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Product Specification : Cosmetic Product 002   

(ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง) 

 
Name   : Hair Lotion Spray 

    (แฮรโ์ลชัน่สเปรย)์ 

Thai FDA Registration No. : 50-1-5901303 

Active Compositions  :  Containing natural products of cocktails from extracts of Thai 

    medicinal plants including Sorghum/ ขา้วฟ่าง (Sorghum bicolor), 

   Soy Bean/ ถัว่เหลอืง (Glycine max (L.) Merrill), Pamelo/ สม้โอ  

   (Citrus maxima (Burm.) Merrill), Butterfly Pea/ อญัชนั (Clitoria  

   ternatea L.) and Tamarind/ มะขาม (Tamarindus indica L.)  

   encapsulated in nanovesicles 

Formulation :  

 

Characteristics :  

 - Physical appearance  :   Dark brownish clear solution  

 - pH  : 5 

 - Odor  : Specific herbal odor 
 

 % INCI (CTFA- Declaration /  

EU-Declaration) 

Ethanol 40.0 Ethyl alcohol 

Glycerine 5.0 Glycerine 

Sorbitol 5.0 Sorbitol 

Phospholipids 0.5 Lecithin 

Soy Bean Extract (ถัว่เหลอืง) 0.5 Glycine max seed extract 

Sorghum Extract (ขา้วฟ่าง) 0.5 Sorghum bicolor leaf/stem extract 

Pamelo Extract (สม้โอ) 0.5 Citrus maxima peel extract 

Butterfly Pea Extract (อญัชนั) 0.5 Clitoria ternatea Linn. flower extract 

Tamarind Extract (มะขาม) 0.5 Tamarindus indica Linn. leaf extract 

Cholesterol 0.2 Cholesterol 

Deionized Water ad100 Aqua 
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 - Particle size and zeta potential : Particle size in nanosize range of 19.17±1.01 nm 

   with the zeta potential value of (-) 4.67±0.33 mV 

Standardization  : Phytochemicals including linoleic acid (1.84 mg/g), quercetin  

   (8.22 µg/g) and anthocyanin (8.00 µg/g)  are used as markers for 

   HPLC fingerprints as the control of standardization and product 

   uniformity  

Biological activities : 

 -  Antioxidation activity by scavenging of DPPH free radical and inhibiting of lipid  

  perexidation at the SC50 and IPC50 values of more than 1000 mg/ml 

 - Anti-inflammation activity by the inhibition of denaturation by heat of albumin from egg 

  white with the IC50 value of 10.61 mg/ml in comparing to the standard inflammatory 

  drug, diclofenac which gave the IC50 value of 2.38 mg/ml 

 -  Stimulation of melanin (melanogenesis) by stimulating melanin pigment production and 

  stimulation of the activity of tyrosinase in melanoma cells (B16F10) at the relative ratio 

  of melanin content and relative ratio of tyrosinase activity at 115.66±16.11 and  

  117.89±12.13% of 1.08 and 0.92 folds of theoplylline, respectively 

Animal study : 

 - Increase numbers of hair on aged black mice more than the negative control and  

  the dutasteride groups after 6 weeks of topical application 

 - In histopathology observation, increase of hair follicle numbers of the aged black mice 

  more than the negative control and the dutasteride groups after 3 and 6 weeks of  

  topical application 

 - More numbers of growth and density of hair on rabbit’s back in comparing to the  

  negative control and the group applied with 5% minoxidil 

 - No irritation of the product when applied on the shaved rabbit’s back 

Clinical Performance : 

 - When tested in 15 human volunteers for 8 weeks in comparing to 1% minoxidil,  

  most volunteers give an increased number of hair with decreasing of falling hair  

  more than when applied with 1% minoxidil 

Microbial Contamination : None 

Safety Evaluation : No skin irritation in human volunteers 
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Stability  : Physical and chemical stability by the freeze-thaw process (45 

   and 4 ºC) of 6 cycles using linoleic acid and quercetin as markers 

   indicating of linoleic acid and quercetin remaining of about 95 

   and 74% respectively after the test 

Shelf life at 30 ºC : 5 years 

Indication : Spray on the hair, hair base or scalp where is canities and hair 

   loss or less hair with 1 minute massage every day, after  

   shampooing in the evening without rinsing off and shampooing in 

   the next morning. Use continuously for 1-2 months. 

