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اد و باعث ایج است، که بر روی فولیکول های پیلوسباسه اثر می گذارد بیماری شایع به خصوص در دوران جوانی و نوجوانی آکنه،

شامل غده ی سباسه  به مجموعه ای. فولیکول های پیلوسباسه، جوش های سرسیاه، سرسفید و لکه های قرمز بر روی پوست می شود

سالگی را درگیر نموده و  12تا  21بین از افراد  %58این عارضه تقریبا  .کننده چربی( و فولیکول مو گفته می شود)غده ترشح 

 ه جوانی و نوجوانی نیست.سالگی ادامه داشته و منحصر به دور 28حتی ممکن است تا 

کومدون های بسته یا همان جوش های سرسفید با قطری حدود یک  -2دارد: از نظر ظاهری، آکنه تا زمانی که ملتهب نشود دو نوع 

و وجود منافذ بر های باز یا جوش های سرسیاه با ظاهری گنبدی شکل  کومدون -1و بدون قرمزی یا منفذ بر روی سطح، لی متر می

با ایجاد التهاب، ممکن است برجستگی هایی با قطر یک تا پنج میلی متر و حاشیه ای سرخ، تجمعات چرکی با  روی سطح آن ها.

 به وجود آید.همین قطر یا ضایعاتی برآمده و دردناک بر روی سطح پوست 

 .ی فرد مبتال خواهند شدبا توجه به ظاهر نازیبای آکنه و جوش ها بر روی پوست، باعث کاهش اعتماد به نفس و جنبه های روانی برا

 بنابراین درمان این عارضه ها امری حیاتی می باشد.ست جای آکنه روی پوست باقی بماند، ممکن ا عالوه بر این

 

 علل ایجاد کننده آکنه:

 این عارضه به علل مختلفی ایجاد می شود، که در زیر به آن اشاره شده است:

 )موهای سبوم ترشح شده در فولیکول  مسدود شدنو  ترشحات باالی سبوم )چربی پوست 

 یا شاخی شدن پوست و تجمع مواد شاخی روی پوست کراتینیزاسیون هایپر 

 آن اطراف)پوست(  های درم و های مو فولیکول در التهابی های واسطه ترشح -التهاب فولیکول مو  

 های نهآک ی وسیله به پیلوسباسه دستگاه های باکتری ((ها میکروارگانیسم) عفونی املوع تکثیر و رشد) کلونیزاسیون 

 باکتریوم )پروپیونی باکتریوم: نوعی باکتری( پروپیونی

 ،دالیل عفونی )تجمع عوامل عفونی مانند باکتری ها روی پوست( چربی )سبوم( روی پوست و همچنینتجمع ترشحات به طور کلی، 

 از عوامل اصلی ایجاد کننده آکنه می باشد.

 

 آکنه:محرک های ایجاد 

 تغییرات هورمونی مانند عادت ماهانه و بارداری 

 برخی بیماری ها مانند سندروم تخمدان پلی کیستیک 

 مصرف برخی داروها و لوازم آرایشی 

 آب و هوا 

 استعمال دخانیات 

 و غیره 

 

 روش های درمانی:

 :از عبارتند آکنه درمان های روش

 مانند ویتامین  ها ویتامین مانند خوراکی داروهای تجویزA ها بیوتیک آنتی و 

 سبوم ی کننده جذب یا و سبوم ی مهارکننده مخلوط از متشکل خارجی سازی آماده از استفاده با موضعی های درمان 

 پوستی بردار الیه یا و پوستی کراتین ی کننده نرم ترکیب 

 سولفورها مانند کشی باکتری یا باکتریایی ضد اتترکیب 

 التهابی ضد اتترکیب 



 لیزر و غیرهشیمیایی بردارهای الیه مانند دیگر درمانی های روش ، 

این روش های درمانی اغلب اثرات کافی را نشان نداده و حاوی عوارض جانبی بسیاری برای پوست می باشند. همچنین استفاده از آن 

باردار(. به عالوه هزینه های باال و دیگر عوامل،  ها محدودیت داشته و همه افراد قادر به استفاده از این روش ها نیستند )مانند بانوان

 محدودیت استفاده از این آن ها را افزایش می دهند.

