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Make-up

กิฟฟารีน อินโนเวีย รูจ เวลเลท

#แมทนี้ที่ใช ลิปแมท Gen ใหม

ติดทน สดชัด เบาสบาย

ลองแลวจะรัก เฉดไหนก็เกิด

Giffarine Innovia

Rouge Velvet

รหัส 12123-12127

ปริมาณสุทธิ 2.7 กรัม

ราคา 240 บาท

ลิปแมท
Mask Friendly

ติดทน เบาสบาย

แมใสแมสก

เพื่อผลลัพธที่ดีที่สุด

เพิ่มประสิทธิภาพการติดทน

ทาทิ้งไวใหเนื้อลิปเซทตัว 5-10 นาที

ใชกระดาษทิชชู ซับ 1 ครั้ง

กอนสวมแมสกหรือดื่มเครื่องดื่ม
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เฉดสีสุดพิเศษ ปลุกพลังในตัวคุณ
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ใหการดูแลตัวเองเปนเรื่องงายๆ ไดทุกวัน

ดวย...ปณจะ ภูตะ ชนิดแคปซูล

สมุนไพร 39 ชนิด ในรูปแบบนํ้า

ถูกรวมไวในแบบแคปซูล

รหัส 83022 ขนาด 138 แคปซูล

ราคาปกติ 1,600 บาท

สะดวก รับประทานงาย ตอบโจทย

ความตองการของคนยุคใหม

อัดแนนดวยคุณประโยชนครบถวน

เทียบเทากับเครื่องดื่ม(ชนิดนํ้า)

NEW
PRODUCT

มะขามป�อม

เตยหอม

เก�ากี้

สมอไทย

มะตูม

เห็ดหลินจือ

ดอกเก็กฮวย

หม�อน

โป�งรากสน

บัวบก

ตังเซียม

ขมิ้นชัน

แบะตง

พลูคาว

โตวต�ง

เสกตี่ 

เห็ดหูหนูขาว

เจียวกู�หลาน

หล�อฮังก�วย

ชะเอมเทศ

อบเชยจีน

ยอ

อัญชัน

กระชายเหลือง

กานพลู

ป�กคี้

กระเจี๊ยบแดง

ขิง

กระชายดํา

แปะตุ�ก

ผักชีล�อม

เซียงจา

เทียนเกล็ดหอย

ดอกคําฝอย

โสมเกาหลี

สมอพิเภก

พุทราจีน

ถั่งเช�า

สะระแหน�
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ความอรอยเต็มรอย
 แตน้ำตาลนอยกวาเดิม

กิฟฟาร�น มัทฉะ ลาเต สูตรลดน้ำตาล  40% 
(ชาเข�ยวมัทฉะปรุงสำเร�จ ชนิดผง)

รหัส 41818 ขนาด 15 ซอง (17 กรัม/ซอง)
ราคา 200 บาท

GIFFARINE
MATCHA LATTE
REDUCED SUGAR 40%

 สัมผัสหอมนุม ละมุน ของชาเข�ยวมัทฉะเกรดพร�เมี่ยม
 ดื่มด่ำกับรสชาติชาเข�ยวสไตลญี่ปุนแทๆ

พลังงาน
70 Kcal

ตอ 1 ซอง
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“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
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ผลิตจากขาวสาลีคัดพิเศษ และกรรมวิธีผลิตที่ทันสมัย

แปงอเนกประสงค ตรา กิฟฟารีน

รหัส 41622 ขนาด 1 กิโลกรัม 

ราคา 52 บาท

แป�งอเนกประสงค์จากกิฟฟารีน
เนื้อละเอียด คุณภาพดี อรอยไดในทุกเมนูของคุณ
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ฉีดพนเพื่อดูแลชองปากไดทุกวัน

ใหคุณมั่นใจ และเสร�มการดูแล

มากข�้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

Fah Talai Jone
Refreshing Mouth Spray

ฟาทะลายโจร ร�เฟรชช�่ง เมาท สเปรย

เมาท สเปรย
ฟาทะลายโจร
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พลังงานต่ำ

