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บริษัท เค-แมท เซอร์วิส จ�ำกัด
ร้าน Little Lamb Bakery
ผลิตภัณฑ์ :

น�้ำเพื่อสุขภาพ น�้ำผึ้งผสมมะนาวและ
ขนมเบเกอรี่
จุดเด่นผลิตภัณฑ์ :

น�้ำผึ้งมะนาวและน�้ำผึ้งแท้แบบขวด- น�้ำ
ผึ้งที่ใช้เป็นน�้ำผึ้งแท้เดือน 5 และใช้น�้ำ
มะนาวแท้ทคี่ ดั ผลจากสวนเกษตรอินทรีย์
: สรรพคุณของน�ำ้ ผึง้ มะนาว คือ แก้อาการ
เจ็บคอบรรเทาอาการไอ, ช่วยลดไขมัน, ก�ำจัดกลิ่นปากและอุดมไปด้วยวิตามินซี
สารต้านอนุมูลอิสระ ส่วนของเบเกอรี่นั้น จะมีบราวนี่แคลอลี่ต�่ำ ซึ่งใช้ความหวานจาก
น�ำ้ ตาลทรายแดงและฟักทอง, บัตเตอร์สโคน, คุกกีส้ งิ คโปร์ใช้ผงแอลม่อนป่นและน�ำ้ ตาล
หญ้าหวาน, ชีทเค้กหน้าไหม้เน้นชีท, เค้กผลไม้รวมที่ใช้ผลไม้อบแห้งแบบออแกนนิค
ใช้น�้ำผึ้งในการให้ความหอมและหวานธรรมชาติ, คัวซองรสเนย, ไดฟูกุสตอเบอรี่
รายการโปรโมชั่นในงานนี้ หรือสิทธิพิเศษ :

-

น�้ำผึ้งมะนาว ขนาด 220 ml ราคาขวดละ 25 บาท โปรโมชั่น ซื้อ 4 ขวด
แถมน�้ำผึ้งมะนาวขวดทดลองฟรี 1 ขวด
น�้ำผึ้งแท้ ขนาด 220 g ราคา 50 บาท
ไดฟูกุสตอเบอรี่ ไซด์ L = ลูกละ 60 บาท
เค้กผลไม้ออแกนนิค ราคาโลฟละ 249 บาท
คัวซองเนยไซด์ L ชิ้นละ 55 บาท, เซต 4 ชิ้น 200 บาท
สโคนเนยชิ้นละ 50 บาท, เซต 4 ชิ้น 180 บาท มีแยมและเนยแถมให้ในเซต
ชีทเค้กหน้าไหม้ ชิ้นละ 65 บาท, บราวนี่ชิ้นละ 39 บาท
เมื่อซื้อสินค้าภายในร้านครบทุก 500 บาท แถมบราวนี่ 1 ชิ้น
ซื้อครบ 1000 บาท รับส่วนลด 5% ภายในร้านหรือสามารถเลือกรับเซตขนม
ได้ 1 รายการมูลค่า 50 บาท
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ร้านลักษณ์สมุนไพร
มัทชะยาคลอโรฟลิล์
ผลิตภัณฑ์ :

ผงปรุงรสคะน้าเม็กซิโก, ผงผักชงดื่ม, ผักแผ่นทอดกรอบ, ชาชงดื่ม

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ :

- ผลิตภัณฑ์ของเราไม่มี MSG และรสชาติอร่อย ช่วยลดน�้ำตาลในเลือด,
ต้านอนุมูลอิสระ, การหมุนเวียนของโลหิต ลดการอักเสบ, ผู้ป่วยโรคไตลดลง
- ได้รับรางวัลต่อยอดผลิตภัณฑ์ IP4B2020 ผ่านมาตรฐานอย., OTOP
- ได้รับการวิจัยงานวิทยาศาสตร์อุทยานวิทยาศาสตร์เชียงใหม่
รายการโปรโมชั่นในงานนี้ หรือสิทธิพิเศษ :

