
 

 سرم روشن کننده و لک بر 

 کرم روشن کننده و لک بر 

 

 :عامل تعیین کننده رنگ پوست

 در و بود خواهد تر تیره پوست رنگ داشته باشد، بیشترى مالنین پوست اگر تعیین مي شود. مالنین رنگدانه وسیله به پوست رنگ

 کل است ممکن مالنین در پوست توزیع در اختالل دلیل به. بود خواهد تر روشن پوست رنگ باشد، پوست کم مالنین که صورتى

 واسید آمینه تیروزین تحت تاثیر آنزیم تیروزیناز به دوپا  شود. ایجاد سن با مرتبط های لک و خال مک، و کک پوستی، های

 تبدیل می شود، ادامه این روند منجر به تولید رنگدانه مالنین می گردد. ) مالنین سنتز ساز پیش(دوپاکینون 

 

 :علت ایجاد لک های پوستی

 می جرلک های پوستی من به ها سلول در مالنین تجمع ،افتد می در حضور آنزیم تیروزیناز اتفاق تیروزین اسید آمینه از مالنین تولید

 ود.شروشن شدن رنگ پوست می از بین رفتن تیرگی پوست و منجر به  ،هر عاملی که در روند تولید مالنین اختالل ایجاد کند .شود

 رابطه آفتاب با تماسمیزان  و هورمونی عوامل ژنتیکی، عوامل رنگدانه، تولید میزان با مختلف نژادهای در پوست رنگ تفاوت

  .دارد

 

 :انواع لک های پوستی

 ماهمختلف نظیر  یلدال بهغیرمادرزادی بوده و می توانند  و یا لک های پوستی می توانند مادرزادی باشند نظیر کک و مک ها

 .آیند وجود به ها عفونت و ها راش پوستی، های رنگدانه آکنه، آلرژی، اختالالت گرفتگى،

 که است بارداری هایلک لک، نوع ترین شایع و خورشید استماورابنفش قرار گرفتن در معرض اشعه  لک، بروز علت ترین شایع

 و آفتاب نور با مدت طوالنی تماس دنبال به هم پیری هایلک. شوندمی  دلیل تغییرات هورمونی ظاهر می باشند و به ایقهوه رنگبه 

 داروهای برخی و درمانیشیمی  داروهای ضد بارداری، هایقرص جمله از داروها برخی مصرف .شود می ظاهر سن افزایش

 . می شوند پوست سبب ایجاد لک روی پزشکیروان 

 

 :لک های پوستی ورادیکال های آزاد 

 به و هستند نشده جفت الکترون چند یا یک دارای که هستند پذیری واکنش بسیار و ناپایدار های مولکول یا اتم آزاد، های رادیکال

 به بات،ث به دستیابی برای آزاد های رادیکال. شوند می ایجادو طی فرایند اکسیداسیون  بیوشیمیایی های واکنش در هایی واسطه عنوان

 اه اکسیدان آنتی. رساند می آسیب سالم سلولهای به که شوند می ای زنجیره واکنش ایجاد باعث و کنند می حمله پایدار مولکولهای

و با مهار واکنش های اکسیداسیون و  کنند می پایدار را آزاد رادیکال و بخشند می آزاد های رادیکال به را خود های الکترون از یکی

 از بین بردن رادیکال های آزاد، واکنش های زنجیره ای را متوقف می کنند و از ایجاد آسیب به سلول های سالم جلوگیری می کنند.

 

 :درمان های رایج

های حاملگی، لک برای از بین بردن ناهماهنگی های رنگ پوست )کک و مک، لک اغلب محصوالت روشن کننده رنگ پوست 

هیدروکینون کند است و پس از چند هفته کننده ها، نظیر اثربخشی برخی روشن  مورد استفاده قرار می گیرند. (های بعد از التهاب

به دلیل وجود عوارض جانبی نظیر سرطان ها مصرف طوالنی مدت این هیدروکینون ها، همچنین  مصرف اثرات آن بروز می کند.

 فرموالسیون های گیاهی استفاده می شود. یشتر ازتوصیه نمی شود و ب



 :سرم روشن کننده و لک بر

نین، منیزیم آسپارتات، گلیسین، آال ،البراتوار نال با بهره گیری از آلوئه ورا، اسکوربیک اسید، کوجیک اسید، ساکارید هیدرولیزات

سرم روشن کننده و لک بر را تهیه و تولید کرده است. کوجیک اسید و  ،دایمتیکون و اوره، گلیسیرین، پروپیلن گلیکول ،یتینرک

 می باشد.روشن کننده اسکوربیک اسید مهم ترین مواد موثره این سرم 

 که را نندهک اکسید های گونه دیگر چنین هم کند، نابود را رسان آسیب آزاد رادیکال اکسیدان، آنتی عنوان به تواند می سکوربیک اسیدا

