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น�้ำมันเมล็ดองุ่นสกัดเย็น



  

สำรสกัดเมล็ดองุ่น
     ในเมล็ดองุ่นมีสารสำาคัญที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย  หนึ่งในนั้น 

คือ สาร OPC  ซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามินอีถึง 20 เท่า และ สูง

กว่าวิตามินซีถึง 50 เท่า และ เป็นองค์ประกอบสำาคัญถึง 90% ขึ้นไป ในสาร

สกัดเมล็ดองุ่น 

     นอกจากฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแล้ว สารสกัดเมล็ดองุ่นยังมีฤทธิ์ต้านเชื้อ

แบคทีเรียหลายชนิด มีฤทธิ์ต้านการเกิดเนื้องอก และมะเร็ง มีฤทธิ์ต้านการ

เกิดเบาหวาน ฤทธิ์ต้านอาการอักเสบ ฤทธิ์ชะลอความชรา ป้องกันการเกิด

โรคหัวใจ และหลอดเลือด ป้องกันสมองเสื่อมจากความชรา

ประโยชน์ของกำรรับประทำนสำรสกัดเมล็ดองุ่น   
• ลดการสร้างเม็ดสีใต้ผิวหนัง มีผลให้ฝ้า กระ และ รอยด่างดำาจางลง

• พิทักษ์เส้นใยคอลลาเจนใต้ผิว จากความเสื่อมเนื่องจากการถูกทำาลาย 

    โดยแสงแดด และความชรา

• การรับประทานสารสกัดเมล็ดองุ่นอย่างต่อเนื่อง สามารถลดการถูก

    ทำาลายของ DNA (ดีเอ็นเอ) ของเซลล์สมองได้ถึง 50% และลดการถูก

    ทำาลายของเซลล์ตับที่ผ่านการโดนสารเคมีที่รุนแรงได้ถึง 47%

• สามารถทำาให้เซลล์ไวต่ออินซูลินมากขึ้น จึงใช้รับประทานเพื่อป้องกัน

    ภาวะดื้อต่ออินซูลินได้ ทำาใหก้ารรับประทานสารสกัดเมล็ดองุ่น สามารถ

     ป้องกันโรคเบาหวานประเภทที่ 2 คือ เบาหวานที่ไม่ได้เกิดจากพันธุกรรม

    น้ีได้ นอกจากน้ี สารสกัดเมล็ดองุ่น ยังให้ผลดีกับการลดระดับไตกลีเซอร์ไรด์

    ในเลือดอีกด้วย

• เพ่ือป้องกันภาวะล่ิมเลือดอุดตันหลอดเลือด และยังทำาให้ผนังหลอดเลือด

    มีความยืดหยุ่น และแข็งแรงทนทานต่อแรงดันโลหิตมากข้ึน นอกจากน้ี 

 ยังช่วยฟ้ืนฟูหัวใจของผู้ป่วยท่ีผ่านภาวะหัวใจวายได้เป็นอย่างดี

• งานวิจัยจาก University of Alabama สหรัฐอเมริกา สรุปว่าการรับประทาน   

    สารสกัดจากเมล็ดองุ่น สามารถทำาให้ระดับโปรตีนจำาเป็นในสมอง 13 ชนิด    

    เพ่ิมกลับสู่ระดับเดียวกับท่ีเคยมีในสมองของคนวัยหนุ่มสาว ส่วนโปรตีน

    ชนิดท่ีสมองไม่ต้องการ เน่ืองจากขัดขวางการสร้างเซลล์ใหม่ของสมอง 

    ก็ลดระดับลง 

• สามารถฟ้ืนฟูรอยบาดเจ็บในสมอง ซ่ึงเกิดจากภาวะเส้นเลือดในสมองแตก 

    ให้กลับคืนสู่สภาพปกติได้  และยังลดคราบเบต้า อะมิลอยด์พลัค    

    ซ่ึงทำาลายสมองลงได้ มีประโยชน์ในการฟ้ืนฟูสมองของผู้ป่วยอัลไซเมอร์

    ท้ังชะลอความเส่ือมของเซลล์สมองของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ได้

• สามารถป้องกันภาวะกระดูกพรุนได้ และปกป้องกระดูกขากรรไกรจาก

    การเส่ือม มีงานวิจัยในประเทศญ่ีปุ่นในปี 1998 ว่าสารสกัดจากเมล็ดองุ่น 

    และสารสกัดจากเปลือกองุ่น ทำาให้กระดูกของหนูทดลองแข็งแรงข้ึน

    โดยมีสมมุติฐานว่า สารสกัดจากเมล็ดองุ่น และ สาร Resveratrol         

    (เรสเวอราทรอล) จากเมล็ดองุ่น และเปลือกองุ่น สามารถกระตุ้นการ

    สร้างกระดูกในหนูทดลองสูงอายุได้

• ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น เช่น แผลในกระเพาะอาหาร แผลเบาหวาน

• ช่วยให้เนื้อเยื่อที่บาดเจ็บฟื้นตัวได้เร็วขึ้น และมีการซ่อมแซมบริเวณ 

    ที่บาดเจ็บได้เร็วขึ้น

• ป้องกันมะเร็งผิวหนัง อันเกิดจากแสงแดด และฟ้ืนฟูสภาพผิวท่ีแห้งกร้าน    

    และเสียหายเนื่องจากการโดนแสงแดดเป็นเวลานาน

•   ป้องกัน DNA(ดีเอ็นเอ) หรือ สารพันธุกรรมในเซลล์จากการกลายพันธุ์     

    จึงมีผลช่วยป้องกันการเกิดมะเร็ง
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