
   

ดีแอล สเปรย์แอลกอฮอล์ท ำควำมสะอำดมือและผิวกำย 

 

สว่นประกอบ : Alcohol (Pharma grade), น  ำ, กลีเซอรีน, (น  ำหอม) 
วธิใีช้ : สเปรย์แอลกอฮฮล์ลงบนฝ่ำมือ ถูจนแห้ง 
ค ำเตอืน :   
ผลติภณัฑใ์ช้ภำยนอก, หำ้มรบัประทำนโดยเดด็ขำด, หำ้มวำงหรอืใชใ้กล้เปลวไฟ 
กำรปฐมพยำบำลเบื องตน้: 
1. ถ้ำหำกเข้ำตำให้ล้ำงออกด้วยน  ำสะอำดทันที หำกอำกำรยังไม่ดีขึ นให้รีบพบแพทย์ 
2.ถ้ำรบัประทำน ห้ำมท ำให้อำเจียน ดื่มน  ำสะอำดมำกๆ และรีบน  ำตัวผู้ป่วยส่งแพทย์พร้อม
ด้วยผลิตภัณฑ์ 
 

เลขทีจ่ดแจง้ 13-1-6300032644 
ผลติและจดัจ ำหนำ่ย: บริษัท ดีมำยเออร์ เซอร์วิส จ ำกัด  
   32 หมู่ 13 ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ 
   จ. ปทุมธำนี 12150 
 

ไม่มนี ำ้หอม เปปเปอรม์ินท ์ ฟรุ๊ตตี  ฟลอรลั 

สแกนเพ่ือส่ังสินค้ำ 

แกลลอน 5000 ml. 
แกลลอน 1000 ml. 
ขวดสเปรย ์ 100 ml. 
ขวดสเปรย ์ 50 ml. 
ขวดสเปรย ์ 30 ml. 

 

ขนำดผลติภณัฑ ์



 

 

 

  

ดีแอล สเปรย์แอลกอฮอล์ท ำควำมสะอำดมือและผิวกำย 

 

ส่วนประกอบ : Alcohol (Pharma grade), น  ำ,  
กลีเซอรีน 
 

วธิใีช ้: สเปรย์แอลกอฮฮล์ลงบนฝ่ำมือและผิวกำย  
ถูจนแห้ง 
 

ค ำเตอืน :   
ผลติภณัฑใ์ชภ้ำยนอก, หำ้มรับประทำนโดยเดด็ขำด, 
หำ้มวำงหรือใชใ้กลเ้ปลวไฟ 
 

กำรปฐมพยำบำลเบื องต้น: 
1. ถ้ำหำกเข้ำตำให้ล้ำงออกด้วยน  ำสะอำดทันที หำก
อำกำรยังไม่ดีขึ นให้รีบพบแพทย์ 
2.ถ้ำรับประทำน ห้ำมท ำให้อำเจียน ดื่มน  ำสะอำด
มำกๆ และรีบน  ำตัวผู้ป่วยส่งแพทย์พร้อมด้วย
ผลิตภัณฑ์ 
 

เลขทีจ่ดแจ้ง 13-1-6300032644 
 ผลติและจดัจ ำหนำ่ย:  
บริษัท ดีมำยเออร์ เซอร์วิส จ ำกัด  
32 หมู่ 13 ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ 
จ. ปทุมธำนี 12150 
 

สแกนเพ่ือส่ังสินค้ำ 

ไม่มนี ำ้หอม 

แกลลอน 5000 ml. 
แกลลอน 1000 ml. 
ขวดสเปรย ์ 100 ml. 
ขวดสเปรย ์ 50 ml. 
ขวดสเปรย ์ 30 ml. 

 

ขนำดผลติภณัฑ ์



 

 

 

  

ดีแอล สเปรย์แอลกอฮอล์ท ำควำมสะอำดมือและผิวกำย 

 

ส่วนประกอบ : Alcohol (Pharma grade), น  ำ,  
กลีเซอรีน, น  ำหอม 
 

วธิใีช ้: สเปรย์แอลกอฮฮล์ลงบนฝ่ำมือและผิวกำย 
ถูจนแห้ง 
 

ค ำเตอืน :   
ผลติภณัฑใ์ชภ้ำยนอก, หำ้มรับประทำนโดยเดด็ขำด, 
หำ้มวำงหรือใชใ้กลเ้ปลวไฟ 
 

กำรปฐมพยำบำลเบื องต้น: 
1. ถ้ำหำกเข้ำตำให้ล้ำงออกด้วยน  ำสะอำดทันที หำก
อำกำรยังไม่ดีขึ นให้รีบพบแพทย์ 
2.ถ้ำรับประทำน ห้ำมท ำให้อำเจียน ดื่มน  ำสะอำด
มำกๆ และรีบน  ำตัวผู้ป่วยส่งแพทย์พร้อมด้วย
ผลิตภัณฑ์ 
 

เลขทีจ่ดแจ้ง 13-1-6300032644 
 ผลติและจดัจ ำหนำ่ย:  
บริษัท ดีมำยเออร์ เซอร์วิส จ ำกัด  
32 หมู่ 13 ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ 
จ. ปทุมธำนี 12150 
 

สแกนเพ่ือส่ังสินค้ำ 

เปปเปอรม์ินท ์

แกลลอน 5000 ml. 
แกลลอน 1000 ml. 
ขวดสเปรย ์ 100 ml. 
ขวดสเปรย ์ 50 ml. 
ขวดสเปรย ์ 30 ml. 

 

ขนำดผลติภณัฑ ์



 

 

 

   

ดีแอล สเปรย์แอลกอฮอล์ท ำควำมสะอำดมือและผิวกำย 

 

ฟรุต๊ตี ้ฟลอรลั 

ส่วนประกอบ: Alcohol (Pharma grade), น  ำ,  
กลีเซอรีน, น  ำหอม 

 

วธิใีช ้: สเปรย์แอลกอฮฮล์ลงบนฝ่ำมือและผิวกำย  
ถูจนแห้ง 
 

ค ำเตอืน :   
ผลติภณัฑใ์ชภ้ำยนอก, หำ้มรับประทำนโดยเดด็ขำด, 
หำ้มวำงหรือใชใ้กลเ้ปลวไฟ 
 

กำรปฐมพยำบำลเบื องต้น: 
1. ถ้ำหำกเข้ำตำให้ล้ำงออกด้วยน  ำสะอำดทันที หำก
อำกำรยังไม่ดีขึ นให้รีบพบแพทย์ 
2.ถ้ำรับประทำน ห้ำมท ำให้อำเจียน ดื่มน  ำสะอำด
มำกๆ และรีบน  ำตัวผู้ป่วยส่งแพทย์พร้อมด้วย
ผลิตภัณฑ์ 
 

เลขทีจ่ดแจ้ง 13-1-6300032644 
 ผลติและจดัจ ำหนำ่ย:  
บริษัท ดีมำยเออร์ เซอร์วิส จ ำกัด  
32 หมู่ 13 ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ 
จ. ปทุมธำนี 12150 
 

สแกนเพ่ือส่ังสินค้ำ 

แกลลอน 5000 ml. 
แกลลอน 1000 ml. 
ขวดสเปรย ์ 100 ml. 
ขวดสเปรย ์ 50 ml. 
ขวดสเปรย ์ 30 ml. 

 

ขนำดผลติภณัฑ ์
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