K2L EXTRA WHITENING CREAM
เคทูแอล เอ็กซ์ ตร้ า ไวท์ เทนนิ่ง ครีม
ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้า
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพสี ผวิ เพื่อสี ผวิ กระจ่างใสเสมอกันทัว่ ใบหน้า ดูแลปั ญหาฝ้ าทุกชนิด รอยหมอง
คล้ ายับยั้งกระบวนการเกิดเม็ดสี เมลานิน ภายใต้ช้ นั ผิวด้วยสารสกัดบริ สุทธิ์ จากต้นอ่อนของ Garden cress
ผสมผสานประสิ ทธิภาพของ Alpha arbutin, Kojic acid และ Licorice PT40 ที่ช่วยลดเลือนรอยคล้ าจากฝ้ า
และจุดด่างดา ช่วยให้สีผวิ กระจ่างใสเสมอกัน พร้อมปรับสภาพให้สีผวิ ที่หมองคล้ าค่อยๆแลดูจางลง ให้คุณ
เผยผิวใหม่กระจ่างสดใส สุ ขภาพผิวดี อย่างปลอดภัย
วิธีใช้ : ทาทัว่ ใบหน้า เช้า-เย็น
เลขที่ ใบรับแจ้ ง : 10-1-6018753
ผลิตภายใต้โรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP
Active Ingredients
DELENTIGO
ลบจุดเม็ดสี ที่มีสาเหตุมาจากวัย (Age Spots) และปรับสี ผวิ ให้สม่าเสมอ
Delentigo มุ่งในการลดจุดเม็ดสี ที่มีสาเหตุมาจากวัย (age spot) ให้จางลง ด้วยการนา
สารออกฤทธิ์ (Active) 2 ชนิดแยกเข้าไว้ใน liposome โดยสารทั้ง 2 ชนิด คือ
- สารสกัด Garden cress sprout จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ซ่ ึงมีสาร sulforaphane ใน
ปริ มาณสู ง โดย Sulforaphane ถือเป็ นสารพฤกษเคมี (phytonutrient) ที่มีคณสมบัติในการต้าน
อนมูลอิสระ (antioxidant) ที่ทรงพลัง
- Genistein ได้จากถัว่ เหลือง เป็ นสารในกลุ่ม Isoflavone ที่พบมากที่สุด โดย Genistein
เป็ นสารออกฤทธิ์ ซึ่ งอยูใ่ นรู ปที่เป็ นประโยชน์กบั เซลล์ผวิ (Biological actives)
จุดเม็ดสี ที่มีสาเหตุมาจากวัย หรื อ Age spot มักเกิดกับผูท้ ี่มีอายตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป ซึ่ งมักปรากฏ
บริ เวณส่ วนที่ร่างกายมีการสัมผัสกับรังสี UV จุดเม็ดสี เหล่านี้จะมีลกั ษณะเฉพาะ คือ มีการเพิ่ม การผลิตเม็ด
สี ท้ งั melanin และ lipofuscin
Delentigo ช่วยปกป้ องและควบคุมการสร้างเม็ดสี ท้ งั melanin และ lipofuscin และช่วย ยับยั้งการ
สะสมของ lipofuscin ในผิว ด้วยการกระตุน้ การทางานของ proteasome ที่ถือเป็ น cell’s own cleaning
system โดยมีหน้าที่ในการทาลายสารจาพวกโปรตีนที่ผา่ นปฏิกิริยาออกซิ เดชัน่ (degrades oxidized proteins)

