
 رفع تعریق زیر بغل اکسی سوییت:و اسپری پد 

عرق کردن و تعریق، برای کنترل و تنظیم درجه حرارت بدن ضروری بوده و انسان را قادر می سازد، که در مناطق آب و هوایی 

مختلف به راحتی زندگی کند. سه نوع ازغدد عرق به نام های اکرین، آپوکرین و آپواکرین وجود دارد، که هر یک در جای خاصی در 

ریوم باکتری های کورینه باکتن غدد در ابتدا بدون بو بوده، اما در حضور میکروارگانیسم هایی مانند بدن انسان حضور دارد. ترشحات ای

و غیره، این ترشحات متابولیز و تجزیه شده و باعث ایجاد بوی بد و نامطبوع می شود. الزم به ذکر است، که محیط های مرطوب و 

 می کند.دارای رطوبت به رشد این میکروارگانیسم ها نیز کمک 

 اکثر روش ها و محصوالت. و اعتماد به نفس آن ها را کاهش می دهد به خصوص بانوان بوی بد بدن، تعامالت اجتماعی اشخاص

ت از استفاده طوالنی مد می باشند. کلراید آلومینیوم مانند آلومینیومی های نمکحاوی پیشگیری کننده و از بین برنده بوی بد بدن، 

یولوژی و آسیب به ببه خصوص در ناحیه زیر بغل و سینه بانوان، باعث ایجاد عوارض جانبی  با آن، مستقیم تماس وآلومینیوم کلراید 

سلول های بافت پوششی پستان انسان شده و به مرور موجب بروز کیست و یا سرطان سینه خواهد شد. همچنین شواهد و مطالعات 

، *ژنتیکی ثباتی یشد نشانگرهای مربوط به سرطان در سلول های بافت سینه شده و بآلومینیوم کلراید باعث رعلمی نشان داده است، که 

ه به عالو تکثیر و زیاد شدن بیش از حد سلول های بافت پوششی پستان شده و هجوم و حمله سلول های سرطانی را افزایش می دهد.

سرطان سینه محسوب می شود، ریسک سرطان را باال  عاملی خطر براییک متالواستروژن* است و استروژن  از آنجایی کهآلومینیوم 

بنابراین امروزه استفاده از نمک های ضد تعریق آلومینیومی کاهش یافته و محصوالتی دیگر به خصوص محصوالت گیاهی  می برد.

 جایگزین آن ها شده است.

ات و مشتق اکنون می باشند. گیاه های داروییاستفاده از عصاره های گیاهی یکی از بهترین و موثرترین روش های درمانی از قدیم ت

در  ،طبیعی آن ها به دلیل حضور مواد موثر فالونوئیدی و فنولی، جایگزین مناسبی برای رفع بوی بدن می باشند. همچنین گیاهان

ز البراتوار اکسی درم پس اعوارض جانبی، بسیار موثر عمل می کنند. براین اساس و بدون ایجاد  دسترس بوده، هزینه مناسبی داشته

شده  یترفع تعریق اکسی سوی و اسپری پد دو محصول موفق به تهیه و تولید، و با استفاده از گیاه های دارویی تحقیق و بررسی فراوان

منیزیم کلراید، جوش شیرین، اسید بوریک و زینک  عصاره های رزماری، مریم گلی، اسطوخدوس، حاوی، دو محصولاست. این 

 پوست روی رب با خاصیت آنتی باکتریالی بوی بد و تعریق زیربغل را رفع کرده و حساسیت و آلرژی های پوستی نه تنها د بوده واکسای

با  که هردو تاین محصوال د شد.نپوست نیز خواه لطافت و نرمی ایجادو  پوستی یو لک ها ها تیرگی رفع، بلکه موجب نکرده ایجاد

اده کننده پوست و شخص استف برای جانبی عوارض هیچگونهشناخته می شوند، فاقد پارابن و آلومینیوم کلراید بوده و  اکسی سوییتنام 

 هردوی این دو محصول ترکیباتی یکسان با اندکی تفاوت به دلیل شکل و حالت فرموالسیون دارند. ایجاد نمی کنند.

