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แบรนด์ ดังจากญี่ปุ่นมาถึงไทยแล้ว! พบกับ “ซู นาโอะ” ไอศกรีมน้ องใหม่ จากไทยกูลิโกะ
ที่นาความอร่ อยและสุ ขภาพดีจากการไม่ เติมน้าตาลทรายมาเจอกัน เปิ ดตัวครั้งแรกนอกประเทศญี่ปุ่น
จัดจาหน่ ายที่ 7-Eleven ในกรุงเทพและปริมณฑลตั้งแต่ วันที่ 16 มิถุนายน 2565

บริ ษทั ไทยกูลิโกะ จำกัด (กรุ งเทพ ประเทศไทย) ภูมิใจนำเสนอกำรเปิ ดตัวของไอศกรี มซูนำโอะในประเทศไทย
ที่นำควำมอร่ อยและสุ ขภำพดีจำกกำรไม่เติมน้ ำตำลทรำยมำเจอกัน
เพลิดเพลินกับไอศกรี มแมคคำเดเมียและอัลมอนด์ในรู ปแบบถ้วยได้
และนี่คือกำรเปิ ดตัวของแบรนด์ซูนำโอะครั้งแรกนอกประเทศญี่ปนุ่

เนื่องจำกซูนำโอะเป็ นไอศกรี มที่ไม่เติมน้ ำตำลทรำย ที่สอดคล้องกับแนวคิด ‘LOCABO’ รับรองโดยองค์กรของประเทศญี่ปนุ่ คือ
สมำคมอำหำร สันทนำกำรและสุ ขภำพ (โชคุ รำคุ เค็งโคเคียวไค) ที่ช่วยให้คนมีสุขภำพดี สนับสนุนโดยข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์
ซึ่งแนะนำให้บริ โภคปริ มำณคำร์โบไฮเดรตน้อยกว่ำ 10 กรัม สำหรับกำรรับประทำนของว่ำงต่อวัน
กรุงเทพ, ประเทศไทย, 16 มิถนุ ายน 2565
บริ ษทั ไทย กูลิโกะ เปิ ดตัวไอศกรี มซูนำโอะ แมคคำเดเมียและอัลมอนด์ ในวันที่ 16 มิถุนำยน 2022 เป็ นต้นไป จัดจำหน่ำยที่ 7Eleven ในกรุ งเทพและปริ มณฑล