10 Kcal
ตอซอง

พลังงานต่ำ

10 Kcal
ตอซอง

รอยัลคราวน  อเมร�กาโน กาแฟปรุงสำเร็จ (อาราบิกาผสมโรบัสตา)
รหัส 41218 ขนาด 30 ซอง (3 กรัม / ซอง) ราคา 170 บาท

ละลายได
ในน้ำรอน
และเย็น

ไมมีน้ำตาล

ไมหวาน

มัลติ เกรน ซีเรียล มิกซ พิสตาชิโอแครนเบอรรี 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

อเมร�กาโน
รสชาติกาแฟแท 2 สายพันธุ (อาราบิกาผสมโรบัสตา)

ไขมันทรานส 0%

โคเลสเตอรอล 0%

ไมมีน้ำตาล

ไมหวาน (ไมใสสารใหความหวานแทนน้ำตาล)

รอยัลคราวน

อรอย เขมขน ถูกใจคอกาแฟ
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กิฟฟารีน ไฮจีนิค มัลติ เซอรเฟส 76 เปอรเซ็นต

เอทิลแอลกอฮอล

รหัส 14810 ราคา 132 บาท

กิฟฟารีน หัวสเปรย

สำหรับผลิตภัณฑแอลกอฮอล

รหัส 90739 ราคา 20 บาท

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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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
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Blue Sky บลูสกาย Sunshine ซันชายน  

Active แอคทีฟ 

Floral ฟลอรัล 

  กระบอกผสมเคร่ืองด่ืมลาย Blue Dot 
และโลโก� Giffarine ตัวกระบอกทำจาก 
Tritan แข็งแรงทนทาน พร�อมตัวเลข
วัดปริมาณน้ำ ปลอดสาร BPA Free 
ฝาป�ดทำจาก PP ขนาด 620 ml
รหัส 81272 ราคา 99 บาท / 10 PV 

  กระติกน้ำลวดลายดอกไม� ขนาด 15 x 22 ซม. ขนาดบรรจุ 2 ลิตร น้ำหนักเบา จึงเหมาะ
สำหรับพกพาเป�นกระติกน้ำส�วนตัว เก็บความเย็นฉ่ำของเคร่ืองด่ืมได�นานกว�า 12 ช่ัวโมง 
ผลิตจากพลาสติก PP ปลอดภัยต�อเคร่ืองด่ืม และทนทานต�อการใช�งาน ฝาป�ดล็อคได�แน�นหนา
มาพร�อมช�องใส�หลอด หมุนเป�ด-ป�ดได� เพ่ือความสะอาดในทุกคร้ังท่ีเป�ดด่ืม มี 4 สีสดใส 
(ชมพู ส�ม ฟ�า เขียว)
รหัส 81700 ราคา 89 บาท / 10 PV

ชุดกล�องใส�อาหารทรงสี่เหลี่ยมสีส�มใส ฝาป�ดสุญญากาศมีช�อง
ระบายอากาศ ช�วยเก็บถนอมอาหารให�สดสะอาด ผลิตจากวัสดุ
ฟู�ดเกรด 1 ชุด มี 3 ขนาด คือ 17 X 14.5 X 6.5 ซม.
20 X 17 X 7.5 ซม. และ 22.5 X 19.5 X 8.5 ซม. 
รหัส 81235 ราคา 89 บาท / 10 PV

ชุดกล�องใส�อาหารทรงกลมสีฟ�าใส ฝาป�ดสุญญากาศมีช�อง
ระบายอากาศ ช�วยเก็บถนอมอาหารได�ยาวนาน ปลอดภัยด�วยวัสดุ
ฟู�ดเกรด 1 ชุดมี 3 ขนาด คือ 14.5 X 6 ซม. 17.5 X 7 ซม. 
และ 21 X 8.5 ซม.
รหัส 81233 ราคา 65 บาท / 5 PV
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ผิวกระจางใสเนียนนุมทุกสัมผัส
กับโปรแกรมผลัดแลัวตองผลักดวยเครื่อง

