


ผลิตภัณฑ์ระดับโลก  เพื่อสุขภาพของคุณ



เภสัชกรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เจ้าของและผู้ก่อตั้ง บจก.ทาโกฟูดส์ อินดัสทรี  

นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยทางด้านอาหารและโภชนเภสัชศาสตร์ - นิวตร้าซูติคอล 

ผู้วิจัย / ออกแบบ/ และผลิต ผลิตภัณฑ์นิวตร้าซูติคอล มากว่า 10 ปี 

ปัจจุบันส่งออกผลิตภัณฑ์ไปทั่วโลก มากกว่า 16 ประเทศ 

Wicha Tuchinda
เจ้าของและผู้ก่อตั้ง บจก.ทาโกฟูดส์ อินดัสทรี  

วิทยาศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

รองประธานกรรมการฯ บจก.ทาโกฟู้ดส์ อินดัสทรีส์

Sivalai Tuchinda

สยามนิวตร้าเป็นธุรกิจที่ได้รับการออกแบบ

และวางอยู่รากฐานของธุรกิจที่มีความมั่นคงอยู่แล้ว  

ด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มกำลังจาก บจก.ทาโก

ฟู้ดส์อินดัสทรีส์  สยามนิวตร้าถูกออกแบบให้

สามารถสร้างธุรกิจเครือข่ายที่ใช้ต้นทุนในระบบ

การบริหารจัดการอย่างคุ้มค่าที่สุด  การมีหุ้นส่วนที่

สามารถวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพระดับโลกได้อย่างแท้จริง  เป็นส่วน

สำคัญในการสร้างความสามารถที่แท้จริง  ที่ทำให้

ธุรกิจสยามนิวตร้าสามารถแข่งขันกับบริษัทคู่แข่ง

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Founder & Giver
สองผู้ก่อตั้งที่เป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเสมอมา



Established since 2001 by Mr. Wicha Tuchinda, the pharmacist, with an extensive food science background focusing in functional food and beverages products. Our primary 
objective is to develop and provide superlative functional health apprehensive food and beverage to global customers.

More importantly, we have obtained all required domestic and international sanitary certification in food processing specializing in tropical fruits and herbs. The raw materials 
are high-premium quality fruits and herbs which are harvested at the peak of freshness resulting in high-bio availability of nutrients and antioxidant compounds. We deploy 
the unique procedure with each group of fruits and herbs to preserve nutrients and other active ingredients by our scientist team consist of pharmacists, food technologists 
and food engineers.

for more information visit www.takofoods.com

Home of World Class Innovation.



We always start of with good raw materials
Because all stories need a good beginning



Your turn key 
provider

Ready-to-Drinks Industrial Intermediates

Purée

Extract

Concentrate

Preprocessed fruits

Formulated blends

OEM

ODM 
OBM



HACCP
HACCP Certified is a systematic preventive approach to 

food safety that addresses physical, chemical and…

USDA ORGANIC
The Organic Foods Production Act (OFPA), enacted 

under Title 21 of the 1990 Farm Bill, served to…

HALAL
HALAL food standards complies with the provisions 

of the Islamic Religion and correspond to…

GMP
GMP Certified is a term that is recognized worldwide for 

the control and management of manufacturing and … 

FSSC 22000
FSSC 22000: A Food Safety Management System 

(FSMS) Certification Scheme. FSSC 22000 defines … 

KOSHER
KOSHER foods are those that conform to the 

regulations of the Jewish Halakhic law framework, 

kosher meaning … 

Certificate of Quality
top notch safety & quality

for more information visit www.takofoods.com



Fruits that perform
TAKO FOODS INDUSTRY CO., LTD.



