

C

ทราเวล บอทเทิล เซท

Travel Bottle Set สะดวกครบครันขณะเดินทาง ดวยชุดขวด

แบงขนาดพกพา 4 ชิ้น และตลับใสครีม 4 ชิ้น

บรรจุในกระเปาซิปใส เปนระเบียบในการจัดเก็บ

รหัส 81581 ราคา 65 บาท / 5 PV

AB
C

คริสตัลCrystal

โรสออฟเลิฟ

Rose of Love

กระจกพับทรงแอปเปลขนาดพกพา

ลายกุหลาบสวยหวาน กระจกใชได

ทั ้งแบบปกติและแบบขยายขนาด 

มีใหเลือก 4 ลาย ขนาด 7.5 x 6.5 ซม.

รหัส 81648 ราคา 69 บาท / 5 PV
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สะดวก อิ่มอรอยไดงายๆ เพียง
น้ำยากระชาย 1 ซอง (42 กรัม)

เติมน้ำรอน 100 มล. คนใหเขากัน
(สามารถปรับเพิ่มลดปร�มาณน้ำได เพื่อความเขมขนที่ตองการ)

น้ำยากระชาย (อาหารไทยภาคกลาง)
ตรา กิฟฟาร�น

รหัส 41621 ขนาด 6 ซอง (42 กรัม / ซอง)

ราคา 240 บาท

สามารถรับประทานรวมกับ

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

เสนหมี่

ขาวสวย

น้ำยากระชาย
N A M  Y A  K R A C H A I

รสชาติเขมขนถึงเครื่อง
กินคูกับอะไรก็อรอย 

â»ÃµÕ¹

¡ÃÑÁ / «Í§
8

¾ÅÑ§§Ò¹

¡ÔâÅá¤ÍÃÕ / «Í§
210

ำตนางงัลพ

25
Kcal/ซอง

ีซนิมาติว

งูส

ีมน้ำตาลมไ

นาวหมาวคหใราสชใ

นน้ำตาลทแ

นาวหาญหกาจดักสราส(

)สลโารคูซ ะลแ

Salmon Collagen Plus+
แซลมอน คอลลาเจน พลัส+

ผลิตภัณฑเสริมอาหารคอลลาเจนผสมทับทิมชนิดผง ตรา กิฟฟารีน

รหัส 41717 ขนาด 6 ซอง / กลอง (6.145 กรัม / ซอง) ราคา 600 บาท

ชงงาย พกพาสะดวก

ดวย 2 พลังคุณคาจาก

แซลมอน คอลลาเจน เปปไทด

และคอลลาเจน เปปไทด 5,000 มก.

จากประเทศญี่ปุน      

โฉมใหม รูปแบบซอง
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ผลิตภัณฑแอลกอฮอลทำความสะอาดมือ

สูตร Alcohol 75% v/v

ถนอมมือ ไมเหนียวเหนอะหนะ

ฆาเช�้อไดเต็มประสิทธ�ภาพ

เจลแอลกอฮอล
ลางมือ (FOOD GRADE)

