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KEVINA แชมพแูละน ้ำหอมฝีมือคนไทย ตำม
แบบฉบบั Switzerland 

 
 
 
 
 

สวสัดที่านผูอ่้านทุกท่านครบั ในฉบบันี้ขอประชาสมัพนัธส์นิคา้ใหม่ล่าสุดของทางรา้นเรานิดนึง 
เนื่องจากเมื่อไม่นานมานี้ไดม้ที่านนึงโทรมาหาคุณอสิรยีแ์ลว้บอกว่าอยากมาน าเสนอสนิคา้โดยทีใ่หท้าง
รา้นเราเป็นผูจ้ าหน่าย ซึง่สนิคา้นี้กค็อื แชมพู ครมีนวด และน ้าหอมสุนัข ผมกเ็ลยฝากบอกคุณอสิรยีไ์ป
ว่า นดัพีเ่คา้เขา้มาคุยทีร่า้นเลย รา้นเราก าลงัสนใจอยากขายน ้าหอมกบัแชมพอูยูพ่อด ี  

พอมาถงึวนัทีไ่ดน้ัดกนั พีท่่านนัน้ (คุณไมค์) กไ็ดม้าน าเสนอแชมพู ครมีนวด และน ้าหอมสุนัข 
ตามทีไ่ดคุ้ยกบัคุณอสิรยีไ์วก่้อนหน้านี้ โดยทีใ่ชช้ื่อแบรนดส์นิคา้ว่า “KEVINA” ในส่วนของรายละเอยีดแต่
ละรายการสนิคา้ ผมขอเล่าสรปุยอ่ๆ เลยละกนันะครบั ขอเริม่ตน้ทีแ่ชมพกู่อนละกนันะครบั 

1. KEVINA แชมพแูละครีมนวด 
คุณไมคเ์ล่าใหฟ้งัว่า KEVINA แชมพูและครมีนวดนัน้ ไดถู้กคิดคน้เป็นสูตรลบัเฉพาะขึน้มาเพื่อ

การอาบน ้าให้กบัสุนัขและแมว ตัง้แต่ปี 1999 ซึ่งได้มกีารน ากลิน่หอมของสมุนไพรจากประเทศ
สวสิเซอรแ์ลนด ์(SWISS HERB) เพื่อใหผู้ใ้ชรู้ส้กึเสมอืนว่าก าลงัอาบน ้าใหก้บัสุนัขท่ามกลางบรรยากาศ
ทุ่งหญา้ ล าธาร และภเูขาทีล่อ้มรอบในประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์ 
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ในส่วนของแชมพู KEVINA นัน้ เป็นแชมพูทีค่รบถ้วนตามความต้องการของสุนัข ทัง้ขนสัน้ ขน
ยาว และไม่มขีน โดยไดเ้ลอืกใชแ้ต่ essential oil ทีเ่ป็นสูตรอ่อนโยนและไม่ไปกระตุ้นใหเ้กดิการแพก้บั
สุนัขและเจ้าของเหมอืนแชมพูทัว่ไปที่ขายตามท้องตลาดที่ใช้น ้าหอมเป็นตวัให้กลิน่ ซึ่งสารสกดัที่ได้
น ามาใชท้ าแชมพูนี้เป็นสารสกดัที่มชีื่อเสยีงและเป็นที่ยอมรบักบัสตัวเ์ลี้ยงในประเทศสวสิเซอรแ์ลนด์ที่
เป็นมติรกบัสภาพผวิหนงัของและขนของสุนขัทุกขนาด และทุกสายพนัธุ ์ 

ตวัอยา่งคุณสมบตัขิองสารสกดัจากธรรมชาตทิีน่ ามาใชท้ าแชมพ ูKEVINA อาทเิช่น 
 Horsetail extract จะช่วยบ ารุงรากขนให้แขง็แรง ลดการหลุดร่วงของขนและท าใหส้ขีนทุก

ประเภทสขีองสุนขัคงทนสภาพสไีดน้านยิง่ขึน้ 
 Rosemary extract จะช่วยกระตุ้นและฟ้ืนฟูผวิหนังใหม้สีุขภาพดขีึน้และยงัช่วยยบัยัง้เชือ้รา

และแบคทเีรยี 
 Aloe vera extract จะช่วยปลอบประโลมผวิหนังและเสน้ขนใหรู้ส้กึผ่อนคลายและชุ่มชื่น ไม่

แหง้กรา้น หลงัการอาบน ้า 
อกีทัง้ยงัมวีติามนิทีจ่ าเป็นกบัผวิหนงัและขนสุนขักบั A, B, D, E Jojoba และ Almond oil  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นอกจากนี้คุณไมค์ยงัเล่าให้ฟงัว่า กลิ่น SWISS HERB มจีุดเด่นตรงที่จะให้กลิ่นหอม
(Aromatherapy) ทีแ่ตกต่างกนัในช่วงทีท่ าการอาบน ้าน้องหมา 
 กลิน่แรก - เริม่ต้นทนัทีหลงัจากท่านเปิดขวดจะช่วยกระตุ้นให้ท่านรู้สกึสดชื่น ผ่อนคลาย
ความเครยีดปลอดโปรง่ หายใจคล่อง มสีมาธ ิ

