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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
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คอลลาเจนระดับพรีเมี่ยม
Bioactive Collagen Peptides

ผิวสวย โปรตีนครบ จบในซอง
ดูแลผิวได ในแบบที่คุณตองการ

ใน 1 ซอง คุณประโยชนอัดแนน

เพื่อการดูแลผิวและสุขภาพอยางครบสูตร

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+
ผลติภัณฑเสรมิอาหาร คอลลาเจนจากปลา ผสมใยอาหาร

วิตามิน และแรธาตุ รสโกโก

รหัส 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 ปริมาณสุทธิ 250 มล. ราคา 250 บาท

สารทําความสะอาดจากธรรมชาติ

(กรดไขมัมนจากนํ้ามันมะพราว)

ชวยขจัดคราบสกปรก

คราบไขมัน ไดเปนอยางดี

(สารฆาเชื้อ Covid-19 ที่องคการ

อนามัยโลกแนะนํา)

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

7 M41.pdf   1   04/08/2022   00:12



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

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)

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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Giffarine Innovia Rouge Velvet

รหัส 12123-12127

ปริมาณสุทธิ 2.7 กรัม ราคา 240 บาท

ผลิตจากขาวสาลีคัดพิเศษ และกรรมวิธีผลิตที่ทันสมัย

แปงอเนกประสงค ตรา กิฟฟารีน

รหัส 41622 ขนาด 1 กิโลกรัม 

ราคา 52 บาท

แป�งอเนกประสงค์จากกิฟฟารีน
เนื้อละเอียด คุณภาพดี อรอยไดในทุกเมนูของคุณ

เหมาะสําหรับใช้ทําอาหาร
และขนมได้อย่างอเนกประสงค์

เช่น คุกกี้ บราวนี่ โดนัท แพนเค้ก
พาย เครป วาฟเฟลิ

หรือใช้ชุปทอดต่างๆ  

กิฟฟารีน อินโนเวีย รูจ เวลเลท

#แมทนี้ที่ใช ลิปแมท Gen ใหม

ติดทน สดชัด เบาสบาย

ลองแ
ลวจะ

รัก

เฉดไ
หนก

็เกิด

เฉดสีสุดพิเศษ

ปลุกพลังในตัวคุณ
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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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รอคคดเ ดนอแ ยีดเอไ นีราฟฟิก

รหัส 81628

พิงค์กี้ดอท

แอมเบอร์ เนวี่

รหัส 81629 

รหัส 81630

TRENDY

JOY & JEAN

NAVY AMBER

PINKY DOT

  เป�สะพายหลังแบบพับเก็บได� ทำจากโพลีเอสเตอร� กันน้ำ ใส�ของหนักได�กว�า 20-25 กิโลกรัม น้ำหนักเบา
สายสะพายหุ�มฟองน้ำ นุ�มสบาย ปรับระดับความยาวได� ด�านบนมีหูจับ พร�อมช�องใส�ของแบบตาข�ายด�านข�าง
สองฝ��งด�านหน�ามีช�องซิปสำหรับใส�ของ แข็งแรงทนทาน เช็ดทำความสะอาดได� พกพาสะดวก จัดเก็บง�าย 
เหมาะสำหรับเป�นกระเป�าสำรองพกพาไประหว�างเดินทาง
รหัส 81629 ขนาด 13 x 32 x 41 ซม. ขนาดพับ 20 x 18 ซม. ราคา 239 บาท / 25 PV

รหัส 81630 ขนาด 13 x 24 x 37 ซม. ขนาดพับ 18 x 18 ซม. ราคา 239 บาท / 25 PV  

เทรนดี้

 จอย แอนด์ ยีนส์

    สาวกยีนส�ต�องไม�พลาด เป�ผ�าไหม
เนื้อทราย 900D ที่สามารถรองรับน้ำหนัก
ได�ดีเป�นพิเศษ ขนาดใหญ�จุของได�มาก
ทนทาน ด�านหน�าเพิ่มช�องใส�ของมากถึง
3 ช�อง ดีไซน�เท� โดดเด�นด�วยซิปสีดำตัดกับ
สียีนส�ของตัวกระเป�า พร�อมหัวซิปขนาดใหญ�
แข็งแรง สะดวกใช�งาน
รหัส 81524 ขนาด 15 x 30 x 42 ซม.