ซูนำโอะ แมคคำเดเมียและอัลมอนด์ ไม่เติมน้ ำตำลทรำยและใยอำหำรสู ง ทำจำกถัว่ แมคคำเดเมียและอัลมอนด์ที่หอมมัน
ที่สำคัญใช้นมฮอกไกโดจำกประเทศญี่ปุ่นมำทำเป็ นส่วนผสมของนม
ทั้งนี้จำกประสบกำรณ์อนั ยำวนำนของกูลิโกะที่นำมำพัฒนำไอศกรี ม
จึงทำให้เนื้อไอศกรี มมีรสชำตินมเข้มข้นและเนื้อสัมผัสไอศกรี มเนียนนุ่ม
ซูนาโอะ รับรองรสชาติอร่ อยที่ไม่เติมน้าตาลทราย
ซูนำโอะเกิดจำกควำมต้องกำรที่จะสรรค์สร้ำงผลิตภัณฑ์ที่มีรสชำติที่เป็ นมิตรต่อสุขภำพที่มำกับควำมอร่ อย
ในขณะเดียวกันสำมำรถช่วยดูแลรู ปร่ ำงของเรำได้ดว้ ย ซูนำโอะถือกำเนิดขึ้นในเดือนกุมภำพันธ์ ปี 2560 ในประเทศญี่ปุ่น
โดยเปิ ดตัวจำกซีรีส์ไอศกรี ม ก่อนจะขยำยไปสู่บิสกิต รี ซอตโต และพำสต้ำ
ในประเทศไทย ผูบ้ ริ โภคกระตือรื อร้นมำกขึ้นที่จะควบคุมปริ มำณคำร์โบไฮเดรตให้อยูใ่ นระดับที่เหมำะสม
และรับประทำนอำหำรที่ประกอบด้วยส่วนประกอบที่ดีมีคุณภำพ ท่ำมกลำงกำรตระหนักรู ้ดำ้ นสุขภำพที่เพิม่ มำกขึ้น
ประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 50 ปี ในประเทศไทย
ในวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2565 ถือเป็ นวันก่อตั้งบริ ษทั ครบรอบ 100 ปี ของกูลิโกะกรุ๊ ป โดยในปี 2465 เป็ นวันที่ลูกอม “กูลิโกะ
คำรำเมล” ออกสู่ตลำด ขนมหวำนรสคำรำเมลนี้อุดมไปด้วยสำรอำหำรซึ่งเกิดจำกควำมเชื่อของผูก้ ่อตั้ง ริ อิจิ เอซำกิ
ที่ตอ้ งกำรยกระดับสุ ขภำพของผูค้ นให้ดีข้ นึ ผ่ำนอำหำร
หลังจำกนั้นก็มีผลิตภัณฑ์อีกมำกมำยที่ถูกคิดค้นเพื่อตอบสนองจุดประสงค์ของบริ ษทั นัน่ คือ “Healthier days, Wellbeing for
life,” แนวคิด ‘LOCABO’ จำกซูนำโอะคือสิ่ งที่มำสนับสนุนสุ ขภำพและควำมดูดีในชีวิตประจำวัน
บริ ษทั ไทย กูลิโกะเป็ นผูเ้ ล่นหลักในตลำดประเทศไทยมำกว่ำ 50 ปี ตั้งแต่ปี 2513
ประเทศไทยเป็ นหนึ่งในตลำดที่สำคัญของกูลิโกะในอำเซียน
โดยมีโรงงำนผลิตสิ นค้ำที่รับผิดชอบกำรจัดหำขนมและไอศกรี มของภูมิภำค
และนี่คือเหตุผลที่ทำงบริ ษทั พิจำรณำเลือกประเทศไทย เพื่อเปิ ดตัวซูนำโอะครั้งแรกนอกประเทศญี่ปุ่น เรำจะขยำยตลำด Health
& Wellness โดยมีกำรเปิ ดตัวแบรนด์ในประเทศอื่นในอนำคตต่อไป รอติดตำมได้เลย!
ซูนาโอะ เป็ นที่น่ายอมรับอย่างยิ่ง - หมอตั้ม นายแพทย์ดิษกุล ประสิทธิ์เรื องสุ ข
“ซูนำโอะสำหรับผมคือไอศกรี มเพื่อสุ ขภำพที่อร่ อย
และเหมำะกับคนไทยที่มองหำของหวำนที่เป็ นมิตรต่อสุ ขภำพ ในฐำนะที่ผมเป็ นทั้งเชฟ
และคุณหมอ ผมทรำบเป็ นอย่ำงดีว่ำของสุ ขภำพดีไม่จำเป็ นต้องรสชำติจืดหรื อไม่อร่ อยเสมอไป
เพียงแค่เรำต้องตรวจสอบปริ มำณน้ ำตำล และดูว่ำสิ่ งนั้นใช้ส่วนผสมอื่นๆเพื่อทดแทนควำมมัน
ควำมหวำนที่ขำดหำยไปหรื อไม่
โดยเฉพำะผูป้ ่ วยเบำหวำน สิ่ งที่ควรระวังคือกำรควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือด
ถ้ำคุณรับประทำนของหวำนที่มีน้ ำตำล
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จะทำให้ตกอยูใ่ นภำวะเสี่ ยงที่น้ ำตำลในเลือดจะสู งขึ้นอย่ำงรวดเร็ว แม้คุณจะเลือกทำนของหวำนน้ ำตำลน้อย
คุณอำจจะยังต้องแลกกับกำรทำนอำหำรที่ชื่นชอบอย่ำงอื่นน้อยลง ซูนำโอะเป็ นไอศกรี มที่ไม่เติมน้ ำตำลทรำย
คุณจะได้ไม่ตอ้ งกังวลกับกำรรับประทำนสิ่ งต่ำงอีกต่อไป และสำมำรถมีควำมสุ ขกับไอศกรี มแสนสดชื่นได้โดยไม่ตอ้ งรู ้สึกผิด”
‘LOCABO’ คืออะไร ? - นพ. ซาโตรุ ยามาดะ กรรมการบริหารทีส่ มาคมอาหาร สันทนาการ และสุ ขภาพ (โชคุ ราคุ
เค็งโคเคียวไค)
LOCABO คือกำรกำหนดปริ มำณคำร์โบไฮเดรตอย่ำงพอควร= กำรได้รับปริ มำณคำร์โบไฮเดรตที่เหมำะสม
ซึ่งสนับสนุนโดยสมำคมอำหำร สันทนำกำร และสุ ขภำพ (โชคุ รำคุ เค็งโคเคียวไค)
คำร์โบไฮเดรตคือหนึ่งในสำรอำหำรหลักสำมชนิด และเป็ นปัจจัยที่ทำให้ปริ มำณน้ ำตำลกลูโคสสู งขึ้นหลังมื้ออำหำร
กำรจำกัดคำร์โบไฮเดรตสำมำรถลดกำรเพิ่มขึ้นของระดับน้ ำตำลในเลือดหลังมื้ออำหำรได้
สิ่ งที่สำคัญคือสิ่ งที่คุณควรยังสำมำรถเพลินกับของอร่ อยและมีสุขภำพดีโดยไม่ตอ้ งห้ำมตัวเองกับกำรรับประทำนมำกเกินไป
คุณเพียงต้องบริ โภคคำร์โบไฮเดรต 20-40 ก. ต่อมื้ออำหำร และ 10 ก. สำหรับของหวำน
เพื่อให้ปริ มำณคำร์โบไฮเดรตอยูท่ ี่ 70-130 ก. ต่อวัน โดยไม่มีขอ้ จำกัดเรื่ องแคลอรี่ ไขมัน
หรื อโปรตีน
ตรำบใดที่คุณยังระมัดระวังเรื่ องปริ มำณคำร์โบไฮเดรต
คุณก็สำมำรถทำนได้เยอะเท่ำที่ตอ้ งกำร
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ข้ อมูลผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์

