
KETO
PICKLED VEGETABLES

ผักดองสูตรคีโต ตราสงเฮง
ผักดองของคนไทย ทางเลือกใหมของคนรักสุขภาพ

I G : d i s h . i s . d i e t f o o
d



ผักดองสูตรคีโต 
ตราสงเฮง

ผักดองของคนไทย 
ทางเลือกใหมของคนรักสุขภาพ

ผักดองพรีเมียม ตราสงเฮง ภายใต บริษัท ลาโต ฟูดแอนดดร้ิงค จํากัด 
ถูกสรางจาก passion และ ความเช่ียวชาญในการหมัก
สืบทอดความอรอยมากวา 40 ป และสงออกไปมากกวา 10 ประเทศท่ัวโลก
เรามุงสงตอความอรอย ในมาตรฐานระดับโลก ดวยความเขาใจในวิถีการกินของคุณ

Your Taste 
at Your 
Home



มาตรฐานและการรับรองของโรงงาน
วัตถุดิบ
   สดจากไร สงตรงถึงโรงงานภายใน 24 ชม. (Fresh from Farm)
   คัดเลือกเฉพาะเกรดคุณภาพดีเทาน้ัน จากแหลงวัตถุดิบท่ีสมบูรณ

เทคโนโลยี
   เคร่ืองบรรจุสุญญากาศก่ึงอัตโนมัติ
   เคร่ืองลาง ขนาด 50 ตัน

ความสะอาด และ สุขลักษณะท่ีดี
    โรงงาน ลาโต ไดรับการรับรอง GMP และ HACCP
    ใชเคร่ืองลางขนาด 50 ตัน ในการลางวัตถุดิบท้ังหมดใหสะอาด
    ดองในภาชนะปดสนิท
    เลือกบรรจุภัณฑท่ีเปน Food grade และ
    เหมาะสมกับการใสผักดองเทาน้ัน



คีโตเจนิค (Ketogenic Diet) 
คืออะไร?
หลักการบริโภคอาหารท่ีกําลังเปนท่ีนิยมในกลุมคนรักสุขภาพ 
เทรนดอาหารลดคารบเพ่ือลดหุน

อาหารคีโต หรือ “Ketogenic Diet” คือ การกินอาหารท่ีเนนไขมันสูง 
รองมาดวยโปรตีน โดยลดคารโบไฮเดรตใหเหลือในปริมาณท่ีนอยมากๆ 
เพ่ือใหรางกายอยูในสภาวะคีโตสิส (Ketosis) ซ่ึงเปนการนําไขมันสะสม
มาเผาผลาญเปนพลังงาน



ประโยชนของการกินคีโต
ชวยลดน้ําหนัก 
การกินคีโตเปนหน่ึงในวิธีลดน้ําหนักท่ีมีประสิทธิภาพดีมาก น่ันเพราะรางกายจะ
มีการเผาผลาญไขมันจนทําใหน้ําหนักลดลง และมีรูปรางท่ีดีข้ึน

ชวยคุมระดับน้ําตาลในเลือด 
ลดความเส่ียงโรคเบาหวาน ดีตอผูปวยเบาหวานชวงเร่ิมตน และผูปวยเบาหวานประเภทท่ี 2

ชวยในเรื่องจิตใจ
เม่ือเราทานคารโบไฮเดรตนอย เราก็สามารถหลีกเล่ียงการมีน้ําตาลในเลือดพุงข้ึนสูง 
ชวยใหมีสมาธิโฟกัสอะไรไดดีและมีสภาพจิตใจปลอดโปรง สงผลดีตอการทํางานของสมอง

ลดคอเรสเตอรอล
การวิจัยในปจจุบันพบวา การกินคีโตชวยปรับแตงระดับคอเรสเตอรอล แถมยังทําใหหัวใจ
มีสุขภาพดีข้ึนดวย โดยทําใหรางกายมีไขมันดีเพ่ิมมากข้ึน และไปทําใหไขมันเลวลดลง 
เม่ือเทียบการการลดน้ําหนักดวยวิธีการอ่ืน



ผักกาดดองเปร้ียวคัดพิเศษ 
สูตรคีโต

ผลิตจากผักกาดเขียวปลีท้ังตน คือท้ังใจ และใบผัก
แคลอรี่ต่ํา มีไฟเบอร ชวยยอย ดีตอระบบทางเดินอาหาร
รสชาติเปร้ียว กลมกลอม หอมแบบธรรมชาติ 
กล่ินสะอาด แบบผักกาดดองสด กรอบ
รูปแบบซอง สะดวก ทานงาย

0% น้ําตาล
ใชสารสกัดจากหญาหวาน
ไมใสวัตถุกันเสีย
ไมมีผงชูรส

ขนาดบรรจุ : 230 กรัม x 48 แพ็ค
น้ําหนักเน้ือ (D.W.) : 180 กรัม
น้ําหนักสุทธิ (N.W.) : 230 กรัม
อายุการเก็บรักษา : 6 เดือน



รสชาติท่ีทําใหคุณหวนนึกถึงวัยเด็ก
เหมือนอามาตมใหกิน



บวยดอง สูตรคีโต

ดองน้ําเกลือเแบบธรรมชาติ ทําใหไดรสชาติเค็มกลมกลอม
อมเปรี้ยว ไมเค็มโดด หอมกล่ินบวยธรรมชาติจากยอดดอย 
ไมมีกล่ินฉุน เน้ือไมเละ และไมแข็งจนเกินไป 
สีบวยไมคล้ํา น้ําใส สะอาด รสชาติดี
แกรอนใน กระหายน้ํา แกคล่ืนไส วิงเวียนศีรษะ 
กระตุนการยอยอาหาร