กลิน่ทีส่อง - จะเป็นกลิน่ออกเยน็ สบาย ช่วยผ่อนคลายความอ่อนล้าในระหว่างอาบน ้า ท าให้
ท่านสนุกในการอาบน ้า 

กลิน่สุดท้าย - หลงัจากอาบน ้าเชค็ตวัเสรจ็แลว้ น้องหมาจะมกีลิน่หอมเบาๆ ละมุนละไม ช่วย
ผ่อนคลาย สงบน่าจบูกอดอกีครัง้ (กลิน่สุดทา้ยจะเบาหรอืหนกัขึน้อยูก่บักลิน่ตวัทีแ่ทจ้รงิของน้องหมา) 
 Package ของแชมพ ูKEVINA จะมกีารบรรจทุีป่รมิาณของแชมพูหลากหลายขนาดดว้ยกนั ตาม
การใชง้านของแต่ละกลุ่มลกูคา้ 
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 กลุ่มแรก – จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่อาบน ้าสุนัขเอง (Home User) ขวดบรรจุที่ใช้ จะมขีนาด
ประมาณ 300 ml. 

 กลุ่มทีส่อง -  จะเป็นกลุ่มลกูคา้ทีเ่ป็นฟารม์เพาะพนัธุส์ุนัข (Breeder) ถงับรรจุทีใ่ช ้จะมขีนาด
ประมาณ 3.8 litre. 

 กลุ่มที่สาม -  จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นรา้นตดัขนสุนัข (Groomer) ถงับรรจุที่ใช้ จะมขีนาด

ประมาณ 10 litre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. ในส่วนของครมีนวด KEVINA นัน้ ถูกออกแบบมาเพื่อใหเ้ป็นกลิน่ต่อเนื่องหลงัจากอาบน ้าใหก้บั
น้องหมาดว้ยแชมพูของ KEVINA โดยเฉพาะ เพราะเรารูว้่าดวี่าเจา้ของต้องการใหม้กีลิน่หอม ช่วยผ่อน
คลายใหย้าวนานขึน้ เราไดเ้ลอืกกลิน่หอมของ Essential oil ทีม่คีุณสมบตัชิ่วยใหน้้องหมาผ่อนคลายและ
อารมณ์ด ีหอมละมนุละไมเยา้ยวนต่อการอุม้กอดกบัเจา้ของ 

เพราะ KEVINA รูล้กึเรื่องของสุขภาพขนและผวิหนังของน้องหมา จงึคดัปรุงครมีนวดทีต่รงกบั
ความต้องการของน้องหมาที่มขีนยาวให้ขนนุ่มลื่น ลดการพนักนัของเส้นขน และเป็นสูตรเฉพาะของ 
KEVINA ทีผู่อ้าบน ้าจะรูส้กึถงึความนุ่ม ลื่น ของเสน้ขนน้องหมาไดท้นัทหีลงัอาบน ้า 

ครมีนวดขนของ KEVINA นัน้เลอืกสรรสารสกดัที่จ าเป็นส าหรบัผวิหนังและขน เป็นที่ยอมรบั
จาก Groomer ทัว่โลก เช่น 

 Avocado extract จะเป็นแหล่งโปรตนีทีด่สี าหรบัผวิหนงัและขนของน้องหมา จงึช่วยท าใหข้น
นุ่มสลวย สามารถลดการเกิดการจบัตวัของเส้นขนเป็นก้อนและลดการเกดิไฟฟ้าสถิตย์ และยงัท าให้
ผวิหนงัชุ่มชื่น 

 Chamomile extract จะช่วยปลอบประโลมผวิหนังใหผ้่อนคลาย ลดการอกัเสบและคนัของ
ผวิหนงั 

 Oatmeal จะเป็นตวัใหค้วามชุ่มชื่นทีจ่ าเป็นส าหรบัผวิหนังและขนของสุนัข ช่วยท าใหผ้วิหนัง
และขนแขง็แรงมากขึน้ 
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นอกจากนี้ครมีนวด KEVINA ยงัเพิม่การบ ารุงทีล่กึดว้ย ไวตามนิ A, B, D, E และ B5 ทีจ่ะช่วย
ป้องกนัความรอ้นจากการเป่าไดรท์ าใหข้นไม่แหง้เสยี โดยทีจ่ะแนะน าใหท้่านเลอืกใช้ครมีนวด KEVINA 
ทุกครัง้กบัน้องหมาขนยาวหลงัการอาบน ้าดว้ยแชมพ ูKEVINA ทุกครัง้ 

