
 :کراتین اکسی شامپو

 دیده آسیب خشک، وز، موهای دارای بانوان خصوص به افراد بین در زیبایی مهم عوامل از یکی موها، درخشندگی و صافی امروزه

 نمودن کراتینه برای خصوص به و معضالت این رفع برای افراد تا آورده، فراهم را شرایطی موضوع، این. باشد می شده رنگ و

 .بود نخواهد عارضه بی خود عامل این که کنند، مراجعه زیبایی مراکز یا و پزشک به خود، موهای

 چیست؟ مو کراتین

 و آب نگهداری مو، های ساقه از محافظت برای و شود می یافت ناخن و مو پوست، در که است، ساختاری پروتئین یک کراتین،

 و پذیری انعطاف مسئول کراتین دارد، کراتین درصد 09 حدود انسان موی. رود می کار به ها آن شکنندگی عدم و موها در رطوبت

 شادابی اعثب دلیل همین به و شده سازی پروتئین نظیر سلول حیاتی های فعالیت ایجاد موجب همچنین پروتئین این. است موها استحکام

 یشاداب موها یابد، کاهش مو و پوست های سلول در پروتئین میزان مختلف، عوامل تاثیر تحث که زمانی. شد خواهد موها درخشندگی و

 .شد خواهند زبر و وز و داده دست از را خود

 :کراتین خواص

 :کرد اشاره زیر موارد به توان می موها روی بر کراتین پروتئین خواص جمله از

 موها وزی رفع و نمودن ابریشمی و صاف 

 موها شدن نازک و شکنندگی کاهش 

 کننده شاداب و درخشان 

 موها بخشی استحکام و تقویت 

 موها خشکی از جلوگیری و آبرسانی 

 مو تارهای کننده روان و کننده نرم 

 مو های ساقه کننده بازسازی و ترمیم 

 مو سالمتی حفظ به کمک 

 موخوره رفع 

 :موها نمودن نرم و کردن صاف جهت درمانی های روش مخرب تاثیرات و عمل مکانیسم

 با طولی و عرضی اتصاالت دارای که شده، تشکیل پرولین و سیستئین سولفوردار آمینه اسیدهای مونومری واحدهای از مو کراتین

 یوندها،پ این از یکی. دارد وجود نمکی و اتری سولفیدی، دی هیدروژنی، پیوندهای کراتین های رشته بین طرفی از. هستند یکدیگر

 ته،شکس را هیدروژنی پیوندهای موها، نمودن کراتینه های روش و شیمیایی محصوالت در موجود *فرمالدهید. باشد می هیدروژنی پیوند

 یها آسیب موجب مرور به عامل این. کند می برقرار اتصال کراتین های پروتئین با خود و نموده مختل را سولفیدی دی پیوندهای

 .شد خواهند مو های ساقه روی بر بسیاری

 نشکست با، گیرد می صورت باال حرارت تحمیل با اغلب که است، کشیدن اتو و سشوار شامل مو، کردن صاف فیزیکی های روش

 و شوند می تشکیل دوباره هیدروژنی باندهای رطوبت، رسیدن صورت در. کنند می صاف را آن مو، در موجود هیدروژنی باندهای

. ودش می موها شکنندگی باعث که کنند، تضعیف را مو ی ساقه توانند می ها مکانیسم این. گردد می باز خود اولیه حالت به مجددا   مو

. وندش می موها مقاومت کاهش و زبری آسیب، زودشکنی، شکنندگی، باعث دکلره، مواد تا گرفته رنگ از شیمیایی، ماده ازهر استفاده

 ،*رمالدهیدف خصوص به و تیوگلیکوالت گوانیدین، مانند محصوالت، این در موجود خطرناک و مضر شیمیایی ترکیبات دلیل به همچنین

 .شوند می زیست محیط برای مضر و سمی گازهای شدن متساعد موجب

 کراتینه د،ش گفته تر پیش که همانطور. باشد می تری مناسب گزینه گرمایی و شیمیایی های کننده صاف به نسبت کراتین، از استفاده

