สารสกัดไลโคปีน
ป้องกันผิวจากการถูกทำ�ลายโดยแสงแดด ป้องกันอาการผื่นแพ้ผิวหนัง
และเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยลดสิวอักเสบ และ
ผมร่วงที่เกิดจากฮอร์โมนเพศชายสูงเฉพาะที่ได้ มีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันโรคหัวใจ และหลอดเลือด และปรับสมดุลโคเลสเตอรอล มีงานวิจยั
ลดต่อมลูกหมากอักเสบ ป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด
และมะเร็งตับอ่อน
สารสกัดจากใบบัวบก
ช่วยเสริมสร้าง และกระตุ้นการสร้างเส้นใยคอลลาเจน และอิลาสติน
ช่วยให้แผลหายเร็ว ต้านอนุมูลอิสระ
สารสกัดจากกระเทียม
ช่วยกระตุ้นภูมิต้านทาน ช่วยให้ผิวหนังมีสุขภาพดี และแข็งแรง ปรับ
สมดุลไขมันในเลือด
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สารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่
มีสารสำ�คัญคือ ซาโปนิน (Saponin) แทนนิน (Tanin) ลิวโคไซยานิน
(Leucocyanin) แอนโทไซยานิน (Anthocyanin) และสารในกลุมฟลาโวนอยด์
อีกหลายชนิด
สารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่เพื่อความงาม
• ลดเลือนริว้ รอย และชะลอริว้ รอยของผิว กระตุน้ การผลิตเส้นใยคอลลาเจน
และอิลาสตินใต้ผิวหนัง และยังมีฤทธิ์ยับยั้งความเสื่อมของเส้นใยคอลลาเจน
และอิลาสติน รวมทั้งสารไฮยาลูโรนิก แอซิด ที่ท�ำ หน้าที่อุ้มน้�ำ ใต้ผิวด้วย โดย
การยับยั้งเอนไซม์ในการย่อยสลายคอลลาเจน อิลาสติน ให้ผลในการเพิ่ม
คอลลาเจน อิลาสติน และไฮยาลูโรนิก แอซิดใต้ผิว ทำ�ให้ผิวเรียบ กระชับขึ้น
ผิวอ่อนนุ่มชุ่มชื้นขึ้น อุ้มน้ำ�มากขึ้น ลดเลือนริ้วรอยทั้งริ้วรอยตื้น และ
ริ้วรอยลึก ทำ�ให้ผิวที่หย่อนคล้อยกระชับเต่งตึง และนวลเนียนขึ้น
• ลดเลือนฝ้า กระ รอยด่างดำ� ยับยัง้ การสร้างเม็ดสี โดยยับยัง้ เอนไซม์ไทโรซิเนส
(Tyrosinase Inhibitor) ทำ�ให้ลดเลือนฝ้า รอยดำ� และความหมองคล้�ำ ของ
ผิวพรรณ นอกจากนี้ยังปกป้องผิวจากรังสี UVB ซึ่งกระตุ้นให้เกิดฝ้าและ
ความหมองคล้ำ�
• ปรับสมดุลความเป็นกรดของผิว ปรับความสมดุลของผิวให้อยูท่ ่ี pH 5 – 5.5
ซี่งเป็น pH ที่เหมาะสมสำ�หรับผิวพรรณ
• เพิม่ ความชุม่ ชืน้ ให้กบั ผิว โดยการยับยัง้ เอนไซม์ทส่ี ลายกรดไฮยาลูโรนิก แอซิด
ใต้ผิว
• ลดความมันของผิวหน้า โดยการควบคุมการทำ�งานของต่อมไขมัน ไม่ให้
ผลิตไขมันมากเกินไป ซึง่ จะก่อให้เกิดสิว หน้ามัน และหนังศีรษะมัน เป็นรังแค
• ต้านอนุมูลอิสระ สารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่ออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมน SOD
ต้านอนุมูลอิสระภายในเซลล์
สารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่เพื่อสุขภาพ
