
 

 
RIZSTEROLS  
ORGANIC EXTRA VIRGIN RICE BRAN & GERM OIL  

ผลิตภณัฑเ์สรมิอาหาร น า้มนัร าขา้วและจมกูขา้วกลอ้งออรแ์กนคิ “รชิสเตอรอลส”์ 
 

ยิง่อายมุาก ริว้รอยก็ยิง่ถามหาตามกาลเวลา ถา้อยากคงความสวยไปนานๆ  

วนันีเ้ริม่ตน้ดแูล เพิม่ความแขง็แรง ใหส้ขุภาพดจีากภายในตัง้แต่ระดบั cell  

ไดด้้วยอาหารเสริมวัฒนะ..สิ่งดีๆ จากธรรมชาติ 
 

เมื่ออายุมากขึ้น ริ้วรอยบนผวิหนังก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะริ้วรอยบริเวณรอบดวงตา ปาก และ

ล าคอ ซึ่งสังเกตเห็นได้ง่ายกว่าจุดอื่น หลายคนจึงพยายามสรรหาวิธีต่าง ๆ นานา เพื่อช่วยลดริ้วรอยและ

ป้องกันปัจจัยกระตุ้นที่ท าให้เกิดริ้วรอย 

เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น สารส าคัญที่ช่วยให้ผิวหนังดูเต่งตงึ ชุ่มชื้นและเปล่งปลั่ง ซึ่งร่างกายสามารถผลิตได้

ในปรมิาณที่เพียงพอ เริ่มลดจ านวนลงประมาณปีละ 1% ท าให้ความยืดหยุ่นของผิวหนังลดลง ผิวจึงเริ่ม

หย่อนคล้อยและเกิดริ้วรอยบนใบหน้าตามจุดต่างๆ เมื่อร่างกายผลิตสารจ าเป็นในการฟ้ืนฟูระดับเซลล์ผิว

ได้น้อยลงก็จะส่งผลกระทบให้โครงสร้างของชั้นผิวหนังหลวมขึ้น เซลล์ไม่อุ้มเกาะน ้าและเกาะกันแน่นเหมือน

เคย ขาดความหนาแน่นใต้ชัน้ผิว ท าให้ผิวหนังหย่อนคล้อย ไม่กระชับ เกิดเปน็รอยเหี่ยวย่นขึ้น ซึ่งโดยปกติ

แล้วริ้วรอยมักจะเกิดขึ้นในบริเวณเฉพาะบนใบหน้า 

 

 

 



 

 

 

ค ุณด ู แลต ั ว เอง ได ้ด ้ วย  “ ร ิ ชส เตอรอลส ์ ”  อาหาร เสร ิมว ัฒนะ...ส ิ ่ งด ีๆจากธรรมชาติ  

น ้ามันจมูกข้าวกล้อง ออร์แกนิค ตราริชสเตอรอลส์ เป็นผลิตภัณฑ์ โภชนเกสัช อาหารเสริมวัฒนะ 

(Nutraceutical Food) ช่วยลดการเสื่อมสภาพของเซลล์ในร่างกายอันท าให้เกิดการแก่ก่อนวัย ลดริ้ว

รอยเหี่ยวย่น ช่วยคงความอ่อนเยาว์  น ้ามันร าข้าวและจมูกข้าวไม่ ได้มีประ โยชน์ต่อสุขภาพ

ภายในเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เพราะอุดมไปด้วยวิตามิน  Eธรรมชาติจ านวนมาก  ดูดซึมได้

ดีกว่าวิตามิน E สังเคราะห์ถึง 4 เท่า จึงมีส่วนบ ารุงผิวให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ชุ่มชื้น มี เลือดฝาด 

เนียนนุ่ม และอ่อนเยาว์เปล่งปลั่งอย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังมีสารสกัดแกมม่า -ออริซา

นอลมากถึง 200,000 ppm. สูงกว่าน ้ามันร าข้าวทั่วไปถึง 10 เท่า  โดยมีคุณสมบัติ เป็นสาร

แอนตี้ออกซิแด๊นท์ที่สามารถช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความชุ่มชื้นให้กับผิว จึงสามารถช่วย

ชะลอการเกิดริ้วรอยเหี่ยวย่นได้  ต้านทานรังสี  UVช่วยป้องกันการเกิดกระ ฝ้า จุดด่างด า 

ค่อยๆจางลง ท าให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใส และมีสารไฟโตสเตอรอลสูงกว่าน ้ามันมะกอก 14 

