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ไท้เก๊ก 24 ท่า เพื่อสุขภาพ
ISBN: 9789749764626

ราคา: 250 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 7 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 96 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สอนไท้เก๊ก สำหรับผู้ที่ต้องการออกกำลังกาย ด้วยวิธีการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ
ฝึกตามได้ทันที โดย อาจารย์ประสิทธิ์ รัตนวงศาโรจน์ ผู้ก่อตั้งชมรมซื่อไห่ ณ สวนลุมพินี

อาหารญี่ปุ่นเพื่อสุขภาพ
ISBN: 9789741094851

ราคา: 250 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 169 x 240 x 6 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 95 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รวมเมนูอาหารญี่ปุ่นยอดนิยม เช่น ซาชิมิ, ซูชิ, สเต๊ก, ซุป, บะหมี่, สลัด, เทมปุระ ฯลฯ กว่า
22 เมนู สำหรับคนรักสุขภาพ สอนวิธีทำอย่างละเอียดทุกขั้นตอน อร่อยทุกเมนู

ชี่กง 18 ท่า เพื่อสุขภาพ
ISBN: 9789749764992

ราคา: 240 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 169 x 240 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 88 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: อีกหนึ่งแนวทางการรักษา โดยใช้หลักธรรมชาติบำบัด โดยอาจารย์ประสิทธิ์
รัตนวงศาโรจน์ ผู้ก่อตั้ง ชมรมซื่อไห่ ณ สวนลุมพินี
หนังสือพร้อมวีซีดีสาธิตสามารถฝึกตามได้ทันที

ผิวสวย หน้าใส ไร้โรค ด้วยน้ำผักผลไม้
ISBN: 9786165270519

ราคา: 120 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 209 x 6 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 108 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รวมสูตรน้ำผักผลไม้ เพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง บำรุงผิวพรรณ ลดอาการอ่อนเพลีย
เพิ่มพลังงาน คืนความสมดุลให้แก่ร่างกาย ต่อต้านอนุมูลอิสระ
ชะล้างสารพิษส่วนผสมครบทุกสูตร ทำดื่มเองได้ทันที

ลดน้ำหนักทันใจด้วยการเต้นแอโรบิก
ISBN: 9786115270538

ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 143 x 251 x 18 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 144 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ลดน้ำหนักด้วยการแต้นแอโรบิก (Aerobic) เต้นง่าย ได้ผล 100%

ออกกำลังกาย ไทชิ
ISBN: 9789749764343

ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 143 x 250 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 52 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: Tai Chi ฝึกการหายใจ ประสานสมาธิ โดยเคลื่อนไหวร่างกายอย่างช้าๆ
เพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพ
ทุกเพศทุกวัยสาธิตฝึกการหายใจ และการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุล
และมั่งคง
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เป็นสิว หายได้
ISBN: 9786165275309

ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 146 x 209 x 7 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 88 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รวบรวมงานวิจัยทางการแพทย์ที่สมาคมแพทย์ผิวหนังทั่วโลกรับรอง
เพื่อให้คุณดูแลรักษาสิวได้ด้วยตัวเอง ตั้งแต่การป้องกัน
การลดโอกาสการเกิดสิวการรักษาสิวโดยใช้ยา รวมถึงได้เปรียบเทียบประสิทธิภาพของยา

111 สูตรสมุนไพร ช่วยหน้าขาว ผิวใส ไร้สิวฝ้า
ISBN: 9786165275675

ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 144 x 210 x 13 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 176 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รวบรวมสูตรสำหรับการบำบัด รักษา และบำรุง เพื่อเพิ่มความสวย
และดูดีตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่มีผลกับความสวยความงาม
เช่นสิว ฝ้า ผิวแตกลาย ด้วยสมุนไพร ผักสด และผลไม้ใกล้ตัว สามารถทำเองได้ง่ายๆ
ปลอดภัยประหยัด และได้ผลอย่างน่าพ...

