
RIZSTEROLS  
ORGANIC EXTRA VIRGIN RICE BRAN & GERM OIL  

ผลิตภณัฑเ์สรมิอาหาร น า้มนัร าขา้วและจมกูขา้วกลอ้งออรแ์กนคิ “รชิสเตอรอลส”์ 

อยา่ใหอ้าการหงดุหงดิมาท าลายชวีติ และครอบครวั 

เริม่ตน้วยัทีด่ ีดว้ยอาหารเสริมวัฒนะ..สิง่ดีๆ จากธรรมชาต ิ

วัยทองหรือวัยหมดประจ าเดือนในผู้หญิงจะอยู่ในช่วงอายุประมาณ 45-55 ปี โดยเฉลี่ยอายุ 50 ปี เมื่อถึงวัยนี้ 
รังไข่จะหยุดท างาน และไม่มกีารตกไข่อีกต่อไป ท าให้ไม่มปีระจ าเดือนและไมม่ีการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงจาก
รังไข่อีก ฮอร์โมนเพศหญิงที่ขาดหายไปนี้มีชื่อว่าเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน จึงท าให้เกิดอาการ
เปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจต่างๆ ตามมา อาการของการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวนั้น รู้จักกันโดยทั่วไปว่า 
เลือดจะไปลมจะมา เชน่เดียวกันกับผู้ชายวัยทองที่มีอายุตั้งแต่ 40 – 65 ปี ที่เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของระบบ
สืบพันธุ์ คือ การเสื่อมของอณัฑะ ท าให้ระดับฮอร์โมนแอนโดรเจน และเทสทอสเตอโรนค่อยๆลดลง ซึ่งจะมี
อาการร้อนวูบวาบ (hot flash) แตเ่กิดในบางรายเท่านัน้ และมีความรุนแรงน้อยกว่าผู้หญิงวัยทอง อาการ
มักเกิดประมาณ 2-3 นาที แล้วจึงค่อยๆหายไป มีอาการเหงื่อออก อาการหนาวสั่น ท าให้นอนไม่หลับ จนท า
ใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆในระบบร่างกาย และจิตใจตามมา เกิดอาการร้อนวูบวาบตามร่างกายโดยเฉพาะ
ส่วนบนของร่างกาย เหนื่อยง่าย ใจสั่นมีเหงื่อออกมากตอนกลางคืน บางคนมีอาการหนาวส่ันโดยไม่มีสาเหตุ 
ผิวหนังจะบางลง แห้งและเกดิเป็นแผลได้ง่าย มีอาการคันตามผิวหนัง และผิวหนังเกิดผ่ืนแพ้ง่าย เส้นผมจะ
หยาบแห้งและบางลง หลุดรว่งได้ง่าย ไม่ดกด าเปน็เงางาม มีอาการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์เร็ว เครียดง่าย 
หงุดหงิดโดยไม่มีสาเหต ุโกรธง่าย ใจน้อย ควบคุมอารมณ์ได้ยาก บางคนหลงลืมง่าย เวียนศีรษะ ซึมเศร้า            
นอนหลับยากหรือนอนไม่หลับ 

 

 

 



 

คณุดแูลตัวเองไดด้ว้ย “รชิสเตอรอลส์” อาหารเสรมิวัฒนะ...สิง่ดีๆ  จากธรรมชาต ิ

น ้ามันจมูกข้าวกล้อง ออร์แกนิค ตราริชสเตอรอลส์ เปน็ผลิตภัณฑ์ โภชนเภสัช อาหารเสรมิวฒันะ 

(Nutraceutical Food) ช่วยปรับสมดุลย์ฮอร์โมน กลุ่มอาการของหญิงวัยหมดประจ าเดือน เช่น 

อาการร้อนวูบวาบ (Hot Flashes) และกลุ่มอาการชราภาพทั้งหญิงและชาย แกมม่าออริซานอล

ถูกพิสูจน์แล้วว่า มีประสิทธิภาพในการรักษา อีกทั้งมีกลไกในการออกฤทธิ์ ในการลดการหลั่ง

ฮอร์โมนลูติไนจากต่อมพิทูอิทาลี และเพิ่มการปลดปล่อยฮอร์โมนเอนโดฟินจากสมองส่วนไฮโปธา

ลามัส ด้วยคุณสมบัติของน ้ามันร าข้าวและจมูกข้าวกล้อง ออร์แกนิค ตราริชสเตอรอลส์ ที่อุดมไปด้วย

