
ขอ้มลูของผลติภณัฑ  ์Meadowfoam CP

Meadowfoam CP™ เป น็น ้ ำ�มนัไตรกล เีซอไรด์ (triglyceride) บร สิทุธ ิท์ ีไ่ดจ้�กเมลด็ของล มิน�นเธส อลั
บ� (Limnanthes alba (meadowfoam) น ้ ำ�มนัซ ีง่ถกูแปรรปู ณ อณุหภมู ทิ ีต่่ ำ�อย�่งม�กและทำ�ใหใ้สดว้ย
กระบวนก�รกรองเท�่น ั น้ จะรกัษ�คณุสมบตั อินัเขม้ขน้ไวใ้นวสัดทุำ�ปฏกิ ริ ยิ�ท ีล่ะเอ ยีดออ่น เชน่ โทโคฟ รีอลส ์ 
(tocopherols) และส�รตอ่ต�้นอนมุลูอ สิระอ ืน่ๆ ท ีร่ ูจ้กักนั เชน่ ฟ โิตสต รีอลส ์ (phytosterols) Meadowfoam 
CP ท ีม่ สี เีฉดแดงสม้และม กีล ิน่หอมต�มธรรมช�ต ิ ไดร้ บัก�รแนะนำ�ใหใ้ชเ้ป น็ผลติภณัฑด์แูลผ วิและปอ้งกนั
แสงแดดท ีต่อ้งก�ร ประส ทิธ ภิ�พสงูสดุจ�กคว�มนุม่นวลต�มธรรมช�ต

คณุสมบตั โิดยท ัว่ไป
ลกัษณะท ีป่ร�กฎ: ใส
ส :ี แดงอมสม้  
กล ิน่: ธรรมช�ต ิ ี
หมวดหม ู:่ ส�รใหค้ว�มนุม่ล ืน่

จดุเดน่ของผล ติภณัฑแ์ละว ธิ กีารใช ้
 » คว�มเสถ ยีรพ เิศษตอ่ปฏกิ ริ ยิ�ออกซ เิดช ั น่
 » ส�ม�รถนำ�ม�ใชเ้พ ือ่ทำ�ใหน้ ้ ำ�มนัธรรมช�ต ชิน ดิอ ืน่ๆ ม เีสถ ยีรภ�พ
 » อดุมดว้ยส�รสกดัจ�กธรรมช�ต ิ
 » สกดัเย น็
 » ใชส้ ำ�หร บัก�รบำ�รงุผ วิพรรณและดแูลเร อืนร�่ง 

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

สภาวะในการเกบ็รกัษา
ภ�ชนะท ีป่ ดิฝ�ผน กึแลว้ควรเกบ็ไวท้ ีอ่ณุหภมู ิ 10°–25° ซ. (50°–77° ฟ.) ภ�ชนะส�ม�รถนำ�ม�ป ดิผน กึซ ้ ำ�และเกบ็
รกัษ�ในอณุหภมู เิด ยีวกนัไดน้�นถ งึ 12 เด อืน ถ�้จะเกบ็รกัษ�วสัดทุ ีเ่ป ดิผน กึ 
แลว้ใหน้�นกว�่ 12 เด อืน ขอแนะนำ�ให ใ้ช ไ้นโตรเจน 

วนัหมดอายกุารใชง้าน
Natural Plant Products จะร บัประกนัคณุภ�พของผลติภณัฑส์ ำ�เร จ็รปูเป น็เวล� 3 ป นีบัต ั ง้แตว่นัท ีผ่ล ติ ห�กฝ�ป ดิผน กึ
อย ูใ่นสภ�พด ไีมแ่ตกและวสัดไุดร้ บัก�รเกบ็รกัษ�ต�มคำ�แนะนำ�ของผ ูผ้ล ติ

แหลง่กำาเน ดิและแหลง่ท ีม่า
 » เช ือ้พนัธ ุพ์ ชื – ไมไ่ดด้ดัแปลงพนัธกุรรม
 » เมลด็ – ในสหรฐัอเมร กิ�
 » ก�รผลติ - สหรฐัอเมร กิ�

MEADOWFOAM CP
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 ของสหรัฐอเมริก�

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 ำ�เสนอดว้ยเจตน�ด แีละใชข้อ้ม ลูท ีเ่ช ือ่ว�่ม คีว�มน�่เช ือ่ถ อืเป น็หลกั ซ ึง่ใชเ้พ ือ่ก�รวดัผล ก�รว จิยั และก�รย นืย นั
ป จัจยัต�่งๆ ซ ึง่อ�จม ผีลตอ่ผลลพัธท์ ี ไ่ดเ้พ ยีงอย�่งเด ยีวเท�่น ั น้ บร ษิทั Natural Plant Products, Inc. ผล ติและจำ�หน�่ย 
Meadowfoam CP ดว้ยคว�มเข�้ใจว�่ผ ูซ้ ื อ้จะทำ�ก�รทดสอบ ดว้ยเองเพ ือ่พ จิ�รณ�คว�มเหม�ะสมของผล ติภณัฑน์ ี ใ้นก�รใชง้�น
เฉพ�ะของตนเอง ก�รร บัประกนัไมไ่ด ้ ระบทุ ั ง้ท�งตรงและท�งออ้มในเร ือ่งคว�มถกูตอ้งแมน่ย ำ�หร อืผลลพัธ ์ บร ษิทั Natural 
Plant Products, Inc. ไมม่ ภี�ระหน�้ท ีห่ร อืคว�มร บัผ ดิชอบตอ่คว�มเส ยีห�ยท ีเ่ก ดิข ึ น้ตอ่บคุคลหร อืทร พัยส์ นิอนัเป น็ผลม�จ�ก
หร อื เก ดิข ึ น้จ�กก�รใชผ้ล ติภณัฑน์ ี ้ ขอ้คว�มท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบั Natural Plant Products Meadowfoam CP ไมไ่ดต้ คีว�มหม�ยว�่
เป น็ก�รแนะนำ� ก�รเสนอแนะ หร อืก�รจงูใจเพ ือ่ใชผ้ล ติภณัฑเ์พ ือ่เป น็ก�รฝ�่ฝ นื ส ทิธ บิตัรใดๆ หร อืในก�รละเม ดิกฎหม�ยหร อื
กฎขอ้บงัคบัใดๆ ท ีเ่ก ีย่วขอ้งท ั ง้น ี จ้ะไมม่ คีว�มร บัผ ดิชอบ จ�กก�รใชง้�นดงักล�่ว

© Natural Plant Products, Inc.  All rights reserved.  


