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ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន សឹឹកសេ�សម៉៉រ៍៍ ប៊ីី�អីុុ�ង ឯ.ក បាានប្តេ�េជ្ញាា�ចិិត្តតបង្កើ�ើ�តក្រុ�ុមហ៊ុុ�នឡើ�ើងប្រ�កបដោ�ោយភាាព
ជោ�ោគជ័័យចីីរកាាល។ ទាំំ�ងនេះ�ះ គឺឺសុុទ្ធធសឹឹងសម្រា�ាប់់ឲ្យយក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន និិងដៃ�គូូទទួួលបាាននូូវជ័័យជម្នះះ�ក្នុុ�ងជីីវិិត
ស្រ�បពេ�លតែ�មួួយ (ទាំំ�ងក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន បុុគ្គគលិិក អ្ននកធ្វើ�ើ�បណ្តាា�ញធុុរកិិច្ចច អតិិថិិជន និិងសង្គគម) ហើ�ើយទទួួល
បាានលទ្ធធផលជាាវិិជ្ជជមាាននៃ�ជីីវិិត ដែ�លសុុទ្ធធសឹឹងកើ�ើតចេ�ញពីីពិិភពជំំនួួញសឹឹកសេ�សម៉៉រ៍៍ ហើ�ើយនឹឹងមាានកត្តាា�
មួួយក្នុុ�ងចំំណោ�ោមកត្តាា�សំំខាាន់់ៗ ដែ�លបាានកំំណត់់នូូវភាាពជោ�ោគជ័័យប្រ�កបដោ�ោយនិិរន្តតភាាពនៅ�ៅលើ�ើផលិិត
ផលដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ ទើ�ើបសឹឹកសេ�សម៉៉រ៍៍ផ្ដោ�ោ�តលើ�ើកាារអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ផលិិតផលប្រ�កបដោ�ោយភាាពច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិតតាាម
រយៈៈកាារចម្រា�ាញ់់ និិងជ្រើ�ើ�សយកវត្ថុុ�ធាាតុុដើ�ើមប្រ�កបដោ�ោយគុុណភាាពខ្ពពស់់ពីីសកលលោ�ោក ហើ�ើយបាាន
សម្រេ�េចយករោ�ោងចក្រ�ផលិិ តកម្មម ដែ�លមាានស្តតង់់ ដាារគ្រ�ប់់ គ្រ� ងគុុ ណ ភាាពយ៉ាា�ងមាានប្រ�សិិ ទ្ធធ ភាាពដើ�ើម្បីី�ធ្វើ��ើ
ឲ្យយផលិិតផលមាានគុុណភាាពតាាមស្តតង់់ដាារអន្តតរជាាតិិ និិងទទួួលបាាននូូវលទ្ធធផលខ្ពពស់់តាាមបទដ្ឋាា�នផលិិត
កម្មម មិិនតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ផលិិតផលត្រូ�ូវបាានកំំណត់់តម្លៃ�ៃលក់់សមរម្យយសម្រា�ាប់់អ្ននកលក់់អ្ននកធុុរកិិច្ចច ពាាណិិជ្ជជករ
និិងអតិិថិិជន ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ��ើឲ្យយមាានសេ�ចក្តីី�ពេ�ញចិិត្តត និិងទទួួលស្គាា�ល់់ចំំពោះ�ះ�គុុណប្រ�យោ�ោជន៍៍របស់់ផលិិតផល
និិងកើ�ើតមាាននូូវកាារគាំំ�ទ្រ�ចំំពោះ�ះ�ម៉ាា�កសញ្ញាា�ផលិិតផល និិងម៉ាា�កសញ្ញាា�ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន ដែ�លបាានផ្ដដល់់ភាាពជឿ�ឿ
ជាាក់់ដល់់អ្ននកប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ចុុងក្រោ��ោយឲ្យយត្រ�លប់់មកប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ម្ដដងទៀ�ៀត។ ហើ�ើយអ្វីី�ដែ�លសំំខាាន់់បំំផុុតគឺឺធ្វើ��ើ
ឲ្យយអតិិថិិជនមាានចំំណាាប់់អាារម្មមណ៍៍ មាានទំំនុុកចិិត្តត និិងមាានកាារគាំំ�ទ្រ�ចំំពោះ�ះ�ផលិិតផលនិិងក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន។
ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺអ្វីី�ដែ�លសឹឹកសេ�សម៉៉រ៍៍បាាននឹឹងកំំពុុងផ្ដោ�ោ�តទៅ�ៅលើ�ើកាារអនុុវត្តតន៍៍ និិងរក្សាាទុុកនូូវគុុណតម្លៃ�ៃ
លំំដាាប់់ខ្ពពស់់បំំផុុត។ ដោ�ោយយើ�ើងដឹឹងថាា អតិិថិិជនដែ�លមាានទំំនុុកចិិត្តតជាាវិិជ្ជជមាានបែ�បនេះ�ះ គឺឺជាាឫសគល់់
សំំខាាន់់របស់់ពាាក្យយថាា   ៉៉ជោ�ោគជ័័យ ចីីរកាាល  ៉៉ ដែ�លយើ�ើងគ្រ�ប់់គ្នាា�ត្រូ�ូវកាារ និិងចង់់បាាន៕
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S.O.D MORE
អេ�ស អូូ ឌីី ម៉៉រ៍៍

ផលិិតផលអាហារបំំប៉៉នប្រ�ឆាំំងអុុកស៊ីី�តកម្មម ជាមួួយនឹឹងគុុណប្រ�យោ�ជន៍៍ដែ�លប្រ�ឆាំំងអុុកស៊ីី�តកម្មម តាមរយៈៈការបង្កើ�ើ�ននៃ�
សារធាតុុ Phytonutrients ពណ៌៌ស្វាាយ និិងក្រ�ហមយកមកចម្រា�ញ់់ដើ�ើម្្បីីផលិិត S.O.D Enzyme (Antioxidant Defense
System) ជួួយបង្កើ�ើ�នប្រ�ព័័ន្ធធការពាររាងកាយឲ្្យដំំណើ�ើរការល្អអជាងមុុន ដែ�លត្រូ�ូវបានជ្រើ�ើ�សរើើ�សពីីបន្លែ�ែ និិងផ្លែ�ែឈើ�ើជាច្រើ�ើ�ន
ប្រ�ភេ�ទ។
វិិធីីទទួួលទាាន : ទទួួលទាានមួួយដង 15 មិិល្លីី�លីីត្រ�ដោ�ោយផ្សំំ�ជាាមួួយទឹឹកក្នុុ�ងអត្រា�ា 1:1 មួួយថ្ងៃ�ៃ 1 ដង
(ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយរសជាាតិិកាាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរគួួរក្លាា�សេ�ឲ្យយត្រ�ជាាក់់ និិងក្រ�ឡុុកដបមុុនពេ�លទទួួលទាាន) ។
ចំំណុះះ� : 1 ដបមាានចំំណុះះ� 600 មិិល្លីី�លីីត្រ�)
ចំំណុះះ� : 1 ប្រ�អប់់មាាន 15 កញ្ចចប់់

លេ�ខកូូដ

លេ�ខកូូដ 1070KH
តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 52.00 ដុុល្លាា�រ

1071KH

តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 32.00 ដុុល្លាា�រ

* បំំរាាម : កុុមាារ និិងស្ត្រី�ី�មាានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ�

មិិនគួួរបរិិភោ�ោគឡើ�ើយ។ គួួរទទួួលទាានអាាហាារឲ្យយ
បាានច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទគ្រ�ប់់ចំំនួួន 5 ក្រុ�ុម

ក្នុុ�ងសមាាមាាត្រ�សមស្រ�បជាាប្រ�ចាំំ�។

* មិិនមាានប្រ�សិិទ្ធធភាាពក្នុុ�ងកាារកាារពាារឬព្យាាបាាលជម្ងឺឺ�ទេ�

SUCCESSMORE CATALOG
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S
VERA
ALOE VERA PLUS JUICE
អេ�ស វេេរ៉ាា�ផ្លឹឹ�ស អាាឡូូវើើ�រ៉ាា� វីីត ហ្គោ�ោ�ជីីប៊ឺឺ�រីី ជូូស

ផលិិតផលអាាហាារបំំប៉៉នភេ�សជ្ជៈៈ�ប្រ�ទាាលកន្ទុុ�យក្រ�ពើ�ើផ្សំំ�ជាាមួួយសាារធាាតុុចម្រា�ាញ់់ពីីផ្លែ�ែហ្គោ�ោ�ជីីប៊ឺឺ�រីី
មិិនលាាយពណ៌៌ និិងសាារធាាតុុរក្សាាទុុក។
ប្រ�ទាាលកន្ទុុ�យក្រ�ពើ�ើមាានគុុណសម្បបត្តិៈៈ��
- ជួួយកាាត់់បន្ថថយកាាររលាាក 
- កាាត់់បន្ថថយកាារចម្លលងរោ�ោគ

- បង្កើ�ើ�នប្រ�ព័័ន្ធធភាាពសាំុុ��ដល់់រាាងកាាយ

វិិធីីទទួួលទាាន : ទទួួលទាានមុុនអាាហាារកន្លះះ�ម៉ោ�ោ�ងពេ�លព្រឹ�ឹក ពេ�លថ្ងៃ�ៃ ពេ�លល្ងាា�ច
និិងមុុនពេ�លចូូលគេ�ងម្តតង 30 មិិល្លីី�លីីត្រ�។
ចំំណុះះ� : 750 មិិល្លីី�លីីត្រ�

លេ�ខកូូដ 1066KH
តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 38.00 ដុុល្លាា�រ

* បំំរាាម : កុុមាារ និិងស្ត្រី�ី�មាានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ�
មិិនគួួរបរិិភោ�ោគឡើ�ើយ។

គួួរទទួួលទាានអាាហាារឲ្យយ

បាានច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទគ្រ�ប់់ចំំនួួន 5 ក្រុ�ុម

ក្នុុ�ងសមាាមាាត្រ�សមស្រ�បជាាប្រ�ចាំំ�។

* មិិនមាានប្រ�សិិទ្ធធភាាពក្នុុ�ងកាារកាារពាារឬព្យាាបាាលជម្ងឺឺ�ទេ�
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NUTRIGA
នូូទ្រី�ីកាា

ផលិិតផលអាាហាារបំំប៉៉ន នូូទ្រី�ីកាា មាានបេ�តាា ហ្គូូ�ខេ�ន (Beta glucan) សាារធាាតុុ

ចម្រា�ាញ់់ពីីផ្សិិ�តលីីងជឺឺ (Lingzhi) ថាាងឆាាវ (Cordyceps Sinensis) យិិុុ��នស៊ិិ�ន (Ginseng)

គ្រា�ាប់់ទំំពាំំ�ងបាាយជូូរ (Grape Seed) សំំបកស្រ�ល់់ (Pine Bark) អែ៊�៊ល-អាាជីីនីីន (L-Arginine)
ជួួយបង្កើ�ើ�នប្រ�ព័័ន្ធធភាាពសាុំំ��។

គុុណសម្្បត្តិិ�
- ជួួយប្រ�ព័័ន្ធធភាពស៊ាំំ�របស់់រាងកាយ
- កាត់់បន្ថថយជាតិិស្កករ និិងកូូលេ�សស្តេ�េរ៉ូូ�លក្នុុ�ងឈាម
- កាត់់បន្ថថយការរលាក និិងការចម្លលងមេ�រោ�គ
- បំំផ្លាាញ Mycotoxins
- កាត់់បន្ថថយផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ�ការព្្យាបាលដោ�យប្រើ�ើ�គីីមីី
និិងវិិទ្្យុុសកម្មម ជួួយបង្កើ�ើ�នថាមពលធ្វើ�ើ�ឲ្្យមានតុុល្្យភាពរាងកាយ
វិិធីីទទួួលទាាន : ទទួួលទាានមួួយដង 1 គ្រា�ាប់់ មុុនពេ�លចូូលគេ�ង
បរិិមាាណ: 1 ប្រ�អប់់មាាន 3 បន្ទះះ� (30 គ្រា�ាប់់)

លេ�ខកូូដ 1065KH
តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 50.00 ដុុល្លាា�រ

* បំំរាាម : កុុមាារ និិងស្ត្រី�ី�មាានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ�មិិនគួួរបរិិភោ�ោគឡើ�ើយ។

គួួរទទួួលទាានអាាហាារឲ្យយបាានច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទគ្រ�ប់់ចំំនួួន 5 ក្រុ�ុមក្នុុ�ងសមាាមាាត្រ�សមស្រ�បជាាប្រ�ចាំំ�។

* មិិនមាានប្រ�សិិទ្ធធភាាពក្នុុ�ងកាារកាារពាារឬព្យាាបាាលជម្ងឺឺ�ទេ�
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NUTRIGA CANZA
នូូទ្រី�ីកាា ខេ�នហ្សាា

អាាហាារបំំប៉៉ន Nutriga Canza ចម្រា�ាញ់់ចេ�ញពីីផ្លែ�ែប៉េ�េងប៉ោះ�ះ��Coenzyme Q10 ។

មាានកាារច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិតរួួមបញ្ចូូ�លគ្នាា�នៃ�សាារធាាតុុ Nutrients (សាារធាាតុុចិិញ្ចឹឹ�ម) និិង Pharmaceutics (ឱសថ)
រួួមបញ្ចូូ�លគ្នាា�ហៅ�ៅថាា Nutraceutical ជាាមួួយនឹឹងគុុណសម្បបត្តិិ�ដែ�លមាានប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់សុុខភាាព។
គុុណសម្្បត្តិិ�
- កាត់់បន្ថថយហានិិភ័័យនៃ�ជម្ងឺឺ�មហារីីក
- ប្រ�ឆាំំងនឹឹងការរលាក
- សារធាតុុប្រ�ឆាំំងអុុកស៊ីី�តកម្មម
- ជួួយកាត់់បន្ថថយប្រ�តិិកម្មមអាលែ�ហ្្សីីចំំពោះ�ះថ្នាំំ�ព្្យាបាលដោ�យគីីមីី
- ពង្រឹ�ឹងប្រ�ព័័ន្ធធភាពស៊ាំំ�
- ជួួយការពារកោ�សិិកាមិិនឲ្្យក្លាាយជាកោ�សិិកាមហារីីក
- ជួួយស្រូ�ូបយកជាតិិកាល់់ស្្យូូមក្នុុ�ងរាងកាយ
វិិធីីទទួួលទាាន : ទទួួលទាានមួួយដង 1 គ្រា�ាប់់ មុុនពេ�លចូូលគេ�ង
បរិិមាាណ: 1 ប្រ�អប់់មាាន 3 បន្ទះះ� (30 គ្រា�ាប់់)

លេ�ខកូូដ 1063KH
តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 45.00 ដុុល្លាា�រ

* បំំរាាម : កុុមាារ និិងស្ត្រី�ី�មាានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ�មិិនគួួរបរិិភោ�ោគឡើ�ើយ។

គួួរទទួួលទាានអាាហាារឲ្យយបាានច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទគ្រ�ប់់ចំំនួួន 5 ក្រុ�ុមក្នុុ�ងសមាាមាាត្រ�សមស្រ�បជាាប្រ�ចាំំ�។

* មិិនមាានប្រ�សិិទ្ធធភាាពក្នុុ�ងកាារកាារពាារឬព្យាាបាាលជម្ងឺឺ�ទេ�
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NUTRIGA SU-RIN
នូូទ្រី�ីកាា ស៊ូូ�រិិន

អាាហាារបំំប៉៉ន Nutrica Su-rin មាានផ្ទុុ�កនូូវសាារធាាតុុចម្រា�ាញ់់ពីីផ្លែ�ែម្រះ�ះ Beta-glucan ពីី Yeast, Gooseberry
មាានកាារច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិតរួួមបញ្ចូូ�លគ្នាា�នៃ�សាារធាាតុុ Nutrients (សាារធាាតុុចិិញ្ចឹឹ�ម) និិង Pharmaceutics (ឱសថ)
រួួមបញ្ចូូ�លគ្នាា�ហៅ�ៅថាា Nutraceutical ជាាមួួយនឹឹងគុុណសម្បបត្តិិ�ដែ�លមាានប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់សុុខភាាព។
គុុណសម្្បត្តិិ�

- កាាត់់បន្ថថយជាាតិិស្កករក្នុុ�ងឈាាម

- ជួួយលំំពែ�ងបញ្ចេ�េញអាំំ�ងស៊ុុ�យលីីន

- បង្កើ�ើ�នកាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់គ្លុុ�យកូូសក្នុុ�ងថ្លើ�ើ�ម
- រាារាំំ�ងកាារសំំយោ�ោគគ្លុុ�យកូូស

- កាាត់់បន្ថថយកាារកកើ�ើតជម្ងឺឺ�ទឹឹកនោ�ោមផ្អែ�ែម
- បង្កើ�ើ�នប្រ�ព័័ន្ធធភាាពសាុំំ��

- កាាត់់បន្ថថយកូូលេ�សស្តេ�េរ៉ូូ�ល

វិិធីីទទួួលទាាន : ទទួួលទាានមួួយដង 1 គ្រា�ាប់់ មុុនពេ�លចូូលគេ�ង
បរិិមាាណ: 1 ប្រ�អប់់មាាន 3 បន្ទះះ� (30 គ្រា�ាប់់)

លេ�ខកូូដ 1064KH
តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 45.00 ដុុល្លាា�រ

* បំំរាាម : កុុមាារ និិងស្ត្រី�ី�មាានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ�មិិនគួួរបរិិភោ�ោគឡើ�ើយ។

គួួរទទួួលទាានអាាហាារឲ្យយបាានច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទគ្រ�ប់់ចំំនួួន 5 ក្រុ�ុមក្នុុ�ងសមាាមាាត្រ�សមស្រ�បជាាប្រ�ចាំំ�។

* មិិនមាានប្រ�សិិទ្ធធភាាពក្នុុ�ងកាារកាារពាារឬព្យាាបាាលជម្ងឺឺ�ទេ�
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T CHLORO PLUS
ធីី ក្លលរ៉ូូ�ផ្លឹឹ�ស

ផលិិតផលអាហារបំំប៉៉ន ធីី ក្លលរ៉ូូ�ផ្លឹឹ�ស ផ្្សំំពីីសូូដ្្យូូម (Sodium) ទង់់ដែ�ង(Copper) ក្លលរ៉ូូ�ហ្វីី�លលីីន (Chlorophyllin) អ៊ែ�ែល

