
 سرم روشن کننده پوست اکسی الیت:

شده  بسیاری از افراد در ند، باعث نگرانی و کاهش اعتماد به نفسنبه دلیل ظاهر نازیبایی که ایجاد می ک ،یپوست و لک های تیرگی

ی برخ پوستی، قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض نور خورشید، مالنین جمع بیش از حد رنگدانه هایبه دلیل ت مشکل است. این

بسیاری از  ، ژنتیک و دیگر علل ایجاد می شود.عدم تعادل در ترشح هورمون هابارداری،  افزایش سن،، *بیماری ها مانند مالسما

رض اما عوارو به استفاده از محصوالت شیمیایی یا مراجعه به کلینیک های زیبایی می آورند. برای رفع این معضل پوستی، افراد 

 را محدود می کنند. راهکارهاهای باال، استفاده از این  هزینه وزا بودن جانبی، حساسیت، سرطان 

امروزه افراد از کرم ها یا پمادهای پوستی حاوی هیدروکینون برای رفع تیرگی استفاده می کنند. از آنجایی که هیدروکینون یک 

 همراه است، لذا نیاز به استفاده از ترکیبات* )پیسی( گویلیتیوبسیاری مانند لکودرمی* و ترکیب شیمیایی همراه با عوارض جانبی 

 موثر با فعالیت مشابه احساس می شود.

ین سرم، ا نموده است. سرم روشن کننده پوست اکسی الیتبه این منظور البراتوار اکسی درم، پس از تحقیق فراوان، موفق به تولید 

عارضه جانبی، به مرور از شدت تیرگی و لک های پوستی هرگونه هیدروکینون و فاقد حاوی عصاره های گیاهی و طبیعی، بدون 

و بهبود  بهبود ظاهر پوستیصرف آن باعث ایجاد نرمی، لطافت، همچنین م کاسته و زیبایی و درخشندگی را به ارمغان می آورد.

بغل، رفع تیرگی های زانو حیه تناسلی، کشاله ران، زیرخواهد شد. از این محصول برای روشن کردن پوست نا چین و چروک پوستی

 لک های پوستی می توان استفاده کرد.کک و مک و رفع و آرنج، رفع تیرگی های پوستی ناشی از اصالح موهای زائد و 

 تایمحتو بوده و پس از مصرف البسه، رنگی و آغشته به روغن نمی شوند.و مواد رنگی هرگونه چربی فاقد محصول اکسی الیت، 

 .دباشن یمضر م ییایمیش باتیترک ریو سا نونیدروکیه یمناسب برا ینیگزیسرم جا نیا

 اکسی الیت: پوست ترکیبات موثر در سرم روشن کننده

به عنوان کوفاکتور* برای ( می باشد. این ویتامین، Cیکی از موثرترین ترکیبات موجود در فرموالسیون، اسید آسکوربیک )ویتامین 

عملکرد  دبهبوبه  شده، که *و تولید بافت پیوندی سنتز کالژنو تحریک باعث افزایش  کرده و کالژن عملچندین آنزیم شرکت دهنده 

موجب تکثیر فیبروبالست* پوستی شده ، Cکمک می کند. ویتامین  پوست تجاعیو افزایش قابلیت ار بهبود چین و چروک ،سد پوستی

د و حمی تواند گونه های اکسیداتیو  اکسیدان و ضد التهاب، به عنوان یک آنتی ن رو در بهبود زخم موثر می باشد. همچنینو از ای

سلولی و قرمزی ناشی از فعال شدن رادیکال های آزاد ناشی از قرار گرفتن  DNA و سایر گونه های آسیب رسانواسط های التهابی 

 یها دانیاکس یسالم تر از آنت ،یعیطب یها دانیاکس یکه آنت است، نشان داده قاتیتحق در معرض نور خورشید را کاهش دهد.