 روی کراتین از ای الیه کراتینه، در  باشد می مو های ساقه نمودن روان و نرم صاف، جهت رایج های روش از یکی موها نمودن

 هنگامی.ندک می تثبیت موها روی را کراتینه و کرده برقرار کراتین آمینواسیدهای با عرضی اتصاالت *فرمالدهید سپس پوشانده، را موها

 .بخشد می آن به ای العاده فوق درخشش و داده شکل موها به پوشانده، را موها سطح روی کراتین که

 :موها وضعیت بهبود برای جایگزین روشی



 به ها،مو وضعیت بهبود جهت موثر کامال و جانبی عوارض هرگونه فاقد که محصوالتی از استفاده به نیاز شده، ذکر موارد به توجه با

 می،عل تحقیقات به توجه با. شوند می احساس پیش از بیش باشند، می شده رنگ و وز خشک، کراتینه، دیده، آسیب موهای خصوص

 یل،نارگ آووکادو، آرگان، گیاهی های روغن حاوی شامپو، این. است نموده تولید و تهیه را کراتین اکسی شامپو درم، اکسی البراتوار

 رسان آسیب عوامل سایر و *فرمالدهید سولفات، فاقد و بوده B5 و B7 های ویتامین و کراتین شده هیدرولیز پروتئین گندم، جوانه عصاره

 .باشد می مناسب شده رنگ و حساس خشک، دیده، آسیب موهای خصوص به مو انواع برای و بوده

 حاوی شامپوهای زیرا است، ضروری موها شستشوی برای سولفات فاقد شامپوهای از استفاده شده، کراتینه موهای از مراقبت جهت

 نرمی راتین،ک تاثیرات ماندگاری بر عالوه و بوده سولفات و پارابن فاقد ،کراتین اکسی شامپو. برند می بین از را موها کراتین سولفات،

 شامپوها گردی از استفاده به نیاز که بوده باال کنندگی تمیز و کنندگی پاک قدرت دارای شامپو، این. بخشد می موها به خاصی درخشش و

 ترمیم رایب گزینه بهترین و بوده دارا را موها انتهای تا سر کف پوست از استفاده قابلیت ،کراتین اکسی شامپو. ندارد مصرف از قبل

 .باشد می شامپو این دکلره، و رنگ اثر در دیده آسیب موهای

 واحدهای به و شده هیدرولیز که است الزم پوست، یا مو داخل به سریع و بهتر نفوذ و جذب برای ها پروتئین دانیم، می که همانطور

 پروتئین. اشدب می کراتین شده هیدرولیز پروتئین ،کراتین اکسی شامپو در موجود موثر ترکیبات این از یکی. شود تبدیل کوچکتری

 ترکیب ینا. شود می مخلوط آب پایه بر دیگری ماده هر با بودن رقیق دلیل به و شده تهیه گوسفند پشم از اصوال کراتین شده هیدرولیز

 شکنندگی کاهش مو، تارهای تقویت اهداف برای و نموده عمل موها برای روکش عنوان به و برده کار به مو مراقبتی محصوالت در

 افزایش موخوره، کاهش مو، طبیعی محافظ آن، سالمت و مو طبیعی ساختار حفظ به کمک کننده، مرطوب موها، بودن ضعیف و

 دست زا کراتین و چسبیده مو ساقه به همچنین ترکیب این. شود می استفاده آن از موها کننده نرم و براق پذیری، انعطاف و استحکام

 .شود می موها آسیب و خشکی وز، کاهش باعث و کرده مو رطوبت حفظ به کمک موجب پروتئین، این. کند می جایگزین را رفته

 موهای در خصوص به مو های ساقه از محافظت در مهمی نقش جانبی، عارضه هیچگونه ایجاد بدون گیاهی، های روغن کلی طور به