 رفع تعریق اکسی سوییت: و اسپری خواص ترکیبات موجود در پد

بدون ایجاد عوارض جانبی، برای کم کردن ترشحات عرق به وسیله ، رفع تعریق زیربغل و بدنو اسپری پد اجزای به کار برده شده در 

اره این عصمی باشد.  و مریم گلی رزماری انیکی از این ترکیبات، عصاره گیاه مسدود کردن مجاری دفعی غدد عرق به کار می روند.

فعالیت ضد باکتریایی قوی در برابر کورینه باکتریوم ها دارند. به عالوه اثربخشی آن ها در مهار کردن ، به دلیل حضور فالونوئیدها ها

 آندروژن ها تایید شده می باشد.

ن می دهند. ای به طور کل روغن های اساسی گیاهان دارویی قابلیت پوشانندگی بوهای بد را داشته و اثرات ضد باکتریایی را نشان

روغن ها و عصاره های آن ها به صورت موضعی، رشد میکروارگانیسم ها را مهار کرده و همچنین از واکنش های آنزیمی باکتری 

ها جلوگیری می کند. همچنین توانایی جذب و خنثی کردن عرق و بوی بد آن را دارد. عصاره های گیاهی موجود در فرموالسیون 

 ین مکانیسم عمل می باشند.دارای همپد رفع تعریق نیز  ساخت محصوالت اسپری و

سینئول، کامفور، وربنون، اوکالیپتول، آلفا پینن، ترپن ها و ترکیباتی دیگر بوده، که خاصیت ضد -8و1رزماری دارای فنول، فالونوئید، 

سراسر جهان از آن استفاده می  باکتری، ضد قارچی، آنتی اکسیدانی و غیره دارد، که در مصارف خوراکی، پزشکی و دارویی در

به دلیل حضور ترپن ها، توانایی نفوذ و تخریب ساختار لیپیدی دیواره سلولی باکتری ها را دارد، که منجر به دناتوره شود. این عصاره 

سلولی می شود. این عمل در نهایت به نشت محتویات سیتوپالسم باکتری،  یشدن و از دست دادن شکل پروتئین آن ها و تخریب غشاها

 تحلیل سلولی و مرگ سلولی می انجامد.

ر بوده، که عالوه ب ، فالونوئیدها، لوتئولین و غیرهعصاره مریم گلی، دارای مقدار زیادی از مشتقات فنولی مانند رزمارینیک اسید

عرق و رشد میکروب ها، در رفع مالنین سازی و در نتیجه رفع لک ها و تیرگی های خاصیت ضد میکروبی و کاهش و رفع بوی بد 

ناز فعالیت تیروزی کارساز است. این عصاره و رفع بیماری های مربوط به تجمع رنگدانه های پوستی مانند کک و مک و غیره پوست

انه سازی پوست است، مهار و تاثیر روی بیوسنتز و تاثیر گذاشته و از آن جایی که تیروزیناز، آنزیمی جهت مالنین سازی و رنگد



آن ناحیه مانند زیربغل و بدن که تحت نیز اثر می گذارد و در صورت مصرف موضعی از تیرگی پوست  مالنین تولید فعالیت آن، به

ر کننده رقابتی آنزیم در واقع رزمارینیک اسید موجود در مریم گلی، به عنوان مها تاثیر تعریق ایجاد می شود، جلوگیری می کند.

