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ขอกําหนดผลิตภัณฑ : ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง 007
ชื่อ
:
เลขทะเบียน อย.
:
สารสําคัญที่เปนองคประกอบ :

ครีมพอกหนา
50-1-5901631
ประกอบดวยสวนผสมจากสารสกัดสมุนไพรไทย ซึ่งไดแก มะหาด
(Artocarpus lacucha) โกฐพุงปลา (Terminalia chebula gall)
และขมิ้นชัน (Curcuma longa Rhizome) ที่เก็บกักในอนุภาคนา
โน

ลักษณะเฉพาะ :
- ลักษณะทางกายภาพ
: ครีมสีเหลืองออน
- pH
: 5
- กลิ่น
: มีกลิ่นสมุนไพร
การควบคุมมาตรฐาน
: จัดทํา HPLC fingerprint โดยใช gallic acid เปน marker
ฤทธิ์ทางชีวภาพ :
- ผลิตภัณฑดังกลาวมีฤทธิ์ตานอักเสบโดยยับยั้งการหลั่ง nitric oxide ใน macrophage (RAW
264.7)
- ผลิตภัณฑดังกลาวมีฤทธิ์ตานอักเสบโดยยับยั้งการสลายตัวดวยความรอนของ albumin ในไข
ขาว
- ผลิตภัณฑดังกลาวมีฤทธิ์ตานอักเสบโดยยับยั้งการบวมในหูหนู Wistar rats ที่ถูกเหนี่ยวนําให
บวมดวย EPP (ethyl phenyl propiolate)
การทดสอบประสิทธิภาพในคน
: มีประสิทธิภาพชวยใหผิวขาว ลดริ้วรอย และรักษาสิว
การปนเปอนเชื้อ
: ไมมี
การทดสอบความปลอดภัย
: ไมพบการแพและระคายเคืองในอาสาสมัครซึ่งทดสอบโดย
วิธี closed patch test
ความคงตัว
: ผานการทดสอบความคงตัวทางกายภาพและเคมีโดยวิธี
freeze-thaw cycle โดยเก็บที่อุณหภูมิ 45 และ 4 ºC
จํานวน 6 cycles
อายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 30 ºC : 5 ป
ขอบงใชและการนําไปใช
: ใชทาบนผิวหนาและลําคอแลวทิ้งไวเปนเวลา 20-30 นาที
แลวเช็ดออกดวยกระดาษทิชชูกอนการลางหนา โดยใชทา
วันละหนึ่งครั้งกอนนอน
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ภาชนะบรรจุและการเก็บรักษา

:

ขอควรระวัง

:

บรรจุขนาด 5-10-20 กรัม ในหลอด/ เก็บในที่แหงและเย็น
และปองกันแสง
- สําหรับใชภายนอกเทานั้น
- หลีกเลี่ยงการสูดดมและอยาใหเขาตา
- ลางออกและหยุดใชเมื่อเกิดอาการไมพึงประสงค
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Product Specification : Cosmetic Product 007
(ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง)
Name

: Face Mask (for whitening, anti-wrinkle and anti-acne)
(ครีมพอกหนา)
Thai FDA Registration No. : 50-1-5901631
Active Compositions
: Containing natural products from Thai medicinal plants including
Monkey Jack/ มะหาด (Artocarpus lacucha), Kot-Pung-Pla/ โกฐ
พุงปลา (Terminalia chebula gall) and Tumeric/ ขมิ้นชัน (Curcuma
longa Rhizome) encapsulated in nanovesicles
Characteristics :
- Physical appearance
: Yellowish semi-solid cream
- pH
: 5
- Odor
: Light specific herbal odor
Standardization
: HPLC fingerprint by using gallic acid as a marker
Biological activities :
- Anti-inflammation activities by inhibiting the release of nitric oxide in macrophage
(RAW 264.7)
- Anti-inflammation activities by inhibiting the denaturation by heat of albumin from egg
white
- Anti-inflammation activity in EPP (ethyl phenyl propiolate) induced ear edema of
Wistar rats
Clinical Performance : Whitening, anti-wrinkle and anti-acne
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 face and neck and left for 20-30 minute, then wipe off
with tissue paper before cleansing with face cleanser or water.
Use once daily in the evening before bed-time.
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Packaging and Storage : 5-10-20 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