-

ผงปรุงรส 1 ซอง 35 บาท ซื้อ 4 ซอง แถม 1 ซอง
ผงผักชงดื่มไชยา 1 ซอง ราคา 250 บาท ลดราคา 180 บาท
ผักแผ่นทอดกรอบ 1 ซอง ราคา 35 บาท ซื้อ 4 ซอง แถม 1 ซอง
ชาอารมณ์ดี 1 ซอง 250 บาท ซื้อ 2 ซอง แถม 1 ซอง
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ร้าน Kin Ku Mi
กินกูมิ กินกัญไหม
ผลิตภัณฑ์ :

เครื่องดื่มสมุนไพรจากกัญชาเพื่อสุขภาพ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ :

เราเป็นโรงงานที่มีเทคโนโลยีในการสกัดเครื่องดื่มกัญชา เพื่อให้ได้รส สัมผัสที่โดดเด่น
ผสานกับสมุนไพรไทย เพื่อชูรสความเป็นไทยและความเป็นกัญชา รสชาติ มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว ใช้ศิลปะจากการท�ำเครื่องดื่มมาปรุงรส
รายการโปรโมชั่นในงานนี้ หรือสิทธิพิเศษ :

- ผงชง 2 กล่อง แถมฟรี น�้ำกัญชาพร้อม ดื่ม 1 ขวด
- ผงนัว 1 แผง แถม น�้ำ 1 ขวด
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บริษัท ไบโอเมดอินโนเวชั่น จ�ำกัด

เครื่องดื่มข้าวกล้องสินเหล็กสกัด รสพี ชน�้ำผึ้ง ตราวีไลท์
ผลิตภัณฑ์ :

เครื่องดื่มข้าวกล้องสินเหล็กสกัด บ�ำรุงสมองและโลหิต รสพีชน�้ำผึ้ง ตราวีไลท์
จุดเด่นผลิตภัณฑ์ :

“ดืม่ แล้วไบร์ท ดืม่ วีไลท์นะ” เครือ่ งดืม่ น�ำ้
ข้ า วกล้ อ งสิ น เหล็ ก สกั ด ” รสพี ช น�้ ำ ผึ้ ง
บ�ำรุงสมองและโลหิต ผลิตภัณฑ์จากงาน
วิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ได้ทำ� การวิจยั ในกลุม่ อาสาสมัคร
ที่มีภาวะโลหิตจาง ทานต่อเนื่อง 14 วัน
สามารถช่วยเพิ่มฮีโมโกบิลและเซลล์เม็ด
เลือดแดง เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ปลอดภัย
สามารถทานได้ต่อเนื่องโดยไม่มีอันตรายต่อตับไต เพราะสกัดจากข้าวสินเหล็กไม่ใส่สาร
เคมีใดใด ผลิตโดยโรงงานนวัตกรรมอาหารมาตรฐาน GMP HACCP เหมาะส�ำหรับ คุณ
ผูห้ ญิงทีต่ อ้ งการบ�ำรุงโลหิต คุณแม่ทกี่ ำ� ลังตัง้ ครรภ์ ผูส้ งู อายุ และผูท้ ตี่ อ้ งการความสดชืน่
ระหว่างวัน การันตีคุณภาพสินค้ารางวัลชนะเลิศธุรกิจ สาขาอาหารแห่งอนาคต จาก
กระทรวงอุตสาหกรรม
รายการโปรโมชั่นในงานนี้ หรือสิทธิพิเศษ :

- ปกติขวดละ 42 บาท ในงานนี้เหลือขวดละ 35 บาท พิเศษสุดๆ 3 ขวด 100 บาท
- โปรโมชั่นส�ำหรับลูกค้า ที่สั่ง 1 ลัง (40 ขวด) ในราคา 1,200 บาทบริการส่งฟรีถึง
หน้าบ้าน (เปิดรับตัวแทนจ�ำหน่าย)
- ซื้อครบ 1000 บาท รับส่วนลด 5% ภายในร้านหรือสามารถเลือกรับเซตขนม
ได้ 1 รายการมูลค่า 50 บาท
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Catcher Coffee
ผลิตภัณฑ์ :