 روغن .هستند موثر بسیار موها کردن نرم و مرطوب و خشکی وزی، شکنندگی، از جلوگیری در ها روغن این. کنند می ایفا دیده آسیب

 که ید،اس لوریک دارای روغن این. باشد می کراتین اکسی شامپو فرموالسیون در شده برده کار به گیاهی های روغن از یکی نارگیل،

 اخلد به نارگیل روغن. دارد مو های ساقه های پروتئین به اتصال به زیادی میل و بوده باشد، می متوسط زنجیره طول با چربی اسید

 و نرمی و کرده جلوگیری خشکی ایجاد از صورت بدین. شود می مو تارهای در آب ذخیره و رطوبت حفظ موجب و کرده نفوذ موها

 .آورد می ارمغان به دیده آسیب موهای خصوص به موها به را خاصی رطوبت

 بدن به ار کراتین کننده تولید آمینواسیدهای تواند می آن، از خوراکی استفاده همچنین و کراتین موضعی مصرف که است، ذکر به الزم

. ندک جبران را شده مو شکنندگی و وزی مو، ریزش درخشندگی، عدم بروز باعث خود که بدن در شده یافته کاهش کراتین و رسانده

 ،موضوع این به توجه با. کند حمایت ناخن و پوست و مو رشد از و بخشید سرعت را بدن در کراتین تولید روند تواند می همچنین

 کنند، می کمک بدن در کراتین ساخت به که غیره و C ویتامین روی، ،A ویتامین ،(B7 ویتامین) بیوتین حاوی که ترکیباتی از استفاده

 .باشد می تاثیرگذار بسیار

 مانند آمینواسیدهایی ،B5،B7، A،C ، E  های ویتامین حاوی اینکه ضمن ،کراتین اکسی شامپو در رفته کار به گندم جوانه عصاره

 مانند مغذی معدنی وادم و فعال های آنزیم اسید، میریسیتیک کلروفیل، بیوفالونوئیدها، ها، پروتئین پرولین، و گالیسین لیزین، متیونین،

 موجب ا،ه فولیکول تقویت با که باشد، می گیاهی و طبیعی صد در صد کراتین از غنی منبع  بوده، غیره و سولفور بور، مس، سدیم،

 اختهس غیره و متیونین گالیسین، مانند آمینه اسیدهای از کراتین که آنجایی از. شود می موها به دهی حالت و دیده آسیب موهای ترمیم

 این رب عالوه. کند می جبران مو در را آن کمبود و نموده کمک کراتین تولید و ساخت به گندم عصاره در ترکیبات این حضور لذا شده،

 ونینمتی شده، انجام های پژوهش طبق همچنین. باشد می تاثیرگذار کراتین تولید در گندم عصاره در موجود B7 و A های ویتامین حضور

 رفع و وم پیاز تقویت به کراتین اکسی شامپو در تواند می باشد، می موثر مو فولیکول رشد و مو پیاز قطر افزایش در که آنجایی از

 نینهمچ شود، می موها استحکام و تقویت باعث و کرده جلوگیری مو سفیدی از نیز گندم جوانه عصاره. نماید شایانی کمک مو ریزش

 .کند می جلوگیری سر پوست خارش و شوره بروز از

 دارد، شهرت مایع طالی به که آرگان روغن. باشد می آرگان روغن شامپو، فرموالسیون در موجود گیاهی های روغن از دیگر یکی

 اسید) 3 امگا چرب اسیدهای کاروتن، ،A، E های ویتامین ها، فنول پلی ها، استرول ها، ساپونین پپتیدها، ها، پروتئین انواع حاوی

 استرول، خصوص به و ترکیبات این حضور سبب به. باشد می غیره و( اولئیک اسید) 0 امگا و( لینولئیک اسید) 6 امگا ،(لینولنیک

 یم جلوگیری شوند، می موها سفیدی موجب که آزاد های رادیکال رفع در و داشته التهابی ضد و اکسیدانی آنتی خواص آرگان روغن

