
 اسپری اکسی پنتن کودک و مو:

 ویتامین زا یکی ویتامین این. است آب در محلول اکسیدان آنتی ویتامین یک باشد، می معروف نیز اسید پانتوتنیک به که B5 ویتامین

این  .شود نمی ساخته بدن در خودی به خود صورت به و کنیم جذب مختلف غذاهای از را آن باید که ،است بدن ضروری های

برای متابولیسم کربوهیدرات ها، چربی ها و پروتئین ها  B5ویتامین  .شود می نامیده نیز پانتوتنات کلسیم و پانتنول های نام به ویتامین

 مخاطی غشاهای و پوست مقاومت و رشد موجبهورمون ها نقش مهمی داشته و ضروری می باشد. این ویتامین همچنین در سنتز 

استفاده از ویتامین  .شود می استفاده مو ریزش از جلوگیری برایدر صنعت داروسازی و آرایشی بهداشتی از این ویتامین  .شود می

بنابراین باید با منابع ویتامین و عالئم کمبود  ، می توانند به سالمتی بدن، موها و پوست شما کمک کنند.B5به خصوص  Bهای گروه 

 آن ها آشنا شد.

 :B5عالئم کمبود ویتامین 

o عفونت هاو افزایش خطر  کاهش قدرت سیستم ایمنی بدن 
o  ریزش موهانازک شدن و 
o از دست دادن رطوبت پوست و خشکی آن 
o  و بی خوابیخستگی، افسردگی 
o گرفتگی عضالت و بی حالی 

 رغ،م سویا، لپه، فرنگی، گوجه زمینی، بادام شیر، جگر، دل، گوشت، مرغ، تخم زرده مخمر،: از عبارتند ویتامین این منابع بهترین

 اینکه اب کهمی توان دانست،  پانتوتنیک اسید از سرشار غذایی منابع از را ، که آن هاآال قزل ماهی و خرچنگ آفتابگردان، دانه، لوبیا

 مصرف در نیاز مورد میزان به غذایی رژیم طریق از آن دریافتی مقدار اما شود، می تامین غذا طریق از ها آن خوراکی مصرف

 موجب خوراکی های مکمل از استفاده دانید، می که همانطور اما. شود می توصیه B5 ویتامین مکمل مصرف لذا. رسد مین روزانه

 موثر کامال تواند می پوست طریق از موضعی مصرف دلیل همین به شوند، می غیره و اسهال پیچه، دل مانند گوارشی عوارض ایجاد

 برای B ویتامین اسپری تولید و تهیه به موفق فراوان، های بررسی و موضوع این به توجه با درم اکسی البراتوار اساس براین. باشد

           .نماید اعمال را خود خواص تواند می پوست طریق از جذب و موضعی استفاده با که نموده، موها و کودک پوست

 و مو عبارتند از:برخی از فواید این ویتامین برای پوست 

 حفظ سالمتی سیستم ایمنی بدن و افزایش دهنده سرعت رشد و نمو 

 کمک به حفظ و بهبود سالمت پوست و مو 

  ها آن استحکام و مو تارهایکمک به افزایش 

 مرطوب کننده، نرم کننده و آبرسان پوست 

 پیشگیری از ایجاد پیری زودرس و جوان کننده پوست 

  روماتیسم مفصلیکاهش عالئم دردناک 

 ی پوستیآسیب هاو  موثر در بهبود سریع زخم ها 

 پوستی، سوختگی ها و اختالالت رفع و بهبود آلرژی 

خالص به همراه آب مقطر و بدون هیچگونه مواد  B5حاوی پرو ویتامین تهیه شده، که  مو و کودک در دو نوع اسپری اکسی پنتن

و پوست حساس و لطیف کودکان د بدون هیچ عوارض جانبی بر روی مو نو می توان افزودنی و شیمیایی و حتی مواد نگهدارنده بوده

یل سپری کردن، به دلهر دوی این اسپری ها به صورت موضعی قایل استفاده بوده و پس از ا د.ند و تاثیر خود را نشان دهناستفاده شو

 نمی نماید. نیز جذب باالی محلول، هیچ الیه اضافی روی پوست ایجاد نکرده و پوست را چرب

 استفاده شده و تفاوت آن ها در چیست؟ B5ویتامین  به جای B5 پرو ویتامینچرا در اسپری اکسی پنتن از 

می باشد. این ماده که به صورت ماده ای شفاف و بی رنگ بوده، در محصوالت آرایشی  B5، ماده پیش ساز ویتامین B5پرو ویتامین 

و به کار می روند. این ترکیب نفوذ بسیار باالیی در پوست داشته و در تامین رطوبت  B5بهداشتی با هدف تولید و سنتز ویتامین 

در  این ویتامین همچنین پوست و مو بسیار کارآمد است.این ترکیب در حفظ سالمت  بسیار موثر می باشد.آسیب دیده پوست ترمیم 

 هم موثر عمل می کند.مودن پوست و افزایش سنتز کالژن و در نتیجه ترمیم و بهبود زخم های پوستی و مرطوب ن نرمی

 ویژگی های اسپری اکسی پنتن مو:



 افزایش دهنده رشد و ضخامت مو 

 و پیاز مو تقویت کننده فولیکول ها 

  حالت دهنده مونرم کننده و 

  از خشکی موآبرسان قوی و جلوگیری 

 

 ویژگی های اسپری اکسی پنتن کودک:

 محافظ پوست کودک از بثورات پوشک، سوختگی های پوستی و سایر عوامل محرک خارجی 

 مرطوب کننده و بدون ایجاد خشکی روی پوست حساس کودک 

 مالیم و کمک به حفظ لطافت پوست کودک در هر بار تعویض پوشک 

  حاوی ویتامینB5 و بدون مواد سمی 

 

 طریقه مصرف اسپری اکسی پنتن مو:

 را روزانه یک الی دو بار بر روی پوست سر اسپری نمایید. محلول اکسی پنتن: جهت تقویت پیاز مو

 برای حالت دهی مو: محلول را بر روی موها اسپری نموده و سپس شانه بزنید.

 

 طریقه مصرف اسپری اکسی پنتن کودک:

را به هنگام تعویض پوشک، روی پوست تمیز و خشک کودک، به خصوص در هنگام خواب به دلیل مدت زمان  محلول اکسی پنتن

 باالی استفاده، اسپری کنید.

 

 توجه:

 استعمال خارجی

 این محصول دارو نمی باشد.

 در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان قرار دهید.

 خورشید نگهداری شود.دور از تابش مستقیم نور 

 و دهان خودداری شده و در صورت برخورد، با آب فراوان شسته شود. از تماس با داخل چشم
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