
حاوی عصاره های گیاهی و ترکیبات مغذی شده  البراتوار نال، موفق به تولید انواع ماسک های مخصوص صورت و مو

برای حفظ سالمت پوست و مو به کار می روند و همچنین هیچ محدودیت سنی و ، هیچ عارضه ایبدون ایجاد  ، کهاست

 در زیر ذکر شده اند: با جزئیات برای استفاده نیز ندارند. هریک از این ماسک ها جنسیتی

 

 

  نال:البراتوار ماسک های صورت 

 و خواص ها، ماسک این از هریک. دری برای صورت شده استالبراتوار نال، موفق به تهیه و تولید انواع ماسک های مرطوب و پو

 :است شده داده توضیح کامل انواع آن ها مورد در که ،دارند ای جداگانه ترکیبات

  آلوئه وراماسک 

 ماسک تامرون 

 ماسک خیار 

 نارنج ماسک بهار 

 صورت پودری عسل ماسک 

 عسل ماسک پودری الیه بردار 

  و لک بر روشن کنندهماسک پودری 

 پوست ماسک پودری تنظیم کننده چربی 

 

 ه ورا نال:آلوئ ماسک 

 در عددی یک بسته 6 صورت به که بوده، مرطوب پدهای حاوی که شده، تشکیل ورا آلوئه طبیعی کامال عصاره از ورا آلوئه ماسک

 و حساس های پوست خصوص به پوست، انواع برای ، فاقد مواد شیمیایی و پارابن بوده واین ماسک .هستند موجود بندی بسته داخل

 .باشد می مناسب کامال خشک

حاوی آلوئین، به دلیل حضور آلوئه ورا، این ماسک خواص فراوانی برای حفظ سالمت پوست صورت دارد. عصاره آلوئه ورا، 

، آمینواسیدهای مانند C ،B6 ،B2 ،Eویتامین ها مانند ویتامین  آلئوزین، اسید فولیک، مواد معدنی کلسیم، منیزیم، روی، مس، فامودین،

، مرطوب و یمی باشد و می تواند دارای خواص آنتی اکسیدانی، ضد التهاب ترکیبات فنولی، لوپئول و غیره پرولین، سالیسیلیک اسید،

 نرم کنندگی، آبرسانی، ضدقارچی، ضدباکتریایی و غیره باشد.

ست پوروی هیدراسیون الیه شاخی پوست تاثیر گذاشته و نقش مهمی در سالمتی، زیبایی و درخشندگی  ،از آنجایی که محتوای آب

دارد، آلوئه ورا می تواند به آبرسانی پوست کمک نموده و در رفع خشکی پوست نیز موثر باشد. همانطور که می دانیم، یکی از 

عوامل موثر در ایجاد چین و چروک های پوستی، خشکی و از دست دادن آب پوست می باشد. آلوئه ورا با رفع خشکی و مرطوب 

مد باشد. عالوه بر این، آلوئه ورا دارای ی از بروز پیری زودرس و رفع چین و چروک کارآنمودن پوست، می تواند در پیشگیر

و می تواند باعث مراقبت پوست در برابر اشعه های مضر ماورای  Cبه دلیل حضور ویتامین اثرات آنتی اکسیدانی و ضد التهابی 

مانند خشکی، پوسته پوسته شدن، چین و چروک، پیری  از اثرات مضر ناشی از نور خورشیدپوست را شده و بنفش نور خورشیدی 

 محافظت نماید.زودرس ، التهاب، آفتاب سوختگی و غیره 

ارتجاعی پوست را با سنتز کالژن و االستین آلوئه ورا می تواند خاصیت  و پلی ساکاریدها، Eو  Cویتامین های ضمنا به دلیل حضور 

و نقش مهمی در التیام دادن و به کاهش چین و چروک منجر شود  کالژن(، افزایش دادهاز طریق تحریک فیبروبالست )عامل سازنده 

 زخم های پوستی داشته باشد.

 

 ویژگی های ماسک آلوئه ورا نال:



 برطرف کننده چین و چروک پوست 

 افزایش استحکام و قابلیت ارتجاعی پوست 

 تقویت کننده و محافظ پوست و رفع التهاب 

 ت، به خصوص پوست های حساسمناسب برای انواع پوس 

 

 

 طریقه مصرف:

 02 الی 51 از پس. دهید قرار خود صورت روی بر را آماده ماسک سپس. نمایید خشک و شسته صابون و آب با را خود صورت

 عمل ینا بار سه ای هفته.( نمایید استفاده آرایشی لوازم از شستشو از پس توانید می. )دهید شستشو ولرم آب با را خود پوست دقیقه،

 .شود حاصل بهتری نتیجه تا کنید، تکرار را

 

 نال: ماسک تامرون 

 و تنظیم موجب عصاره، این حضور دلیل به که بوده،و فاقد مواد شیمیایی و پارابن ( هندی تمبر) تامرون عصاره حاوی ماسک،این 

 ها نآ جای ترمیم و ها جوش بردن بین از و رفع در تواند می ضدباکتریایی، خاصیت با همچنین و شده پوست چربی ترشحات تعادل

