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ที่กิฟฟารีน...
เราคัดสรรแตสินคาคุณภาพเพื่อคุณ
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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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คอลลาเจนระดับพรีเมี่ยม
Bioactive Collagen Peptides

ผิวสวย โปรตีนครบ จบในซอง
ดูแลผิวได ในแบบที่คุณตองการ

ใน 1 ซอง คุณประโยชนอัดแนน

เพื่อการดูแลผิว และสุขภาพอยางครบสูตร

คอลลาเจน VERISOL® (Bioactive Collagen Peptides 5,000 มก.)
ผลิตดวยเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนี

เวย โปรตีนเขมขน และโปรตีนไอโซเลท ที่มีไขมันตํ่าจากประเทศสหรัฐอเมริกา

ไมใสนํ้าตาลทราย (ใชซูคราโลส และหญาหวานเปนสารใหความหวานแทนนํ้าตาล)

ไมมีไขมัน

มีวิตามิน
และแรธาตุ
มีวิตามิน
และแรธาตุ

คอลลาเจน เวย โปรตีน พลัส+
ผลติภณัฑเสรมิอาหาร คอลลาเจนจากปลา ผสมใยอาหาร

วิตามิน และแรธาตุ รสโกโก

รหสั 82053 ขนาด 10 ซอง (26 กรัม / ซอง)
ราคา 750 บาท

ใยอาหาร

4 กรัม

New
Product
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สูตร

ไมหวาน

พลังงาน

50
กิโลแคลอรี / ซอง

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรตีนจากถั่วเหลือง
และถั่วลันเตาผสมแคลเซียม และวิตามินดี

รหัส 82054 ขนาด 30 ซอง (15 กรัม / ซอง)
ราคา 1,100 บาท

เอาใจสายไมชอบหวาน
สูตรใหม

วีแกน มัลติ แพลนท์ โปรตีน สูตรไม่หวาน
(ไม่ใส่นํ�าตาลทราย และไม่ใส่สารให้ความหวาน)

โปรตีน
คุณภาพสูงจากพืช
อร่อย หอมกลิ�นมอลต์

โปรตีนสูง 11 กรัม

BCAAS 2,004 มก.

มีกรดอะมิโนจําเป�นครบถ้วน

มีแคลเซียม และวิตามินดีสูง

ไม่มีไขมัน

ไม่มีโคเลสเตอรอล

ไม่มีแลคโตส

NEW
PRODUCT
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อ้ชืเาฆ
ยรีเีทคบแ
ารอ้ชืเะลแ

99.9%

อ้ชืเาฆ

สัรวไานรโคโ
99.9%

ภายใน 1 นาที

Bio-Surfactants

3% Hydrogen Peroxide

ระดับ Natural Grade

นํ้าหอม เกรด Allergen Free

ปลอดภัยกับคนและสัตวเลี้ยง

รหัส 14808 ปริมาณ 250 มล. ราคา 250 บาท

สารทําความสะอาดจากธรรมชาติ

(กรดไขมันจากนํ้ามันมะพราว)

ชวยขจัดคราบสกปรก

คราบไขมัน ไดเปนอยางดี

(สารฆาเชื้อ Covid-19 

ที่องคการอนามัยโลกแนะนํา)

ฆาเชื้อไดเต็มประสิทธิภาพ

ยอยสลายไดตามธรรมชาติ

ไมกระทบตอสิ่งแวดลอม

(ทําความสะอาดพื้นผิวที่อยูเด็ก

และสัตวเลี้ยงได)
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 TOOTHPASTE

HEMP
เฮมพ ซีด ออยล ทูธเพสท

กัญชงมาแลว!
ยาสีฟนนํ้ามันเมล็ดกัญชง

ดูแลชองปากใหสะอาด 

กลิ่นหอมผอนคลาย ยิ่งใช ยิ่งฟน

SEED OIL

รสชาติดี กลิ่นหอม ยิ่งใช ยิ่งฟน

ใช ไดทุกวัย เด็กอายุ 12 ปขึ้นไป

ฟลูออไรด 1,492 ppm

ปองกันฟนผุ

นํ้ามันกานพลู

และเปปเปอรมิ้นท

นํ้ามัน

เมล็ดกัญชง

นํ้าผึ้งมานูกา

ใหความชุมชื้น
กับชองปาก

สารสกัด

ชะเอมเทศ
ดูแลสุขภาพ

เหงือก และฟน

ระงับกลิ่นปาก
ไมพึงประสงค

สารสกัด

ใบฝรั่ง

ลมหายใจหอม
สดชื่น ยาวนาน

New
Product

กิฟฟารีน เฮมพ ซีด ออยล ทูธเพสท

รหัส 84062 ปริมาณ 160 กรัม ราคา 320 บาท
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ยอรม็ตเยอรอมาวค
  มิดเาวกยอนลาตำ้นตแ

