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We Care For animal health & environment

ภัยเงียบ จากกลิ่น
เสี่ยงต่อมะเร็งลำาไส้ใหญ ่

ตอนปลาย มะเร็งเนื้องอก 
ในระบบทางเดินอาหาร

ซินไบโอติก 

สร้างภูมิต้านทานและ
เกราะป้องกันจากเชื้อ 

จุลินทรีย์ก่อโรค

โรคไขข้ออักเสบ 
เกิดขึ้นได้อย่างไร



โรคไขขออักเสบ 
(Arthritis) 
เกิดขึ้นได้อย่างไร
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ซินไบโอติก
สร้างภูมิต้านทานและเกราะป้องกันจาก
เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค

โอโดเลส
กำาจัดจุลินทรีย์ที่ก่อโรคและส่งเสริมสุขภาพ 
ของทางเดินอาหารที่ดี

แม๊กซี่โค้ท
บำารุงขนให้หนานุ่มเป็นเงางาม 
ช่วยเสริมสร้างสมดุลให้แก่ร่างกาย 

แม๊กซี่คอลล่า
ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของกระดูกอ่อน  
ทำาหน้าที่เป็นตัวประสานเนื้อเยื่อของผิวหนังเข้าด้วยกัน

ไบโอเดิร์ม
เสริมสร้างสุขภาพสร้างความสมดุล 
ให้แก่ร่างกาย ดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอก 

Pet grass®

ชุดปลูกต้นข้าวสาลีอ่อนออร์แกนิคสำาหรับสัตว์เลี้ยง

โอโดคลีน
แก้ปัญหากลิ่นอับชื้น กลิ่นเหม็นจากสาร 
อินทรีย์ทุกชนิดและกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ
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          We Care For 
animal health & environment



ความสำาคัญของโภชนาการ เสริมสรัางภูมิตัานทาน 

อย่างต่อเน่ืองดัวย ซินไบโอติก ประกอบดัวยโปรไบโอติก 

และพรีไบโอติก

ซินไบโอติก

Probiotic & Prebiotic (FOS) 
supplements For your Dog and Cat

อ�ห�รเสริมเพื่อสุขภ�พ
สำ�หรับสัตวเลี้ยง
ช่วยปกป้องถึง 2 ชั้น

ส่งเสริมการทำางาน
ของจุลินทรีย์ 

จุลินทรีย์ชนิดดี 
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ยีสตและนำ�มันง�
ดูแลผิวหนังและขนให้มีสุขภาพดี 
แข็งแรง เงางาม ด้วยกระบวนการ 
หมักพิเศษของยีสต์ สกัดเข้มข้น 
และน้ำามันงา ซึ่งอุดมไปด้วยสาร 
แอนตี้ออกซิแดนท์ วิตามินซี บีรวม 
ซิงค์ กรดไลโนเลอิก แอซิด เพื่อ 
บำ�รุงสุขภ�พของผิวหนังและเส้น
ขนให้หนานุ่ม แข็งแรง เงางาม

ต
อ
เน่ื

องทุ
กวัน

24ชม.

7วัน

ซินไบโอติก  

โปรไบโอติกจุลินทรีย์ชนิดดี 

และพรีไบโอติก (FOS) 

สารสกัดจากพืช 

สร้างภูมิต้านทานและ

เกราะป้องกันจาก

เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค 

โปรไบโอติก
จุลินทรีย์ชนิดดี มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
ทำางานในระบบลำาไส้ ช่วยกำาจัดจุลินทรีย์ 
ก่อโรคให้หมดไป อีกทั้งยังเสริมสร้าง 
ภูมิต้านทานและปรับสมดุลระบบทาง 
เดินอาหาร ทำ�ใหลำ�ไสสะอ�ด ลดกลิ่น 
ต่�งๆ ที่เกิดจ�กก�รหมักหมม ขับถ่าย 
ไม่หมด

พรีไบโอติก
Fructo-oligosaccharide (FOS) สาร 
สกัดจากพืชในรูปแบบไฟเบอร์ชนิด 
ละลายน้ ำาได ้ ช ่วยรักษาสมดุลของ 
จุลินทรีย์ในลำาไส้และระบบทางเดินอาหาร 
ทำาให้โปรไบโอติกทำางานได้ดีข้ึนช่วยระบบ 
ขับถ่�ย อึนุ่มช่วยผ่อนแรงไตในการขับของ 
เสียปรับสมดุลร่างกายให้สุขภาพดี