สารออกฤทธิ์ (Actives) กลุ่ม whitening แบบเดิมนั้นจะมีคุณสมบัติลดการสร้างเม็ดสี ผวิ แต่ ไม่ได้
เน้นพุง่ เป้ าไปยัง age spot ดังนั้นผลลัพธ์ ที่ได้จึงพบว่าผิวบริ เวณ age spot และสี ผวิ บริ เวณ รอบๆนั้นจางลง
ใกล้เคียงกันทั้งหมด ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้อาจทาให้ไม่ได้รับความพึงพอใจจากผูใ้ ช้มากนัก เนื่องจากความแตกต่าง
ของสี ผวิ ในบริ เวณ age spot กับบริ เวณโดยรอบซึ่ งเป็ นส่ วนที่มีการสร้างเม็ดสี อย่างเป็ นปกติ (normal
pigmentation) นั้นที่มีการจางลงแต่ก็ยงั ไม่ได้ทาให้สีผวิ มีความสม่าเสมอ
และผลจากการศึกษาทางคลินิก (Clinical studies) ที่ได้ทาการทดสอบกับชาว Caucasian (ฝรั่งผิว
ขาว) พบว่า Delentigo นั้นมีประสิ ทธิ ภาพในการ
- ทาให้ age spot จางลงได้อย่างชัดเจน
- ปรับสี ผวิ ให้สม่าเสมอโดยเน้นให้เกิดการจางของ age spot ให้มากกว่าผิวบริ เวณโดยรอบ ซึ่งเป็ น
ผลให้สีผวิ เสมอกัน
ดังนั้น Delentigo จึงมีความแตกต่างจาก Whitening Actives อื่นๆ คือ สามารถใช้ได้กบั ทัว่ ทั้ง
ใบหน้าโดยยังทาให้สีผวิ มีความสม่าเสมอ ซึ่งถ้าเป็ น whitening actives แบบเดิม จะเน้นให้ทา เพียงแต่ที่
บริ เวณจุดด่างดาเท่านั้น
Claim Ideas สาหรับ Delentigo
- ทาให้สีผวิ สม่าเสมอ (Even skin tone)
- ลดเลือนจุดเม็ดสี ที่มีสาเหตจากวัย (Age spot) อย่างเห็นได้ชดั
- ปกป้ องการเกิด photo-aging และจุดด่างดา
Marketing Benefit
- เน้นให้สีผวิ จางลงเฉพาะจุด (Targeted lightening effect)
- Time-released activity เนื่องจากมี advance vector system ซึ่งหมายถึง liposome ที่ค่อยๆ ปลอยสาร
ออกฤทธิ์ (actives) ที่ถูกหุ ม้ ไว้นนั่ เอง
Delentigo
The efficient and targeted solution for age spots
กระบวนการชรา (Aging) นาไปสู่ การสร้างเม็ดสี ที่ผดิ ปกติ (Irregular Pigmentation)
ชาว Caucasian (ฝรั่งผิวขาว) ผูท้ ี่มีอายกว่า 50 ปี นั้น พบว่ามีจานวนกว่า 90% ที่ได้รับ ผลกระทบ
จากจุดเม็ดสี ที่ถูกสร้างขึ้น (pigment spot) เช่น กระ
และจากการศึกษายังพบว่า การสร้างเม็ดสี ผวิ ที่ผดิ ปกติเหล่านี้ จะทาให้ดูมีอายเพิ่มขนถึ้ ึึง 10 ปี ซึ่ง
มีบทบาทสาคัญต่อการรับรู ้ถึงอายุของผูห้ ญิง
ดังนั้น จุดเม็ดสี ที่มีสาเหตุมาจากวัย (Age spot) จึงเป็ นสาเหตุ หลักที่มกั
ได้รับการนึกถึงควบคู่ไปกับริ้ วรอยหรื อผิวที่หย่อนคล้อย