 %04  ลาตำ้นดลรตูส ตเาล ะฉทัม นร�าฟฟิก
)งผดินช จร�เำสงุรปะฉทัมวยข�เาช(

)งอซ/มัรก 71( งอซ 51 ดานข 81814 สัหร
ราคา 200 บาท

GIFFARINE
MATCHA LATTE
REDUCED SUGAR 40%

มย่ีมเร�พดรกเะฉทัมวยข�เาชงอข นุมะล มุนมอหสัผมัส 
  ๆทแนุป่ีญลตไสวียขเาชิตาชสรบักำ่ดม่ืด

นางงัลพ
70 Kcal

งอซ 1 อต

นัวกุทดไ ๆยางงอร�เนปเงอเวัตลแูดรากหใ

...ยวด ลูซปคแดินช ะตูภ ะจณป

 รพไนุมส 39 บนํ้าบแปูรนใ ดินช 

ลูซปคแบบแนใวไมวรกูถ

ลูซปคแ 831 ดานข 22038 สัหร

ทาบ 006,1 ิตกปาคาร

ยทจโบอต ยางนาทะรปบัร กวดะส

มหใคุยนคงอขรากงอตมาวค

นวถบรคนชยโะรปณุคยวดนนแดัอ

ดนํ้า)ินช(มด�งอร�คเบักาทเบยีทเ

มอ�ปมาขะม

เตยหอม

�กีา�กเ

สมอไทย

มตูะม

อจืนลิหดห็เ

ยวฮกก็เกอด

นอ�มห

นสการง�ปโ

กบวบั

มยซีเงตั

นชัน�มิข

แบะตง

วาคลูพ

ง�ตวตโ

 �ตีกสเ

วาขนูหหูดห็เ

นาลห�กูวยจีเ

ยว�กงฮัอ�ลห

ชะเอมเทศ

นจียชเบอ

ยอ

นชัญอั

งอลืหเยาชะรก

กานพลู

�คีก�ป

งดแบย�จีเะรก

งขิ

าดํยาชะรก

ก�ตุะปแ

มอ�ลชีกผั

าจงยซีเ

ยอหดล็กเนยทีเ

ยอฝาคํกอด

โสมเกาหลี

กภเพิอมส

นจีารทพุ

า�ชเง�ถั

สะระแหน�
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Giffarine Innovia Rouge Velvet

72121-32121 สัหร

 มัรก 7.2 ิธทุสณามิรป ราคา 240 บาท

ทลเลวเ จูร ยีวเนโนิอ นีราฟฟิก

มหใ neG ทมแปิล

ล
กัระจวลแงอ
ดิกเ็กนหไดฉเ

ษศเิพดุสีสดฉเ

ณุควัตนใงัลพกุลป

โปรโมชั่นพิเศษสุดคุม!!

ซ�้อ 2 แถม 1

คุม 2 ตอ

เมื่อซื้อแป�งอเนกประสงค�

รหัส 41622 ขนาด 1 กิโลกรัม 

ครบทุกๆ 2 ถุง

แถมฟรี!! แป�งอเนกประสงค�

ขนาด 1 กิโลกรัม อีก 1 ถุง 

เมื่อซื้อแป�งอเนกประสงค�

รหัส 41622 ขนาด 1 กิโลกรัม

ชิ้นที่ 1 รับสิทธิ์แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคาพิเศษเพียง 35 บาท เท�านั้น

ตั้งแต�วันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2565
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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

10 M41.pdf   1   05/07/2022   22:26



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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รอคคดเ ดนอแ ยีดเอไ นีราฟฟิก

ปร�้นเซส ร�มลายการ�ตูนเจ�าหญิง ด�านในเคลือบผ�า
ป�องกันรังสียูวี แบบ 8 ก�าน 

รหัส 81248 ราคา 139 บาท / 20 PV

Princess

คิวตี้ โอวล ร�มลายนกฮูกตาโตหลากสี โครงร�มแข็งแรง
แบบ 8 ก�าน

รหัส 81247 ราคา 129 บาท /  20 PV

22” UV
22” UV

22” UV19.5” UV

บลู ไลนิ่ง ร�มสีฟ�าลายเส�นดำคมชัด โครงร�มแข็งแรง
ด�านในเคลือบผ�าป�องกันรังสียูวี แบบ 8 ก�าน 

รหัส 81245 ราคา 119 บาท / 20 PV

Blue

ดอตติ้ง ฟลอรา ร�มสีชมพูลายจุดขาวตกแต�งดอกไม�
โครงร�มแข็งแรง ด�านในเคลือบผ�าป�องกันรังสียูวี แบบ 8 ก�าน

รหัส 81246 ราคา 119 บาท / 20 PV

Dotting

 Lining

Flora

Cutety
 Owl 
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Thermage
1200 shot 

ผิวเนียนละเอียด
หนาเรียวไดรูป กระชับแนน 

ราคา 72,900 บาท
จํานวน 1 ครั้ง

แลวความสวย ก็ ไม ใชเร�องยากอีกตอไป

Giffarineclinic www.giffarineclinic.co.th

02-618-4122
02-618-4110

โปรโด
นใจ

กิฟฟารีน คลินิก
ที่

Finescan
ดูแลหลุมสิว ผิวไมเรียบ

แถมฟรี!! 
ทรีทเมนทบํารุงผิวใหชุมชื้น
(Dermawave+บํารุงใตตา) 

