แพนทีน โปร-วี นั ท มีเรีย แบรนดแอมบาสเดอร

ผูหญิงยุคใหมจํานวนไมนอยตองประสบกับปัญหารอบดานในแตละวัน ซึ่งปัญหาสวนใหญอาจจะเกิดจากความรับผิด
ชอบที่มีมากข้ น
ึ  การสรางสมดุลทงั ้ เรื่องงาน.

ครอบครัว ความสัมพันธกับคนรอบขาง สังคม .และการดูแลตัวเองนัน
้ เป็ นเรื่องที่ทําไดยากข้ น
ึ ในเวลานี้ ปั ญหาผม
เสียซ้าํ ซากเป็ นปัญหาหนึ่งที่ผูหญิงสวนใหญตองเผชิญอยู เนื่องจากไมมีเวลาดูแล ประกอบกับเสนผมโดนทํารายจาก
หลายปัจจัย เชน การจัดแตงทรงผมโดยสารเคมี มลภาวะในสิ่งแวดลอม รวมถึงอายุที่มากข้ น
ึ และ ไลฟ สไตลของแต
ละคน

ดังนัน
้  แพนทีน โปร-วี ผลิตภัณฑดูแลเสนผมที่เขาใจผูหญิงทว
ั ่ โลกมากวา 60 ปี  เล็งเห็นถึงปัญหาผมเสียซ้าํ ซากที่ผู
หญิงหลายคนเผชิญอยู จึงไดจัดงานแถลงขาวเปิ ดตัว แคมเปญ “แพนทีน โปร-วี Break the Cycle…ชวยลด
ปั ญหาผมเสียซาํ ้ ซากใน 14 วัน*” ณ หองแกรนด บอลรูม โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ซึ่งเป็ น
แนวคิดที่ตอบโจทยผูหญิงยุคใหมที่มีปัญหาผมเสียซ้าํ ซาก ซึ่งมีเวลาดูแลไมมาก โดยแพนทีน โปร-วี ไดคิดคน กลุม
ผลิตภัณฑ 4 สูตร ที่เหมาะกับสภาพเสนผมและปัญหาที่แตกตางกันของผูหญิง คือ แพนทีน โปร-วี แฮร ฟอล
คอนโทรล สําหรับปัญหาผมขาดหลุดรวงเนื่องจากผมเสีย แพนทีน โปร-วี สมูท แอนด ซิลกี ้ สําหรับผมชฟ
ี้ ูและ
พันกัน แพนทีน โปร-วี โททัล แดมเมจ แคร ที่ชวยลดหลากปัญหาผมเสีย และ แพนทีน โปร-วี เนเจอร แคร
ที่ผสานนวัตกรรมวิทยาศาสตรและธรรมชาติเขาไวดวยกัน เพื่อใหผม ดูหนา นุม มีสปริง โดยมีอีกหนึ่งเคล็ดลับ
สําคัญคือ โปร-วิตามิน บี 5 ซึ่งเป็ นสวนผสมสําคัญที่ชวยบํารุงเสนผม ลดปัญหาผมเสียไดล้าํ ลึก ซึ่งทุกขน
ั ้ ตอนใน
แตละกลุมผลิตภัณฑสามารถทําไดดวยตนเอง และใชเวลาไมนาน

คุณวรศิษย ตุรงคสมบูรณ ผูจัดการฝายประชาสัมพันธผลิตภัณฑ ประจําประเทศไทย บริษัท พรอคเตอร
แอนด แกมเบิล เทรดดิ ้ง (ประเทศไทย) จํากัด เผยวา “แพนทีน โปร-วี เขาใจวา ผูหญิงหลายคนตองประสบ
ปั ญหาผมเสียซ้าํ ซาก ดวยไลฟ สไตลที่ตางกัน การดูแลเสนผมผิดวิธี ความเครียด หรือการขาดการบํารุงอยางตอ
เนื่อง ซึ่งสงผลใหหลายคนตองต่ น
ื ข้ น
ึ มาเจอกับปัญหาผมแหง ผมเสีย ผมแตกปลาย ผมชฟ
ี้ ู ผมลีบ และสภาพผมที่
ไรน้ํ าหนัก ทวาปัญหาเสนผมเหลานี้สามารถลดลงได ดวยกลุมผลิตภัณฑดูแลเสนผมแพนทีน โปร-วี ทัง้  4 สูตร ที่

เหมาะกับสภาพเสนผม และไลฟ สไตลที่ตางกันของผูหญิงยุคใหม โดยสามารถทําไดดวยตัวเอง และใชเวลาไมนาน
และหากเลือกสูตรใหเหมาะกับปัญหาสภาพเสนผม ใชครบทุกขน
ั ้ ตอนการดูแลอยางตอเนื่อง แพนทีน โปร-วี จะชวย
Break the Cycle ปลดปลอยปัญหาผมเสียซ้าํ ซาก ชวยลดปัญหาผมเสียซ้าํ ซากใน 14 วัน* ชวยใหผูหญิงไดปลด
ปลอยตัวเองจากปัญหาผมเสียเดิมๆ”

