
 (:مام نال) پوستی های ترک رفع کرم

 ها زخم این از برخی. شود می زخم دچار... و چاقی بارداری، جراحی، عمل آکنه، ظهور جمله از مختلف دالیل به پوست

 روی جایشان بهبودی، از پس ها زخم برخی اما ماند، نمی باقی آنها از اثری و یابند می بهبودی زمان، گذشت با و هستند سطحی

 برخی از انواع این زخم ها عبارتند از: .ماند می باقی پوست

 اسکار:

 حلم بهدر واقع  پستانداران پوستی بافت ناپذیر اجتناب و طبیعی شدن ترمیم به ،(ها جوشگاهجای زخم، ) پوستی اسکارهای

 اثر واقع در اسکار. شود می گفته شوند، می ایجاد...  و هابیماری جراحی، اعمال تصادفات، اثر در که هایی زخم خوردن جوش

 از ای گسترده طیف ها آن .است نشده بازسازی کامل طور به آن دیده آسیب های بافت که ،است زخمی التیام از مانده برجای

 هنگامی .گیرند می بر در را کلوئیدی اسکارهای و هیپرتروفیک طبیعی، غیر ی گسترده خطوط تا پوستی طبیعی ظریف خطوط

 باعث ندتوان می اسکارها. شوند می توصیف هیپروتروفیک یا کلوئیدی اسکارهای عنوان به کنند، می رشد پوستی اسکارهای که

. شوند روزانه های فعالیت در اختالل و افسردگی درد، حساسیت، شدید، خارش اشخاص، جسمی و روانی ضعف و شدن بدنما

 و بارداری توسط شده ناشی های ترک همچنین و سطحی های خراش تتوها، مانند پوستی صدمات تمام از بعد تقریبا اسکارها

 .آیند می وجود به چاقی

 :سلولیت

 .نامند می سلولیت یا موضعی چاقی را، بدن از ای ناحیه در چربی بافت تجمع

 :(Keloid)ِکلوئید  یا گوشت فزون

 ضایعه این. شود می ایجاد جراحی های شکاف یا پوستی های زخم محل در کالژن بافت پرشدن اثر بر که جوشگاه از نوعی

 حالتاسکار کلوئیدی،  .دارد تفاوت ها زخم معمولی هایجوشگاه با و است زخم ترمیم پدیده حد از بیش رشد نتیجه پوستی

 .رسد می نظر به سفت کردن لمس هنگام درداشته و  مانند توده و برجسته

  :سینه شقاق

ی این ضایعه پوست .باشد می شایع شیردهی دوران در که ،است پستان نوک شدگی تحریک یا و شکاف زخم، نوعی سینه، شقاق

 ست. همراه درد و سوزش با معموالا ، است پستان نوک پوست بودن نازک و حساس عمده طور به آن علت ترین شایع که

 :یا ترک های پوستی استریا() مارک استرچ

 یا قرمز پوست برسطح گیری شکل اولیه مراحل در استریا رنگ. آید می شمار به پوستی اسکارهای انواع از مارک استرچ

 ذخیره تقابلی که بدن از نقاطی در معموال مارک، استرچ. شود می دیده صورتی یا سفید رنگ به تثبیت از پس و باشد می بنفش

 استرچ. هستند باسن و ها ران بازوها، زیر و فوقانی بخش سینه، شکم، شامل نقاط این. شود می دیده دارند، زیادتری چربی

 پروژسترون هورمون باالی سطوح. آید می وجوده ب بدنسازی در ها ماهیچه سریع رشد یا وزن افزایش بارداری، هنگام مارک

 با داخلی سمت از پوست شرایط این در زیرا ،شود می بارداری 7 و 6 های ماه طی مارک استرچ ایجاد باعث بارداری در

 دیده باردار بانوان درصد 77 در پوست، رنگ سفید های ترک این .یابد می اتساع خارجی رویه به نسبت بیشتری سرعت

د. لذا بهبود و رفع این عارضه شو می منجر افراد در روحی های آزردگی و افسردگی ایجاد به گاه سفید های رگه این شود،می

