
Lifestyle Food Supplement
เอกสารฉบบันีส้  าหรบัใชใ้นการภายในเท่านัน้หา้มเผยแพร่



Advertising Concept

• ใชชี้วิตไดเ้ตม็ท่ีในแบบที่เป็นตวัของตวัเอง 
• Happy & Healthy
• Show n* by Nutrilite support your lifestyle 

and enrich your day



Creative Objective

• ช่วยให้คนจดจ ำแบรนดไ์ด้ว่ำ n* by Nutrilite เป็น
ผลิตภณัฑเ์สริมอำหำรในรูปแบบใหม่ (เช่น เจลลี่ กัมมี ่
ผงชงน ำ้ ช็อตพร้อมดืม่ เป็นต้น)

• ช่วยใหค้นรู้สึกว่ำ Amway และ Nutrilite มี
ภำพลักษณท์ีท่นัสมัย



Key Message

• “อำหำรเสริมเคีย้วได”้
• “ดูแลตัวเองได้งำ่ยๆ อร่อยด้วย”



Brand Slogan

Happy & Healthy สไตล ์n* เป็นไปได้

*Remark : ไม่ควรพดูหรอืขึน้ Super ค าว่า Healthy พรอ้มกบัสินคา้เน่ืองจากผิดกฎอย. แต่สามารถขึน้พรอ้มกบัภาพ lifestyle อ่ืนๆการด าเนินเรื่องได้



Brand Information 

• n* by Nutrilite เป็นผลิตภณัฑเ์สริมอำหำรในรูปแบบ
ใหม่ (เช่นเจลลี่ กัมมี ่ผงชงน ำ้ ช็อตพร้อมดืม่ เป็นต้น) 

• n* by Nutrilite เป็น Support ส ำหรับคนรุ่นใหม่ ให้
กำรดูแลสุขภำพเป็นเร่ืองงำ่ยๆ และไม่น่ำเบือ่

• n* by Nutrilite ช่วย empower ใหทุ้กคนได้ใช้ชีวติใน
แบบทีเ่ป็นคุณได้อย่ำงเตม็ที่



Brand Manifesto
• “n” is made for “u”
• “n” come from new, novel, notable and never still.
• “n” is made by “Nutrilite – No. 1 dietary supplement in 

Thailand”
• We cheer you on. Encourage you. And empower you 

to take on the day, with a smile and a ‘you got this’ 
when times get tough.



Product Infomation
เอกสารฉบบันีส้  าหรบัใชใ้นการภายในเท่านัน้หา้มเผยแพร่



กลุ่มผลิตภณัฑเ์อน็* บาย นิวทริไลท์

กมัมี่
เพือ่สุขภาพ

กมัมี่
ส าหรบัดวงตา

คุก้กีโ้ปรตนี
สลปี &

บวิตี ้ชอ็ต
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ไดเอท
เจลลี่

เบตา้กลแูคน
เจลลี่

ใหม่ ใหม่

ชาหมกั
ซนิไบโอตกิ

Highlight



โพรไบโอติก 2 สายพนัธ์ุ

ชาหมักใช้ผงชาด า และชาเขียวจากเกาหลี

ไม่เจือสี   

ไม่ใส่วตัถุกนัเสีย

พรีไบโอติก 

แลก็โทบาซิลลสั รียูเทอรี 372 ล้าน CFU/ซอง
แลก็โทบาซิลลสั รามโนซัส 37.2 ล้าน CFU/ซอง

กลิน่มิกซ์เบอร์รี 

ชาหมัก
ซินไบโอติก

ช่วยประบสมดุลของระบบทางเดินอาหาร ขับถ่าย 
แยะเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกนั



วติามนิ D

B1
B2

B12B6

B3
ไนอะซิน

B7
ไบโอติน

B9 
โฟเลต

วติามิน
บีรวม

แต่งกลิน่ธรรมชาต ิ 
ไม่เจือสี   
ไม่ใส่วตัถุกนัเสีย

แนะน าให้เกบ็ไว้ในตู้เยน็ หรือ
เกบ็ไว้ในที่เยน็
ไม่เกนิ 30 องศาเซลเซียส

กมัมีเ่พ่ือสุขภาพ

กมัมีเ่คีย้วหนึบ

ประกอบด้วยวติามนิและ
แร่ธาตุ 11 ชนิด

เทคโนโลยกีารท ากมัมี ่2 ช้ัน
ท าให้ได้รสชาติ และผวิสัมผสั
ทีแ่ตกต่าง สารอาหารต่าง ๆ
ที่เปลือกช้ันนอกและแกนกลาง
เป็นซอสผลไม้