 
 

Odorless มีส่วนสำ�คัญของ Fructo – oligosac-
charide (FOS) และ Bacillus subtilis ซ่ึงมี 
ประโยชน์ในก�รส่งเสริมสุขภ�พของท�งเดินอ�ห�รท่ี
ดีและลดกล่ินไม่พึงประสงค์ของสัตว์เล้ียง

ภัยเงียบ 
    จ�กกลิ่น 

มลภาวะกลิ ่นจากสัตวเลี ้ยง เกิดจาก 
ก๊าซที่สัตวเลี้ยงสร้างขึ้นเอง การย่อยสลาย 

ของเสียโดยการหมักหมมขับถ่ายไม่หมด 
ทำาให้เกิดการสะสมของแบคทีเรียในระบบ 

ทางเดินอาหารและเกิดจุลินทรียก่อโรคมะเร็ง 
ลำาไส้ใหญ่ตอนปลาย  มะเร็งเนื ้องอกในระบบ 

ทางเดินอาหาร   

► ลดกลิ่นมูล ลดกลิ่นปัสสาวะ
► ลดกลิ่นปาก กลิ่นลมหายใจ  
 กลิ่นตัวที่เกิดจากภายใน
► ช่วยส่งเสริมระบบย่อยอาหาร 
 ป้องกันอาการท้องเสีย
► เสริมสร้างความสมดุล 
 ระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย
► ช่วยการดูดซึมแคลเซียม  
 แมกนีเซียม

อาหารเสริมปรับสมดุล 
ระบบทางเดินอาหาร 

OdorLess

ผ่านการวิจัยและทดสอบโดยคณะสัตว์แพทย์ศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสนับสนุนจาก 
สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
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ขนสวย…ไม่ใช่แค่ขนสวย
สุขภาพเส้นขนที่นุ่มสวยและผิวหนังที่แข็งแรงของสัตวเล้ียงน้ันคล้ายกับ 
คนเราที่ต้องดูแลให้ดีจากภายใน เพราะเมื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้ว  
จะส่งผลให้ผิวหนังและเส้นขนมีสุขภาพดี นุ่ม เป็นมันเงางาม เห็นได้ชัด 
จากภายนอก

MaxiCoat

► บำารุงเส้นขนให้แข็งแรง หนานุ่มเป็นเงางาม 
► เสริมสร้างสุขภาพโดยรวมของสุนัขให้แข็งแรง
► รักษาแผลที่เกิดจากผิวหนังโรคเรื้อรัง เช่น  
 เชื้อรา ผิวแห้ง
► ขนที่ขึ้นใหม่หนาแข็งแรง ลดการหลุดร่วง
► บำารุงขนหลังคลอด เร่งให้ขึ้นใหม่ 
 กลับมาสวยดังเดิม

แมกซี่โค้ท
อ�ห�รเสริมบำ�รุงผิวหนังให้สุขภ�พดี พร้อมขนที่หน�นุ่ม เป็นเง�ง�ม  
ช่วยเสริมสร้�งสมดุลให้แก่ร่�งก�ย  พร้อมทั้งให้คุณประโยชน์ดังนี้
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ผ่านการวิจัยและทดสอบโดยคณะสัตว์แพทย์ศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสนับสนุนจาก 
สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)



ภาวะที่เกิดการอักเสบของข้อกระดูก  
เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น จากสายพันธุกรรม สุนัขวัยชราน้ำาหนักตัวเกิน การอักเสบจาก 
การติดเชื้อหรือความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เป็นต้น ซึ่งจะพบได้มากกับ
สุนัขพันธุ์ใหญ่  

สิ่งแรกที่สังเกตเห็นได้ คือการเคลื่อนไหวตัวลำาบาก ไม่ค่อยอยากเดิน วิ่ง 
หรือกระโดด ซึม ไม่ทานอาหาร บางครั้งสุนัขของท่านอาจส่งเสียงร้องหรือสะดุ้งเมื่อถูกจับ
บริเวณที่มีความผิดปกติ 

