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Specification : สารสกัดอินทผลัมผสมสารตัวเติม (Manose RM-0054) 
 

(การน าไปใช ้: สารส าคัญในผลิตภัณฑเ์ครื่องดื่ม ผลิตภัณฑอ์าหาร และเสริมอาหาร 
เพื่อเสรมิภูมิคุม้กันและชะลอวัย / อายุวัฒนะ) 

 

1. ชื่อวัตถุดิบ : สารสกัดอินทผลัมผสมสารตัวเติม 

2. องค์ประกอบส าคัญ : สารสกัดอินทผลัมผสมสารตัวเติม ได้แก่ ซอร์บิทอล,   

แลคโตส, ไอโซมอลท์และไซโคลเด็กซ์ตริน 

ในอัตราส่วน 1 : 5 ถึง 1 : 10 w/w 

3. ชื่อพืช/ วงศ์ : อินทผลัม (Phoenix dactylifera L.) / PALMAE 

4. ลักษณะทางกายภาพ : ผงแห้งสีขาวนวล กลิ่นหอมและรสหวาน 

5. pH  : 5.5 - 7.0 

6. การควบคุมคุณภาพ
มาตรฐาน 

: HPLC fingerprint โดยใช้ gallic acid เป็น marker 

7. การละลาย : ละลายได้ทั้งในน้้ารอ้น (100  ้C) และน้้าทีอุ่ณหภูมิห้อง (25  ้C) 

8. การปนเปื้อนของเชื้อ : ไม่พบการปนเป้ือนของเชื้อจุลินทรยี์ก่อโรคและพบเชื้อ
แบคทีเรยี ยสีต์และราทัง้หมดน้อยกว่า 1,000 cfu/g          
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของส้านักงานคณะกรรมการอาหาร        
และยา (อย.) 

9. ฤทธิ์ทางชีวภาพ : ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน(1) ลดระดับไขมันในเลอืด(2) และ
กระตุ้นฮอรโ์มนเอสโตรเจน 

10. ผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพใน
มนุษย์/สัตว์ทดลอง 

: ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันและลดระดับไขมันในเลือดอาสาสมคัร
(2) 
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11. การทดสอบความ
ปลอดภัย 

: ไม่พบการระคายเคืองบนผิวอาสาสมคัรและไม่เป็นพิษเมื่อ  
ป้อนในสัตว์ทดลองขนาด 5 กรัม ต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว 

12. การน าไปใช้ใน
ผลิตภัณฑ์ยา 
เครื่องส าอาง              
และเสริมอาหาร 

: ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม / ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหาร   

13. ปริมาณที่แนะน าให้ใช้
ในผลิตภัณฑ ์

: 5 – 10% w/w ในผลิตภัณฑ์อาหารและเครือ่งดื่มเพื่อเสรมิ
ภูมิคุ้มกันและชะลอวยั / อายุวฒันะ  

14. การเก็บรักษา : เก็บในภาชนะปิดสนิทและป้องกันแสงที่อณุหภมูิห้อง 

15. ข้อควรระวัง  : ไม่ม ี

16. ราคา/ กิโลกรัม : โปรดสอบถามรายละเอยีด 
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