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เรียน ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
เอกสารฉบบัน้ีออกเพ่ือรับรองวา่ผลิตภณัฑด์งัต่อไปน้ี (ลิสต ์เค) จดัจ าหน่าย ภายใตแ้บรนดสิ์นคา้ช่ือ นิวทริไลท ์ ผลิตโดย บริษทั แอค็
เซส บิสเนซ กรุ๊ป แอลแอลซี  ซ่ึงผลิตเป็นพิเศษเฉพาะส าหรับประเทศไทย  ผา่นมาตรฐานฮาลาล  และเหมาะส าหรับการบริโภคโดย
ชาวมุสลิม  และขอรับรองวา่ผลิตภณัฑใ์นรูปแบบ แคปซูล และซอฟทเ์จล ผลิตจากเจลาตินที่ไดรั้บเคร่ืองหมายฮาลาล 
  
บาร์โคด้   ผลิตภณัฑ ์      ขนาดบรรจุ 
10-0193-TH  แคลโลว์       90 เม็ด 
10-1135-TH  พริมโรส พลสั      120 ซอฟท์เจล 
10-1156-TH  โคคิวเทน พลสั       60 แคปซูล 
10-2179-TH  ชูเอเบิล้ ผักและผลไม้รวมเข้มข้น    30 เม็ด / ขวด 75 ซีซี 
10-2188-TH  เลส-เตอรอล      60 ซอฟท์เจล 
10-2567-TH  ซีแอลเอ 500      180 ซอฟท์เจล 
10-2578-TH  กรีนที นิวทริ-โปรตีน      450 กรัม 
10-2634-TH  ดบัเบิล้ เอก็ซ์      186 เม็ด 
10-2735-TH  เคลยีร์คอมเพล็กซ์      180 เม็ด 
10-2736-TH  ไฟเบอร์ พาวเดอร์      135 กรัม / ซอง x 30 ซอง 
10-2992-TH  ผักและผลไม้รวมเข้มข้น     60 เม็ด 
10-3049-TH  ดบัเบิล้ เอก็ซ์ ชนิดเติม     372 เม็ด 
10-4402-TH  ชูเอเบิล้ ไฟเบอร์ เบลนด์     60 เม็ด 
11-0415-TH  ออล แพลนท์ โปรตีน     450 กรัม 
11-0415-TH  ออล แพลนท์ โปรตีน     900 กรัม 
11-7147-TH  แคล แมก ดี      250 เม็ด 
A-4205-TH  แนชเชอรัล บ ี      100 เม็ด 
10-9745-TH  ไบโอซี พลสั      60 เม็ด 
A-5923-TH  การ์ลคิ (กระเทียมอัดเม็ด)     150 เม็ด 
A-5924-TH  สปิแนช พลสั       120 เม็ด 
A-5933-TH  น ้ามันปลา ชนิดแคปซูล     90 ซอฟท์เจล 
A-5985-TH  ไซบีเรีย จิงเซง แอนด์ กงิโก บิโลบา    100 เม็ด 
A-8005-TH  กงิโก พลัส      100 ซอฟท์เจล 
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                 หน้า 2/2 
วันที ่21 มีนาคม 2562 
บริษัท แอค็เซส บิสเนซ กรุ๊ป แอลแอลซี 
5600 ถนนบีช 
บูเอน่า พาร์ค รัฐแคลิฟอร์เนีย 90622-5940 สหรัฐอเมริกา 
 

เรียน ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
เอกสารฉบบัน้ีออกเพ่ือรับรองวา่ผลิตภณัฑด์งัต่อไปน้ี (ลิสต ์เค) จดัจ าหน่าย ภายใตแ้บรนดสิ์นคา้ช่ือ นิวทริไลท ์ ผลิตโดย บริษทั แอค็
เซส บิสเนซ กรุ๊ป แอลแอลซี  ซ่ึงผลิตเป็นพิเศษเฉพาะส าหรับประเทศไทย  ผา่นมาตรฐานฮาลาล  และเหมาะส าหรับการบริโภคโดย
ชาวมุสลิม  และขอรับรองวา่ผลิตภณัฑใ์นรูปแบบ แคปซูล และซอฟทเ์จล ผลิตจากเจลาตินที่ไดรั้บเคร่ืองหมายฮาลาล  

 
บาร์โคด้   ผลิตภณัฑ ์      ขนาดบรรจุ 
10-4144-TH  ไอ-เบลนด์ พลัส ลูทีน      62 เม็ด / ขวด 60 ซีซี 
11-7947-TH  บอดีค้ีย์ บาย นิวทริไลท์ ผลติภัณฑ์ทดแทนมือ้อาหาร รสกาแฟ  30 กรัม / ซอง 
11-7946-TH  บอดีค้ีย์ บาย นิวทริไลท์ ผลติภัณฑ์ทดแทนมือ้อาหาร รสช็อกโกแลต  30.5 กรัม / ซอง 
11-7945-TH  บอดีค้ีย์ บาย นิวทริไลท์ ผลติภัณฑ์ทดแทนมือ้อาหาร กลิน่วานิลลา    29 กรัม / ซอง 
11-6459-TH  กลูโคซามีน คอมเพลก็ซ์ ชนิดแคปซูล    120 แคปซูล 
11-7580-TH  โปรตีน รสช็อกโกแลต     500 กรัม 
A-4445-TH  นิวทริไลท์ เลซิติน อี      110 เม็ด (190 ซีซี) 
11-9883-TH   ออสคีพเปอร์       90 เม็ด 
11-7085-TH   กรีน-ที พลัส      60 เม็ด 
10-0325-TH   โปรตีน กลิน่เบอร์รี      500 กรัม 
11-7580-TH   นิวทริ-โปรตีน รสช็อกโกแลต     500 กรัม 
11-8893-TH   ไฟโตพาวเดอร์ อะเซโรลา-ซี     360 กรัม 
11-8896-TH   ไฟโตพาวเดอร์ อะเซโรลา-ซี (ชนิดซอง)    8 กรัม/ซอง x 20 ซอง 
11-8892-TH   ไฟโตพาวเดอร์ เลมอน-บี     360 กรัม 
11-8895-TH   ไฟโตพาวเดอร์ เลมอน-บี (ชนิดซอง)    8 กรัม/ซอง x 20 ซอง 
11-8891-TH   ไฟโตพาวเดอร์ ออเรนจ์-เอม็     360 กรัม 
11-8894-TH   ไฟโตพาวเดอร์ ออเรนจ์-เอม็ (ชนิดซอง)                                            8 กรัม/ซอง x 20 ซอง 
121574TH  ดบัเบิล้ เอก็ซ์ ไฟโตเบลนด์     186 เม็ด 
121575TH  ดบัเบิล้ เอก็ซ์ ไฟโตเบลนด์ ชนิดเติม    372 เม็ด 
CXV5714   ดบัเบิล้ เอก็ซ์ ไฟโตเบลนด์      60 เม็ด 
11-1106-TH  ซิสแทนเช       60 เม็ด 
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