 .باشد موثر

 آن از بهتر بخشی نتیجه برای بار سه ای هفته توان می که دارد، وجود مرطوب پد عددی یک بسته 6 ماسک، این بندی بسته داخل

 صخصو به پوست، انواع برای و بوده کارآمد نیز پوست خشکی و چروک و چین رفع در همچنین تواند می ماسک، این. نمود استفاده

 .باشد مناسبو چرب  حساس های پوست

حاوی اسیدهای آمینه، پروتئین ها، مواد معدنی مانند فسفر، کلسیم، منیزیم، اسیدهای آلی مانند اسید تامرون یا همان تمبر هندی دارای 

ن، فالونوئیدها مانند کاتچی فنولی پروآنتوسیانیدین وترکیبات سیتریک، اسید استیک، اسیدهای چرب مانند اسید پالمتیک، اولئیک اسید، 

 ارچی، ضد باکتریایی، ضد التهابی و غیره می باشد.و دارای خواص آنتی اکسیدانی، ضد میکروبی، ضد ق، تانن ها اریودیکتیول

ن بردن واند برای از بیاین عصاره عالوه بر تنظیم ترشحات چربی روی پوست، با فعالیت های ضد قارچی و ضد باکتریایی خود، می ت

 ترکیبات فنولی و فالونوئیدی می تواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشند. جوش و آکنه مناسب باشد.

، با مهار آنزیم کالژناز که موثر در تجزیه کالژن های پوستی است، Cضمنا به دلیل حضور ترکیبات فنولی، فالونوئید ها و ویتامین 

 موثر عمل کند. ین ترمیم جای جوش و زخم های پوستیچروک و همچن می تواند در رفع چین و

 همچنین به سبب حضوراسیدهای چرب، می تواند در مرطوب و نرم نمودن پوست و رفع خشکی پوست کمک بسزایی کند.

 

 ویژگی های ماسک تامرون نال:

 رفع خشکی پوست 

 رفع چین و چروک پوست 

 از بین برنده جوش و ترمیم جای جوش 

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

 

 :مصرف طریقه



 02 الی 51 از پس. دهید قرار خود صورت روی بر را آماده ماسک سپس. نمایید خشک و شسته صابون و آب با را خود صورت

ین عمل را ا بار سه ای هفته.( نمایید استفاده آرایشی لوازم از شستشو از پس توانید می. )دهید شستشو ولرم آب با را خود پوست دقیقه،

 تکرار کنید، تا نتیجه بهتری حاصل شود.

 

 نال ماسک خیار: 

 این. دارد وجود عددی یک بسته 6 صورت به مرطوب پدهای آن، بندی بسته داخل که بوده، خیار طبیعی عصاره اویاین ماسک، ح

 می باشد. چرب های پوست خصوص به پوست، انواع برای مناسب فاقد مواد شیمیایی و پارابن بوده و ماسک

اسیدهای چرب اولئیک اسید، ، Bو ویتامین  Cکلسیم، فسفر، آهن، ویتامین ها مانند ویتامین سیلیس، مواد معدنی مانند  خیار، دارای

و  پروآنتوسیانیدین،نین، و آپیژ ویتکسین، فالونوئید ها از جمله اورینتین، کوکوربیتاسینترکیبات ترپنی استئاریک اسید، پالمتیک اسید، 

 دارد. آن سالمتی حفظ و پوست برای فراوانی خواص ترکیبات مفید دیگر بوده و

و همچنین  و آنتی باکتریالی در تغذیه نمودن سلول های پوستی و به دلیل ترکیبات ضدقارچی خیار به دلیل ترکیبات مفید و مغذی خود،

 از بروز آکنه و جوش های پوستی جلوگیری کند. ، می تواندبا مسدود نمودن منافذ پوست

ش تورم، باعث کاهداشته و می تواند  و اثر خنک بوده پوستی خواص ضدالتهابی، کوکوربیتاسین ضمنا خیار می تواند به دلیل حضور

ین کوکوربیتاس شود و برای رفع آفتاب سوختگی و سایر سوختگی های پوستی مناسب باشد. پوستی خارش التهابات، قرمزی و

 همچنین در روشن نمودن پوست نیز موثر است.

دارای اثرات آنتی اکسیدانی بوده و می تواند از به دلیل حضور ترکیبات فنولی و فالونوئیدهای موجود در اجزای سازنده خود، خیار 

برای رفع چروک نیز مناسب پوست صورت در برابر آسیب های ناشی از اشعه های ماورای بنفش نور خورشید محافظت نموده و 

در بازسازی و ترمیم نمودن سلول های پوستی، به خصوص پوست عالوه بر پاکسازی پوست، می تواند باشد. به دلیل این خاصیت، 

 های آسیب دیده موثر واقع شود.