 می باشند. آن ها یبرا یمناسب نیگزیو جا یمصنوع

ز امی باشد. این ویتامین قادر است، که ، روشن کننده، رفع تیرگی و رفع لک های تیره پوستی Cیکی از اصلی ترین وظایف ویتامین 

ده باعث کاهش سنتز مالنین شطریق مهار فعالیت تیروزیناز )یکی از عوامل موثر در بیوسنتز رنگدانه های پوستی از جمله مالنین(، 

 ریثاست، که تحت تا نیساز مالن شیو به عنوان پ یضرور ریغ نهیآم دیاس کی ن،یروزیت اثر روشن کنندگی پوست داشته باشد.و 

 یرگیو ت کرده و در لکه دار شدن زیرا کاتال یفنول باتیترک ناز،یروزی. تردیگ یقرار م ن،یسنتز مالن یدیکل میآنز ناز،یروزیت میآنز

کرده  لیکننده موثر تبد دیماده سف کیرا به  این ویتامین ،در آسکوربیک اسید یپوست یاثر سرکوب رنگدانه هاپوست نقش دارد. 

 شود. یم هیو بهبود گردش خون آن ناح یضخامت پوست شیآن، موجب افزا یمصرف موضع نیاست. همچن

یکی از متابولیت* طبیعی نوعی قارچ به نام  کوجیک اسیداز دیگر اجزای موثر موجود در سرم، کوجیک اسید می باشد. 

پلی  لی مانندنوترکیبات ف حاوی آسپرژیلوس* بوده، که توانایی مهار فعالیت تیروزیناز در سنتز مالنین را دارد. این ترکیب طبیعی،

تیروزیناز در جایگاه اتصال فعال خود،  فنول های گیاهی بوده، که به عنوان مهارکننده های طبیعی تیروزیناز شناخته شده هستند.

وقتی پوست در معرض نور خورشید قرار می گیرد، این یون به تیروزیناز فرمان می دهد، که بیشتر فعال حاوی یون مس می باشد. 

ید تیروزیناز، کوجیک اسبه یون مس چسبیده و از فعال شدن تیروزیناز جلوگیری می کند. با مهار فعالیت های کوجیک اسید، شود. 

 و م( شدهو چش رنگدانه در پوست، مو دکنندهیسلول تولرا مهار کرده و موجب مرگ مالنوسیت ) یپوست یتجمع رنگدانه هامی تواند، 

 .کندمی ز تشکیل مالنین جلوگیری ا

همچنین کوجیک اسید، دارای  می توان به عنوان روشن کننده، سفید کننده و رفع لک های پوستی بهره جست. از کوجیک اسید،

 ، منشا طبیعیاین مادهو ضد التهابی نیز می باشد.  یضد انگلی، آنتی اکسیدانضد قارچی، خواص ضد میکروبی، ضد ویروسی، 

 جایگزین بسیار مناسبی برای ترکیبات شیمیایی می باشد. داشته و



مواد ، A ،C ،Eحاوی انواع ویتامین های  باشد. آلوئه ورایکی دیگر از ترکیبات به کار رفته در فرموالسیون، عصاره آلوئه ورا می 

، با خاصیت آنتی اکسیدانی، ضد التهابی، ضد قارچی و گلوکومونانساپونین ها و ، نونیآنتراکوئ، میزیمن، مس، زینکشامل  یمعدن

 .مانع بروز چین و چروک پوستی می شوند ،در نتیجه کرده و کیرا تحر *بروبالستیف ،آلوئه وراضد ویروسی می باشد. این اجزای 

عصاره آلوئه ورا، . کند یعمل م پوستی منافذجمع کننده  کیبه عنوان  نکیو ز کردهرا نرم  یپوست یسلول ها زین نهیآم یدهایاس

کننده و خواص نرم ایجاد برای  و از این رو چربی پوست را تنظیم می کندغدد کرده و ترشحات می تواند حفظ رطوبت پوست را 

