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Specification ของสารสกัดข้ าวฟ่ าง (Manose RM-029)
1. ชื่ อวัตถุดิบ/ รหัส

: สารสกัดข้าวฟ่ าง/ สกัดด้วย aqueous alcoholic process

2. องค์ ประกอบสํ าคัญ

: มี อ งค์ ป ระกอบของ alkaloids, phenolic compounds
และ flavonoids(1)

3. ชื่ อพืช/ Family

: ข้ า ว ฟ่ า ง (Setaria italica (L.) P.Beauv)/
GRAMINEAE

4. ลักษณะทางกายภาพของวัตถุดิบ

: สารสกัดแห้งสี น้ าํ ตาลอมเหลืองและมีกลิ่นสมุนไพร

5. pH ของวัตถุดิบ

:5

6. การควบคุ ม คุ ณ ภาพมาตรฐานของวั ต ถุ ดิ บ : จัด ทํา HPLC finger print โดยใช้ flavonoids เป็ น
marker(1)
7. การละลายในตัวทําละลายต่ างๆ

: สามารถละลายในนํ้าและ ethanol

8. การปนเปื้ อนเชื้อ

: ไม่มี

9. ฤทธิ์ทางชี วภาพ

: มีฤทธิ์ ตา้ นปฏิกิริยาออกซิ เดชัน(1) ฤทธิ์ ลดระดับนํ้าตาล
และไขมันในเลือด(2)

10. การทดสอบความปลอดภัย

: ไม่พบการแพ้และระคายเคืองในอาสาสมัคร

11. การทดสอบประสิ ทธิภาพในสั ตว์ ทดลอง/ คน
: มี ประสิ ทธิ ภาพลดระดับนํ้าตาลและไขมันในเลื อดใน
อาสาสมัคร(2)
12. การนําไปใช้ ในผลิตภัณฑ์ ยา อาหารเสริม หรือเครื่องสํ าอาง
: ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางต้านริ้ วรอย และเป็ นผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหารสําหรับผูป้ ่ วยเบาหวานและผูป้ ่ วยไขมันใน
เลือดสู ง
13. % ในผลิตภัณฑ์

: 0.1-5 %

14. การเก็บรักษาควรเก็บอย่ างไร

: เก็บในภาชะปิ ดสนิท ป้ องกันแสง ที่อุณหภูมิหอ้ ง

15. ข้ อควรระวังในการใช้ (ถ้ ามี)
16. ราคา/ กิโลกรัม

: ไม่มี
:
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