Diamond+Dermawave
ราคา 3,990 บาท  4 ครั้ง

รักษาปญหาหลุมสิวผิวไมเรียบ
(เฉพาะจุด)

ดวยเลเซอร Fine Scan
ราคา 6,990 บาท 4 ครั้ง

Ultraformer หนาแนนผิวกระชับ
ราคาปกติ 40,000 บาท 
ลดเหลือ 15,900 บาท

พิเศษแถมฟรี!!!
ทรีทเมนท บำรุงผิว 1 คอรส 5 ครั้ง

รักษาปญหารอยดำสิว
ดวยเลเซอร

ราคา 4,900 บาท 4 ครั้ง 

ตั้งแตวันที่ 1- 30 เมษายน 2565

แลวความสวย ก็ ไม ใชเร�องยากอีกตอไป

Giffarineclinic www.giffarineclinic.co.th

02-618-4122
02-618-4110

ลดเลือนริ้วรอยดวย โบท็อกซ
Xeomin จากเยอรมนี

ราคาพิเศษยกขวด (100 ยูนิต)
เพียง 16,900 บาทเทานั้น (จำนวนจำกัด)

กรอบหนาเรียวกระชับ
กับ 2 โปรแกรม

Ultraformer ผิวแนน กระชับ
Aestox (โบทอกซเกาหลี)

หนาเรียวสวยไดรูป
ราคาพิเศษเพียง 9,900 บาท / ครั้ง

โปรแกรมกรอบหนาสวย เรียว ชัด จัดเต็ม!!!
แตจายสบายดวยบัตรเครดิตที่รวมรายการ

เลือกผอน 0% 4, 6 เดือน หรือนานสูงสุด 10 เดือน

UFIII (Full option) + Xeomin (โบทอกซเยอรมัน)  50 u   เหลือเพียง   21,500 บาท

Ulthera + Xeomin (โบทอกซเยอรมัน)  50 U      เหลือเพียง   49,900 บาท

Thermage (900 shot) + Xeomin (โบทอกซเยอรมัน)  50 U  เหลือเพียง   72,000 บาท

Ulthera (Full option) + UFIII (Full option)      เหลือเพียง   75,000 บาท

Ulthera (Full option) + Thermage (900 shot)
แถม Xeomin (โบทอกซเยอรมัน)  50 U       เหลือเพียง  128,900 บาท

(ตั้งแตวันนี้ - 31 พฤษภาคม 2565 เทานั้น)

15 up M41.pdf   1   05/04/2022   23:30



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 * คิดค�าจัดส�งตามน�ำหนัก
    แบบ PV 65% : จัดสงพัสดุทั่วประเทศ * ยอดสั่งซ�้อขั้นต่ำ 900 บาทข�้นไป ฟร�ค�าจัดส�ง
     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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ตั้งแตวันที่ 1-30 เมษายน 2565

ในราคาพิเศษ
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ตั้งแตวันที่ 1- 30 เมษายน 2565 หรือจนกวาสินคาจะหมด

* สงวนสิทธิ์ ในการแถม หากสินคาหมดสตอก

*สงวนสิทธิ์ ในการแลกซื้อหากสินคาหมดสตอก

 รหัส 37319 ขนาด 700 มล.

ซื้อน้ำทับทิม กรานาดา 1ขวดจำนวน 3 ขวด

รับเพิ่มฟรี

ขนาด 700 มล. 1 ขวด
    

แลกซื้อ น้ำทับทิม ขนาด 200 มล.

1ขวด ในราคาเพียง 69.-
    

แถม

ฟรี

แถม

ฟรี

Salmon Collagen Plus+

แซลมอน คอลลาเจน พลัส

ซื้อน้ำทับทิม

กรานาดา
รหัส 37319 ขนาด 700 มล.

แลกซื้อกลองที่ 2

ราคาเพียง

พิเศษ!!!

