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‘เนสท์ เล่ ’ เปิ ดตัว “เนสท์ เล่ ช็อกโกเชพ” เครื่ องดื่มควบคุมนํา้ หนัก รสโกโก้ แสนอร่ อย
เพื่อนใหม่ สาวอินเทรนด์


น้ องใหม่ จากตระกูล “เนสกาแฟ โพรเทค โพรสลิม” กาแฟควบคุมนํา้ หนักยอดนิยม



มอบหมาย ‘โบ ธนากร’ และ ‘กรี น เอเอฟ 5’ เรี ยกเรตติง้ ผ่ านโฆษณา “ดื่มก่ อน...ดีนะ”



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

กรุงเทพฯ (29 มิ .ย. 54) – บริษัท เนสท์ เล่ (ประเทศไทย) จํากัด ผู้นําด้ านเครื่ องดื่มและอาหารคุณภาพ
ของไทยและของโลก เปิ ดตัว “เนสท์ เล่ ช็อกโกเชพ” เครื่ องดื่มที่ช่วยควบคุมนํ ้าหนัก รสโกโก้ แสนอร่อย
สําหรับดื่มก่อนมื ้ออาหาร โดยเฉพาะมื ้อเย็น เพื่อนคูก่ ายสาวรักสุขภาพที่ต้องการรักษารูปร่าง โดยได้ เลือก
หนุ่มหล่อ โบ – ธนากร ชินกูล และสาวสวยหุน่ ดี กรีน – อัษฎาพร สิริวัฒน์ ธนกุล (กรีน เอเอฟ 5)
เป็ นพรี เซ็นเตอร์
ในงานนี ้ ยังมีสองสาวเซเลบ คุณแพร กวิตานนท์ บรรณาธิการบริหารนิตยสารสําหรับสาววัยรุ่นชื่อดัง
“Seventeen” และคุณสุริศา ลีนุตพงษ์ (แอนนี่) เจ้ าของ “Chicministry.com” แม็กกาซีนออนไลน์สดุ ฮอต
แห่งยุคสําหรับสาวสุดชิค ให้ เกียรติมาร่วมแสดงทัศนะประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ ช็อกโกเชพ โดยมี
คุณศรีประภา จิงประเสริฐสุข ผู้จดั การกลุม่ ผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มฟั งก์ชนั นอล บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด
ให้ การต้ อนรับ
คุณศรี ประภา จิงประเสริฐสุข กล่าวว่า “เนสท์เล่ ช็อกโกเชพ คือเครื่ องดื่มที่ช่วยควบคุมนํ ้าหนัก รสโกโก้
แสนอร่อย สําหรับดื่มก่อนมื ้ออาหาร โดยเฉพาะมื ้อเย็น และได้ เปิ ดตัวในไทยเป็ นประเทศแรก เป็ น
ผลิตภัณฑ์น้องใหม่ในกลุม่ เนสกาแฟ โพรเทค โพรสลิ ม ซึง่ ประสบความสําเร็ จอย่างมากนับตังแต่
้ ในปี
2552 ด้ วยคุณสมบัตทิ ี่ โดดเด่นไม่แพ้ กนั เนสท์เล่ ช็อกโกเชพ จึงเป็ นอีกทางเลือกให้ กบั ผู้บริโภคเพื่อ
รูปลักษณ์และบุคลิกที่ดี”
เนสท์เล่ ช็อกโกเชพ ผสานคุณค่าสารสกัดจากถัว่ ขาว 500 มิลลิกรัม ที่ช่วยยับยังการเปลี
้
่ยนแป้งเป็ นนํ ้าตาล
และใยอาหารมากถึง 4,000 มิลลิกรัม ช่วยให้ อิ่มท้ องและช่วยให้ ระบบขับถ่ายดีขึ ้น อีกทังยั
้ งมีไขมันตํ่าและ
ปราศจากโคเลสเตอรอล ไม่ต้องกังวลกับไขมันและนํ ้าตาลส่วนเกิน เพียงดื่มก่อนอาหาร 20 นาที ก็จะได้
ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่
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คุณศรี ประภากล่าวว่า “จากผลสํารวจ* ชี ้ให้ เห็นว่าคนไทยใส่ใจในสุขภาพมากขึ ้น โดยเฉพาะเรื่ องนํ ้าหนักตัว
และรูปร่าง โดย 60% ของกลุม่ สํารวจมีความพยายามที่จะควบคุมหรื อลดนํ ้าหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลุม่ ผู้หญิงวัย 26-35 ปี นอกจากนี ้ 74% ของกลุม่ สํารวจยังเลือกที่จะซื ้อผลิตภัณฑ์ที่มีสว่ นผสมใกล้ เคียง