ហ្វែ�ែលហ្វាា (Alfalfa) សារធាតុុចម្រា�ញ់់ពីីតែ�បៃ�តង និិងអាស៊ីី�តអែ�សស្កកបប៊ីី�ក (Ascorbic Acide) ជួួយប្រ�ឆាំំងរ៉ាាឌីីកាល់់សេ�រីី
កាត់់បន្ថថយជាតិិពុុល និិងបង្កើ�ើ�នអុុកស៊ីី�ហ្សែ�ែ�នដល់់រាងកាយ។
គុុណសម្្បត្តិិ�

- ជួួយកាត់់បន្ថថយការប្រ�មូូលផ្តុំំ�ជាតិិពុុលផ្សេ�េ�ងៗនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធរំំលាយអាហារ និិងប្រ�ព័័ន្ធធឈាម
- ជួួយកាត់់បន្ថថយសារជាតិិបង្កកមហារីីកនៅ�ក្នុុ�ងខ្លួួ�ន

- ជម្រុ�ុញការផលិិត និិងបង្កើ�ើ�នប្រ�សិិទ្ធធភាពកោ�សិិកាឈាមក្រ�ហម
- ជួួយបង្កើ�ើ�នប្រ�សិិទ្ធធភាពប្រ�ព័័ន្ធធរំំលាយអាហារ
- ជួួយប្រ�ឆាំំងនឹឹងរ៉ាាឌីីកាល់់សេ�រីី

- ជួួយកាត់់បន្ថថយកម្រិ�ិត LDL និិងជួួយបង្កើ�ើ�នកម្រិ�ិត HDL

- ជួួយគ្រ�ប់់គ្រ�ងកម្រិ�ិតជាតិិស្កករក្នុុ�ងឈាមបានល្អអប្រ�សើ�ើរចំំពោះ�ះអ្ននកជម្ងឺឺ�ទឹឹកនោ�មផ្អែ�ែម
វិិធីីទទួួលទាាន : ហែ�កកញ្ចចប់់ T Chloro Plus 1 កញ្ចចប់់លាាយជាាមួួយទឹឹក 500 - 1000 មិិល្លីី�លីីត្រ�
អាាចទទួួលទាានជំំនួួសទឹឹកធម្មមតាាបាានពេ�ញមួួយថ្ងៃ�ៃ។
បរិិមាាណ : 1 ប្រ�អប់់មាាន 10 កញ្ចចប់់

លេ�ខកូូដ 1017KH
តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 25.00 ដុុល្លាា�រ

* បំំរាាម : កុុមាារ និិងស្ត្រី�ី�មាានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ�

មិិនគួួរបរិិភោ�ោគឡើ�ើយ។ គួួរទទួួលទាានអាាហាារ
ឲ្យយបាានច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទគ្រ�ប់់ចំំនួួន 5 ក្រុ�ុម
ក្នុុ�ងសមាាមាាត្រ�សមស្រ�បជាាប្រ�ចាំំ�។

* មិិនមាានប្រ�សិិទ្ធធភាាពក្នុុ�ងកាារកាារពាារឬព្យាាបាាលជម្ងឺឺ�ទេ�
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MARINA
ម៉ាា�រីីណាា

អាហារបំំប៉៉នម៉ាារីីណា មានផ្ទុុ�កខ្លាាញ់ត្រី�ី
់ ដែ�លផ្តតល់់អាស៊ីី�តខ្លាាញ់់អូូមេ�ហ្គាា 3
អាស៊ីី�តអ៊ីី�ស៊ីី�កូូប៉ូូ�តាណាណូូនិិក(EPA) និិងអាស៊ីី�តកូូដូូសសាស៊ីី�ណូូ។
ក្រៅ��ពីីនោះ�ះវាក៏៏មានផ្ទុុ�កខ្លាាញ់ក្រែ�ែ
់ នអាស្តាា Axanthin ចម្រា�ញ់់ចេ�ញពីី
សារ៉ាាយ Haematococcus pluvialis និិងវីីតាមីីនអុីី�។
គុុណសម្្បត្តិិ�
- ជួួយថែ�រក្្សាសរសៃ�ឈាម
- កាត់់បន្ថថយកម្រិ�ិតកូូលេ�សស្តេ�េរ៉ូូ�ល និិងទ្រី�ីគ្លីី�សេ�រីី
- កាត់់បន្ថថយហានិិភ័័យនៃ�ជម្ងឺឺ�សរសៃ�ឈាមបេះ�ះដូូង
- ជួួយការពារជម្ងឺឺ�សរសៃ�ឈាមខួួរក្្បាលបានយ៉ាាងមានប្រ�សិិទ្ធធភាព
វិិធីីទទួួលទាាន : មួួយថ្ងៃ�ៃ 1 គ្រា�ាប់់ 1 ប្រ�អប់់ មាាន 30 គ្រា�ាប់់

លេ�ខកូូដ 1041KH
តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 45.00 ដុុល្លាា�រ

* បំំរាាម : កុុមាារ និិងស្ត្រី�ី�មាានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ�មិិនគួួរបរិិភោ�ោគឡើ�ើយ។
គួួរទទួួលទាានអាាហាារឲ្យយបាានច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទគ្រ�ប់់ចំំនួួន 5 ក្រុ�ុម
ក្នុុ�ងសមាាមាាត្រ�សមស្រ�បជាាប្រ�ចាំំ�។

* មិិនមាានប្រ�សិិទ្ធធភាាពក្នុុ�ងកាារកាារពាារឬព្យាាបាាលជម្ងឺឺ�ទេ�
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ORYSAMIN
អូូរីីសាាមីីន

ផលិិតផលអាហារបំំប៉៉ន អូូរីីសាមីីន ចម្រា�ញ់់ចេ�ញពីីស្រូ�ូវនៃ�ប្រ�ទេ�សជប៉ុុ�ន និិងល្ងងខ្មៅ�ៅ (Sesamin) ខូូអ៊ីី�ន ហ្្ស៊ីី�ម
(Coenzyme) ខ្្យូូធេ�ន (Q10)ហ្គាាមម៉ាា (Gamma) អូូរីីហ្្សាណល (Oryzanol)។
គុុណសម្្បត្តិិ�
- ជួួយកាត់់បន្ថថយហានិិភ័័យនៃ�ជម្ងឺឺ�លើ�ើសឈាម
- ជួួយធ្វើ�ើ�ឲ្្យប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនូូវមុុខងារនៃ�សាច់់ដុំំ�បេះ�ះដូូង
- ជួួយទប់់ស្កាាត់់ការកកឈាម
- ជួួយការពារការចុះះ�ខ្សោ�ោ�យនៃ�កោ�សិិកាសរសៃ�ប្រ�សាទ
- ជួួយស្រូ�ូប និិងសំំយោ�គកូូលេ�សស្តេ�េរ៉ូូ�លក្នុុ�ងឈាម
- ជួួយកាត់់បន្ថថយកម្រិ�ិតជាតិិខ្លាាញ់ក្នុ
់ ុ�ងឈាម និិងការពារសរសៃ�ឈាមកកស្ទះះ�
វិិធីីទទួួលទាាន : ទទួួលទាានមួួយថ្ងៃ�ៃ 1 គ្រា�ាប់់ មុុនពេ�លចូូលគេ�ង
បរិិមាាណ : 1 កំំប៉ុុ�ងមាាន 30 គ្រា�ាប់់

លេ�ខកូូដ 1024KH
តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 40.00 ដុុល្លាា�រ

* បំំរាាម : កុុមាារ និិងស្ត្រី�ី�មាានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ�មិិនគួួរបរិិភោ�ោគឡើ�ើយ។
គួួរទទួួលទាានអាាហាារឲ្យយបាានច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទគ្រ�ប់់ចំំនួួន 5 ក្រុ�ុមក្នុុ�ងសមាាមាាត្រ�សមស្រ�បជាាប្រ�ចាំំ�។

* មិិនមាានប្រ�សិិទ្ធធភាាពក្នុុ�ងកាារកាារពាារឬព្យាាបាាលជម្ងឺឺ�ទេ�
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MORES COLLAGEN
ម័័រស៍៍ ខូូឡាាជែ�ន

ផលិិតផលអាាហាារបំំប៉៉ន ម័័រស៍៍ ខូូឡាាជែ�នចម្រា�ាញ់់ពីីត្រី�ីសមុុទ្រ� ជួួយឲ្យយស្បែ�ែកមាានភាាពបត់់បែ�ន និិងបង្កើ�ើ�ន
ភាាពស្រ�ស់់ស្រា�ាយដល់់ស្បែ�ែក។ ជាាប្រ�ភេ�ទម្សៅ�ៅ ងាាយស្រួ�ួលឆុុង ផ្ដដល់់រសជាាតិិ Ten Berry ។

វិិធីីទទួួលទាាន : ចាាក់់ម្សៅ�ៅផលិិតផល 1 កញ្ចចប់់ក្នុុ�ងទឹឹកដែ�លមាានសីីតុុណ្ហហភាាពធម្មមតាាឬទឹឹកត្រ�ជាាក់់
100 - 150 មិិល្លីី�លីីត្រ� ប្រើ�ើ�ស្លាា�បព្រា�ាកូូរឲ្យយរលាាយ រួួចទទួួលទាានមុុនអាាហាារពេ�លព្រឹ�ឹក។
បរិិមាាណ : 1 ប្រ�អប់់ មាាន 15 កញ្ចចប់់

លេ�ខកូូដ 1053KH
តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 45.00 ដុុល្លាា�រ

* បំំរាាម : កុុមាារ និិងស្ត្រី�ី�មាានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ�មិិនគួួរបរិិភោ�ោគឡើ�ើយ។ គួួរទទួួលទាានអាាហាារឲ្យយបាានច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទគ្រ�ប់់
ចំំនួួន 5 ក្រុ�ុមក្នុុ�ងសមាាមាាត្រ�សមស្រ�បជាាប្រ�ចាំំ�។

* មិិនមាានប្រ�សិិទ្ធធភាាពក្នុុ�ងកាារកាារពាារឬព្យាាបាាលជម្ងឺឺ�ទេ�
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COLLAVY
HYDROLYZED COLLAGEN TRIPEPTIDE
ហាាយដ្រូ�ូឡាាយ កូូឡាាជែ�ន ថ្រៃ�ៃប៉េ�េបថាាយ

ផលិិតផលអាហារបំំប៉៉ន អ៊ីី�ដ្រូ�ូលីីក កូូឡាជែ�ន ថ្រៃ�ៃប៉េ�េបថាយ ជួួយកាត់់បន្ថថយស្នាាមជ្រី�ីវជ្រួ�ួញ ធ្វើ�ើ�ឲ្្យស្បែ�ែ�កទន់់រលោ�ង មាន
សំំណើ�ើម សភ្លឺឺ�ថ្លាា ការពារស្បែ�ែ�កពីី UVA និិង UVB កាត់់បន្ថថយការកើ�ើតមុុន ជួួយបង្កើ�ើ�នការស្រូ�ូបយក និិងធ្វើ�ើ�ឲ្្យកោ�សិិកា

ស្បែ�ែ�កស្រ�ស់់ស្រា�យឡើ�ើងវិិញបានកាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរ ជួួយបន្ថែ�ែមសំំណើ�ើម ផ្តតល់់នូូវភាពទន់់រលោ�ង ដែ�លល្អអជាង Collavy ទូូទៅ�
2.6 - 2.8 ដង អាចឃើ�ើញលទ្ធធផលបន្ទាាប់់ពីីទទួួលទានក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល 30 ថ្ងៃ�ៃ។ ចម្រា�ញ់់ចេ�ញពីីសេ�រ៉ាាមិិចចេ�ញ ស្រូ�ូវ និិង
រុុក្ខខជាតិិ ជាប្រ�ភេ�ទម្សៅ�ៅ�ងាយស្រួ�ួលក្នុុ�ងការញ៉ាំំ�។
គុុណសម្្បត្តិិ�

- កាត់់បន្ថថយស្នាាមជ្រី�ីវជ្រួ�ួញ

- ជួួយឲ្្យស្បែ�ែ�កទន់់រលោ�ង និិងសភ្លឺឺ�ថ្លាា

- មានសំំណើ�ើម ដែ�លអាចការពារស្បែ�ែ�កពីី UVA និិង UVB
- កាត់់បន្ថថយការកើ�ើតមុុន

វិិធីីទទួួលទាាន : លាាយផលិិតផល 1 កញ្ចចប់់ (15 ក្រា�ាម) ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងទឹឹកធម្មមតាា 150 មិិល្លីី�លីីត្រ� ប្រើ�ើ�ស្លាា�បព្រា�ាកូូឲ្យយរលាាយ។
បរិិមាាណ :  1 ប្រ�អប់់មាាន 15 កញ្ជជប់់ (មួួយកញ្ជជប់់ 15 ក្រា�ាម)

លេ�ខកូូដ 1058KH
តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 47.00 ដុុល្លាា�រ

* បំំរាាម : កុុមាារ និិងស្ត្រី�ី�មាានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ�មិិនគួួរបរិិភោ�ោគឡើ�ើយ។ គួួរទទួួលទាានអាាហាារឲ្យយបាានច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទគ្រ�ប់់ចំំនួួន 5 ក្រុ�ុមក្នុុ�ង
សមាាមាាត្រ�សមស្រ�បជាាប្រ�ចាំំ�។

* មិិនមាានប្រ�សិិទ្ធធភាាពក្នុុ�ងកាារកាារពាារឬព្យាាបាាលជម្ងឺឺ�ទេ�
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DEER
ឌៀ�ៀរ៍៍

ផលិិតផលអាហារបំំប៉៉ន ឌៀ�ៀរ៍៍ ចម្រា�ញ់់ចេ�ញពីីឆ្អឹឹ�ងខ្ចីី�ត្រី�ីឆ្លាាមសម្្បូូរទៅ�ដោ�យកាល់់ស្្យូូម ដែ�លជាសមាសធាតុុចាំំបាច់់

ជំំនួួយដល់់ឆ្អឹឹ�ង និិងធ្មេ�េញ ព្រ�មទាំំងផ្្សំំពីីគុុណប្រ�យោ�ជន៍៍នៃ�ឆ្អឹឹ�ងខ្ចីី�របស់់ត្រី�ីឆ្លាាមដែ�លមានសារធាតុុ ចនដ្រ�យធីីន ស៊ុុ�លហ្វាាត
(Chondroitin Sulfate) ដោ�យដើ�ើរតួួនាទីីដូូចពពុះះ�សាប៊ូូ� និិងការពារការកកិិតរបស់់ឆ្អឹឹ�ង ហើ�ើយសម្្បូូរទៅ�ដោ�យកាល់់
ស្្យូូម (Calcium) ផូូស្វ័័�រ (Phosphorus) ម៉ាាញេ�ស្្យូូម (Magnesium) អែ៊�៊ល-អាជីីនីីន (L-Arginine)
វីីតាមីីនឌីី (Vitamine D) ជំំនួួយដល់់សន្លាាក់់ និិងឆ្អឹឹ�ង។
លក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�

- វាាមាានប្រ�សិិទ្ធធភាាពក្នុុ�ងកាារបំំបាាត់់ឬព្យាាបាាលជម្ងឺឺ�រលាាកសន្លាា�ក់់ឆ្អឹឹ�ង
- រក្សាាភាាពរឹឹងមាំំ�នៃ�ឆ្អឹឹ�ង និិងធ្មេ�េញ

- ជួួយធ្វើ�ើ�ឲ្យយម៉ាា�សឆ្អឹឹ�ងក្រា�ាស់់ដែ�លកាាត់់បន្ថថយកាារបាាក់់ឆ្អឹឹ�ង
- ជួួយសម្រូ�ូលកាារស្រូ�ូបយកជាាតិិកាាល់់ស្យូូ�មដល់់ឆ្អឹឹ�ង
- កាារពាារជម្ងឺឺ�រលាាកសន្លាា�ក់់រ៉ាំរ៉ៃៃ�

- ជួួយជម្រុ�ុញកាារលូូតលាាស់់របស់់ឆ្អឹឹ�ង
វិិធីីទទួួលទាាន : ទទួួលទាានមួួយថ្ងៃ�ៃ 1 កញ្ចចប់់ ក្នុុ�ងទឹឹកសីីតុុណ្ហហភាាពធម្មមតាា ឬទឹឹកត្រ�ជាាក់់
120 - 150 មិិល្លីី�លីីត្រ�។ ប្រើ�ើ�ស្លាា�បព្រា�ាកូូរឲ្យយរលាាយក្នុុ�ងទឹឹក រួួចទទួួលទាានតាាមធម្មមតាា។
បរិិមាាណ : 1 ប្រ�អប់់មាាន 15 កញ្ចចប់់

លេ�ខកូូដ 1015KH
តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 50.00 ដុុល្លាា�រ

* បំំរាាម : កុុមាារ និិងស្ត្រី�ី�មាានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ�មិិនគួួរបរិិភោ�ោគឡើ�ើយ។

គួួរទទួួលទាានអាាហាារឲ្យយបាានច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទគ្រ�ប់់ចំំនួួន 5 ក្រុ�ុម
ក្នុុ�ងសមាាមាាត្រ�សមស្រ�បជាាប្រ�ចាំំ�

* មិិនមាានប្រ�សិិទ្ធធភាាពក្នុុ�ងកាារកាារពាារឬព្យាាបាាលជម្ងឺឺ�ទេ�
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TARGET
ថាាហ្គេ�េត

(Lutein) សាារធាាតុុចម្រា�ាញ់់ពីីប្លូូ�ប៊ឺឺ�រីី (Blueberry) រ៉ាា�សប៊ឺឺ�រីី (Razzberry)
(Goji Berry) ប៊ីី�លប៊ឺឺ�រីី (Bill Berry) និិងវីីតាាមីីន A ជួួយបង្កើ�ើ�នប្រ�សិិទ្ធធភាាពកាារមើ�ើលឃើ�ើញ