และนอกจากนัน
้  แพนทีน โปร-วี ไดเปิ ดตัว น ุน วรนุช ภิรมยภักดี, รถเมล คะนึ งนิจ จักรสมิทธานนท และ แอ
น ทองประสม แบรนดแอมบาสเดอรของ 3 กลุมผลิตภัณฑและแนะนํา นั ท มีเรีย เบนเนเดดตี ้ แบรนดแอมบา
สเดอรคนใหมลาสุด จากแพนทีน โปร-วี โททัล แดมเมจ แคร โดยทงั ้  4 คน เป็ นตัวแทนของผูหญิงยุคใหม ที่
ตองแบกรับความรับผิดชอบหลายอยางในชีวิต และตองเผชิญกับปัญหาผมเสียซ้าํ ซาก แตเธอทงั ้  4 ก็สามารถปลด
ปลอยปัญหานัน
้ ไดภายใน 14 วัน* ดวย แพนทีน โปร-วี โดย น ุน วรนุช เผยเคล็ดลับแกปัญหาผมขาดหลุดรวงจาก
ผมเสีย ที่ชวยใหเธอ Break the Cycle ปลดปลอยปัญหาเดิมๆ ในชีวิตไดวา “ในแตละวัน นุนมีงานอยูตลอด ไมวา
จะเป็ นงานละคร งานพิธีกร ธุรกิจคอนโด และรานอาหาร นุนเลยไมมีเวลามากพอที่จะดูแลเสนผม จึงมีปัญหาผม
ขาดหลุดรวงจากผมเสีย ตอนนัน
้ กลุมใจมากๆ ก็เลยพยายามหาผลิตภัณฑมาบํารุงเสนผม ก็ดีข้ น
ึ แตไมตลอด ผม
ขาดรวงลดลงแตก็กลับมาอีก ปั ญหาเรื่องเสนผมก็ซ้าํ ๆ วนเวียนอยูอยางนี้ จนนุนมาเจอเคล็ดลับที่ชวยใหนุนได
Break the Cycle ปลดปลอยปัญหาผมขาดหลุดรวงจากผมเสีย คือ กลุมผลิตภัณฑ แพนทีน โปร-วี แฮร ฟอล คอน
โทรล ที่นุนสามารถดูแลเสนผมไดดวยตัวเองและใชเวลาไมนาน ใชตอเนื่องกันภายใน 14 วัน* ก็ชวยลดปัญหาผม
ขาดรวงไดจริงคะ”

นอกจากนัน
้  รถเมล คะนึ งนิจ พิธีกร นักแสดงสาวที่ไวผมยาวอยูตลอดเลาถึงเคล็ดลับการดูแลเสนผมใหเรียบตรง
นุมล่ น
ื  แมจะตองออกไปทํางานกลางแจงอยูบอยครัง้ วา “บอยครัง้ รถเมลตองทําหนาที่เป็ นพิธีกรภาคสนาม ใน
รายการตลาดสดสนามเป า หรือการออกกองถายละคร ทําใหเสนผมของรถเมลตองเจอกับมลภาวะ ฝ ุนและรังสียูวี
ไมเพียงแตจะทําใหผมหยาบกระดาง พันกันแลว ยังทําใหรถเมลขาดความมน
ั ่ ใจ ไมกลาที่จะปลอยผมยาวๆ เวลา
ออกไปขางนอก เคล็ดลับผมสวยของรถเมลก็คือ แพนทีน โปร-วี สมูท แอนด ซิลกี้ เพราะมีนวัตกรรมที่ล้าํ หนา มี
สวนผสมของ โปร วิตามิน บี 5 แกปัญหาผมเสียซ้าํ ซากใน 14 วัน* ชวยใหรถเมล Break the Cycle ของปัญหาผม
เสียเดิมๆ เห็นความเปลี่ยนเปลงของเสนผมอยางชัดเจน สุขภาพของเสนผมดูดีข้ น
ึ มากโดยเฉพาะ แพนทีน โปร-วี
สมูท แอนด ซิลกี้ คอนดิชันเนอร ทีชวยเคลือบเกล็ดผม ชวยบํารุงและปกป องผมไดครบทุกขน
ั ้ ตอน ทําใหผมมี
สุขภาพดี เรียบตรง นุมล่ น
ื  ไมพันกัน ตัง้ แตโคนจดปลายเลย”

แอน ทองประสม นางเอกชน
ั ้ นําของเมืองไทย แบรนดแอมบาสเดอรจากแพนทีน โปร-วี เนเจอรแคร เลาถึง
ประสบการณการปลดปลอยปัญหาผมลีบแบนซ้าํ ซากวา “ตอนนี้งานของแอนไมใชแคนักแสดงอยางเดียว แตแอนยัง