Packaging and Storage : 50 ml in a bottle with sprayer/ keep in dry and cool place  

   protected from light 

Precaution : For external use only, avoid inhalation and get into eyes. If there 

    is any undesirable effect, wash out immediately and stop using. 
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บทนํา 

 Hair Lotion Spray (แฮรโลช่ันสเปรย) เปนผลิตภัณฑเวชสําอางซ่ึงเปนนวัตกรรมจากการวิจัยอยางเปนระบบ

ของ “มาโนเซ” ท่ีมีการใชเทคโนโลยีถุงขนาดเล็กในการนําสงสารสําคัญจากธรรมชาติเขาสูผิวหนังในชั้นท่ีลึกลงไปไดอยาง

มีประสิทธิภาพและปลอดภัยเพ่ือกระตุนใหผมหงอกมีสีดํา ชวยบํารุงรากผมใหแข็งแรง ปองกันผมรวงและชวยใหผมงอกได

ภายใน 8 สัปดาห 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 1 : กลไกการเกิดผมหงอกท่ีเกิดจากการลดลงของการสรางเม็ดสีเมลานินของเซลลเมลาโนไซด 

 
 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 : วัฏจักรการรวงของเสนผม 

 

 โดยท่ัวไป ผลิตภัณฑยอมสีผมประกอบดวยสารเคมีท่ีมีฤทธิ์เปนกรดและดาง เชน ไฮโดรเจนเปอรออกไซด ฟนิลิน

ไดอะมีน แอมโมเนีย ซิลเวอรไนเตรตและเลตอะซีเตท เปนตน ซ่ึงสารเคมีเหลานี้กอใหเกิดความระคายเคืองตอหนังศีรษะ 

ทําใหผิวหนังเปนแผล รวมท้ังเกิดโรคภูมิแพ หนังศีรษะแหง และอาจทําใหเปนโรคมะเร็งหนังศีรษะได 

วิสัยทัศน : ผูนําระดับนานาชาติในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑธรรมชาติ 
Vision : An international leader in research and development of natural products 

www.manose.co 

Hair Lotion Spray  แฮรโลชั่นสเปรย 

Thai herbal extract with nanotechnology innovation 
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องคประกอบใน Hair Lotion Spray (แฮรโลชั่นสเปรย ) ไดแกสารสกัดสมุนไพร cocktails ของขาวฟาง 

(Sorghum bicolor), ถ่ัวเหลือง (Glycine max (L.) Merrill), สมโอ ( 18Citrus maxima (Burm.) Merrill), ดอกอัญชัน 

(Clitoria ternatea L.) และใบมะขาม (Tamarindus indica L.) เก็บกักในอนุภาคขนาดนาโน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

รูปท่ี 3 : สมุนไพรตางๆ ท่ีเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑไดคัดเลือกจากฐานขอมูลตํารับยาสมุนไพรไทย  

“มโนสรอย 3” ซ่ึงรวบรวมตํารับยาตางๆ จากเขตลานนาในภาคเหนือตอนบนของไทย (8 จังหวัด)  

และท่ัวทุกภาคของประเทศไทยไวมากกวา 200,000 ตํารับ   

 % INCI (CTFA- Declaration /  

EU-Declaration) 

เอธานอล  400 มก. Ethyl alcohol 

กลีเซอรีน  50 มก. Glycerine 

ซอบิทอล  50 มก. Sorbitol 

เลคซิธิน  5 มก. Lecithin 

สารสกัดดอกอัญชัน  5 มก. Clitoria ternatea Linn. flower extract  

สารสกัดถ่ัวเหลือง  5มก. Glycine max seed extract 

สารสกัดขาวฟาง  5 มก. Sorghum bicolor leaf/stem extract 

สารสกัดเปลือกสมโอ  5 มก. Citrus maxima peel extract 

สารสกัดใบมะขาม  5 มก. Tamarindus indica Linn. leaf extract 

คอเลสเตอรอล  2 มก. Cholesterol 

น้ํา  532 มก. Aqua 

Formulation : 
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ผลงานวิจัย/ฤทธิ์ทางชีวภาพ 
 

 ผลิตภัณฑ Hair Lotion Spray (แฮรโลช่ันสเปรย) มีองคประกอบของสารทางพฤษเคมี ซ่ึงไดแก linoleic acid 

(1.84 mg/g), quercetin (8.22 µg/g) และ anthocyanin (8 µg/g) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6 : HPLC fingerprint ซ่ึงมี linoleic acid เปน marker 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 7 : HPLC finger print ซ่ึงมี quercetin เปน marker 