ផលិិតផលអាាហាារបំំប៉៉ន ថាាហ្គេ�េត មាានលូូធីីន
ហ្គោ�ោ�ជិិប៊ឺឺ�រីី 

និិងជំំនួួយដល់់ភ្នែ�ែក។
គុុណសម្បបត្តិិ�

- ជួួយកាាត់់បន្ថថយហាានិិភ័័យនៃ�ជម្ងឺឺ�ប្រ�សាាទភ្នែ�ែក

- ជួួយបំំប៉៉នប្រ�ព័័ន្ធធឈាាម និិងប្រ�ព័័ន្ធធឈាាមរត់់ក្នុុ�ងភ្នែ�ែក
- បង្កើ�ើ�នសមត្ថថភាាពមើ�ើលឃើ�ើញនៅ�ៅពេ�លយប់់

- ជួួយបង្កើ�ើ�នសមត្ថថភាាពភ្នែ�ែក នៃ�ចំំណុុចចាាប់់យករូូបភាាពបាានយូូរអង្វែ�ែងជាាងមុុន
- ជួួយកាាត់់បន្ថថយកាារចុុក ឬរោ�ោយភ្នែ�ែក

- ជួួយកាារពាារកាារខ្សោះ��ះជីីវជាាតិិនៃ�ភ្នែ�ែក ដូូចជាា ផេ�នឌ្យូូ�ម ជម្ងឺឺ�ភ្នែ�ែកឡើ�ើងបាាយ ភ្នែ�ែកក្រ�ហម
វិិធីីទទួួលទាាន : ទទួួលទាានមួួយថ្ងៃ�ៃ 1 គ្រា�ាប់់ ក្រោ��ោយអាាហាារពេ�លព្រឹ�ឹក។
បរិិមាាណ 1 ប្រ�អប់់មាាន 30 គ្រា�ាប់់

លេ�ខកូូដ 1051KH
តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 50.00 ដុុល្លាា�រ
* បំំរាាម : កុុមាារ និិងស្ត្រី�ី�មាានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ�មិិនគួួរបរិិភោ�ោគឡើ�ើយ។
គួួរទទួួលទាានអាាហាារឲ្យយបាានច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទគ្រ�ប់់ចំំនួួន 5 ក្រុ�ុមក្នុុ�ងសមាាមាាត្រ�សមស្រ�បជាាប្រ�ចាំំ�

* មិិនមាានប្រ�សិិទ្ធធភាាពក្នុុ�ងកាារកាារពាារឬព្យាាបាាលជម្ងឺឺ�ទេ�
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SQUARE
ផលិិតផលអាាហាារបំំប៉៉ន SQUARE សម្រា�ាប់់សុុភាាពបុុរស ចម្រា�ាញ់់ចេ�ញពីីថាាងឆៅ�ៅ យិុុ�នសិុុ�ន និិងអយស្ទ័័�រ ប្រើ�ើ�សម្រា�ាប់់

សុុភាាពបុុរស ជួួយបង្កើ�ើ�នកម្រិ�ិតអុុកសុីី�ហ្សែ�ែនក្នុុ�ងឈាាម ពង្រី�ីកសរសៃ�ឈាាម និិងបង្កើ�ើ�នប្រ�សិិទ្ធធភាាពក្នុុ�ងកាារធ្វើ�ើ�ចលនាាឈាាម។   
ហើ�ើយវាាជួួយរក្សាាតុុល្យយភាាពកូូលេ�ស្ដេ�េរ៉ូូ�ល សម្រួ�ួលតុុល្យយភាាពដល់់រាាងកាាយ និិងបង្កើ�ើ�នថាាមពលពីីខាាងក្នុុ�ងចេ�ញមកខាាងក្រៅ��ៅ
គុុណនឹឹង 3 ឲ្យយដល់់អ្ននកប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់។
គុុណសម្បបត្តិិ�

- ជួួយបង្កើ�ើ�នកម្រិ�ិតអុុកស៊ីី�សែ�នក្នុុ�ងឈាាម និិងបន្ថែ�ែមថាាមពលដល់់រាាងកាាយ
- ជួួយពង្រី�ីកសរសៃ�ឈាាម និិងធ្វើ��ឲ្យ
ើ យចលនាាឈាាមប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង
- បង្កើ�ើ�នមុុខងាារផ្លូូ�វភេ�ទសម្រា�ាប់់សុុភាាពបុុរស
- រក្សាាតុុល្យយភាាពកូូលេ�សស្តេ�េរ៉ូូ�ល

- ជួួយកាាត់់បន្ថថយកាាររលាាកក្នុុ�ងខ្លួួ�ន

- ជួួយធ្វើ�ើ�ឲ្យយមាានតុុល្យយភាាពនៃ�រាាងកាាយ (យិិន - យ៉ាា�ង)

វិិធីីទទួួលទាាន : មួួយថ្ងៃ�ៃ 1 គ្រា�ាប់់ ក្រោ��ោយពីីទទួួលទាានអាាហាារពេ�លព្រឹ�ឹក។
បរិិមាាណ : 1 ប្រ�អប់់មាាន 30 គ្រា�ាប់់

លេ�ខកូូដ 1019KH
តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 59.00 ដុុល្លាា�រ

* បំំរាាម : កុុមាារ និិងស្ត្រី�ី�មាានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ�មិិនគួួរបរិិភោ�ោគឡើ�ើយ។

គួួរទទួួលទាានអាាហាារឲ្យយបាានច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទគ្រ�ប់់ចំំនួួន 5 ក្រុ�ុមក្នុុ�ងសមាាមាាត្រ�សមស្រ�បជាាប្រ�ចាំំ�។

* មិិនមាានប្រ�សិិទ្ធធភាាពក្នុុ�ងកាារកាារពាារឬព្យាាបាាលជម្ងឺឺ�ទេ�
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CLICK PLUS
ឃ្លីី�ក ផ្លឹឹ�ស

ផលិិតផលអាាហាារបំំប៉៉នសម្រា�ាប់់សុុភាាពនាារីី ចម្រា�ាញ់់ចេ�ញពីីតាំំ�ងកួួយ ជួួយសម្រួ�ួលតុុល្យយភាាពអ័័រម៉ូូ�ននាារីីក្នុុ�ងរាាងកាាយឲ្យយ
ដំំណើ�ើរកាារជាាប្រ�ក្រ�តីី ជួួយបង្កើ�ើ�នប្រ�ព័័ន្ធធភាាពសាំុុ��របស់់រាាងកាាយ និិងជួួយឲ្យយស្បែ�ែកស ទន់់ ម៉៉ដ្ឋឋរលោ�ោងបែ�បធម្មមជាាតិិ។
គុុណសម្បបត្តិិ�

- ជួួយបំំបាាត់់កាារឈឺឺចាាប់់អំំឡុុងពេ�លមាានរដូូវ

- ដោះ�ះ�ស្រា�ាយបញ្ហាា�នៃ�កាារមករដូូវមិិនទៀ�ៀងទាាត់់

- ជួួយធ្វើ�ើ�ឲ្យយមាានតុុល្យយភាាពអ័័រម៉ូូ�នអេ�ស្ត្រូ�ូ�ជេ�ន និិងកាាត់់បន្ថថយអាារម្មមណ៍៍មិិនល្អអរបស់់ស្ត្រី�ី�
- ជួួយបង្កើ�ើ�ត និិងពង្រឹ�ឹងកោ�ោសិិកាាឈាាមក្រ�ហម

វិិធីីទទួួលទាាន : ទទួួលទាានមួួយថ្ងៃ�ៃ 1 គ្រា�ាប់់ មុុនពេ�លចូូលគេ�ង។
បរិិមាាណ : 1 ប្រ�អប់់មាាន 3 បន្ទះះ� (30 គ្រា�ាប់់)

លេ�ខកូូដ 1072KH
តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 40.00 ដុុល្លាា�រ

* បំំរាាម : កុុមាារ និិងស្ត្រី�ី�មាានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ�មិិនគួួរបរិិភោ�ោគឡើ�ើយ។

គួួរទទួួលទាានអាាហាារឲ្យយបាានច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទគ្រ�ប់់ចំំនួួន 5 ក្រុ�ុមក្នុុ�ងសមាាមាាត្រ�សមស្រ�បជាាប្រ�ចាំំ�។

* មិិនមាានប្រ�សិិទ្ធធភាាពក្នុុ�ងកាារកាារពាារឬព្យាាបាាលជម្ងឺឺ�ទេ�
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FLOW
ហ្លូូ�វ

ផលិិតផលអាាហាារបំំប៉៉នហ្លូូ�វ វាាមាានតួួនាាទីីសំំខាាន់់ក្នុុ�ងកាារបង្កើ�ើ�នកាារចងចាំំ�នៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធប្រ�សាាទ រួួមទាំំ�ងវីីតាាមីីន B12 បង្កើ�ើ�ន
ប្រ�សិិទ្ធធភាាពក្នុុ�ងកាារចងចាំំ� និិងចំំណេះ�ះដឹឹង។
គុុណសម្បបត្តិិ�

- ជំំនួួយខួួរក្បាាល បង្កើ�ើ�នប្រ�សិិទ្ធធភាាពកាារចងចាំំ�

- ធ្វើ�ើ�ឲ្យយប្រ�ព័័ន្ធធសរសៃ�ប្រ�សាាទមាានដំំណើ�ើរកាារបាានល្អអ ជួួយពង្រី�ីកសរសៃ�ឈាាម
  និិងកាាត់់បន្ថថយកាារស្ទះះ�សរសៃ�ឈាាមក្នុុ�ងខួួក្បាាល

- ជួួយកាាត់់បន្ថថយជម្ងឺឺ�ភ្លេ�េចភ្លាំំ��ង បង្កើ�ើ�នលំំហូូរឈាាមទៅ�ៅកាាន់់ខួួរក្បាាល និិងកាាត់់បន្ថថយហាានិិភ័័យនៃ�ជម្ងឺឺ�អាាល់់ហ្សៃ�ៃមឺឺ
វិិធីីទទួួលទាាន : ទទួួលទាានមួួយថ្ងៃ�ៃ 1 គ្រា�ាប់់ ក្រោ��ោយអាាហាារពេ�លព្រឹ�ឹក
បរិិមាាណ : 1 ប្រ�អប់់មាានចំំនួួន 30 គ្រា�ាប់់

លេ�ខកូូដ 1016KH
តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 47.50 ដុុល្លាា�រ

* បំំរាាម : កុុមាារ និិងស្ត្រី�ី�មាានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ�មិិនគួួរបរិិភោ�ោគឡើ�ើយ។

គួួរទទួួលទាានអាាហាារឲ្យយបាានច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទគ្រ�ប់់ចំំនួួន 5 ក្រុ�ុមក្នុុ�ងសមាាមាាត្រ�សមស្រ�បជាាប្រ�ចាំំ�។

* មិិនមាានប្រ�សិិទ្ធធភាាពក្នុុ�ងកាារកាារពាារឬព្យាាបាាលជម្ងឺឺ�ទេ�
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PHYTOVY LIV
ហ្វាា�យតូូវីី លីីវ

ផលិិតផលអាាហាារបំំប៉៉ន PHYTOVY LIV ជាាប្រ�ភេ�ទអាាហាារសរសៃ�
គុុណសម្បបត្តិិ�

- កម្ចាា�ត់់ជាាតិិពុុលចេ�ញពីីរាាងកាាយ ជាាមួួយនឹឹងបច្ចេ�េកវិិទ្យាា Antibac

- សម្បូូ�រទៅ�ៅដោ�ោយ Probiotic ផ្សេ�េងៗដែ�លឲ្យយមាានតុុល្យយភាាពនៃ�កាារធ្វើ�ើ�កាាររបស់់ពោះ�ះ�វៀ�ៀន
- ពង្រឹ�ឹងប្រ�ព័័ន្ធធភាាពសាុំំ��នៃ�រាាងកាាយឲ្យយរឹឹងមាំំ�

- ជួួយលាាងសម្អាា�តជាាតិិពុុលក្នុុ�ងពោះ�ះ�វៀ�ៀន និិងថ្លើ�ើ�ម

វិិធីីទទួួលទាាន : លាាយផលិិតផល 1 កញ្ចចប់់ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងទឹឹកដែ�លមាានសីីតុុណ្ហហភាាពធម្មមតាា
ឬទឹឹកត្រ�ជាាក់់ 120 - 150 មិិល្លីី�លីីត្រ� ប្រើ�ើ�ស្លាា�បព្រា�ាកូូរឲ្យយរលាាយ។
បរិិមាាណ : 1 ប្រ�អប់់មាាន 15 កញ្ចចប់់

លេ�ខកូូដ 1068KH
តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 42.00 ដុុល្លាា�រ

* បំំរាាម : កុុមាារ និិងស្ត្រី�ី�មាានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ�មិិនគួួរបរិិភោ�ោគឡើ�ើយ។

គួួរទទួួលទាានអាាហាារឲ្យយបាានច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទគ្រ�ប់់ចំំនួួន 5 ក្រុ�ុមក្នុុ�ងសមាាមាាត្រ�សមស្រ�បជាាប្រ�ចាំំ�។

* មិិនមាានប្រ�សិិទ្ធធភាាពក្នុុ�ងកាារកាារពាារឬព្យាាបាាលជម្ងឺឺ�ទេ�
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PHYTOVY FIBER DETOX
ហ្វាា�យតូូវីី

ផលិិតផលអាាហាារបំំប៉៉ន PHYTOVY ជាាប្រ�ភេ�ទអាាហាារសរសៃ�ល្អអសម្រា�ាប់់ប្រ�ព័័ន្ធធរំំលាាយអាាហាារ
គុុណសម្បបត្តិិ�

- ជួួយបង្កើ�ើ�នជាាតិិអាាហាារសរសៃ�សម្រា�ាប់់ប្រ�ព័័ន្ធធរំំលាាយអាាហាារបាានល្អអ
- ជួួយកម្ចាា�ត់់កាាកសំំណល់់ និិងខ្លាា�ញ់់ចេ�ញពីីពោះ�ះ�វៀ�ៀន

- ជួួយឲ្យយពោះ�ះ�វៀ�ៀនស្រូ�ូបយកសាារធាាតុុចិិញ្ចឹឹ�មបាានល្អអជាាងមុុន

- ជួួយរំំលាាយអាាហាារ ជួួយកម្ចាា�ត់់ជាាតិិពុុលនៅ�ៅក្នុុ�ងពោះ�ះ�វៀ�ៀន កាាត់់បន្ថថយកម្រិ�ិតកូូលេ�សស្តេ�េរ៉ូូ�ល និិងជាាតិិស្កករក្នុុ�ងឈាាម
- ជួួយកាាត់់បន្ថថយហាានិិភ័័យនៃ�ជម្ងឺឺ�មហាារីីកពោះ�ះ�វៀ�ៀនធំំ

វិិធីីទទួួលទាាន : លាាយផលិិតផល 1 កញ្ចចប់់ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងទឹឹកដែ�លមាានសីីតុុណ្ហហភាាពធម្មមតាា
ឬទឹឹកត្រ�ជាាក់់ 120-150 មិិល្លីី�លីីត្រ�ប្រើ�ើ�ស្លាា�បព្រា�ាកូូរឲ្យយរលាាយ។
បរិិមាាណ : 1 ប្រ�អប់់មាាន 7 កញ្ចចប់់

លេ�ខកូូដ 1059KH
តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 25.00 ដុុល្លាា�រ

បរិិមាាណ : 1 ប្រ�អប់់មាាន 15 កញ្ចចប់់

លេ�ខកូូដ 1067KH
តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 38.00 ដុុល្លាា�រ

* បំំរាាម : កុុមាារ និិងស្ត្រី�ី�មាានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ�មិិនគួួរបរិិភោ�ោគឡើ�ើយ។

គួួរទទួួលទាានអាាហាារឲ្យយបាានច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទគ្រ�ប់់ចំំនួួន 5 ក្រុ�ុមក្នុុ�ងសមាាមាាត្រ�សមស្រ�បជាាប្រ�ចាំំ�។

* មិិនមាានប្រ�សិិទ្ធធភាាពក្នុុ�ងកាារកាារពាារឬព្យាាបាាលជម្ងឺឺ�ទេ�
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PHYTOVY PROBIOTIC
ហ្វាា�យតូូវីី ប្រូ�ូបាាយអ៊ូូ�តិិច

ជួួយបង្កើ�ើ�នមីីក្រូ�ូសរីីរាង្គគប្រ�ភេ�ទល្អអនៅ�ក្នុុ�ងពោះ�ះវៀ�ៀន និិង Prebiotics អាហារដែ�លល្អអនៃ� Probiotic សមាសធាតុុ
សំំខាាន់់ 2 ដើ�ើម្បីី�រក្សាាតុុល្យយភាាពពោះ�ះ�វៀ�ៀន ជួួយធ្វើ�ើ�ឲ្យយពោះ�ះ�វៀ�ៀនមាានតុុល្យយភាាព និិងស្រូ�ូបយកសាារធាាតុុចិិញ្ចឹឹ�មដែ�ល

មាានប្រ�យោ�ោជន៍៍ទៅ�ៅក្នុុ�ងរាាងកាាយបាានយ៉ាា�ងមាានប្រ�សិិទ្ធធភាាព ធ្វើ�ើ�ឲ្យយប្រ�ព័័ន្ធធផ្សេ�េងៗរបស់់រាាងកាាយដំំណើ�ើរកាារបាានល្អអ។
គុុណសម្បបត្តិិ�

- ជួួយកាាត់់បន្ថថយកម្រិ�ិតកូូលេ�សស្តេ�េរ៉ូូ�ល និិងជាាតិិស្កករក្នុុ�ងឈាាម

- បង្កើ�ើ�នកាារស្រូ�ូបយកជាាតិិកាាល់់ស្យូូ�ម ម៉ាា�ញេ�ស្យូូ�ម និិងជាាតិិដែ�ក
- ឆាាប់់ឆ្អែ�ែត និិងកាាត់់បន្ថថយចំំណង់់អាាហាារ

- ធ្វើ�ើ�ឲ្យយប្រ�ព័័ន្ធធរំំលាាយអាាហាារមាានតុុល្យយភាាព

- ស្រូ�ូបជាាតិិពុុល និិងកាារពាារកាារចម្លលងមេ�រោ�ោគនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធរំំលាាយអាាហាារ
- មាានសាារធាាតុុប្រ�ឆាំំ�ងអុុកស៊ីី�តកម្មម

