
 صابون آلوئه ورا و روغن زیتون نال:

این صابون، همانطور که از نامش مشخص است، حاوی عصاره آلوئه ورا و روغن زیتون، به همراه سایر ترکیبات اصلی سازنده 

می باشد. ضمنا از پودر موم زنبور عسل نیز در فرموالسیون ساخت این  عسل زنبور موم پودر وصابون مانند النولین و وازلین و 

، فاقد پارابن و ترکیبات مضر می باشد و برای همه افراد با همه صابون آلوئه ورا و روغن زیتون نالصابون استفاده شده است. 

 انواع پوست به خصوص پوست های خشک و حساس مناسب می باشد.

 

 ه ورا و روغن زیتون نال:ترکیبات موثر صابون آلوئ

ی اسیدهاآلوئه ورا، حاوی به کار برده شده در فرموالسیون، عصاره آلوئه ورا می باشد. ترکیبات کامال موثر  اصلی ترین یکی از

لیگنین ها، ساپونین ها، ترکیبات فنولی مانند  ،کولین ،فولیک اسید ،E ،B12 و A، C آمینه، استرول ها، ویتامین ها مانند ویتامین

تری ترپنی  ترکیباتآنتراکینون، گلیکوزیدها، مواد معدنی مانند کلسیم، بروم، کروم، مس، پتاسیم، آنزیم ها مانند برادی کیناز، آمیالز، 

 مانند لوپئول و سایر ترکیبات مغذی می باشد.

ه بترکیبات آنتی اکسیدانی بوده و می توانند رادیکال های آزاد را پاکسازی نموده و ویتامین ها و مواد معدنی موجود در آلوئه ورا، 

 آسیب های ناشی از اشعه ماورای بنفش عمل کنند. رعنوان محافظ پوست در براب

ضد  ،هستند، نیز می توانند به عنوان ضد قارچی، ضد باکتریایی و تری ترپنی که جزو ترکیبات فنولیآنتراکینون ها و لوپئول 

 ویروسی و در کل ضدعفونی کنندگی برای پوست، موثر باشند.

ترکیباتی مانند جیبرلین و گلوکومانان در آلوئه ورا، بر روی فیبروبالست ها )سلول های سازنده کالژن( تاثیر گذاشته و در نتیجه 

ورت مصرف موضعی می شوند. بنابراین فعالیت و تکثیر آن ها را افزایش داده و به نوبه ی خود باعث افزایش سنتز کالژن در ص

کاهش چین و چروک های پوست، پیشگیری از بروز پیری زودرس انعطاف پذیرتر نمودن و افزایش خاصیت ارتجاعی پوست، برای 

 .هستند موثر نیز ها آن نمودن ترمیم و پوستی های زخم بهبود برای همچنین و

همچنین آلوئه ورا، به دلیل حضور اسیدهای آمینه و ترکیبات معدنی، برای تغذیه و نرم نمودن پوست بسیار تاثیرگذار است. با توجه به 

 نیز بهره برد. نرم و مرطوب نمودن پوستاین خاصیت، از آلوئه ورا می توان برای 

به صورت استفاده موضعی، به کاهش التهاب های روی پوست  حضور آنزیم های موثر مانند برادی کیناز و آمیالز، می توانند در

 سبب رفع و مهار حد واسط های التهابی کمک می کنند.

و  6، امگا 3مانند امگا  از دیگر ترکیبات موثر موجود در این صابون، روغن زیتون می باشد. روغن زیتون، حاوی اسیدهای چرب

ترکیبات ترپن و  ،Aو  Eاز جمله ویتامین  استرول ها، ویتامین هایدها، کلروفیل ها، ، تری گلیسیرید، پلی فنول ها، کاروتنوئ9امگا 

می باشد. روغن زیتون، به صورت موضعی برای رفع آسیب ها و اختالالت ترپنوئیدی و سایر ترکیبات مغذی و مفید برای پوست 

های پوست می توانند به کار رود. خواص ضدالتهابی قوی این روغن به دلیل حضور  پوستی و رفع التهابات، قرمزی و سوختگی

است. این روغن می تواند موجب مهار حد واسط های التهابی و مهار مسیر تولید التهاب شده و به رفع  6و امگا  3، امگا Aویتامین 

 التهاب های پوستی نیز کمک کند.

می باشد، می و روغن اسکوالن ( 9اولئیک اسید )امگا ای چرب به خصوص اسیدهای چرب از آنجایی که این روغن، غنی از اسیده

 و رفع راش ناشی از حساسیت پوسترفع اختالالت پوستی نظیر خشکی و پوسته پوسته شدن  نمودن، و هیدراته تواند برای مرطوب

 بسیار کارساز می باشد.پسوریازیس . این روغن برای بهبود اگزما و استفاده شود و سوختگی های پوستی

ترکیبات فنولی و فالونوئیدی، می تواند به عنوان آنتی اکسیدان نیز عمل کند و از پوست در برابر عوامل  به همراه ضمنا اسکوالن

 محیطی مانند اشعه های مضر نور خورشید محافظت کند.

و ترکیبات فنولی و فالونوئیدها بوده، باعث تاثیر روی فعالیت های فیبروبالست ها و تحریک  Eروغن زیتون حاوی ویتامین  همچنین

و االستین سازی شده و می تواند به کاهش بروز چروک های پوستی و جلوگیری از پیری کالژن  سنتز آن ها و موجب افزایش

 زودرس منجر شود.