Package ของครมีนวด KEVINA จะมกีารบรรจุทีป่รมิาณของครมีนวด 2 ขนาดดว้ยกนั คอื 300 
ml (Home user) และ 3.8 litre (Breeder และ Groomer) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. น ้ำหอมสนัุข (Pawfume) 
คุณไมคไ์ดเ้ล่าใหฟ้งัว่า ดว้ยความใฝฝ่นั อนัยิง่ใหญ่และความปรารถนาอนัลกึซึง้ทีจ่ะปรุงน ้าหอม

น้องหมา เริม่มาพรอ้มกบัการเป็นช่างตดัแต่งขนสุนัขมา ตัง้แต่ปี 1999 น ้าหอมน้องหมาจงึเป็นอะไรที่
มากกว่าความหอมที่ใครๆ ต่างก็อยากกอดอุ้มเหมอืนตุ๊กตา แต่ยงัต้องช่วยเพิม่ประสทิธภิาพให้เส้นขน
ของเขานุ่มสลวย เป็นเงางามและช่วยลดเสน้ขนพนักนั 
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น ้าหอมของ KEVINA จงึถูกผลติขึน้มาทัง้หมด 4 กลิน่ดว้ยกนัตามบุคลกิลกัษณะของสุนัขของ
ท่าน 

 Lovely Tail  
ต านานของความหอมทีจ่ะน าพาใหน้้องหมาหลุดลอยเขา้ไปยงัดนิแดนแห่งเทพนิยายและมน้ีอง

หมาพากนัวิง่เล่นในทุ่งหญ้า ดอกไม ้กลิน่หอมของดอกไม ้ทุ่งหญ้าและภูเขากระจายไปรอบๆ ตวั จน
พวกเขาตอ้งกระดกิหางน้อยๆ กนั 

Personality: มคีวามเป็นตวัของตวัเองสงู มัน่ใจว่าเขาสวย หล่อ หยิง่ หวงตวั ไม่ค่อยสมาคมกบั
พวกหมาดว้ยกนั 

Recommended for: พนัธุ์ขนยาว มขีนสวยเป็นเอกลกัษณ์ เช่น Shih Tzu, Maltese, 
Yorkshire, Poodle, Beijing, Pomeranian, Afghan Hound, Collie etc. 

 
 Follow Me 
กลิน่หอมสดชื่น พาให้พวกเขาร่าเรงิ ตื่นเต้น สนุกสนานทุกครัง้หลงัจากไดก้ลิน่หอม จนต้องวิง่

ไปมา ดว้ยความดใีจ ท าใหพ้วกคุณตอ้ง Follow me พวกเขา 
 
Personality: ขี้เล่นเป็นมติรกบัทัง้พวกหมาและกบัทุกๆคน จนกระทัง่คนแปลกหน้า ชอบสิง่

แปลกใหม ่
Recommended for: สุนัขพนัธุผ์สม สุนัขพนัธุใ์หญ่ เช่น Golden Lab, West Island White, 

Schnauzer, Cocker, Dalmatian, Siberian, Beagle, etc. 
 
 Puppy (One more time) 
จ าวนัแรกทีร่บัพวกเขามาเลีย้งไดไ้หม? เขาทัง้น่ารกั อ่อนโยน ไรเ้ดยีงสาในอ้อมกอดของคุณ จน

มาถึงวนันี้คุณยงัสามารถที่จะย้อนความทรงจ าดีๆ  ของคุณ กลบัมาได้อกีครัง้ด้วย KEVINA Puppy 
(One More Time) 

Personality: ขีอ้อ้น รกัเจา้ของ ชอบอยูก่บัทีเ่ดมิๆ หวงขา้วของ 
Recommended for: สุนัขพนัธุเ์ลก็ถงึกลาง สุนัขสูงวยั เช่น Chi hua hua, Miniature, Chow 

Chow, Spitz, Papillon, Pug etc. และยงัสามารถใชไ้ดก้บัแมวทุกสายพนัธุ ์
 
 X-Dog 
สตูรน้ีเป็นสตูรพเิศษทีส่ามารถใชไ้ดก้บัทัง้คนและกส็ุนขั 
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Package ของน ้าหอม KEVINA จะมกีารบรรจุทีป่รมิาณของน ้าหอมหลายขนาดด้วยกนั ตาม
ความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ 

เป็นยงัไงบา้งครบักบั KEVINA แชมพูและน ้าหอมฝีมอืคนไทยตามแบบฉบบั Switzerland ทีผ่ม
มาน าเสนอในฉบบัน้ี ลกูคา้ท่านไหนสนใจสามารถขอตวัอยา่งทดลองทัง้แชมพูกบัน ้าหอมกบัคุณอสิรยีไ์ด้
นะครบั พบกนัใหมฉ่บบัหน้าครบั 
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