 اشخاص درگیر ضروری می باشد.ها برای افزایش اعتماد به نفس 

 :رایج روش های بهبود دهنده

 یدها،کورتیکواستروئ تزریق از ترکیبی استفاده یا تکی ی استفاده از و بهبود این عارضه ها و مشکالت پوستی، رفع برای

و  هیدروتراپی لیزردرمانی، رادیوتراپی، جراحی، عمل ی وسیله به بریدن، تریامسینولون ضایعه داخل تزریق و كرایوتراپي

 .باشند می پوست شدن نازک و پوستی های رنگدانه در تغییر جانبی، عوارض دارای ها روش این اما. شود می برده بهره غیره

 ذیرپ امکان حساس پوست با افراد در ها آن از استفاده و شوند می خارش سبب رتینوئیدها نظیر هیدروکسی اسیدهای از استفاده

همچنین لیزردرمانی که برای رفع این مشکالت پوستی به کار می رود، خود نیز دارای عوارض جانبی مانند درد،  .باشد نمی

 و غیره می شود. تورم، التهاب، زخم های سطحی، آسیب به بافت های بدن

د. استفاده از استفاده از روغن های موضعی برروی پوست می باشیکی از بهترین روش های موثر در رفع این عارضه ها، 

روغن های شیمیایی ممکن است موجب بروز حساسیت و قرمزی پوست شوند. لذا الزم است، که از روغن های موضعی گیاهی 

 بدین منظور استفاده شود.



 مام(: نال) پوستی های ترک رفع کرم

 ارهعص گندم، جوانه ،(آفتابگردان) زئامایس زیتون، های روغن کالژن، االستین، کاکائو، کره از گیری بهره با نال البراتوار

 رب حساسیت و جانبی عوارض هرگونه فاقدنموده، که  تولید و تهیه را نال مام پوستی های ترک رفع کرم عسل، موم و ورا آلوئه

این کرم برای رفع و پیشگیری از ایجاد ترک های پوستی و برطرف نمودن جای عمل جراحی بسیار  .باشد می پوست روی

بوده و طیف وسیعی از مشکالت پوستی، از یک  مضر و آسیب رسان پوستیموثر عمل کرده و فاقد پارابن و مواد شیمیایی 

 تغییر رنگ ساده تا اسکارهای مختلف را بهبود می بخشد.

 نآ حضور و است پستانداران بدن در پروتئین ترین فراوان دهد، می تشکیل را بدن های پروتئین کل از درصد 07 که کالژن

 بهم را ها لسلو بلند، نازک فیبرهای تشکیل با پروتئین این زیرا است، ضروری بسیار اسکارها بهبود و پوست جوانسازی برای

 تپوس به و است بدن ساختاری پروتئین کالژن. کند می فراهم را ما های سلول ساختار و کشش استحکام، و کنند می متصل

 تواند می کالژن مصرف. کند مقاومت شکل تغییر و پارگی برابر در و کرده حفظ را خود پذیری انعطاف تا، دهد می امکان

 و ها سلولیت پوست در موجود ریز خطوط کاهش باعث که دهد افزایش را ارتجاعی خاصیت و بخشد بهبود را پوست ظاهر

 .شود می اسکارها

 و ستیناال تخریب تسریع سبب پوست، سطح به خورشید نور تابش. باشد می االستین کالژن، از پس *درم مهم پروتئین دومین

 سکارهاا کردن صاف جهت و پوست سفتی در االستین موضعی مصرف. شود می شکل بی حالت به ارتجاعی فیبرهای این تبدیل

 ایه پروتئین عنوان به که ها آن موضعی مصرف. باشند می کرم این در موجود های پروتئین از کالژن و االستین.دارد کاربرد

 کارهااس کردن صاف برای و شده شل پوست بیشتر شدن سفت برای شوند، می شناخته دارند، وجود همبند بافت در که ساختاری

 الستینا تشکیل برای همچنین و شده منقبض اسکارهای کالژن کاهش و طبیعی کالژن با اسکار کالژن جایگزینی دادن ترویج با