• ปรับสมดุลน้ำ�ตาลในเลือด และลดภาวะที่เซลล์ร่างกายดื้อต่อฮอร์โมน
อินซูลนิ และยังยัง้ พยาธิสภาพต่างๆทีเ่ กิดในผูป้ ว่ ยเบาหวาน ได้แก่ ต้อกระจก
จอตาเสื่อม หลอดเลือดทั่วร่างกายถูกทำ�ลาย ไตเสื่อม เส้นประสาทส่วน

ปลายเสื่อม โดยการไปยับยั้งฮอร์โมนชื่อ อัลโดส รีดักเทส (Aldose Reductase) ทีเ่ ป็นสาเหตุให้เกิดความเสือ่ ม และพยาธิสภาพต่างๆในผูป้ ว่ ย
เบาหวาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคต้อกระจก ป้องกันเส้นประสาทเสื่อม
และความจำ�เสื่อมในหนูทดลองที่เป็นเบาหวาน
• ช่วยลดน้ำ�หนัก ให้ผลยับยั้งเอนไซม์ชื่อ อัลฟา กลูโคซิเดส (Alpha
Glucosidase Inhibitor) ซึง่ ป้องกันไม่ให้รา่ งกายย่อยคาร์โบไฮเดรตให้กลายเป็น
น้ำ�ตาลโมเลกุลเล็ก ทำ�ให้ป้องกันโรคอ้วนได้อีกด้วย และยังยับยั้งเอนไซม์
ชื่อ โปรตีน ไทโรซิเนส ฟอฟฟาเทส (Protein tyrosinase phosphatase
Inhibitor) ซึ่งมีผลให้ฮอร์โมนเลปตินซึ่งทำ�ให้เกิดความรู้สึกอิ่ม ทำ�งานได้
อย่างดี
• ยับยั้งเซลล์มะเร็งหลายชนิดในหลอดทดลอง ได้แก่ เซลล์มะเร็งกระเพาะ
อาหาร เซลล์มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ เซลล์มะเร็งช่องปาก ต่อมลูกหมาก เซลล์
มะเร็งปอด เซลล์มะเร็งตับ เซลล์มะเร็งหลอดลม เซลล์มะเร็งปากมดลูก
เซลล์มะเร็งเต้านม เซลล์มะเร็งรังไข่ และยับยั้งการเกิดเนื้องอกหลายชนิด

สารสกัดจากเปลือกมังคุด
สารสำ�คัญในเปลือกมังคุดมีหลายกลุ่มได้แก่ สารแทนนิน (Tannin) มีฤทธิ์
สมานแผลช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น สารแมงโกสทิน (mangostin) มีฤทธิ์
ช่วยลดอาการอักเสบ และต้านเชือ้ แบคทีเรียทีท่ �ำ ให้เกิดหนอง ต้านอนุมลู อิสระ
ช่วยเพิม่ ภูมคิ มุ้ กันของร่างกาย และมีคณ
ุ สมบัตใิ นการยับยัง้ เซลล์มะเร็ง และ
มีฤทธ์ิในการยับยั้งเชื้อ HIV ที่ก่อให้เกิดโรคเอดส์ได้อีกด้วย สารแซนโทน
(xanthones) มีฤทธิล์ ดการอักเสบ และมีฤทธิใ์ นการยับยัง้ เชือ้ ราทีเ่ ป็นสาเหตุ
ของโรคผิวหนัง และกลากได้เป็นอย่างดีอีกด้วย สารสกัดจากเปลือกมังคุด
มีคณ
ุ สมบัตยิ บั ยัง้ แบคทีเรียทีก่ อ่ สิวได้ และยังออกฤทธิต์ า้ นเชือ้ สิวอักเสบได้ดี
และเป็นสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง ลดโอกาสเกิดรอยแผลเป็น
จากสิวอักเสบ และใช้ในการป้องกัน และรักษาสิวอักเสบได้ ปกป้องผิวจาก
แสงแดด
ประโยชน์ ในด้านเภสัชวิทยาอื่นๆ คือ ต้านอักเสบ บรรเทาอาการแพ้
ปรับสมดุลความดันโลหิต และโคเลสเตอรอลในเลือด บำ�รุงสภาพ
ภายในกระเพาะอาหาร ช่วยในการย่อยอาหาร ซ่อมภาวะลำ�ไส้รั่ว
ช่วยให้ทางเดินปัสสาวะมีสภาพที่ดีขึ้น ยับยั้งการเติบโตของเซลล์
มะเร็งในตับ ตับอ่อน มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่