เท่า ที่จะไปช่วยเสริมให้ระบบการไหลเวียนของเลือดโลหิตให้เป็นไปอย่างปกติยิ่งขึ้น นอกจากนี้

ยังช่วยการปรับสมดุลย์ กรดไขมันไลโนเลอิค (Linoleic acid) หรือโอเมก้า 6 จึงช่วยให้ผิวหนัง

สดใสมีน ้ามีนวล และช่วยระบบสืบพันธุ์ ให้ท างานเป็นปกติ ท าให้ประจ าเดือนมาปกติ  

 

 

 
 
 
 



 

 
สารอาหารส าคญั 3 ชนดิ ไดแ้ก ่Gamma Oryzanol, Phytosterols  
และ Vitamin E ธรรมชาต ิ  
 
แกมมา่ออรซิานอล (Gamma Oryzanol) ธรรมชาต ิ200,000 ppm. 

ㆍลดความดัน 

ㆍเพิ่มภูมิคุ้มกันและปรับระดับฮอร์โมน โดยเฉพาะช่วงวยัทอง 

ㆍมีสารต้านอนุมูลอิสระ ลดการเลื่อมสภาพของเซลล์ ลดริ้วรอย 

 
ไฟโตสเตอรอลส ์(Phytosterols) ธรรมชาต ิ19,000 ppm. 

ㆍ ลดโคเลสเตอรอล ไขมันเลว (LDL) 

ㆍ เพิ่มโคเลสตอรอล ไขมนัดี (HDL) 

ㆍช่วยดูแลระบบหลอดเลือด ให้ท างานอย่างมีประสิทธภิาพ 

 
วติามนิ E (Vitamin E) ธรรมชาต ิ สงูกวา่วติามนิ E สงัเคราะห ์4 เทา่ 

ㆍ ช่วยในการซ่อมแซมเซลล์ ให้กลับมาอ่อนเยาว์ 

ㆍ ช่วยบ ารุงผิว ให้ชุ่มชื้น มีเลือดฝาด และเสน้ผมเงางาม เนียนนุม่ 

ㆍยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระ สร้างภูมิคุม้กัน ป้องกันการเป็นมะเร็ง 

 
 
 
 
 
 



 

 
นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติและประโยชน์ในการปกป้องดูแลและปรับสมดุล  
1. ป้องกันการเกิดโรคที่ไม่ตดิต่อเรื้อรัง  Noncommunicable disease  หรือโรคที่เกิดจากพฤติกรรม 
เช่น โรคหลอดเลือด  โรคเบาหวาน  โรคหัวใจ โรคความดัน ฯลฯ  

2. ช่วยป้องกันการเกิดเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ผิดปกติ หรอืที่เรียกว่า เซลล์มะเร็ง 

3. มีความสามารถในการปอ้งการเซลล์ผิวจากการถูกท าลายด้วยแสงแดด 

4. ยับยั้งการท างานของ เอ็นไซม์ไทโรซิเนส ซึง่เปน็ตัวเรง่สร้างเมด็สี จึงท าให้ผิวดูกระจ่างสดใสขึ้น 

5. เพิ่มการหลั่งสารเอ็นดอรฟ์ิน ช่วยผ่อนคลายความเครียดและหลับสบาย 

6. กระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนส าหรับการเจริญเติบโต 

7. ลดการสูญเสียแคลเซียม ท าให้ลดอัตราการเกิดโรคกระดูกพรุน 

8. ลดอัตราการเกิดภาวะวัยทอง ปรบัสมดุลย์ฮอร์โมน 

9. ลดระดับของไขมันในเลือด ลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจอุดตัน ลดคอเลสเตอรอล ไขมันเลว 
(LDL) เพิ่มไขมันดี (HDL) 

10. ช่วยลดอาการง่วงเหงา หาวนอน  ให้ความสดชื่น ตอ่ร่างกาย 

11. สร้างภูมิคุม้กันให้แข็งแรงยิ่งขึ้น  ลดอาการแพ้อากาศในยามเช้า เปน็ต้น 

 

ปกปอ้ง ดแูล และปรบัสมดลุยร์า่งกาย  ใหค้ณุแขง็แรง  ชะลอวยั  หา่งไกลจากโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รงั งา่ยๆ
ทกุวนัดว้ย “รชิสเตอรอลส”์ ผลติภัณฑเ์สรมิอาหาร น า้มนัจมกูขา้วกล้องออรแ์กนคิ...อาหารเสรมิวฒันะ
...สิง่ดีๆ  จากธรรมชาต ิ 

 