 .رود می کار به ها درم در

دارای خواص ضد التهابی، از دیگر ترکیبات مهم و مفید موجود در کرم نال مام، عصاره آلوئه ورا می باشد. آلوئه ورا 

عنوان ماده مغذی برای بافت پوستی مطرح شده و باعث ضدعفونی کننده، آنتی باکتریالی، ضد قارچی و ضد ویروسی بوده و به 

افزایش ایمنی و جلوگیری از خارش و تحریکات پوستی می شود. از سوی دیگر این عصاره گیاهی، بر روی کالژن تاثیر 

گذاشته و باعث تسریع در ترمیم زخم های پوستی می شود. اثرات این عصاره گیاهی در رفع و بهبود ترک های پوستی به 

 خصوص در رفع شقاق سینه به خوبی در مقاله ها تایید شده است.

. شود می پوستی های ترک شدن محو و کالژن محتوای افزایش باعث جیبرلین و گلوکومانان ترکیبات وجود خاطر به ورا آلوئه

 بهبودی روند و هستند اکسیدانیآنتی خواص دارای که ،است شده تشکیل هاییآنزیم و معدنی مواد ها،ویتامین از ورا آلوئه

 اتصاالت مقدار افزایش باعث بلکه دهد، می افزایش را زخم کالژن محتوای تنها نه عصاره این. بخشند می سرعت را اسکارها

 .شود می اسکار بافت کششی مقاومت افزایش و زخم بهبودی در تسریع باعث نتیجه در شود، می کالژن عرضی

در  و روغن زیتون . این کرهآید می دست به کاکائو گیاه دانه ازیکی از ترکییبات موجود در این کرم کره کاکائو می باشد، که 

دانه رنگکاهش  دردارای خواص ضد التهابی بوده و پیشگیری و رفع ترک های پوستی بسیار موثر عمل می کند. کره کاکائو 

مربوط با این عارضه ها، افزایش تولید کالژن و فعالیت بود ظاهر و کاهش عالئم های قدیمی و بافت ترک های پوستی، به

زودرس  تحریک تولید کالژن، رفع و بهبود پیری ولی،فیبروبالستی، افزایش قابلیت ارتجاعی پوست، بهبود سلول های تکثیر سل

حدالقل عوارض جانبی کارآمد بوده و مناسب  با و ایجاد آبرسانی به پوست، افزایش هیدراتاسیون پوستی و چین و چروک پوستی،

این ترکیبات با افزایش سطح کالژن و کاهش ترک های پوستی، پوست را تقویت کرده و به بهبود  برای انواع پوست ها می باشد.

نی به اکره کاکائو برای پیشگیری و کاهش ترک های پوستی با حفظ قابلیت ارتجاعی اپیدرم و آبرس سالمتی پوست کمک می کند.

 پوست در ساخت این کرم استفاده می شود.

 ویجتر برای همچنین. رود کار به اسکار کنترل در تواند می التهابی، ضد فنولی ترکیبات حضور ی واسطه به زیتون روغن

 مرطوب و نرم را پوست و است E ویتامین از غنی روغن این .شود می استفاده جدید کالژن تشکیل با طبیعی فیبروبالست فعالیت

 تدریج به و شده پوست اسکار رفتن بین از موجب تواند می دارد، پوست مرده هایسلول حذف در که قدرتی با و دارد می نگه

 می هدید آسیب پوست بهبودی باعث ها سلول بازسازی روند تسریع با زیتون روغن. آورد ارمغان به شما برای را صاف پوستی

 .شود

 از آزاد هایرادیکال مهار با که، باشد می E ویتامین از سرشار زیرا .کند می عمل اکسیدان آنتی یک همانند ،روغن آفتابگردان

. این روغن باعث ترمیم بافت همبند آسیب دیده پوستی شده و تولید کالژن را کند می جلوگیری ایمنی سیستم و هاسلول به آسیب

 و کارهااس ها، سلولیت بهبودی روند وکرده تسهیل می کند. بنابراین این روغن به ترمیم پوست و رفع ترک های پوستی کمک 

 .کند می تسریع را ها زخم



پروتئین،  ،6و  0امگا  ،E ،A ،D، Bویتامین های  حاوی که بوده، گندم جوانه روغن کرم، این در موجود ترکیبات دیگر از

و دیگر مواد مغذی پوست بوده و به بهود وضعیت و سالمتی پوستی کمک می  آلفاتوکوفرولآمینواسیدها، لسیتین، مواد معدنی، 

این  پوست کمک می کند. اکسیدانیخواص آنتی بوده و به  E ویتامین دارای ،موجود در روغن جوانه گندمآلفاتوکوفرول کند. 