- ជួួយកាាត់់បន្ថថយជាាតិិស្កករក្នុុ�ងឈាាម

វិិធីីទទួួលទាាន : ក្នុុ�ងមួួយថ្ងៃ�ៃ 1 កញ្ចចប់់ (3 ក្រា�ាម)  ចាាក់់ផលិិតផលចូូលមាាត់់
ទំំពាារមុុននឹឹងទទួួលទាានទឹឹក បន្ទាា�ប់់មកទទួួលទាានទឹឹកតាាមក្រោ��ោយ។
បរិិមាាណ : 1 ប្រ�អប់់មាាន 30 កញ្ចចប់់

លេ�ខកូូដ 1062KH
តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 45.00 ដុុល្លាា�រ
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F4
អែ�ហ្វវ ហ្វ័័�រ

ផលិិតផលអាាហាារបំំប៉៉នអែ�ហ្វវ ហ្វ័័�រ ចម្រា�ាញ់់ចេ�ញពីីសណ្តែ�ែកបាាយ ក្រូ�ូចឥណ្ឌាា� តែ�បៃ�តង និិងម្រេ�េចខ្មៅ�ៅ�
គុុណសម្បបត្តិិ�

- រក្សាា និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងទម្ងងន់់

- ជួួយទប់់ស្កាា�ត់់កាារស្រូ�ូបយកឫសន្សំំ�ជាាតិិខ្លាា�ញ់់ថ្មីី�

- ជម្រុ�ុញកាារដុុតបំំផ្លាា�ញតាាមរយៈៈកាារទាាញយកខ្លាា�ញ់់ដែ�លជ្រា�ាបចូូលក្នុុ�ងស្រ�ទាាប់់ខ្លាា�ញ់់
- ធ្វើ�ើ�ឲ្យយជាាតិិខ្លាា�ញ់់ថយចុះះ� ជួួយបង្កើ�ើ�នសាាច់់ដុំំ�មកជំំនួួសជាាតិិខ្លាា�ញ់់

វិិធីីទទួួលទាាន : ទទួួលទាានមួួយថ្ងៃ�ៃ 1 គ្រា�ាប់់ មុុនអាាហាារពេ�លព្រឹ�ឹក និិងពេ�លល្ងាា�ច។
គួួរទទួួលទាានមុុនអាាហាារ 15 នាាទីី និិងទទួួលទាានទឹឹកឲ្យយបាានច្រើ�ើ�ន
បរិិមាាណ : 1 ប្រ�អប់់មាាន 30 គ្រា�ាប់់

លេ�ខកូូដ 1021KH
តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 45.00 ដុុល្លាា�រ

* បំំរាាម : កុុមាារ និិងស្ត្រី�ី�មាានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ�មិិនគួួរបរិិភោ�ោគឡើ�ើយ។

គួួរទទួួលទាានអាាហាារឲ្យយបាានច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទគ្រ�ប់់ចំំនួួន 5 ក្រុ�ុមក្នុុ�ងសមាាមាាត្រ�សមស្រ�បជាាប្រ�ចាំំ�។

* មិិនមាានប្រ�សិិទ្ធធភាាពក្នុុ�ងកាារកាារពាារឬព្យាាបាាលជម្ងឺឺ�ទេ�
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HY PRO NEXT
ហាាយប្រូ�ូ និិច

Plant Protein ជាាប្រូ�ូតេ�អុីី�នដែ�លផលិិតចេ�ញពីីរុុក្ខខជាាតិិពូូជសណ្តែ�ែក និិងធញ្ញញជាាតិិប្រ�ភេ�ទផ្សេ�េងៗ ចាាប់់ពីី 2 ប្រ�ភេ�ទឡើ�ើងទៅ�ៅ
ដូូចជាាសណ្តែ�ែកក្រ�ហម សណ្តែ�ែកខៀ�ៀវ សណ្តែ�ែកបាារាំំ�ង សណ្តែ�ែកសៀ�ៀង ល្ងងខ្មៅ�ៅ� គ្រា�ាប់់ល្ពៅ�ៅ� ស្រូ�ូវដែ�លជាាប្រ�ភពផ្តតល់់ប្រូ�ូតេ�អុីី�ន
ដែ�លមាានអាាហាារូូបត្ថថម្ភភខ្ពស់
ព ់។
គុុណសម្បបត្តិិ�

- មាានផ្ទុុ�កនូូវប្រូ�ូតេ�អុីី�នរុុក្ខខជាាតិិ 4 ប្រ�ភេ�ទ ដែ�លអាាចស្រូ�ូបយកបាានយ៉ាា�ងឆាាប់់រហ័័សក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល 1 ម៉ោ�ោ�ង

- ជាាប្រូ�ូតេ�អុីី�នដែ�លងាាយរំំលាាយ មាានអាាស៊ីី�តអាាមីីណូូសំំខាាន់់ៗ វីីតាាមីីន និិងសាារធាាតុុរ៉ែែ�ដែ�លរាាងកាាយត្រូ�ូវកាារ
- សក្តិិ�សមសម្រា�ាប់់អ្ននកដែ�លមាានប្រ�តិិកម្មមជាាមួួយទឹឹកដោះ�ះ�គោ�ោ ឬរាាគដោ�ោយសាារទឹឹកដោះ�ះ�គោ�ោ
  (មិិនអាាចរំំលាាយជាាតិិ Lactose បាាន)

- មាានផ្ទុុ�កសាារធាាតុុ Prebiotics និិងជាាតិិសរសៃ�ខ្ពពស់់ ជួួយដល់់ប្រ�ព័័ន្ធធរំំលាាយអាាហាារ និិងពោះ�ះ�វៀ�ៀន
- មាានផ្ទុុ�ក BCAAs (Branched Chain Amino Acids) ដើ�ើម្បីី�ជួួយពង្រឹ�ឹងនូូវសាាច់់ដុំំ�

- កាាល់់ស្យូូ�មខ្ពពស់់ មាានវីីតាាមីីន D ម៉ាា�ញ៉េ�េស្យូូ�មដែ�លជួួយក្នុុ�ងកាារស្រូ�ូបយកជាាតិិកាាល់់ស្យូូ�ម

- មាានផ្ទុុ�កវីីតាាមីីន C និិងវីីតាាមីីន B1 ខ្ពពស់់ជួួយដល់់ប្រ�ព័័ន្ធធភាាពសាុំំ�� ប្រ�ព័័ន្ធធសរសៃ�ប្រ�សាាទខួួរក្បាាល

វិិធីីទទួួលទាាន : ទទួួលទាាន 1-2 កញ្ចចប់់ក្នុុ�ងមួួយថ្ងៃ�ៃ លាាយជាាមួួយទឹឹកត្រ�ជាាក់់ ឬទឹឹកសីីតុុណ្ហហភាាពធម្មមតាា 150 មិិល្លីី�លីីត្រ�។
បរិិមាាណ : 1 ប្រ�អប់់មាាន 10 កញ្ចចប់់ (1 កញ្ចចប់់ 35 ក្រា�ាម)

លេ�ខកូូដ 1060KH
តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 45.00 ដុុល្លាា�រ

* បំំរាាម : កុុមាារ និិងស្ត្រី�ី�មាានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ�មិិនគួួរបរិិភោ�ោគឡើ�ើយ។

គួួរទទួួលទាានអាាហាារឲ្យយបាានច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទគ្រ�ប់់ចំំនួួន 5 ក្រុ�ុមក្នុុ�ងសមាាមាាត្រ�សមស្រ�បជាាប្រ�ចាំំ�។
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HY
PRO
STRAWBERRY FLAVOUR
ហាាយប្រូ�ូ រសជាាតិិស្រ្ត�តប៊ឺឺ�រីី

ផលិិតផលអាាហាារបំំប៉៉នប្រូ�ូតេ�អុីី�ន ដែ�លចម្រា�ាញ់់ចេ�ញពីីរុុក្ខខជាាតិិ 4 ប្រ�ភេ�ទ ផ្តតល់់នូូវអាាស៊ីី�ដអាាមីីណូូគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ រួួមទាំំ�ងវីីតាាមីីន
និិងសាារធាាតុុរ៉ែែ�ដែ�លចាំំ�បាាច់់ ដែ�លប្រៀ��ៀបបីីដូូចទទួួលទាានសាាច់់ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�តប្រូ�ូតេ�អុីី�ន។
គុុណសម្បបត្តិិ�

- ជួួយបន្ថែ�ែមអាាស៊ីី�ដអាាមីីណូូ

- បន្ថែ�ែមវីីតាាមីីន និិងសាារធាាតុុរ៉ែែ�ដែ�លចាំំ�បាាច់់
- កាារពាារជម្ងឺឺ�ខ្វះះ�ប្រូ�ូតេ�អុីី�នក្នុុ�ងរាាងកាាយ
ប្រើ�ើ�ជាាអាាហាារបន្ថែ�ែម:

- ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�នទម្ងងន់់ ត្រូ�ូវទទួួលទាានជាាមួួយអាាហាារ 3 ពេ�ល

- ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�នភាាពមាំំ�មួួន ត្រូ�ូវទទួួលទាានបន្ថែ�ែមអាាហាារ 1 ពេ�ល
- ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�នសាាច់់ដុំំ� ត្រូ�ូវទទួួលទាានមុុនហាាត់់ប្រា�ាណ 30 នាាទីី
ប្រើ�ើ�ជាាអាាហាារបំំប៉៉ន:

- ដើ�ើម្បីី�គ្រ�ប់់គ្រ�ងទម្ងងន់់បាាន ត្រូ�ូវទទួួលទាានជំំនួួសអាាហាារពេ�លថ្ងៃ�ៃត្រ�ង់់
- ដើ�ើម្បីី�គ្រ�ប់់គ្រ�ងទម្ងងន់់ ត្រូ�ូវទទួួលទាានជំំនួួសអាាហាារពេ�លល្ងាា�ច

វិិធីីទទួួលទាាន : លាាយផលិិតផល 1 កញ្ចចប់់ ក្នុុ�ងទឹឹកចំំណុះះ� 120 - 150 មិិល្លីី�លីីត្រ�។
គួួរប្រើ�ើ�កែ�វក្រិ�ិតរបស់់ NUTRINAL ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយរលាាយបាានល្អអ
ចំំណុះះ� : 1 ប្រ�អប់់មាាន 15 កញ្ចចប់់

លេ�ខកូូដ 1028KH
តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 45.00 ដុុល្លាា�រ

* បំំរាាម : កុុមាារ និិងស្ត្រី�ី�មាានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ�
មិិនគួួរបរិិភោ�ោគឡើ�ើយ។

គួួរទទួួលទាានអាាហាារឲ្យយបាានច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទ

គ្រ�ប់់ចំំនួួន 5 ក្រុ�ុមក្នុុ�ងសមាាមាាត្រ�សមស្រ�បជាាប្រ�ចាំំ�។

* មិិនមាានប្រ�សិិទ្ធធភាាពក្នុុ�ងកាារកាារពាារឬព្យាាបាាលជម្ងឺឺ�ទេ�
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ALL
PRO
CHOCOLATE FLAVOUR
អលប្រូ�ូ រសជាាតិិសូូកូូឡាា

ប្រូ�ូតេ�អុីី�នវ៉េេ�យ៍៍ (WHEY PROTEIN) ផលិិតផលអាាហាារបំំប៉៉នប្រូ�ូតេ�អុីី�ន សម្បូូ�រទៅ�ៅដោ�ោយវីីតាាមីីន
ជាាតិិរ៉ែែ� និិងអាាស៊ីី�តអាាមីីណូូសំំខាាន់់ៗ។
គុុណសម្បបត្តិិ�

B1: Build muscle បង្កើ�ើ�តសាច់់ដុំំ�

B2: Burn fat faster ជួួយដុុតរំំលាយជាតិិខ្លាាញ់ដើ់ �ើម្្បីីផ្លាស់
ា ់ប្តូូ�រទៅ�ជាថាមពលយ៉ាាងឆាប់់រហ័័ស

B3: Boot energy for long time ផ្តតល់់ថាមពលបានយូូរ និិងគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់សម្រា�ប់់ការធ្វើ�ើ�លំំហាត់់ប្រា�ណ
B4: Balance for Anti-Aging and Anti-Oxidant ផ្តតល់់នូូវតុុល្្យភាពសម្រា�ប់់ប្រ�ឆាំំងនឹឹងភាពចាស់់
និិងប្រ�ឆាំំ�ងអុុកស៊ីី�តកម្មម ដើ�ើម្បីី�ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងរ៉ាា�ឌីីកាាល់់សេ�រីីក្នុុ�ងកាារធ្វើ�ើ�ឲ្យយស្បែ�ែកស្រ�ស់់ថ្លាា�ពីីខាាងក្នុុ�ង។

សម្បូូ�រវីីតាាមីីន សាារធាាតុុរ៉ែែ� សាារធាាតុុចិិញ្ចឹឹ�ម និិងអាាស៊ីី�តអាាមីីណូូសំំខាាន់់ៗ ជួួយបំំពេ�ញបន្ថែ�ែមទៅ�ៅដល់់រាាងកាាយ និិងអាាច
ទទួួលទាានជំំនួួសអាាហាារបាាន។

វិិធីីទទួួលទាាន : ទទួួលទាានមួួយថ្ងៃ�ៃ 1-2 កញ្ចចប់់ (1 កញ្ចចប់់ផ្តតល់់ប្រូ�ូតេ�អុីី�ន 30 ក្រា�ាម)
បរិិមាាណ : 1 ប្រ�អប់់មាាន 10 កញ្ចចប់់

* បំំរាាម : កុុមាារ និិងស្ត្រី�ី�មាានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ�មិិនគួួរបរិិភោ�ោគឡើ�ើយ។

លេ�ខកូូដ 1031KH
តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 45.00 ដុុល្លាា�រ

គួួរទទួួលទាានអាាហាារឲ្យយបាានច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទគ្រ�ប់់ចំំនួួន 5 ក្រុ�ុមក្នុុ�ង
សមាាមាាត្រ�សមស្រ�បជាាប្រ�ចាំំ�។

* មិិនមាានប្រ�សិិទ្ធធភាាពក្នុុ�ងកាារកាារពាារឬព្យាាបាាលជម្ងឺឺ�ទេ�
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ALL
PRO
VANILLA FLAVOUR
អលប្រូ�ូ រសជាាតិិវ៉ាានីីឡា

ប្រូ�ូតេ�អុីី�នវ៉េេ�យ៍៍ (WHEY PROTEIN) ផលិិតផលអាាហាារបំំប៉៉នប្រូ�ូតេ�អុីី�ន សម្បូូ�រទៅ�ៅដោ�ោយវីីតាាមីីន
ជាាតិិរ៉ែែ� និិងអាាស៊ីី�តអាាមីីណូូសំំខាាន់់ៗ
គុុណសម្បបត្តិិ�

B1: Build muscle បង្កើ�ើ�តសាច់់ដុំំ�

B2: Burn fat faster ជួួយដុុតរំំលាយជាតិិខ្លាាញ់ដើ់ �ើម្្បីីផ្លាស់
ា ់ប្តូូ�រទៅ�ជាថាមពលយ៉ាាងឆាប់់រហ័័ស

B3: Boot energy for long time ផ្តតល់់ថាមពលបានយូូរ និិងគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់សម្រា�ប់់ការធ្វើ�ើ�លំំហាត់់ប្រា�ណ
B4: Balance for Anti-Aging and Anti-Oxidant ផ្តតល់់នូូវតុុល្្យភាពសម្រា�ប់់ប្រ�ឆាំំងនឹឹងភាពចាស់់
និិងប្រ�ឆាំំ�ងអុុកស៊ីី�តកម្មម ដើ�ើម្បីី�ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងរ៉ាា�ឌីីកាាល់់សេ�រីីក្នុុ�ងកាារធ្វើ�ើ�ឲ្យយស្បែ�ែកស្រ�ស់់ថ្លាា�ពីីខាាងក្នុុ�ង។

សម្បូូ�រវីីតាាមីីន សាារធាាតុុរ៉ែែ� សាារធាាតុុចិញ្ចឹឹ�
ិ ម និិងអាាស៊ីី�តអាាមីីណូូសំំខាាន់់ៗ ជួួយបំំពេ�ញបន្ថែ�ែមទៅ�ៅដល់់រាាងកាាយ និិងអាាច
ទទួួលទាានជំំនួួសអាាហាារបាាន។

វិិធីីទទួួលទាាន : ទទួួលទាានមួួយថ្ងៃ�ៃ 1-2 កញ្ចចប់់ (1 កញ្ចចប់់ផ្តតល់់ប្រូ�ូតេ�អុីី�ន 30 ក្រា�ាម)
បរិិមាាណ : 1 ប្រ�អប់់មាាន 10 កញ្ចចប់់

លេ�ខកូូដ 1032KH
តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 45.00 ដុុល្លាា�រ

* បំំរាាម : កុុមាារ និិងស្ត្រី�ី�មាានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ�មិិនគួួ

របរិិភោ�ោគឡើ�ើយ។ គួួរទទួួលទាានអាាហាារឲ្យយបាាន
ច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទគ្រ�ប់់ចំំនួួន 5 ក្រុ�ុមក្នុុ�ងសមាាមាាត្រ�
សមស្រ�បជាាប្រ�ចាំំ�។

* មិិនមាានប្រ�សិិទ្ធធភាាពក្នុុ�ងកាារកាារពាារឬព្យាាបាាលជម្ងឺឺ�ទេ�
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NUTRINAL
COFFEE
BRAZILLIAN ARABICA
នូូទ្រី�ីណល កាាហ្វេ�េ ប្រេ�េហ្សីី�លាាន អាារ៉ាា�ប៊ីី�កាា

កាាហ្វេ�េសុុខភាាពផ្សំំ�ជាាមួួយខូូឡាាជែ�ន និិងជាាតិិសរសៃ�ជាាមួួយរសជាាតិិអាារ៉ាា�ប៊ីី�កាា
សក្តិិ�សមសម្រា�ាប់់អ្ននកដែ�លចង់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងទម្ងងន់់។

៉

វិិធីីទទួួលទាាន : ទទួួលទាានមួួយថ្ងៃ�ៃ 1 កញ្ចចប់់ ឆុុងនឹឹងទឹឹកក្ដៅ�ៅ� 120 មិិល្លីី�លីីត្រ�។
ប្រើ�ើ�ស្លាា�បព្រា�ាកូូរឲ្យយរលាាយរួួចទទួួលទាានតាាមចិិត្តតចង់់។
បរិិមាាណ : 1 ប្រ�អប់់មាាន 10 កញ្ចចប់់

