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Specification ของสารสกัดถั่วเหลือง (Manose RM-030)
1. ชื่ อวัตถุดิบ/ รหัส

: ส ารส กั ด ถั่ ว เห ลื อ ง/ ส กั ด ด้ ว ย aqueous alcoholic
process

2. องค์ ประกอบสํ าคัญ

: มี อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง fatty acids, isoflavones,
phytosterols และ saponins(1)

3. ชื่ อพืช/ Family

: ถั่ ว เ ห ลื อ ง (Glycine max (L.) Merr.)/
LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

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 genistein เป็ น
marker(1)
7. การละลายในตัวทําละลายต่ างๆ

: สามารถละลายในนํ้าและ ethanol

8. การปนเปื้ อนเชื้อ

: ไม่มี

9. ฤทธิ์ทางชี วภาพ

: มี ฤ ทธิ์ ต้านปฏิ กิ ริยาออกซิ เดชัน (2) ฤทธิ์ ต้านมะเร็ ง (3)
ฤทธิ์ ลดระดับ นํ้าตาลและไขมันในเลื อด(4) และมี ฤ ทธิ์
กระตุน้ ฮอร์ โมนเอสโตรเจน

10. การทดสอบความปลอดภัย

: ไม่พบการแพ้และระคายเคืองในอาสาสมัคร

11. การทดสอบประสิ ทธิภาพในสั ตว์ ทดลอง/ คน
: มีประสิ ทธิ ภาพต้านมะเร็ ง(3) ลดระดับนํ้าตาลและไขมัน
ในเลือดในสัตว์ทดลอง(4) และมีประสิ ทธิ ภาพทดแทน
ฮอร์ โมนเพศหญิงในอาสาสมัคร
12. การนําไปใช้ ในผลิตภัณฑ์ ยา อาหารเสริม หรือเครื่องสํ าอาง
: ผลิ ต ภัณ ฑ์ เสริ ม อาหารทดแทนฮอร์ โ มนเพศหญิ ง
สําหรับ สตรี วยั ทอง ผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารต้านมะเร็ ง
ผลิ ต ภัณ ฑ์ เสริ ม อาหารสํ า หรั บ ผู้ป่ วยเบาหวานและ

179 Moo 10 Tumbol Suthep, Mueng, Chiang Mai, Thailand 50200
Tel : 66-53-270182, 66-53-270041 fax : 66-53-270041 ext 12
E-mail : manose.researchcenter@gmail.com, support@manose.co Website: www.manose.co

Manose Health and Beauty Research Center
An International Leader in Research and Development of Natural Products

ไขมันในเลื อดสู ง และเป็ นผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสําอางช่วย
ให้ผมงอก ต้านริ้ วรอยและชะลอวัย
13. % ในผลิตภัณฑ์

: 0.1-5 %

14. การเก็บรักษาควรเก็บอย่ างไร

: เก็บในภาชะปิ ดสนิท ป้ องกันแสง ที่อุณหภูมิหอ้ ง

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

:
:

เอกสารอ้างอิง
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