รูปท่ี 5 : หนาโปรแกรมฐานขอมูล “มโนสรอย 3” รูปท่ี 4 : เขตลานนา 8 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย

ท่ีมีภูมิปญญาตํารับยาสมุนไพรมามากกวา 700 ป โดย

จังหวัดเหลานี้ ไดแก เชียงใหม เชียงราย ลําปาง ลําพูน 

พะเยา แพร แมฮองสอน และนาน 
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รูปท่ี 8 : HPLC finger print ซ่ึงมี anthocyanin เปน marker 

 

 ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสําคัญในผลิตภัณฑ Hair Lotion Spray (แฮรโลช่ันสเปรย) คือสามารถกระตุนใหผม

งอกใหมมีสีดําเพ่ือรักษาอาการผมหงอกและสามารถยับยั้งเอนไซม 5α-reductase ซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหผมรวงและ

ชวยตานปฏิกิริยาออกซิเดชั่น 
 

1. ลักษณะทางกายภาพ 

ผลิตภัณฑ Hair Lotion Spray มีลักษณะเปนของเหลวใส สีเขียวอมเหลือง มีกลิ่นสมุนไพร และมีคา pH เทากับ 5 
 

2. ขนาดอนุภาค (Particle size) และศักยไฟฟาซีตา (Zeta potential) 

ผลิตภัณฑ Hair Lotion Spray มีขนาดอนุภาคในระดับนาโนโดยมีคาเทากับ 19.17±1.01 nm และมีคา

ศักยไฟฟาซีตาเปนประจุลบโดยมีคาเทากับ (-) 4.67±0.33 mv  
 

3. องคประกอบทางพฤกษเคมี 

ผลิตภัณฑ  Hair Lotion Spray มีองคประกอบทางพฤกษเคมี  ซ่ึ งไดแก  linoleic acid, quercetin และ 

anthocyanin โดยสามารถใชสารดังกลาวเปน marker ในการจัดทํา HPLC finger print และศึกษาความคงตัวได 
 

4. ฤทธิ์ตานปฏิกิริยาออกซิเดชัน 

ผลิตภัณฑ Hair Lotion Spray มีฤทธิ์จับอนุมูลอิสระ และตานปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันไมอ่ิมตัว โดยมีคา 

SC50 และ IPC50 มากกวา 1000 mg/ml ตามลําดับ และไมมีฤทธิ์จับโลหะ (ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 ความเขมขนท่ีสามารถตานปฏิกิริยาออกซิเดชันได 50% ของตัวอยางทดสอบ 

ตัวอยางท่ีทดสอบ ความเข็มขนท่ีสามารถตานปฏิกิริยาออกซิเดชันได 50% 

SC50 (mg/ml) MC50 (mg/ml) IPC50 (mg/ml) 

ผลิตภัณฑ Hair Lotion Spray >1000 NA >1000 

Vitamin C 0.26±0.03 - 0.12±0.01 

EDTA - 3.72±0.56 - 

หมายเหตุ: NA = no activity 
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5. ฤทธิ์ตานการอักเสบ 

ผลิตภัณฑ Hair Lotion Spray มีฤทธิ์ตานการอักเสบหรือยับยั้งการสลายตัวของ albumin ในไขขาวจากความ

รอนได โดยมีคา IC50 เทากับ 10.61 mg/ml ในขณะท่ียามาตรฐาน diclofenac diethylammonium มีคา IC50 

เทากับ 2.38 mg/ml (ตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี 2 คา IC50 (mg/ml) ของผลิตภัณฑ Hair Lotion Spray ในการยับยั้งการสลายตัวของ albumin 

ตัวอยางท่ีทดสอบ IC50 (mg/ml) 

ผลิตภัณฑ Hair Lotion Spray 10.61±1.45 

Diclofenac diethylammonium 2.38±0.03 
 

6. ฤทธิ์กระตุนการสรางเม็ดสีเมลานิน (melanogenesis) และเอนไซม tyrosinase 

ผลิตภัณฑ Hair Lotion Spray มีฤทธิ์กระตุนการสรางเม็ดสีเมลานินและกระตุนการทํางานเอนไซมไทโรซิเนสใน