ทํารายการโทรทัศนถึง 2 รายการซ่ งึ แอนจะออกกองถายทุกครัง้ และดูแลการผลิตทงั ้ หมด เวลาที่จะบํารุงผมจึงไมมี
บวกกับการจัดแตงเสนผมดวยสารเคมี หรือมลภาวะในสิ่งแวดลอม ทําใหเสนผมของแอนลีบแบน และขาดน้ํ าหนัก
ซึ่งแพนทีน โปร-วี เนเจอรแคร เป็ นผลิตภัณฑบํารุงเสนผมที่นําธรรมชาติมาผสานกับวิทยาศาสตร มีสวนผสมสําคัญ
คือของ แคสเชีย คอมเพล็กซ และ โปร วิตามิน บี 5 จึงทําใหแอนมัน
่ ใจที่จะใช เพราะวาเสนผมที่โดนทํารายอยาง
หนักก็ตองการสิ่งดีๆ จากธรรมชาติมาชวยบํารุงรักษา หลังจากแอนใชผลิตภัณฑ แพนทีน โปร-วี เนเจอรแคร แอ
นรูสึกไดเลยวาผมของแอนดูมีน้ํ าหนัก และมีชีวิตชีวาข้ น
ึ  ภายใน 14 วัน* แพนทีน โปร วี ชวยใหแอนได Break
the Cycle ของปัญหาผมเสียเดิมๆ ใหผมแอนดูหนา สุขภาพดี และ เงางาม”

จากนัน
้ ไดเปิ ดตัว นัท มีเรีย นักรองนักแสดงฝีมือดี แบรนดแอมบาสเดอรคนลาสุดจากแพนทีน โปร-วี โททัล แดมเม
จ แคร ทัง้ นี้คุณนัท มีเรียเปิ ดใจถึงบทบาทใหมในชีวิตวา “รูสึกเป็ นเกียรติมากคะ เพราะนี่คือครัง้ แรกที่ไดรับเลือก
เป็ นแบรนดแอมบาสเดอรผลิตภัณฑดูแลเสนผม ซึ่งนัทกับแพนทีนก็คุนเคยกันอยูแลว ซึ่งตอนนี้นัทเลนละครเวที
ทวิภพอยู มีถึง 42 รอบ ซึ่งตองอยูซอมจนดึก เวลาที่จะดูแลเสนผมจึงมีไมเยอะ ทําใหเวลามัดผม เสนผมจะขาดงาย
ทัง้ ยังแหงเสีย แตกปลาย เพราะผมถูกใชงานหนักและขาดการบํารุง แตยังดีที่ได แพนทีน โปร-วี โททัล แดมเมจ
แคร ชวย Break the Cycle ลดหลากปัญหาผมเสียซ้าํ ซาก เปลี่ยนผมเสียของนัท ใหกลายเป็ นผมดูสุขภาพดี พ
ลิว
้ สวย ใน 14 วัน* ไมตองหวงวาจะตองข้ น
ึ แสดงอีกกี่รอบ เพราะ แพนทีน โปร-วี ไดชวยใหนัทไดปลดปลอยปัญหา
ผมเสียซ้าํ ซากเดิมๆ อยางแทจริง”

ตอมาไดเปิ ดตัวภาพยนตรโฆษณาชุดใหมของแบรนดแอมบาสเดอรทงั ้  4 ทานจากผลิตภัณฑแพนทีน โปร-วีทงั ้  4
สูตร โดยภายในงานไดรับเกียรติจากบรรดาเซเลบริตช
ี้ น
ั ้ นํา อาทิ คุณสิริน เลิศวรปรีชา, คุณพลอยพรรณ ศรีสะ
อาน
 ,
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ม.ล.พลอยนภัทร วีนุตพงษ, คุณกัลยภัทร ภักดีผดุงแดน, คุณจรสพรรณ สวัสดิวัตน, คุณมธุรดา วงศไว
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 ว
ู ด
 ี คุน
 ผลิน,

คุณป
 รียามล ธนวส
ิ ท
ุ ธิ์ และเหลาค
 นดงั ใ นแวดวงสงั คมอก
ี ม
 ากมาย ทีม
่ ารว
 มคน
 หา

เคล็ดลับจาก แพนทีน โปร-วี Break the Cycle ชวยลดปัญหาผมเสียซ้าํ ซาก ซึ่งงานแถลงขาวครัง้ นี้ไดรับการ
ตอนรับจากส่ อ
ื มวลชนอยางคับคงั ่  นับวา แพนทีน โปร-วี ถือเป็ นผูนําผลิตภัณฑดูแลเสนผม ที่เขาใจความตองการ
ของผูหญิงอยางแทจริง

สําหรับผูบริโภคท่ส
ี นใจกลุมผลิตภัณฑแพนทีน โปร-วี ทัง้  4 สูตร ไดแก แพนทีน โปร-วี โททัล แดมเมจ
แคร, แพนทีน โปร-วี แฮร ฟอล คอนโทรล, แพนทีน โปร-วี สมูท แอนด ซิลกี ้ และ แพนทีน โปร-วี
เนเจอร แคร ที่สามารถชวย Break the Cycle ลดปัญหาผมเสียซาํ ้ ซากใน 14 วัน* สามารถสอบถาม

ขอมูลผลิตภัณฑเพิมเติมไดท่ี ซูเปอรมารเก็ต และหางสรรพสินคาชน
ั ้ นําทั่วประเทศ ไดแลววันนี ้

