
 :نال خاویارمعرفی محصوالت حاوی 

 سرم خاویار 

 کرم خاویار 

 صابون خاویار 

 شامپو خاویار 

 جهان در خاویاری ماهیان منبع ترین بزرگ عنوان به خزر دریای. است جهان غذاهای گرانترین از و خاویاری ماهیان تخم خاویار

 آرایشی صنعت در مواد ترین ارزش با از یکی به خاویار متمادی، سالیان طی در. کند می تأمین را جهان خاویار درصد ۰۹ از بیش

     و A،E ،B12 ،B2 ،B1 ، D های ویتامین از سرشار که ایرانی خاویار نوع بهترین از نال خاویارمحصوالت . است شده تبدیل

C روی، منیزیم، کلسیم، سولفور، پتاسیم، فسفر، آهن، مانند بدن برای ضروری معدنی مواد دارای همچنین خاویار .اند شده تهیه 

 صرفم شده، اشباع های چربی برخالف که ،بوده اشباع غیر چربی خاویار، مفید ترکیبات از دیگر یکی. است مس و کادمیوم منگنز،

 .است مفید بدن سالمت و رشد برای آن

 آید؟ می دست به کجا از خاویار

 و دنیا منتخب مناطق در تنها ارزش با ماده این انقراض، از خاویار ماهی حفظ برای. شود می تهیه خاویار ماهیان خام تخم از خاویار

 های آسیب ترمیم به قادر و است دریایی معدنی مواد از غنی منبعی خاویار. شود می تولید محیطی زیست استانداردهای تحقق با

 .باشد می پوستی های سلول متابولیسم تحریک و پوستی

 :ها آن فواید و خاویار ترکیبات

 انعطاف و استحکام به منجر و دارند نقش پوست از محافظت و سازی جوان کنندگی، مرطوب در که فسفولیپیدها •

 .شوند می پوست پذیری

 کالژن، اساسی اجزای از و هستند پوست پذیری انعطاف و استحکام عامل که آمینه اسیدهای و ها فسفوپروتئین •

 .باشند می پوست طبیعی های کننده مرطوب و االستین

  .ارندد نقش پوست درخشندگی در و بوده پوست مغذی که کلسیم و سدیم منیزیم، فسفر، پتاسیم، نظیر معدنی مواد •

 شدن درخشان و سازی جوان به منجر و هستند خاویار در موجود مغذی ماده دو ،6 امگا و 3 امگا چرب اسیدهای •

 .شوند می پوست

 .کنند می جلوگیری ها بافت فرسایش از و شوند می ها سلول عمکرد تقویت باعث که A و D های ویتامین •

 دارد، ای شده شناخته پیری ضد مزایای خاویار. دهد می تشکیل 3-امگا را خاویار در موجود اشباع غیر های چربی مقدار بیشترین

 E و C های ویتامین. کند می کمک پوست پیری اثرات کاهش به دیگر عبارت به. شود جوان و نرم پوست به منجر تواند می که

 د،شون می مصرف موضعی صورت به که هنگامی و کرده تحریک کالژن تولید برای را فیبروبالست فعالیت سرم، این در موجود

 .کنند کمک پوست به فرابنفش آسیب از جلوگیری به و کردن مرطوب به توانند می

 خاویار: پوستی فواید

 تپوس توسط آسانی به ماده این. است شده تبدیل آرایشی صنعت در مواد ترین ارزش با از یکی به خاویار متمادی، سالیان طی در

 امگا ،ها پروتئین ها، ویتامین از سرشار خاویار. کند می کمک پیری روند شدن کند به و دارد پوستی ترمیم خاصیت و شود می جذب

 بهبود را اه سلول طبیعی عملکردهای و کرده تقویت را پوست اکسیدانی آنتی سطح و باشد می فسفولیپیدها و نوکلئیک اسیدهای ،3

 ماسک شب، های کرم برای مناسب گزینه یک عنوان به خاویار .شود می پوست جوانسازی و استحکام باعث نتیجه در بخشد، می