กาแฟสกัดเย็น (Cold Brew)

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ :

กาแฟสกัดเย็นที่ผสมผสานระหว่างกาแฟ อะราบิก้าและกาแฟโรบัสต้า ด้วยสัดส่วนที่
ลงตัวของรสชาติ ได้ท�ำการเลือกการคั่วที่พอดีส�ำหรับการท�ำกาแฟสกัดเย็น กลั่นให้ได้
รสชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ รสชาติดี
รายการโปรโมชั่นในงานนี้ หรือสิทธิพิเศษ :

- ซื้อกาแฟสกัดเย็น 3 ขวด แถมฟรี 1 ขวด
- กาแฟสกัดเย็น 1 ขวด ราคา 70 บาท
- ซือ้ กาแฟสกัดเย็น 3 ขวด 200 บาท แถมฟรี กาแฟสกัดเย็น 1 ขวด
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DOCTORHEALTH INTERNATIONAL CO.,LTD.
ผลิตภัณฑ์ :

Skincare

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ :

ความโดดเด่นที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางที่ผลิตจากสารมะหาด
• เป็นผลิตภัณฑ์จากสารสกัดบริสุทธิ์มะหาด คุณสมบัติในการลดการผลิตเม็ดสีผิว
ลดริ้วรอยเพิ่มความเรียบเนียนของผิว ฟื้นฟูสภาพผิวให้มีความเต่งตึง
• เป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยธรรมชาติที่มีความบริสุทธิ์ ปลอดภัย ไม่มีสารเคมี
เจือปน
• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการ
ที่มีมาตรฐานระดับสากลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
แต่เพียงผู้เดียว
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บริษัท เฮิร์บมิราเคิล จ�ำกัด
ผลิตภัณฑ์ :

Herb Miracle Intensive Firming Moisturizing
Serum, Herb Miracle Herbal Therapy Hand Cream
จุดเด่นผลิตภัณฑ์ :

เป็นแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ดแู ลผิวทีม่ สี ว่ นผสมหลัก
จากสมุนไพรทีใ่ ช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการดึงประสิทธิภาพในการบ�ำบัดรักษาของ
สมุนไพรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1. Herb Miracle Intensive Firming Moisturizing Serum
• รับอนุญาตให้ใช้สทิ ธิในผลงานวิจยั และพัฒนา โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.
• พัฒนาจากแนวคิด Herbal Science จากงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ไทยที่
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ด้วยการน�ำความมหัศจรรย์ของสมุนไพร
มาผสานเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อมอบการบ�ำรุงผิวจากธรรมชาติแบบยั่งยืน
ด้วยสารสกัดใบบัวบกในอนุภาคลิโปนิโอโซมช่วยเพิม่ ความชุม่ ชืน้ มอบความยืดหยุน่
ให้แก่ผวิ พร้อมลดเลือนริว้ รอย ภายใต้เนือ้ อิมลั ชัน่ ทีร่ วมเซรัม่ และมอยส์เจอไรเซอร์
เข้มข้นไว้ในขวดเดียวกัน
2. Herb Miracle Herbal Therapy Hand Cream ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวมือ 2 in 1
ที่นอกจากจะบ�ำรุงผิวมือให้เนียนนุ่มชุ่มชื้น แต่ละสูตรยังเสริมด้วยสมุนไพร 3 ชนิด
ที่ถูกคัดสรรมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผิวมือแบบ Herbal Therapy
รายการโปรโมชั่นในงานนี้ หรือสิทธิพิเศษ :

เซตสุดคุ้ม ราคาเดียว 1,250 บาท
เซ็ต 1 Herb Miracle Intensive Firming Moisturizing Serum30 mL 1 ขวด +
10 mL 2 ขวด (ราคาปกติ 2,230 บาท)
เซ็ต 2 Herb Miracle Intensive Firming Moisturizing Serum30 mL 1 ขวด +
10 mL 1 ขวด + Hand Cream 40 mL 1 หลอด (ราคาปกติ 2,085 บาท)
เซ็ต 3 Herb Miracle Intensive Firming Moisturizing Serum30 mL 1 ขวด +
Hand Cream 40 mL 3 หลอด (ราคาปกติ 2,285 บาท)
เฉพาะในงาน Health Tech Thailand 2021 8-9 ธันวาคม 2564
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บริษัท เอ็นทีจีเอส คอร์เปอร์เรชั่น จ�ำกัด
Natural Sericin & Natural Medisilk
ผลิตภัณฑ์ :

