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สารสกัดจาก

มะเขือเทศ
(Tomato Extract) ปัจจุบัน มีการนำ�สารสกัดจากมะเขือเทศเข้ามา
ผสมในสูตรของสารสกัดจากเมล็ดองุน่ เนือ่ งจากมีรายงานว่าสารไลโคปีน
ในมะเขือเทศจะทำ�ให้สาร OPC จากเมล็ดองุ่นออกฤทธิ์ดีขึ้น สารสกัด
ไลโคปีน (Lycopene) เป็นหนึง่ ในสามของสารแคโรทีนจากธรรมชาติ
อันมี Lycopene, Beta-Carotene และ Lutein พบมากในผัก และผลไม้
บางชนิด เช่น แอบพริคอต เกรพฟรุ๊ต แตงกวา มะเขือเทศ และ
แตงโม ซึ่งไลโคปีนมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระ และชะลอ
ความชรา สูงกว่าเบต้าแคโรทีน ถึง 2 เท่า มีรายงานการวิจัยมากมาย
ทีอ่ า้ งถึงผลของการรับประทานมะเขือเทศ หรือสารสกัดจากมะเขือเทศ
ในผู้ป่วยมะเร็งบางประเภทแล้วทำ�ให้อาการของผู้ป่วยดีข้นึ โดยเฉพาะ
มะเร็งต่อมลูกหมาก ซึง่ ใช้ทง้ั ในแง่ของการป้องกันการเกิด และการใช้
ร่วมกับการรักษาในแผนปัจจุบัน Journal of Cancer แจ้งว่า ไลโคปีน
ดูเหมือนจะมีผลป้องกันมะเร็งของปาก กล่องเสียง หลอดอาหาร
กระเพาะอาหาร ลำ�ไส้ ทางเดินอาหาร และปากมดลูก คุณสมบัติใน
การเป็นสารต้านอนุมลู อิสระของไลโคปีน ทำ�ให้สารสกัดจากมะเขือเทศ
มีผลในทางบำ�รุงผิวพรรณ ลดริว้ รอย และชะลอความชราได้ รับประทาน
สารสกัดจากเมล็ดองุ่น และสารสกัดจากมะเขือเทศทุกวัน ร่วมกับการ
รับประทานอาหารที่เหมาะสม การนอนหลับพักผ่อน การคลายเครียด
และการออกกำ�ลังกาย จะช่วยให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง และผิวที่
สวยงามได้อย่างมั่นใจ มีอายุยืนยาวอย่างมีสุขภาพดี
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Grape Seed
Extract
สารสกัดจากเมล็ดองุ่น

สารสกัด OPC

(Oligomeric Proanthocyanidine)

จากเมล็ดองุ่น ถูกค้นพบ และทำ�การวิจัย ตั้งแต่ปี 1951 โดยมีข้อบ่งใช้
ในการทำ�ให้หลอดเลือดแข็งแรง และยืดหยุน่ ดี ป้องกันเส้นเลือดฝอยแตก
และนำ�มาใช้ในการรักษาอาการหลอดเลือดดำ�ผิดปกติตา่ งๆ เช่นริดสีดวง
เส้นเลือดขอด เป็นต้น แต่ผลทีท่ �ำ ให้สาร OPC โด่งดังในวงการเครือ่ งสำ�อาง
เป็นผลจากการรับประทาน OPC เพือ่ ลดฝ้า รอยด่างดำ� และทำ�ให้กระจางลง
เนื่องจากคุณสมบัติในการลดการสร้างเม็ดสีใต้ผิวหนัง ผลงานวิจัย
ทางการแพทย์ล่าสุดในปี 2002 PhytotherRes.2002 Sep;16 (6)
567-71) ที่ศูนย์วิจัยของ Xiyuan Hospital ประเทศจีน ในการทำ�การ
ทดลองกับผู้ที่เป็นฝ้า 30 คน ได้รับสาร OPC วันละ 75 มก. เป็นเวลา
30 วัน พบว่า 80% ของผู้เข้ารับการทดลองมีขนาดของฝ้าที่เล็ก
ลง และฝ้าจางลงด้วย มีรายงานการวิจัยอีกมากมาย ที่สนับสนุนผลงาน
วิจัยนี้ ทำ�ให้มีการนำ�สาร OPC มาใช้ร่วมในการรักษาผู้ที่เป็นฝ้ามากขึ้น
ด้วยขนาดรับประทานต่างๆ กัน ตั้งแต่ 75 – 100 มก./วัน

