
 تعریق البراتوار نال: محصوالت رفع

 اسپری ضدتعریق و بوبر بدن نال 

 ا نالپ ضدتعریق وبوبر  اسپری 

 پد پاک کننده عرق زیر بغل نال 

 مراقبت و بهداشت در ای فزاینده نقش محصوالت این از استفاده تجاری، های خوشبوکننده یا و تعریق ضد محصوالت معرفی زمان از

 لوسیون، اسپری، کرم، مانند ها آن از بسیاری مصرف قابل اشکال امروزه ها، آن رشد سرعت به توجه با که طوری به اند، داشته افراد

 و عرق غدد مورد در که است الزم مبحث، ادامه مورد در پرداختن از قبل. باشند می دسترس در پدها یا و پودر فشاری، های بطری

 .بپردازیم ها آن کارایی

به خصوص در کف دست ها،  تقسیم می شوند. غدد اکرین، در کل بدن آپواکرین و آپوکرین اکرین، سه دسته غددغدد عرق در بدن به 

عرق می شناسند، زیرا وظیفه اصلی آن ها، تنظیم دمای بدن این غدد را به عنوان غدد اصلی  .پراکنده هستند زیر بغل، کف پاها و سر

میلی لیتر عرق می باشد. ترشحات عرق شامل آب  600گرم عرق در ساعت ترشح می کنند، که روزانه برابر  12این غدد  می باشد.

 %(، سدیم کلراید، اوره، گلوکز، یون های پتاسیم و الکتات می باشد.99)حدود 

تناسلی بیشتر حضور دارند. ترشحات این -غدد آپوکرین در دوران بلوغ شروغ به اثر می کنند. این غدد در زیر بغل و نواحی ادراری

هنگام  رس، خشم و یا هیجان ترشح می شوند. این ترشحاتغدد حاوی اسیدهای آمینه، کلسترول و استروئیدها بوده، که بیشتر در هنگام ت

تولید بوی بد می  باکتری های دیفتروئید سبب تولید بو می شوند. از جمله این ترشحات که باعثتجزیه شدن توسط میکروکوکوس ها و 

 ترکیبی به نام اسکوالن می باشد.شوند، 

 این غیره، و باکتریوم کورینه های باکتری مانند هایی میکروارگانیسم حضور در اما بوده، و استریل بو بدون ابتدا در غدد این ترشحات

 رطوبت دارای و مرطوب های محیط که است، ذکر به الزم. شود می نامطبوع و بد بوی ایجاد باعث و شده تجزیه و متابولیز ترشحات

 .کند می کمک نیز ها میکروارگانیسم این رشد به

بوی بدن، معموال توسط اسیدهای چرب روی پوست و بوی نامطبوع از منابع میکروبی ایجاد می شود. در واقع عرق به خودی خود 

به طور طبیعی مملو از میکروارگانیسم های متعددی است، که  بدبو نیست و عوامل میکروبی، می توانند آن را بدبو کنند. پوست انسان

بقایای سلول های پوست و غیره تغذیه می کنند. بوی ناخوشایند  ،(سبوم و آپوکرین و اکرینتوسط مواد ترشح شده از پوست )مانند: غدد 

آمین ها، اسیدها، در واقع مولکول های آلی بوده، که ساختار و گروه های عملکردی متفاوتی دارد. این مولکول ها می توانند شامل: 

سولفوری مانند تیول ها، دی سولفید ها، سولفیدها  الکل ها، کتون ها، آلدهید ها، فنول ها و غیره باشند. همچنین می توانند از گروه های

و غیره نیز تشکیل شده باشند. عالوه بر این، تماس روزانه با موادی که بوی نامطبوع دارند و ماندگاری آن ها روی بدن و موی افراد 

 ع باشند.نامطبومانند ماهی، پیاز، سیر و سایر ادویه ها، بنزین، دود و غیره می توانند عامل ایجاد کننده بوی 

 ای مسئول بوی بد را از، تا این میکروب هین بوهای نامطبوع انجام شده استتالش های بسیاری، جهت کنترل، جذب و پوشانندن ا

 عوامل میکروبی مورد نیاز است، دور کنند. محیط های مرطوب که برای رشد و تکثیر 

شده اند، که سبب کاهش میزان تعریق یا مقاومت در برابر عرق  اسپری های ضد تعریق و پدهای ضد تعریق به گونه ای فرموله