เติมสารวติามนิและเกลือแร่ให่ร่างกาย 
ส่งเสริมการท างานของระบบภูมคุ้ิมกนั
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วติามนิ A

วติามนิE

วติามนิ C

สังกะสี

ไม่มีโซเดียม น า้ตาลต า่



กมัมีส่ าหรับ
ดวงตา วติามินเอลูทนี

ผสมน ้ำผลไมเ้ขม้ขน้ 
3 ชนิด

แต่งกลิน่ธรรมชาต ิ ไม่เจือสี   ไม่ใส่วตัถุกนัเสีย

แนะน าให้เกบ็ไว้ในตู้เยน็ 
หรือ เกบ็ไว้ในที่เยน็ไม่เกนิ 30 องศาเซลเซียส

กมัมีรู่ปหัวใจ

เทคโนโลยไีมโครอมิัลช่ัน
ในการพฒันากมัมี ่เพ่ือให้ลูทนี
ซ่ึงละลายในไขมนัมคีวามคงตวั

บ ารุงสายตา ลดอาการตาแห้ง ตาล้า
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โปรตีน

แคลเซียม

ไฟเบอร์

ไม่มีแป้ง
ขำ้วสำลี

ไม่เจือสี 
ไม่ใส่วตัถุกนัเสีย

คุ้กกีโ้ปรตีน

ทางเลือกของสุขภาพ                             
ขนมของว่างทีไ่ม่ท าให้รู้สึกผดิ
เทคโนโลยพีเิศษในการพฒันา     
สูตรต ารับเพ่ือท าให้เกดิความกรอบ
โดยไม่ใช้แป้งและน า้ตาล
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แอล-ธีอะนีน คอลลาเจน
ไม่มีการเตมิ
น า้ตาลเพิม่

แต่งกล่ินธรรมชำติ
ไม่เจือสี
ไม่ใส่วตัถุกนัเสีย

ผสมน า้ผลไม้เข้มข้น ทบัทมิและ
แอปเปิลให้รสชาติหอมอร่อย

เทคโนโลย ีไฮโดรคอลลอยด์
ช่วยลดการตกตะกอน
ท าให้เน้ือสัมผสัข้น

ผ่อนคลาย และเพิม่ประสิทธิภาพการ
นอนหลบั

สลปี &
บิวตี ้ช็อต 
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ไม่เจือสี   
ไม่ใส่วตัถุกนัเสีย



ไม่เจือสี   
ไม่ใส่วตัถุกนัเสีย

• เจลล่ีเบตำ้กลูแคน เป็นเจลล่ีแท่งเค้ียวนน บ
เน้ือสัมผสัยดืนยุน่ รสพีชและพรุน

• ส่วนประกอบท่ีส ำคญั : เบตำ้กลูแคน, เมลด็
เจีย,
สังกะสี

• ช่วยเสริมภูมิคุม้กนัและป้องกนักำรอกัเสบ
ต่อสู้กบักำรติดเช้ือต่ำงๆ รวมถ งลดอำกำร
ภูมิแพด้ว้ย



Mood & Tone
• Colorful, fun, energetic, dynamic
• เนือ้หำเข้ำถงึและท ำให ้target รู้สึกว่ำสินค้ำ relate and support 

กับตัวเขำ/target
• หำกตอ้งกำรเน้นสินค้ำ 1 ตัว n* Cha : Kombucha Probiotic 

เป็นสินค้ำทีต่อ้งกำรเน้นทีสุ่ด



Target

• Gen Z & Millennial (18-40 yrs)
• All gender
• มีความเป็นตวัของตวัเอง
• เป็นคน energetic, positive, love trying new things
• ชอบ social, ชอบการแชร ์lifestyle ตนเองกบัเพื่อนๆ และคนอื่นๆ



Media Channel
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Thank you


