อันตราย!!

เตือนภัยผลิตภัณฑสุขภาพ

ผลิตภัณฑอาหาร

ผลิตภัณฑอาหาร

อางลดนํ้าหนักผสมไซบูทรามีน

อางลดนํ้าหนักผสมไซบูทรามีน

 ผลิตภัณฑ

เสริมอาหาร
เซเวน เดย
เซเวน ดี

 ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ตราวี-รัส V-Ras Dietary
Supplement Product
สูตร SD

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ตราชูจ
Choo’j Diet Supplementary



ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ตราวี-รัส V-Ras
Dietary Supplement
Product สูตร V-RAS





นูวิตรา (Nuvitra)

 L-Fin by
LUK–SAM-RONG
แอล-ฟน by ลูกสํารอง





The eight







 ผลิตภัณฑซาซันซา
(ผลิตภัณฑเสริมอาหาร)

BOXY INDELAR

เตือนภัยผลิตภัณฑสุขภาพ

ผลิตภัณฑอาหาร

อางลดนํ้าหนักผสมออริสแตท

อันตราย!!
ผลิตภัณฑอาหาร

อางกระตุนการเจริญเติบโต
ของผมและขนทั่วรางกาย

 ลีน บลอค เบิรน
เบรค บิวท Lyn Block
Burn Break Build
(Dietary Supplement
Product by Pim)

ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง





JIAO LING ครีมกลางวัน



JIAO LING ครีมกลางคืน

อางกระตุนการเจริญเติบโต
ของผมและขนทั่วรางกาย
มีสวนผสมไซบูทรามีน
บิวตี้ทรี สไปรูลินาครีม



QIAN MEI (ครีมสีขาว)

พอลลา ครีมทาสิว
(ครีมทากลางวัน)







QIAN MEI (ครีมสีเหลือง)



WEiJiAO Fade-Out
Day Cream

บิวตี้ทรี ไนทครีม

 โอ ไวท ไวทเทนนิ่ง ครีม
(O White Whitening Cream)



SKIN CARE BY ANYA
ครีมบํารุงกลางคืน

 เค-ฮาโก
(ผลิตภัณฑเสริมอาหาร)

อันตราย!!
ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
พบสารประกอบของปรอท

Myrina Night Cream



ครีมฟาใส สาหรายสไปรูลินา



ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง



Dr.JAPAN GREEN
TEA CREAM

พบสารประกอบของปรอท

QIAN LI BEI SI
(Nutitious Repair & Care
Cream; Day Cream)

 QIAN LI BEI SI
(Whitening & Speckle
Cream; Night Cream)



Kim ครีมไขมุก
ผสมบัวหิมะ



ชิชาเดะ ครีมหนาขาวโสม
ผสมไขมุกญี่ปุน

ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
พบสารประกอบของปรอท

 Kim
ครีมโสม
ผสม
ผงไขมุก

 Dr.JAPAN Green Tea
Cream & Repair Serum

 Dr. JAPAN SKIN
LIGHTENING COMPLEX
NANO GREEN TEA ACTIVE

นาโน 5 ไวทเทนนิ่ง
ครีมเอ็กซตรา

อันตราย!!

เตือนภัยผลิตภัณฑสุขภาพ







REAL CREAM
NIGHT CREAM
เลขที่จดแจง 10-1-5530296
ไมระบุผูผลิต

 EMMA AURA
ครีมไขมุกผสมโสมเกาหลี

พาราไวทเทนนิ่ง

 Kim
ครีมไขมุก
ผสม
คอลลาเจน

ครีม FAYLACIS

MINZOL Whitening
Night Cream (สีทอง)



Pershy Cream Set



ผลิตภัณฑอาหาร

เหมยหยาง
ครีมสมุนไพร
ชาเขียว
(ฝาสีเขียว)



 ไวทโรส
Whitening cream







พบสารประกอบของปรอท

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
เมอคิโอ



พบสารประกอบของปรอท

ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง

พบสารประกอบของปรอท

Bowvy Kim
ขมิ้น Night 2

 ผลิตภัณฑ
สเตย ไฟเบอร เอ
(ผลิตภัณฑเสริมอาหาร)

ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง

อันตราย!!