 ببرد و به این ترتیب در کم رنگ کردن لک های ناشی از افزایش سن موثر می باشد. بین از را کند می کمک پوست پیری روند به

 یقاتتحق. دارد پوستی کننده روشن اثر می شود و یک مالنین سنتز کاهش باعث ،تیروزیناز آنزیم مهار طریق سکوربیک اسید ازا

 اسید با درمان تحت که افرادی در را خورشید نور مضر اثرات شدن برطرف و پوستی التهاب قرمزی، کاهش گرفته، صورت

  د.ده می نشان گرفتند قرار اسکوربیک

اعث تیروزیناز، سنتز مالنین را کاهش داده و ب فعالیت آنزیم با مهار که است قارچ توسط شده تولید طبیعی متابولیت یک اسید کوجیک

 با داشتن خاصیتعمل می کند و  UV امواج برابر در محافظ به عنوان اسید کوجیک شود.روشن شدن و سفید شدن رنگ پوست می 

 دارد.قوی  ویروسی و ضد میکروبی ضد باشد و خواص می پوسترنگ  شدن روشن عامل ،ی و مهار رادیکال های آزاداکسیدان آنتی

ا آلوئه ورا ب. کندمی  کمکپوستی لک های  نابودی و پوست روی تیره مناطق شدن تر روشن به ینازآلوحضور  واسطه به ورا آلوئه

 لک های تیره ناشی از آکنه در پوست کمک می کند.آکنه ها و به بهبودی  ،داشتن خاصیت ضد التهابی

 اثیرت برای هیدراته کردن پوست های خشک و بهبود شرایط پوستی عالی می باشد. اوره،گلیسیرین یک جاذب الرطوبه می باشد که 

و بهبود مشکالت به پوست  آبرسانی ، درپوست تر عمیق هایالیه ا نفوذ بهب و دارد پوستبه  عمقی رسانی رطوبت در سزایی به

 پوستی نقش دارد.

گلیسین  .است پروتئین ساخت برای استفاده مورد های آمینه اسید ترین گسترده از که یکی است ضروری غیر آمینه اسید یک آالنین

 خاصیت ارتجاعی پوست را بهبود می بخشد و از کرده و کمک پوست سطح در تولید کالژن به که می باشد یک آمینو اسید حیاتی

 ولیدت افزایشباشند و  می ها واحدهای ساختاری پروتئین آمینه ها، اسید چروکیدگی محافظت می کند. و پیری عالئم برابر در پوست

موجب  و ستضروری ابه پوست  جوانی بازگشت ن برایگلیسین، آالنین و کریتیینه های اسید آم وسیله به االستین و کالژن پروتئین

 می باشد.در کاهش تیرگی های پوستی موثر شده و پوست بافت بازسازی  و استحکام حفظ

 

 ویژگی ها:

 کاهش تیرگی و لک های صورت 

 شفافیت و روشن کننده پوست 

 جانسازی و رطوبت رسان پوست 

  ویتامینحاوی آنتی اکسیدان و 

 سب برای انواع پوستمنا 

 

 مصرف:طریقه 

 روزانه چند قطره از سرم را روی محل لک مالیده و به آرامی ماساژ دهید، تا جذب پوست شود.

 

 توجه:

 خارجی استعمال

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



 قبل از مصرف تکان دهید.

 فرمایید.از تماس با داخل چشم خودداری 

 

 :کرم روشن کننده و لک بر 

 کوجیک اسید، دایمتیکون، ،(C ویتامین) فسفات آسکوربیل سدیماز اوره، البراتوار نال کرم روشن کننده و لک بر را با بهره گیری 

خارید آسپارتات، ساآلوئه ورا، چغندر، تامرون، گیاه هابرلیف، یک نوع ترپ، منیزیم هسته سویا، لیمو،  های گلیسیریزین، عصاره

)ویتامین  توکوفرول استات ،، کاربوپولA ، گلیسین، مخمر، سیترات سدیم، خیار، ویتامینشیر هیدرولیز شدههیدرولیزات، پروتئین 

E)،  ایزوپروپیل میرستات تهیه و تولید نموده است. وگلیسیرین 

موجود در عصاره  Cویتامین می شود.  ی پوستیها عصاره لیمو در شفافیت و درخشندگی پوست نقش داشته و باعث کاهش تیرگی

وی ربا کاهش سنتز مالنین در روشن ساختن نواحی تیره پوست موثر می باشد و می تواند باعث کم رنگ شدن لک های تیره  ،لیمو

 شود.پوست 

 اثر بر به پوست . آسیبمی شود مالنین حد از بیش تولید مانع که است پوست طبیعی کننده شفاف و کننده روشن یک کوجیک اسید

است و تاثیر به سزایی در کاهش لک های ناشی از نور  روشن پوست دارای افراد در تیره های لکه ایجاد اصلی علت آفتاب، نور

 خورشید دارد. 