เซลลมะเร็งเม็ดสี เมลานิน (B16F10) ได  โดยมีคา relative ratio of melanin content และ relative ratio of 

tyrosinase activity เทากับ 115.66±16.11 และ 117.89±12.13% ตามลําดับ (ตารางท่ี 3) คิดเปน 1.08 และ 0.92 

เทา ของ theophylline 

ตารางท่ี 3 ปริมาณเมลานินและฤทธิ์กระตุนการทํางานของเอนไซมไทโรซิเนส 

ตัวอยาง Relative ratio of melanin content Relative ratio of tyrosinase activity 

Hair serum 115.66±16.11 117.89±12.13 

Theophylline 106.67±13.35 127.56±17.49 
 

7. ความคงตัวโดยวิธี Freeze-thaw cycle 

ผลิตภัณฑ Hair Lotion Spray มีความคงตัวท้ังทางกายภาพและเคมี หลังจากทดสอบความคงตัวโดยวิธี 

Freeze-thaw จํานวน 6 cycle สลับกันระหวางอุณหภูมิ 45 และ 4๐C cycle ละ 48 ชั่วโมง ไมพบการเปลี่ยนแปลง

ของลักษณะทางกายภาพและเคมี และมีปริมาณสารสําคัญ ซ่ึงไดแก linoleic acid, quercetin และ anthocyanin 

ใกลเคียงกับเม่ือเวลาเริ่มตน 

จากการวิเคราะหหาปริมาณ linoleic acid และ quercetin โดยวิธี HPLC พบวา ผลิตภัณฑ Hair Lotion 

Spray มีปริมาณ linoleic acid และ quercetin เริ่มตนเทากับ 1.84 mg  และ 8.22 µg ตอ ผลิตภัณฑ Hair Lotion 

Spray จํานวน 1 g และภายหลังการทดสอบความคงตัวโดยวิธี freeze-thaw cycle พบวา ผลิตภัณฑ Hair Lotion 

Spray มีปริมาณ linoleic acid และ quercetin คงเหลือคิดเปน 95.11 และ 74.39 % ตามลําดับ เม่ือเทียบกับ

ปริมาณเริ่มตน ซ่ึงแสดงถึงความคงตัวทางเคมีของผลิตภัณฑ Hair Lotion Spray 
 

 

 

 

 
รูปท่ี 9 : การทดสอบความสามารถของสารสําคัญจากผลิตภัณฑ Hair Lotion Spray (แฮรโลช่ันสเปรย) 

ท่ีสามารถถูกนําสงโดยอนุภาคขนาดเล็กผานผิวหนังโดยใชหนังหนูและศึกษาโดยใชเครื่อง Franz 
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กลุมควบคุม 
(Control) 

ดูทาสเตอไรด
(Dutasteride) 

การทดสอบในสัตวทดลอง : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัปดาหท่ี 0 

สัปดาหท่ี 2 

สัปดาหท่ี 4 

สัปดาหท่ี 6 

ผลิตภัณฑ Hair Lotion Spray  

รูปท่ี 10 : การทดสอบการชวยการงอกของเสนขนของผลิตภัณฑ Hair Lotion Spray (แฮรโลช่ันสเปรย) เปรียบเทียบ

กับยา dutasteride ท่ีใชรักษาสภาวะศีรษะลานหลังทาบนหลังหนูเปนเวลา 6 สัปดาห โดยไดแสดงใหเห็นถึง 

จํานวนเสนขนท่ีเพ่ิมข้ึนมากกวากลุมควบคุมและกลุมท่ีทาดวยดูทาสเตอไรด 

 
 

สัปดาหท่ี 3 

สัปดาหท่ี 6 
กลุมควบคุม 

(Control) 
ผลิตภณัฑ Hair Lotion Spray  ดูทาสเตอไรด

(Dutasteride) 

รูปท่ี 11 : ผลการตรวจเนื้อเย่ือของผิวหนังหนูหลังทาดวยผลิตภัณฑ Hair Lotion Spray (แฮรโลช่ันสเปรย) 

เปนเวลา 3 และ 6 สัปดาหเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมท่ีไมไดทาและกลุมท่ีทาดวยยา dutasteride ท่ีใชรักษา

สภาวะศีรษะลานซ่ึงไดแสดงใหเห็นถึงการเพ่ิมข้ึนของจํานวน hair follicles ท่ีมากข้ึนกวากลุมอ่ืนๆ 
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ผิวกระตายหลังทาผลิตภัณฑเปนเวลา 4 สัปดาห 