แผ่นใยไหมทองค�ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากแผ่นใยไหมทองค�ำ
จุดเด่นผลิตภัณฑ์ :

ผลิตภัณฑ์ท�ำจากแผ่นใยไหมทองค�ำจาก
ธรรมชาติ 100% ปลอดภัย ไร้เคมี สามารถ
ย่ อ ยสลายได้ ใ นธรรมชาติ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
“Natural Polymer, Biocompatible, Natural Polymer, Biocompatible,
Antibacterial, 100% Biodegradable, No Microplastics, Ecologically-friendly”
Silk Protein ไหมเป็นโปรตีนธรรมชาติซึ่งเกิดจาก หนอนไหม Silkworm Bombyx
mori พ่นของเหลวทีม่ คี วามหนืดจากต่อมขนาดใหญ่สองต่อมภายในตัวออกมาเป็นเส้นใย
ไหม โดยส่วนทีเ่ ป็นของเหลวหนืด คือ ไฟโบรอิน ( Fibroin) และจะถูกเคลือบด้วยโปรตีน
ที่เรียกว่า เซริซิน ( Sericin) หรือ กาวไหม ( Glue Silk) ท�ำหน้าที่เชื่อมเส้นใยไฟโบรอิน
สองเส้นเข้าด้วยกัน เมือ่ โปรตีนทัง้ สองชนิดสัมผัสกับอากาศจะเกิดการแข็งตัว ท�ำให้เส้นใย
ยึดติดกันกลายเป็นเส้นใยยาวต่อเนือ่ ง ในรังไหม 1 รังจะประกอบด้วยไฟโบรอิน ประมาณ
75% และส่วนที่เป็นกาว หรือ เซริซิน ประมาณ 25%
โปรตีน Sericin เป็นโปรตีนที่ละลายน�้ำได้ มีกรดอะมิโน 18 ชนิด เป็นวัสดุที่เข้ากันได้
ดีและย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เนือ่ งจากมีคณ
ุ สมบัตในการกักเก็บความชืน้ ,การเกาะติด
ของผิวหนัง Sericin แสดงให้เห็นการใช้งานอย่างกว้างขวางในด้านการแพทย์ เภสัชกรรม
และเครื่องส�ำอาง
รายการโปรโมชั่นในงานนี้ หรือสิทธิพิเศษ :

- สินค้าทุกรายการได้รบั ส่วนลด 30% ต่อการซือ้ 1 บิล และเลือกรับผลิตภัณฑ์จากแผ่น
ใยไหม ฟรี เพิ่มอีก 1 ชิ้น
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Kann Herbs
ผลิตภัณฑ์ :

ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ :

Kann Herb เทคโนโลยีนาโนสมุนไพรลดปวด ที่รวมเอา “เครื่องส�ำอางและยา” ไว้ใน
ตัวเดียวกัน ครั้งแรกกับการยกระดับสมุนไพรไทย! บ�ำรุงผิวกายและผ่อนคลายสดชื่น
ท�ำมาจากน�ำ้ มันหอมระเหยไพลและขมิน้ ชัน โดยทีส่ มุนไพรจากไพล ขมิน้ ชันและอโรมา
เป็นสูตรต�ำรับส�ำคัญผ่านเทคโนโลยีนาโน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการซึมลึก ผ่านผิวหนัง
ไปยังตรงจุดและไวหายปวด ยังสดชืน่ ผ่อนคลายด้วยอโรม่า แถมยังไม่เปือ้ นเสือ้ ผ้า สัง่ ซือ้
https://herbalcream.kannherbs.com/
รายการโปรโมชั่นในงานนี้ หรือสิทธิพิเศษ :