کردن می شوند. امروزه از عصاره های گیاهی در داخل فرموالسیون این محصوالت استفاده می شود. این ترکیبات، به دلیل حضور 

 از استفادهعرق می شوند.  بد عرق و کنترل ترشحاتترکیبات فنولی و یا سایر اجزای موثر می توانند باعث پوشیدن شدن بوی 

 آن طبیعی مشتقات و دارویی های گیاه. باشند می تاکنون قدیم از درمانی های روش موثرترین و بهترین از یکی گیاهی های عصاره

 بوده، دسترس در گیاهان، همچنین. باشند می بدن بوی رفع برای مناسبی جایگزین فنولی، و فالونوئیدی موثر مواد حضور دلیل به ها

 .کنند می عمل موثر بسیار جانبی، عوارض ایجاد بدون و داشته مناسبی هزینه

پد پاک کننده عرق زیر  همچنینو  اسپری های ضد تعریق و بوبر بدن و پابا توجه به این موضوع، البراتوار نال موفق به تهیه و تولید 

 شده است.بغل 

اد نگهدارنده فاقد مو آلومینیوم کلراید و الکل اتیلیک و عصاره های گزنه و بابونه،شامل ترکیبات یکسانی داشته و این محصوالت همگی 

و پارابن می باشند و می توانند به طور کامال موثری تعریق را کاهش و موجب رفع از بین بردن بوی نامطلوب زیر بغل، پاها و بدن 

آن ها در فرموالسیون ساخت آن ها، نحوه ت همگی یکسانند، تفاوت از آنجایی که ترکیبات به کار برده شده در این محصوال خواهند شد.

استفاده، حجم و بسته بندی آن ها و همچنین ناحیه مورد نظر جهت استفاده می باشد. لذا افراد با توجه به نیاز خود می توانند از هریک 

 از این محصوالت استفاده کنند.



 راتوار نال:ترکیبات موثر موجود در محصوالت رفع تعریق الب

 همانطور که پیش تر بیان شد، این محصوالت حاوی عصاره های گیاهی می باشند.

 پلی ها، تانن حضور دلیل به گزنه عصاره تفاده در فرموالسیون آن ها، عصاره گزنه می باشد.اسمورد  گیاهی یکی از عصاره های

 در و باشد داشته قارچی ضد و ضدباکتریایی خاصیت تواند می خود، موثر اجزای در موجود اشباع، غیر چرب اسیدهای و ها فنول

 در همچنین. کند عمل کارآمد نیز پوست طریق از باال جذب قابلیت با پوست، روی رنگ سفید رد ایجاد بدون عرق، نامطبوع بوی رفع

 .باشد می موثر نیز عرق چسبندگی بردن بین از

 فعالیت دارای دیگر، ترکیبات برخی و( 6 امگا) اسید لینولنیک مانند چرب اسیدهای و زینک معدنی ماده دارای گزنه گیاه این بر عالوه

 هورمونی هیدروتسترون دی. باشد کارآمد عرق تنظیم و کاهش در تواند می طریق این از و بوده هیدروتستوسترون ضد یا DHT ضد

 جنسی هورمون که آنجایی از. شود می ایجاد ردوکتاز-5α نام به آنزیمی تاثیر تحت و تستوسترون جنسی هورمون از که است،

 های مکانیسم از یکی عرق، غدد ترشحات دادن کاهش یا کردن مهار لذا باشد، می عرق آپوکرین غده ترشحات از یکی تستوسترون

 عمومی طور به که است، اصطالحی نام: آندروژن) طبیعی آندروژنی کننده مهار گزنه، عصاره. باشد می تعریق ضد ترکیبات  عمل

 های گیرنده به اتصال با که رود، می کار به(( جنسی هورمون) استروئیدی هورمون یک معموالا ) مصنوعی یا طبیعی ترکیب هر به

 تواند می گزنه عصاره مانند ترکیبی که معناست، بدان آندروژنی، ضد یا آندروژنی مهارکنندگی فعالیت. شود تغییراتی باعث آندروژنی

 ترکیبات های فرموالسیون در بد بوی حامل های پروتئین کننده مهار و.(  دهد کاهش را( تستوسترون جا این در) جنسی هورمون مقدار

