
 
 
 
 

 
ขอกําหนดผลิตภณัฑ : ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง 008   

 

ชื่อ   : บาลมนํ้าหอม 

เลขทะเบียน อย. : 50-1-5901634 

สารสําคัญที่เปนองคประกอบ  : ประกอบดวยสวนผสมของนํ้ามันหอมระเหยจากสมุนไพรไทย ซ่ึง 

   ไดแก ลาเวนเดอร (Lavandula angustifolia) มะลิ (Jasminum  

   officinale) และกุหลาบ (Rosa centifola) ท่ีเก็บกักในอนุภาคนาโน 

ลักษณะเฉพาะ :  

 - ลักษณะทางกายภาพ  :   ข้ีผึ้งสีเหลืองออนๆ  

 - pH  : 5 

 - กลิ่น  : มีกลิ่นสมุนไพร 

การควบคุมมาตรฐาน  : จัดทํา HPLC fingerprint โดยใช γ-oryzanol เปน marker 

การทดสอบประสิทธิภาพในคน :  อาสาสมัครมีความพึงพอใจตอลักษณะทางกายภาพของ

   ผลิตภัณฑ 

การปนเปอนเชื้อ : ไมมี 

การทดสอบความปลอดภัย  : ไมพบการแพและระคายเคืองในอาสาสมัครซ่ึงทดสอบโดย

  วิธี closed patch test  

ความคงตัว  : ผานการทดสอบความคงตัวทางกายภาพและเคมีโดยวิธี 

  freeze-thaw cycle โดยเก็บท่ีอุณหภูมิ 45 และ 4 ºC  

  จํานวน 6 cycles 

อายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 30 ºC : 5 ป 

ขอบงใชและการนําไปใช  : ใชทาบนผิวหนัง คอ เอว หลัง และขอ (เขา ขอเทา น้ิว ขอ

  ตอ ขอมือ ฯลฯ) หรือบริเวณท่ีตองการเพื่อใหมีกลิ่นหอม

  และผอนคลาย 

ภาชนะบรรจุและการเก็บรักษา  : บรรจุขนาด 5-10-20 กรัม ในขวด/เก็บในท่ีแหงและเย็น

  และปองกันแสง 

ขอควรระวัง : - สําหรับใชภายนอกเทาน้ันและอยาใหเขาตา 

                - ลางออกและหยุดใชเม่ือเกิดอาการไมพึงประสงค 
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Product Specification : Cosmetic Product 008   

(ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง) 

 

Name   : Perfumery Balm (for perfuming and relaxing) 

    (บาลมนํ้าหอม) 

Thai FDA Registration No. : 50-1-5901634 

Active Compositions  :  Containing natural products from aromatic volatile oil of Thai  

    medicinal plants including Lavender/ ลาเวนเดอร (Lavandula  

    angustifolia), Jasmine/ มะลิ (Jasminum officinale) and Rose/  

    กุหลาบ (Rosa centifola) encapsulated in nanovesicles 

Characteristics :  

 - Physical appearance  :   Light yellowish semi-solid ointment  

 - pH  : 5 

 - Odor  : Specific floral odor 

Standardization  : HPLC fingerprint by using γ-oryzanol as a marker 

Clinical Performance : Satisfaction of human volunteers on the product characteristics 

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 for long lasting perfuming and 

   relaxing 

Packaging and Storage : 5-10-20 grams in a glass 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 
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