Neck
Back

Shoulder

Elbow

Wrist

Ankle
Knee

Hips

โรคไขขออักเสบ 
       (Arthritis) เกิดขึ้นได้อย่างไร

เกิดจากความผิดปกติของข้อต่อ ซึ่งจะเกิด 
ขึ้นเม่ือกระดูกอ่อนมีการสึกกร่อนอย่าง 
รวดเร็วกว่าการสร้างทดแทน กระดูกอ่อนมี 
บทบาทในการช่วยรองรับน้ำาหนักและป้อง
กันการกระแทกกระดูกทุกส่วนในร่างกาย 
ดังน้ันถ้าหากกระดูกอ่อนมีการสึกกร่อน  
ก็จะทำาให้ข้อต่อบวมและเกิดความเจ็บปวด

คอลล�เจน 
► ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของกระดูกอ่อน 

► ทำาหน้าที่เป็นตัวประสานเนื้อเยื่อของผิวหนังเข้าด้วยกัน 

► ช่วยระงับอาการอักเสบ ลดการสึกหรอ การฉีกขาด เชื่อมอวัยวะต่างๆ ให้อยู่ด้วยกัน 

► ช่วยให้โครงสร้างของร่างกายแข็งแรง และทำาให้ข้อต่อยืดหยุ่นได้ดีขึ้น  

► ข้อต่อต่างๆ ขยับเคลื่อนไหวไปมาไม่ติดขัด โดยเฉพาะข้อต่อในการรับน้ำาหนักและ 
 ขยับเคลื่อนไหวในอิริยาบถต่างๆ
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MaxiColla

► ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของกระดูกอ่อน 
► ลดการอักเสบของข้อต่อ เส้นเอ็น การสึกหรอ 
 และการฉีกขาด  
► ฟื้นฟูโครงสร้างร่างกายให้สุขภาพดี
► คืนความสดชื่นร่าเริง แข็งแรง กระฉับกระเฉง
► สร้างความสมดุลระบบย่อยอาหารและป้องกัน 
 อาการท้องผูก
► บำารุงผิวหนัง และเส้นขนให้แข็งแรง หนานุ่มเป็นเงางาม 
► รักษาแผลที่เกิดจากโรคผิวหนังเรื้อรัง เช่น เชื้อรา

Collagen

แม๊กซี่คอลล่า
คอลลาเจนร่วมกับโปรไบโอติก พรีไบโอติก(FOS) ยีสต์ น้ำามันงา  
อุดมไปด้วยวิตามินบีรวม โครเมียม กรดอะมิโน และวิตามินต่างๆ ที่จำาเป็นต่อร่างกาย 

ประโยชน ์ของ MaxiColla 



Flaxseed  Oil
น้ำามันจากแฟล็กซ์ซีด อุดมไปด้วยโอเมก้า 3, 6, 9  ในปริมาณที่เหมาะสม นิยมให้กิน 
ในสุนัขและแมวที่ต้องการการบำารุงดูแลเป็นพิเศษ บำารุงผิวหนัง และเส้นขน โดยเฉพาะ 
ในการรักษาโรคผิวหนังที่มีปัญหาอักเสบหรือภูมิแพ้ที่ทำาให้สุนัขคัน ขนร่วง อันเป็น 
สัญญาณบอกว่าสุนัขของคุณกำาลังเป็นโรคผิวหนัง

ประโยชน์ของน้ำามันแฟล็กซ์ซีด

บรรเทาอาการอักเสบ 
ปวด บวม บริเวณผิวหนัง  

ควบคุมระดับ
คอเลสเตอรอล

เพิ่มความชุ่มชื้น
ให้กับผิวหนัง และเส้นขน

 ลดภาวะท้องผูก

ควบคุมระดับ
แรงดันเลือด

ลดภาวะความเสี่ยง
ต่อการเป็นมะเร็งลำาไส้ใหญ่ 

DHA บำารุงเซลล์ประสาท

ต้านเชื้อแบคทีเรีย 
เชื้อรา และไวรัส  
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ไบโอเดิร์ม  
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิด Topping คุณค่าทาง 
โภชนาการเสริมสร้างสุขภาพสร้างความสมดุล 
ให้แก่ร่างกาย ดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอก  
มีรสชาติเป็นที่ชื่นชอบของสัตว์เล้ียงเป็นพิเศษ 
ย่อยง่าย เพียงโรยไบโอเดิร์ม พร้อมกับอาหารเม็ด 
หรืออาหารหลักตามน้ำาหนักของสัตว์เลี้ยง จะเห็นผล 
การเปลี่ยนแปลงได้ภายใน 30 วัน 