افظتی روی پوست از تبخیر ماسک خیار به دلیل اسیدهای چرب، می تواند مرطوب کننده و نرم کننده پوست بوده و با ایجاد الیه مح

آب از سلول های پوستی جلوگیری نموده و از خشکی و پوسته پوسته شدن آن بکاهد. بنابراین در شفاف و درخشان کننده پوست بسیار 

 کارآمد خواهد بود.

 

 ویژگی های ماسک خیار نال:

 پاکسازی و رفع جوش های ریز و سرسیاه 

 مرطوب کننده و شفاف کننده پوست 

 آسیب دیده( یبازسازی کننده پوست )سلول ها تقویت و 

 مناسب برای انواع پوست، به خصوص پوست های چرب 

 

 :مصرف طریقه

 02 الی 51 از پس. دهید قرار خود صورت روی بر را آماده ماسک سپس. نمایید خشک و شسته صابون و آب با را خود صورت

 عمل ینا بار سه ای هفته.( نمایید استفاده آرایشی لوازم از شستشو از پس توانید می. )دهید شستشو ولرم آب با را خود پوست دقیقه،

 .شود حاصل بهتری نتیجه تا کنید، تکرار را

 

 نارنج نال: ماسک بهار 



. است شده تشکیل عددی یک بسته 6 صورت به مرطوب پدهای از کهصورت نال است،  های ماسک از دیگر یکی نارنج، بهار ماسک

 عصاره حضور دلیل به باشد، می مناسب خورده ترک و حساس خشک، های پوست خصوص به پوست، انواع برای که ماسک این

 چروک و چین رفع: به توان می ها آن جمله از که دارد، پوست برای فراوانی خواص و بوده C ویتامین دارای نارنج، بهار طبیعی

 %522 ماسک این. نمود اشاره پوست به لطافت ایجاد و کننده شفاف جوانسازی، پوست، کننده جوان و ها سلول بازسازی پوست،

 .باشد می شیمیایی مواد و نگهدارنده هرگونه فاقد و طبیعی

 پینن، سابینن و-، آلفامیرسن-ترپینن، لیمونن، بتا-لینالول، لینالیل استات، آلفافالونوئیدها و ترکیبات فنولی  حاوی ترکیباتبهار نارنج، 

و دارای خواص ضد آلکالوئیدها، تانن ها  ،هسپتیدینبتاکاروتن،  روی، منیزیم، آهن، کلسیم، ،C، A، B5، B6 ویتامین از سرشار

 مرطوب کنندگی و غیره می باشد.میکروبی، آنتی اکسیدانی، ضد التهابی، 

 نموده و پوستی جوان ومی توانند به بازسازی سلول ها و جوان سازی پوست کمک این ترکیبات عالوه بر تغذیه و ویتامینه پوست، 

 شاداب را به ارمغان آورند.

بهارنارنج دارای اثرات آنتی اکسیدانی و ضد التهابی، به دلیل حضور هسپتیدین و ترکیبات فنولی و فالونوئیدی بوده و می تواند از 

ده و به همین دلیل در پوست صورت در برابر تابش نور خورشید و حضور امواج و اشعه های ماورای بنفش خورشیدی محافظت نمو

با مهار آنزیم های کالژناز و االستاز )آنزیم های موثر در تخریب  رفع چین و چروک های پوست کارساز می باشد. ضمنا این ترکیبات،

 قابلیت ارتجاعی پوست کمک نمایند.خاصیت االستیسیته و کالژن(، می توانند به افزایش تولید کالژن پوست و بهبود 

ت ضدالتهابی و قابلیت جذب سریع بهار نارنج روی پوست، این عصاره هیچ عارضه ای برای پوست ایجاد نکرده و می خاصیبا توجه 

 تواند برای پوست های حساس نیز مناسب باشد. 

شده و به  عالوه بر این دارای خواص ضد قارچی، ضد باکتریایی و ضد ویروسی بوده و می تواند موجب رفع عفونت های پوستی

 ن پاکسازی کننده پوست نیز عمل کند.عنوا

 

 ویژگی های ماسک بهار نارنج نال:

 رفع چین و چروک پوست 

 بازسازی سلول ها و جوان کننده پوست 

  دارای ویتامینB5 و آنتی اکسیدان 

 مناسب برای انواع پوست، به خصوص پوست های خشک و حساس 

 

 :مصرف طریقه

 02 الی 51 از پس. دهید قرار خود صورت روی بر را آماده ماسک سپس. نمایید خشک و شسته صابون و آب با را خود صورت

 را عمل ینا بار سه ای هفته.( نمایید استفاده آرایشی لوازم از شستشو از پس توانید می. )دهید شستشو ولرم آب با را خود پوست دقیقه،

 .شود حاصل بهتری نتیجه تا کنید، تکرار

 

 نال: ماسک پودری عسل صورت 

مواد فاقد  کهر عسل، پودر سفیده تخم مرغ، عصاره آلوئه ورا، آرد گندم و غیره بوده، ماسک عسل صورت، حاوی ترکیبی از پود

 فادهاست قابل ماسک، این. شود استفاده پوست روی جانبی عارضهگونه ایجاد هر بدون تواند می پارابن، و شیمیایی مواد نگهدارنده،