การสร้างเม็ดสี ผวิ ที่มากเกินไป(hyperpigmentation) นั้นเป็ น สาเหตุหลักของการเกิดจุดเม็ดสี ที่มี
สาเหตุมาจากวัย (Age spot) หรื อ “Senile lentigo” ซึ่งมักพบที่บริ เวณผิวซึ่งมีการสมผัสรังสี UV โดยจุด
เหล่านี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ 1mm ไปจนถึงมีขนาดเป็ นเซนติเมตร และมีสีต้ งั แต่ สี น้ าตาลอ่อนไป
จนถึงสี ดา เมื่อเปรี ยบเทียบกับผิวบริ เวณโดยรอบซึ่ งเป็ นบริ เวณที่มีการสร้างเม็ดสี ที่เป็ นไปตามปกติ
(Normally pigmented skin) จะพบว่า จุดเม็ดสี ที่มีสาเหตุมาจากวัยนั้น มีลกั ษณะ คือ
‐ มีการเพิม่ จานวนของ melanocyte และเพิม่ การสร้างเม็ดสี เมลานิน (Production of melanin)
‐ การสร้างเม็ดสี lipofuscin ที่มากเกินไป ซึ่ ง lipofuscin นั้นเป็ นสารเชิงซ้อนที่เกิดจาก oxidized
proteins หรื อ lipid ซึ่ งจะมีการสะสมเมื่อเรามีอายุมากขึ้น
การสร้างเม็ดสี เมลานินที่มากเกินไปในจุดเม็ดสี ที่มีสาเหตุมาจากวัย (Age spots)
ใน keratinocytes พบว่าเหล่าอนุมูลอิสระหรื อ Reactive oxygen species(ROS) นั้นได้ถูก สร้างขึ้น
โดยแสง UV ซึ่ งนาไปสู่ การสร้าง
‐ α-MSH ซึ่งเป็ นฮอร์ โมนที่ทาให้เกิดการสร้างเม็ดสี ในผิว (Skin pigmentation) โดยกระตุน้ การ
ทางานของ melanocyte
‐ Endothelin-1 (ET-1) และ stem cell factor (SCF) เป็ น signaling molecule ที่ไปกระตุน้ การทางาน
ของ melanocyte (melanocyte development), การสร้างเม็ดสี เมลานินและ dendrite formation ซึ่ งพบว่า
Endothelin-1 (ET-1) และ stem cell factor (SCF) จะมีความเข้มข้นสู ง อยูใ่ นบริ เวณที่เกิด age spot ซึ่ง
สามารถอธิบายได้ถึงการที่มีการเมลานินอยูท่ ี่ age spot ใน ปริ มาณสู งกว่าผิวโดยรอบที่มีการสร้างเม็ดสี ผวิ
อย่างเป็ นปกติน้ นั เอง
สาเหตุจากมีการสะสม Lipofuscin ในจุดเม็ดสี ที่มีสาเหตุมาจากวัย (Age spots) Lipofuscin นั้นเกิด
การสะสมเนื่องจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น (aging) เนื่องจาก
‐ มีการเพิ่มขึ้นของปั จจัยที่นาไปสู่ การสร้าง oxidative stress
‐ การทางานของ proteasome ที่ลดลงเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น โดย proteasome ถือเป็ น cell’s own
cleaning และ recycling system ที่จะไปทาลายโปรตีนที่เกิดความเสี ยหายหรื อถูก ออกซิไดซ์(damage and
oxidized protein) โดยรังสี UV เป็ นตัวการสาคัญในการทาลายการ ทางานของ proteasome นาไปสู่ การ
สะสมโปรตีนที่เกิดความเสี ยหายหรื อถูกออกซิ ไดซ์ ซ่ ึ งสิ่ ง เหล่านี้ยงั ทาหน้าที่เป็ นปั จจัยภายในในการยับยั้ง
การทางาน (endogenous inhibitor) ของ proteasome อีกด้วย
ยิง่ ไปกว่านั้นการสะสมของ lipofuscin นั้นนาไปสู่ การปล่อย ROS และอนมูลอิสระต่างๆ ซึ่งป็ น
การ สร้างวัฏจักรแห่งการทาลายล้างเซลล์ผวิ (vicious circle) ดังรู ป

Genistein ยับยั้งการเกิด Age spots
Genistein ถือเป็ น Isoflavone ที่พบมากที่สุดในถัว่ เหลือง มีหน้าที่เป็ นตัวยับยั้งการทางานของ
Tyrosine kinase ซึ่ งเป็ นเอนไซม์ที่มีความเกี่ยวข้องกับหลายกลไกต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการส่ งสัญญาณภายใน
เซลล์ผวิ (signaling cascades) โดย Tyrosine kinase จะอยูภ่ ายใน (intracellular side) ของ ET-1 และ SCF
receptors ซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญในการส่ งผ่ านของสัญญาณไปยังตัวรับ (receptor signal)
โดย Genistein จะเข้าขวางการส่ งสัญญาณของ ET-1 และ SCF จึงเป็ นการยับยั้งการทางาน ของ
tyrosine kinase และยังช่วยป้ องกันการเกิด age spot และการทาให้ age spot ดูจางลง
นอกจากนี้ Genistein ยังมีคุณสมบัติ ต้านอนมูลอิสระ (Antioxidant) และลดการอักเสบ
(antiinflammatory)