BioDerm

► เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ให้แผลที่หายช้าหายได้เร็วขึ้น
► รักษาระดับคอเลสเตอรอลที่ดี (HDL) และลดคอเลสเตอรอลไม่ดี (LDL)
► ลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อ  
► บำารุงข้อต่อ ลดอาการปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ
► เสริมสร้างกระดูก ไขข้อ และฟัน ให้แข็งแรง ไม่เปราะบาง หรือแตกหักง่าย
► ป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อไวรัส
► บำารุงสุขภาพผิวหนัง เส้นขนเงางาม คืนความชุ่มชื้นแก่ผิวหนัง ลดอาการคัน   
 ผิวหนังแห้งกร้าน ลอกเป็นขุย ผื่นแพ้ หรือติดเชื้อที่ผิวหนัง
► ป้องกันการติดเชื้อในลำาไส้ และระบบย่อยอาหารจากแบคทีเรียก่อโรค
► มีประสิทธิภาพในการบำารุงระบบประสาทของสุนัขได้เป็นอย่างดี
► เพิ่มความน่ากินให้อาหาร ให้สัตว์เลี้ยงเจริญอาหาร

ไบโอเดิร์ม มีส่วนผสมหลักของ Flaxseed oil ซึ่งอุดมไปด้วย กรดไขมัน 

โอเมก้า 3 และโอเมก้า 6 เป็นกรดไขมันดีที่จำาเป็นประเภทหนึ่ง ที่ร่างกายของ 

สัตว์เลี้ยงไม่สามารถผลิตขึ้นได้ จำาเป็นต้องได้รับเข้าไป

ด้วยการกินเท่านั้น  

ประโยชน ์ของ BioDerm



ทำ�ไมตอง Pet Grass 
วิต�มิน  แร่ธ�ตุ  จ�กธรรมช�ติซึ่งห�ไม่ไดจ�กอ�ห�รสำ�เร็จรูปทั่วไป

ต้นข้าวสาลีอ่อนออร์แกนิคมีคุณภาพสูง คัดสรรคุณภาพเมล็ดพันธุ์ธรรมชาติ 
จากฟาร์มช้ันนำามีประโยชน์มากมายเพราะอุดมไปด้วยสารอาหารครบถ้วน 
รสชาติหวานเข้มข้น สดใหม่ พร้อมทั้งวัสดุปลูกคุณภาพสูงที่ใช้ในระบบเกษตร 
อินทรีย์ ปลอดจากสารพิษ 100% 

     คัดสรร
เพื่อลูกรัก

ชุดปลูกต้นข้าวสาลีอ่อนออร์แกนิคสำาหรับสัตว์เลี้ยง 
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ประโยชน ์ของ Pet Grass

อุดมไปดวยวิต�มิน แร่ธ�ตุน�น�ชนิด ดูดซึมส�รอ�ห�รไดดีขึ้น

ช่วยต�นมะเร็งในระบบย่อยอ�ห�ร ใยอ�ห�รช่วยปรับสมดุลระบบขับถ่�ย

ช่วยขับกอนขนออกม�ท�งระบบ
ขับถ่�ยแทนก�รไอ

ช่วยล�งพิษในร่�งก�ย

ต้นข้าวสาลี อ่อนอุดมไปด้วยกรดอะมิ โน 
วิตามินเอ ซี อี บีรวม และแร่ธาตุที่จำาเป็น เช่น 
แคลเซียม และธาตุเหล็ก

ระบบย่อยอาหาร อวัยวะภายในสะอาด ทำาให้ 
สามารถดูดซึม  และนำาคุณค่าสารอาหารไปใช้ 
ได้ดีขึ้น

ต้นข้าวสาลีอ่อนมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์  และ 
มีเอ็นไซม์ที่ช่วยในการเผาผลาญและยับยั้ง 
การกอ่ตวัของเนือ้งอก หรอืมะเรง็ในระบบยอ่ย 
อาหารของสัตว์เลี้ยง

ต้นข้าวสาลีอ่อนมีกากใยสูง ช่วยให้ขับถ่ายง่าย 
เป็นปกติ

แมวจะกินหญ้าเพื่อช่วยขับ ระบายก้อนขนที่ 
ติดค้างอยู่ในกระเพาะและลำาไส้ ขณะที่การ 
กินต้นข้าวสาลีอ่อนจะทำาให้ขับก้อนขนออกมา 
ทางระบบขับถ่ายแทนการไอออกมา