 و A ،D ، B های ویتامین دار وام را خود نظیر بی خواص خاویار. باشد می چروک ضد و چشم دور های کرم ها، سرم ها،

 .باشد می آمینه اسیدهای

 پوستی های سلول بازسازی: 

 و شود می جذب پوست توسط بالفاصله باشد، می پروتئین از سرشار خاویار که آنجا از. است شده تشکیل کالژن پروتئین از پوست 

 آرژنین، از باالیی غلظت دارای خاویار .کند می شایانی کمک پوست شادابی و جوانی به و شود می پوست به بخشی استحکام باعث

 و ها ویتامین. دارد بدن ایمنی عملکرد و ها زخم بهبود سلولی، تقسیم در اساسی نقش و است ها پروتئین ساختاری اصلی بلوک



 تقویت باعث D ویتامین و کند می تجدید را پوستی های سلول A ویتامین. شوند می پوست احیای باعث خاویار معدنی عناصر

 .شود می ها سلول عملکرد

 رطوبت حفظ: 

 خاویار در موجود ترکیبات دیگر. شود می جذب پوست توسط مستقیما   رطوبت این و باشد می آب خاویار، درصد 05 تا 05 حدود در

 ربچ اسیدهای. باشند می برخوردار آبرسانی و پوست در رطوبت حفظ توانایی از آمینه اسیدهای. دارند کنندگی مرطوب قابلیت نیز

 خاویار، در موجود های کربوهیدرات. دارند نقش پوست سالمت در و کنند می ایجاد پوست روی درخشان و محافظ الیه یک 3 امگا

 .کنند می مرطوب را پوست مستقیما   گلیکوژن و ساکارز فروکتوز، گلوکز، خصوص به

 پیری روند کاهش و کالژن تولید افزایش: 

 ضخیم به منجر زمان مرور به و کند می کمک کالژن طبیعی تولید به خاویار. باشد می پوست نشاط و جوانی مسئول کالژن پروتئین

 شود، می آغاز کالژن تجزیه با پوست پیری که آنجا از .بخشد می پوست به تر محکم و تر جوان ظاهری و شود می پوست شدن

 60 تا ار کالژن تولید خاویار، که دهد می نشان مطالعات برخی. شود می پیری فرایند انداختن تعویق به باعث کالژن، تولید افزایش

 .بخشد می سرعت درصد

 پوستی های آسیب از جلوگیری: 

 بنفش، ماوراء اشعه مضر اثرات برابر در پوست از و کند می ایجاد خارجی عناصر برابر در مانعی خاویار، در موجود رطوبت

 پوست به مکرر های آسیب و پیری از امر این. کند می محافظت هوایی و آب نامطلوب شرایط و آبی کم محیطی، زیست های آالینده

 مانند پوستی مشکالت از بسیاری عامل و پوست پیری در عامل ترین مهم که را التهاب خاویار، در موجود 3 امگا. کند می جلوگیری

   دهد. می کاهش باشد، می قرمزی و آکنه چروک، و چین

 

 سرم خاویار:

 های کالژن ترمیم پوست، چروک و چین و زودرس پیری از جلوگیری پوست، سازی جوان جهت را خاویار سرم نال، البراتوار

 هک است شده تهیه ایرانی خاویار نوع بهترین از سرم این. است کرده فرموله و تهیه چانه زیر و چانه لب، دور چشم، اطراف پوست

 از سرشار خاویار. کند می کمک پیری روند شدن کند به و دارد پوستی ترمیم خاصیت و شود می جذب پوست توسط آسانی به

 را ستپو اکسیدانی آنتی سطح و باشد می طبیعی مغذی مواد سایر و فسفولیپیدها نوکلئیک، اسیدهای ،3 امگا ها، پروتئین ها، ویتامین

 سرم این. شود می پوست جوانسازی و استحکام باعث نتیجه در بخشد، می بهبود را ها سلول طبیعی عملکردهای و کرده تقویت