Sustainable Nutraceutical Partnership
นำหน้า  ท้าทาย  มั่งคั่ง  ยั่งยืน



Nutraceutical
Let’s food be thy medicine,



ถ้าหากสุขภาพคือทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุด   

วันนี้คุณสามารถปกป้องสุขภาพของคุณได้ด้วยสารอาหารที่มีค่าความสามารถ 

ในการต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดที่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับรองจากสถาบันวิจัย 

ทางด้านอาหารระดับโลก  ด้วยค่าคะแนนโอแรคที่สูงถึง 403,000 คะแนนต่อ 1 ลิตร   

ทำให้ทุกๆ 1 ขวดของผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์ฟรุ๊ตระดับโลกนี้  มีค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ 

สูงถึง 24,180 คะแนน ( 60 mL.) เทียบเท่ากับการรัปประทานองุ่นดำ 1.4 กิโลกรัม  

หรือการดื่มน้ำส้มคั้นสดถึง 3.2 ลิตร * 

* ตรวจสอบและรับรองผลค่าคะแนนโอแรค โดย Brunswick Laboratory ประเทศสหรัฐอเมริกา 

Super 4RAC
Super Anti-Oxidant



Essential
Enrich your daily nutrition,



Time to Reju Yourself 
นานเท่าไหร่แล้วที่เราไม่ได้ให้รางวัลกับชีวิตของเราเอง.. ? 

นานเท่าไหร่แล้วที่เราปล่อยให้เซลล์ชีวิตของเราทำงานราวกับเครื่องจักรที่ขาดการบำรุงรักษา.. ? 

ครั้งสุดท้ายที่เราสังเกตุเห็นความ “เปล่งปลั่งสดใสของตัวเอง” คือเมื่อไร ? 

สัมผัสการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวคุณเอง  ดูแลทุกเซลล์ชีวิตของคุณให้มีชีวา  ด้วยคุณค่าของสารอาหาร

คุณภาพสูง เช่น อาไซอีเบอร์รี่ ทับทิม องุ่น ส้มโอ โกจิเบอร์รี่ น้ำมะพร้าว รวมทั้งวิตามินและเกลือแร่รวม

กว่า 15 ชนิด เช่น วิตามิน เอ วิตามิน บี1 วิตามิน บี2 วิตามิน บี6 วิตามิน บี12 วิตามิน ซี วิตามิน ดี  

วิตามิน อี ไนอาซิน โฟเลต ไอโอดีน แมกนีเซียม ซิงค์ คอปเปอร์ และแมงกานีส เพื่อการบํารุงสุขภาพและ

ส่งเสริมระบบการทํางานแบบองค์รวม

Glow Generator
Super Gorgeous you can be,



การลงทุนกับสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต 

ลองจินตนาการถึงสภาพของปั๊มน้ำที่มีขนาดเล็กเพียงเท่ากำปั้น  ที่ต้องทำงาน 70 ครั้งต่อนาทีตลอด 24 

ชั่วโมง หรือเทียบเท่ากับ 35 ล้านครั้งต่อปี และจะทำการสูบฉีดโลหิตทั้งหมด 227 ล้านลิตร ตลอดชีวิตของ

ผู้เป็นเจ้าของ  ใช่แล้วครับ..  เรากำลังพูดถึง “หัวใจ” นั่นเอง 

เพราะเราเข้าใจและรู้ซึ้งถึงความสำคัญของภารกิจที่หัวใจต้องได้รับตลอดอายุการใช้งาน  เราจึงได้

ออกแบบและคัดสรรสารอาหารจากธรรมชาติ รวมทั้งแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการทำงานของหัวใจ ที่มีคุณสมบัติ

และมีเอกลักษณ์พิเศษ ด้วยนวัตกรรมที่ล้ำสมัย มีสารสำคัญต่างๆ ที่มีประโยชน์ อันได้แก่ แอลคาร์นิทีน โค

เอนไซม์คิวเทน (Coenzyme Q10) โฟเลต แมกนีเซียม และ กลุ่มอิเลคโตรไลท์ที่จำเป็น สามารถ 

ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย ด้วยรสชาติที่อร่อย ปราศจากสารกันบูด สามารถทานต่อเนื่องได้ทุกวัน

Heart Booster
Amazing Little Heart Protector
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