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ข่าวประชาสัมพันธ์ 
29 มิถนุายน 2554 
 

‘เนสท์เล่’ เปิดตวั “เนสท์เล่ ช็อกโกเชพ” เคร่ืองดื่มควบคุมนํา้หนัก รสโกโก้แสนอร่อย 
เพื่อนใหม่สาวอนิเทรนด์ 
 
 น้องใหม่จากตระกูล “เนสกาแฟ โพรเทค โพรสลิม” กาแฟควบคุมนํา้หนักยอดนิยม 

 มอบหมาย ‘โบ ธนากร’ และ ‘กรีน เอเอฟ 5’ เรียกเรตติง้ผ่านโฆษณา “ดื่มก่อน...ดนีะ” 

 สองสาวเซเลบ ‘แพร กวิตานนท์’ และ ‘สุริศา ลีนุตพงษ์’ ร่วมยืนยัน “ความเวิร์ค...” 
 

กรุงเทพฯ (29 มิ.ย. 54) – บริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย) จาํกัด ผู้ นําด้านเคร่ืองด่ืมและอาหารคณุภาพ
ของไทยและของโลก เปิดตวั “เนสท์เล่ ชอ็กโกเชพ” เคร่ืองด่ืมท่ีช่วยควบคมุนํา้หนกั รสโกโก้แสนอร่อย        
สําหรับด่ืมก่อนมือ้อาหาร โดยเฉพาะมือ้เย็น เพ่ือนคูก่ายสาวรักสขุภาพท่ีต้องการรักษารูปร่าง โดยได้เลือก
หนุ่มหลอ่ โบ – ธนากร ชนิกูล และสาวสวยหุน่ดี กรีน – อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล (กรีน เอเอฟ 5) 
เป็นพรีเซน็เตอร์ 

ในงานนี ้ยงัมีสองสาวเซเลบ คุณแพร กวิตานนท์ บรรณาธิการบริหารนิตยสารสําหรับสาววยัรุ่นช่ือดงั 
“Seventeen” และคุณสุริศา ลีนุตพงษ์ (แอนน่ี) เจ้าของ “Chicministry.com” แม็กกาซีนออนไลน์สดุฮอต
แห่งยคุสําหรับสาวสดุชิค ให้เกียรตมิาร่วมแสดงทศันะประสทิธิภาพผลติภณัฑ์เนสท์เล ่ช็อกโกเชพ โดยมี 
คุณศรีประภา จงิประเสริฐสุข ผู้จดัการกลุม่ผลติภณัฑ์เคร่ืองด่ืมฟังก์ชนันอล บริษัท เนสท์เล ่(ไทย) จํากดั 
ให้การต้อนรับ 

คณุศรีประภา จิงประเสริฐสขุ กลา่ววา่ “เนสท์เล ่ช็อกโกเชพ คือเคร่ืองด่ืมท่ีช่วยควบคมุนํา้หนกั รสโกโก้   
แสนอร่อย สําหรับด่ืมก่อนมือ้อาหาร โดยเฉพาะมือ้เยน็ และได้เปิดตวัในไทยเป็นประเทศแรก เป็น
ผลติภณัฑ์น้องใหมใ่นกลุม่ เนสกาแฟ โพรเทค โพรสลิม ซึง่ประสบความสําเร็จอยา่งมากนบัตัง้แตใ่นปี 
2552 ด้วยคณุสมบตัท่ีิ โดดเดน่ไมแ่พ้กนั เนสท์เล ่ช็อกโกเชพ จงึเป็นอีกทางเลือกให้กบัผู้บริโภคเพ่ือ
รูปลกัษณ์และบคุลกิท่ีดี” 

เนสท์เล ่ช็อกโกเชพ ผสานคณุคา่สารสกดัจากถัว่ขาว 500 มิลลกิรัม ท่ีช่วยยบัยัง้การเปล่ียนแป้งเป็นนํา้ตาล 
และใยอาหารมากถึง 4,000 มิลลกิรัม ช่วยให้อ่ิมท้องและช่วยให้ระบบขบัถ่ายดีขึน้ อีกทัง้ยงัมีไขมนัต่ําและ
ปราศจากโคเลสเตอรอล ไมต้่องกงัวลกบัไขมนัและนํา้ตาลสว่นเกิน เพียงด่ืมก่อนอาหาร 20 นาที ก็จะได้
ประสทิธิภาพอยา่งเตม็ท่ี 
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คณุศรีประภากลา่ววา่ “จากผลสํารวจ* ชีใ้ห้เห็นวา่คนไทยใสใ่จในสขุภาพมากขึน้ โดยเฉพาะเร่ืองนํา้หนกัตวั
และรูปร่าง โดย 60% ของกลุม่สํารวจมีความพยายามท่ีจะควบคมุหรือลดนํา้หนกั โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง        
กลุม่ผู้หญิงวยั 26-35 ปี นอกจากนี ้74% ของกลุม่สํารวจยงัเลือกท่ีจะซือ้ผลติภณัฑ์ท่ีมีสว่นผสมใกล้เคียง
ธรรมชาตหิรือผลติภณัฑ์ท่ีไมมี่แคลอร่ี โคเลสเตอรอล ไขมนั นํา้ตาล คาร์โบไฮเดรต หรือมีในปริมาณต่ํา            
จะเห็นได้วา่เร่ืองนํา้หนกัและรูปร่างเป็นเร่ืองสําคญัมากสําหรับสภุาพสตรี เนสท์เลจ่งึได้ให้ความสําคญักบั          
การคดิค้นพฒันาผลติภณัฑ์เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในการมีสขุภาพและรูปร่างท่ีดี” 