 .باشد می پودری عددی یک بسته 6 حاوی و بوده مختلط و چرب های پوست های پوست خصوص به پوست، انواع برای

اسیدهای آمینه، مواد معدنی مانند کلسیم، حاوی  ل می باشد. از آنجایی که عسلپودر عس از موثرترین ترکیبات موجود در این ماسک،

فالونوئیدها به خصوص  ،B2، B4، B5، B6، C امینویتآهن، پتاسیم، روی، فسفر، منیزیم، پروتئین ها، ویتامین ها از جمله 

 و غیره می باشد. آلفا هیدروکسی اسید، اسید ستیک، پینوسمبرین



عسل با تنظیم ترشحات سبوم یا چربی روی پوست و همچنین به دلیل خواص ضدعفونی کنندگی، می تواند در رفع آکنه و جوش های 

کردن پوست نیز  تسکین دهنده و پاکسازی درخشان و شفاف کننده، نمودن پوست،مرطوب و نرم  ضمنا عسل در پوستی موثر باشد.

 عسل همچنین گردش خون پوست را افزایش داده و در ترمیم و بازسازی نمودن پوست نیز موثر است. کارآمد است.

، خواص آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی دارد و می تواند از مضرات اشعه فرابنفش نور خورشید پینوسمبرینبه واسطه حضور  عسل

اهش داده و به رفع آن ها کمک کند. همچنین به وسعت چین و چروک ها را ککالژن سازی پوست را افزایش داده، جلوگیری نموده، 

ی م حفظ محیطی شرایط برابر در را پوست استحکامگیرد و  علت دارا بودن این خاصیت، مانند الیه ای محافظ روی پوست قرار می

 نماید.

ضمنا عسل حاوی اسیدهای طبیعی آلفا هیدروکسی اسید می باشد. این اسید به الیه برداری پوست کمک کرده و می تواند الیه های 

رفع چین و چروک، جوان و صاف  پاکسازی پوست، مرده و ضخیم پوستی را به مرور نرم نموده و از بین ببرد و در نتیجه برای

جذب آب به الیه های پوستی شده  موجب ،عالوه بر آن، عسل به دلیل خاصیت مرطوب و نرم کنندگی نمودن پوست موثر خواهد بود.

 و مانع تبخیر آن می شود، بنابراین در رفع خشکی پوست، که یکی از عوامل ایجاد کننده چروک های پوستی است، موثر می باشد.

ار از خم مرغ سرشپودر سفیده تخم مرغ می باشد. پودر سفیده ت نال، صورت عسل ماسک در شده برده کار به ترکیبات ازدیگر  یکی

بسیار  پوست تغذیه و برایو مواد معدنی به خصوص سلنیوم بوده  اووموکوئید پروتئین آلبومین و همچنین پروتئین های لیزوزیم و

 .مفید می باشد

تحریک فیبروبالست های پوستی، افزایش سنتز کالژن و االستین و کاهش عمق چین و چروک و رفع آن ها می این پودر، موجب 

رمیم می تواند در تخاصیت ضد میکروبی و ضدعفونی کنندگی، ضمنا به دلیل حضور پروتئین های لیزوزیم و اووموکوئید،  گردد.

همپنین به دلیل حضور سلنیوم، می تواند خاصیت آنتی  واقع شود. موثر و رفع عفونت های پوستی سوختگی ها و زخم های پوستی

اکسیدانی نیز داشته باشد و در رفع چروک های ناشی از نور خورشید و به عنوان محافظ پوست در برابر تغییرات محیطی موثر 

 باشد.

فراوانی برای حفظ  باشد، که خواص از دیگر ترکیبات به کار برده شده در این ماسک پودری، آرد گندم و عصاره آلوئه ورا می

 سالمتی پوست و حفظ خاصیت ارتجاعی آن دارند.

 

 نال: ویژگی های ماسک پودری عسل صورت

 چروک و چین رفع و پیشگیری 

 پوست سطح روی خون گردش و رسانی خون تنظیم 

 چرب های پوست در چربیکننده  تنظیم 

 و محیطی جوی تغییرات برابر در پوست استحکامدهنده  افزایش 

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

 

 :مصرف طریقه

 بعد دقیقه 1. نمایید مخلوط خوب کرده، اضافه آن به سرد آب غذاخوری قاشق یک و ریخته کوچکی ظرف داخل در را بسته محتوی

 الی 51 از پس. کنید پخش( چشم دور جز به) خود گردن و صورت پوست سطح روی انگشت با را حاصل خمیر کردن، مخلوط از

 این ارب سه ای هفته.( نمایید استفاده آرایشی لوازم از شستشو از پس توانید می. )دهید شستشو ولرم آب با را خود پوست دقیقه، 02

 .کنید تکرار را عمل

 

  پودری الیه بردار عسل نال:ماسک 

 و گندم آرد گندم، سبوس عسل، پودر دارای ماسک این. باشد می عددی یک بسته 6 دارای و بوده پودری نال، بردار الیه ماسک

 تواند می ترکیبات، این حضور دلیل به و باشد میو بدون مواد نگهدارنده و پارابن  ورا آلوئه و بیان شیرین پودری های عصاره



 طحس منافذ کننده تنگ و کننده پاک پوست، کننده درخشان و کننده روشن پوست، مرده های سلول پاکسازی و برداری الیه موجب

 .باشد مناسب ها پوست انواع برای و شده پوست سطح در چربی غدد ترشحات کننده تنظیم و پوست

ه یال عسل خواص بسیاری به خصوص به عنوان یکی از اصلی ترین ترکیبات به کار برده شده در این ماسک، پودر عسل می باشد.