 نسبت ها سرم که ،است آن محصول این بودن سرم مزیت است. سازگار پوست انواع با و باشد می شیمیائی مواد گونه هر از عاری

 .نمایند می عمل موثرتری طور به بنابراین باشند، می فعال مواد از بیشتری غلظت حاوی ها کرم به

 حاوي سرم این.باشد می درصد 05 از بیش سرم در موجود عصاره میزان و شده تهیه ایراني خاویار نوع بهترین از نال خاویار سرم

 آسیب سلولهای و کرده نفوذ پوست در سریعا   بودن، خالص و مایع بدلیل و بوده طبیعي مغذي مواد سایر و ویتامینها و پروتئیني مواد

 وست،پ شکنندگي میتواند و است سازگار پوست انواع با و باشد می شیمیایی مواد گونه هر از عاری سرم این. میکند ترمیم را دیده

 .نماید ترمیم را چانه زیر و چانه(  لبخند خط) لب دور و چشم اطراف پوست های کالژن و رفع را چروک و چین و زودرس پیری

ل و عام کننده نرم عنوان به ماده این. شود می استفاده خشک پوست کردن هیدراته برای نیز در محصول، موجود گلیکول پروپیلن

 .کند یم اثر( اپیدرم شاخی الیه های سلول) شده پوسته پوسته های کورنئوسیت بین فضاهای کردن پر با و کرده عملجاذب الرطوبه 

 آن و ردهك پیدا اتصال اپیدرم و درم ازجمله پوست پایینی های الیه از گرفته نشأت آب با ،پوست شاخي ی الیه درپروپیلن گلیکول، 

 مي پوست خطوط سازی پنهان و سلولي بین کاهش فضای باعث شاخی پوست، های سلول تورم ایجاد باهمچنین . كنند می جذب را

 .دارد كاربرد نیز باكتلاير آنتي و قارچ رشد ي كننده مهارشود. این ماده به عنوان 

 :ها ویژگی

 تهیه شده از عصاره خاویار ایرانی •

 پوست های سلول و پوست کننده جوان •

 پوستی چروک و چین و زودرس پیری از جلوگیری پوست، شکنندگی رفع •



  چانه زیر و چانه لب، دور ، چشم اطراف پوست کالژنهای ترمیم برای سریع تاثیرگذاری •

 :مصرف طریقه

 همچنین. گردد پوست جذب کامال   تا ،شود داده ماساژ انگشت با و شده مالیده چشم دور و صورت برروی را نال سرم از الزم مقدار

 پوست روی بر را شادابی توانید می استفاده شروع از پس هفته یک :درمان طول .نمود استفاده نیز آرایش از قبل دقیقه 05 توان مي

 .نمایید مشاهده خود

 توجه:

 خارجی استعمال

 .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

 

 کرم خاویار:

 اسیدهای بودن دارا دلیل به ای، تغذیه ارزش بر خاویارعالوه. شود می گفته خاویار شوند، نمی بارور که خاویار ماهی های تخم به

 ویتامین و معدنی مواد باالی محتوای دارای خاویار. دارد پوست روی بر آفرینی معجزه اثرات ضروری، آمینه اسیدهای و چرب

 تواند می خاویار عصاره باشد. می مفید شده پیر پوست ظاهر و سالمت بهبود برای که بوده، D و A ،E ،B6 ،B2 ، B1های

 یپیر خطوط ارزشمند، ماده این. شود می پوست آبرسانی و شدن نرم باعث همچنین و ببخشد بهبود را پوست میتوکندری عملکرد

 و جوان شاداب، صاف، پوستی زمان مرور به که شود، می کالژن سنتز تحریک موجب و برده بین از را پوست روی شده ایجاد

  .آورد خواهد ارمغان به را مقاوم

 .شود می پوست ارتجاعی و کشسانی حالت بازگشت باعث که است، شده فرموله ایرانی مرغوب خاویار درصد 80 با نال خاویار کرم

 پوست های کالژن بر سویا و ورا آلوئه های عصاره با همراه که هستند، B5 و F، Eهای ویتامین کرم این دهنده تشکیل مواد سایر