ซ่ึงไมพบอาการแพหรือระคายเคือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปท่ี 12 : การทดสอบการเพ่ิมการงอกของเสนขนและการไมกอการแพและระคายเคืองบนผิวกระตายของ 

ผลิตภัณฑ Hair Lotion Spray (แฮรโลช่ันสเปรย) 

 

การทดสอบในอาสาสมัคร 
 

 - ใหอาสาสมัครใชผลิตภัณฑเปนเวลา 8 สัปดาหแลวหยุดใช 2 สัปดาห 

 -  ประเมินผลทุกสัปดาหโดย :  

 1. นับเสนผมบริเวณท่ีทาจากภาพถาย 

 2. นับจํานวนเสนผมหลังสระผมทุกสัปดาหแลวแยกประเภทเสนผมยาวปลายตัด ยาวปลายแหลม

  และเสนปลายแหลม 

 3. ตรวจสอบความเขมของสีผมดวยสายตาเม่ือเทียบกับเริ่มตน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผิวกระตายกอนทาผลิตภัณฑ 

กราฟแสดงความยาวของเสนขนกระตายหลังทาผลิตภัณฑ (H) ไมได

ทา (C) และทายา Minoxidil 5% (M) ซ่ึงเม่ือทาดวยผลิตภัณฑเปน

เวลา 4 สัปดาห พบวาสามารถชวยการงอกของเสนขนท่ียาวกวา

บริเวณท่ีไมไดทา 

ตัวอยางผลการใชผลิตภัณฑในอาสาสมัครรหัส HS-004 

หลงัใช้ผลิตภณัฑ์ 8 สปัดาห์ หลงัหยดุใช้ผลติภณัฑ์ 2 สปัดาห์ ก่อนใช้ผลติภณัฑ์ 
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ผลการทดสอบในอาสาสมัคร 
 

 -  จํานวนเสนผมท่ีนับจากภาพถายกอนใชผลิตภัณฑเปรียบเทียบกับท่ีสัปดาหท่ีมีจํานวนเสนผมมากท่ีสุด 

  พบวามีเสนผมเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเชื่อม่ัน 99% (p<0.01)  

- หลังใชครบ 8 สัปดาห อาสาสมัคร 60% มีจํานวนเสนผมนับจากภาพถายเพ่ิมข้ึน 

- หลังหยุดใช 2 สัปดาห อาสาสมัคร 50% มีจํานวนเสนผมนับจากภาพถายเพ่ิมข้ึน 

- สีของเสนผมมีความเขมข้ึนโดยเสนผมท่ีหงอกเริ่มมีสีดําข้ึนเม่ือเทียบกับเม่ือเริ่มตน 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 13 : การทดสอบการปองกันผมรวงของผลิตภัณฑ Hair 

Lotion Spray (แฮรโลช่ันสเปรย) ในอาสาสมัครจํานวน 15 

คน โดยทาผลิตภัณฑบนหนังศีรษะเปนเวลา 8 สัปดาห แลว

นับจํานวนเสนผมบนหนังศีรษะและท่ีรวงเปรียบเทียบกับการ

ทาดวย 1% minoxidil ซ่ึงเปนยาใชรักษาอาการผมรวง 
 

Hair Lotion Spray (แฮรโลชั่นสเปรย) 

รูปท่ี 14 : การเปรียบเทียบเปอรเซ็นตเฉล่ียของจํานวนเสนผม

บนศีรษะของอาสาสมัครทุก 2 สัปดาหเปนเวลา 8 สัปดาห

และหลังไมไดใชอีก 2 สัปดาหในสัปดาหท่ี 10 ระหวางทา

ดวยผลิตภัณฑและ 1% minoxidil ซ่ึงใหผลใกลเคียงกัน 

 

รูปท่ี 15 : การเปรียบเทียบจํานวนเสนผมเฉล่ีย

ท่ีรวงระหวางเริ่มตนจนถึงสัปดาหท่ี 8 และหลัง

ไมใชผลิตภัณฑในสัปดาหท่ี 10 เม่ือทาดวย

ผลิตภัณฑซ่ึงพบวามีการรวงของเสนผมลดลง 
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วิธีใช : ใชสเปรยฉีดพนบนผมหรือโคนผมหรือหนังศีรษะบริเวณผมหงอกหรือผมรวงหรือผมบาง หลังสระผมตอนเย็น   