 استفاده می شود.از آن  فرموالسیون و رفع خشکی و مشکالت پوستی جاذب الرطوبه

 :سرم روشن کننده السیونمواد افزودنی به کار رفته در فرمو

 نوعی مواد اضافه شده به ترکیبات محصول آرایشی بهداشتی بوده، که به بهبود خواص فرموالسیون کمک می کند.مواد افزودنی، 

هستند،  متفاوت دهیچیساده تا پ یکه از قندها دهایباشد. ساکار یم ونیبه فرموالس یافزودن یاز عوامل جانب یکی زات،یدرولیه دیساکار

 ریغ و داریپا ونیاستفاده آسان، فرموالس ون،یکنترل بهتر خواص فرموالس جادیباعث ا ب،یترک نیخواص جاذب آب هستند. ا یدارا

 و آن را جذب یرا بررس ونیموجود در فرموالس یتوانند مقدار آب و رطوبت اضاف یم ،یدیساکار باتیرکشود. ت یم یمحرک پوست

ست پو یبه عنوان عامل ضدعفون نیرساند، بنابرا یم یکروبیرشد م تیفعال یبرا ازیکرده و مقدار آب را به کمتر از مقدار مورد ن

 .شود یجدا م ونیفرموالس از بیترک نیا تیتواند به کار برده شود. در نها یم زین

* پوست یشاخ هیاست، که ال یبیترک ،یکیتیدارد. عامل کراتول ازین یکیتیکراتول یبه عامل ون،یموجود در فرموالس یدیساکار بیترک

تواند در رفع اختالالت  یداده و م رییپوست را تغ ینیکرات یها هیعامل، ساختار ال نیشود. ا یآن م یرا نرم کرده و باعث رفع خشک

 باشد. یم بیافزوده شده به ترک یکیتیعامل کراتول یبه کار رود. اوره، نوع ارشو خ یمانند خشک یپوست

 جادیپوست ا یرو یروغن یا هیتواند ال ی* پوست حفظ کند. اوره میشاخ هیتواند آب را در ال یجاذب الرطوبه بوده، که م کیاوره، 

ر به طو بیترک نیدهد. ا یم شی* را افزایشاخ هیرطوبت ال زانیم جهیکند. در نت یریپوست جلوگ یآب از رو ریکرده، تا از تبخ

 ود.استفاده شنیز  ییایتواند به عنوان عامل ضد باکتر یم نیکند. از اوره همچن یعمل م یپوست کیحرت جادیو بدون ا یکامال موثر

مرطوب کننده طبیعی، بوی نامطبوع داشته و رنگ تیره ای به ترکیب گاهی اوقات، عصاره های به کار برده شده از ترکیبات 

موارد، این بو را نمی توان به طور کامل از بین برد و این باعث می شود، که از برخی عصاره های . در برخی محصول می دهد

طبیعی در فرموالسیون استفاده نشود. اما استفاده از آن ها، فاقد عوارض جانبی بوده و به صورت طبیعی می توانند موثر باشند. لذا 

جاذب آب  یماده مرطوب کننده مصنوعیعی، در کنار حضور آن ها از ی طبدر فرموالسیون، می توان با توجه به خواص عصاره ها

از جمله این مواد می توان به کریتین،  برای جلوگیری از مشکالت مذکور، استفاده کرد. یعیطب یمشابه با عصاره ها یتیبا فعال

 فرموالسیون سرم اکسی الیت موجود هستند.همه این موارد نام برده شده، در  آالنین، گلیسین و منیزیم آسپارتات اشاره کرد.

بوده، که در کنار عصاره های طبیعی موجود در فرموالسیون و مرطوب کننده  کریتین، آالنین، گلیسین و منیزیم آسپارتات، جاذب آب

 به کار می روند. این ترکیبات، مزایایی مانند تهیه محصول بی بو، بی رنگ و شفاف را ایجاد می کنند.