 کند. می ایفا را خود بهینه اثر و گذاشته تاثیر

 منگنز، منیزیم، کلسیم، مانند معدنی مواد ،E و B2 ، B6، Cگروه های ویتامین آلوئین، بودن دارا دلیل به که ورا، آلوئه عصاره

 می ارهعص این. دارد میکروبی ضد اکسیدانی، آنتی التهاب، ضد کنندگی، نرم کنندگی، مرطوب خواص پرولین، مانند آمینه اسیدهای

 آلوئه. کند ملع موثر بسیار نیز پوستی التهابات رفع پوست، ارتجاعی قابلیت و پذیری انعطاف صافی، پوست، هیدراتاسیون در تواند

 یپیر عالئم رفع و چروک و چین بهبود به طریق این از و شده* کالژناز مهار باعث تواند می آلوئین موثر جز حضور واسطه به ورا

 می روکچ و چین و پیری رفع در کالژن، سنتز در آمینه اسید این نقش دلیل به پرولین حضور دلیل به عصاره این. شود منجر پوست

 .باشد موثر تواند

 های وغنرکه سرشار از فسفولیپیدها،  می باشد. این عصاره کرم خاویار نالعصاره گیاه سویا از دیگر ترکیبات به کار برده شده در 

 و دیگر آهن پتاسیم، کلسیم،فالونوئیدها،  ها، فیتواسترول، ضروری هایاسید آمینو ها، ساپونین ها، ایزوفالون ،ضروری چرب

 بر وجهیقابل ت تأثیربه دلیل تحریک سنتز کالژن و االستین، ترکیبات موثر و دارای خواص آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی بوده و 

 شزایفا، روشن کننده پوست، . این عصاره همچنین برای کاهش تجمع رنگدانه های پوستیدارد پوست رطوبت و ارتجاعی خاصیت

پوست و  چربیکننده  کنترلبازسازی و ترمیم کننده، حفظ یکپارچگی پوست، رفع خشکی و شکنندگی،  پوست، ارتجاعی خاصیت

 مرطوب و نرم نمودن آن به کار می رود.

ت می باشد، که از پوس اسید ریسینولئیکدارای روغن کرچک بوده، که ترکیبات گیاهی موجود در فرموالسیون کرم، یکی دیگر از 

و مرطوب کنندگی  در برابر تغییرات محیطی و عوامل آسیب رسان پوستی، محافظت می نماید. همچنین خاصیت صاف کنندگی

 و خشکی پوست بسیار موثر می باشد. آکنه ،خشن پوست مانند مختلف پوستی شرایطپوست داشته و در بهبود 



 مرطوب یک عنوان بهاین ویتامین ها،  می باشند. B5و  A، E ،F ،C های کرم، ویتامین شده در ایناز دیگر ترکیبات به کار برده 

 همچنین به دلیل. دنبخش می بهبود را پوست ارتجاعی خاصیتداده و  افزایش را آب و رطوبت پوست محتوای و ندنک می عمل کننده

 و لیزیل پاکسازی نموده و با رفع این رادیکال ها، در کنار، به عنوان یک آنتی اکسیدان، رادیکال های آزاد را Cحضور ویتامین 

مک سنتز کالژن و االستین و ک و انواع سوختگی های پوستی، به خصوص آفتاب سوختگی، برای بهبود زخم و هیدروکسیالز پرولیل

روشن نمودن پوست و رفع موثر می باشد. همچنین با مهار آنزیم تیروزیناز، در  رفع عالئم پیری زودرس وچین و چروک پوست به

 لک های پوستی نیز می تواند مفید واقع شود.