 در باال ذکر شده است.برداری پوست دارد، که به تفصیل 

ه ب حاوی استرول ها، فالونوئیدهااز دیگر ترکیبات موثر موجود در ماسک الیه بردار نال، عصاره شیرین بیان می باشد. این عصاره 

 آمینه، ساپونین ها، کومارین ها و دیگر اجزای موثر می باشد. اسیدهای گالبریدین،گلیسریزنیک اسید، خصوص گلیسریزین، 

می باشد و التهابات و قرمزی  گلیسریزین، از مهم ترین اجزای سازنده عصاره شیرین بیان می باشد و دارای خواص ضد التهابی

پوست را در صورت مصرف موضعی کاهش می دهد. از دیگر خواص بسیار مهم این جز، توانایی مهار آنزیم تیروزیناز و کاهش 

در تولید رنگدانه های پوستی یا همان مالنین ها جزئی حیاتی می دانیم، آنزیم تیروزیناز  مالنین سازی پوستی می باشد. همانطور که

 .کند نمی ایجاد نیز ای عارضه هیچ و بوده و مهار آن، باعث روشن و سفید شدن پوست خواهد شد

افظت از پوست در برابر نور داشته و می تواند نقش مهمی برای مح این عصاره همچنین به دلیل حضور گالبریدین، آنتی اکسیدانی

 خورشید داشته باشد.

 DNAشیرین بیان به دلیل گلیسریزنیک اسید، دارای خواص ضدباکتریایی، ضد قارچی و ضد ویروسی بوده و در مهار نمودن تکثیر 

مهمی  ند نقشعوامل عفونی کارآمد است. خواص ضدعفونی کنندگی عصاره شیرین بیان در کنار عسل، تقویت شده و می توان RNAو 

 در پاکسازی پوست و حذف عوامل عفونی و جوش پوستی داشته باشند.

عالوه بر این همانطور که می دانیم، یکی از علل به وجود آمدن منافذ باز پوست، تابش نور خورشید می باشد. این ترکیبات به 

تنظیم ترشحات چربی روی پوست  ه و باعثخصوص عسل، به علت دارا بودن خواص آنتی اکسیدانی، از مضرات نور خورشید کاست

 خواهند شد و پوستی صاف و درخشان به ارمغان می آورند.تنگ نمودن منافذ پوستی  و

الوه بر عترکیبات، از دیگر ترکیبات به کار برده شده در ماسک الیه بردار، سبوس گندم، آرد گندم و عصاره آلوئه ورا می باشد. این 

 ایجاد پوستی سالم و با نشاط نیز کمک می کنند.تقویت و مغذی پوست، به 

 

 نال: ل صورتویژگی های ماسک الیه بردار عس

 الیه بردار و پاکسازی سلول های مرده پوست 

 روشن کننده و درخشان کننده پوست 

 پاک کننده و تنگ کننده منافذ سطح پوست 

 تنظیم کننده ترشحات غدد چربی در سطح پوست 

 مناسب برای انواع پوست 

 

 :مصرف طریقه

 بعد دقیقه 1. نمایید مخلوط خوب کرده، اضافه آن به سرد آب غذاخوری قاشق یک و ریخته کوچکی ظرف داخل در را بسته محتوی

 الی 51 از پس. کنید پخش( چشم دور جز به) خود گردن و صورت پوست سطح روی انگشت با را حاصل خمیر کردن، مخلوط از

 این ارب سه ای هفته.( نمایید استفاده آرایشی لوازم از شستشو از پس توانید می. )دهید شستشو ولرم آب با را خود پوست دقیقه، 02

 .کنید تکرار را عمل

 

  نال: و لک بر روشن کنندهماسک پودری 



 به ماسک، این داخل محتویات. باشد می نگهدارنده و شیمیایی مواد فاقد و طبیعی %522 و بوده پودری نال، کننده روشن ماسک

 اکسیدانی آنتی خاصیت با و باشد می C ویتامین و گندم سبوس پودری عصاره گندم، آرد دارای و باشد می عددی یک بسته 6 صورت

 افزایش و کالژن ترمیم زودرس، پیری از جلوگیری و خشکی رفع پوست، های لک بردن بین از و نمودن روشن برای دارد، که

 استفاده ابلق پوست انواع برای و بوده پارابن بدون ماسک این. است مناسب کامال پوستی های آسیب رفع و پوست االستیسیته خاصیت

 .باشد می

 نمودن ویتامینه و تغذیه بر عالوه، Cمی باشد. ویتامین  Cویتامین یکی از اصلی ترین ترکیبات به کار برده شده در این ماسک، 

 در زیر برخی از آن ها بیان شده است:خواص بسیار دیگری نیز برای پوست دارد، که ، پوست

با مهار آنزیم می تواند  Cدر واقع ویتامین  دارد. یپوستو رفع لک های سفید کردن یتامین نقش مهمی در روشن نمودن، این و

 تیروزیناز، می تواند بر روی مالنین سازی و تولید رنگدانه های پوستی تاثیر گذاشته و باعث مهار این فرآیند شود.