คุณสมบัติส�ำคัญอีกข้อหนึ่งของสาร OPC

คือคุณสมบัตใิ นการจับกับเส้นใยคอลลาเจน (Collagen Binding Properties)
คุณสมบัติข้อนี้ทำ�ให้สาร OPC สามารถทำ�ให้หลอดเลือดแข็งแรง และ
ยืดหยุ่นขึ้น เนื่องจากผนังหลอดเลือดประกอบด้วยเส้นใยคอลลาเจน
ปริมาณมากนั่นเอง และคุณสมบัติเดียวกันนี้ ยังส่งผลให้สารสกัด OPC
มีคุณสมบัติใ นการพิ ทั ก ษ์ เ ส้ น ใยคอลลาเจนใต้ ชั้ น หนั ง แท้ ไ ม่ ใ ห้ เ สื่ อ ม
สลาย เป็นการป้องกันริ้วรอยและความเหี่ยวย่นได้อีกด้วย ดังนั้นหาก
เราต้องการจะรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีทั้งคอลลาเจน และ
สารสกัด OPC ควรจะแยกรับประทานคนละเวลากัน เพื่อให้สารทั้งสอง
ชนิดไม่จบั กันเองเสียก่อน เพือ่ ประโยชน์สงู สุดในการดูดซึม และการกระจายตัว
ของสาร OPC การได้รับสารสกัด OPC ในปริมาณ 40 – 80 มก./วัน
นอกจากจะทำ�ให้ฝ้าจาง ผิวขาวใสแล้ว ยังมีผลประโยชน์มหาศาล ต่อ
ร่างกายในด้านต่างๆต่อไปนี้

ชะลอความชรา
ขณะนี้สาร OPC เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สูง
กว่าวิตามินอีถึง 20 เท่า และสูงกว่าวิตามินซี 50 เท่า
ป้องกันเส้นเลือดฝอยในสมองแตก จึงใช้ป้องกันการเกิด
อัมพาต อัมพฤกษ์
ที่ประเทศฝรั่งเศสสาร OPC จัดเป็นยาที่แพทย์สั่งจ่ายในผู้ป่วยที่มี
แนวโน้มของเส้นเลือดเปราะ เส้นเลือดแตกและหลอดเลือดอุดตัน
ลดอาการอักเสบและอาการบวม
ทั้งก่อน และหลังการผ่าตัด รวมทั้งอาการบาดเจ็บที่เกิดจากการ
เล่นกีฬา
แนะนำ�ในผู้ป่วยเบาหวาน
เพื่อให้หลอดเลือดฝอยของผู้ป่วยเบาหวานแข็งแรง และยืดหยุ่นขึ้น
ชะลออาการจอตาเสื่อมเนื่องจากน้ำ�ตาลในเลือดสูง
แนะนำ�ในผู้ที่เป็นเส้นเลือดขอดและมีปัญหาเกี่ยวกับหลอด
เลือดฝอย
เช่น ร่างแหหลอดเลือดฝอยที่กระจายเป็นใยแมงมุมที่ขา
มีฤทธิ์ต้านอาการอักเสบ
ทำ�ให้อาการภูมิแพ้ดีขึ้น
ป้องกันปอดเสื่อม แนะนำ�ในผู้ป่วยโรคปอด
ชะลออาการของผู้ป่วยต้อกระจก
ปรับสมดุล โคเลสเตอรอล ป้องกันมะเร็ง
และยังมีคุณสมบัติอื่นๆ อีกมากมาย ทำ�ให้ OPC ได้รบั การยกย่อง
ในวงการเภสัชกรรมว่าเป็น “อาหารเสริมมหัศจรรย์” ซึง่ สามารถ
รับประทานได้อย่างต่อเนือ่ งโดยไม่ท�ำ ให้เกิดการสะสม เนือ่ งจากสาร OPC
จะอยูใ่ นร่างกายได้เพียง 72 ชม. ก็จะถูกขับจากระบบอย่างรวดเร็ว