លេ�ខកូូដ 1004KH
តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 12.00 ដុុល្លាា�រ

* បំំរាាម : ហាាមទទួួលទាានលើ�ើស 2 កញ្ចចប់់ក្នុុ�ងមួួយថ្ងៃ�ៃ កុុមាារ និិងស្ត្រី�ី�មាានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ�មិិនគួួរបរិិភោ�ោគឡើ�ើយ។
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NUTRINAL
COFFEE
BRAZILLIAN ARABICA
នូូទ្រី�ីណល កាាហ្វេ�េ ប្រេ�េហ្សីី�លាាន អាារ៉ាា�ប៊ីី�កាា

កាាហ្វេ�េសុុខភាាពផ្សំំ�ជាាមួួយខូូឡាាជែ�ន និិងជាាតិិសរសៃ�ជាាមួួយរសជាាតិិអាារាាប៊ីី
៉ �កាា
សក្តិិ�សមស្រ�បសម្រា�ាប់់អ្ននកដែ�លចង់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងទម្ងងន់់។

វិិធីីទទួួលទាាន : ទទួួលទាានមួួយថ្ងៃ�ៃ 1 កញ្ចចប់់ ឆុុងនឹឹងទឹឹកក្ដៅ�ៅ� 120 មិិល្លីី�លីីត្រ�។
ប្រើ�ើ�ស្លាា�បព្រា�ាកូូរឲ្យយរលាាយរួួចទទួួលទាានតាាមចិិត្តតចង់់។
បរិិមាាណ : 1 កញ្ចចប់់មាាន 30 កញ្ចចប់់តូូច

លេ�ខកូូដ 1069KH
តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 25.00 ដុុល្លាា�រ

* បំំរាាម : ហាាមទទួួលទាានលើ�ើស 2 កញ្ចចប់់ក្នុុ�ងមួួយថ្ងៃ�ៃ កុុមាារ និិងស្ត្រី�ី�មាានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ�មិិនគួួរបរិិភោ�ោគឡើ�ើយ។
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NUTRINAL
COFFEE
CLASSICAL HAZELNUT
នូូទ្រី�ីណល កាាហ្វេ�េ ក្លាា�សិិកខល ហាាហ្សែ�ែលណាាត់់

កាាហ្វេ�េសុុខភាាពផ្សំំ�ជាាមួួយខូូឡាាជែ�ន និិងជាាតិិសរសៃ�ដែ�លមាានរសជាាតិិហាាហ្សែ�ែលណាាត់់
សក្តិិ�សមស្រ�បសម្រា�ាប់់អ្ននកដែ�លចង់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងទម្ងងន់់ ក្លិិ�នឈ្ងុុ�យ ងាាយស្រួ�ួលទទួួលទាាន។
វិិធីីទទួួលទាាន : ទទួួលទាានមួួយថ្ងៃ�ៃ 1 កញ្ចចប់់ ឆុុងនឹឹងទឹឹកក្ដៅ�ៅ� 120 មិិល្លីី�លីីត្រ�។
ប្រើ�ើ�ស្លាា�បព្រា�ាកូូរឲ្យយរលាាយរួួចទទួួលទាានតាាមចិិត្តតចង់់។
បរិិមាាណ : 1 ប្រ�អប់់មាាន 10 កញ្ចចប់់

លេ�ខកូូដ 1006KH
តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 12.00 ដុុល្លាា�រ

* បំំរាាម : ហាាមទទួួលទាានលើ�ើស 2 កញ្ចចប់់ក្នុុ�ងមួួយថ្ងៃ�ៃ កុុមាារ និិងស្ត្រី�ី�មាានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ�មិិនគួួរបរិិភោ�ោគឡើ�ើយ។
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NUTRINAL
COFFEE
AMERICANO
នូូទ្រី�ីណល កាាហ្វេ�េ អាាម៉េ�េរិិកាាណូូ

ជួួយមុុខងាារខួួរក្បាាលសម្រា�ាប់់ដំំណើ�ើរកាារប្រ�ចាំំ�ថ្ងៃ�ៃ ធ្វើ�ើ�ឲ្យយរាាងកាាយមាានតុុល្យយភាាព ធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកកាាន់់តែ�ស្រ�ស់់ថ្លាា�

និិងស្វាា�ហាាប់់ជាាងមុុន ទោះ�ះ�បីីស្ថិិ�តក្រោ��ោមភាាពតាានតឹឹងក៏៏ដោ�ោយ គ្រ�ប់់គ្រ�ងកម្រិ�ិតជាាតិិស្កករ និិងជម្រុ�ុញកាាររំំលាាយអាាហាារ។
គុុណសម្បបត្តិិ�

- ជួួយមុុខងាារខួួរក្បាាលសម្រា�ាប់់ដំំណើ�ើរកាារប្រ�ចាំំ�ថ្ងៃ� គ្រ�ប់
ៃ
់គ្រ�ងកម្រិ�ិតជាាតិិស្កករ និិងជម្រុ�ុញកាាររំំលាាយអាាហាារ

- ជួួយរក្សាាតុុល្យយភាាពអង់់ស៊ីី�ម ជួួយលើ�ើកកម្ពពស់់មុុខងាារផ្លូូ�វដង្ហើ�ើ�ម កាាត់់បន្ថថយរោ�ោគសញ្ញាា�ឆាាប់់ខឹឹងនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធដង្ហើ�ើ�ម
- ជួួយកាាត់់បន្ថថយដំំណើ�ើរកាារនៃ�កាារប្រ�មូូលផ្តុំំ��ជាាតិិខ្លាា�ញ់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកោ�ោសិិកាា មាានសាារធាាតុុប្រ�ឆាំំ�ងអុុកស៊ីី�តកម្មមដ៏៏ប្រ�សើ�ើរ
វិិធីីទទួួលទាាន : មួួយថ្ងៃ�ៃ 1 កញ្ចចប់់ ឆុុងជាាមួួយទឹឹកក្តៅ�ៅ� 100 មិិល្លីី�លីីត្រ�
បរិិមាាណ : 30 កញ្ចចប់់ (មួួយកញ្ចចប់់ 5 ក្រា�ាម x 30 កញ្ចចប់់ )

លេ�ខកូូដ 1040KH
តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 30.00 ដុុល្លាា�រ

* បំំរាាម : ហាាមទទួួលទាានលើ�ើស 2 កញ្ចចប់់ក្នុុ�ងមួួយថ្ងៃ�ៃ កុុមាារ និិង
ស្ត្រី�ី�មាានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ�មិិនគួួរបរិិភោ�ោគឡើ�ើយ។
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HAIR HINIC
ហៀ�ៀរ៍៍ ហីីននិិច

ផលិិតផលសេ�រ៉ូូ�មបំំប៉៉នសរសៃ�សក់់ Hair Hinic សាារធាាតុុច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិតថ្មីី�បំំផុុតដោ�ោយបាានឈ្នះះ�ពាានរង្វាា�ន់់អន្ដដរជាាតិិ

ចំំនួួនពីីរគឺឺ FIR Water និិង DarkenyITM មកពីីប្រ�ទេ�សកូូរ៉េេ� និិងបាារាំំ�ង រួួមបញ្ចូូ�លគ្នាា�រវាាងវិិទ្យាាសាាស្រ្ត�ត និិងឱសថបុុរាាណ

របស់់ថៃ� ឆ្លលងកាាត់់តាាមរយៈៈកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវ និិងរូូបមន្តតថ្មីី�ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�នប្រ�សិិទ្ធធភាាពក្នុុ�ងកាារថែ�រក្សាាសរសៃ�សក់់ ជំំនួួយដល់់សក់់ថ្មីី� 
ធ្វើ��ឲ្យ
ើ យសក់់របស់់អ្ននកខ្មៅ�ៅ� រឹឹងមាំំ�ភ្លឺឺ�រលោ�ោង។
4 PROPERTIES
- STIMULATE ជម្រុ�ុញ
- STILL ជាប់់បានល្អអ
- STRONG រឹឹងមាំំ
- SHINE ចែ�ងចាំំង

វិិធីប្រើ�ើ�
ី
: បាាញ់់សេ�រ៉ូូ�ម Hair Hinic ទៅ�ៅលើ�ើចំំនុុចដែ�លមាានបញ្ហាា� ធ្វើ�ើ�កាារម៉ាា�ស្សាាស្បែ�ែកក្បាាលប្រ�ហែ�ល 2-3 នាាទីី

ដើ�ើម្បីី�ជម្រុ�ុញកាារលំំហូូរឈាាមនៃ�ស្បែ�ែកក្បាាល (ប្រើ�ើ�បាាស់់បាានទាំំ�ងបុុរស និិងស្រ្តី�ី�) ក្នុុ�ងមួួយថ្ងៃ�ៃ 2 ដង ព្រឹ�ឹកនិិងល្ងាា�ច ឬមុុនពេ�ល
ចូូលគេ�ង

បរិិមាាណ : 1 ដប 35 មិិល្លីី�លីីត្រ�

លេ�ខកូូដ 2041KH
តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 53.00 ដុុល្លាា�រ

* លទ្ធធផលគឺឺអាាស្រ័�័យលើ�ើស្បែ�ែកក្បាាលនិិងសរសៃ�សក់់របស់់បុុគ្គគលម្នាា�ក់់ៗ
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BOTANIC

SHAMPOO FRESH NATURAL HERB
ប៊ូូ�តាានិិច ឆែ�មផូូ ហ្វ្រែ��ែស នូូទ្រី�ីណល ហឹឹប

ផលិិតផលសាាប៊ូូ�កក់់សក់់ សម្អាា�តសរសៃ�សក់់ អង្គែ�ែ និិងស្បែ�ែក បន្ថែ�ែមសំំណើ�ើមដល់់សរសៃ�សក់់ ធ្វើ�ើ�ឲ្យយសក់់ទន់់រលោ�ោង
បន្ថែ�ែមសំំណើ�ើមដល់់សក់់របស់់អ្ននកតាាមបែ�បធម្មមជាាតិិ និិងចម្រា�ាញ់់ចេ�ញពីីឱសថធម្មមជាាតិិចំំនួួន 9 មុុខ។
គុុណសម្បបត្តិិ�

- កាាត់់បន្ថថយកាារជ្រុះ�ះ�សក់់ ធ្វើ�ើ�ឲ្យយសក់់មាានទម្ងងន់់

- សក់់រលោ�ោង មាានសុុខភាាពល្អអ ដោះ�ះ�ស្រា�ាយគ្រ�ប់់បញ្ហាា�សក់់ខូូច
- កាារពាារពណ៌៌សក់់ពីីកាារលាាបថ្នាំំ��ពណ៌៌

វិិធីប្រើ�ើ�
ី
: ច្រ�បាាច់់សាាប៊ូូ�លើ�ើសក់់សើ�ើម ម៉ាា�ស្សាាថ្ននមៗឲ្យយពពុះះ� និិងលាាងសម្អាា�តមួួយទឹឹកស្អាា�ត។
ចំំណុះះ� : 250 មិិល្លីី�លីីត្រ�

លេ�ខកូូដ 2031KH
តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 18.00 ដុុល្លាា�រ
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BOTANIC

SHAMPOO NATURAL HERB
ប៊ូូ�តាានិិច ឆែ�មផូូ នូូទ្រី�ីណល ហឺឺប

ផលិិតផលសាាប៊ូូ�កក់់សក់់ សម្អាា�តសរសៃ�សក់់ អង្គែ�ែ និិងស្បែ�ែក
បន្ថែ�ែមសំំណើ�ើមដល់់សក់់ ធ្វើ�ើ�ឲ្យយសក់់ទន់់រលោ�ោង
គុុណសម្បបត្តិិ�

- កាារពាារសក់់មិិនឲ្យយជ្រុះ�ះ� សក់់មាានទម្ងងន់់

- សក់់រលោ�ោង មាានសុុខភាាពល្អអ ដោះ�ះ�ស្រា�ាយគ្រ�ប់់បញ្ហាា�សក់់ខូូច
- កាារពាារពណ៌៌សក់់ពីីកាារលាាបថ្នាំំ��ពណ៌៌

វិិធីីប្រើ�ើ� : ច្រ�បាាច់់សាាប៊ូូ�លើ�ើសក់់សើ�ើម ម៉ាា�ស្សាាថ្ននមៗឲ្យយពពុះះ� និិងលាាងសម្អាា�តមួួយទឹឹកស្អាា�ត។
បរិិមាាណ : 250 មិិល្លីី�លីីត្រ�

លេ�ខកូូដ 2042KH
តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 18.00 ដុុល្លាា�រ
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BOTANIC

CONDITIONER NATURAL HERB
ប៊ូូ�តាានិិច ខនឌីីស៊ីី�នណ័័រ នូូទ្រី�ីណល ហឺឺប

ផលិិតផលគ្រី�ីមបន្ទទន់់សក់់ បន្ថែ�ែមសំំណើ�ើមដល់់សក់់
ធ្វើ��ឲ្យ
ើ យសក់់ទន់់រលោ�ោង មាានទម្ងងន់់។

វិិធីីប្រើ�ើ� : ច្រ�បាាច់់គ្រី�ីមបន្ទទន់់សក់់លើ�ើសក់់សើ�ើម ម៉ាា�ស្សាាថ្ននមៗ ញីីឲ្យយសព្វវ
តាំំ�ងពីីគល់់រហូូតដល់់ចុុងសក់់ ហើ�ើយទុុកក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល 2-3 នាាទីី
និិងលាាងសម្អាា�តជាាមួួយទឹឹកស្អាា�ត។
បរិិមាាណ : 250 មិិល្លីី�លីីត្រ�

លេ�ខកូូដ 2032KH
តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 18.00 ដុុល្លាា�រ
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ULTIMATCH
ROLL ON
អែ�លទីីម៉ែ�ែទថ៍៍ រ៉ូូ�លអន

ផលិិតផលកម្ចាា�ត់់ក្លិិ�នខ្លួួ�ន ដោ�ោយសាារធាាតុុផ្សំំ�ដែ�លចម្រា�ាញ់់ពីីធម្មមជាាតិិ ជួួយកម្ចាា�ត់់ក្លិិ�នខ្លួួ�ន និិងកាារពាារញើ�ើសក្រោ��ោមក្លៀ�ៀ�ក
បាាន 24 ម៉ោ�ោ�ង ធ្វើ�ើ�ឲ្យយស្បែ�ែកក្លៀ�ៀ�កសម៉៉ដ្ឋឋ ព្រ�មទាំំ�ងផ្ដដល់់ក្លិិ�នក្រ�អូូបស្រ�ស់់ថ្លាា�ពេ�ញមួួយថ្ងៃ�ៃ។
គុុណសម្បបត្តិិ�

- ជួួយព្យាាបាាលស្បែ�ែក បង្រួ�ួមរន្ធធញើ�ើស
- ផ្តតល់់សំំណើ�ើមដល់់ស្បែ�ែក

- ជួួយធ្វើ�ើ�ឲ្យយស្បែ�ែកមាានសភាាពទន់់ និិងទប់់ស្កាា�ត់់សកម្មមភាាព
  របស់់អង់់ស៊ីី�ម Tyrosinase

- ធ្វើ�ើ�ឲ្យយស្បែ�ែកក្លៀ�ៀ�ករបស់់លោ�ោកអ្ននកភ្លឺឺ�ជាាងមុុន

- កម្ចាា�ត់់កាារប្រ�មូូលផ្តុំំ��បាាក់់តេ�រីីដែ�លជាាមូូលហេ�តុុនៃ�ក្លិិ�នខ្លួួ�ន
វិិធីីប្រើ�ើ� : ប្រើ�ើ�រ៉ូូ�លអនលុុញក្រោ��ោមក្លៀ�ៀ�ក គួួរប្រើ�ើ�ជាាប្រ�ចាំំ�ថ្ងៃ�ៃ។
ចំំណុះះ� 75 មិិល្លីី�លីីត្រ�

លេ�ខកូូដ 2025KH (FOR MEN) / លេ�ខកូូដ 2026KH (FOR WOMEN)
តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 7.00 ដុុល្លាា�រ

* លទ្ធធផលអាាស្រ័�័យលើ�ើលក្ខខណៈៈរបស់់បុុគ្គគលម្នាា�ក់់ៗ
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BELLA
SUNFLOWER
DAILY BODY LOTION FOR WHITE SKIN
ប៊ែ�ែលឡាា សាាន់់ហ្លៅ�ៅ�វើើ� ដេ�លីី បឌីី ឡូូហ្សិិ�ន ហ្វវរ៍៍ វៃៃយ៍៍ ស្គីី�ន

ផលិិតផលឡេ�លាាបកាារពាារកម្តៅ�ៅ�ថ្ងៃ�ៃ មិិនស្អិិ�តប្រ�តាាក ជួួយកាារពាារស្បែ�ែកពីីពន្លឺឺ�ព្រះ�ះអាាទិិត្យយ ជួួយធ្វើ��ឲ្យ
ើ យស្បែ�ែកស្រ�ស់់ដូូច
ផ្កាា�ឈូូករ័័ត្ននដែ�លកំំពុុងតែ�រីីក ព្រ�មទាំំ�ងជួួយឲ្យយស្បែ�ែកភ្លឺឺ�ថ្លាា� ដោ�ោយមិិនបាារម្ភភពីីពន្លឺឺ�ថ្ងៃ�ៃ។

វិិធីីប្រើ�ើ� : លាាបលើ�ើដងខ្លួួ�នរយៈៈពេ�ល 15-30 នាាទីីមុុនពេ�លត្រូ�ូវនឹឹងពន្លឺឺ�ព្រះ�ះអាាទិិត្យយ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមាានសកម្មមភាាព
នៅ�ៅខាាងក្រៅ��ៅយូូរ ត្រូ�ូវលាាបរៀ�ៀងរាាល់់ 1-2 ម៉ោ�ោ�ងម្តតងដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមាានប្រ�សិិទ្ធធភាាពនៃ�កាារកាារពាារកម្តៅ�ៅ�ថ្ងៃ�ៃ។
បរិិមាាណ : 200 ក្រា�ាម
លេ�ខកូូដ 2019KH

តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 12.00 ដុុល្លាា�រ
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DEWY
BODY LOTION
ដេ�វីី ប៊៊រឌីី ឡូូសិិន