و سایر ریزمغذی  فالونوئیدها و C ویتامین عالی منبععصاره لیمو می باشد. این عصاره محصول، از دیگر ترکیبات به کار برده شده در 

 ه ای بوده، که دارای تاثیرات ضدپیری می باشد. اینهای مفید می باشد، که به سبب داشتن کینتین، دارای خواص آنتی اکسیدانی بالقو

 وند.ش محافظت اکسیداتیو استرس از تا ،کنند حذف را اضافی آزاد هایرادیکال تاساخته،  قادر رای پوستی ها سلولعصاره می تواند 

 پوست کمک کند.همچنین می تواند فیبروبالست ها را برای سنتز کالژن تحریک کرده و به نوبه خود به بازسازی 

ریکس پروتئین کراتین یکی از اجزای مات، پروتئین کراتین می باشد. کرم خاویاردیگر از ترکیبات موثر موجود در فرموالسیون ساخت 

 ایه پروتئین از یکی کراتین، دارند پوست ارتجاعی خاصیت در مهمی نقش که االستین کالژن و بر عالوه می باشد.خارج سلولی* 

 تخریب های آنزیم ،(MMP) *ماتریکس متالوپروتئینازاز آنجایی که  .است پوست و ارتجاعی مکانیکی خواص برای مهم و موثر

و از کرده  تحریک را رشد ماتریکس* ، می تواندMMP سرکوب یا مهار کردن، غیرفعال بنابراین، می باشد، ماتریکس خارج سلولی*

 های شتهر و ای زمینه ماده جمله از *سلولی برون ماتریکس ترکیبات کلیه ساخت برای الزم سازهای پیش *ها فیبروبالستآنجایی که 

وستی موجب رشد سلول های پ، تحریک رشد ماتریکس، موجب فعالیت باالی فیبروبالست ها می شود، بدین ترتیب کند می ترشح را آن

 ایه فعالیت دارای کراتین مطرح می شوند. پیری با مبارزه مهم های روش از یکیو ترمیم کننده کاهش حجم صورت شده و به عنوان 

 بنابراین،. دهد یم افزایش راسلولی  تکثیر اساس این بر و کند می پشتیبانی انسان پوستی فیبروبالست چسبندگی از که ،است سلولی

 .دارند نقش پوست بافت بازسازی درو  بخشد می تسریع را ماتریکس خارج سلولی* و ها سلول بین انفعاالت و فعل

 این ترکیبات، به عنوان عوامل مرطوبدایمتیکون، پروپیلن گلیکول و گلیسیرین می باشد. ، کرم خاویارترکیبات موجود در  دیگر

 كاهش و پوست شاخي ی الیه از آب دادن دست از مانعبا ایجاد یک الیه هیدروفوب )آبگریز(، کننده و آبرسان پوستی بوده، که 

 خطوط یساز پنهان و سلولي بین فضای كاهش باعث شاخی های سلول تورم ایجاد باشده و  پوست اپیدرمي ی الیه آب دادن ازدست

 به مرطوب نمودن، رفع خشکی و جلوگیری از ایجاد ترک های روی پوست کمک می کنند.همچنین  .شوندمی  پوست

رک ت پركردن با ،كننده مرطوب و كننده نرمستیل الکل، به عنوان یکی از اجزای موثر موجود در فرموالسیون کرم بوده و به صورت 

 میكروسكوپي های شكافهمچنین  .كنند مي کمک پوست زیبایي به درنتیجه و شده پوست صافي افزایش باعث ،پوستي های سلول بین های

 می کنند. پر ، رادهند مي پوست به شده پوسته پوسته یظاهر كه را شاخیهای  سلول بین

ده، بو مومی های لیپید از بزرگ خانواده   یکمی باشند. سرامید،  کرم خاویار نالسرامیدها هم یکی دیگر از ترکیبات موثر موجود در 

این ترکیب، به عنوان مکمل پوستی، در داخل کرم به  .است شده تشکیل چرب اسید یک و *اسفنگوزین یک از سرامید مولکول یککه 

ست باعث محافظت از پو و داده افزایش را آب محتوای شده و ترکیب آب هیدروکسیل گروه با دتوان میاین ترکیب، کار برده شده است. 

 شود.

