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XUẤT TỪ RAU CẦN, NƢỚC BẦU LÊN MEN VÀ CHIẾT XUẤT SIÊU 

TỚI HẠT GỪNG 

1.  Mô tả công nghệ: 

Hợp chất mỹ phẩm chứa hoạt chất chiết xuất rau cần nƣớc lên men và 

chiết 

xuất siêu tới hạn gừng. Hàm lƣợng các hoạt chất kể trên là hợp chất mỹ phẩm 

đặc trƣng nằm trong khoảng 0.05% đến 95% trọng lƣợng. Chiết xuất rau cần 

nƣớc lên men là hợp chất mỹ phẩm chứa 50 ~ 2000 phần trọng lƣợng so với 

100 phần trọng lƣợng chiết xuất siêu tới hạn Gừng. Chiết xuất siêu tới hạn 

gừng là hợp chất mỹ phẩm đặc trƣng thu đƣợc qua quá trình sử dụng carbon 

dioxide siêu tới hạn bột gừng, chiết xuất bằng phƣơng pháp chiết xuất siêu tới 

hạn trong vòng 1-3 giờ đồng hồ với tốc độ chảy 1~3mL/min ở 100~400 

bar(đơn vị áp suất), nhiệt độ 35~55℃. Chiết xuất rau cần nƣớc bầu lên men là 

hợp chất mỹ phẩm đặc trƣng thu đƣợc đƣợc qua quá trình lên men trong vòng 

8-24 tháng hỗn hợp 40~90% raucần nƣớc bầu và 10~60% đƣờng ở nhiệt độ 

15~30℃, sau đó lọc dung dịch lên men và chiết xuất bã rau cần nƣớc bầu còn 

lại bằng nƣớc nóng. 

 

2.  Tính ƣu việt: 

Phát minh này có thể cung cấp hợp chất dƣợc phẩm hay hợp chất mỹ 

phẩm có hiệu quả phòng ngừa và cải thiện vƣợt trội các chứng bệnh viêm da 

nhờ chiết xuất rau cần, nƣớc bầu lên men và chiết xuất siêu tới hạn gừng nhằm 

tối đa hóa tác dụng chống viêm có trong gừng 
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PHƢƠNG PHÁP CHẾ BIẾN CHIẾT XUẤT LÊN MEN TẬP TRUNG CÁC  γ-PGA 

VÀ GABA THÔNG QUA 2 GIAI ĐOẠN SỬ DỤNG LỢI KHUẨN TỪ BÀO TỬ 

BACILLUS SUBTILIS VÀ VI KHUẨN LATIC. 

 

1.  Mô tả công nghệ: 

Phát minh dƣới đây liên quan đến phƣơng pháp chế tạo chất lên men 

chức năng tăng hợp chất sinh học cao phân tử (gamma-poly glutamic acid; γ-

PGA) và chất dẫn truyền thần kinh(gamma-aminobutyric acid; GABA) thông 

qua quá trình lên men hai giai đoạn sử dụng lợi khuẩn bào tử Bacillus subtilis 

và vi khuẩn latic.  

Giai đoạn lên men lần 1: tiêm và nuôi lợi khuẩn bào từ Bacillussubtilis trên vào 

môi trƣờng đã đƣợc sát khuẩn. Giai đoạn chuẩn bị men chủng khuẩn axit lactic 

để lên men lần 2 và giai đoạn lên men lần 2: nuôi và tiêm men chủng khuẩn 

axit lactic trên vào chất lên men giai đoạn lên men lần 1 ở trên. 

 

2.  Tính ƣu việt: 

Chất dẫn truyền thần kinh (gamma-aminobutyric acid; GABA) là chất 

đƣợc sử dụng để kìm chế sự tăng huyết áp, có hiệu quả làm tăng thị lực, và 