 วันละ 1 ครั้ง และนวด 1 นาที โดยไมตองลางออก แลวใหสระออกในวันรุงข้ึน โดยใชตอเนื่องเปนเวลา 1-2 เดือน 

 

วิธีการเก็บรักษา : เก็บไวท่ีอุณหภูมิหอง (25-30 OC) และแหง พนจากแสงแดด 

 

ขอควรระวัง : ใชสําหรับภายนอก หามรับประทาน หลีกเลี่ยงการสูดดมและระวังเขาตา หากใชแลว มีอาการผิดปกติใดๆ 

ใหหยุดใชทันที 

 

คุณสมบัติเดนของผลิตภัณฑ Hair Lotion Spray : 
  

 ผลิตภัณฑ Hair Lotion Spray ไดผานการวิจัยและพัฒนาโดยคณะผูวิจัยของศูนยวิจัยสุขภาพและความงาม 

“มาโนเซ”ท่ีมีความรูและประสบการณสูง และผลิตโดยวิธีการท่ีมีมาตรฐานและมีสุขอนามัย 

 ผลิตภัณฑ Hair Lotion Spray ไดผานการทดสอบท้ังในหลอดทดลอง สัตวทดลองและคลินิกแลววาปลอดภัย

และมีประสิทธิภาพในการชวยกระตุนใหผมหงอกมีสีดําและปองกันผมรวง 

• มีความคงตัวทางเคมีและกายภาพ 

• ไมมีการปนเปอนของเชื้อจุลินทรีย 

• ไมกอการแพและระคายเคืองตอผิวหนังอาสาสมัคร 

• มีระบบนําสงท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสามารถนําสงสารสําคัญเขาชั้นผิวหนังท่ีลึกลงไปไดถึงรากผม 

• เปนผลิตภัณฑท่ีผลิตโดยวิธีการท่ีมีมาตรฐานและมีสุขอนามัย 

• ไดผานการทดสอบท้ังในหลอดทดลอง สัตวทดลองและอาสาสมัครแลววาปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการ

กระตุนการสรางเม็ดสีเมลานินท่ีรากผมเพ่ือใชรักษาอาการผมหงอกและปองกันผมรวงหรือศีรษะลาน 
 

 

เอกสารอางอิง : 
 

 1. Manosroi, A., Ruksiriwanich, W., Manosroi, W., Abe, M., Manosroi, J. 2012. In vivo hair growth 

promotion activity of gel containing niosomes loaded with the Oryza sativa bran fraction 

(OSF3). Advanced Science Letters, 16(1) : 222-228. 

 2. Ruksiriwanich W., Manosroi J., Abe M., Manosroi W. and Manosroi A. 2011. 5α-reductase type 

1 inhibition of Oryza Sativa bran extract prepared by supercritical carbon dioxide fluid. Journal of 

Supercritical Fluids, 59(1):  61-71.  

 3. Somvog K. and Prasitpuriprecha C. Antioxidant and melanogenesis stimulating activities of 

some Thai traditional medicinal plant extract for gray hair. The 4th Annual Northeast Pharmacy Research 



10 
 

Conference of 2012 “Pharmacy Profession in Harmony” February 11-12 (2012), Khon Kaew University, 

Thailabd. 

 4. Chiang H-S., Lin J-W., Hsiao P-L., Tsai S-Y. and Wen K-C. Hydrolysates of citus plants stimulate 

melanogenesis protecting against UV-induced dermal damage. Phytotherapy Research. 2011; 

25(4):569-576. 

 5. Hamid M.A., Sarmidi M.R. and Park C.S. Mangosteen leaf extract increase melanogenesis in 

B16F1 melanoma cues by stimulating tyrosinase activity in vitro and by up-regulating tyrosinase gene 

expression. International Journal of Molecular Medicine. 2012; 29: 209-217. 

 
 

หากสนใจซ้ือผลิตภัณฑหรือตองการเปนตัวแทนจําหนาย โปรดติดตอ : 

ศูนยวิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ 
179 หมูท่ี 10 ถนนเลียบคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 

โทรศัพท 053-270182 โทรสาร 053-270041 ตอ 12  มือถือ 096-6533938 

E-mail : manose.researchcenter@gmail.com   Website : www.manose.co 

mailto:manose.researchcenter@gmail.com

	Hair Lotion 002
	แฮร์โลชั่นสเปรย์ ใหม่ล่าสุด