ارای دکند. چغندر  می کمک شفافیت و جوانسازی پوست به که هایی است اکسیدان آنتی و فیبر پروتئین، ویتامین، چغندر حاوی

بتاکاروتن، کاراتنوئید و فالونوئید بوده که دارای خواص آنتی اکسیدانی قوی می باشند و برای صاف کردن پوست صورت و نابودی 

لک های پوستی موثر می باشند. چغندر خاصیت ضد التهابی و الیه برداری داشته و سلول های مرده پوست را از بین می برد و 

 شود. باعث شفافیت پوست صورت می

و اثر  سبب کاهش مالنوزوم ها ،در کراتینوسیت ها PAR-2که با تحریک گیرنده  می باشدپروتئین نوعی سویا و مشتقات آن دارای 

 می شود.بر پوست روشن کنندگی 

 در وجودم فالونوئیدهای،  فالونوئید می باشد سرشار ازیکی از بهترین عوامل روشن کننده پوست عصاره شیرین بیان می باشد که 

نواحی تیره پوست موثر  ساختنروشن در و آنزیم تیروزیناز داشته و با مهار رادیکال های آزاد  اکسیدانی آنتی خواص بیان شیرین

 هستند.

 گیاه نای. شودمی استفاده آن از پوستی مشکالت از بسیاری و صورت لک رفع برای که است پوست برای جادویی گیاه یک ورا آلوئه

 صورت، لک و تیرگی رفع برای ورا آلوئه از. است بدن برای مفید آمینواسیدهای زیادی مقادیرو  C و A، B هایویتامین حاوی

آنزیم  ،آلوازین که از گیاه آلوئه ورا استخراج می شود .شودمی استفاده پوستبه  آبرسانی همچنین و پوست پیری روند کردن متوقف

را  یله ساخت مالنینتیروزین به دوپا و دوپا به دوپاکینون می گردد و بدین وسهیدروکسیله شدن تیروزیناز را مهار می کند و مانع 

 مهار می کند و باعث رفع تیرگی های پوستی می گردد.

 تولید تحریک و آزاد هایرادیکال کردن خنثی با و کاهش داده  تیروزیناز آنزیممهار  با را مالنین سنتزعصاره تامرون 

 . میگردد پوست هایسلول بازسازی تقویت و افزایش سبب خود فعال هایفرم در E و C هایویتامین مانند هاییاکسیدانآنتی

 در و ندهز هاییاخته تمام در آمینه اسید ترینساده گلیسین لک های پوستی موثر است.خاصیت آبرسانی داشته و در از بین بردن  اوره

اسیدهاست که واحد ساختاری پروتئین می باشد. از آنجا که پوست از پروتئین کالژن تشکیل شده است سنتز اسید آمینه به  آمینو بین

 معنای بازسازی بافت های پوستی می باشد. 

االن پیشنهاد کرده است. با توجه درمان موضعی آکنه در نوجوانان و بزرگسرا برای  Aویتامین آکادمی پوست و مو آمریکا استفاده از 

با بهبود آکنه ها در کاهش لک های پوستی نقش  Aبه اینکه یکی از علل اصلی لک های پوستی، آکنه های پوستی می باشد، ویتامین 

دارد. مطالعات نشان داده است که مصرف موضعی رتینول در تحریک تولید کالژن و کاهش چین و چروک ها موثر می باشد. 

یکنواخت ساختن رنگ دارای خاصیت آنتی اکسیدانی می باشد که با مهار رادیکال های آزاد و کاهش تولید مالنین در  Aین ویتام

 موثر است.  پوست 



و پتاسیم  Eمی باشند. تخم های خیار حاوی ویتامین   موثر تیره های لک بهبود که در است اکسیدان آنتی و سیلیکا حاوی عصاره خیار

 می باشد که در کاهش لک های پوستی موثر است.

 با E ویتامین ( خاصیت آنتی اکسیدانی قوی داشته و در رفع لک های تیره پوستی موثر می باشد.Eتوکوفرول استات )ویتامین 

 پوست بر یمثبت تأثیرات خاصیت ضد پیری داشته و پوست، کشسانی خاصیت و رطوبت افزایش مویرگی، دیواره به بخشی استحکام

 .گذاردمی

 

 :ویژگی ها

 ،پوست کننده مرطوب و کننده روشن مغذی 

 پوستی چروک و چین و تیره های لک کاهش 

 پوست های ترک و آکنه رفع 

 اکسیدانی آنتی خواص و ها ویتامین حاوی 

 پوست انواع برای مناسب 
 

 طریقه مصرف:

 تپوس جذب تا داده، ماساژ آرامی به سپس. بمالید پوست روی بر روز، در بار یک را نال بر لک و کننده روشن کرم از کافی مقدار

 .گردد

 

 توجه:

 استعمال خارجی

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