ផលិិតផលបំំប៉៉នស្បែ�ែក ជួួយឲ្យយស្បែ�ែកមាានសំំណើ�ើម រលោ�ោងស្រ�ស់់ថ្លាា� ដោ�ោយឡេ�រូូបមន្តតថ្មីី� ផ្សំំ�ពីីសាារធាាតុុចម្រា�ាញ់់ពីីធម្មមជាាតិិ

អ៊ែ�ែលឡែ�នតូូអុីី�ន (Allantoin) អាាមីីថូូស៍៍ ហ្គីី�សឺឺរីីល អក់់ធីីល អែ�សស្កកបបេ�តថ៍៍ (ជីីអូូអេ�) AMITOSE- GLYCERYL OCTYL

ASCORBATE (GOA)  វីីតាាមីីន C បច្ចេ�េកវិិទ្យាាថ្មីី�មកពីីប្រ�ទេ�សជប៉ុុ�ន ជួួយធ្វើ�ើ�ឲ្យយស្បែ�ែកក្មេ�េងជាាងវ័័យ ភ្លឺឺ�រលោ�ោងបែ�បធម្មមជាាតិិ។

វិិធីីប្រើ�ើ� : លាាបលើ�ើស្បែ�ែកឲ្យយបាានញឹឹកញាាប់់តាាមតម្រូ�ូវកាារ
ចំំណុះះ� 350 មិិល្លីី�លីីត្រ�
លេ�ខកូូដ 2010KH

តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 18.00 ដុុល្លាា�រ

* លទ្ធធផលអាាស្រ័�័យលើ�ើលក្ខខណៈៈរបស់់បុុគ្គគលម្នាា�ក់់ៗ
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EASE
SHOWER CREAM
អុីី�ស្ហ៍៍� សូូវ័័រ គ្រី�ីម

សាាប៊ូូ�ទឹឹកដុុសខ្លួួ�នរូូបមន្តតស្រ�ទន់់សម្បូូ�របែ�ប ប្រើ�ើ�សម្រា�ាប់់ដុុសខ្លួួ�ន សម្អាា�តភាាពកខ្វវក់់នៃ�រាាងកាាយ និិងបាាក់់តេ�រីី ដែ�លជាា

មូូលហេ�តុុដែ�លបង្កករឲ្យយមាានក្លិិ�នខ្លួួ�ន។ ផ្តតល់់ពពុះះ�ច្រើ�ើ�ន សម្អាា�តស្បែ�ែកនៃ�រាាងកាាយបាានយ៉ាា�ងស្អាា�ត និិងស្រ�ស់់ស្រា�ាយ។

មាានតួួនាាទីីរក្សាាសំំណើ�ើមដល់់ស្បែ�ែក ធ្វើ�ើ�ឲ្យយស្បែ�ែកទន់់ល្មើ�ើ�យ ស្រ�ស់់ថ្លាា� ព្រ�មទាំំ�ងមាាន B-White និិងអាាមីីថូូស៍៍ ក្លីី�សសើ�ើរីីល

អក់់ធីីល អែ�សស្កកបបេ�តថ៍៍ (ជីីអូូអេ�) AMITOSE GLYCERYL OCTYL ASCORBATE (GOA) វីីតាាមីីន C បច្ចេ�េកវិិទ្យាាមក
ពីីប្រ�ទេ�សជប៉ុុ�ន ធ្វើ�ើ�ឲ្យយស្បែ�ែកក្មេ�េងជាាងវ័័យបែ�បធម្មមជាាតិិ។

វិិធីីប្រើ�ើ� : ចុុចក្បាាលដបសាាប៊ូូ�លើ�ើដៃ� ឬអេ�ប៉ុុ�ងដើ�ើម្បីី�ជម្រះ�ះកន្លែ�ែងដែ�លលោ�ោកអ្ននកចង់់ធ្វើ�ើ�កាារសម្អាា�ត
និិងលាាងសម្អាា�តជាាមួួយទឹឹកស្អាា�ត។
ចំំណុះះ� 350 មិិល្លីី�លីីត្រ�
លេ�ខកូូដ 2011KH

តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 18.00 ដុុល្លាា�រ

* លទ្ធធផលអាាស្រ័�័យលើ�ើលក្ខខណៈៈរបស់់បុុគ្គគលម្នាា�ក់់ៗ
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GIENA
SENSITIVE FEMININE WASH
ជីីណាា ស៊េ�េនសុីី�ធីីវ ហ្វេ�េមមីីនីីន វ៉៉សហ៍៍

ផលិិតផលទឹឹកអនាាម័័យសម្រា�ាប់់សម្អាា�តចំំណុុចអាាថ៏៏កំំបាំំ�ង សក្កិិ�សមសម្រា�ាប់់ស្ត្រី�ី�
គុុណសម្បបត្តិិ�

- ប្រ�ឆាំំ�ងបាាក់់តេ�រីីដែ�លបង្កកឲ្យយមាានក្លិិ�នមិិនល្អអ និិងរោ�ោគសញ្ញាា�ជម្ងឺឺ�ធ្លាា�ក់់ស
- ជួួយធ្វើ�ើ�ឲ្យយកម្រិ�ិត (pH) ក្នុុ�ងទ្វាា�រមាាសលោ�ោកអ្ននកមាានតុុល្យយភាាព

- ជួួយរក្សាាកម្រិ�ិត pH របស់់ទ្វាា�រមាាស ដោ�ោយផលិិតអាាស៊ីី�ត Lac-tic

- ជួួយសម្អាា�ត និិងទប់់ស្កាា�ត់់បាាក់់តេ�រីីមិិនឲ្យយឆ្លលងមកតំំបន់់ទ្វាា�រមាាសរបស់់អ្ននក
- ជួួយផ្តតល់់សំំណើ�ើមដល់់ទ្វាា�រមាាស

- ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងកាាររលាាក និិងឡើ�ើងក្រ�ហម

វីីធីីប្រើ�ើ� : ចាាក់់ទឹឹកអនាាម័័យស្ត្រី�ី�នៅ�ៅលើ�ើបាាតដៃ�របស់់អ្ននក លាាងសម្អាា�តនៅ�ៅចំំណុុចអាាថ៌៌កំំបាំំ�ង
របស់់អ្ននក រួួចលាាងជម្រះ�ះជាាមួួយទឹឹកឲ្យយបាានស្អាា�ត។
ចំំណុះះ� 100 មិិល្លីី�លីីត្រ�
លេ�ខកូូដ 2028KH

តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 8.00 ដុុល្លាា�រ
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GIENA
SENSITIVE FEMININE WASH
ជីីណាា ស៊េ�េនសុីី�ធីីវ ហ្វេ�េមមីីនីីន វ៉៉សហ៍៍

ផលិិតផលទឹឹកអនាាម័័យសម្រា�ាប់់សម្អាា�តចំំណុុចអាាថ៏៏កំំបាំំ�ង សក្កិិ�សមសម្រា�ាប់់ស្ត្រី�ី�
គុុណសម្បបត្តិិ�

- ប្រ�ឆាំំ�ងបាាក់់តេ�រីីដែ�លបង្កកឲ្យយមាានក្លិិ�នមិិនល្អអ និិងរោ�ោគសញ្ញាា�ជម្ងឺឺ�ធ្លាា�ក់់ស
- ជួួយធ្វើ�ើ�ឲ្យយកម្រិ�ិត (pH) ក្នុុ�ងទ្វាា�រមាាសលោ�ោកអ្ននកមាានតុុល្យយភាាព

- ជួួយរក្សាាកម្រិ�ិត pH របស់់ទ្វាា�រមាាស ដោ�ោយផលិិតអាាស៊ីី�ត Lac-tic

- ជួួយសម្អាា�ត និិងទប់់ស្កាា�ត់់បាាក់់តេ�រីីមិិនឲ្យយឆ្លលងមកតំំបន់់ទ្វាា�រមាាសរបស់់អ្ននក
- ជួួយផ្តតល់់សំំណើ�ើមដល់់ទ្វាា�រមាាស

- ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងកាាររលាាក និិងឡើ�ើងក្រ�ហម

វីីធីីប្រើ�ើ� : ចាាក់់ទឹឹកអនាាម័័យស្ត្រី�ី�នៅ�ៅលើ�ើបាាតដៃ�របស់់អ្ននក លាាងសម្អាា�តនៅ�ៅចំំណុុចអាាថ៌៌កំំបាំំ�ង
របស់់អ្ននក រួួចលាាងជម្រះ�ះជាាមួួយទឹឹកឲ្យយបាានស្អាា�ត។
ចំំណុះះ� 100 មិិល្លីី�លីីត្រ�
លេ�ខកូូដ 2021KH

តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 8.00 ដុុល្លាា�រ
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BENFITE’
TOOTHPASTE
បេ�នហ្វីី�តេ� ធូូសហ៍៍ផេ�ស

ថ្នាំំ��ដុុសធ្មេ�េញ  បេ�នហ្វីី�តេ�  ប្រ�សិិទ្ធធភាាពខ្ពពស់់ក្នុុ�ងកាារសម្អាា�តធ្មេ�េញ បង្កើ�ើ�នប្រ�សិិទ្ធធភាាពក្នុុ�ងកាារសម្អាា�ត

ឲ្យយកាាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរជាាងមុុន ជួួយកម្ចាា�ត់់កំំណកស្នឹឹ�មដែ�លបណ្តាា�លមកពីីកាារទទួួលទាានកាាហ្វេ�េ បាារីីបាានយ៉ាា�ងល្អអប្រ�សើ�ើរ
កាាត់់បន្ថថយបាាក់់តេ�រីី និិងមាានក្លិិ�នជីីអង្កាា�មក្រ�អូូបត្រ�ជាាក់់ស្រ�ស់់ថ្លាា�។
អត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍ 9 យ៉ាា�ងរបស់់ថ្នាំំ��ដុុសធ្មេ�េញ Benfite
- កាាត់់បន្ថថយកាារប្រ�មូូលផ្តុំំ��បាាក់់តេ�រីី
- កម្ចាា�ត់់កំំណកកំំបោ�ោរ
- ធ្មេ�េញសស្អាា�ត

- មាាត់់មាានសំំណើ�ើមជាាងមុុន
- កាាត់់បន្ថថយកាាររលាាក

- កាាត់់បន្ថថយកាារស្រៀ��ៀវធ្មេ�េញ

- អញ្ចាា�ញធ្មេ�េញ និិងធ្មេ�េញរឹឹងមាំំ�

- កាាត់់បន្ថថយខ្យយល់់ដង្ហើ�ើ�មមិិនល្អអ

- បន្ថែ�ែមខ្យយល់់ដង្ហើ�ើ�មស្រ�ស់់ស្រា�ាយពេ�ញមួួយថ្ងៃ�ៃ

វិិធីីប្រើ�ើ� : ច្រ�បាាច់់ថ្នាំំ��ដុុសធ្មេ�េញលើ�ើច្រា�ាស់់ដុុសធ្មេ�េញរបស់់អ្ននក រួួចធ្វើ�ើ�កាារដុុសយ៉ាា�ងតិិចបំំផុុតពីីរដងក្នុុ�ងមួួយថ្ងៃ�ៃ
ឬក្រោ��ោយពេ�លទទួួលទាានអាាហាាររួួច។
បរិិមាាណ 150 ក្រា�ាម
លេ�ខកូូដ 2027KH

តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 8.00 ដុុល្លាា�រ
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BENFITE’
MOUTH SPRAY
បេ�នហ្វីី�តេ� ម៉ោ�ោ�ថស៍៍ ស្រ្ពា�ា�យ៍៍

ផលិិតផលស្ប្រៃ��ៃយ៍៍កម្ចាា�ត់់ក្លិិ�នមាាត់់ រូូបមន្តតផ្សំំ�ពីីរុុក្ខខជាាតិិដើ�ើម្បីី�ឲ្យយខ្យយល់់ដង្ហើ�ើ�មស្រ�ស់់ស្រា�ាយគ្រ�ប់់ពេ�លវេេលាា គ្រ�ប់់ទីីកន្លែ�ែង

មាានតួួនាាទីីលាាងសម្អាា�តប្រ�អប់់មាាត់់គ្រ�ប់់ 7 ចំំណុុច ជួួយកាាត់់បន្ថថយបាាក់់តេ�រីីនៅ�ៅក្នុុ�ងក្រ�អូូបមាាត់់ កាារពាារផ្ទៃ�ៃអញ្ចាា�ញធ្មេ�េញ

កាាត់់បន្ថថយកំំណកកំំបោ�ោរនៅ�ៅលើ�ើធ្មេ�េញ ជួួយធ្វើ��ឲ្យ
ើ យធ្មេ�េញកាាន់់តែ�សដូូចធម្មមជាាតិិ និិងបង្កើ�ើ�នទំំនុុកចិិត្តតជាាមួួយនឹឹងខ្យយល់់ដកដង្ហើ�ើ�ម
ក្រ�អូូបស្រ�ស់់ថ្លាា�។

វិិធីីប្រើ�ើ� : បាាញ់់ចូូលក្នុុ�ងមាាត់់ អាាចប្រើ�ើ�ជាាប្រ�ចាំំ�តាាមតម្រូ�ូវកាារ។
ចំំណុះះ� 15 មិិល្លីី�លីីត្រ�
លេ�ខកូូដ 2023KH

តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 6.00 ដុុល្លាា�រ
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S
VERA
ALOE VERA GEL WITH Q10
អេ�ស វេេរ៉ាា� អាាឡូូវវេេរ៉ាា� ជែ�ល

ប្រ�ទាាលកន្ទុុ�យក្រ�ពើ�ើផ្សំំ�ពីី Q10 ជាាមួួយរូូបមន្តតស្រា�ាលស្រ�ទន់់ សម្រា�ាប់់កាារពាារមេ�រោ�ោគ និិងបំំប៉៉នស្បែ�ែកឲ្យយស្បែ�ែកមាានសុុខភាាព
ល្អអ ម៉៉ដ្ឋឋរលោ�ោង ភ្លឺឺ�ថ្លាា� សក្កិិ�សមសម្រា�ាប់់គ្រ�ប់់គ្នាា�នៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រួ�ួសាារ។
គុុណសម្បបត្តិិ�

- ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងបាាក់់តេ�រីី និិងជួួយបង្កើ�ើ�តកោ�ោសិិកាាស្បែ�ែកថ្មីី�

- ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងរ៉ាា�ឌីីកាាល់់សេ�រីី ជួួយកាារពាារកោ�ោសិិកាាស្បែ�ែកពីីកាារបំំផ្លាា�ញ
- ជួួយកាារពាារកាាររលាាក ឬប្រ�តិិកម្មមស្បែ�ែក

- ជួួយកាាត់់បន្ថថយស្នាា�មអុុជខ្មៅ�ៅ�ដោ�ោយសាារកើ�ើតមុុន
- កាារពាារកោ�ោសិិកាាស្បែ�ែកពីីពន្លឺឺ�ព្រះ�ះអាាទិិត្យយ
- ជួួយរក្សាាសំំណើ�ើមស្បែ�ែកមិិនឲ្យយតឹឹងស្ងួួ�ត

- ជួួយកាាត់់បន្ថថយស្នាា�មជ្រី�ីវជ្រួ�ួញរបស់់ស្បែ�ែក

វិិធីីប្រើ�ើ� : លាាបស្រា�ាលៗបន្ទាា�ប់់ពីីធ្វើ�ើ�កាារសម្អាា�តស្បែ�ែករួួចមក មុុនពេ�លចូូលគេ�ង
ឬពេ�លចេ�ញក្រៅ��ៅត្រូ�ូវពន្លឺឺ�ព្រះ�ះអាាទិិត្យយ អាាចប្រើ�ើ�លើ�ើមុុខ និិងដងខ្លួួ�នបាាន។

ចំំណុះះ� :  75  មិិល្លីី�លីីត្រ�
លេ�ខកូូដ 2008KH

តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 6.00 ដុុល្លាា�រ

* លទ្ធធផលអាាស្រ័�័យលើ�ើលក្ខខណៈៈរបស់់បុុគ្គគលម្នាា�ក់់ៗ
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CLEAR PLUS
NATURAL FACIAL SOAP
ឃ្លៀ�ៀ� ផ្លឹឹ�ស ណេ�តឆ័័ររ៉៉ល ហ្វេ�េសហ្សសល ស៊ូូ�ប

សាាប៊ូូ�ដុំំ�ដុុសមុុខសាាច់់ថ្លាា�ដែ�លចម្រា�ាញ់់ចេ�ញពីីផ្សិិ�តម៉ៃ�ៃតាាកិិ និិងម្សៅ�ៅគជ់់ខ្យយងពិិតៗ រូូបមន្តតស្រា�ាលស្រ�ទន់់ ពពុះះ�តូូចល្អិិ�ត ជួួយ
លាាងសម្អាា�តបាានយ៉ាា�ងស្អាា�តល្អអ ជួួយរក្សាាសំំណើ�ើមស្បែ�ែកមុុខឲ្យយទន់់ និិងប្រើ�ើ�បាានគ្រ�ប់់ប្រ�ភេ�ទស្បែ�ែក។
វិិធីប្រើ�ើ�
ី
: ត្រូ�ូវញីីសាាប៊ូូ�រហូូតមាានពពុះះ� បន្ទាា�ប់់មកលាាបពពុះះ�លើ�ើផ្ទៃ�ៃមុុខរបស់់លោ�ោកអ្ននក
រួួចលាាងសម្អាា�តជាាមួួយទឹឹកស្អាា�តរៀ�ៀងរាាល់់ព្រឹ�ឹក និិងល្ងាា�ច។
បរិិមាាណ 100 ក្រា�ាម

លេ�ខកូូដ 4005KH
តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 20.00 ដុុល្លាា�រ

SUCCESSMORE CATALOG

45

CLAIRE

ELASTIN FOAM
ឃែ្ល�លរ៍៍ អេ�ឡាាស្ទីី�ន ហ្វូូ�ម

បច្ចេ�េកវិិទ្យាាថ្មីី�ក្នុុ�ងកាារសម្អាា�តស្បែ�ែក សាាច់់ហ្វូូ�មមាានភាាពបត់់បែ�ន ពពុះះ�គ្រី�ីមតូូចល្អិិ�ត
ជួួយកាាត់់បន្ថថយកាារប៉ះះ�កកិិតពេ�លប៉ះះ�នឹឹងស្បែ�ែកមុុខ ហើ�ើយអាាចទាាញភាាពកខ្វវក់់