 :ها ویژگی

 ایرانی خاویار عصاره از شده تهیه 

 گردن و صورت پوست چروک و چین کاهش 

 پوست کننده شفاف و شاداب 

 پوست شدن شل از جلوگیری و افتادگی کننده برطرف  

 زودرس پیری از جلوگیری و پوست خستگی رفع 

 پوست سازی االستین و کالژن خاصیت دارای 

 پوست کشسانی حالت افزایش 

 :مصرف طریقه

 چشم، اطراف پوست روی بر را نال خاویار کرم آرایشی، مواد یا آلودگی هرگونه از صورت کردن پاک از بعد بار 0 یا 8 روزانه

 بیدار گامهن به صبح کرم، این از استفاده زمان بهترین. گردد پوست جذب تا دهید، ماساژ آرامی به و بمالید گردن و پیشانی لبخند، خط



 تغییرات مصرف، از بعد هفته 3 الی 0 :درمان طول. باشد می آرایش از قبل دقیقه 05 و صورت شستن از پس خواب، از شدن

 بخشد. می پوست به خاصی لطافت و آرامش و شده ظاهر پوست روی بر محسوسی

 توجه:

 استعمال خارجی

 .فرمایید خودداری چشم داخل با تماس از

 .شود نگهداری خنک و خشک جای در

 .دهید قرار کودکان دسترس از دور

 

 صابون خاویار:

 عصاره. باشد می پوست انواع با متناسب که بوده نارگیل روغن حاوی ایرانی، خاویار خالص عصاره بر عالوه نال خاویار صابون

 یدتول همچنین. شود می پوست کیفیت بهترشدن باعث و شده پوست چروک و چین و ظریف خطوط کاهش باعث صابون این خاویار

 و نرم خاصیت با صابون این. کند می تر شاداب و تر مقاوم تر، جوان را پوست زمان، گذشت با و کرده تحریک را پوست کالژن

 کل و آکنه رفع و ظریف چروک و چین کاهش باعث و کرده جلوگیری زودرس پیری از پوست، های سلول تغذیه و کنندگی لطیف

 د،شو می بدن بد بوی باعث که خارجی های باکتری از را پوست ،نال خاویار صابون باکتریالی آنتی خاصیت. شود می تیره های

 خاصیت تواند می E ویتامین بودن دارا سبب به خاویار. شود می پوست عمیق تغذیه و تقویت باعث صابون، این. کند می محافظت

 .دهد کاهش را فرابنفش پرتوی تابش از ناشی های لک و داشته اکسیدانی آنتی

 است فتهگر قرار استفاده مورد اش سالمتی و بهداشتی مزایای دلیل به ها قرن که است، طبیعت در موجود باورنکردنی عنصری نارگیل

د اسی. دارد فراوانی مزایای و کرده معجزه پوست روی بر ، کهدارد را نارگیل فواید تمام که نارگیل روغن حاوی صابون رو این از و

 یتهایفعال مانند بیولوژیکی کاربرد چندین در که است، دارویی و مغذی ارزش با گیاهان از یکی صابون، این در موجود نارگیل چرب

 ننده،ک نرم ماده یک عنوان به تواند می و داشته ای عمده نقش اکسیدانی آنتی و ویروسی ضد انگلی، ضد التهابی، ضد میکروبی، ضد

 والسیونفرم در پوستی مانع لیپیدی ترکیب از اصلی جز عنوان به همچنین.  رود کار به پوستی های عفونت درمان در و کننده مرطوب

 د.کنن می عمل پوست شدن خشک از جلوگیری و محافظت برای دارویی آرایشی و آرایشی های

 شباعا غیر و اشباع چرب اسیدهايروغن سویا سرشار از  اسید چرب سویا می باشد.، صابون خاویاراز دیگر ترکیبات موثر موجود در 

همچنین اشته و د مانند اسید پالمیتیک، استئاریک اسید، اولئیک اسید، لینولنیک و لینولئیک اسید می باشد، که خواص بسیاری برای پوست

 ارتجاعی یتخاص بر توجهی قابل تأثیر االستین، و کالژن سنتز تحریک دلیل به و بوده ضدالتهابی و اکسیدانی آنتی خواص دارایدارای 