 و عرق غدد ورودی از بخشی انسداد باعث و داده واکنش پوستی های پروتئین با عصاره این. باشد می بد بوی کنترل برای تعریق ضد

 و کردن اثر بی میکروبی، رشد کردن برطرف نتیجه در و رطوبت جذب همچنین و زیربغل بوهای جذب برای و شود می عرق کاهش

 .شود می استفاده انسان بدن درمیکروارگانیسم های موثر در تعریق  رشد مهار و عرق دفع و کاهش تعریق، از ممانعت

 متابولیسم از ناشی زیربغل ناحیه در بو که آنجایی ازموجود در این محصوالت، عصاره بابونه است. گیاهی از دیگر عصاره های 

 توسط چرب اسیدهای و ها پروتئین شدن متابولیزه و آپوکرین عرق غدد وسیله به میکروکوکی و مثبت گرم دیفتروئیدهای های باکتری

 و ترکیبات حضور با بابونه است، موثر پروسه این در نیز اکرین عرق غدد وسیله به معدنی مواد و رطوبت و است ها باکتری این

 پوستی، های حساسیت و تحریکات ایجاد بدون و کرده عمل طبیعی ضدباکتریایی عامل یک عنوان به تواند می خود موثر اجزای

 .شود برده کار به تواند می تعریق ضد محصوالت های فرموالسیون در و شده عرق بد بوی مولد های باکتری نابودی باعث

 می مهار را ها میکروارگانیسم رشد و( ساز و سوخت) متابولیسم نتیجه در و نموده جذب را آب و رطوبت همچنین بابونه عصاره

با جذب آب و رطوبت، محیط الزم برای رشد و تکثیر میکروارگانیسم ها از بین می رود و این خود می تواند برای کنترل بوی  .کند

 پپتیدهای موجود در عصاره بابونه، می تواند به عنوان ضد تعربق نیز عمل کند.ضمنا به دلیل حضور  نامطلوب موثر باشد.

 این. دهند می نشان را باکتریایی ضد اثرات و داشته را بد بوهای پوشانندگی قابلیت دارویی گیاهان اساسی های روغن کل طور به

 باکتری آنزیمی های واکنش از همچنین و کرده مهار را ها میکروارگانیسم رشد موضعی، صورت به ها آن های عصاره و ها روغن

 فرموالسیون در موجود گیاهی های عصاره. دارد را آن بد بوی و عرق کردن خنثی و جذب توانایی همچنین. کند می جلوگیری ها

 .باشند می عمل مکانیسم همین دارای نیز تعریق رفع پد و اسپری محصوالت ساخت

این محصوالت، می توان به روشن کنندگی و رفع تیرگی پوست به حضور عصاره های گیاهی موجود در  کارایی هایاز دیگر 

خصوص در ناحیه زیر بغل اشاره نمود. عصاره گیاهی بابونه موجود در این محصوالت، با قابلیت مهار آنزیم تیروزیناز می تواند 

 ست نیز موثر باشد.مالنین سازی را کاهش داده و از این طریق در روش نمودن پو

یکی دیگر از ترکیبات به کار برده شده در فرموالسیون ساخت این محصوالت، آلومینیوم کلراید در مقدار مجاز و استاندارد آرایشی و 

داشته و می تواند رشد باکتری و ضدباکتریایی آلومینیوم کلراید، خواص ضد تعریق نمک های آلومینیوم از جمله بهداشتی می باشد. 

ای مولد بوی بد را مهار کند. این ترکیب، با مسدود نمودن مجاری دفع غدد عرق، می تواند مقدار عرق را کاهش داده و منبع آبی ه

رساند. )زیرا باکتری ها در محیط های مرطوب که محتوی آب باالیی دارند، می که از رشد باکتری ها حمایت می کند، به حدالقل ب

 کنند.(توانند بهتر رشد 

آنجایی آلومینیوم کلراید می تواند به بافت پارچه لباس آسیب وارد کند، لذا در فرموالسیون این محصوالت اوره نیز وجود دارد.  از

عامل بازدارنده مناسب برای خورندگی و آسیب پارچه می باشد. همچنین می تواند در انحالل آلومینیوم کلراید در اوره در واقع 

و  ره در واقع دارای خواص ضدباکتریایی نیز می باشداوثابت شده است، که کمک کند. د ویسکوزیته محصول و بهبوفرموالسیون 

باعث دناتوره کردن پروتئین های سلولی میکروارگانیسم ها مانند باکتری ها شده و از این طریق می تواند در کاهش و رفع عوامل 



 ساختار آن وسیله به RNA و DNA پروتئین، که ،است یندیفرآ)دناتوره شدن: میکروبی ایجاد کننده بوی بد عرق نیز موثر باشد. 