ایجاد خاصیت کشسانی و ارتجاعی پوست دارد و به رفع چین و چروک پوست نیز کمک می ، همچنین نقش مهم دیگری در Cامین یتو

تحریک فعالیت فیبروبالست )عامل سازنده کالژن( و مهار آنزیم های االستاز و کالژناز )آنزیم های موثر در کند. این ویتامین، با 

نتز و تولید کالژن و االستین شده و به بهبود خاصیت ارتجاعی و کشسانی پوست و رفع چین و تخریب االستین و کالژن(، باعث س

 چروک کمک نموده و همچنین موجب جلوگیری از پیری زودرس موثر است.

شید وراین ویتامین دارای خواص آنتی اکسیدانی و ضد التهابی بوده و می تواند از آسیب های ناشی از اشعه های ماورای بنفش نور خ

این ویتامین همچنین در مرطوب و نرم کنندگی و رفع خشکی پوست کارآمد  جلوگیری نموده و پوست های آسیب دیده را ترمیم کند.

 است.

از جمله مهم ترین اجزای  اسید، فرولیکمی باشد. و آرد گندم سبوس گندم  پودری از دیگر ترکیبات موجود در این ماسک، عصاره

سبوس گندم می باشد، که دارای خواص آنتی اکسیدانی است. مصرف موضعی عصاره پودری سبوس گندم، می تواند به مراقبت از 

 آرد همراه به گندم سبوس عصارهپوست در برابر آسیب های محیطی و نور خورشید کمک کند و پوستی شاداب را به ارمغان آورد. 

 ده و می توانند از سالمت پوست محافظت کنند.بو Bی از انواع ویتامین های گروه منبع غن گندم،

 

 ویژگی های ماسک پودری روشن کننده و لک بر نال:

 روشن کننده و کاهش لک های پوستی 

 رفع خشکی پوست و جلوگیری از پیری زودرس 

 موثر در ترمیم نمودن کالژن و افزایش خاصیت االستیسیته و ارتجاعی پوست 

 آنتی اکسیدان قوی و بهبود دهند آسیب های پوستی 

 مناسب برای انواع پوست 

 

 :مصرف طریقه

 بعد دقیقه 1. نمایید مخلوط خوب کرده، اضافه آن به سرد آب غذاخوری قاشق یک و ریخته کوچکی ظرف داخل در را بسته محتوی

 الی 51 از پس. کنید پخش( چشم دور جز به) خود گردن و صورت پوست سطح روی انگشت با را حاصل خمیر کردن، مخلوط از

 این ارب سه ای هفته.( نمایید استفاده آرایشی لوازم از شستشو از پس توانید می. )دهید شستشو ولرم آب با را خود پوست دقیقه، 02

 .کنید تکرار را عمل

 

 نال: پوست اسک پودری تنظیم کننده چربیم 

 ماسک. باشد می بهار همیشه گل پودری عصاره و مرغ تخم سفیده پودر حاوی و بوده پارابن مانند نگهدارنده مواد بدون ماسک، این

 پوست، سازی جوان و کننده صاف پوست، چروک و چین رفع برای و است پودری ماسک عددی یک بسته 6 دارای چربی، کننده تنظیم



 خیلی ،چرب های پوست خصوص به پوست، انواع برای و بوده موثر سفید سر و سرسیاه های جوش رفع و پوست باز منافذ کننده تنگ

 .باشد می مناسب مختلط و چرب

ها، حاوی ترپنوئیدیکی از ترکیبات بسیار موثر موجود در این ماسک، عصاره پودری همیشه بهار یا کالندوال می باشد. این عصاره، 

و  پالمتیک اسیداسیدهای چرب مانند ، Eویتامین ، Cویتامین  پلی فنول ها، کاروتنوئیدها، فالونوئیدها از جمله کوئرستین و کامفرول،

 ترکیبات دیگر می باشد.

به دلیل حضور ترکیبات فالونوئیدی موجود در گل همیشه بهار، این گل دارای خواص آنتی اکسیدانی بسیاری داشته و می تواند در 

خورشید شده و از آسیب های ناشی از آن جلوگیری می صورت مصرف موضعی، باعث محافظت از سطح پوست در برابر تابش نور 

های پوستی به خصوص آفتاب سوختگی زخم ها و سوختگی اگزما، خارش، در بهبود به این خاصیت، گل همیشه بهار  کند. با توجه

 بسیار موثر می باشد.