 موها مجدد رویش به کمک و مو ریزش رفع در و داشته ردوکتاز-5α آنزیم کنندگی مهار فعالیت روغن، این در موجود ساپونین. کند

 ی،آبرسان کنندگی، مرطوب و نرم مو، درخشندگی مو، و پوست خشکی کاهش برای توان می آرگان روغن از. است تاثیرگذار بسیار



 اهشک دیده، آسیب موهای بازسازی و احیا سر، پوست تغذیه سر، پوست چربی ترشحات کنترل سر، پوست های زخم و التهابات رفع

 با آرگان روغن. نمود استفاده مو ظاهر بهبود و مو رشد موها، و سر پوست تقویت خورشید، نور UVA و UVB از ناشی های آسیب

 .کند می ایجاد ابریشمی و نرم موهایی سر، پوست احیای و تغذیه

 های فنول پلی از غنی روغن این. باشد می کراتین اکسی شامپو فرموالسیون در موجود های روغن دیگر از آووکادو، روغن

 ، A ، B های تامینوی جمله از ها ویتامین ها، تانن ها، پروتئین آنتراکینون، کینون، آنتوسیانین، فالونوئید، اسید، کافئیک پروسیانیدین،

C ، D ، K  ویتامین خصوص به و E ضد و باکتریایی ضد قارچی، ضد اکسیدانی، آنتی خاصیت دلیل به و بوده چرب اسیدهای و 

 کننده مرطوب و نرم مو، درخشش برای توان می روغن این از. دارد ها آن سالمتی و موها روی بر فراوانی تاثیرات خود التهابی

 هبودب سر، پوست و مو چربی کاهش به کمک و چربی ترشحات کننده تنظیم دهنده، تسکین پوست، کننده بازسازی و ترمیم موها،

. باشد موثر نیز مو ریزش رفع در تواند می ردوکتاز،-5α مهارکنندگی خاصیت دلیل به و شده استفاده سر پوست اختالالت و التهاب

 این. شود می موها شادابی و لطافت حفظ و سر پوست در خون گردش افزایش به منجر و است فنول پلی از سرشار آووکادو روغن

 و ترمیم و سر پوست خشکی و خارش رفع موها، پرپشتی و ضخامت ایجاد موها، سالمت و ظاهر بهبود رشد، باعث روغن،

 .شود می حساسیتی هرگونه و جانبی عوارض ایجاد بدون موها، کننده بازسازی

 ویتامین. است موثر بسیار ها آن به دهی حالت و موها تقویت در که باشد، می نیز B7 و B5 های ویتامین شامل ،کراتین اکسی شامپو

B5  مرطوب عنوان به و داشته را موها نمودن زیبا و دهندگی حالت توانایی ویتامین این. شود می پوست ترمیم و بازسازی موجب 

 مو، مراقبتی محصوالتی در. شوند می موها کشسانی خاصیت بهبود موجب و داده افزایش را موها آب محتوای که نموده، عمل کننده

 داده، افزایش را آن االستیسته و مو های ساقه رطوبت و آب میزان که شود، می استفاده منظور بدین پانتنول همان یا B5 ویتامین از

 های سلول برای الزم انرژی ویتامین این. دهد کاهش را ساکن الکتریسیته میزان و افزوده را نرمی و درخشندگی پذیری، حالت

 .گذارد می تاثیر سلولی تکثیر سرعت بر و کرده فراهم را *کراتینوسیت

. شود می موها در ویتامین کمبود جبران موجب همچنین و داشته حیاتی نقش موها سالم رشد در بیوتین، یا (H  ویتامین) B7 ویتامین

 *کاتابولیسم و نتزس باعث یکدیگر به پیوستن با ها آنزیم این که بوده، کربوکسیالت های آنزیم برای نیاز مورد و اساسی فاکتور بیوتین

