
ลาํดับ ชื�อผลิตภัณฑ์ รหัส

1 นิวทริไลท์ ออล แพลนท์ โปรตีน (ขนาด 450 กรัม) 11-0415-TH

2 นิวทริไลท์ ออล แพลนท์ โปรตีน (ขนาด 900 กรัม) 12-2594-TH

3 นิวทริไลท์ กรีนที โปรตีน 10-2578-TH

4 นิวทริไลท์ โปรตีน รสช็อกโกแลต 11-7580-TH

5 นิวทริไลท์ โปรตีน กลิ�นเบอร์รี 10-0325-TH

6 นิวทริไลท์ ดบัเบิ �ล เอ็กซ์ ไฟโตเบลนด์ 12-1574-TH

7 นิวทริไลท์ นํ �ามนัปลา A-5933-TH

8 นิวทริไลท์ ไฟโตพาวเดอร์ อะเซโรลา-ซี เครื�องดื�มชนิดผง รสเชอร์รี 11-8893-TH

9 นิวทริไลท์ ไฟโตพาวเดอร์ เลมอน-บี  เครื�องดื�มชนิดผง รสเลมอน 11-8892-TH

10 นิวทริไลท์ ไฟโตพาวเดอร์ ออเรนจ์-เอ็ม ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดผง 11-8891-TH

11 นิวทริไลท์ ซีแอลเอ 500 จากนํ �ามนัดอกคําฝอย 10-2567-TH

12 นิวทริไลท์ แคลโลว์ 10-0193-TH

13 นิวทริไลท์ กรีน-ที พลสั 11-7085-TH

14 นิวทริไลท์ การ์ลิค (กระเทียมอดัเม็ด) A5923TH

15 นิวทริไลท์ เลซิตนิ อี A4445TH

16 นิวทริไลท์ เลส-เตอรอล 102188TH

17 นิวทริไลท์ โคควิเท็น พลสั 10-1156-TH

18 นิวทริไลท์ ไอ-เบลนด์ พลสั ลทีูน 10-4144-TH

19 นิวทริไลท์ ออสคีพเปอร์ 11-9883-TH

20 นิวทริไลท์ แคล แมก ดี 11-7147-TH

21 นิวทริไลท์ เอสเอชเอ็น 101812TH

22 นิวทริไลท์ พริมโรส พลสั 10-1135-TH

23 นิวทริไลท์ สปิแนช พลสั A-5924-TH

24 นิวทริไลท์ วิตามินบี พลสั 122304TH

25 นิวทริไลท์ ไซบีเรีย จิงเซง แอนด์ กิงโก บโิลบา A-5985-TH

นิวทริไลท์

รายชื�อผลิตภณัฑ์แอมเวย์ที�นําบรรจุภณัฑ์พลาสตกิมาคืนเพื�อรีไซเคลิได้



26 นิวทริไลท์ กิงโก พลสั A-8005-TH

27 นิวทริไลท์ ซิสแทนเช 11-1106-TH

28 นิวทริไลท์ เคลียร์คอมเพล็กซ์ 10-2735-TH

29 นิวทริไลท์ ชเูอเบิ �ล ไฟเบอร์ เบลนด์ 10-4402-TH

30 นิวทริไลท์ ผกัและผลไม้รวมเข้มข้น 10-2992TH

31 นิวทริไลท์ ชเูอเบิ �ล ผกัและผลไม้รวมเข้มข้น 10-2179-TH

32 นิวทริไลท์ ไบโอซี พลสั 10-9745-TH

33 นิวทริไลท์ กลโูคซามีน 11-6459-TH

34 แอมเวย์ โฮม ดชิ ดรอปส์ ผลิตภณัฑ์ล้างจานสตูรเข้มข้น 110488TH

35 แอมเวย์ โฮม แอล.โอ.ซี. ผลิตภณัฑ์ทําความสะอาดอเนกประสงค์ E0001

36 แอมเวย์ โฮม แอล.โอ.ซี. บาธรูม คลีนเนอร์ ผลิตภณัฑ์ทําความสะอาดห้องนํ �า 109861TH

37 แอมเวย์ โฮม แอล.โอ.ซี. คทิเชน่ คลีนเนอร์ ผลิตภณัฑ์ทําความสะอาดครัว 109857TH

38 แอมเวย์ โฮม แอล.โอ.ซี. กล๊าส คลีนเนอร์ ผลิตภณัฑ์ทําความสะอาดกระจก 109859TH

39 แอมเวย์ โฮม แอล.โอ.ซี. ซอฟท์ เคล็นเซอร์ ครีมขจดัคราบ 110486TH

40 แอมเวย์ โฮม เลเทอร์ แอนด์ ไวนิล คลีนเนอร์ 112539TH

41 แอมเวย์ โฮม เอสเอ 8 ผลิตภณัฑ์ซกัผ้าชนิดเหลว สตูรเข้มข้น 112532TH

42 ผลิตภณัฑ์ปรับผ้านุม่ สตูรเข้มข้นพิเศษ ซูเปอร์ ซอฟท์  - กลิ�นไวท์ ฟลอรัล 258919

43 ผลิตภณัฑ์ปรับผ้านุม่ สตูรเข้มข้นพิเศษ ซูเปอร์ ซอฟท์  - กลิ�นพิงค์ ฟลอรัล 258920

44 เพอร์ซู ผลิตภณัฑ์ทําความสะอาดและฆา่เชื �อโรคในขั �นตอนเดียว E3878TH

45 แอมเวย์ ซิลิโคน เกลซ ผลิตภณัฑ์ทําความสะอาดและเคลือบเงารถยนต์ E-8967

46 แอมเวย์ คาร์ วอช ผลิตภณัฑ์ล้างรถ E8708

47 สารเสริมประสิทธิภาพ แอ็ปซา่-80 (ขนาด 9.5 ลิตร) E-9268

48 สารเสริมประสิทธิภาพ แอ็ปซา่-80 (ขนาด 1 ลิตร) E-3417

49 นิวทริแพลนท์ ไนโตรเจน พลสั สตูร 30-0-0 248481

50 นิวทริแพลนท์ โพแทสเซียม พลสั สตูร 0-0-28 248482

51 นิวทริแพลนท์ เอ็นพีเค พลสั สตูร 4-18-18 237737

52 นิวทริแพลนท์ ซิงค์ พลสั  269203

แอมเวย์ โฮม
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53 นิวทริแพลนท์ แคลเซียม-โบรอน 238109

54 นิวทริแพลนท์ เอจี 219499

55 นิวทริแพลนท์ ซอยล์ พลสั 238108

56 นิวทริแพลนท์ ซอยล์ พลสั (100 มิลลิลิตร) 296062

57 นิวทริแพลนท์ เอจี (100 มิลลิลิตร) 296060

58 นิวทริแพลนท์ ไนโตรเจน (100 มิลลิลิตร) 296064

59 นิวทริแพลนท์ เอ็นพีเค (100 มิลลิลิตร) 296061

60 ลกูกลิ �งระงบัเหงื�อและกลิ�นกาย จีแอนด์เอช โพรเท็คท์+ 11-8120-TH

61 เพอร์ซู แซนิไทเซอร์ แฮนด์ เจล 101573

62 ขวดแบง่เพอร์ซู ขนาดพกพา 296090
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