تیروزیناز مطرح می شود، که از اتصال تیروزیناز جلوگیری کرده و خود به جای تیروزیناز در جایگاه اتصال قرار گرفته و بدین 

این عصاره همچنین دارای خواص آنتی اکسیدانی، ضد التهابی و محافظ پوست از  تیروزیناز را مهار می کند.آنزیم صورت فعالیت 

 لکه دار شدن آن می شود، می باشد.که منجر به تیرگی پوست و  UVBو  UVAای مضر اشعه های آسیب ه

، عصاره اسطوخدوس می باشد.  اسپری و رفع عرق زیربغل و بدن اکسی سوییتیکی دیگر از عصاره های گیاه دارویی موجود در 

که در واقع یک پروتئین  TRPM8توانایی فعال کردن کانال های در صورت مصرف موضعی، سینئول بوده و -8و1حاوی این عصاره 

می باشد، را دارد. این کانال به در سلول های بدن و پاسخگوی حس سرما گیرنده ی حرارت در بدن است، که مسئول ایجاد خنکی 

س لیت این کانال، موجب ایجاد حفعال کردن و تنظیم فعا وسیله دماهای پایین و همچنین ترکیبات خنک کننده تحریک و فعال می شود.

و همچنین ترکیبی جایگزین برای ترکیبات شیمیایی رفع تعریق با تاثیری باال و بدون تحریک پوست  خنکی، از بین رفتن و کاهش عرق

 می شود. و آسیب به پارچه لباس

یا ضد دی   DHTترکیب، فعالیت ضد زینک اکساید می باشد. این ، رفع تعریقو اسپری پد یکی دیگر از ترکیبات موثر موجود در 

ردوکتاز -5αدی هیدروتسترون هورمونی است، که از هورمون جنسی تستوسترون و تحت تاثیر آنزیمی به نام دارد. هیدروتسترون 

 لذا مهار کردن یا کاهش دادنعرق می باشد، یکی از ترشحات غده آپوکرین  از آنجایی که هورمون جنسی تستوسترونایجاد می شود. 

هار و ممهار کننده آندروژنی طبیعی* ترکیبات ضد تعریق می باشد. زینک اکساید  ترشحات غدد عرق، یکی از مکانیسم های عمل 

 های تئینپرو با این نمککننده پروتئین های حامل بوی بد در فرموالسیون های ترکیبات ضد تعریق برای کنترل بوی بد می باشد. 

برای جذب بوهای زیربغل و همچنین جذب و  شود می عرق کاهش و عرق غدد ورودی از بخشی انسداد باعث و داده واکنش پوستی

 دنب در تعریق رشد مهارعرق و  دفع و کاهش تعریق، از ممانعت و کردن اثر بی، برطرف کردن رشد میکروبیدر نتیجه رطوبت و 

 از ناشی پوستی التهابات و خارش قرمزی، از و کرده عمل التهابی ضد عامل یک عنوان به اکساید زینک استفاده می شود. انسان

 .کند می جلوگیری تعریق

ه ویژه با خاصیت ضد باکتریایی بسدیم بی کربنات یا جوش شیرین می باشد. این ماده  ،ترکیب دیگر به کار برده شده در فرموالسیون

باکتری های آن ناحیه و رفع بوی بد عرق می شود. این ترکیب باکتری های موجود در ناحیه زیربغل موجب جلوگیری از رشد و رفع 

پایداری و سازگاری باالیی با سایر ترکیبات موجود در فرموالسیون دارد. به عالوه غیر سمی بوده و هیچ گونه سوزش و حساسیتی 

 از دهش ناشی زیربغل بد هایبو از جلوگیری و تعریق سرکوب طوالنی، مدت به بد بوی رفع در کربنات بی سدیم می کند.ایجاد ن

 به کار می رود. عرق تجزیه

ضد قارچی،  کنندگی، ضدعفونی خاصیت داشتن با بوریک اسید، یکی دیگر از ترکیبات موجود در فرموالسیون می باشد. بوریک اسید

 عالف موضعی ضدعرق عنوان به. این ماده کنند می جلوگیری نامطبوع بوی ایجاد و پوست سطح در ها باکتری رشد از ضد باکتری، 

می شود.  تعریق بیولوژیکی تجزیه مهار و پوست باز عرق غدد محلو ترشحات  تعریق از جلوگیری و عرق مجاری و غدد محل در

 اسید بوریک به راحتی و به طور کامل از طریق سطح پوست جذب شده و هیچ اثری از خود به جای نمی گذارد.