 و در واقع باعث تجزیه پروتئین می شود.( دهند می دست از را خود عملکردی

از دیگر ترکیبات به کار برده شده در فرموالسیون محصوالت رفع تعریق نال، الکل اتیلیک می باشد. این ترکیب در واقع به انحالل 

باکتریایی و ضد آلومینیوم کلراید در فرموالسیون کمک می کند. از جمله سایر کارایی های این ترکیب، می توان به خاصیت 

، در کاهش عفونت ها و رفع باکتری ها و میکروارگانیسم ها با رفع و مهار رشدمی تواند ضدعفونی کنندگی اشاره نمود. این ترکیب 

 نیز کمک کننده باشد.بوی بد 

در باال، برای همه محصوالت ضد تعریق مشترک می باشند. در پد پاک کننده عرق زیر بغل نال، عالوه بر ترکیبات نوشته شده 

 ترکیبات قید شده در باال، منسوج نبافته به عنوان پد استفاده شده نیز وجود دارد.

 

 ویژگی های اسپری ضدتعریق و بوبر بدن نال:

  نامطبوع بدنکاهش تعریق و رفع بوی 

 و رفع آن ها لوگیری از رشد باکتری ها و قارچ های مولد بوی بدج 

 حاوی عصاره های گیاهی موثر در کاهش و رفع میکروارگانیسم ها و کاهش تعریق 

 و مواد نگهدارنده فاقد اسانس 

 و دست کف ران، های کشاله بغل، زیر در باکتری و قارچ از ناشی نامطبوع بوی و تعریق رفع برای توانید می را محلول این

 .کنید استفاده پا انگشتان

 

 ضد تعریق پا نال:بوبر و ویژگی های اسپری 

 از بین برنده میکروارگانیسم های مولد بوی پا 

 ضد باکتری و ضدقارچ 

 کاهش تعریق و موثر در از بین بردن بوی بد پا 

 و حاوی عصاره های گیاهی فاقد اسانس و مواد نگهدارنده 

 

 پد پاک کننده عرق زیر بغل نال: ویژگی های

  بد زیر بغلتنظیم کننده تعریق و دفع بوی 

 بدون ایجاد حساسیت و آلرژی 

 رفع تیرگی و روشن کننده کشاله ران و زیر بغل 

 ایجاد نرمی و لطافت خاص 

 سازگار با پوست بدن 

 مناسب برای استفاده در الی انگشتان، زیر بغل و غیره 

 

 :مصرف طریقه

 1هفته اول روزانه  2از اسپری ضد تعریق بدن به محل مورد نظر اسپری نموده، این عمل را در  تعریق و بوبر بدن: اسپری ضد

 بار تکرار نمایید. 2بار و بعد از آن روزانه 



ان برای پاها را شسته و خشک نمایید. محلول را بر رو، کف و الی انگشتان پا اسپری کنید. بهترین زم اسپری بوبر و ضد تعریق پا:

این محصول را می توانید، استفاده، شب قبل از خواب می باشد. دو هفته اول، روزانه یک بار و سپس هفته ای دوبار استفاده کنبد. 

 برای زیر بغل نیز استفاده کنید. 

دورانی حرکت جهت پاک کردن عرق، پد را به آرامی روی زیر بغل و یا نقاط دیگر به صورت  :نال بغل زیر عرق کننده پاک پد

 دهید. پس از مصرف، نیازی به شستشو ندارد.

 

 :توجه

 خارجی استعمال

 د.نبر روی زخم های باز اسپری نشو

 از اسپری بوبر و ضد تعریق پا، داخل کفش استفاده نکنید.

 .باشد می الکل فاقد محصول، این

 .فرمایید خودداری دهان و چشم داخل با تماس از

 .شود نگهداری خنک و خشک جای در

 .دهید قرار کودکان دسترس از دور
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