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ขอกําหนดผลิตภัณฑ : ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง 006
ชื่อ
:
เลขทะเบียน อย.
:
สารสําคัญที่เปนองคประกอบ :

ลักษณะเฉพาะ :
- ลักษณะทางกายภาพ
- pH
- กลิ่น
การควบคุมมาตรฐาน

ครีมนวดบํารุงผิว
50-1-5901633
ประกอบด ว ยส ว นผสมของสารธรรมชาติ จ ากสมุ นไพรไทย ซึ่ ง
ไดแก น้ํามันรําขาว (Oryza sativa Bran) สารสกัดเถาเอ็นออน
(Cryptolepis buchanani Roem. & Schult) เจตมูลเพลิงแดง
(Plumbago indica) ขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) และไพล
(Zingiber montanum (Koenig) Link ex Diet) ที่เก็บกักในอนุภาค
นาโน
:
:
:
:

ครีมสีน้ําตาลออน
5
มีกลิ่นสมุนไพร
จัดทํา HPLC fingerprint โดยใช γ-oryzanol หรื อ
curcumin หรือ piperine เปน marker

ฤทธิ์ทางชีวภาพ :
- ผลิตภัณฑดังกลาวมีฤทธิ์ตานอักเสบโดยยับยั้งการหลั่ง nitric oxide ใน macrophage (RAW
264.7) เทากับ 59.60±1.31% ที่ความเขมขน 5 mg/ml ในขณะที่สารมาตรฐาน triamcinolone
acetonide มีฤทธิ์ตานอักเสบเทากับ 42.59±2.28%
- ผลิตภัณฑดังกลาวมีฤทธิ์ตานอักเสบโดยยับยั้งการสลายตัวดวยความรอนของ albumin ในไข
ขาว โดยมีคา IC 50 เทากับ 8.67 mg/ml ซึ่งคิดเปน 0.27 เทาของสารมาตรฐาน diclofenac ซึ่ง
มีคา IC 50 เทากับ 2.38 mg/ml
- ผลิตภัณฑดังกลาวมีฤทธิ์ตานอักเสบโดยยับยั้งการบวมในหูหนู Wistar rats ที่ถูกเหนี่ยวนําให
บวมดวย EPP (ethyl phenyl propiolate) เทากับ 75.43±14.93% ที่เวลา 30 นาที ซึ่งคิดเปน
1.33 เทาของผลิตภัณฑยาตานอักเสบมาตรฐาน diclofenac gel (1%) ซึ่งมีฤทธิ์ตานอักเสบ
เทากับ 56.57±12.20%
การทดสอบประสิทธิภาพในคน : มีประสิทธิภาพลดการอักเสบ แกปวดและเคล็ดขัดยอก
การปนเปอนเชื้อ
: ไมมี
การทดสอบความปลอดภัย
: ไมพบการแพและระคายเคืองในอาสาสมัครซึ่งทดสอบโดย
วิธี closed patch test
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ความคงตัว

:

อายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 30 ºC :
ขอบงใชและการนําไปใช
:
ภาชนะบรรจุและการเก็บรักษา

:

ขอควรระวัง

:

ผ านการทดสอบความคงตั ว ทางกายภาพและเคมี โ ดยวิ ธี
freeze-thaw cycle โดยเก็บที่อุณหภูมิ 45 และ 4 ºC
จํานวน 6 cycles
5 ป
ใชทาบนผิวหนัง คอ เอว หลัง และขอ (เขา ขอเทา นิ้ว
ขอตอ ขอมือ ฯลฯ) หรือบริเวณที่ตองการ
บรรจุขนาด 15-25-50 กรัม ในขวดหรือหลอด/ เก็บในที่แหง
และเย็นและปองกันแสง
- สําหรับใชภายนอกเทานั้น
- หลีกเลี่ยงการสูดดมและอยาใหเขาตา
- ลางออกและหยุดใชเมื่อเกิดอาการไมพึงประสงค

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

Product Specification : Cosmetic Product 006
(ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง)
Name

: Skin Nourishing Massage Cream (for pain and sprain)
(ครีมนวดบํารุงผิว)
Thai FDA Registration No. : 50-1-5901633
Active Compositions
: Containing natural products from Thai medicinal plants including
Rice Bran/ รําขาว (Oryza sativa Bran), Thao En-on/ เถาเอ็นออน
(Cryptolepis buchanani Roem. & Schult), Pepper/ พริกไทย (Piper
nigrum), Rose-colored Leadwort/ เจตมูลเพลิงแดง (Plumbago
indica), Tumeric/ ขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) and Plai/ ไพล
(Zingiber montanum (Koenig) Link ex Diet) encapsulated in
nanovesicles
Characteristics :
- Physical appearance
: Light brownish semi-solid cream
- pH
: 5
- Odor
: Light specific herbal odor
Standardization
: HPLC fingerprint by using γ-oryzanol or curcumin or
piperine as a marker
Biological activities :
- Anti-inflammation activities by inhibiting the release of nitric oxide in macrophage
(RAW 264.7) of 59.60±1.31% at 5 mg/ml in comparing to the standard triamcinolone
acetonide of 42.59±2.28%
- Anti-inflammation activities by inhibiting the denaturation by heat of albumin from egg
white at the IC 50 value of 8.67 mg/ml of 0.27 fold of the standard drug, diclofenac
which gave the IC 50 value of 2.38 mg/ml
- Anti-inflammation activity in EPP (ethyl phenyl propiolate) induced ear edema of
Wistar rats at 30 minutes of 75.43±14.93% of 1.33 folds of the standard
anti-inflammatory drug, diclofenac gel (1%) which gave 56.57±12.20%
Clinical Performance : Reduce inflammation and pain/ sprain
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Microbial Contamination : None
Safety Evaluation
: No skin irritation in human volunteers by the closed patch test
Stability
: Physical and chemical stability by the freeze-thaw process (45
and 4 ºC) of 6 cycles
Shelf life at 30 ºC
: 5 years
Indication and use
: Apply on skin, neck, waist, back and joints (knees, ankles, finger
joints, wrist etc.) where needed
Packaging and Storage : 15-25-50 grams in a bottle / keep in dry and cool place protected
from light
Precaution
: - For external use only
- Avoid getting into eyes
- Rinse off and stop using when there is any undesirable effects