สะอาด หอม ถนอมมือ แมลางบอย

ฉีดหนากากผา

หอมสดช�น

ลดปญหากลิ่นไมพึงประสงค

75%

สะอาด

ปลอดภัย

ดวยเอทิลแอลกอฮอล 

food grade

Alcohol

v/v

สูตร 99% Natural

ถนอมมือ

ปราศจาก

เมทิลแอลกอฮอล 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

กลิ่น Little Orange 

หอมสดช�น

Giffarine Hygienic Hand Spray Rose Peach

กิฟฟารีน ไฮจีนิค แฮนด สเปรย โรสพีช

รหัส 15027 ปริมาณสุทธิ 50 มล.
ราคา 99 บาท ราคาสมาชิก 74.25 บาท

Giffarine Hygienic Alcohol 

Spray Little Orange 

กิฟฟารีน ไฮจีนิค แอลกอฮอล สเปรย

ลิตเติ้ล ออเรนจ

รหัส 15029 ปริมาณสุทธิ 50 มล.
ราคา 99 บาท ราคาสมาชิก 74.25 บาท

Giffarine Hygienic Refreshing Alcohol Spray

กิฟฟารีน ไฮจีนิค รีเฟรชชิ่ง แอลกอฮอล สเปรย

รหัส 15028 ปริมาณสุทธิ 50 มล.
ราคา 99 บาท ราคาสมาชิก 74.25 บาท

Giffarine Hygienic Hand Sanitizer Gel

กิฟฟารีน ไฮจีนิค แฮนด ซานิไทเซอร เจล

รหัส 14807 ปริมาณสุทธิ 75 มล. 
ราคา 106 บาท ราคาสมาชิก 79.50 บาท

Giffarine Hygienic Hand Sanitizer

กิฟฟารีน ไฮจีนิค แอนด ซานิไทเซอร

รหัส 14809 ปริมาณสุทธิ 500 มล.
ราคา 340 บาท ราคาสมาชิก 255 บาท

75%

แอลกอฮอล

food grade

ฆาเชื้อโรค

เต็มประสิทธิภาพ

กลิ่นหอมจากธรรมชาติ

Peppermint Oil

Eucalyptus Oil 

Spearmint Oil

สูตร 99% Natural

เหมาะสำหรับ : เด็ก 6 ขวบขึ้นไป, เด็กอายุน�อยกว�า 6 ขวบ
ระหว�างใช� ควรอยู�ในการดูแลของผู�ใหญ�

Alcohol

75%
v/v 

Food

Grade

Giffarine Foaming Hand Wash

กิฟฟารีน โฟมมิ่ง แฮนด วอช

รหัส 84041 ปริมาณสุทธิ 230 มล.
ราคา 120 บาท ราคาสมาชิก 90 บาท

20 M41.pdf   1   05/01/2022   21:17



P
R
O
D
U
C
T

N
E
W

กิฟฟารีน ไฮจีนิค มัลติ เซอรเฟส 76 เปอรเซ็นต

เอทิลแอลกอฮอล

รหัส 14810 ราคา 132 บาท

กิฟฟารีน หัวสเปรย

สำหรับผลิตภัณฑแอลกอฮอล

รหัส 90739 ราคา 20 บาท
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Ultraformer
หนาแนนผิวกระชับ

ราคาปกติ 40,000 บาท
ลดเหลือ 15,900 บาท

พิเศษแถมฟรี!!! ทรีทเมนท
บำรุงผิว 1 คอรส

5 ครั้ง

รักษาปญหา

รอยดำสิว
ดวยเลเซอร

ราคา 4,900 บาท
4 ครั้ง รักษาปญหา

หลุมสิว

ผิวไมเรียบ
(เฉพาะจุด)

ดวยเลเซอร Fine Scan

ราคา 6,990 บาท 
4 คร้ัง

ผิวกระจางใส
เนียนนุมทุกสัมผัส

กับโปรแกรมผลัดแลัวตองผลัก
ดวยเครื่อง

Diamond+Dermawave

ราคา 3,990 บาท 
4 คร้ัง

แลวความสวย ก็ ไม ใชเร�องยากอีกตอไป

Giffarineclinic www.giffarineclinic.co.th

02-618-4122
02-618-4110

 Aextox
โบท็อกสัญชาติเกาหลี

New!!!

คุณภาพดีและปลอดภัย อีกทางเลือกหนึ่ง
ของคนอยากลดริ้วรอยหรือหนาเรียว 
ใหดูสวยอยางเปนธรรมชาติในแบบตัวเอง 
จายงายสบายกระเปา
ราคาเพียง 5,900 บาท / 50 ยูนิต

ตั้งแตวันที่ 1-31 มกราคม 2565
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ผลิตภัณฑกิฟฟารีน

ชองทางการสั่งซ�้อ

สั่งซ�้อทาง LINE :
GIFFARINE Official
สแกน QR Code ดานลาง
หร�อ คนหา Line ID :

@giffarinethailand 
(เปดบร�การทุกวัน 08.00–19.00 น.)

สั่งซ�้อทาง
Facebook :
กิฟฟาร�น 1101
(เปดบร�การทุกวัน 08.00–19.00 น.)

สั่งซ�้อดวยตนเอง
กิฟฟารีนทุกสาขาใกลบานคุณ

สั่งซ�้อ ONLINE
จัดสงพัสดุทั่วประเทศ / คิดคาจัดสงตามน้ำหนัก

สั่งซ�้อทางโทรศัพท

App เดียวจบ ครบทุกความตองการ
ตัวชวยในการทำธุรกิจรูปแบบใหม รวบรวมทุกขอมูลกิฟฟาร�นบนโลกออนไลนไวในแอพเดียว

ดาวนโหลดงายๆ เพียงสแกน QR Code

GIFFARINEofficial

01

02

03
     โทร. 1101 (เปดบร�การทุกวัน 08.00–19.00 น.)

    แบบ PV เต็ม  : จัดสงพัสดุทั่วประเทศ * คิดคาจัดสงตามน้ำหนัก

    แบบ PV 65% : จัดสงพัสดุทั่วประเทศ * ยอดสั่งซ�้อขั้นต่ำ 900 บาทข�้นไป ฟร�คาจัดสง

     โทร. 0-2619-5222 (เปดบร�การทุกวัน 09.00–19.00 น.)