و  بیترک یاست، که برا دینواسیآم ینوع نیهمچن ن،یسیبه کار رود. گل pHکننده  میتواند به عنوان عامل تنظ یم نیهمچن ن،یسیگل

 پوست کمک کند. تیتواند، به بهبود وضع یآن م یباشد. مصرف موضع یم یکالژن پوست الزم و ضرور دیتول

ده این ترکیب به راحتی اکسید نشاست.  و مهار مالنوژنز* تشکیل مالنینتوانایی آن در مهار یکی دیگر از موارد استفاده از گلیسین، 

 و سفید کننده پوستی در ترکیب استفاده شود.کننده برای انسان بوده و می تواند به عنوان عامل روشن  یضررهرگونه و فاقد سمیت و 

اده رنگدانه ای پوست، در کنار ترکیبات طبیعی، استفاز آالنین و کریتین نیز می توان برای روشن کردن، سفید کردن و رفع اختالالت 

ان مرطوب عنواز کریتین نیز می توان کرد. این ترکیبات دارای فعالیت مهارکننده آنزیم تیروزیناز و مهار تشکیل مالنین می باشد. 

این ترکیب دارای خاصیت آنتی اکسیدانی و بازسازی کننده پوست آسیب دیده  بهره گرفت. یپوست یو ترک ها یرفع خشک یکننده برا

 نیز می باشد.

حامل نقش  وصبه خص ل وحالش نقاده شده در فرموالسیون می باشد. این ماز اجزای به کار برده  دیگر ییک ولپروپیلن گلیك

ی مهمچنین عاملی برای تقویت نفوذ فرموالسیون به پوست را دارد، و ماده امولسیون کننده*  در آب ولمحصوالت ناپایدار و غیرمحل

 نیز كاربرد دارد. عنوان جاذب الرطوبه و البه بردارو به  باكتلاير یقارچ و آنت درش دهعنوان مهاركننه باین ترکیب  باشد.

ده این ما کننده به كار رود. یحالل، روان كننده و هـمچنین به دلیل خواص ضد میكروبي، به عنوان ضدعفون به عنوان ن،یریسیگل

*، با آب نشأت گرفته از یدر الیه شاخ ن،یریسیشود. گل یاستفاده م یپوست یجاذب الرطوبه در مرطوب کننده هاهمچنین به عنوان 



 نرمی وو و آن را جذب می کند. همچنین باعث رشد کورنئوسیت ها*  پاییني پوست ازجمله درم و اپیدرم* اتصال پیدا كرده یالیه ها

 تسپو *نداختن رطوبت محیط بـه هیدراتاسیونا دام بهی برا یشاخ هد مخزني در الیاگلیسیرین با ایجصاف شدن پوست خواهد شد. 

این  شود. یم *نیآب پوست معروف به آکواپور یکانال ها میاثر گذاشته و باعث تنظ یسلول نیب یدهایپیلبر  نیریسیگل .کمک می کند

 رود. یبه کار م یبهبود ظاهر پوست و ، کاهش پوسته پوسته شدنپوست عیسر یآبرسان یبرا ماده

ه به ماد نیا شود. یاز آن استفاده م ونیفرموالس یاجزا ریسادایمتیکون، جزو مواد افزودنی به ترکیب فرموالسیون، به عنوان حامل 

ه عنوان بدایمتیکون،  کند. یکمک م ونیموجود در فرموالس باتیترک ریسا یداریبا سبوم* پوست مخلوط نشده و به ثبات و پا یراحت

. این ماده از خانواده سیلیکون ها بوده و پس از می تواند به کار روددر ترکیبات فرموالسیون نیز مرطوب کننده و نرم کننده پوست 

را  های پوستی را پر کرده و پوستدایمتیکون غیر سمی بوده و می تواند کلیه فضامصرف هیچگونه حساسیت پوستی ایجاد نمی کند. 