 

 روش درمانی موثر:

یکی از روش های درمانی بسیار موثر، استفاده از گیاهان دارویی و عصاره های آن ها می باشد. گیاهان دارویی، عالوه بر اثربخشی 

پوستی، عوارض جانبی بر روی پوست ایجاد نکرده، محدودیتی جهت استفاده نداشته و ارزان و در  مناسب برای رفع عارضه های

 دسترس می باشند.

، یکی از ویتامین های بسیار موثر در این زمینه می باشد. مصرف موضعی این ویتامین، نسبت به روش های Aبه عالوه ویتامین 

را بدون از دست رفتن )در روش های خوراکی، مقدار بسیاری از ویتامین ها و یا  خوراکی مناسب تر بوده و میزان موثرتری از آن

 داروها دفع می شوند.( به ناحیه مورد نظر می رسانند.

و بدون  Aبا استفاده از عصاره های گیاهی به همراه ویتامین  سرم آنتی آکنه نالبر این اساس البراتوار نال موفق به تهیه و تولید 

این محصول، بدون ایجاد هیچگونه عارضه جانبی، می تواند برای رفع جوش های  نموده است.هدارنده و پارابن ها حضور مواد نگ

 قرمزی و التهابزخم ها، ترمیم جای جوش و رفع پوستی و آکنه استفاده شود. استفاده موضعی از این محصول، حتی می تواند برای 

 ناشی از آن ها نیز مناسب باشد.

آکنه اثرات معجزه گر آن مشخص می شود. در سه تا پنج روز اول استفاده، جای جوش ها را  آنتی سرموز استفاده از ر 22در طول 

 الیه برداری نموده و بعد از آن، خاصیت رفع کنندگی هرگونه آکنه و جوش های سرسیاه و سرسفید شروع می شود.

 

 ترکیبات موثر موجود در سرم آنتی آکنه نال:

 انهد سیاه عصاره تامرون، عصاره حاوی که است، نگهدارنده مواد بدون و طبیعی ترکیبات از شده تهیه محصولی نال، آکنه رفع سرم

 .است A ویتامین و

، آهن پتاسیم، کلسیم،، مواد معدنی مانند A و C های ویتامیندارای  فرموالسیون، در موجود( هندی تمبر هسته) تامرون عصاره

پنی مانند ترکیبات تری ترسینامالدهید، تارتاریک اسید، ، هگزادکانول و پنتادکانول پلی فنول ها مانند لیمونن، آمینواسیدها، سلنیوم، 

ضد قارچی، ضد باکتریایی، ضد  کنندگی، نرم و کنندگی مرطوبآنتی اکسیدانی،  خاصیتو غیره بوده و  کارواکرولو  لوپئول

 و ضد التهابی می باشد و برای حفظ سالمت پوست نیز خواص فراوانی دارد. ویروسی

می تواند از پوست در دارای خواص ضدعفونی کنندگی بوده و  C و A های ویتامینسینامالدهید و  عصاره تمبر هندی به دلیل حضور

ی تواند در یکی از عوامل ایجاد کننده آکنه و برابر عوامل بیماری زا و میکروارگانیسم ها محافظت کند. با توجه به این منظور م

جوش های پوستی )تجمع میکروارگانیسم ها روی پوست( موثر بوده و به صورت موضعی برای رفع آکنه و جوش ها استفاده شود. 

 ناشی از آکنه وعالوه بر این، این عصاره دارای خواص ضدالتهابی بوده و می تواند به عنوان یک عامل ضدالتهابی در برابر التهاب 

 جوش های پوستی موثر بوده و التهاب و قرمزی آن ها را از بین ببرد.