ผลการทดลอง
- หากใช้ 0.11 % cress sprout extract พบว่า fibroblast ที่มี
อายุมาก (aged fibroblasts) จะมีการฟื้ นคืนของ proteasome
activity ที่เทียบเท่ากับ young fibroblasts.
- หากใช้ 0.33 % cress sprout extract พบว่า proteasome
activity จะเพิ่มขึ้นถึง 70 % ดังนั้น
จากผลการทดลองสรุ ปได้วา่ cress sprout extract
สามารถป้ องกันและลดการสะสม ของ oxidized proteins จึงช่วย
ยับยั้ง lipofuscin formation ได้

ผลการทดสอบเมื่อเปรี ยบเทียบกับ placebo พบว่า Delentigo
ทาให้ age spots เท่านั้นที่จางลงได้ อย่างชัดเจน
-

หลังจากใช้ 1 เดือน พบว่า melanin pigmentation ลดลงถึง 6.2

% ที่บริ เวณ age spots
-

melanin index ของบริ เวณผิวปกติ(normally pigmented skin)

นั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง

เมื่อทดสอบเป็ นเวลา 2 เดือน พบว่าผลลัพธ์ของ Delentigo™ แสดงได้ชดั เจนว่าทาให้สีผวิ สม่า
เสมอโดย
- บริ เวณที่มีจุดกระจะทาให้กระ (age spot) จางลงได้มากกว่าบริ เวณผิวปกติ ( normally
pigmented)
- ความแตกต่างระหว่างของการเม็ดสี ( pigmentation) ที่ age spots และบริ เวณผิวปกติ
(normally pigmented skin) นั้นพบว่ามีการลดลงประมาณ 50% เมื่อเปรี ยบเทียบกับสภาวะเริ่ มต้น ซึ่ งจะเห็น
ได้วา่ Delentigo ช่วยให้สีผวิ สม่าเสมอได้อย่างเห็นได้ชดั เจน
ALPHA ARBUTIN

อัลฟ่ าอาร์ บูตินทาหน้าที่ยบั ยั้งเอ็นไซม์ Tyrosine และ DOPA ในกระบวนการ oxidation (การสร้าง
อนุมูลอิสระ) ซึ่ งเป็ นผลเสี ยโดยตรงต่อผิวพรรณของคนเราทุกคน อีกทั้งยังยับยั้งการผลิตเม็ดสี หรื อที่เราได้
ยินคุน้ หูกนั ว่า Melanin (ตัวอย่างง่ายๆที่ชดั เจนของกระบวน oxidation ดังกล่าว สังเกตได้จากเปลือกผลไม้
ต่างๆที่วางทิ้งไว้นานๆจะเปลี่ยนเป็ นสี ดาหรื อ น้ าตาล สาเหตุน้ ีก็เพราะว่าผลไม้ก็มีเอ็นไซม์ Tyrosine.
เช่นเดียวกับผิวหนังของคนเรา)
ซึ่ งในกระบวนการยับยั้งการ oxidation แบบนี้ ถือได้วา่ เป็ นกระบวนการที่ได้ผลที่สุดในขณะนี้ใน
เรื่ องของการช่วยให้ผวิ กระจ่างใสและขาวเนียนยิง่ ขึ้น และได้ผลด้านการยับยั้งการแก่ตวั ของผิวพรรณใน
ระยะยาว
อัลฟ่ าอาร์ บูตินช่วยในเรื่ องทาให้ผวิ สว่าง ขาวใส และที่สาคัญอัลฟ่ าอาร์ บูตินนั้นไม่ส่งผลกระทบใน
เรื่ องของการผลัดเซลล์ผวิ แต่อย่างใด เหมือนกรดผลไม้ (AHA), Retin-A, หรื อกรดวิตามินเอตัวอื่นๆ (กรด
เหล่านี้ทาให้ ผวิ บางจากการผลัดเซลล์ผวิ แต่ อลั ฟ่ าอาร์ บูตินนั้น ไปยับยั้งในผลิตเมลานินในระดับเซลล์ จึงไม่
เกีย่ วอะไรกับการทาให้ ผวิ บางลง)
คุณสมบัติของ อัลฟ่ า อาร์ บูติน Alpha-Arbutin
1. ช่วยขับให้ผวิ หน้ามีสุขภาพผิวที่ดี ผุดผ่อง กระจ่างใสขึ้น
2. ลดเลือนจุด ริ้ วรอย ด่างดา บนใบหน้า
3. ลดความหมองคล้ าจากการที่ผวิ ได้รับรังสี UV จากการสัมผัสแสงแดดเป็ นเวลานาน
ผลการทดลอง
จากรายงานการวิจยั ที่ทาการทดลองกับคนจีนจานวน