เม�อซื้อสินคา ในราคาปกติ 1 กลอง

219.-

รหัส 41717 บรรจ� 6 ซอง / กลอง
ราคา 600 บาท

"กิฟฟาร�น ไฮจ�นิค 
มัลติ เซอรเฟส แอลกอฮอล"

แลกซ�้อ
ขวดที่2

ในราคา
เพียงขวดละ69.-

เม�อซื้อสินคา ในราคาปกติ 1 ขวด

ฟลมซับหนามัน 3 แพค ราคาปกติ 330 บาท 
ราคาสมาช�ก 270 บาท / 60 PV

หมายเหตุ :

- เริ่มตั้งแตวันนี้หรือทันทีที่ ไดรับสินคา 

  และจนกวาสินคาจะหมด สินคามีจำนวนจำกัด 

- สินคาแถมแพครวมในหอ

รหัส 14810 ราคา 132 บาท

แลกซื้อชิ้นที่ 2
ในราคาเพียง

49.-49.-

พิเศษ!!!

*สงวนสิทธิ์ ในการแลกซื้อ หากสินคาหมดสตอก

เม�อซื้อสินคา ในราคาปกติ 1 ชิ้น

สเตย ซ�  50 พลัส เบตากลูแคน 

แอนด ไฮยาลูรอน เฟเช�ยล

มาสก ช�ต

รหัส 10526 ราคา 160 บาท

ราคาสมาชิก 120 บาท /120 PV

Daily Fresh

ฟลมซับหนามัน 

Daily Fresh 1 แพค

รหัส 11104 

หรือ 

กระเปาอเนกประสงค

สีฟาสดใส

รหัส 11110

ซื้อ 3 แพค

เลือกรับของแถม

พิเศษ!!!

อยางใดอยางหนึ่ง

ขนาด 25.5 x 10.5 x 34 ซม. (รวมหูหิ้ว)
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1,500-1,000 PV/ใบเสร็จ