ซื้อ 2 แถม 1 ราคา 1,150 บาท สั่งออนไลด์พิเศษจัดส่งฟรี
ชุดพิเศษ สเปร์ย + ครีม อย่างล่ะ 1 กล่อง ราคา 1,150 บาท เฉพาะในงาน
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บริษัท เอส ดับเบิลยู ไอออนิก เทคโนโลยี จ�ำกัด
COCO series by SW
ผลิตภัณฑ์ :

COCO Mild treatment spray,
COCO GEN dietary supplement
จุดเด่นผลิตภัณฑ์ :

ความมหั ศ จรรย์ ข องสารโมโนล
อริน (Monolaurin) ซึง่ เป็นกรดไขมัน
ธรรมชาติทเี่ ป็นอนุพนั ธ์ของกรดลอริก
พบได้ในน�้ำมันมะพร้าว, กะทิ, และ
น�้ ำ นมแม่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมื อ นยา
ปฏิชวี นะ คือ สามารถช่วยต้านทานได้
ทัง้ เชือ้ แบคทีเรีย เชือ้ รา และเชือ้ ไวรัส
ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน ลดการอักเสบ จึงเกิดผลิตภัณฑ์ที่มี “โมโนลอริน” เป็น active
ingredient คือ COCO Mild treatment spray สกินแคร์ส�ำหรับบ�ำรุงและปกป้อง
ผิวหน้าในยุค new normal ช่วยให้ผิวหน้าเนียนใส ไร้สิว ไร้ผดผื่น เมื่อใช้เป็นประจ�ำ
อย่างต่อเนื่อง ผิวสุขภาพดี แข็งแรง ไม่มีสิวใหม่เกิดซ�้ำ รูขุมขนกระชับ ผิวอิ่มน�้ำ ผิวดู
สุขภาพดี จึงช่วยให้ริ้วรอยตามวัยลดลง และ COCO GEN dietary supplement
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหสนช่ ว ยในการท� ำ งานของระบบภู มิ คุ ้ ม กั น เสริ ม กรดไขมั น ดี
ลดคอเลสเตอรอล และบ�ำรุงสมอง
รายการโปรโมชั่นในงานนี้ หรือสิทธิพิเศษ :

- COCO Mild treatment spray 1 แถม 1 ราคา 490 บาท
- COCO GEN 1 แถม 1 ราคาเพียง 990 บาท
- COCO GEN 2 แถม 3 ราคาเพียง 1980 บาท แถมฟรี COCO Mild 1 ขวด
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผสมผสาน
บ้านศาลาไชย
ผลิตภัณฑ์ :

น�้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่, ชามะม่วงหาวมะนาวโห่

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ :

น�้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่ ,ชามะม่วงหาวมะนาวโห่ ใช้หญ้าหวาน
มีแคลลอรี่ต�่ำ เหมาะส�ำหรับผู้ที่รักสุขภาพ หลีกเลี่ยงน�้ำตาลและควบคุมน�้ำหนัก มะม่วง
หาวมะนาวโห่เป็นผลไม้ตระกูลเบอรี่ชนิดหนึ่ง มีวิตามินซี มีสารอาหารและคุณค่าทาง
โภชนาการ มีสารโพลีฟีนอล สารแอนโทไซยานิน มีคุณสมบัติออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ได้รับการสนับสนุนจากส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภายใต้
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iTAP) ปี 2563 โครงการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญคณะวิศวกรรม
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
รายการโปรโมชั่นในงานนี้ หรือสิทธิพิเศษ :

- น�้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่ 100 ml : ปกติราคา 40 บาท พิเศษ 3 ขวด 100 บาท
- ชามะม่ ว งหาวมะนาวโห่ 6 ซอง 1 กล่ อ ง : ปกติ ร าคา 179 บาท พิ เ ศษด้ ว ย
น�้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่ 1 ขวด
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผสมผสาน
บ้านศาลาไชย
ผลิตภัณฑ์ :

แชมพูสมุนไพรการันดา, สบู่สมุนไพรการันดา, เจลอาบน�้ำการันดา

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ :

แชมพูสมุนไพรการันดา : แชมพูผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ ไร้สารเคมี เป็นทั้งแชมพู
และทรีทเม้นท์ครีมนวดผมในขวดเดียวกัน (2 in 1) ลดอาการคันศีษะ ปรับสุขภาพเส้นผม
ให้ผมร่วงน้อยลง เสริมสร้างรากผมให้แข็งแรง
สบูส่ มุนไพรการันดา : ผลิตภัณฑ์ดแู ลผิวหน้าและผิวกาย ดูแลบ�ำรุงฟืน้ ฟูสภาพผิวให้ขาว
ใส ลดริ้วรอย สิว ฝ้า ให้จางลง
เจลอาบน�้ำการันดา : ผลิตภัณฑ์เจลอาบน�้ำจากจากธรรมชาติ ลดกลิ่นกาย ยับยั้ง
แบคทีเรีย มีกลิน่ หอมละมุนอ่อนๆ สดชืน่ จากธรรมชาติ ผลิตจากพืชเกษตร “มะม่วงหาว
มะนาวโห่” ในสวน“มะม่วงหาวมะนาวโห่”
รายการโปรโมชั่นในงานนี้ หรือสิทธิพิเศษ :

-

แชมพูสมุนไพร 250 ml : ปกติ 369 บาท 2 ขวด แถม สบูส่ มุนไพรการันดา 25 g 1 ก้อน
สบู่สมุนไพร 25 g : ปกติ 119 บาท 2 ก้อนแถม 1 ก้อน
สบู่สมุนไพร 50 g : ปกติ 269 บาท 2 ก้อนแถมสบู่สมุนไพรการันดา 25 g 1 ก้อน
เจลอาบน�้ำสมุนไพร 250 ml : ปกติ 269 บาท 2 ขวด แถม สบู่สมุนไพรการันดา
25 g 1 ก้อน
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:

บริษัทเว็ลตี้ วีแกน จ�ำกัด
ผลิตภัณฑ์ :

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน�้ำมันรวม 5 ชนิด, ถั่งเช่าหิมะ,
ถั่งเช่าสีทอง, น�้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100%, ข้าวสาร

:

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ :

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สกัดจากสมุนไพร 100% แคปซูลท�ำจากซอลเจลพืช ปราศจาก
เจลาตินจากสัตว์ เจ วีแกน มังสวิรัติทานได้ ทานง่าย ไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหาร /
ถั่งเช่าหิมะเจ้าแรกในไทย / ถั่งเช่ามีใบรับรองฮาลาลเป็นมังสวิรัติแท้ มีอย. ฮาลาล และ
:
ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP น�้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% คัดสรรวัตถุดิบ
จากแหล่งเพาะปลูกมะพร้าวที่ส�ำคัญของประเทศไทย อันประกอบด้วยกรดไขมันอิ่มตัว
พร้อมด้วยแร่ธาตุต่างๆ อย่างพิถีพิถันเพื่อสุขภาพที่สมดุลของคุณ ข้าวหอมมะลิแท้จาก
บุรีรัมย์ถิ่นภูเขาไฟที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง ข้าวคุณภาพส่งออก โรงงานผลิตได้รับ
มาตรฐาน GMP HACCP ISO9001 มี อย. และฮาลาล
รายการโปรโมชั่นในงานนี้ หรือสิทธิพิเศษ :