می تواند خاصیت باالیی در مهار آنزیم های کالزناز و با توجه به این ترکیبات و خاصیت آنتی اکسیدانی گل همیشه بهار، همچنین 

ن و چروک فع چیر خاصیت ارتجاعی و االستیسیته پوست،االستاز داشته و بدین ترتیب به افزایش سنتز و تولید کالژن و االستین، بهبود 

 منجر شود. و صاف کننده پوست

بی روی پوست کمک نموده و به همین منظور برای پوست های به تنظیم ترشحات چرعصاره کالندوال یا گل همیشه بهار، همچنین 

چرب، خیلی چرب و حتی مختلط نیز مناسب است. عالوه بر این، این عصاره نقش مهمی در تنگ و کوچک نمودن منافذ پوستی داشته 

 و می تواند باعث رفع آکنه و جوش های پوستی نیز شود.

 شده پرداخته آن مورد در تفصیل به که است، مرغ تخم سفیده پودر نال، چربی کننده ظیمتن ماسک در شده برده کار به ترکیبات دیگر از

 .است

 

 ویژگی های ماسک تنظیم کننده چربی نال:

 رفع چین و چروک و صاف کننده پوست 

 تنگ کننده منافذ باز پوستی 

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

 

 :مصرف طریقه

 از بعد دقیقه 1. نمایید مخلوط خوب کرده، اضافه آن به سرد آب غذاخوری قاشق یک و ریخته کوچکی ظرف داخل در را بسته محتوی

 02 الی 51 از پس. کنید پخش( چشم دور جز به) خود گردن و صورت پوست سطح روی انگشت با را حاصل خمیر کردن، مخلوط

 را عمل ینا بار سه ای هفته.( نمایید استفاده آرایشی لوازم از شستشو از پس توانید می. )دهید شستشو ولرم آب با را خود پوست دقیقه،

 .کنید تکرار

 

 

 نال: البراتوار ماسک های مو 

 که در زیر توضیح داده شده اند:نیز تولید نموده است، البراتوار نال، عالوه بر ماسک های صورت، ماسک های مخصوص مو را 

 کننده مو عسل ودری ترمیمپ ماسک 

 (مو ماسک) نال مو کره: 

 کره مو حاوی روغن آووکادو نال -5
 کره مو حاوی عصاره انار نال -0



.(است شده داده توضیح ها آن مورد در ای جداگانه فایل در )که  

 

 :ماسک پودری ترمیم کننده مو عسل نال 

 آسیب خشک، موهای خصوص به مو، انواع برای مناسب ماسک، این. باشد می عددی یک بسته 6 دارای و بوده پودری ماسک، این

طبیعی و  %522، رزماری و برگ گزنه حنا، های عصاره و مرغ تخم زرده ،عسل پودر شامل آن محتویات که باشد، می وز و دیده

 همچنین. شد خواهد مو ریزش رفع موجب و بوده سر موی رشد محرک ماسک، این. است فاقد مواد نگهدارنده، پارابن و مواد شیمیایی

 ورهش موخوره، رفع با و بوده موها کننده مستحکم و دهنده حالت کننده، درخشان دیده، آسیب موهای کننده ترمیم و کننده تقویت مغذی،

 .کند ایفا را مهمی نقش موها سالمت حفظ در تواند می مو، شکنندگی و خشکی سر،

 جذب و تامین در اختالل و موها و سر پوست معدنی مواد کمبود -5: دسته چندطور عمده به  به مو ریزش علل دانیم، می که همانطور

. ترکیبات به کار شود می تقسیم محیطی های آسیب و التهابات -3 و ها آن انسداد و پوست منافذ مشکالت -0 مو، و پوست در ها آن

فراوانی نیز بر روی حفظ سالمتی پوست سر و موها برده شده در این ماسک، بر روی همه موارد علل ریزش مو موثر بوده و تاثیرات 

 نیز دارند.

د عدنی مانن، مواد ماز جمله پرولین حاوی اسیدهای آمینهپودر عسل می باشد. عسل یکی از ترکیبات بسیار مهم موجود در این ماسک، 

 و دیگر ترکیبات مفید می باشد. فالونوئیدهاترکیبات فنولی، ، B7 ،B5 ،B6 ،B1پتاسیم، آهن، کلسیم، منیزیم، ویتامین های 

عسل دارای خواص ضد میکروبی، ضد قارچی، ضد باکتریایی و ضد ویروسی بوده و می تواند عفونت های پوست سر، خارش، شوره 

برای رشد و سالمت تارهای مو دارد. همچنین می تواند ترشحات  مو و پوسته پوسته شدن پوست سر را از بین برده و تاثیر فراوانی

بی اضافی روی پوست سر را کاهش و تنظیم کنند، زیرا با حضور و تجمع آن ها، فولیکول های مو مسدود می شوند و ریزش مو چر

با تنظیم این ترشحات و از بین رفتن عوامل عفونی روی پوست سر، مواد معدنی و مغذی به فولیکول های مو رسیده و . رخ می دهد

 مانع ریزش مو خواهند شد.

