
 صابون روغن سیاهدانه نال:

 النولین مانند صابون سازنده اصلی ترکیبات سایر همراه به سیاهدانه،روغن  حاوی است، مشخص نامش از که همانطور صابون، این

 مهه با افراد همه برای و باشد می مضر ترکیبات و پارابن فاقد ،نال سیاهدانه صابون. باشد پودر موم زنبور عسل می و وازلین و

 .باشد می مناسب چرب و مختلط های پوست خصوص به پوست انواع

 

 :نالسیاهدانه  صابون موثر ترکیبات

 اب اجزای از مملوروغن سیاهدانه می باشد. این روغن  فرموالسیون، در شده برده کار به موثر کامال ترکیبات ترین اصلی از یکی

، لیمونن، نسیم-، ساپونین ها، ترپن، ترپنوئیدها، پاراکمیاب عناصر و روی منیزیم، پتاسیم، کلسیم، ،C  وA ،  B های ویتامین مانند ارزش

 است،بات مغذی و سایر ترکی اولئیک اسید و لینولئیک اسید مانند ترکیبات فنولی و فالونوئیدها، اسیدهای چرب، کارواکرول ،تیموکینون

 آن هک دارد، مفید دارویی عمل چندین همچنین دانه سیاه روغن. کند می فراهم را پوست ترمیم و بهبود برای الزم مغذی فاکتورهای که

 دض باکتری، ضد خواص دارای عصاره این. کند می تبدیل پوستی های بیماری معالجه برای العاده خارق طبیعی گزینه یک به را

 مصرف. کند درمان را پوستی های عفونت تواند می و باشد می اکسیدانی آنتی و التهابی ضد انگلی، ضد ویروسی، ضد قارچی،

 رفع موجب التهابی، های واسطه مهارکنندگی اثرات دلیل به تواند می پوستی،و جوش های  آکنه روی بر دانه سیاه روغن موضعی

 .شودو التهاب های ناشی از آن  ، جوشآکنه

 به دلیل حضور جز موثرروغن سیاهدانه نقش مهمی برای رفع آکنه و جوش های پوستی، به خصوص جوش های سرسفید و چرکی 

و  و رفع عفونت های پوستی مولد جوش و آکنه رشد کاهش -1دارد. مکانیسم عمل این روغن به دو صورت: سیمن -و پارا تیموکینون

ر )عوامل عفونی و حضو ی پوستیعفونی و جلوگیری از تولید مثل و رشد عفونت ها همچنین تاثیر روی سیستم تولید مثل عوامل

تنظیم ترشحات چربی روی پوست و کاهش آن و کمک به رفع  -2میکروارگانیسم ها از عوامل اصلی ایجاد جوش و آکنه است.( و 

همچنین این روغن می تواند به  د.( است.جوش و آکنه )تجمعات چربی روی پوست، یکی دیگر از عوامل ایجاد جوش و آکنه می باش

دلیل حضور ساپونین ها و تیموکینون ها نیز می تواند خاصیت ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی داشته و از التهابات، قرمزی و حساسیت 

  ناشی از جوش و آکنه نیز جلوگیری به عمل آورده و آن ها را از بین می برد.

مضر و آسیب رسان نور محافظت از پوست در برابر اشعه های به دلیل خواص آنتی اکسیدانی این روغن، می تواند نقش مهمی در 

 و طبیعی سالمت ترمیم به تواند می سیاه دانه روغن قدرتمند خواص. باشد موثر پوستی چروک و چین کاهش در وخورشید دارد 

 .شود می آن بازسازی و پوست عمیق شدن مرطوب باعث روغن، این در وجودم های ویتامین. کند کمک پوست سرزندگی

به سبب حضور اسیدهای چرب نیز این روغن می تواند در نرم و مرطوب نمودن و آبرسانی پوست کارساز بوده و برای رفع خشکی، 

 اگزما و پسوریازیس نیز می تواند موثر باشد.

ت سبوم و چربی روی پوست، می تواند برای انواع پوست، به خصوص پوست تنظیم ترشحابه دلیل عالوه بر این، روغن سیاهدانه 

 های چرب و مختلط مناسب باشد. 

 ازیس مالنین تواند می اسید، اولئیک حضور دلیل به و باشد موثر پوستی های لککاهش  و زخم دهندگی بهبود در تواند می روغن این

 .شود می پوست کردن روشن باعث و کرده مهار پوست در را

 سفید سر های جوش و آکنه جوش، انواع رفع موجب قارچی، ضد و میکروبی ضد های ویژگی دلیل به ،نال دانه سیاه روغن صابون

 .و موثر در روشن نمودن پوست نیز می باشد شدهو انواع عفونت های پوستی 

 .نمود اشاره عسل زنبور موم پودر و وازلین النولین، به توان می صابون، این در موجود ترکیبات دیگر از

 هردو کیباتتر این. باشند می کلی صورت به ها صابون ساخت فرموالسیون در موجود اصلی ترکیبات از ،(پترولیوم) وازلین و النولین

 این .شوند می مطرح بهداشتی آرایشی صنایع در پوشاننده مواد جزو وازلین، و النولین. دارند وجود نیز صابون این فرموالسیون در

 باعث که شده، پوست اپیدرمی و شاخی الیه از آب دادن دست از مانع پوست، روی( دوست چربی) هیدروفوب الیه یک ایجاد با مواد

 ست،پو شاخی های الیه در النولین و وازلین نفوذ. شوند می پوست در ترک از جلوگیری و شاخی های سلول بین ماتریکس به کمک

 .کنند می بسزایی کمک پوست کردن نرم و مرطوب به و شد خواهند پوستی بافت عملکرد بازگرداندن باعث



 ا،ه هیدروکربن حاوی پودر این. باشد می عسل زنبور موم پودر صابون، ساخت فرموالسیون در شده برده کار به ترکیبات دیگر از

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

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

 .دارد پوستی فواید اثرات دیگر و اگزما و

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

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

 .است محیطی و خارجی عوامل

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

 رسان یبآس عوامل و آسیب از پس پوست ترمیم و بازسازی و( اپیدرم در میتوز تقسیم با: مکانیسم) پوستی های سلول ساخت تحریک

 .شود می

 .دهند می نشان خود از باکتریایی آنتی اثر عسل زنبور موم چرب اسید استرهای

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

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

 .کند می محافظت زا بیماری های مسیکروارگانیسم

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

 .شود می برده بهره کننده امولسیون و کننده 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،

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

 .شود می استفاده

 

 اصلی صابون روغن سیاهدانه نال:ویژگی های 

 رفع آکنه و جوش ها، به خصوص جوش های چرکی پوست 

 رفع التهابات ناشی از جوش و آکنه 

 موثر در روشن نمودن و مرطوب نمودن پوست 

 اکسیدانی آنتی و التهاب ضد قارچ، ضد باکتری، ضد خواص  دارای 

 مناسب برای انواع پوست، به خصوص پوست های چرب و مختلط 

 

 طریقه مصرف:

 .بشویید سپس دهید، ماساژ دقیقه 5 الی 3 مدت به نال دانه سیاه روغن صابون با و نموده مرطوب ولرم آب با را خود صورت پوست

 

 توجه:

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

 دهید. قرار کودکان دسترس از دور
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