ราคา 249 บาท / 25 PV

   เท�ทุกทริปด�วยเป�สะพายหลังแบบพับเก็บได� ลายน�ารัก
สีสันสดใส ทำจากโพลีเอสเตอร� กันน้ำ ใส�ของหนักได�ถึง
20-25 กิโลกรัม น้ำหนักเบา พกพาสะดวก จัดเก็บง�าย 
สายสะพายสามารถปรับระดับและถอดเก็บได� ด�านบนมีหูจับ
มีช�องเก็บของด�านข�างทั้งสองฝ��ง ด�านในบุผ�าร�ม พร�อมช�องซิป
สำหรับใส�โทรศัพท�มือถือหรือเอกสารสำคัญ แข็งแรงทนทาน
เช็ดทำความสะอาดง�าย จุของได�มาก 

รหัส 81628 ขนาด 10 x 27 x 34 ซม. ขนาดพับ 22 x 16 ซม.

ราคา 229 บาท / 20 PV 

    เป�เท�ๆ กับวันช�อปหรือวันเดินทาง ทำจากผ�าคอมโพสิท
น้ำหนักเบา ทนทาน กันน้ำ กำลังอินเทรนด�ทั้งในแถบยุโรป
และอเมริกา ดีไซน�สีดำเท�ได�กับทุกชุด ขนาดใหญ� จุของได�มาก
ด�านหน�ามีช�องกระเป�า พร�อมสกรีนโลโก�กิฟฟารีน

รหัส 81525 ขนาด 14 x 28 x 42 ซม. ราคา 249 บาท / 25 PV
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ตั้งแต่วันที ่1-31 สิงหาคม 2565

AHA+
Dermawave
(ลดรอยหมองคลํ้า

ผิวกระจางใส)
ราคา 3,290 บาท

จํานวน 5 ครั้ง

Finescan
(ดูแลหลุมสิว ผิวไมเรียบ)
ราคา 10,990 บาท

จํานวน 5 ครั้ง
แถมฟรี! ทรีทเมนท
บํารุงผิวใหชุมชื้น

Ultraformer
(ผิวกระชับ)

ราคา 16,900 บาท
จํานวน 1 ครั้ง 

* พิเศษสุด!!! เมื่อซื้อครั้งที่ 2
ลดอีก 65%

Ulthera
(กรอบหนาสวย เรียว

กระชับแนน)
ราคา 58,900 บาท

จํานวน 1 ครั้ง

Xeomin
โบทอกซเยอรมนี

(ลดเลือนริ้วรอย ยิ้มมั่นใจ
อยางเปนธรรมชาติ)

ราคา 16,900 บาท
จํานวน 1 ขวด
*100 ยูนิต มีจํานวนจํากัด

Thermage
900 shot
(ผิวละเอียด

หนาเรียว กระชับแนน)
ราคา 64,900 บาท

จํานวน 1 ครั้ง

Thermage
1200 shot

(ผิวละเอียด หนาเรียว

กระชับแนน)

ราคา 77,900 บาท

จํานวน 1 ครั้ง

Diamond+
Dermawave
(เพื่อผิวเนียนนุม ขาวใส

เปลงปลั่ง)

ราคา 4,290 บาท
จํานวน 5 ครั้ง

Diode
(เลเซอรกําจัดขนรักแรถาวร)

ราคา 6,290 บาท

จํานวน 5 ครั้ง

แลวความสวย ก็ ไม ใชเร�องยากอีกตอไป

Giffarineclinic www.giffarineclinic.co.th

02-618-4122
02-618-4110

ตั้งแต่วันที ่1-31 สิงหาคม 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 * 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- 31 สิงหาคม 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 สิงหาคม 2565

ในราคาพิเศษ

219.-

289.-

229.-

860.-

540.-

562.-

60

60

45

29

55

55 55

41.25

41.25 41.25

28

24

2424

45

29
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แลกซ�้อแลกซ�้อ
รับ 1 สิทธ�์แลกซ�้อ 1-31 สิงหาคม 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

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

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 40605 ราคาปกติ 52.-
ซื้อครบทุกๆ 3 ชิ้น

ตั้งแตวันที่ 1- 31 สิงหาคม 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 สิงหาคม 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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