 ند،ک فوذن سریع پوست به تواند می و نیز به کار می رود سبوم اتترشح و تنظیم کننده کننده سرکوببه عالوه این عصاره به عنوان 

 .است موثر آکنه رفع در بنابراین

سیاه دانه حاوی  ، عصاره سیاه دانه می باشد.سرم آنتی آکنه نالیکی دیگر از عصاره های گیاهی به کار برده شده در فرموالسیون 

 ینولئیک،ل اسیدهای ،هاتوکوفرول ومانند تیمول  هافنولپلی ، کارواکرول،ها از جمله کوئرستین، تیموکینونگالیک اسید، فالونوئید

 ، B1، B2، B3 های ویتامین همچنین و سلنیوم پتاسیم، فسفر، کلسیم، زینک، اسید، مواد معدنی مانند استئاریک و پالمیتیک اولئیک،

B9 و C و E باشد می. 



و برای رفع عفونت های پوستی و از بین بردن  بوده و ضد ویروسی قارچی ضد باکتریایی، ضد های فعالیت دارای نیز دانه سیاه

از این طریق در از بین بردن و کاهش آکنه و جوش  میکروارگانیسم های موجود روی پوست بسیار مناسب است.عوامل عفونی و 

 بسیاری توانایی همچنین. شود می ها جوش و آکنه قطر و تعداد کاهش باعث دانه، سیاه موضعی مصرف های پوستی نیز موثر است.

 .دارد نیز سبوم تولید کاهش برای

 های جوش و آکنه از ناشی خارش و قرمزیزخم ها،  التهابات، رفع در و بوده التهابی ضد خاصیت دارای تیموکینون حضور دلیل به

 .باشد می موثر پوستی

 ،انهموجود در سیاه د کارواکرول و تیموکینونترکیبات فنولی و فالونوئیدها و  نظیر فعالی عوامل حضور سبب به ها عصاره هردوی

کالژن تحریک فیبروبالست ها و  در دلیل همین به. دنده می نشان را ی آزادها رادیکالکننده  پاکسازی و خواص آنتی اکسیدانی

 بوده و باعث ترمیم جای جوش نیز خواهند شد. موثر نیزسازی 

 سلول تولید میزان سرم، این در رفته کار به A ویتامینمی باشد.  Aیکی دیگر از ترکیبات بسیار موثر موجود در این سرم، ویتامین 

 و ها کومدون تشکیل از مانع طریق این از و داده افزایش فولیکولی کانال در را( پوستی های سلول رشد) شده سست شاخی های

 التهابی ضایعات از جلوگیری و درمان به که باشد می A ویتامین موضعی فرم ،(رتینوئید) رتینول. شود می موجود های سلول افتادن

 محیطی، زیست های آسیب برابر در پوست از محافظت سبوم، تولید كاهش التهاب، کاهش طریق از رتینول. کند می کمک آکنه

 .کند می کمک آکنهرفع  به ها زخم و ضایعات بهبودی تسریع و پوستی های سلول رشد افزایش

 

 ویژگی های سرم آنتی آکنه نال:

 به خصوص جوش های چرکی، سرسفید و سرسیاه پوستی های جوش و آکنه رفع 

 و ترمیم کننده پوست جدید و قدیمی جای جوش های رفتن بین از در موثر 

 رفع التهابات، قرمزی، خارش و زخم های ناشی از آکنه و جوش ها 

 پوست خشکی رفع و کننده مرطوب  

 اکسیدانی آنتی و التهاب ضد قارچی، ضد ، باکتریایی ضد خواص دارای 

 جانبی عوارض و نگهدارنده مواد بدون و طبیعی ترکیبات از شده تهیه 

 

 

 طریقه مصرف:

 .ددگر استفاده بار سه روزانه .دهیم ماساژمی و کرده پخش آکنه روی مقدارالزم به آکنه آنتی ازسرم ولرم آب با محل ازشستشوی سپ

. داد خواهد نشان را خود تاثیر، مرتب استفاده با اول هفته همان در ولي. است ماه دو الی یک درمان طول معمولی های جوش برای

 .نمود مشاهده را التهاب و قرمزی رفع مانند اثراتی توان مي هم جوش ضد سرم استفاده دوم روز از افراد از بعضی در حتی

 

 توجه:

 استعمال خارجی

 قبل از مصرف تکان دهید.

 نگهداری شود.در جای خشک، خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید 

 دور از دسترس کودکان قرار دهید.
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