ธรรมชาติหรื อผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีแคลอรี่ โคเลสเตอรอล ไขมัน นํ ้าตาล คาร์ โบไฮเดรต หรื อมีในปริมาณตํ่า
จะเห็นได้ วา่ เรื่ องนํ ้าหนักและรูปร่างเป็ นเรื่องสําคัญมากสําหรับสุภาพสตรี เนสท์เล่จงึ ได้ ให้ ความสําคัญกับ
การคิดค้ นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคในการมีสขุ ภาพและรูปร่างที่ดี”
คุณศรี ประภากล่าวเสริมว่า “ปั จจุบนั ผู้หญิงไทยยังคงมีพฤติกรรมการลดนํ ้าหนักที่ไม่ถกู วิธี อาทิ การอด
อาหารบางมื ้อ การรับประทานยาลดความอ้ วน ซึง่ นอกจากจะส่งผลเสียต่อสุขภาพทังระยะสั
้
นและระยะยาว
้
แล้ ว ยังทําให้ การใช้ ชีวิตของสาวๆ หมดสนุกไปด้ วย เนื่องจากการพบปะสังสรรค์และปาร์ ตี ้มื ้อเย็นเป็ นส่วน
หนึง่ ของไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงสมัยใหม่ที่เลีย่ งไม่ได้ จึงนํามาซึง่ ปั ญหาและความกังวลใจในเรื่ องรูปร่าง เราจึง
แนะนําเนสท์เล่ ช็อกโกเชพ เป็ นทางเลือกใหม่ เสมือนเพื่อนคูก่ ายสาวๆ ผู้ที่รักสุขภาพและต้ องการรักษา
รูปร่าง”
“ทังนี
้ ้เราได้ เลือกดารา – นักร้ องสาวสวยหุน่ ดีอย่าง กรี น – อัษฎาพร สิ ริวฒ
ั น์ธนกุล เป็ นตัวแทนของสาวที่
รักสุขภาพและใส่ใจในรูปลักษณ์ พร้ อมด้ วย ดีเจ - นักแสดงหนุ่มหล่ออย่าง โบ – ธนากร ชิ นกูล ทําหน้ าที่
เป็ นเสมือนพี่ชายแสนดี คอยเตือนให้ ไม่ลืมดื่ม ‘เนสท์เล่ ช็อกโกเชพ’ ก่อนมื ้ออาหาร โดยเฉพาะมื ้อเย็น
นําเสนอเรื่ องราวผ่านภาพยนตร์ โฆษณาชุด‘ดืม่ ก่อน...ดีนะ’ ซึง่ จะเริ่มออกอากาศในวันที่ 1 กรกฎาคมนี ้”
คุณศรี ประภากล่าว
เนสท์ เล่ ช็อกโกเชพ (Nestlé ChocoShape) มีสว่ นประกอบสําคัญ ดังนี ้
 สารสกัดจากถั่วขาว (White Kidney Bean Extracts) ในปริ มาณ 500 มก. ซึง่ มีสว่ นช่วยยับยัง้
เอนไซม์ที่ทําหน้ าที่ยอ่ ยคาร์ โบไฮเดรตให้ กลายเป็ นนํ ้าตาลได้ ลดลงถึง 65%
 ใยอาหาร หรื อไฟเบอร์ ธรรมชาติจากชิคโครี่ (Chicory) ในปริมาณ 4,000 มก. เพิม่ กากในระบบ
ทางเดินอาหาร ช่วยให้ ร้ ูสกึ อิม่ ท้ อง พร้ อมกระตุ้นการขับถ่าย
 ไขมันตํ่า ไม่ มีโคเลสเตอรอล ไม่ ต้องกังวลกับไขมันและนํา้ ตาลส่ วนเกิน
ด้ วยส่วนประกอบสําคัญอันโดดเด่น เนสท์เล่ ช็อกโกเชพ จึงเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการควบคุมนํ ้าหนัก และ
เพื่อให้ ได้ ประสิทธิภาพ ควรดื่มก่อนอาหาร 20 นาที โดยเฉพาะมื ้อเย็น
เนสท์ เล่ ช็อกโกเชพ มีจําหน่ายที่ร้านสะดวกซื ้อชันนํ
้ าทัว่ ประเทศ ร้ านไฮเปอร์ มาร์ เก็ตและซูเปอร์ มาร์ เก็ต
ขนาดบรรจุ 5 ซอง ราคา 63 บาท ขนาด 10 ซอง ราคา 120 บาท และขนาด 16 ซอง ราคา 180 บาท
“เนสท์เล่ ช็อกโกเชพ ดื่ มก่อน...ดีนะ” ติดต่อศูนย์ผ้ บู ริโภคเนสท์เล่ 02 657 8657 กด 8 หรื อ
www.sliminshape.com
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ชัชฎาภา วิจิตรานนท์ (ต่อ 111)
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*สํารวจโดย บริ ษัท อิ ปซอสส์ ไทยแลนด์ จํ ากัด
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