در محصوالت آرایشی پوست صورت و محصوالت ضد آفتاب، به دلیل دارا از دایمتیکون  .جوان، نرم، شاداب و درخشان می کند

 بهره می گیرند. بودن خواص منحصر بفرد

یه طریق ترمیم و بازگرداندن یکپارچگی ال دایمتیکون، ازمرطوب کننده ها و جاذب الرطوبه هایی مانند پروپیلن گلیکول، گلیسیرین و 

 استفاده می شود.شاخی* پوست، به عنوان مانعی برای از دست دادن آب، برای لطیف نمودن پوست 

 طریقه مصرف:

روز، تغییر رنگ پوست  22الی  51بار برروی پوست اسپری نمایید. پس از  3تا  2روزانه پس از تمیز کردن موضع مورد نظر، 

 ماه می باشد. دوره درمان را کامل کنید. 3طول درمان، تا  خواهید نمود.را مشاهده 

 توجه:

 استعمال خارجی

 .باشد یمحصول دارو نم نیا

 .دیاز مصرف تکان ده قبل

 .شود یاز دسترس کودکان نگهدار دور

 .شود یخشک و خنک نگهدار یجا در

 مصرف این محصول، برای خانم های باردار مانعی ندارد.
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 پی نوشت:

 .شود یپوست م یرنگ رو یخاکستر ای یقهوه ا یکه باعث بروز لکه ها ،است عیاختالل رنگدانه شاما: نوعی مالس*

 .کم رنگ در پوست یپوست توام با لکه ها یهارنگدانه کاهش *لکودرمی: 

ز پوست، ا ییها( در قسمتکنندیم دیکه رنگدانه تول یی)سلولها هاتیکه در آن مالنوس ،رنگدانه است دیاختالل تولنوعی *ویتیلیگو: 

 .شوندیمختلف بدن ظاهر م یدرنواح پوست دیسف یهالکه جهیاند. در نتشده بیتخر هیو شبک یمخاط یغشاها

 پوست می یداخلو  تر میضخ هیالدرم  پوست و یخارجو تر ک ناز هیال( درمیروپوست )اپالیه های پوستی هستند. *درم و اپیدرم: 

 باشد.

 نام دارد. یشاخ هیالپوستی،  درمیاپ هیال نیتر یفوقانالیه شاخی: *

 نامند. ی( مcorneocyte) تیرا کورنئوس ،درمیاپ یشاخ هیال یها سلول*کورنئوسیت: 

 .کنند یمنتقل م گریسلول به سلول د کیکه آب را از  ،هستند نیاز جنس پروتئ یمولکول یها کانال، نیآکواپورآکواپورین: *

 باشد. یبه پوست م یمرطوب کردن و رساندن رطوبت کاف*هیدراتاسیون پوست: 

 .بخشند یم لیها متصل شده و کار آن ها را تسه میکه به آنز ،از مواد هستند یکوفاکتورها گروه*کوفاکتور: 

 است. رگید یهااز بافت یبانیآن حفاظت و پشت یکارها فراون ترین بافت در بدن انسان بوده، که *بافت پیوندی: یا بافت همبند،

 .ودش یم افتیدر سرتاسر جهان  ییمتنوع آب و هوا یهامیکه در اقل ،صد گونه از کپک است ک سرده شامل چند*قارچ آسپرژیلوس: ی

حصول سوخت و ساز سلول و م واسطحد  باتیترک، در واقع می نامند، کهرا  یکننده در سوخت و ساز سلول شرکت یاجزا*متابولیت: 

 .زنده هستند

یون جسم سومي بنام ماده امولس ،تشكیل دهند یامولسیون پایدارتر در فرموالسیون ترکیبی، براي آنكه روغن وآب*ماده امولسیون کننده: 

 .سیستم امولسیون مي گردند یحي را كاهش مي دهند وباعث پایداركشش بین سطآن ها  كننده یا امولسیفایر باید حضور داشته باشد.

 .کند یم دیکه کالژن را تول ،پوست است یانیبخش م یاصل یها سلول بالستبرویف*فیبروبالست: 

 

 

 

 