80 คน โดยให้ทาครี มที่ใส่

ARBUTIN 1% เพียงอย่างเดียว เปรี ยบเทียบกับสารที่นิยมใช้กนั บ่อยคือ

ALPHA-

Kojic, Beta-arbutinและ

Hydroquinone ทุกตัวใช้ความเข้มข้นที่ 1% เพียงอย่างเดียวใส่ ลงในเนื้อครี มเหมือนกันหมด ทาการทดสอบ
นาน 1 เดือนและทาการวัดความเข้มของสี ดว้ ยเครื่ องโครโมมิเตอร์

จากกราฟ จะพบว่า ALPHA-ARBUTIN สามารถทาให้สีผวิ จางลงอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับสารตัวอื่น

การทดลองวิจยั ที่ 2 ใช้อาสาสมัครหญิง 26 คน ทาครี มที่ใส่ ALPHA-ARBUTIN 2% เปรี ยบเทียบกับ
ครี มที่ใส่ Beta-arbutinที่ 2% เช่นเดียวกัน ทาการทดสอบเพื่อดูประสิ ทธิ ภาพในการลดจุด่างดา เป็ นเวลา 3
เดือน

ทาการ

เปรี ยบเทียบ โดยวัด

ที่ความพึงพอใจของผูท้ ี่เข้าทาการทดสอบ จะเห็นว่า 50% ของอาสาสมัครทีใ่ ช้ ALPHA-ARBUTIN บอก
ว่ า จุดด่ างดาดีขนึ้ มากและดีขนึ้ เมื่อเทียบกับ Beta-arbutinซึ่ งพบว่ามีเพียง 20% เท่านั้น
LICORICE EXTRACT PU
GLYCYRRHIZA INFLATA ROOT EXTRACT

LICORICE EXTRACT PU สารสกัดจากรากชะเอมเทศ มีคุณสมบัติลดการอักเสบของผิว ลดการ
ระคายเคือง ลดรอยแดงจากสิ ว ลดความมันของผิว ควบคุมความมันบนใบหน้า ลดการเกิดสิ ว

สารสกัดจากรากชะเอมเทศ มีสารกลุ่ม Triterpene Saponin และ Flavonoid สารออกฤทธิ์ หลักคือ
Glabridin มีฤทธิ์ ช่วยการสร้างเม็ดสี เมลานินในชั้นผิวโดยยับยั้งการทางานของเอนไซม์ Tyrosinase ช่วยให้
ผิวกระจ่างใสขึ้น พร้อมลดการเกิดผิวสี เข้มหลังจากได้รับ UV จึงช่วยลดการก่อตัวของ ฝ้ า กระ ลดจุดด่างดา
รอยดารอยแดง และช่วยลดการอักเสบของผิว
 Whitening จุดด่างดาลดลง ผิวดูสว่างใสขึ้น เมื่อใช้ LICORICE EXTRACT PU หลังใช้ไป 5
สัปดาห์

 Anti acne พบว่า สิ วลดลง หลังใช้ ไป 4 สัปดาห์

KOJIC ACID
กรดโคจิก (Kojic Acid) เป็ นสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ได้จากการหมักกลูโคสกับเชื้อรา
Aspergillus เป็ นสารที่ช่วยให้ผวิ ขาว ป้ องกันอนุมูลอิสระและยับยั้งการสร้างเม็ดสี (Melanin) ช่วยลดความ
หมองคล้ าและจุดด่างดา อันเนื่องมาจากแสงแดด ลดปั ญหาผิวลายและสี ผวิ ไม่สม่าเสมอ เช่น ฝ้ า กระ จุดด่าง
ดา

Kojic Acid ออกฤทธิ์ เป็ น TYROSINASE INHIBITER ช่วยให้ผวิ ขาวใสได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มี
ฤทธิ์ ในการลดเม็ดสี ในชั้นผิวเอ็นไซม์ Tyrosine ช่วยลดการสร้างเมลานิน และ ช่วยทาให้ผวิ ขาวใสได้อย่าง
รวดเร็ ว โดยไม่ทาให้ผวิ กลับมาดาคล้ าอีก ไม่ทาให้ผวิ หน้าบาง และไม่ทาให้ผวิ ไวต่อแสง
NIACINAMIDE
VITAMIN B3