ราคา 9,890 บาท
จํานวน 5 ครั้ง 

Diamond
+ Dermawave

ผิวเนียนนุม ขาวใส เปลงปลั่ง 

ราคา 3,890 บาท 
จํานวน 5 ครั้ง 

Diode
เลเซอรกําจัดขนรักแรถาวร
ผิวใตวงแขนเนียนใส ไรขนกวนใจ

ราคา 5,900 บาท 
จํานวน 5 ครั้ง 

AHA
+ Dermawave

ลดรอยหมองคลํ้า ผิวกระจางใส 

ราคา 2,990 บาท
จํานวน 5 ครั้ง

Ultraformer
ผิวตึงกระชับ

แลดูออนเยาว 

ราคา 21,900 บาท
จํานวน 2 ครั้ง

Thermage
900 shot
ผิวเนียนละเอียด
หนาเรียวไดรูป 

กระชับแนน 

ราคา 59,900 บาท
จํานวน 1 ครั้ง

Ulthera
กรอบหนาเรียวสวย

ผิวกระชับแนน

ราคา 55,900 บาท
จํานวน 1 ครั้ง
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ตั้งแตวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 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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ตั้งแตวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2565

ในราคาพิเศษ
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1,500-1,000 PV/ใบเสร็จ แลกซ�้อแลกซ�้อ
รับ 1 สิทธ�์แลกซ�้อ 1-31 กรกฎาคม 2565

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
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 1,500 PV

219.-
แลกซ�้อ

ปกติ 390.-

วันเดอรลัสท
เออ ดิ พารฟูม
รหัส 11932

219.-
แลกซ�้อ

ปกติ 390.-

พร�ตตี้ลิเช�ยส
เออ ดิ พารฟูม
รหัส 11933

519.-
แลกซ�้อ

ปกติ 1,600.-

กลูตา-อะมิโน
แอซ�ด มิกซ 750
รหัส 40519

289.-
แลกซ�้อ

ปกติ 780.-

บล็อก
โฟร
สลิม

รหัส 41009

300.-
แลกซ�้อ

ปกติ 880.-

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

259.-
แลกซ�้อ

ปกติ 600.-

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

65.-
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 120.-

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- 31 กรกฎาคม 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- 31 กรกฎาคม 2565

แลกซื้อ

285.-

  แลกซื้อ

14.-

  แลกซื้อ

14.-

  แลกซื้อ

40.-

  แลกซื้อ

40.-
  แลกซื้อ

  แลกซื้อ

34.-

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

เวย มารีน โยเกิรต  รหัส 82005

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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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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บร�การจัดสงในเขตกรุงเทพฯ และปร�มณฑล
โทร. 0-2619-5222 (เปดบริการทุกวัน 09.00 - 19.00 น.)

รายละเอียด
 สั่งซ�้อและรับสินคาในวันเดียวกัน คิดคาบร�การตามพื้นที่จัดสง

 กรณีส่ังซ�อ้ครบ 1,500 พีว�ข�น้ไป ฟร� ! คาจัดสง (กรณีรับสิทธ�ฟ์ร�คาจัดสง สินคาจะจัดสงในวันถัดไป)

 รับชำระคาสินคาทั้งเง�นสดและบัตรเครดิต

รายละเอียด
 บร�การสำหรับสมาช�กท่ีมียอดส่ังซ�อ้ข้ันต่ำ 1,500 พีว�ข�น้ไป โดยไมคิดคาจัดสง (กรุณาส่ังสินคาลวงหนา)

 บร�การจัดสงในรัศมี 15 กม. จากสาขา (สอบถามโดยตรงไดกับสาขาที่ทานใชบร�การ)

 สงวนสิทธ�์งดจัดสงสินคาบางรายการที่มีน้ำหนักมาก

 เง�่อนไขการใหบร�การอาจแตกตางกันไปในแตละสาขา

01

02

สงสินคาทันใจ

สาขาที่มีบร�การจัดสง

บร�การจัดสงจากสำนักงานธุรกิจใกลบานคุณ

สำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขาศรีราชา
โทร. 038-327524-5

0-2380-0668-9

034-275321-2

035-253671-2

สำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขากาฬสินธุ�
โทร. 043-816598, 811839

039-321220-1

สำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขาบ๊ิกซี ราชดำริ
โทร. 0-2250-5368-9

0-2706-4122-3

สำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขาบางใหญ�
โทร. 0-2019-1128

สำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขาเพชรบุรี
โทร. 032-410684, 032-410138

สำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขาสุราษฎร�ธานี
โทร. 077-204223-4

สำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขาบ�อวิน
โทร. 038-337953-4

สำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขาร�อยเอ็ด
โทร. 043-516770-1

สำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขาสิงห�บุรี
โทร. 036-511619, 036-522600

0-2619-52
22

P22-23 เผ�อ5มิล23 M41.pdf   1   05/07/2022   21:20



V
O
L
U
M

E
 1

3
5
 
: 
J
U
L
Y
 
2
0
2
2

กรอบปก เผ�อ5มิล24 M41.pdf   1   06/07/2022   02:33