. ندک می ایفا را موثری نقش ها آن سالمتی ایجاد و موها رشد در صورت بدین و شده کراتین پروتئین ساخت برای الزم آمینواسیدهای

 ،(NH2-)  آمینه گروه یک: اصلی مؤلفه سه اتصال با آلی مولکول یک آمینواسیدها که شود، یادآوری نکته این که است، ذکر به الزم

 آنزیم. باشد می است، اختصاصی آمینه اسید هر برای که جانبی زنجیره یا R گروه یک و (COOH-) کربوکسیلیک اسید گروه یک

 .شود می کراتین ساخت نتیجه در و آمینواسیدها سنتز و واکنش این *کاتالیز موجب کربوکسیالت

 شده استفاده محصول این ساخت فرموالسیون در مو، کننده نرم و دهنده حالت عامل یک عنوان به نیز، 09 و 7 کواترنیوم پلی از

 .است

 :کراتین اکسی شامپو های ویژگی

 بازسازی و ترمیم کننده موهای آسیب دیده ناشی از عوامل محیطی، سشوار، اتو، رنگ و مواد شیمیایی 

 جلوگیری از وز شدن مو 

 آبرسان و رفع خشکی ساقه مو 

 غنی شده با روغن آرگان و عصاره جوانه گندم 

 مو کراتین کمبود جبران و تامین 

 و پارابن ، فرمالدهید*فاقد سولفات 

  ویتامین های حاوی ویتامینه وB5 ،B7 و روغن های گیاهی آووکادو و نارگیل 

 حالت دهنده و نرم کننده موها 

 مناسب برای انواع موها، به خصوص موهای آسیب دیده، کراتینه و رنگ شده 

  حساسیت، التهاب و خارش پوست سربدون ایجاد سوزش در چشم ها و 

 

 :مصرف طریقه



 بر دقیقه 3 مدت به را کف سپس گردد. حاصل یکنواختی کف تا ،مالیده هم به را ها دست و ریخته دست کف بر را شامپو از مقداری

 یید.بشو مالیمت با و داده ماساژ موها روی

 توجه:

 استعمال خارجی

 .دهید قرار کودکان دسترس از دور

 .شود نگهداری خنک و خشک جای در

 .شود خودداری دهان و چشم با تماس از

 .ببندید محکم را شامپو درب مصرف از بعد
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 پی نوشت:

 یم شکلی همه در فرمالدهید .آید می شمار به آلدهید ترین کوچک و است زننده و تند بوی با گازی متانال،یا  فرمالدهید فرمالدهید:*

 ماده این خوردن و بخارات تنفس. است شناخته سرطانزا را ماده این FDA و است فرار و سمی زیرا. باشد خطرناک بدن برای تواند

ست پو برای ، باعث ضررات بسیاریشود می یافت مو کراتینه محصوالت اغلب در تقریبا که این ماده .شود می سرطان ایجاد موجب

 و مو از جمله ریزش مو، تخریب ساختمان مو و حساسیت های گسترده می شود.

 این .شود می یدتول کراتینوسیت هایسلول توسط کراتین انسان، در کراتینوسیت: به سلول های کراتین ساز، کراتینوسیت می گویند.*

 محافظتنور خورشید  بنفش ماورا مضر های اشعه از را آن و کرده جذب را مالنین و داشتهقرار اپیدرم عمیق های الیه در ها سلول

 .دکن می

 آن ی ندهساز واحدهای به بزرگ و پیچیده های مولکول آن در که ،است بیوشیمیایی فرآیندهای( فروگشت) کاتابولیسم *کاتابولیسم:

 .کند می فراهم را برای سلول نیاز مورد انرژی فرآیند این. شود می تجزیه

رها در . در واقع کاتالیزواست آن بهو عدم مصرف کاتالیزور  کاتالیزور افزودن با شیمیایی واکنش سرعت افزایش رآیندف *کاتالیز:

 واکنش های شیمیایی مصرف نشده و بلکه فقط موجب افزایش سرعت واکنش می شود.