 وستپ مغذی موادتواند، می  زیستی، ترکیبات سایر و معدنی مواد چرب، اسیدهای ها، ویتامین انواعبه دلیل حضور بر این  عسل عالوه

 نشد ضخیم، مو رشد تحریکتحریک کراتینوسیت )سلول های سازنده کراتین مو( و در نتیجه و باعث  نموده تامین را موها و سر

 شود. شفاف و سالم موهایی ایجادی تقویت رشد و رویش موها و موها

 اجزای از یکی عنوان به. دارند رشد و تحریک برای معدنی مواد از انرژی تامین به نیاز مو های فولیکول دانیم، می که همانطور

 و معدنی مواد ها، پروتئین از استفاده به نیاز بدن، در کافی سطوح حفظ و رشد برای که باشد، می کراتین پروتئین موها اصلی

عسل به دلیل حضور این اجزای مهم، می تواند در تقویت  .دارد غیره و ، پرولینآالنین سیستئین، آمینواسیدهای خصوص به  آمینواسیدها

 موها موثر عمل کند.

حاوی اسیدهای چرب به خصوص لینولنیک از دیگر ترکیبات استفاده شده در ماسک، پودر زرده تخم مرغ می باشد. زرده تخم مرغ، 

 فسفوتین و دیگر اجزای مفید می باشد. آنزیم لیزوزیم،، K و B ،A، D، Eفسفولیپیدها، تری گلیسیرید، ویتامین های (، 3)امگا  اسید

 پوست سر و موها و سپس به رشد و سالمتی آن ها کمک می نمایند.و ویتامین ها به در درجه اول به تامین مواد مغذی زرده تخم مرغ 

 این ماده مهم، می تواند سلول های پاپیالی پوستی )محل حضور فولیکول های مو( را تحریک کرده و به رشد مو منجر شود.

بوده و می تواند برای بهبود  باکتریآنزیم لیزوزیم موجود در زرده تخم مرغ، دارای فعالیت های ضد قارچی، ضد ویروسی و ضد 

 ریزش مو شوند، موثر باشد.اختالالت عفونی پوست سر که منجر به 

فسفوتین از دیگر اجزای موثر زرده تخم مرغ، خاصیت آنتی اکسیدانی داشته و به حفاظت از تارهای مو و پوست سر در برابر تابش 

 نور خورشید منجر می شود و موجب رفع ریزش مو، خشکی مو و پوست سر و رفع شکنندگی و موخوره موها می شود.

 رزماری می باشند. د استفاده در ماسک ترمیم کننده مو، عصاره های گیاهی حنا، برگ گزنه واز دیگر ترکیبات مور

ها  عصارهاین . باشد می موها و سر پوست معدنی مواد کمبود مو ریزش ایجاد علل از یکی شد، اشاره نیز باال در که همانطور

 فالونوئیدها، اسیدهای آمینه و سایر مواد مغذی بوده و میاسیدهای چرب، سرشار از مواد مغذی معدنی، ویتامین ها، ترکیبات فنولی، 



امین مواد معدنی پوست سر و موها و ترمیم موهای آسیب دیده، محرک فولیکول مو، تقویت کننده و افزایش دهنده رشد توانند به ت

 موها و رفع ریزش مو کمک کنند.

ن عصاره های گیاهی، باعث درخشان و شفاف نمودن تارهای مو، رفع خشکی به عالوه به دلیل حضور اسیدهای چرب موجود در ای

 و شکنندگی مو، حالت دهنده و کمک به استحکام بخشیدن به موها نیز می گردند.

و باعث تحریک فولیکول  یان خون پوست سر افرایش یافتهر، جموجود در این ماسک به دلیل حضور گزنه و رزماریعالوه بر این، 

مهار نمودن به علت تاثیرات آنتی آندروژنیک، ریزش موی نوع هورمونی به دلیل  . عصاره گزنه به عالوهخواهند شدهای مو نیز 

 سر پوست عفونی معضالت و شوره رفع روی بر نیز فراوانی تاثیر ها، عصاره ابن. نماید می برطرف نیز را ردوکتاز آلفا-1 آنزیم

 .دارند نیز

هیدروتستوسترون دی  کند. می تبدیل( DHT) سترونوهیدروتست دی به را سترونوتست ردوکتاز، – 1α آنزیم الزم به یادآوری است،

امری  مو ریزش صوالت رفعبنابراین مهار آنزیمی که موجب تولید آن می شود، در مح، عامل اصلی ایجاد کننده ریزش مو می باشد

 حیاتی محسوب می شود.

 

 ویژگی های ماسک پودری ترمیم کننده مو عسل نال:

 محرک رشد موی سر و رفع ریزش مو 

 مغذی، تقویت کننده و ترمیم موهای آسیب دیده 

 رفع موخوره، شوره سر، خشکی و شکنندگی مو 

 درخشان کننده، حالت دهنده و استحکام بخشیدن به موها 
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