ไมเติมน้ําตาล
ไมมีวัตถุกันเสีย
ไมมีผงชูรส

ขนาดบรรจุ : 200 กรัม x 24 ขวด
น้ําหนักเน้ือ (D.W.) : 80 กรัม
น้ําหนักสุทธิ (N.W.) : 200 กรัม
อายุการเก็บรักษา : 2 ป

ขนาดบรรจุ : 454 กรัม x 24 ขวด
น้ําหนักเน้ือ (D.W.) : 227 กรัม
น้ําหนักสุทธิ (N.W.) : 454 กรัม
อายุการเก็บรักษา : 2 ป



ไมมีกล่ินฉุน เน้ือไมเละ
สดช่ืนมาก อรอยทํางาย 
แถม Packaging ดีชนะเลิศ!! 



มะนาวดอง สูตรคีโต

ดองน้ําเกลือแบบธรรมชาติ ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ทําใหไดสีคล้ํา 
และกล่ินหอมตามธรรมชาติ ย่ิงดองนาน ย่ิงมีกล่ินหอม 
รสเค็ม อมเปร้ียว ไมขม 

ชวยตัดเล่ียนจากอาการเมาไขมัน สําหรับสายคีโตไดเปนอยางดี
มีวิตามินซี ชวยลดไขมัน ทําใหระดับไตรกลีเซอไรดเปนปกติ 
บรรเทาอาการเจ็บคอ แกกระหาย และชวยเร่ืองระบบขับถาย

ไมมีน้ําตาล
ไมมีวัตถุกันเสีย
ไมมีผงชูรส

ขนาดบรรจุ : 200 กรัม x 24 ขวด
น้ําหนักเน้ือ (D.W.) : 80 กรัม
น้ําหนักสุทธิ (N.W.) : 200 กรัม
อายุการเก็บรักษา : 2 ป

ขนาดบรรจุ : 454 กรัม x 24 ขวด
น้ําหนักเน้ือ (D.W.) : 227 กรัม
น้ําหนักสุทธิ (N.W.) : 454 กรัม
อายุการเก็บรักษา : 2 ป



เมนูฟกตุนมะนาวดอง
หอมมาก รสเค็ม 
อมเปร้ียว ไมขม

น้ํามะนาวดอง 7-Up 
เมนูยอดฮิตท่ีฮองกง 
สดช่ืน ชุมคอ แกเจ็บคอ
ไดดีทีเดียว



ขิงดอง สูตรคีโต

เลือกใชขิงออน ทําใหไดรสหวาน อมเปร้ียว เผ็ดนอย กําลังดี 
เปนเคร่ืองเคียงทานกับอาหารมันๆ แกเล่ียนไดอยางดี

ชวยเรงการเผาผลาญในรางกาย ลดระดับไขมัน
ลดคอเรสเตอรอล ปองกันการเปนโรคหัวใจขาดเลือด
แกทองอืด ทองเฟอ ตานอนุมูลอิสระ บํารุงผิวพรรณ
และชวยบรรเทาอาการไขหวัด

ไมใสสี
0% น้ําตาล
ใชสารสกัดจากหญาหวาน
ไมใสวัตถุกันเสีย
ใสเกลือหิมาลายันสีชมพู (Himalayan Pink Salt)

ขนาดบรรจุ : 200 กรัม x 24 ขวด
น้ําหนักเน้ือ (D.W.) : 80 กรัม
น้ําหนักสุทธิ (N.W.) : 200 กรัม
อายุการเก็บรักษา : 1 ป



ขิงดองสูตรเฉพาะ ทานงาย 
สําหรับใครท่ีทานขิงไมเปน 
ผูเริ่มทานขิง แนะนําเลย



กระเทียมดอง สูตรคีโต

ดองดวยสูตรลับเฉพาะ ทําใหไดรสชาติ เค็ม หวาน อมเปร้ียว 
หอมกระเทียมไทย ชวยเพ่ิมรสชาติใหอาหาร อรอย ถูกใจ ลงตัว

ลดคอเรสเตอรอล ปองกันโรคหัวใจ ควบคุมไขมันในเสนเลือด 
ปองกันการจับตัวเปนล่ิมของเลือด รักษาโรคความดัน
เสริมภูมิคุมกัน ฆาเช้ือแบคทีเรีย รา และไวรัส 
ชวยการทํางานระบบยอยอาหาร ปองกัน รักษาอาการหวัด
และยังมีสารตอตานอนุมูลอิสระดวย

ไมเติมน้ําตาล
ใชสารสกัดจากหญาหวาน
ไมใสวัตถุกันเสีย
ใสเกลือหิมาลายันสีชมพู (Himalayan Pink Salt)

ขนาดบรรจุ : 200 กรัม x 24 ขวด
น้ําหนักเน้ือ (D.W.) : 80 กรัม
น้ําหนักสุทธิ (N.W.) : 200 กรัม
อายุการเก็บรักษา : 1 ป



อรอย ถูกใจ ชวยเพ่ิมรสชาติอาหาร
ลดคอเรสเตอรอล ปองกันโรคหัวใจ 
ควบคุมไขมันในเสนเลือด 
รักษาโรคความดัน 



ชองทางจัดจําหนาย

333 หมู 4 ต.ทาไม อ. กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74110
+66(0)97-265-9365, +66(0)34-472990
www.songheng.co.th
marketing@latto.co.th

บริษัท ลาโต ฟูดแอนดดร้ิงค จํากัด

@songhengthailand

SUGAR FREEVILLA MARKETKETO FAM KETOHOUSE