สารอาหารคุณค่าในระดับที่สูงมาก ทั้งมีวิตามินE ธรรมชาติ เทียบเท่าการทานผักโขม 5 กิโลกรัม 

สารสกัดแกมม่าออริซานอลมากถึง 200 ,000 ppm. สูงกว่าน ้ามันร าข้าวทั่วไป 10 เท่า และมีสาร

ไฟโตสเตอรอลสูงกว่าน ้ามันมะกอก 14 เท่า ที่จะไปช่วยเสริมให้ระบบการไหลเวียนของเลือดโลหิต

ให้เป็นไปอย่างปกติยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยการปรับสมดุลย์ กรดไขมันไลโนเลอิค (Linoleic acid) 

หรือโอเมก้า 6  จึงช่วยให้ผิวหนังสดใสมีน ้ามีนวล และช่วยระบบสืบพันธุ์ ให้ท างานเป็นปกติ ท า ให้

ประจ าเดือนมาปกติ ช่วยบ าบัดอาการผิดปกติของชาย-หญิง วัยเจริญพันธุ์  (ให้ผลดีในการรักษา

ผู้มีบุตรยาก) และสตรีวัยทอง  อีกทั้งกระตุ้นการหลั่งสารเมลาโทนีน (Melatonin) ช่วยให้นอน

หลับสบาย ช่วยลดอาการเครียด  

 

 



 

สารอาหารส าคญั 3 ชนดิ ไดแ้ก ่Gamma Oryzanol, Phytosterols  

และ Vitamin E ธรรมชาต ิ  

แกมมา่ออรซิานอล (Gamma Oryzanol) ธรรมชาต ิ200,000 ppm. 

ㆍลดความดัน 

ㆍเพิ่มภูมิคุ้มกันและปรับระดับฮอร์โมน โดยเฉพาะช่วงวัยทอง 

ㆍมีสารต้านอนุมูลอิสระ ลดการเลื่อมสภาพของเซลล์ ลดริ้วรอย 

ไฟโตสเตอรอลส ์(Phytosterols) ธรรมชาต ิ19,000 ppm. 

ㆍลดโคเลสเตอรอล ไขมันเลว (LDL) 

ㆍเพิ่มโคเลสตอรอล ไขมันดี (HDL) 

ㆍช่วยดูแลระบบหลอดเลือด ให้ท างานอย่างมีประสิทธภิาพ 

วติามนิ E (Vitamin E) ธรรมชาต ิ สงูกวา่ วติามนิ E สงัเคราะหถ์งึ 4 เทา่ 

ㆍช่วยในการซ่อมแซมเซลล์ ให้กลับมาอ่อนเยาว์ 

ㆍช่วยบ ารุงผิว ให้ชุ่มชื้น มเีลือดฝาด และเส้นผมเงางาม เนียนนุม่ 

ㆍยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระ สร้างภูมิคุม้กัน ป้องกันการเป็นมะเร็ง 

 

 



 

นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติและประโยชน์ในการปกป้องดูแลและปรับสมดุลย์  

1. ป้องกันการเกิดโรคที่ไม่ตดิต่อเรื้อรัง  Noncommunicable Disease  หรือโรคที่เกิดจากพฤติกรรม เช่น 
โรคหลอดเลือด  โรคเบาหวาน  โรคหัวใจ โรคความดัน ฯลฯ  

2. ช่วยป้องกันการเกิดเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ผิดปกติ หรอืที่เรียกว่า เซลล์มะเร็ง 

3. มีความสามารถในการปอ้งกันเซลล์ผิวจากการถูกท าลายด้วยแสงแดด 

4. ยับยั้งการท างานของ เอ็นไซม์ไทโรซิเนส ซึง่เปน็ตัวเรง่สร้างเมด็สี จึงท าให้ผิวดูกระจ่างสดใสขึ้น 

5. เพิ่มการหลั่งสารเอ็นดอรฟ์ิน ช่วยผ่อนคลายความเครียดและหลับสบาย 

6. ลดการสูญเสียแคลเซียม ท าให้ลดอัตราการเกิดโรคกระดูกพรุน 

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

8. ช่วยลดอาการง่วงเหงา หาวนอน ให้ความสดชื่น ต่อร่างกาย 

9. สร้างภูมิคุม้กันให้แข็งแรงยิ่งขึ้น ลดอาการแพ้อากาศในยามเช้า เปน็ต้น 

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

 