ต้นข้ า วสาลีอ่ อนอุดมด้ วยคลอโรฟิลล์  
ช่วยบำารุงเลือด ทำาให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้น 
จึงช่วยล้างพิษในร่างกาย (ล้างพิษในตับ เลือด 
เซลล์ และเนื้อเยื่อ)



? 
มีคลอโรฟิลล์อยู่สูงถึง 70% มากกว่า ผัก  
ผลไม้และเต็มไปด้วยกรดอะมิโนนานาชนิด 
มีประสิทธิภาพในการดูดซึมสารอาหาร 
ที่มีประโยชน์ ช่วยบำารุงเลือด  ล้างสารพิษ 
ในร่างกาย ช่วยระบบย่อยอาหาร  

คุณสมบัติ ในการต่อต้านอนุมูลอิสระ  
ป้องกันการเส่ือมสภาพของเซลล์ต่างๆได้ 
เป็นอย่างดี ลดอัตราเสี ่ยงต่อการเกิด 
เซลล์มะเร็ง

ช่วยบำารุงสายตา, สร้างภูมิต้านทาน

ช่วยให้ระบบประสาททำางานได้ตามปกติ  
และช่วยให้กล้ามเนื้อในกระเพาะลำาไส้ 
ทำางานได้ดีขึ้น

สร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายทำาหน้าที่ 
ดูดซึมแร่ธาตุ

มีบทบาทสำาคัญในการแข็งตัวของเลือด 
เมื่อเกิดบาดแผลตามร่างกาย 

เป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนท์ ทำาหน้าที่เผา 
ผลาญ โดยมีออกซิเจนเป็นตัวการสำาคัญ 
ทำาให้ร่างกายเผาผลาญได้ดี เป็นวิตามิน 
ที่ละลายไขมันซึ่งร่างกายผลิตเองไม่ได้

คุณค่�ท�งโภชน�ก�รใน

ตนข�วส�ลีอ่อนออรแกนิค

Chlorophyll

Vitamin A

Vitamin C

Vitamin E

Antioxidant 

B-complex

Vitamin K

 แมวและสุนัขทำ�ไม

      ตองกินหญ�?
การที่สัตว์เลี้ยงกินหญ้าตามธรรมชาติ  เปรียบได้กับพืชผักสมุนไพร อาหารวิเศษ 
จากธรรมชาติเพราะช่วยทำาความสะอาดระบบภายในของร่างกาย ช่วยขับเมือก 
หรือน้ำาดีส่วนเกิน และสิ่งสกปรกออกจากร่างกาย ช่วยทำาความสะอาดลำาไส้และ 
กำาจัดพยาธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหญ้าธัญพืชอย่าง Pet Grass ข้าวสาลีอ่อน 
ออร์แกนิค ยิ่งอุดมด้วยเอนไซม์ วิตามิน เกลือแร่ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของแมว  
สุนัข กระต่าย และสัตว์ชนิดอื่นๆ
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โอโดคลีน กำ�จัดกลิ่นที่ตนเหตุ 
โอโดคลีนได้รับการคิดค้นและพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ
เพื่อแก้ปัญหากลิ่นอับชื้น กลิ่นเหม็นจากสาร
อินทรีย์ทุกชนิดและกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ

ผลิตภัณฑ
จากธรรมชาติ 

ไมมีกลิ่น ไมมีน้ำหอม 
เหมาะสำหรับ
ผูเปนภูมิแพ

ตอ
เน่ืองทุกวัน

24ชม.
7วัน

กลิ่นสะอ�ดด้วย

โอโดคลีน

โอโดคลีน ทำ�ง�นอย่�งไร?   
โอโดคลีน เข้าทำางานโดยตรงบริเวณ ท่ีส่งกล่ินทันที โดยการสลายแอมโมเนีย 
ต้นเหตุของกลิ่น โอโดคลีนไม่มีกลิ่น ไม่มีน้ำาหอม ไม่มีสารเคมีอันตราย 
จึงไม่มีกลิ่นฉุน และเหมาะกับผู้แพ้น้ำาหอม ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยง

วิธีใช้: ผสม 2 ช้อน (3กรัม) ต่อน้ำา 500 ซีซี   
แล้วฉีดพ่น บริเวณที่ขับถ่ายสัตว์เลี้ยง กรง 
พรม บนทรายแมว กะบะที ่รอง อึ ฉี ่  
สัตว์เลี้ยง  และบริเวณที่ต้องการขจัดกลิ่น



น้องหลี่ถัง อายุ 15 ปี  เพศผู้ น้ำาหนัก 13 กก. พันธุ์ผสม

“อาการปว่ยของนอ้งหลีถ่งั : มอีาการขาหลงัสัน่ ลกุเดนิลำาบาก และเจบ็เวลาลกุ 
เดินช้า ซึม ไม่กินอาหาร สภาพขนน้อย บาง และร่วง ให้กินยาบำารุงไข้ข้อ 
และวิตามินอื่นๆ แต่ก็ยังไม่ดีขึ้น เมื่อเริ่มทาน MaxiColla เห็นการเปลี่ยนแปลง 
ของหลี่ถังใน  ช่วงสัปดาห์ที่ 2 เห็นอย่างชัดเจนว่าหลี่ถัง เคลื่อนไหวได้คล่องขึ้น 
และ เร็วขึ้น อาการขาหลังสั่นน้อยลง ยื่นได้นาน ขนหนาแน่น กลับมาพองสวย 
........แฮปปี้  MaxiColla มากค่ะ “

 เฟสซ๊อป ร้านบ้านหมอปัทม์  น้องหลี่ถัง อายุ  15 ปี

น้องโยกี้ และน้องบราวนี่  อายุ 1 ขวบ  เด็กๆกิน  แม๊กซี่โค้ท  ตั้งแต่อายุ   
5 เดือน ตั้งแต่ให้น้องทาน เห็นได้ชัดว่าขนนุ่ม ลื่น ขนแน่นมากๆ ไม่มีปัญหา  
เร่ืองผิวหนังเลย แถมขนสีขาวเป็นเงางามมากคะ และน้องทานโอโดเลสด้วย  
ปัญหาเรือ่ง กลิน่อ ึ     กลิน่ตวันอ้งลดนอ้ยลงกวา่ปกต ิจนปจับุนันีเ้ปน็ลกูคา้ประจำา 
แม๊กซ่ีโค้ท ไปแล้วคะ

 คุณอร กับน้องโยกี้และบราวนี่ 

ซิงหลง น้องหมาพันธุ์ไซบีเรียน อดีตเคยเป็นขี้เรื้อนเปียก ด้วยความรักและ 
ผูกพันกับน้องหมา จึงยอมรักษาทุกวิถีทางเพื่อให้น้องหาย ก็รักษามาเรื่อยๆ   
เป็นปีๆ และปัจจุบันอยากลดปริมาณยาเพราะกลัวจะสะสมในร่างกายน้อง 
ได้คุยกับพ่ีในกลุ่มเลี้ยงไซบีเรียน แนะนำา แม๊กซี่โค้ท เพราะช่วยเรื่องขน 
และผิวหนัง เลยตัดสินลองซื้อมาดู ปัจจุบันขนน้องแน่นมาก ฟู สวย 
แต่ก็ยังต้องพบหมอเฝ้าดูอาการ และกิน แม๊กซี่โค้ท เป็นประจำาทุกวันค่ะ

 คุณก้อย กับน้องซิงหลง

ที่บ้านเลี้ยงน้องหมาชิสุห์ 9 ตัว ในห้องนั่งเล่นและห้องนอน น้องจะอยู่ใน 
ห้องเกือบทั้งวัน ทำาให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็นอับในห้อง และบริเวณที่ขับถ่าย   
ถาดรองอึ  ฉี่   พรม  ที่นอน  ทันทีที่ฉีดพ่น โอโดคลีน  กลิ่นหายทันที  รู้สึกสดชื่น 
ไร้กังวลกับกลิ่นไม่พึงประสงค์ ช่วยประหยัดเวลาในการทำาความสะอาด มีเวลา 
อยู่กับเจ้าตัวเล็กมากขึ้น

 คุณธิดา ชนะชัยโสภณ (กุ๊ก)

บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำากัด

โทร. 0-2570-5695 I  E-mail. marketing@greenpetonline.com

www.greenpetonline.com  I    Greenpetpage

คำายืนยันจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์


