
ขอ้มลูของผลติภณัฑ Meadowfoam Seed Oil

Meadowfoam Seed Oil™ เป น็ผลติภณัฑ์ไตรกล เีซอไรด์ (triglyceride) ท ีผ่า่นการกล ั น่จนถ งึข ั น้สงูสดุท ีไ่ดม้า
จาก เมลด็ของล มินานเธส อลับา (Limnanthes alba) น ้ ำามนัม สี เีลก็นอ้ย ผลติภณัฑท์ ีไ่รก้ล ิน่น ั น้ประกอบไปดว้ย
กรดไขมนัประมาณ 95% โดยม หีว่งโซค่ารบ์อน 20 โมเลกลุหร อืมากกวา่น ั น้ น ้ ำามนัจะม คีวามคงตวัในการรวมตวั
กบัออกซ เิจนอยา่งด เีย ีย่มและเสนอการทำางานหลากหลายในการสรา้งสตูรส ำาหร บัเคร ือ่งส ำาอางและผลติภณัฑ์
ดแูลผ วิ

คณุสมบตั โิดยท ัว่ไป
ลกัษณะท ีป่รากฎ: ใส
ส :ี เหล อืงออ่น
กล ิน่: ไมม่ ี
หมวดหม ู:่ สารใหค้วามนุม่ล ืน่

จดุเดน่ของผล ติภณัฑแ์ละว ธิ กีารใช ้
 » ความเสถ ยีรพ เิศษตอ่ปฏกิ ริ ยิาออกซ เิดช ั น่
 » สามารถนำามาใชเ้พ ือ่ทำาใหน้ ้ ำามนัธรรมชาต ชิน ดิอ ืน่ๆ ม เีสถ ยีรภาพ
 » ร ูส้ กึไดถ้ งึความนุม่ล ืน่ของผ วิพรรณท ีป่ราศจากความมนั
 » ใชส้ ำาหร บัการบำารงุผ วิพรรณและดแูลเร อืนรา่ง 

 
บรรจภุณัฑ์
190.5 กก  (420 ปอนด์)  ถงั
15.9 กก  (35 ปอนด์)  กระปอ๋ง

สภาวะในการเกบ็รกัษา
ภาชนะท ีป่ ดิฝาผน กึแลว้ควรเกบ็ไวท้ ีอ่ณุหภมู ิ 10°–25° ซ. (50°–77° ฟ.) ภาชนะ 
สามารถนำามาป ดิผน กึซ ้ ำาและเกบ็รกัษาในอณุหภมู เิด ยีวกนัไดน้านถ งึ 12 เด อืน ถา้จะ 
เกบ็รกัษาวสัดทุ ีเ่ป ดิผน กึแลว้ใหน้านกวา่ 12 เด อืน ขอแนะนำาให ใ้ช ไ้นโตรเจน

วนัหมดอายกุารใชง้าน
Natural Plant Products จะร บัประกนัคณุภาพของผลติภณัฑส์ ำาเร จ็รปูเป น็เวลา 3 ป นีบัต ั ง้แตว่นัท ีผ่ล ติ หากฝาป ดิผน กึ 
อย ูใ่นสภาพด ไีมแ่ตกและวสัดไุดร้ บัการเกบ็รกัษาตามคำาแนะนำาของผ ูผ้ล ติ

แหลง่กำาเน ดิและแหลง่ท ีม่า
 » เช ือ้พนัธ ุพ์ ชื – ไมไ่ดด้ดัแปลงพนัธกุรรม
 » เมลด็ – ในสหรฐัอเมร กิา
 » การผลติ – ในสหรฐัอเมร กิา

MEADOWFOAM SEED OIL
INCI NAME (EU): Limnanthes Alba Seed Oil

INCI NAME (PCPC): Limnanthes Alba (Meadowfoam) Seed Oil
CAS NUMBERS: 153065-40-8, 169107-13-5

EC NUMBER: 604-884-4
JCLD: 552440   JSQI: 521124 

ผลิตภัณฑ์ ของสหรัฐอเมริกา

Phone: (503) 363-6402
Fax: (503) 587-8717 
อ เีมล: sales@meadowfoam.com

P.O. Box 4306
Salem, OR 97302 USA

www.meadowfoam.com

ขอ้มลูน ี ้ไดน้ ำาเสนอดว้ยเจตนาด แีละใชข้อ้ม ลูท ีเ่ช ือ่วา่ม คีวามนา่เช ือ่ถ อืเป น็หลกั ซ ึง่ใชเ้พ ือ่การวดัผล การว จิยั และการย นืย นั
ป จัจยัตา่งๆ ซ ึง่อาจม ผีลตอ่ผลลพัธท์ ี ไ่ดเ้พ ยีงอยา่งเด ยีวเทา่น ั น้ บร ษิทั Natural Plant Products, Inc. ผล ติและจำาหนา่ย 
Meadowfoam Seed Oil ดว้ยความเขา้ใจวา่ผ ูซ้ ื อ้จะทำาการทดสอบ ดว้ยเองเพ ือ่พ จิารณาความเหมาะสมของผล ติภณัฑน์ ี ใ้นการใช ้
งานเฉพาะของตนเอง การร บัประกนัไมไ่ด ้ ระบทุ ั ง้ทางตรงและทางออ้มในเร ือ่งความถกูตอ้งแมน่ย ำาหร อืผลลพัธ ์ บร ษิทั Natural 
Plant Products, Inc. ไมม่ ภีาระหนา้ท ีห่ร อืความร บัผ ดิชอบตอ่ความเส ยีหายท ีเ่ก ดิข ึ น้ตอ่บคุคลหร อืทร พัยส์ นิอนัเป น็ผลมาจาก
หร อื เก ดิข ึ น้จากการใชผ้ล ติภณัฑน์ ี ้ ขอ้ความท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบั Natural Plant Products Meadowfoam Seed Oil ไมไ่ดต้ คีวาม
หมายวา่เป น็การแนะนำา การเสนอแนะ หร อืการจงูใจเพ ือ่ใชผ้ล ติภณัฑเ์พ ือ่เป น็การฝา่ฝ นื ส ทิธ บิตัรใดๆ หร อืในการละเม ดิกฎหมาย
หร อืกฎขอ้บงัคบัใดๆ ท ีเ่ก ีย่วขอ้งท ั ง้น ี จ้ะไมม่ คีวามร บัผ ดิชอบ จากการใชง้านดงักลา่ว

© Natural Plant Products, Inc.  All rights reserved.  