เตือนภัยผลิตภัณฑสุขภาพ



อางลดนํ้าหนักผสมเฟนฟลูรามีน

เตือนภัยผลิตภัณฑสุขภาพ

คอลวีวา

ไวทัล ฮารโก
(ผลิตภัณฑเสริมอาหาร)

อางลดนํ้าหนักผสมบิซาโคดิล

ผลิตภัณฑอาหาร



ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
คอนนิจิ-ไซล บีน



ผลิตภัณฑอาหาร

 ลีน เอฟเอส-ทรี
(ผลิตภัณฑเสริมอาหาร)
Lyn FS-Three
(Dietary supplement
product by pim)

S-SECRET (เอส-ซีเครท)

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ไรเนอรลูกสํารอง

Finale





แกลโล (Kallow)

FAYLACIS WHITENING
CREAM (NIGHT CREAM)

B BEST BEAUTY
ครีมประทินผิว

เซเวน มายด ครีมโสมผสม
หัวไชเทาและผลไมสีแดง 5 ชนิด






เซเวน มายด ไวทเทนนิ่ง
ไนทครีม สูตร 2

Miss MADAME
ครีมโปรตีนสาหราย



คลีโอเม
ไวท
ครีม
สําหรับ
กลางคืน



MADAME Organic
PROTEIN ALGAE
โปรตีนสาหราย (กลองสีทอง)


มายูกิ เดอ มัวร
บรรจุในกลองสีนํ้าเงิน




MADAME TT

เหมยหยง MEIYONG
ครีมสมุนไพรสาหราย
(ครีมตลับสีขาว ฝาสีเขียว)




คลินิกแครไวทเทนนิ่ง
ไนทครีม สูตร 2

คลีโอเม MEN X2
ครีมสําหรับผูชาย





ไวทโรส พลาเซนตา ครีม
ครีมรกแกะ

อันตราย!!

เตือนภัยผลิตภัณฑสุขภาพ

ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง

ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง

พบสารประกอบของปรอท

 BF
FACE
BEAUTY
FACE
ครีมสมุนไพร
แตงกวา
(ฝาสีขาว)



BASCHI PEARL
ACTIVE CREAM

 baschi
WHITENING CREAM

Curmin Punpurksa
ขมิ้นพันธพฤกษา

พบกรดเรทิโนอิกหรือกรดวิตามินเอ

พบไฮโดรควิโนน

BASCHI
DAY CREAM



ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง

ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง

พบสารประกอบของปรอท

 BF
FACE
BEAUTY
FACE ครีม
สมุนไพรขมิ้น
(ฝาสีเขียว)

BF
BEAUTYFACE
FACE
(ฝาสีมวง)


อันตราย!!

เตือนภัยผลิตภัณฑสุขภาพ



Miracle 5D Aura



O-Mi ครีมวานหางจระเข
ผสม Q10 ตานอนุมูลอิสระ



3 ทรีเดย ไบรเทน
แอนด รี ไวเทน (ครีม)






คิวแคร ลดรอยดํา

 มายูกิ เดอ มัวร
บรรจุในกลองสีมวง

 BF
BEAUTYFACE
FACE
(ฝาสีนํ้าเงิน)

 B BEST BEAUTY
ครีมประทินผิวลดรอยดํา

อองรี ครีมรกแกะ



WEiJiAO Whitening
Night Cream

MADAME Organic
BIO PEAK SKIN
RECOVERY เซรั่มชาเขียว




ดี-ไวท ทับทิม



 Wing Skin
Repairing U.S.A. Pearl
ครีมไขมุกอเมริกา

Kone’ Whitening Cream

เกรซ ครีมแอปเปลผสมเซรั่ม
โททอล เพอรเฟคครีม
(ครีมแอปเปลผสมเซรั่มฝาสีแดง)



เพียวโกะ
Apple
Green
Whitening
Cream

D White Night Time
(ครีมแกฝา ดี ไวท ไนทไทม)





D White Night Time
(โลชั่นกันแดด ดี ไวท)
เหมยหยง MEIYONG
ครีมสมุนไพรสาหราย
(ครีมตลับสีขาว ฝาสีนํ้าเงิน)



BASCHI FADE OUT
CREAM DAY CREAM



 BASCHI FADE OUT
CREAM NIGHT CREAM

อันตราย!!

