ข้อแนะนำ� เนื่องจากสาร OPC มีคุณสมบัติเฉพาะในการ
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ดูดซึม และการกระจายตัวของสาร OPC มีประสิทธิภาพสูงสุด
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ผิวสวยจากภายใน สุดยอดสารอาหารบำ�รุงผิว

เพือ่ ผิวทีเ่ ปล่งปลัง่ ดัง่ ประกายทอง แล้วใครๆ ก็ทายอายุคุณไม่ถูก
ผิวเป็นปราการด่านแรก สำ�หรับความงามทีส่ ายตาแลเห็นผิว
ทีเ่ นียน เรียบ ปราศจาก ฝ้า กระ รอยด่างดำ� และริว้ รอยเหีย่ วย่น
แลดูอ่อนเยาว์ เป็นสิ่งที่พึงปราถนาสำ�หรับคนทุกคน สูตรอาหาร
บำ�รุงผิว ทีบ่ �ำ รุงผิวพรรณให้สวยจากภายใน สดใสสูภ่ ายนอก เพิม่
ความเปล่งปลั่งจากเซลล์ผิวที่อ่อนเยาว์ ลดเลือนริ้วรอย ประกอบ
ด้วยสารอาหารหลากหลายชนิด ซึง่ เสริมฤทธิก์ นั และกัน ในการ
บำ�รุงผิวพรรณ สารสกัดจากเมล็ดองุ่น และเปลือกสน มีที่ใช้ใน
วงการแพทย์ ประเทศฝรั่งเศส อย่างกว้างขวาง มาตั้งแต่ปี 1951
เนื่องจากพบว่าทำ�ให้อาการของต้อกระจกดีขึ้นหลอดเลือด
แข็งแรง และยืดหยุ่นมากขึ้น และใช้รักษาอาการหลอดเลือดดำ�
ผิดปกติต่างๆ เช่น ริดสีดวงทวาร และเส้นเลือดขอด นอก
จากนี้ ยังลดการสร้างเม็ดสีใต้ผิวหนัง ทำ�ให้ฝ้า  กระ รอยด่างดำ�
จางลง ทั้งขนาดของฝ้า และความเข้มของฝ้า ป้องกันการเสื่อม
ของเส้นใยคอลลาเจนใต้ผิวหนัง ในหลากหลายกลไก ตั้งแต่ทำ�ให้
เส้นใยคอลลาเจนแข็งแรงขึน้ ปกป้องคอลลาเจน จากอาการอักเสบ
และติดเชือ้ มีรายงานถึงประสิทธิภาพของสาร OPC ในการรักษา
โรคเรือ้ นกวาง เป็นสารต้านอนุมลู อิสระทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงป้องกัน
ความเสือ่ มของเซลล์ผวิ และนำ�มาใช้เป็นอาหารเสริมชะลอความชรา
และป้องกันโรคที่เกิดจากความเสื่อมทุกชนิด ลดอาการอักเสบ
ของเนื้อเยื่อ ทำ�ให้มีการใช้ OPC ร่วมในสูตรของสารอาหาร
รักษาสิว เพื่อลดอาการสิวอักเสบ

สารสกัดไลโคปีนจากมะเขือเทศ เพิม่ ประสิทธิภาพการทำ�งาน
ของสาร OPC และทำ�ให้ผวิ ทนแดดมากขึน้ รงควัตถุสสี ม้ แดงใน
มะเขือเทศ จะจับทีผ่ วิ ทำ�ให้ผวิ มีประกายสีสม้ แดง สูค่ วามมีเลือดฝาด
ของวัยหนุ่มสาว
โปรตีนสกัดจากถัว่ เหลือง คุณค่าบำ�รุงของสารไฟโตเอสโตรเจน
จากพืช บำ�รุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง ขาวนวลเนียนขึ้น ดุจผิวพรรณ
ในวัยสาวของสตรี
สารสกัดจากชาเขียว มีฤทธิ์ต้านอาการอักเสบ และต้าน
อนุมูลอิสระ มีรายงานทางการแพทย์ถึงผลการชะลอความชรา
การลดริ้วรอย และการป้องกันมะเร็งผิวหนัง
อัลฟา ไลโปอิค แอซิด สารตัง้ ต้นสำ�คัญในการผลิตกลูตา้ ไธโอน
ซึง่ มีฤทธิเ์ ปลีย่ นการสร้างเม็ดสีจากสีน�ำ้ ตาล เป็นสีขาวอมชมพู ต้าน
อนุมูลอิสระ เพิ่มระดับสารสกัดเมล็ดองุ่น กลูต้าไธโอน วิตามินซี
และวิตามินอี ในกระแสเลือด
แร่ธาตุสังกะสี ทองแดง แมงกานีส วัตถุดิบสำ�คัญในการ
สังเคราะห์เอ็นไซม์ SOD (Superoxide Dismultase) ซึ่งเป็นสาร
ต้านอนุมลู อิสระประสิทธิภาพสูงภายในเซลล์เป็นการชะลอความชรา
ของผิวในระดับเซลล์
โคเอนไซม์ คิวเทน ให้พลังงานแก่เซลล์ทกุ เซลล์ ต้านอนุมลู อิสระ
และช่วยในการผลัดเซลล์ผิวใหม่ และชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิว
วิตามินซี และวิตามินอี บำ�รุงผิวต้านอนุมูลอิสระ และช่วยให้
ผิวขาวขึ้น และใสขึ้น
วิตามินบี 2 ช่วยในการซ่อมแซมสภาพผิวทีเ่ สือ่ ม หรือถูกทำ�ลาย
โดยแสงแดด กระตุ้นการเกิดใหม่ของเซลล์ผิว บรรเทาความเครียด
ของผิวหนังจากการโดนแดด และสภาพแวดล้อมเป็นพิษ