 د.نند موثر واقع شوناسیدهای چرب استرهای روغن سویا، به عنوان نرم کننده و مرطوب کننده می توا .دارد پوست رطوبت و

 که آبی خیرتب از جلوگیری با را پوست شاخی الیهاین ترکیبات، کرم، النولین و وازلین می باشند. از دیگر ترکیبات موثر موجود در 

ودن مرطوب و نرم نم و باعث شدن ت، مانع خشکی، پوسته پوستهاین ترکیبا. کند می نرم رسد، می شاخی الیه به زیرین هایبافت از

این  .دهند می افزایش را پوست کنندگی مرطوب توانایی و کرده صاف را پوستی* کوتیکول زبر سطحاین مواد،  خواهند شد.پوست 

آزاد،  ربچ اسیدهای و آزاد های استرول اسفنگولیپیدها، مانند سلولی بین لیپیدهای تولید با وکنند  نفوذ الیه شاخی به دنتوان میترکیبات، 

 .کنند کمک پوستی سد ترمیم به تا

 های فونتع رفع در تواند می آکنه، رفع و پوست ی االستیسیته و استحکام افزایش کنندگی، جوان خواص بر عالوه صابون خاویار نال

 .باشد موثر نیز پوستی

 ویژگی ها:

 ایرانی خاویار عصاره از شده تهیه 

 چروک و چین و ظریف خطوط کاهش 

 پوست عمیق پاکسازی و مغذی 

 تیره های لک و آکنه کاهش 

 کالژن سنتز محرک   



 طریقه مصرف:

 .بشویید سپس دهید، ماساژ دقیقه 0 الی 3 مدت به نال خاویار صابون با و نموده مرطوب ولرم آب با را خود صورت پوست

 توجه:

 استعمال خارجی

 دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

 در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید قرار دهید.

 

 شامپو خاویار:

 انواع خاویار. هستند برخوردار ساله میلیون صد چند قدمتی از که هستند، نظیری کم آبزی های گونه جمله از خاویار های ماهی

 به. است برخوردار توجه قابل ارزشی از سیاه خاویار میان، این در البته که دارد، سیاه و سرخ و طالیی خاویار مانند گوناگونی

  .است مفید عناصر از سرشار و مغذی ماده یک خاویار. شود می گفته نیز سیاه مروارید سیاه، خاویار

 می ها آن استحکام کاهش و موها در موجود سولفیدی دی باندهای شکستن به منجر خورشید، نور تابش معرض در موها گرفتن قرار

 های گونه میزان اگر. شود می ایجاد واکنشی اکسیژن های گونه ،UV  اشعه و موها بین کنش برهم نتیجه در دیگر سوی از. شود

 شود، می ایجاد اکسیداتیو استرس عنوان تحت وضعیتی شود، چیره اکسیدانی آنتی حفاظت سیستم بخشی اثر بر و یابد افزایش واکنشی

 های گونه برابر در مو از حفاظت. شود می نوکلئیک اسیدهای و ها پروتئین لیپیدها، نظیر سلولی اجزای به آسیب به منجر که

 از مراقبت محصوالت اهداف از (RNS) واکنشی  نیتروژن های گونه و (ROS) واکنشی اکسیژن های گونه نظیر مضر اکسیدانی

 تمحافظ اکسیداسیون برابر در مو ساختارهای از و شوند واکنشی های گونه تشکیل مانع توانند می ها اکسیدان آنتی. باشد می مو

. اشندب داشته مطلوبی اثربخشی مو میانی درالیه موجود مالنین با برهمکنش و مو ساختار به نفوذ با توانند می ترکیبات این. کنند

 اراد با شامپو این در موجود خاویار ی عصاره. است کرده کمک معضل این رفع به نال خاویار شامپو نمودن فرموله با نال البراتوار

 هایی ویتامین ها، پروتئین ،3-امگا چرب اسیدهای از منبعی خاویار همچنین. کند ایجاد را خاصیت این تواند می ،E ویتامین بودن