เตือนภัยผลิตภัณฑสุขภาพ

ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง



Nano 7
Absolute
Premium



มิสเดย ชุดหนาเดง
ขาวใสกระชับ
(ครีมแกฝาใชกลางคืน)


ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง

ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง

ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง

พบกรดเรทิโนอิกหรือกรดวิตามินเอ

อันตราย!!

เตือนภัยผลิตภัณฑสุขภาพ

พบสารประกอบของปรอท
และกรดเรทิโนอิกหรือกรดวิตามินเอ

พบไฮโดรควิโนนและ
กรดเรทิโนอิกหรือกรดวิตามินเอ

พบสารสเตียรอยด

MADAME Organic
PROTEIN ALGAE
โปรตีนสาหราย
(กลองสีเงิน)




 Bowvy Kim
แตงกวา Night 1

BASCHI NIGHT
POWDER

โม โฮลิค ชอปโลชั่น
บํารุงผิวขาว ออรา



 Pink More Lips
and Nipples Cream

พอลลา ครีมทาฝา
(ครีมทากลางคืน)

Meirou Pearly
Intensive White Lotion





ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง

 baschi
WHITENING CREAM
NIGHT CREAM
 Meirou Pearly
Intensive White Lotion
x 2 Plus

พบสารประกอบของปรอท
ไฮโดรควิโนนและกรดเรทิโนอิก

 มายด แอนด มายด
ครีมโสม ผสมหัวไชเทาสกัด

 BASCHI
WHITENING CREAM
NIGHT CREAM



BF FACE BEAUTY
FACE ครีมประทินผิว
ผลิตภัณฑลบรอยดํา
(ฝาสีนํ้าเงิน)

พอลลา ครีมทาสิว
และครีมทาฝา



อันตรายที่ ไดรับจาก
ผลิตภัณฑอาหารอางลดนํ้าหนัก

ผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารอ า งลดนํ้ า หนั ก
มีสวนผสมบิซาโคดิล เปนยาระบายที่ออกฤทธิ์

3
1

ผลิตภัณฑอาหารอางลดนํา้ หนัก มีสว นผสม
ไซบูทรามีน ทําใหปากแหง ปวดศีรษะ นอนไมหลับ

ทองผูก ทําใหเกิดความดันโลหิตสูง หัวใจเตนเร็ว
อาจถึงขั้นเสียชีวิตได

ผลิตภัณฑอาหารอางลดนํา้ หนัก มีสว นผสม
ออริ ส แตท ตั ว ยาจะไปยั บ ยั้ ง การดู ด ซึ ม ที่ ลํ า ไส

2

โดยยับยั้งการทํางานของเอนไซม Lipase ซึ่งสราง
มาจากกระเพาะอาหาร และตั บ อ อ น ทํ า ให ไ ขมั น
ไม ส ามารถดู ด ซึ ม เข า ร า งกายได หากได รั บ ยาใน
ปริมาณมากจะทําใหเกิดอาการอุจจาระเยิม้ จากการมี
นํ้ามัน และไขมั
ไขมันปน มีแกสในทางเดินอาหารมาก
ถายบอย ถายเหลว รูสึกไมสบายในชองทอง หรือ
ปวดทอง ทองอืด ปวดชองทวารหนัก เปนตน

กระตุนการทํางานของกลามเนื้อผนังลําไสเล็ก
และลําไสใหญ ทําใหปวดทอง ทองอืด มวนทอง
เวียนศีรษะ รูสึกแสบที่ชองทวารหนัก หรือเกิด
ผลข า งเคี ย งทํ า ให อ าเจี ย น คลื่ น ไส ท อ งเสี ย
นํ้าหนักลดผิดปกติ กลามเนื้อออนแรง เลือดออก
ทางทวารหนัก เปนตน

ผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารอ า งลดนํ้ า หนั ก
มีสวนผสมเฟนฟลูรามีน ตัวยาจะทําใหรางกาย

4

หลั่งสารสื่อประสาทที่มีชื่อวา Serotonin ออกมา
ซึ่งจัดเปนสารสื่อประสาทที่มีอิทธิพลตออารมณ
และความอยากอาหาร อาจได รั บ ผลข า งเคี ย ง
ทํ า ให เ กิ ด ป ญ หาต อ การทํ า งานของหั ว ใจ โดยมี
อาการ เจ็บหนาอก แนนหนาอก วิงเวียน เปนลม
ขา และเท า บวม เสี่ ย งให เ กิ ด อาการชั ก และ
เสี่ยงตอการเกิดภาวะเลือดออกงาย



Kone’ Sunscreen
Lotion

มักตรวจพบยาแผนปจจุบันไมนอกซิดิล
และฟแนสเทอไรด รวมทั้งยาทาดาลาฟล
และซิลเดนาฟล

1

ในการขยายหลอดเลื อ ด อาจทํ า ให เ กิ ด อาการ
หัวใจเตนเร็ว ใจสัน่ เจ็บหนาอก มีการคัง่ ของของเหลว
ในรางกายอยางรุนแรงและอาจจะมีการคั่งของนํ้า
ในชองเยื่อหุมหัวใจ

ฟแนสเทอไรด จัดเปนยาอันตราย ออกฤทธิ์

2

3

1

ไมนอกซิดิล จัดเปนยาอันตราย ออกฤทธิ์

เพิ่มการเจริญเติบโต และชะลอการหลุดรวงของ
ผมหรือขน รักษาภาวะผมรวงในผูชาย และทําให
เกิ ด ความผิ ด ปกติ ท างเพศ เต า นมผู  ช ายใหญ
กว า ปกติ ปวดอวั ย วะเพศ เกิ ด ภาวะซึ ม เศร า
เปนมะเร็งเตานมในผูชาย

ทาดาลาฟ ล จั ด เป น ยาควบคุ ม พิ เ ศษ

ลดนํ้าหนัก

อันตรายที่ ไดรับจากผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางผสมสารหามใช

อันตรายที่ ไดรับจากผลิตภัณฑอาหารอาง
กระตุนการเจริญเติบโตของผมและขนทั่วรางกาย

กลุมเดียวกับซิลเดนาฟล ออกฤทธิ์ในการขยาย
หลอดเลือด มีขอควรระวังการใชในผูปวยโรคตับ
และไต หามใชกับผูปวยที่มีภาวะความดันโลหิตตํ่า
ผูปวยโรคหัวใจลมเหลว ผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือด ผูปวยที่มีภาวะเจ็บหนาอกแบบไมคงที่

2
3
4

ผลิตภัณฑทผี่ สมสารปรอท อาจทําใหเกิด

การแพ ผืน่ แดง ผิวหนาดํา ผิวบางลง เกิดพิษสะสม
ของสารปรอท ทําใหทางเดินปสสาวะอักเสบและ
ไตอักเสบ

ผลิตภัณฑที่ผสมสารไฮโดรควิโนน

อาจทําใหเกิดการระคายเคือง เกิดจุดดางขาวทีห่ นา
ผิวหนาดํา เปนฝาถาวร รักษาไมหาย

ผลิตภัณฑทผี่ สมกรดเรทิโนอิก อาจทําให

หนาแดง แสบรอนรุนแรง เกิดการระคายเคือง
อักเสบ แพแสงแดดหรือแสงไฟไดงาย อาจเปน
อันตรายตอทารกในครรภ

ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ผ สมสารสเตี ย รอยด

อาจทําใหผิวหนังเกิดรอยแตก เสนเลือดใตผิวหนัง
ผิดปกติ หนาแดงตลอดเวลา เกิดผืน่ แพ เกิดสิว ผด
ผิวหนังมีสีจางลง หากใชเวลานานจะเกิดดางขาว