ซูนาโอะ <แมคคาเดเมียและอัลมอนด์ >

รูปภาพ

ประเภท

ไอศกรีม

หนึ่งหน่ วยบริโภค

1 ถ้ วย (81 ก.)

ราคา

69 บาท

ช่ องทางขาย

7-Eleven

พื้นที่การขาย

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
• รสชาติหอมมันจากถั่วแมคคาเดเมียและอัลมอนด์

Product Features • ใส่ นมสดเพิม่ เพื่อเพิม่ ความเข้ มข้นให้ ไอศกรีม
• ผลิตในประเทศญีป่ ุ่ น และนาเข้ ามาในประเทศไทย
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■สถำนที่จดั จำหน่ำย

7-Eleven ในกรุ งเทพมหำนครและปริ มณฑล
7-Eleven Online https://7eleventh.page.link/omTQ
■กำรติดต่อสื่ อสำร
Thai Glico Website: https://www.glico.com/th/
Facebook: Glico ice https://www.facebook.com/glicoiceTH/
Instagram: GLICO ICE TH https://instagram.com/glicoice_th
YouTube: Glico ice TH https://www.youtube.com/channel/UCKQXo4IvrtUKZPAwkSSdyLg
SUNAO Brand Website (Japanese) https://cp.glico.com/sunao/

ติดต่ อสอบถามด้านข่ าวสารและสื่ อ:
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
พิชชำ ศักด์มงั กร, บริ ษทั ไทย กูลิโกะ จำกัด
Email: pitcha.sakmangkorn@glico.com

เกี่ยวกับกูลิโกะ
Yuko Takatani (Ms.), Regional PR Manager, Glico Asia Pacific Pte. Ltd.
Email: glico-singapore@glico.com
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เกี่ยวกับกูลิโกะ
ในวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2565 ถือเป็ นวันก่อตั้งบริ ษทั ครบรอบ 100 ปี ของกูลิโกะกรุ๊ ป โดยในปี 2465 เป็ นวันที่ลูกอม “กูลิโกะ
คำรำเมล” ในกล่องสี แดงที่เป็ นเอกลักษณ์ได้ถือกำเนิดขึ้น ถือเป็ นธุรกิจของเอซำกิ กูลิโกะ ที่มำจำกควำมยึดมัน่ ในปรัชญำ
“พัฒนำสุ ขภำพของสำธำรณะผ่ำนอำหำร” กูลิโกะ คำรำเมลเป็ นผลิตภัณฑ์แรกของบริ ษทั
ที่เกิดจำกนวัตกรรมควำมคิดสร้ำงสรรค์จำกผูก้ ่อตั้งบริ ษทั นำย ริ อจิ ิ เอซำกิ
จำกจุดเริ่ มต้นพนักงำนทุกคนร่ วมกันสร้ำงผลงำนด้วยใจเพื่อพัฒนำสุ ขภำพและคุณภำพชีวิตของผูค้ น
และควำมเชื่อนี้ก็ขยำยจำกเพียงแค่ขนมไปสู่สินค้ำประเภทไอศกรี ม อำหำรแปรรู ป ของหวำน นม สิ นค้ำสำหรับเด็กทำรก
ส่วนประกอบอำหำร และวัตถุดิบสำหรับเครื่ องสำอำงและสิ นค้ำสุขภำพ
https://www.glico.com/global/

เกี่ยวกับบริษัทไทย กูลิโกะ
บริ ษทั ไทย กูลิโกะเป็ นผูเ้ ล่นหลักในตลำดในประเทศไทยมำกว่ำ 50 ปี ตั้งแต่ปี 2513
ประเทศไทยเป็ นหนึ่งในตลำดที่สำคัญของกูลิโกะในอำเซียน
โดยมีโรงงำนผลิตสิ นค้ำที่รับผิดชอบกำรจัดหำขนมและไอศกรี มของภูมิภำค
Thai: https://www.glico.com/th/
English: https://www.glico.com/th/en/

-สิ้ นสุ ด-
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