وزول، هیدروکسی تیروزول و اولئوروپین، می تواند باعث تکثیر و سنتز تیرروغن زیتون، به دلیل حضور ترکیبات فنولی مانند 

لول های ها )سمیوفیبروبالست های تمایز یافته شده از فیبروبالست بدین صورت کراتینوسیت )سلول های اصلی روپوست( شود و 

و  ناحیه آسیب دیده و زخمی پوستانقباض و جمع شدن سازنده کالژن( به کالژن موجود در ماتریکس سلولی متصل شده و به 

بنابراین با توجه به این خاصیت، می تواند به عنوان ترمیم کننده مناسب پوست  نزدیک شدن لب های زخم به یکدیگر منجر می شود.

 مطرح شود.

وسی و در کل ضدعفونی دارای خواص ضد قارچی، آنتی باکتریایی، ضد ویر به دلیل حضور اولئوروپین، ضمنا روغن زیتون

مکانیسم عمل این روغن، تاثیر روی غشا و دیواره سلولی عامل  و می تواند برای رفع عفونت های پوستی موثر باشد.کنندگی بوده 

 میکروارگانیسم و ایجاد اثرات سیتوتوکسیکی )سمیت سلولی( است.

رکیبات این تد. نباش ه صورت کلی میبصابون ها  ساخت ، هم از ترکیبات اصلی موجود در فرموالسیون)پترولیوم( النولین و وازلین

د. النولین و وازلین، جزو مواد پوشاننده در صنایع آرایشی ننیز وجود دار صابون آلوئه ورا و روغن زیتون نالهردو در فرموالسیون 

یه شاخی و بهداشتی مطرح می شوند. این مواد با ایجاد یک الیه هیدروفوب )چربی دوست( روی پوست، مانع از دست دادن آب از ال

س بین سلول های شاخی و جلوگیری از ترک در پوست می شوند. نفوذ وازلین و پوست شده، که باعث کمک به ماتریک اپیدرمی

النولین در الیه های شاخی پوست، باعث بازگرداندن عملکرد بافت پوستی خواهند شد و به مرطوب و نرم کردن پوست کمک 

 بسزایی می کنند.

عسل می باشد. این پودر حاوی هیدروکربن ها،  نبورز پودر موماز دیگر ترکیبات به کار برده شده در فرموالسیون ساخت صابون، 

 اکاروتن،بت ،، استرهای اسید چربآزاد، تری ترپن، ترکیبات فنولی، فالونوئیدها، ترکیبات فرار الکل های چرباسیدهای چرب آزاد، 

بوده و نقش های بسیاری مانند رفع زخم های پوستی، بهبود انواع درماتیت ها، رفع خشکی، ذی و سایر مواد مغ استرول ها

 پسوریازیس و اگزما و دیگر اثرات فواید پوستی دارد.

از دست دادن و تبخیر آب از طریق الیه  می توانند نقش روان کنندگی و نرم کنندگی داشته و استرول های موجود در موم زنبور عسل

 زا بسیاری برابر در محافظ سد یک پوست، سطح روی بر الیه یک تشکیل با عسل زنبور موم ست را کاهش می دهند. ضمناهای پو

 .است و محیطی خارجی عوامل

بوده و می تواند تخریب کالژن های پوست را به تاخیر اندازد، موجب  Aدر این موم، منبع ارزشمندی از ویتامین  بتاکاروتن موجود

رسان  ب و عوامل آسیبو بازسازی و ترمیم پوست پس از آسیتحریک ساخت سلول های پوستی )مکانیسم: با تقسیم میتوز در اپیدرم( 

 می شود.

 ی از خود نشان می دهند.یاسترهای اسید چرب موم زنبور عسل اثر آنتی باکتریا

هگزاکونازول و تتراکوسانول ها، خواص آنتی اکسیدانی و ضد التهابی دارند. عالوه بر این  اکتاکوزانول، مانند آزاد چرب های الکل

کروبی و ترمیم کنندگی پوست دارند و از پوست در برابر ترکیبات فنولی و فالونوئیدها مانند کریزین، نقش ضد التهابی و ضد می

 اری زا محافظت می کند.مسیکروارگانیسم های بیم

 قوام انعنو به توانند می پوست، سالمتی حفظ برای مفید خواص از جدا بهداشتی آرایشی های فرموالسیون دراز پودر موم زنبور عسل 

 کننده بهره برده می شود. امولسیون کننده و نرم دهنده،

 تخاصی افزایش برای بهداشتی آرایشی های فرموالسیون در نیز پوست کننده سفت عامل یک عنوان به تواند می ماده این همچنین

 .شود استفاده کشسانی و پذیری انعطاف ارتجاعی،

نقش اصلی این ماده در ساخت این صابون، نرم کنندگی پوست می باشد. بنابراین در فرموالسیون های صابون ها بدین منظور از آن 

 استفاده می شود.

 

 زیتون نال: ویژگی های صابون آلوئه ورا و روغن

 پوست االستیسیته و استحکام بهبود و رفع التهاب 

 کننده مرطوب و کننده نرم 

 ترمیم کننده و بازسازی کننده پوست 



  حساس و خشک های پوستمناسب برای انواع پوست، به خصوص 

 

 طریقه مصرف:

 دهید، ماساژ دقیقه 5 الی 3 مدت به نال زیتون روغن و ورا آلوئه صابون با و نموده مرطوب ولرم آب با را خود صورت پوست

 .بشویید سپس

 

 توجه:

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

 دور از دسترس کودکان قرار دهید.
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