 آنتی خاصیت دارای گندم جوانهروغن به حفظ رطوبت پوست کمک کرده و به بهبود و رفع ترک های پوستی منجر می شود.

موجود در روغن جوانه گندم، تاثیر باالیی بر بهبود زخم ها و  E. همچنین ویتامین نماید می مقابله پوست پیری با و بوده اکسیدانی

عملکرد غشای سلولی و ساختار آن را بهبود بخشیده و در بیوسنتز کالژن بسیار مهم می ترک های پوستی دارد. این ویتامین 

ه و تی شدبافت زیرپوس باشد. بنابراین در ترمیم زخم و ترک های پوستی موثر عمل می کند. این ویتامین وارد درم پوست و

 دارد.فراوانی خواص التیام بخشی 

 ندوات می روغن این. دباش می( نهنگ سر از شده استخراج روغن) اسپرماستی ،کرم این در رفته کار به دیگر ترکیبات جمله از

 ود.ر کار به پوستی های ترک رفع و پوست بیرونی های الیه در آب محتوای افزایش برای پوستی های کننده مرطوب عنوان به

ی اکسیدان و آنت عسل دارای خواص بسیار در حفظ سالمت پوست انسان دارد. این ترکیب طبیعی آنتی باکتلایر، ضدعفونی کننده،

 ضد التهاب بوده و بهبود قابل توجه زخم های پوستی و مرطوب کنندگی دارد. عسل باعث تحریک رشد بافت های پوستی،

به حدالقل  جدید در بستر زخم ها و ترک های پوست، سنتز کالژن، ایجاد رگ های خونیافزایش اتصاالت عرضی پوست، 

، گلوکز، آمینواسیدها، آب، A ،E ،Cعسل حاوی ویتامین های رساندن و کوچک شدن زخم ها و ترک های پوستی می شود. 

 رطوبم باعث عسل،بسیار حیاتی است. ید بوده و در مراقبت پوست اسید استیک و هیدروژن پراکسپرونئین ها، اسیدهای چرب، 

 عسل از استفاده. دهد می کاهش را ترشح و ورم ، التهاب و کند می معطر ، کند می پاک را عفونت سرعت به ،شدن پوست شده

 .است موثر پوستی های چروک و چین رفع در و شود می پوست درخشندگی بهبود باعث

 :ها ویژگی

 پوست کلوئیدی اسکارهای و اسکارها رفع 

  چاقی و بارداری از ناشی سفید پوست یو نوارها ها ترک رفعپیشگیری و 

 و محل زخم حاصل از عمل جراحی جراحی عمل جای کننده برطرف 

 سلولیت و سینه شقاق برنده بین از 

  ،پوست روی بر حساسیت و جانبی عوارض بدونحاوی عصاره های گیاهی 

 :مصرف طریقه

 دوره پایان تا دوم ماه از استفاده بارداری، استریای از پیشگیری مواقع در و مالیده نظر مورد موضع روی بر بار دو روزانه

 شیردهی نوبت تا ،نمود استفاده توان می شیردهی از پس بار 0 الی 2 روزانه سینه، شقاق ترک رفع جهت. گردد می توصیه

 .گردد پوست جذب بعدی

 توجه:

 خارجیاستعمال 

 .نیست دارو محصول این

 .ندارد جنسی و سنی محدودیت آن، از استفاده

 .فرمایید خودداری دهان و چشم داخل با تماس از

 .شود نگهداری خنک و خشک جای در

 .دهید قرار کودکان دسترس از دور
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