หยุดป่วยด้วยแพทย์แผนไทย
ISBN: 9786165278669

ราคา: 79 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 146 x 210 x 7 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 144 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ปรับสมดุลรักษาโรค ทางเลือกใหม่ของคนรักสุขภาพ ในเล่มรวบรวมหลักธรรมชาติของธาตุ
และการรักษาโรคด้วยองค์ความรู้ของแพทย์แผนไทย สำหรับดูแล ส่งเสริม
ป้องกันและรักษาสุขภาพ เพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักให้มีสุขภาพดี
ไม่มีโรคภัยและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

รู้ก่อนป่วย สมุนไพรช่วยได้
ISBN: 9786164300149

ราคา: 69 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 X 210 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 160 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รู้ก่อนป่วย สมุนไพรช่วยได้ Medicinal Herbs ป้องกัน บรรเทา บำบัด รักษาโรค
รวบรวบสมุนไพรที่มีสรรพคุณต่างๆ
แนะนำวิธีใช้แบ่งตามหมวดกลุ่มอาการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ

FIRM FUN FIT พิชิตไขมัน
ISBN: 9786165275774

ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 210 x 10 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 168 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รวมท่าบริหารร่างกายที่คุณสาวๆ ปฏิบัติได้ง่ายและสะดวก
เพื่อสุขภาพและบุคลิกที่ดูดีอยู่เสมอ 2 Work Out สองรูปแบบกิจกรรมพิชิตไขมัน
Cardio,Weight Training/Body Weight บริหารหัวใจและปอด
และเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ

50 เมนูอาหารไทย เพื่อสุขภาพ
ISBN: 9786165275422

ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 210 x 8 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 132 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: แนะนำเมนูอาหารไทย สำหรับคนรักสุขภาพ พร้อมการปรุงอย่างละเอียด
เต็มอิ่มกับอาหารแสนอร่อย สะอาด ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ โดย สุปราณี
แพรศิริวิทยากรด้านโภชนาการ และมีประสบการณ์ด้านอาหาร กว่า 30 ปี
ครบทุกเมนูคู่ครัวอาหารว่าง อาหารจานเดียว ต้ม ตุ๋น แกง ยำ ผัด ...
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อาหารคลีนเพื่อสุขภาพ ฉบับสมบูรณ์
ISBN: 9786165278676

ราคา: 220 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 17 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 304 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "อาหารคลีนเพื่อสุขภาพ ฉบับสมบูรณ์" เล่มนี้ จะมาบอกเล่าทุกรายละเอียดแบบคลีนๆ
เพื่อให้คุณผู้อ่านสนุกไปพร้อมกับได้รับความรู้
เพื่อดูแลตัวเองและคนที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นอาหารคลีนคืออะไร กินคลีนแล้วได้อะไร

สุขภาพดี ด้วยพืชผักสวนครัวในบ้าน
ISBN: 9786165278478

ราคา: 69 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 210 x 10 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 160 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: แนะนำสรรพคุณทางยา และวิธีการใช้ประโยชน์จากพืชผักสวนครัว 70 ชนิด เพื่อบริโภค
และประโยชน์ในการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน
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รายละเอียด

รหัสสินค้า

Pg No.

111 สูตรสมุนไพร ช่วยหน้าขาว P-HEA-39
ผิวใส ไร้สิวฝ้า( สุขภาพ )

2

50 เมนูอาหารไทย เพื่อสุขภาพ( P-HOB-82
สุขภาพ )

2

FIRM FUN FIT พิชิตไขมัน(
สุขภาพ )

P-HEA-40

2

ชี่กง 18 ท่า เพื่อสุขภาพ(
สุขภาพ )

P-HEA-15

1

ผิวสวย หน้าใส ไร้โรค
ด้วยน้ำผักผลไม้( สุขภาพ )

P-HEA-25

1

รู้ก่อนป่วย สมุนไพรช่วยได้(
สุขภาพ )

P-HEA-53

2

P-HEA-24
ลดน้ำหนักทันใจด้วยการเต้นแอโรบิก(
สุขภาพ )

1

สุขภาพดี
ด้วยพืชผักสวนครัวในบ้าน(
สุขภาพ )

P-HEA-48

3

หยุดป่วยด้วยแพทย์แผนไทย(
สุขภาพ )

P-HEA-50

2

ออกกำลังกาย ไทชิ( สุขภาพ )

P-HEA-03

1

อาหารคลีนเพื่อสุขภาพ
ฉบับสมบูรณ์( สุขภาพ )

P-HOB-113

2

อาหารญี่ปุ่นเพื่อสุขภาพ(
สุขภาพ )

P-HOB-29

1

เป็นสิว หายได้( สุขภาพ )

P-HEA-38

1

ไท้เก๊ก 24 ท่า เพื่อสุขภาพ(
สุขภาพ )

P-HEA-13

1
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