ចេ�ញពីីស្បែ�ែកមុុខបាានយ៉ាា�ងល្អអ។ កាារច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិតថ្មីី�ក្នុុ�ងកាារសម្អាា�តផ្ទៃ�ៃមុុខ ជួួយកាាត់់បន្ថថយកាារកកើ�ើតមុុនលើ�ើផ្ទៃ�ៃមុុខ

Elastin Foam ជួួយកាារពាារ Elastin នៅ�ៅក្នុុ�ងស្បែ�ែកដែ�លជាាសាារធាាតុុផ្សំំ�សំំខាាន់់ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយស្បែ�ែកទន់់រលោ�ោងភ្លឺឺ�ថ្លាា�។
វិិធីប្រើ�ើ�
ី
: ច្រ�បាាច់់អេ�ឡាាស្ទីី�នហ្វូូ�មល្មមមលើ�ើបាាតដៃ� ញីីឲ្យយកើ�ើតពពុះះ�តូូចល្អិិ�តហើ�ើយដុុសថ្ននមៗ
លើ�ើស្បែ�ែកមុុខ រួួចលាាងចេ�ញដោ�ោយទឹឹកស្អាា�ត។
បរិិមាាណ : 100 ក្រា�ាម
លេ�ខកូូដ 4050KH

តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 15.00 ដុុល្លាា�រ
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DELICIOUS

SUNSCREEN EXTRA UV SHIELD SPF 50+ PA+++
ដេ�លីីសេី�ីស៍៍ សាាន់់ស្រ្គី�ី�ន អេ�សភីីអេ�ហ្វវ 50+ អេ�ភីី+++

គ្រី�ីមកាារពាារកម្តៅ�ៅ�ថ្ងៃ�ៃ ជួួយកាារពាារស្បែ�ែកពីីពន្លឺឺ�ថ្ងៃ�ៃដែ�លជាាមូូលហេ�តុុធ្វើ��ឲ្យ
ើ យខ្មៅ�ៅ�គ្រើ�ើ�ម និិងស្នាា�មជ្រី�ីវជ្រួ�ួញមុុនវ័័យ ដោ�ោយ

គុុណប្រ�យោ�ោជន៍៍របស់់ SPF 50+ PA+++ អាាចកាារពាារទាំំ�ងកាំំ�រស្មីី� UVA និិង UVB បាានទាំំ�ងស្រុ�ុង និិងបង្កើ�ើ�នប្រ�សិិទ្ធធភាាព
កាារពាារស្បែ�ែកដោ�ោយសាាន់់ស្មាា�តវិិចទ័័រ យូូវីី (Sun Smart Vector UV) និិងជួួយឲ្យយស្បែ�ែកភ្លឺឺ�រលោ�ោងបែ�បធម្មមជាាតិិ។

វិិធីប្រើ�ើ�
ី
: លាាបគ្រី�ីមឲ្យយពេ�ញផ្ទៃ�ៃមុុខ និិងករយៈៈពេ�ល 15-30 នាាទីី មុុននឹឹងចេ�ញក្រោ��ោមពន្លឺឺ�ថ្ងៃ�ៃដើ�ើម្បីី�កាារពាារឲ្យយបាានប្រ�សិិទ្ធធភាាព
ខ្ពពស់់។

ចំំណុះះ� : 30 មិិល្លីី�លីីត្រ�
លេ�ខកូូដ 4003KH

តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 35.00 ដុុល្លាា�រ
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S MONE’ HEMP SEED OIL
អ៊េ�េស ម៉ូូ�ណេ� ហែ�មស៊ីី�ត អ័័យ

S MONE' HEMP SEED OIL ជាាផលិិតផលដែ�លមាានសាារធាាតុុចម្រា�ាញ់់ពីីប្រេ�េង HEMP ជួួយកម្ចាា�ត់់បញ្ហាា�ស្បែ�ែកជ្រី�ីវជ្រួ�ួញ
LOCK អាាយុុស្បែ�ែកឲ្យយក្មេ�េងជាាងវ័័យ ជាាមួួយសាារធាាតុុចម្រា�ាញ់់ពីីធម្មមជាាតិិដូូចជាា
HEMP SEED OIl សម្បូូ�រទៅ�ៅដោ�ោយ វីីតាាមីីន E វីីតាាមីីន B ប៉ូូ�តាាស្យូូ�ម ម៉ាា�ញ៉េ�េស្យូូ�ម អូូមេ�ហ្គាា� 3 អូូមេ�ហ្គាា� 6 និិងអូូមេ�ហ្គាា� 
9 ដែ�លជួួយឲ្យយស្បែ�ែកមាានសំំណើ�ើម ជម្រុ�ុញកាារផលិិតកូូឡាាជែ�ន និិងកាាត់់បន្ថថយកាាររលាាកស្បែ�ែក ធ្វើ�ើ�ឲ្យយស្បែ�ែកស្រ�ស់់ថ្លាា�
ពោ�ោរពេ�ញដោ�ោយសំំណើ�ើម។
គុុណសម្បបត្តិិ�
- កាាត់់បន្ថថយភាាពជ្រី�ីវជ្រួ�ួញ រឹឹតបន្តឹឹ�ងស្បែ�ែក
- សាារធាាតុុប្រ�ឆាំំ�ងអុុកស៊ីី�តកម្មម ធ្វើ�ើ�ឲ្យយស្បែ�ែកក្មេ�េងជាាងវ័័យ
- រាារាំំ�ងកាារថយចុះះ�កោ�ោសិិកាា
- ជម្រុ�ុញកាារផលិិតកូូឡាាជែ�ន
- Lock សំំណើ�ើមនៃ�ស្បែ�ែក
- កាាត់់បន្ថថយកាាររលាាក / ធ្វើ�ើ�ឲ្យយស្បែ�ែកទន់់រលោ�ោង
- រន្ធធរោ�ោមតូូចជាាងមុុន
- រាារាំំ�ងកាារបំំបែ�កខ្លួួ�ននៃ�បាាក់់តេ�រីីអាាក្រ�ក់់
វិិធីប្រើ�ើ�
ី
:
1. តំំណក់់ទឹឹក OIL ESSENCE លើ�ើបាាតដៃ�លាាបថ្ននមៗលើ�ើផ្ទៃ�ៃមុុខ និិងក ជាាប្រ�ចាំំ� ព្រឹ�ឹក-ល្ងាា�ច
2. តំំណក់់ទឹឹកសេ�រ៉ូូ�ម OIL SERUM 2-3 ដំំណក់់លើ�ើផ្ទៃ�ៃមុុខ និិងក លាាបពេ�ញផ្ទៃ�ៃមុុខ និិងក ជាាប្រ�ចាំំ� ព្រឹ�ឹក-ល្ងាា�ច
3. លាាប OIL CREAM លើ�ើផ្ទៃ�ៃមុុខ និិងកជាាប្រ�ចាំំ� នៅ�ៅពេ�លព្រឹ�ឹក និិងមុុនពេ�លចូូលគេ�ងជាារៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�ៃ។
ចំំណុះះ� : 30 មិិល្លីី�លីីត្រ�
លេ�ខកូូដ 4077KH
តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 45.00 ដុុល្លាា�រ

ចំំណុះះ� : 30 មិិល្លីី�លីីត្រ�
លេ�ខកូូដ 4078KH
តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 42.00 ដុុល្លាា�រ
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ចំំណុះះ� : 120 មិិល្លីី�លីីត្រ�
លេ�ខកូូដ 4079KH
តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 40.00 ដុុល្លាា�រ

48

• OXY QUICK X3 ACTION					

49

• NEATLY HOME CONCENTRATE DISH CLEANER		

50

• NEATLY HOME CONCENTRATE FABRIC DETERGENT		

51

• NEATLY HOME CONCENTRATE FABRIC SOFTENER		

52

SUCCESSMORE CATALOG

49

OXY QUICK X3 ACTION
អក់់ស៊ីី� ឃ្វិិ�ក អេ�ច៍៍ស្រុី�ី� អេ�កថ៍៍ហ្សិិ�ន

សាាប៊ូូ�បោ�ោកសម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់ Oxy Quick X3 Action ផ្តោ�ោ�តសំំខាាន់់លើ�ើសាាច់់ក្រ�ណាាត់់គ្រ�ប់់ប្រ�ភេ�ទ ទាំំ�ងបោ�ោកគក់់ដោ�ោយដៃ�

និិងម៉ាា�ស៊ីី�ន ជាាមួួយនឹឹងបច្ចេ�េកវិិទ្យាា Oxy Quick ថាាមពលក្នុុ�ងកាារជម្រះ�ះស្នាា�មប្រ�ឡាាក់់យ៉ាា�ងឆាាប់់រហ័័សចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសរសៃ�

ក្រ�ណាាត់់ រួួមផ្សំំ�ជាាមួួយនឹឹង Protease Enzyme ដែ�លជាាថាាមពលក្នុុ�ងកាារកម្ចាា�ត់់ស្នាា�មប្រ�ឡាាក់់ខ្លាំំ��ង ដោ�ោយមិិនចាំំ�បាាច់់ប្រើ�ើ�
កំំលាំំ�ងញីី។

គុុណសម្បបត្តិិ�

- សម្អាា�តភាាពកខ្វវក់់បាានយ៉ាា�ងជ្រៅ��ៅចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ក្រ�ណាាត់់
- កម្ចាា�ត់់ស្នាា�មប្រ�ឡាាក់់យ៉ាា�ងឆាាប់់រហ័័ស សន្សំំ�ពេ�លវេេលាា

- ជួួយកាារពាារភាាពកខ្វវក់់វិិលត្រ�លប់់មកកាាន់់សាាច់់ក្រ�ណាាត់់វិិញ
- អង់់ស៊ីី�មជួួយរំំលាាយស្នាា�មប្រ�ឡាាក់់

- សម្អាា�តតាាមបែ�បធម្មមជាាតិិដោ�ោយមិិនបំំពុុលបរិិស្ថាា�ន
- ងាាយស្រួ�ួលលាាងជម្រះ�ះ សន្សំំ�សំំចៃ�ទឹឹក

- អាាចបោ�ោកគក់់បាានទាំំ�ងក្រ�ណាាត់់ពណ៌៌ និិងក្រ�ណាាត់់ស

- ជួួយរក្សាាពណ៌៌ឲ្យយភ្លឺឺ�ចែ�ងចាំំ�ង ផ្តតល់់នូូវក្លិិ�នក្រ�អូូប ស្អាា�ត និិងស្រ�ស់់ស្រា�ាយ
- មាានសាារធាាតុុប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងច្រែះ��ះដូូចជាាឡេ�វអាាវ ឡេ�វខោ�ោ ។ល។

វិិធីប្រើ�ើ�
ី
: ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានប្រ�សិិទ្ធធភាាពខ្ពពស់់បំំផុុតក្នុុ�ងកាារបោ�ោកគក់់ គួួរត្រាំ�ំ�ខោ�ោអាាវរយៈៈពេ�ល 15-20 នាាទីី
ដើ�ើម្បីី�ងាាយស្រួ�ួលក្នុុ�ងកាារលាាងសម្អាា�តស្នាា�មប្រ�ឡាាក់់ ដោ�ោយមិិនចាំំ�បាាច់់ប្រើ�ើ�កំំលាំំ�ងញីីខ្លាំំ��ង។
បរិិមាាណ : 1,000 ក្រា�ាម
លេ�ខកូូដ 3007KH

តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 17.00 ដុុល្លាា�រ
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NEATLY HOME

CONCENTRATE DISH CLEANER
ខន់់សិិនទ្រេ�េត ឌីីស ឃ្លីី�នន័័រ

ផលិិតផលសាាប៊ូូ�លាាងចាាន និិងឧបករណ៍៍ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ក្នុុ�ងផ្ទះះ� ជួួយកំំចាាត់់ស្នាា�មប្រ�ឡាាក់់បាានយ៉ាា�ងល្អអ អាាចប្រើ�ើ�សម្រា�ាប់់លាាងបន្លែ�ែ
និិងផ្លែ�ែឈើ�ើបាាន ជាាមួួយសាារធាាតុុចម្រា�ាញ់់ចេ�ញពីីធម្មមជាាតិិ ដែ�លមាានសុុវត្ថិិ�ភាាពបំំផុុត។
គុុណសម្បបត្តិិ�

- ផលិិតផលលាាងចាាន និិងបន្លែ�ែផ្លៃ�ៃឈើ�ើមាានគុុណសម្បបត្តិិ�ច្រើ�ើ�នជាាងផលិិតផលលាាងចាានទូូទៅ�ៅ

- មាានសាារធាាតុុលាាងសម្អាា�ត 4 ប្រ�ភេ�ទ ដែ�លជួួយកម្ចាា�ត់់ស្នាា�មប្រ�ឡាាក់់ខ្លាា�ញ់់ ស្នាា�មប្រ�ឡាាក់់ជាាប់់ខ្លាំំ��ងបាានយ៉ាា�ងជ្រះ�ះស្អាា�ត
- លាាងសម្អាា�តភាាពកខ្វវក់់ និិងស្នាា�មប្រ�ឡាាក់់ជាាប់់នឹឹងស្លឹឹ�កបន្លែ�ែផ្លែ�ែឈើ�ើ
- មាានសាារធាាតុុសម្អាា�តពីីរុុក្ខខជាាតិិ ដូូចជាាដូូង ត្នោ�ោ�ត និិងពោ�ោត
- មាានផ្ទុុ�កសាារធាាតុុ Aloe Vera

វិិធីីប្រើ�ើ� : លាាយជាាមួួយទឹឹកក្នុុ�ងអត្រា�ា 1:5 ហើ�ើយលាាងសម្អាា�តជាាមួួយទឹឹកស្អាា�តធម្មមតាា។
ចំំណុះះ� : 1,000 មិិល្លីី�លីីត្រ�

លេ�ខកូូដ 3006KH
តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 15.00 ដុុល្លាា�រ
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NEATLY HOME

CONCENTRATE FABRIC DETERGENT
ខន់់សិិនទ្រេ�េត ហ្វែ�ែបប្រ៊ី�ី�ក ឌីីធ័័រជិិន

ផលិិតផលបោ�ោកសម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់រូូបមន្តតពិិសេ�ស ដោ�ោយសាារធាាតុុផ្សំំ�ភីីអេ�ក បាាលែ�នស៍៍ (pH Balance) ជួួយបោ�ោកសម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់

បាានយ៉ាា�ងជ្រះ�ះស្អាា�តដោ�ោយមិិនធ្វើ�ើ�ឲ្យយខូូចសរសៃ�អំំបោះ�ះ�។ សាារធាាតុុផ្សំំ�អ៊ែ�ែកគ្រី�ីឡេ�តថ៍៍ប៉ូូ�លីីមែ�រ៍៍ (Acrylate Polymer) ជួួយកាារពាារ
ស្នាា�មប្រ�ឡាាក់់មិិនឲ្យយចូូលសាាច់់ក្រ�ណាាត់់វិិញ។ សាារធាាតុុផ្សំំ� ប្រា�ាយធិិននីីង អឹឹជិិនថ៍៍ (Brightening Agent) ជួួយឲ្យយក្រ�ណាាត់់

មាានពណ៌៌ស្រ�ស់់ស្អាា�ត មិិនស្រ�អាាប់់។ សាារធាាតុុផ្សំំ� ដ្រា�ាយ ថ្រែ�ែនស្វើ�ើ�រ អុិិ�នហុីី�ប ប៊ីី�តទ័័រ (Dry Transfer Inhibitor) ជួួយទប់់ស្កាា�ត់់
កាារចេ�ញពណ៌៌ពីីកាារបោ�ោករួួមគ្នាា� និិងអាាចរលាាយបាានតាាមធម្មមជាាតិិ។
វិិធីប្រើ�ើ�
ី
:

- កាារបោ�ោកដោ�ោយដៃ� ត្រូ�ូវលាាយសាាប៊ូូ� 1/2 គម្រ�បដប សម្រា�ាប់់សម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់ 15 - 20 ឈុុត

- កាារបោ�ោកដោ�ោយម៉ាា�ស៊ីី�ន ត្រូ�ូវលាាយសាាប៊ូូ� 3/4 គម្រ�បដប សម្រា�ាប់់សម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់ 15 - 20 ឈុុត
- កាារបោ�ោកម៉ាា�ស៊ីី�នបោ�ោកអ៊ុុ�ត 1/2 គម្រ�បដប សម្រា�ាប់់សម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់ពេ�ញមួួយធុុងម៉ាា�ស៊ីី�ន
ចំំណុះះ� : 1,000 មិិល្លីី�លីីត្រ�

លេ�ខកូូដ 3004KH
តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 15.00 ដុុល្លាា�រ
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NEATLY HOME

CONCENTRATE FABRIC SOFTENER
ខន់់សិិនទ្រ�ត ហ្វែ�ែបប្រ៊ី�ី�ក សោ�ោហ្វវធិិនន័័រ

ផលិិតផលទឹឹកក្រ�អូូបបន្ទទន់់សាាច់់ក្រ�ណាាត់់ ផ្តតល់់នូូវភាាពស្រ�ទន់់នៃ�សម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់របស់់លោ�ោកអ្ននក ជាាមួួយនឹឹងបច្ចេ�េកវិិទ្យាា Good
Rewetting ជួួយថែ�រក្សាាសាាច់់ក្រ�ណាាត់់ កម្ចាា�ត់់ក្លិិ�នផ្អួួ�រ ជាាមួួយសាារធាាតុុ Nano Silver ជួួយកាាត់់បន្ថថយក្លិិ�នមិិនល្អអ។
គុុណសម្បបត្តិិ�
- ផលិិតផលទឹឹកក្រ�អូូបដោ�ោយរូូបមន្តតប្រ�មូូលផ្តុំំ��ធ្វើ��ឲ្យ
ើ យសាាច់់ក្រ�ណាាត់់ទន់់រលោ�ោងងាាយស្រួ�ួលពាាក់់
- បច្ចេ�េកវិិទ្យាា Good Rewetting ជួួយស្រូ�ូបយកញើ�ើស និិងសំំណើ�ើមបាានល្អអ ជួួយឲ្យយមាានផាាសុុខភាាព
- បច្ចេ�េកវិិទ្យាា Liquid Layer Enhance ជួួយបន្ថែ�ែមសំំណើ�ើមដល់់ស្បែ�ែកពេ�លប៉ះះ�ក្រ�ណាាត់់
- Nano Silver ជួួយបំំបាាត់់ក្លិិ�នដែ�លបណ្តាា�លមកពីីបាាក់់តេ�រីី
- ជួួយកាាត់់បន្ថថយអេ�ទ្បិិ�ចត្រូ�ូស្តាា�ទិិចនៅ�ៅលើ�ើសម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់ដោ�ោយកាារពាារមិិនឲ្យយមាានផ្សិិ�ត
វិិធីប្រើ�ើ�
ី
:
- កាារបោ�ោកដោ�ោយដៃ� ត្រូ�ូវលាាយសាាប៊ូូ� 1/2 គម្រ�បដប សម្រា�ាប់់សម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់ 15 - 20 ឈុុត