รับ 1 สิทธ�์แลกซ�้อ 1-30 เมษายน 2565

แลกซ�้อแลกซ�้อ

279.-
แลกซ�้อ

ปกติ 720.-

ไฟโต
ไฟเบอร

รหัส 40952

419.-
แลกซ�้อ

ปกติ 1,160.-

แอสตา
แมกซ

รหัส 41033

345.-
แลกซ�้อ

ปกติ 880.-

ซ� แอล เอ
900

รหัส 40107

469.-
แลกซ�้อ

ปกติ 1,320.-

อีจ�ซ�จ�
แม็กซ

รหัส 41017

279.-
แลกซ�้อ

ปกติ 1,100.-

แอคทีไวท
รหัส 41016

290.-
แลกซ�้อ

ปกติ 780.-

อเมซอน
ดาวอินคา

ออยล
รหัส 82047

349.-
แลกซ�้อ

ปกติ 600.-

ซ�กเนเจอร
มัสท แฮฟ

เออ ดิ พารฟูม
รหัส 11930

349.-
แลกซ�้อ

ปกติ 600.-

ซ�กเนเจอร
สว�ท บลอสซอม
เออ ดิ พารฟูม
รหัส 11931

349.-
แลกซ�้อ

ปกติ 600.-

ซ�กเนเจอร
สมารทเนส

เออ ดิ พารฟูม
รหัส 11819

309.-
แลกซ�้อ

ปกติ 700.-

บาโคพา
รหัส 41028

329.-
แลกซ�้อ

ปกติ 800.-

อินโนเว�ย
อาย คอลเลคชั่น

โกลเดน เซเลเบรชั่น
เซ็ท

รหัส 12537

329.-
แลกซ�้อ

ปกติ 800.-

อินโนเว�ย
อาย คอลเลคชั่น
พาวเวอร เรด

เซ็ท
รหัส 12536 1,500 PV

280.-
แลกซ�้อ

ปกติ 780.-

เรด ออเรนจ
คอมเพล็กซ
รหัส 41714

299.-
แลกซ�้อ

ปกติ 760.-

ถั่งเชา
รหัส 41024

169.-
แลกซ�้อ

ปกติ 480.-

Edelweiss UV
Protecting

Body Lotion
SPF 22 PA+++

รหัส 10537

229.-
แลกซ�้อ

ปกติ 550.-

สเตย-ซ�
ไบรทเทนนิ่ง
เอสเซนส

รหัส 10529

395.-
แลกซ�้อ

ปกติ 1,500.-

โรส ไวท
ดร�งค

รหัส 86301

410.-
แลกซ�้อ

ปกติ 1,100.-

ไฮโดรคร�สตัส
อาย เจล

รหัส 10310

190.-
แลกซ�้อ

ปกติ 600.-

น้ำทับทิม
รหัส 37319

350.-
แลกซ�้อ

ปกติ 900.-

ฟลาโว
กลูแคน

รหัส 82008

239.-
แลกซ�้อ

ปกติ 560.-

สพร�ม เรด
ออเรนจ

แอนตี้-ร�งเคิล
เนค คร�ม

รหัส 15031

229.-
แลกซ�้อ

ปกติ 560.-

โอร�ซา-อี
รหัส 40113

209.-
แลกซ�้อ

ปกติ 480.-

อีจ�ซ�จ�
รหัส 41006

209.-
แลกซ�้อ

ปกติ 620.-

น้ำมันปลา 4x
(1,000 มก.)
รหัส 40117

1,000 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 35.-
แลกซื้อชิ้นที่ 2

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.-

รหัส 40606

ราคาปกติ 28.-

แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา

209.-

แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา

55.-
แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา

แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา

15.-

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.-

ฟาทะลายโจร

รหัส 48004 ราคาปกติ 90.-

ฟาทะลายโจรสกัด

รหัส 48009 ราคาปกติ 220.-

ไฮจีนิค แฮนด เจล 75 ml. 

รหัส 14807 ราคาปกติ 95.-

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.-

159.- ในราคา

25.-
แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา

แลกซื้อชิ้นที่ 4

โคโคนัท ออยล

รหัส 82046 ราคาปกติ 420.-

คูล-ซา รหัส 40604 ราคาปกติ 52.-

คูล-ซา ฮันนี่เลมอน รหัส 40604 ราคาปกติ 52.-
ซื้อครบทุกๆ 3 ชิ้น

ตั้งแตวันที่ 1- 30 เมษายน 2565

แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา

25.-

มินทอลเม็ดอม

รสเปปเปอรมินต 

รหัส 40602

ราคาปกติ 45.-

เม็ดอมสมุนไพร

อิชินาเซีย

รหัส 48008

ราคาปกติ 40.-

ซื้อสินคา
ชิ้น 1 ในราคาปกติ

แลกซื้อ

ชิ้นที่22
130.-

แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา

40.-

PROMOTION

เม็ดอมมะขามปอมผสมวิตามิน ซี 
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หมายเหตุ :  - รับสิทธิ์แลกซื้อชิ้นที่ 2 เม�อซื้อชิ้นที่ 1 ในราคาสมาชิก   - สินคาแลกซื้อไมมีพีวี

น้ำพริกเผา

รหัส 41707

กลุมผลิตภัณฑ 

“สำหรับทาหนาขนมปง”
แลกซื้อไดเฉพาะรหัสเดียวกัน

รหัส 82041

กลุมผลิตภัณฑ

ไฮเวยมารีน ดริ๊งค

รหัส 82045

ไฟบรา คอลลาเจลลี่ รสสม

ผสมใยอาหารคอลลาเจนและคาราจีแนน

ไฟบรา คอลลา เจลลี่
วุนสำเร็จรูปรสน้ำทับทิม

ผสมใยอาหาร คอลลาเจน

และคาราจีแนน

แลกซื้อในราคาพิเศษ ตั้งแตวันที่ 1- 30 เมษายน 2565

แลกซื้อ

285.-

  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

มัลติ เกรน ซีเรียล มิกซ
พิสตาชิโอ แครนเบอรรี อัลมอนด & ลูกเกด

รหัส 41570

แลกซื้อชิ้นที่ 2 

ราคา180 บาท
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