น�้ำมันเมล็ดองุ่นสกัดเย็น
ให้คุณค่าสูงของการบำ�รุงผิวพรรณ เนื่องจากในการสกัดน้ำ�มัน
เมล็ดองุ่นโดยวิธีใช้ความดันสูง และความเย็นสกัด โดยปราศจาก
ความร้อน และสารเคมี จะทำ�ให้ได้สารอื่นๆ ในน้ำ�มันเมล็ดองุ่น
ออกมาด้วย ซึง่ เป็นกลุม่ สารที่ให้ประโยชน์ในการต่อต้านอนุมลู อิสระ
ชะลอความชรา ต้านมะเร็ง และให้คุณค่าสูงต่อผิวพรรณ ได้แก่
Catechin, Epicathechin, Vitamin E, และ Lecithin
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สารสกัดเมล็ดองุ่น
ในเมล็ดองุ่นมีสารสำ�คัญที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย หนึ่งในนั้น
คือ สาร OPC ซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามินอีถึง 20 เท่า และ สูง
กว่าวิตามินซีถึง 50 เท่า และ เป็นองค์ประกอบสำ�คัญถึง 90% ขึ้นไป ในสาร
สกัดเมล็ดองุ่น
นอกจากฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแล้ว สารสกัดเมล็ดองุ่นยังมีฤทธิ์ต้านเชื้อ
แบคทีเรียหลายชนิด มีฤทธิ์ต้านการเกิดเนื้องอก และมะเร็ง มีฤทธิ์ต้านการ
เกิดเบาหวาน ฤทธิ์ต้านอาการอักเสบ ฤทธิ์ชะลอความชรา ป้องกันการเกิด
โรคหัวใจ และหลอดเลือด ป้องกันสมองเสื่อมจากความชรา

ประโยชน์ของการรับประทานสารสกัดเมล็ดองุ่น
• ลดการสร้างเม็ดสีใต้ผิวหนัง มีผลให้ฝ้า กระ และ รอยด่างดำ�จางลง
• พิทักษ์เส้นใยคอลลาเจนใต้ผิว จากความเสื่อมเนื่องจากการถูกทำ�ลาย
โดยแสงแดด และความชรา
• การรับประทานสารสกัดเมล็ดองุ่นอย่างต่อเนื่อง สามารถลดการถูก
ทำ�ลายของ DNA (ดีเอ็นเอ) ของเซลล์สมองได้ถึง 50% และลดการถูก
ทำ�ลายของเซลล์ตับที่ผ่านการโดนสารเคมีที่รุนแรงได้ถึง 47%
• สามารถทำ�ให้เซลล์ไวต่ออินซูลินมากขึ้น จึงใช้รับประทานเพื่อป้องกัน
ภาวะดื้อต่ออินซูลินได้ ทำ�ให้การรับประทานสารสกัดเมล็ดองุ่น สามารถ
ป้องกันโรคเบาหวานประเภทที่ 2 คือ เบาหวานที่ไม่ได้เกิดจากพันธุกรรม
นีไ้ ด้ นอกจากนี้ สารสกัดเมล็ดองุน่ ยังให้ผลดีกบั การลดระดับไตกลีเซอร์ไรด์
ในเลือดอีกด้วย

• เพือ่ ป้องกันภาวะลิม่ เลือดอุดตันหลอดเลือด และยังทำ�ให้ผนังหลอดเลือด
มีความยืดหยุน่ และแข็งแรงทนทานต่อแรงดันโลหิตมากขึน้ นอกจากนี้
ยังช่วยฟืน้ ฟูหวั ใจของผูป้ ว่ ยทีผ่ า่ นภาวะหัวใจวายได้เป็นอย่างดี
• งานวิจยั จาก University of Alabama สหรัฐอเมริกา สรุปว่าการรับประทาน
สารสกัดจากเมล็ดองุน่ สามารถทำ�ให้ระดับโปรตีนจำ�เป็นในสมอง 13 ชนิด
เพิม่ กลับสูร่ ะดับเดียวกับทีเ่ คยมีในสมองของคนวัยหนุม่ สาว ส่วนโปรตีน
ชนิดทีส่ มองไม่ตอ้ งการ เนือ่ งจากขัดขวางการสร้างเซลล์ใหม่ของสมอง
ก็ลดระดับลง
• สามารถฟืน้ ฟูรอยบาดเจ็บในสมอง ซึง่ เกิดจากภาวะเส้นเลือดในสมองแตก
ให้กลับคืนสู่สภาพปกติได้ และยังลดคราบเบต้า อะมิลอยด์พลัค
ซึง่ ทำ�ลายสมองลงได้ มีประโยชน์ในการฟืน้ ฟูสมองของผูป้ ว่ ยอัลไซเมอร์
ทัง้ ชะลอความเสือ่ มของเซลล์สมองของผูป้ ว่ ยอัลไซเมอร์ได้
• สามารถป้องกันภาวะกระดูกพรุนได้ และปกป้องกระดูกขากรรไกรจาก
การเสือ่ ม มีงานวิจยั ในประเทศญีป่ นุ่ ในปี 1998 ว่าสารสกัดจากเมล็ดองุน่
และสารสกัดจากเปลือกองุ่น ทำ�ให้กระดูกของหนูทดลองแข็งแรงขึน้
โดยมีสมมุตฐิ านว่า สารสกัดจากเมล็ดองุน่ และ สาร Resveratrol
(เรสเวอราทรอล) จากเมล็ดองุ่น และเปลือกองุ่น สามารถกระตุ้นการ
สร้างกระดูกในหนูทดลองสูงอายุได้
• ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น เช่น แผลในกระเพาะอาหาร แผลเบาหวาน
• ช่วยให้เนื้อเยื่อที่บาดเจ็บฟื้นตัวได้เร็วขึ้น และมีการซ่อมแซมบริเวณ
ที่บาดเจ็บได้เร็วขึ้น
• ป้องกันมะเร็งผิวหนัง อันเกิดจากแสงแดด และฟืน้ ฟูสภาพผิวทีแ่ ห้งกร้าน
และเสียหายเนื่องจากการโดนแสงแดดเป็นเวลานาน
• ป้องกัน DNA(ดีเอ็นเอ) หรือ สารพันธุกรรมในเซลล์จากการกลายพันธุ์
จึงมีผลช่วยป้องกันการเกิดมะเร็ง