- កាារបោ�ោកដោ�ោយម៉ាា�ស៊ីី�ន ត្រូ�ូវលាាយសាាប៊ូូ� 3/4 គម្រ�បដប សម្រា�ាប់់សម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់ 15 - 20 ឈុុត
- កាារបោ�ោកម៉ាា�ស៊ីី�នបោ�ោកអ៊ុុ�ត 1/2 គម្រ�បដប សម្រា�ាប់់សម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់ពេ�ញមួួយធុុងម៉ាា�ស៊ីី�ន
ចំំណុះះ� : 1,000 មិិល្លីី�លីីត្រ�

លេ�ខកូូដ 3005KH
តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 15.00 ដុុល្លាា�រ
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TRANSFORM SOIL
ថ្រា�ានហ្វវមសយ

ផលិិតផលកែ�សម្រួ�ួលដីី រូូបមន្តតពិិសេ�សធ្វើ�ើ�ឲ្យយដីីល្អអឡើ�ើងវិិញ បង្កើ�ើ�នឫស
ចម្រា�ាញ់់ចេ�ញពីីធម្មមជាាតិិ មិិនប៉ះះ�ពាាល់់ដល់់បរិិស្ថាា�ន។
គុុណសម្បបត្តិិ�

- ផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រសភាាពដីី

- ផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រកម្រិ�ិត pH នៅ�ៅក្នុុ�ងដីីឲ្យយសមល្មមម

- ជម្រុ�ុញឲ្យយរុុក្ខខជាាតិិស្រូ�ូបយកអាាហាារបាានល្អអ
- បង្កើ�ើ�នបរិិមាាណកាារចេ�ញឫសថ្មីី�

- ជម្រុ�ុញកាារធ្វើ�ើ�កាារមីីក្រូ�ូសរីីរាាង្គគនៅ�ៅក្នុុ�ងដីី
- បន្ថែ�ែមសាារធាាតុុអាាហាារនៅ�ៅក្នុុ�ងដីី
- រុុក្ខខជាាតិិស្រូ�ូបយកបាានល្អអ

- បន្ថែ�ែមភាាពរឹឹងមាំំ� និិងពង្រឹ�ឹងប្រ�ព័័ន្ធធភាាពសាំុុ��នៃ�រុុក្ខខជាាតិិ

វិិធីប្រើ�ើ�
ី
: * (អត្រា�ាប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ថ្រា�ានហ្វវមសយ មាាននៅ�ៅលើ�ើទំំព័័រ 55)
បរិិមាាណ : 1,000 ក្រា�ាម

លេ�ខកូូដ 5015KH
តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 22.00 ដុុល្លាា�រ
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TRANSFORM PLUS

FORMULA 1

ថ្រា�ានហ្វវម ផ្លាា�ស់់រូូបមន្តតទីី 1

សាារធាាតុុអាាហាារបំំប៉៉ន អាាហាារបន្ថែ�ែម
គុុណសម្បបត្តិិ�

- ជួួយបន្ថែ�ែមឫស ជម្រុ�ុញកាារបែ�កឫសកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន
- ជួួយឲ្យយឫសរុុក្ខខជាាតិិស្រូ�ូបយកជីី

និិងសាារធាាតុុបំំប៉៉នផ្សេ�េងៗចេ�ញពីីក្នុុ�ងដីីបាានល្អអ

- ជួួយឲ្យយរុុក្ខខជាាតិិស្រូ�ូបយកសាារធាាតុុអាាហាារបាានកាាន់់តែ�ល្អអ

- ជួួយបង្កើ�ើ�នផ្កាា� និិងផ្លែ�ែកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន

- ជួួយបង្កើ�ើ�នទម្ងងន់់ផ្លែ�ែនៃ�រុុក្ខខជាាតិិឲ្យយកាាន់់តែ�ធំំ

- ជួួយឲ្យយរុុក្ខខជាាតិិធន់់ទៅ�ៅនឹឹងអាាកាាសធាាតុុក្តៅ�ៅ�ស្ងួួ�ត
ឬអាាកាាសធាាតុុរងាាបាានល្អអជាាងមុុន

- អាាចប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់បាានគ្រ�ប់់អាាយុុកាាល
កាារលូូតលាាស់់របស់់រុុក្ខខជាាតិិ

* (អត្រា�ាប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ថ្រា�ានហ្វវម ផ្លាា�ស់់ មាាននៅ�ៅលើ�ើទំំព័័រ 54)

ចំំណុះះ� 1,000 មិិល្លីី�លីីត្រ�
លេ�ខកូូដ 5017KH
តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 45.00 ដុុល្លាា�រ
ចំំណុះះ� 100 មិិល្លីី�លីីត្រ�
លេ�ខកូូដ 5009KH
តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 15.00 ដុុល្លាា�រ
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TRANSFORM
PLUS
2
FORMULA

ថ្រា�ានហ្វវម ផ្លាា�ស់់រូូបមន្តតទីី 2
សាារធាាតុុអាាហាារបំំប៉៉ន អាាហាារបន្ថែ�ែម

គុុណសម្បបត្តិិ�
- មាានសមត្ថថភាាពខ្ពពស់់ក្នុុ�ងកាារជួួយឲ្យយរុុក្ខខជាាតិិស្រូ�ូបយកសាារធាាតុុចិញ្ចឹឹ�
ិ មផ្សេ�េងៗបាានល្អអ
- ជួួយបង្កើ�ើ�នបរិិមាាណសាារធាាតុុចិញ្ចឹឹ�
ិ មអាាហាាររូូបត្ថថម្ភភ + អាាហាារបំំប៉៉ន ដែ�លមាានប្រ�យោ�ោជន៍៍ចំំពោះ�ះ�រុុក្ខខជាាតិិ
- ជួួយបង្កើ�ើ�នបរិិមាាណជីីវជាាតិិនៅ�ៅក្នុុ�ងដីី ជួួយជម្រុ�ុញកាារលូូតលាាស់់របស់់រុុក្ខខជាាតិិ
- ជួួយបង្កើ�ើ�នទិិន្ននផលផលិិតទាំំ�ងទម្ងងន់់ និិងបរិិមាាណ
- ពង្រី�ីកកោ�ោសិិកាាររុុក្ខខជាាតិិ ជួួយបន្ថថយភាាពចាាស់់របស់់រុុក្ខខជាាតិិ ពន្យាាអាាយុុនៃ�កោ�ោសិិកាា ជួួយជម្រុ�ុញកាារធ្វើ�ើ�       
  សំំយោ�ោគប្រូ�ូតេ�អុីី�ន និិងជម្រុ�ុញដំំណើ�ើរកាារនៃ�កាារស្រូ�ូបយកសាារធាាតុុចិិញ្ចឹឹ�ម
- ជួួយជម្រុ�ុញកាារបែ�កមែ�កនៃ�រុុក្ខខជាាតិិ ជួួយឲ្យយរុុក្ខខជាាតិិបែ�កមែ�កសាាខាាកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន
- ជម្រុ�ុញកាារចេ�ញផ្កាា�របស់់រុុក្ខខជាាតិិ Cytokinin រំំញោ�ោចឲ្យយរុុក្ខខជាាតិិបង្កើ�ើ�តសាារធាាតុុ (Florigen) ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយរុុក្ខខជាាតិិងាាយនឹឹង   
  ចេ�ញផ្កាា� Cytokinin ព្រ�មទាំំ�ងជួួយបង្កើ�ើ�តផ្កាា�ញីីកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នផងដែ�រ
វិិធីប្រើ�ើ�
ី
: ប្រើ�ើ�ផលិិតផលថ្រា�ានហ្វវម ផ្លាា�ស់់រូូបមន្តតទីី 2 លាាយជាាមួួយទឹឹក
តាាមសមាាមាាត្រ�សមស្រ�បជាាមួួយរុុក្ខខជាាតិិនីីមួួយៗ
បាាញ់់លើ�ើស្លឹឹ�ក ដើ�ើម និិងឫស។
* (អត្រា�ាប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ថ្រា�ានហ្វវម ផ្លាា�ស់់ មាាននៅ�ៅលើ�ើទំំព័័រ 54)

ចំំណុះះ� 1,000 មិិល្លីី�លីីត្រ�
លេ�ខកូូដ 5018KH
តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 45.00 ដុុល្លាា�រ

ចំំណុះះ� 100មិិល្លីី�លីីត្រ�
លេ�ខកូូដ 5010KH
តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 15.00 ដុុល្លាា�រ
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ALKAMAG
អ៊៊លកាាមាាក

ទទួួលស្គាា�ល់់តាាមស្តតង់់ដាារលំំដាាប់់ពិិភពលោ�ោក

ធុុងចម្រោះ��ះ�ទឹឹករ៉ែែ� អ៊៊លកាាមាាក

វិិធីីប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ : ប្រើ�ើ�ធុុងចម្រោះ��ះ�ទឹឹកដើ�ើម្បីី�ច្រោះ��ះ�ទឹឹកសម្រា�ាប់់បរិិភោ�ោគតាាមកាារណែ�នាំំ�
គួួរផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រតម្រ�ងរៀ�ៀងរាាល់់ 5,000 លីីត្រ�
ទំំហំំផលិិតផល

ទទឹឹង 20.3 សង់់ទីីម៉ែ�ែត្រ� x កំំពស់់ 31.7 សង់់ទីីម៉ែ�ែត្រ�
ទម្ងងន់់ 3.6 គីីឡូូក្រា�ាម

អត្រា�ានៃ�កាារច្រោះ��ះ�ទឹឹក : 70 លីីត្រ� / ម៉ោ�ោ�ង
(អាាស្រ័�័យលើ�ើសម្ពាា�ធទឹឹក)
កាារធាានាា : 1 ឆ្នាំំ��

1. សមត្ថភាពកម្ចាត់ភាពកខ្វក់ចេញពីទឹកជាមួយនឹងតម្រងច្រោះគុណភាពខ្ពស់
អាាចកម្ចាា�ត់់ភាាពកខ្វវក់់ដែ�លមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងទឹឹក កាាកសំំណល់់ ជាាតិិពុុល និិងកម្ចាា�ត់់
បាក់តេរីក្នុងទឹកបានយ៉ាងល្អបំផុត។
2. រក្សាាសាារធាាតុុរ៉ែែ�ធម្មមជាាតិិ៖ រក្សាាសាារធាាតុុរ៉ែែ�សំំខាាន់់ៗនៅ�ៅក្នុុ�ងទឹឹក ព្រ�មទាំំ�ង
បន្ថែ�ែមសាារធាាតុុរ៉ែែ�ដែ�លមាានអត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់រាាងកាាយ ដូូចជាា៖ ម៉ាា�ញ៉េ�េស្យូូ�ម
កាល់ស្យូម ស័ង្កសី និងជាតិដែកក្នុងស្រទាប់តម្រងរ៉ែថ្មធម្មជាតិ។
3. បន្ថែ�ែមសាារធាាតុុរ៉ែែ�ម៉ាា�ញ៉េ�េស្យូូ�ម៖ ដោ�ោយស្រ�ទាាប់់ចម្រោះ��ះ�ដែ�លមាាន Magnesium
Ball ជួួយបន្ថែ�ែមសាារធាាតុុរ៉ែែ�សំំខាាន់់ដូូចជាា៖ ម៉ាា�ញ៉េ�េស្យូូ�មដែ�លមាានអត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍
ដល់រាងកាយ។
4. រ៉ែែ�ថ្មម Alkaline៖ រ៉ែែ�ថ្មមធម្មមជាាតិិឆ្លលងកាាត់់ដំំណាាក់់កាាលច្រោះ��ះ�ពិិសេ�សធ្វើ�ើ�ឲ្យយទឹឹកមាានរស
ជាាតិិ គ្មាា�នជាាតិិពុុល និិងជួួយរក្សាាតុុល្យយភាាពក្នុុ�ងរាាងកាាយ (Alkaline Water)។

5. តម្រ�ងច្រោះ��ះ�មាានរន្ធធតូូចៗ៖ ជាាមួួយតម្រ�ង UF ដែ�លមាានគុុណភាាពខ្ពពស់់
ពីីប្រ�ទេ�សកូូរ៉េេ�ដែ�លបាានបញ្ជាា�ក់់ និិងទទួួលស្គាា�ល់់គុុណភាាពដោ�ោយ
ស្ថាា�ប័័ន NSF (International) អាាចច្រោះ��ះ� និិងកម្ចាា�ត់់
មេ�រោ�ោគបាាក់់តេ�រីីនៅ�ៅក្នុុ�ងទឹឹក ជាាពិិសេ�សមាានតម្រ�ងច្រោះ��ះ�តូូចល្អិិ�ត
រហូូតដល់់ 0.01 Micron
6. គុុណភាាពអន្តតរជាាតិិ៖ ស្តតង់់ដាារផលិិត ISO 9001 តម្រ�ងច្រោះ��ះ�មាានគុុណ
ភាាពល្អអ និិងឆ្លលងកាាត់់កាារត្រួ�ួតពិិនិិត្យយគុុណភាាពទឹឹកដោ�ោយបន្ទទប់់ពិិសោ�ោធន៍៍
(Laboratory) ឈាានមុុខគេ�។
7. ទំំនុុកចិិត្តត៖ ធាានាារយៈៈពេ�ល 1 ឆ្នាំំ�� ផ្តតល់់ទំំនុុកចិិត្តតលើ�ើគុុណភាាពផលិិតផល
និិងសេ�វាាកម្មមដោ�ោយធាានាានូូវកាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ផលិិតផលរហូូតដល់់ពេ�ញ 1 ឆ្នាំំ��។

លេខកូដ 6002KH
តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 850.00 ដុុល្លាា�រ
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ALKAMAG
FILTER

អ៊៊លកាាមាាក ហ្វៀ�ៀ�លធ័័រ

ទទួួលស្គាា�ល់់តាាមស្តតង់់ដាារលំំដាាប់់ពិិភពលោ�ោក

បំំពង់់ចម្រោះ��ះ�ទឹឹក អ៊៊លកាាមាាក

វិិធីីប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់: ប្រើ�ើ�សម្រា�ាប់់ច្រោះ��ះ�ទឹឹកដើ�ើម្បីី�បរិិភោ�ោគ

1 : PP/Activated Carbon / KDF-55 / Alkamag Ball
បំំពង់់ចម្រោះ��ះ�ទីី 2 : Activated Carbon / Silver Impregnate Activated Carbon/ Alkamag Ball
បំំពង់់ចម្រោះ��ះ�ទីី 3 : UF Membrane/ Post Silver Impregnate Activated Carbon
បំំពង់់ចម្រោះ��ះ�ទីី 

លេ�ខកូូដ 6003KH
តម្លៃ�ៃលក់់រាាយ 160.00 ដុុល្លាា�រ
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ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នសឹឹកសេ�សម៉៉រ៍៍ ប៊ីី�អីុុ�ង (ខេ�មបូូឌាា) ឯ.ក មាានកាារអភិិវឌ្ឍឍឲ្យយផលិិតផលមាានគុុណភាាពល្អអបំំផុុតទាាក់់ទង
នឹឹងតម្រូ�ូវកាារ និិងសុុវត្ថិិ�ភាាពសម្រា�ាប់់អតិិថិិជនជាាចម្បបង ផលិិតផលទាំំ�ងអស់់ត្រូ�ូវបាានទទួួលស្គាា�ល់់យ៉ាា�ង

ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ព្រ�មទាំំ�ងយកចិិត្តតទុុកដាាក់់នៃ�កាារបង្កើ�ើ�តរូូបមន្តត កាារជ្រើ�ើ�សរើើ�សយកវត្ថុុ�ធាាតុុដើ�ើមដែ�លមាានគុុណភាាព និិង
ប្រ�សិិទ្ធធភាាពខ្ពពស់់ ហើ�ើយមាានកាារច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិតថ្មីី�ៗ កាារវាាយតម្លៃ�ៃលទ្ធធផលនៃ�កាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ផលិិតផល រហូូតដល់់
ផលិិតផលមាានគុុណភាាពខ្ពពស់់បំំផុុត រចនាាកាារវេេចខ្ចចប់់ដ៏៏ស្រ�ស់់ស្អាា�ត ទាាន់់សម័័យ ព្រ�មទាំំ�ងតម្លៃ�ៃផលិិតផល
សមរម្យយ និិងទទួួលបាានប្រា�ាក់់ចំំណេ�ញទៀ�ៀតផង។

“នេះ�ះជាាបេ�សកកម្មមរបស់់យើ�ើងដែ�លចង់់ឲ្យយមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�មាានសុុខភាាពល្អអ
ដើ�ើម្បីី�មាានគុុណភាាពជីីវិិតដែ�លប្រ�សើ�ើរជាាងមុុន”
DR. SITTHAWEE KRIATCHAWANUN
Chairman of the Executive Board

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន សឹឹកសេ�សម៉៉រ៍៍ ប៊ីី�អុីី�ង (ខេ�មបូូឌាា) ឯ.ក ចំំកាាត់់ភូមិិអូ
ូ ូរគីីដេ� ផ្លូូ�វ 2004 សង្កាា�ត់់អូូរបែ�កក្អអម ខណ្ឌឌសែ�នសុុខ រាាជធាានីីភ្នំំ�ពេ�ញ 120805

Successmore Being (Cambodia) Co., Ltd.
#103, #105, Phum Orkide, St. 2004, Ou Baek K'am, Sen Sok, Phnom Penh 120805
Call Center : 096 224 55 56 | 078 924 924
Email : support-kh@successmore.com, www.facebook.com/successmorecambodia
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