คณุศรีประภากลา่วเสริมวา่ “ปัจจบุนัผู้หญิงไทยยงัคงมีพฤตกิรรมการลดนํา้หนกัท่ีไมถ่กูวธีิ อาทิ การอด
อาหารบางมือ้ การรับประทานยาลดความอ้วน ซึง่นอกจากจะสง่ผลเสียตอ่สขุภาพทัง้ระยะสัน้และระยะยาว
แล้ว ยงัทําให้การใช้ชีวิตของสาวๆ หมดสนกุไปด้วย เน่ืองจากการพบปะสงัสรรค์และปาร์ตีมื้อ้เยน็เป็นสว่น
หนึง่ของไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงสมยัใหมท่ี่เล่ียงไมไ่ด้ จงึนํามาซึง่ปัญหาและความกงัวลใจในเร่ืองรูปร่าง เราจงึ
แนะนําเนสท์เล่ ช็อกโกเชพ เป็นทางเลือกใหม ่เสมือนเพ่ือนคูก่ายสาวๆ ผู้ ท่ีรักสขุภาพและต้องการรักษา
รูปร่าง”  

“ทัง้นีเ้ราได้เลือกดารา – นกัร้องสาวสวยหุน่ดีอยา่ง กรีน – อษัฎาพร สิริวฒัน์ธนกลุ เป็นตวัแทนของสาวท่ี 
รักสขุภาพและใสใ่จในรูปลกัษณ์ พร้อมด้วย ดีเจ - นกัแสดงหนุ่มหลอ่อยา่ง โบ – ธนากร ชินกูล ทําหน้าท่ี
เป็นเสมือนพ่ีชายแสนดี คอยเตือนให้ไมลื่มด่ืม ‘เนสท์เล ่ช็อกโกเชพ’ ก่อนมือ้อาหาร โดยเฉพาะมือ้เย็น 
นําเสนอเร่ืองราวผา่นภาพยนตร์โฆษณาชดุ‘ดืม่ก่อน...ดีนะ’ ซึง่จะเร่ิมออกอากาศในวนัท่ี 1 กรกฎาคมนี”้ 
คณุศรีประภากลา่ว 

เนสท์เล่ ช็อกโกเชพ (Nestlé ChocoShape) มีสว่นประกอบสําคญั ดงันี ้
 สารสกัดจากถ่ัวขาว (White Kidney Bean Extracts) ในปริมาณ 500 มก. ซึง่มีสว่นช่วยยบัยัง้

เอนไซม์ท่ีทําหน้าท่ียอ่ยคาร์โบไฮเดรตให้กลายเป็นนํา้ตาลได้ลดลงถึง 65% 
 ใยอาหาร หรือไฟเบอร์ธรรมชาตจิากชิคโคร่ี (Chicory) ในปริมาณ 4,000 มก. เพิม่กากในระบบ

ทางเดนิอาหาร ช่วยให้รู้สกึอ่ิมท้อง พร้อมกระตุ้นการขบัถ่าย 
 ไขมันตํ่า ไม่มีโคเลสเตอรอล ไม่ต้องกังวลกับไขมันและนํา้ตาลส่วนเกิน 

ด้วยสว่นประกอบสําคญัอนัโดดเดน่ เนสท์เล ่ช็อกโกเชพ จงึเหมาะสําหรับผู้ ท่ีต้องการควบคมุนํา้หนกั และ
เพ่ือให้ได้ประสทิธิภาพ ควรดื่มก่อนอาหาร 20 นาที โดยเฉพาะมือ้เยน็ 

เนสท์เล่ ช็อกโกเชพ มีจําหนา่ยท่ีร้านสะดวกซือ้ชัน้นําทัว่ประเทศ ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตและซเูปอร์มาร์เก็ต 
ขนาดบรรจ ุ5 ซอง ราคา 63 บาท ขนาด 10 ซอง ราคา 120 บาท และขนาด 16 ซอง ราคา 180 บาท 

“เนสทเ์ล่ ชอ็กโกเชพ ดื่ มกอ่น...ดีนะ” ติดตอ่ศนูย์ผู้บริโภคเนสท์เล ่02 657 8657 กด 8 หรือ 
www.sliminshape.com  
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิตดิต่อ: 
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จาํกัด  
บงกช แพบรรยง ผู้จดัการฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 
โทรศพัท์ 02 657 8827 
E-mail: bongkod.paebunyong@th.nestle.com 

บริษัท บางกอก พับบลิค รีเลช่ันส์ จาํกัด  
ปานตา พนูทรัพย์มณี (ตอ่ 116) หรือ                          
ชชัฎาภา วิจิตรานนท์ (ตอ่ 111)  
โทรศพัท์ 02 664 9500 โทรสาร 02 664 9515 

*สํารวจโดย บริษัท อิปซอสส์ ไทยแลนด์ จํากดั 