Vitamin B3 หรื อ Niacinamide เพิ่มความชุ่มชื้นให้กบั ผิว ชะลอริ้ วรอย เมื่อผิวเกิดริ้ วรอยและเริ่ ม
สู ญเสี ยความยืดหยุน่ เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจนที่บอกถึงความเสื่ อมชราของผิวหนัง สาเหตุหลัก ๆ มา
จากการสร้าง collagen และ elastin ใน fibrobrast น้อยลงเรื่ อย ๆ วิธีชะลอริ้ วรอยที่แนะนากันมากก็คือ
กระตุน้ การสร้าง fibrobrast และป้ องกันไม่ให้โครงสร้างเส้นใย collagen ถูกทาลาย
Niacinamide เป็ นสารหนึ่งที่พบว่าสามารถช่วยเพิ่ม fibrobrast และ collagen จึงเป็ นสารที่ใช้ช่วยชะลอ
ริ้ วรอยในผิวหนัง ช่วยทาให้ผวิ ขาว และมีสีผวิ สม่าเสมอ แสงแดดเป็ นสาเหตุหลักอันหนึ่งที่ทาให้เกิดการ
สร้างเม็ดสี ในผิวหนังมากกว่าปกติ (hyperpigmentation) โดย Melanocyte จะผลิต Melanosome ซึ่งมี
melanin อยูภ่ ายใน แล้วปล่อยเข้าไปใน keratinocyte ที่อยูร่ อบ ๆ จากนั้น keratinocyte ที่เคลื่อนสู่ ผวิ ชั้นบน
ของหนังกาพร้า ไม่มีเม็ดสี ที่มากผิดปกติ ผิวจึงดูขาว กระจ่างใส มีสีผวิ สม่าเสมอ

Niacinamide กับการรักษาสิ ว การใช้สารฆ่าเชื้อในการรักษาสิ ว โดยทัว่ ไปอาจทาให้เกิดการระคาย
เคืองหรื อแบคทีเรี ยเกิดการดื้อยาได้ จากการศึกษาของ Shalita Colleagues แสดงให้เห็นว่า Niacinamide 4%
มีประสิ ทธิภาพในการรักษาสิ วเช่นเดียวกับการใช้ยา Clindamycin 1% และให้ประสิ ทธิ ภาพที่ดีกว่าด้วย
นอกจากนี้ Niacinamide ยังช่วยเรื่ องการต่อต้านอนุมูลอิสระ และยังช่วยลดการระคายเคืองอีกด้ว
คุณสมบัติ

 เพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผวิ ในผิวหนังกาพร้าชั้น stratum corneum มี fatty acid และ ceramide เป็ น
โครงสร้างสาคัญ ทาหน้าที่ปกป้ องผิวและเก็บกักน้ าทาให้ผวิ เนียนนุ่มชุ่มชื่น จากการทดลองพบว่า
Niacinamide สามารถเพิ่มความชุ่มชื้นและความแข็งแรงให้ผวิ หนังได้โดย
 เพิ่มการสังเคราะห์ keratin และ involucrin กับ filaggrin ซึ่งเป็ น barrier layer protein ในผิวชั้นหนัง
กาพร้า
 เพิ่มการสร้าง free fatty acid และ ceramide
 ลดการสู ญเสี ยน้ าออกผิวหนัง (Trans epidermal water loss)
 ชะลอริ้ วรอย เมื่อผิวเกิดริ้ วรอยและเริ่ มสู ญเสี ยความยืดหยุน่ เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจนที่บอกถึง
ความเสื่ อมชราของผิวหนัง สาเหตุหลักๆมาจากการสร้าง collagen และ elastin ใน fibroblast
น้อยลงเรื่ อยๆ วิธีชะลอริ้ วรอยที่แนะนากันมากก็คือ กระตุน้ การสร้าง fibroblast และป้ องกันไม่ให้
โครงสร้างเส้นใย collagen ถูกทาลาย
Niacinamide เข้าไปยับยั้งการส่ งถ่าย melanosome ไปยัง keratinocyte ทาให้ keratinocyte ที่เคลื่อนสู่ ผวิ ชั้น
บนของหนังกาพร้าไม่มีเม็ดสี ที่มากผิดปกติ ผิวจึงดูขาว กระจ่างใส มีสีผวิ สม่าเสมอ