    บร�การเดลิเวอร�่ในเขตกรุงเทพฯ และปร�มณฑล
       จัดสงสินคาถึงมือคุณโดยพนักงานของเรา (คิดคาจัดสงตามระยะทาง)

     โทร. สั่งสินคาโดยตรงกับสาขาใกลบานคุณ (เฉพาะสาขาที่ใหบร�การ)

    จัดสงสินคาถึงมือคุณโดยพนักงานของเรา ใหบร�การในรัศมี 15 กม.จากสาขา     
 

1

2

3

(ล็อกอินเขาสูระบบ
โดยใสรหัสสมาช�ก 
และรหัสผาน
*กรณีเขาสูระบบ
ครั้งแรก “รหัสผาน”
คือ เลข 4 หลัก 
สุดทายของเลข
ประจำตัวประชาชน)

สั่งซ�้อผานเว็บไซต
ตลอด 24 ชม.
ที่ www.giffarine.com
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ตั้งแต 1- 31 มกราคม 2565

ในราคาพิเศษ
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ตั้งแตวันที่ 1- 31 มกราคม 2565 หรือจนกวาสินคาจะหมด

* สงวนสิทธิ์ ในการแถม หากสินคาหมดสตอก

ในราคาเพียงขวดละ

120.-
หมายเหตุ : สามารถนำ PV ไปสะสมรวมกับสินคาอ�น

เพ�อใชสิทธิ์แลกซื้อสินคาที่ติดดาวได

แลกซื้อ
ไดอีก 1

หรือ 2 ขวด

(ขนาด 700 ซีซี)

สั่งซื้อ 1 ขวด (ขนาด 700 ซีซี)

แลกซื้อ
ไดอีก 1 ขวด

(ขนาด 700 ซีซี)

ในราคาเพียงขวดละ

สั่งซื้อ 2 ขวด (ขนาด 700 ซีซี)

แลกซื้อ
ไดอีก 1 ขวด

(ขนาด 200 ซีซี)

ในราคาเพียงขวดละ

400.-

600.-

สั่งซื้อ 1 ขวด (ขนาด 200 ซีซี)

*สงวนสิทธิ์ ในการแลกซื้อ หากสินคาหมดสตอก

น้ำทับทิม
ขนาด 200 มล. 1 ขวด

69.-69.-

แลกซื้อ
สั่งซื้อ...

1ขวด

ขนาด 700 มล. รหัส 37319

น้ำทับทิม กรานาดา

น้ำทับทิม กรานาดา  รหัส 37319

ในราคาเพียง

สเตย ซ�  50 พลัส เบตากลูแคน แอนด ไฮยาลูรอน เฟเช�ยล มาสก ช�ต

แลกซื้อชิ้นที่ 2
ในราคาเพียง

49.-49.-

พิเศษ!!!

เม�อซื้อสินคา ในราคาปกติ 1 ชิ้น

แลกซื้อกลองที่ 2

ราคาเพียง

พิเศษ!!!

เม�อซื้อสินคา ในราคาปกติ 1 กลอง

จำนวน 3 ขวด

รับเพิ่มฟรี

ขนาด 700 มล. 1 ขวด
    

โปร

โม

ชั่น

พิ

เศษ!!

แถม

ฟรี

แถม

ฟรี

Salmon Collagen Plus+

แซลมอน คอลลาเจน พลัส

รหัส 41717 บรรจ� 6 ซอง / กลอง ราคา 600.-

219.-

ซื้อน้ำทับทิม

กรานาดา
ขนาด 700 มล. รหัส 37319

รหัส 10526 ราคา 160.- ราคาสมาช�ก 120.- / 120 PV
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กิฟฟารีน เฮอรบัล เฟรช

สบูกลีเซอรีน ผสมขาวหอมมะลิ

แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา 45.- 45.- 45.-

กิฟฟารีน เฮอรบัล เฟรช

สบูกลีเซอรีน ผสมเปลือกมังคุด

45.-
แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา

299.-
แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา 419.-
แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา

กิฟฟารีน เฮอรบัล เฟรช

สบูกลีเซอรีน ผสมหัวไชเทา

แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา

กิฟฟารีน กลีเซอรีน แอคเน

คลีนซิ่ง บารยัง อิมเมจิเนชั่น

แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา

1
2

แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา 199.-

กิฟฟารีน ฟอรเก็ต มี น็อต รูม

พารฟูม ดิฟฟวเซอร

กิฟฟารีน เบซิล แอนด ไลม รูม

พารฟูม ดิฟฟวเซอร

**แลกซื้อกลิ่นใดก็ไดในหมวดเดียวกัน

1

2

เมอริเนี่ยน โอลีฟ ออย

รหัส 82130 ราคาปกติ 380.-

แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา

209.-
แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา

109.-

แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา

52.-

ยาหมองสมุนไพรกิฟฟารีน

ยาแผนโบราณ ยาสามัญประจำบาน

รหัส 48016 ขนาดบรรจุ 5 กรัม/ขวด
ราคา 48 บาท

แลกซื้อชิ้นที่ 2
ในราคา 32.-

เรส-ซานอล

รหัส 80190 ราคาปกติ 800.-

แอสตา คิว

มิกซ แคโร ออริซานอล

รหัส 80180 ราคาปกติ 1,320.-

กิฟฟารีน สเปรยปรับอากาศ

กลิ่นยูคาลิปตัส

ซี-อี ไวท ไวทเทนนิ่ง โซพ

รหัส 54005 ราคาปกติ 220.-

รหัส 84050 ราคาปกติ 132.-

รหัส 84012 ราคาปกติ 360.-

รหัส 84013 ราคาปกติ 360.-

แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา 199.-

รหัส 54001 ราคาปกติ 110.- รหัส 54002 ราคาปกติ 110.- รหัส 54004 ราคาปกติ 110.-รหัส 54003 ราคาปกติ 110.-

PROMOTION

ซื้อสินคา

ในราคาปกติ 1 ชิ้น

159.-ในราคา

แลกซื้อชิ้นที่ 4

โคโคนัท ออยล

รหัส 82046 ราคาปกติ 420.-

ซื้อครบทุกๆ 3 ชิ้น

ตั้งแต 1- 31 มกราคม 2565
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หมายเหตุ :  - รับสิทธิ์แลกซื้อชิ้นที่ 2 เม�อซื้อชิ้นที่ 1 ในราคาสมาชิก   - สินคาแลกซื้อไมมีพีวี

น้ำพริกเผา

รหัส 41707

เวย มารีน คาโนลา

โอลีฟ มัลติ สีด เบรด

(ขนมปงแผน-รุนใหม)

รหัส 82022

กลุมผลิตภัณฑ “ขนมปงธัญพืช”
แลกซื้อไดเฉพาะรหัสเดียวกัน

กลุมผลิตภัณฑ “สำหรับทาหนาขนมปง”
แลกซื้อไดเฉพาะรหัสเดียวกัน

รหัส 82041

กลุมผลิตภัณฑ

ไฮเวยมารีน ดริ๊งค

รหัส 82045

ไฟบรา คอลลาเจลลี่ รสสม

ผสมใยอาหารคอลลาเจนและคาราจีแนน

ไฟบรา คอลลา เจลลี่
วุนสำเร็จรูปรสน้ำทับทิมผสมใยอาหาร คอลลาเจน

และคาราจีแนน

แลกซื้อในราคาพิเศษ ตั้งแตวันที่ 1- 31 มกราคม 2565

แลกซื้อ

285.-

  แลกซื้อ

24.-

  แลกซื้อ

14.-

  แลกซื้อ

14.-

  แลกซื้อ

35.-

  แลกซื้อ

35.-
  แลกซื้อ

  แลกซื้อ

29.-

590.-

กลุมผลิตภัณฑ “ไฟบรา คอลลา เจลลี่”

แลกซื้อชิ้นที่ 2 รสใดก็ได

แลกซื้อชิ้นที่ 2 รสใดก็ได

แลกซื้อชิ้นที่ 2 รสใดก็ได

แลกซื้อชิ้นที่ 2 รสใดก็ได

กลุมผลิตภัณฑ

เวย มารีน คาโนลา เบรดสติ๊ก (ขนมขาไก)

เวย มารีน โกโก     รหัส 82050

เวย มารีน วานิลลา รหัส 82049

ธัญพืชผสมสาหรายอบกรอบ

รหัส 41558 

กลุมผลิตภัณฑเคร�องด�มเวยโปรตีนเขมขน

"เวย มารีน ดริ้งก"

กลุมผลิตภัณฑเคร�องด�มเวยโปรตีน

"เวย มารีน ดริ้งก"

“ธัญพืชอบกรอบ”

ไฮเวย มารีน รสโกโก     รหัส 82042

ไฮเวย มารีน รสกาแฟ    รหัส 82051

รสธรรมดา  รหัส 82012

รสสไปซี่      รหัส 82013

ADVANCED DEEP MARINE WHEYกับ

โปรตีนคุณภาพสูง   คารโบไฮเดรตคุณภาพสูง       ไขมันคุณภาพสูง

สุขภาพดี
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