 توانند می موها روی بر موضعی مصرف هنگام B گروه های ویتامین. است مغذی عناصر سایر و C و B12، B2، B1، D مانند

 هک تغییراتی. شوند قوی و سالم موهای ایجاد و مو ریزش رفع به کمک نتیجه در مو، رشد تحریک موجب و کرده تقویت را مو ریشه

 ساقه کردن رنگ برای توانایی عدم و مو ی ساقه کلفتی کاهش مو، رشد سرعت کاهش شامل دهد، می رخ ها فولیکول رشد زمان در

 را رفته دست از انرژی تواند می خاویار. است همراه فولیکول قدرت و انرژی دادن دست از با مشاهدات، این همه. باشند می مو ی

 تواند یم مناسب، سایز با هایی پروتئین حضور سبب به خاویار. باشد موثر آن افزایش و مو رشد سرعت در ترتیب بدین و کند احیا

  .دهند نشان را موها وزی رفع و دهندگی حالت اثرات ترتیب بدین و کند نفوذ مو ساقه بر

 ار مناسبی دهندگی حالت و لطافت نرمی، و بوده مو رشد کننده تحریک سر، پوست و مو کردن تمیز بر عالوه ،نال خاویار شامپو

 دارد. دیده و ضعیف ، آسیبهمچنین خاصیت نرم کنندگی برای پوست و موهای خشک .آورند می ارمغان به موها برای

 ویژگی ها:

 ایرانی خاویار عصاره از شده تهیه 

 مو مغذی و پروتئینه 

 مو رشد کننده تحریک و مو های ریشه تقویت 

 خشک موهای کنندگی مرطوب و آبرسانی خاصیت 

 مو وزی رفع و دهنده حالت 

 طریقه مصرف:

 درمان: طول .نمود استفاده میان در یکبار یا و حمام بار هر در توان مي شامپو این از و بوده شکننده و خشک موهای برای متناسب

 .بود خواهد محسوس کامال   شامپو این از استفاده اثرات مصرف، اول های هفته در

 توجه:



 استعمال خارجی

 .شود نگهداری کودکان دسترس از دور

 .دهید قرار خورشید نور مستقیم تابش از دور و خنک و خشک جای در
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 *پی نوشت:

 طبیعي پوست دهنده تشكیل جزء ترین بزرگ[( extra cellular matrix [ECM) سلولي خارج ماتریكس*ماترکیس خارج سلولی: 

 باتترکی کلیه ساخت برای الزم سازهای پیش ها فیبروبالست .شود مي تولید پوست هاي سلول وسیله به و است مانند ژل كه است

 کند. می ترشح را آن های رشته و ای زمینه ماده جمله از سلولی برون ماتریکس

 از گيبزر گروه شود،می شناخته هم فیبروبالست کالژناز های نام با که ،ماتریکس متالوپروتئیناز*متالوپروتئیناز ماتریکس: 

 رگ و خمز ترمیم مثل فیزیولوژیکي شرایط تحت آنها فعالیت و بوده سلولي خارج ماتریکس تجزیه لمسئو که پروتئازها می باشد،

 .شود مي کنترل زا درون های مهارکننده با و است زودگذر و موقت اما ضروری، و مهم...  و زایي

 را ای نهزمی ماده آلی مواد و همبند بافت های رشته انواع همه که ،است همبند بافت در سلول فراوانترین فیبروبالست،فیبروبالست: *

 .کند می سنتز

 وستپ کوتیکول. وجود دارد بدن سطح روی بر که ،است سلولی خارج غیرزنده بخش یک پوستک یا کوتیکول*کوتیکول پوست: 

 .کند می جلوگیریپوستی  عفونت ایجاد و باکتری نفوذ ازکوتیکول . کند می رشد آن به متصل و ناخن اطراف از که، ستا ای مرده

 .دارد وجود سلول غشای در خصوص به جانوران بدن در که ،است مرکب لیپیدهای از یکی اسفنگولیپید*اسفنگوزین: 