-

น�้ำมันรวม 5 ชนิด(น�้ำตาล) ราคา 890 บาท เหลือ 499 บาท
น�้ำมันรวม 5 ชนิด ผสมถั่งเฉ้าหิมะ(ชมพู)ราคา 1,390 บาท: เหลือ 699 บาท
น�ำ้ มันรวม 5 ชนิด ผสมถัง่ เช่าสีทอง: พลัสกระชายด�ำ(ฟ้า) ราคา 1,570 บาท เหลือ 789 บาท
น�้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นขนาด 250 ml ราคา 250 บาท เหลือ 199 บาท
น�้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นขนาด 500 ml ราคา 399 บาท เหลือ 299 บาท
ข้าวเหนียว 1กก. ราคา 80 บาท เหลือ 60 บาท
ข้าวหอมมะลิ 1 กก. ราคา 80 บาท เหลือ 60 บาท
ข้าวกล้องหอมมะลิ 1 กก. ราคา 110 บาท เหลือ 80 บาท
ข้าวไรซ์เบอรี่ 1 กก. ราคา 110 บาท เหลือ 80 บาท
ข้าวผสม 3 ชนิด 1 กก. ราคา 110 บาท เหลือ 80 บาท
ข้าวผสม 4 ชนิด 1 กก. ราคา 110 บาท เหลือ 80 บาท
ข้าวกล้องแดง 1 กก. ราคา 110 บาท เหลือ 80 บาท
ข้าวหอมมะลิใหม่ 5 กก. ราคา 239 บาท เหลือ 200 บาท
ข้าวหอมปทุมใหม่ 5 กก. ราคา 199 บาท เหลือ 180 บาท
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บริษัท โอโว่ ฟู ด
้ เทค จ�ำกัด
ผลิตภัณฑ์ :

ไบโอแคลเซียม จากเปลือกไข่

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ :

ไบโอแคลเซีย่ มถือเป็นแหล่งของแคลเซียมจากธรรมชาติทมี่ คี วามสมบูรณ์ มีความบริสทุ ธิ์
และสามารถดูดซึมได้ดี ถือเป็นแหล่งของแคลเซียมทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ ร่างกายอย่างแท้จริง
- ปราศจากจุลินทรีย์ (microbiological clean / Clear)
- ปราศจากสารพิษที่อาจเป็นอันตราย (Encotoxin free)
- ปราศจากสารที่ท�ำให้เกิดการแพ้ (Allergenic free)
- ดูดซึมเข้าร่างกายเพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ (Bioavailablity)
รายการโปรโมชั่นในงานนี้ หรือสิทธิพิเศษ :

สั่งจองสินค้าในงาน ได้รับส่วนลดพิเศษ 20%
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บริษัท ซิสเต็ม เอ็กเซลเล้นท์ จ�ำกัด
ผลิตภัณฑ์ :

ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อ สูตร 2 ตรา ไฟท์ไฟว์

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ :

ไฟท์ไฟว์ สูตร 2 เป็นยาบรรเทาอาหารปวดเมื่อยชนิดน�้ำ โดยมีส่วนผสมของสมุนไพร
ส�ำหรับใช้ทาบรรเทาอาการปวดเมือ่ ยตามส่วนต่างๆของร่างกายโดยจุดเด่นของผลิตภัณฑ์
คือ รูปทรงบรรจุภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายเข้ากับสรีระ แค่ทาตัวยาลงบนบริเวณที่ปวดเมื่อย ไม่
ต้องนวดให้เลอะมือ รวมไปถึงกลิ่นของผลิตภัณฑ์ไม่ฉุนรบกวนคนรอบข้าง ตัวยาซึมง่าย
ไม่เหนียวเหนอะหนะ
รายการโปรโมชั่นในงานนี้ หรือสิทธิพิเศษ :

เมื่อซื้อไฟท์ไฟว์ ขนาด 50 ml. ครบ 3 ขวด รับฟรี ไฟท์ไฟว์ ขนาด 30 ml. 1 ขวด
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ARAYASANTISAN
ผลิตภัณฑ์ :

หน้ากากผ้า ป้องกันไวรัส
ARAYASANTISAN X Blue Bear Mask
รุ่น ViralOff

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ :

ARAYASANTISAN X Blue Bear Mask รุ่น ViralOff หน้ากากผ้าก�ำจัดไวรัส 99%
ภายใน 2 ชม. #ไม่ต้องซักบ่อย สวมใส่สบายหายใจสะดวก เสริมคิ้วลายผ้าพื้นถิ่นไทย
เพิ่มความปกป้องมั่นใจอากาศไม่รั่ว
• ผ้าด้านนอกใช้เทคโนโลยีมาตรฐานยุโรป ViralOff™ by Polygiene ช่วยยับยั้งและ
ลดจ�ำนวนของไวรัส* ได้มากถึง 99% ภายใน 2 ชั่วโมง มากถึง 30 การซัก
• ผ้าด้านในใช้เส้นใย Perma™ ที่ผสม Nano Zinc Oxide ช่วยยับยั้งแบคทีเรียได้มาก
ถึง 99 %
• พร้อมซิลิโคนปรับสายคล้องหูเพื่อให้กระชับกับใบหน้า
• ไม่ต้องซักทุกวัน เพราะไม่เกิดการสะสมของเชื้อไวรัส และแบคทีเรียบนผ้าเหมือน
หน้ากากผ้าทั่วไป ผลทดสอบอ้างอิง : https://bit.ly/38jkL2kARAYASANTISAN X
BLUE BEAR Mask is a cloth face mask that is made with breathable
cotton materials, washable, to help fight the spread of illness.
รายการโปรโมชั่นในงานนี้ หรือสิทธิพิเศษ :

ราคา ชิ้นละ 250 บาท ซื้อ 5 ชิ้น แถม 1
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ARAYASANTISAN
ผลิตภัณฑ์ :

หน้ากากผ้า ป้องกันไวรัส
ARAYASANTISAN X Blue Bear Mask
รุ่น ViralOff

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ :

หน้ากากผ้าศิลปะThe Art Collection3D Teflon + NanozincARAYASANTISAN X
Blue Bear Mask รุ่น No Hugs ปกป้อง 2 ชั้นด้วย #เทคโนโลยีสะท้อนน�้ำเทฟลอน
#นาโนซิงค์ออกไซด์เสริมคิ้วผ้าลายไทยทรงด�ำ ปกป้องมั่นใจมากขึ้น
ผ้าชั้นนอก Teflon สะท้อนน�้ำ (Water Repellent) ป้องกันการซึมน�้ำ/ของเหลว คง
ประสิทธิภาพนานถึงการซัก 30 ครั้ง
ผ้าชั้นใน Perma (Embedded Zinc Oxide Nanoparticles ) ป้องกันแบคทีเรียได้
มากถึง 99% ตลอดอายุการใช้งาน แม้ว่าจะผ่านการซักถึง 150 ครั้ง #ปลอดภัยต่อผู้
สวมใส่
• ผ่านการทดสอบจากสถาบันสิ่งทอ-THTI ผลทดสอบอ้างอิง https://bit.ly/3uBfIEC
• มีลวดปรับจมูกเพื่อให้กระชับกับใบหน้า #เพิ่มซิลิโคนปรับสาย
• Size 22 ซม. x 13 ซม. #ใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงARAYASANTISAN X BLUE BEAR
Mask is a cloth face mask that is made with breathable cotton materials,
washable, to help fight the spread of illness.
รายการโปรโมชั่นในงานนี้ หรือสิทธิพิเศษ :

ราคา ชิ้นละ 190 บาท ซื้อ 5 ชิ้น แถม 1
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บริษัท โบทานิคส์ ไลฟ์
แบรนด์ ORGA
ผลิตภัณฑ์ :

ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคส�ำหรับสัตว์เลี้ยง เพื่อการดูแลและท�ำความสะอาด

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ :

ORGA ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อสัตว์เลี้ยง ด้วยผลิตด้วยนาโนเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์
ของเราไม่มีสาร SLS , SLES , PARABEN เราใช้ประค�ำดีควายเป็นสารท�ำให้เกิดฟอง
ท�ำให้ปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ต่อสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณ อีกทั้งยัง
ช่วยแก้ไขปัญหาของสัตว์เลี้ยง และการอยู่ร่วมกันของคน และสัตว์เลี้ยง ได้ตรงจุดอย่าง
มีประสิทธิภาพ
สโลแกน : “ORGA ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ทีเ่ ข้าใจธรรมชาติของสัตว์เลีย้ งอย่างแท้จริง”
รายการโปรโมชั่นในงานนี้ หรือสิทธิพิเศษ :

ลด 10 % เมื่อซื้อสินค้า 2 รายการขึ้นไป
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