مرطوب  و، منیزیم کلراید می باشد. منیزیم کلراید می تواند در نرم اسپری و پد رفع عرق اکسی سوییت دراز دیگر ترکیبات موجود 

پوست با قدرت نفوذ باال و حفظ رطوبت آن موثر باشد. این روغن به صورت کامل جذب پوست شده و پس از جذب، هیچ  کردن

 به بو، لدمو های باکتری بردن بین از بو، بردن بین از در منیزیم کند.باقیمانده ای از خود به جای نگذاشته و پوست را چرب نیز نمی 

 افزایشنیز  را بو کننده رفع اتترکیب عمر این ترکیب .است موثر کنند می زندگی بدن آب در که هایی ارگانیسم انواع بر شوری دلیل

 در لذا شود. می خارج بدن منیزیم تعریق، طول دریکی دیگر از علل استفاده از منیزیم در فرموالسیون این است، که  .دهد می

 د.کنن می وارد بدن منیزیم کمبود رفع برای را منیزیم فرموالسیون

 ویژگی های پد و اسپری رفع تعریق اکسی سوییت:

 بدن و زیربغل تعریق کاهش 

  تعریق از ناشی نامطبوع بویاز بین بردن 

 کننده ضدعفونی و ها قارچ و ها باکتری رشد از ممانعت 

 سازگار با پوست و دارای قدرت جذب باال 

 رفع تیرگی و لک های پوستی 

 بدون آسیب به پارچه، بافت و ایجاد لک های سفید روی لباس 



 ضدالتهاب و ایجاد نرمی و مرطوب نمودن پوست 

 الکل و کلراید آلومینیوم فاقد 

  ،و عوارض جانبی روی پوست پوستی تحریکات ایجاد بدونمناسب برای انواع پوست 

 شکخ ها ساعت تا را استفاده محل باال، ماندگاری و جذب قدرت با و بوده پوست با سازگار، و پد رفع تعریق اکسی سوییتاسپری 

 .دارندساعت قابلیت ماندگاری  42تا  هردوی این محصوالتالزم به ذکر است، که  .دندار می نگه

 طریقه مصرف:

 جهت پاک کردن عرق زیربغل، پد را به آرامی و به صورت دورانی بر روی پوست حرکت دهید. پد اکسی سوییت:

 بر زیر بغل، کشاله های ران و موضع مورد نظر اسپری نمایید. اسپری اکسی سوییت:

 توجه:

 استعمال خارجی

 .باشد می الکل فاقد محصول، این

 .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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 :نوشت پی

 .دارد اشاره سلول یک ژنوم در جهش فراوانی به: ژنتیکی ثباتی بی*

)هورمون  استروئیدی هورمون یک معموالا ) مصنوعی یا طبیعی ترکیب هر به عمومی طور به که ،است اصطالحی نام*آندروژن: 

 تغییراتی شود. فعالیت مهارکنندگی آندروژنی یا ضد آندروژنی، باعث آندروژنی های گیرنده به اتصال با که رود، می کار به( جنسی(

 بدان معناست، که ترکیبی مانند زینک اکساید می تواند مقدار هورمون جنسی )در این جا تستوسترون( را کاهش دهد.

. بگذارند أثیرت استروژن به دهنده پاسخ انسانی های سلول ژن بیانبر  توانند می که ،هستندها ترکیباتی  تالواستروژن*متالواستروژن: م

ها دارند، میل اتصال به گیرنده های استروژنی داشته  استروژن فیزیولوژیک عملکرد به مربوط اثراتاز آنجایی که متالواستروژن ها 

 .هستند ارتباط در پستان سرطان با بالقوه طور بهمضر شناخته می شوند. براین اساس این ترکیبات و 

 

 

 


