
 :پن مایع زردچوبه

امروزه، توجه بسیاری به زیبایی پوست در بین خانم ها و آقایان شده است. زیبایی، حتی در وجهه اجتماعی و اعتماد به نفس افراد 

بسیاری از محصوالت، حاوی مواد شیمیایی تاثیر گذار بوده، طوری که محصوالت بسیاری در این زمینه در بازار موجود هستند. 

آن ها در بین مردم توصیه نشده  به مرور زمان باعث ایجاد خشکی، حساسیت و اختالالت پوستی می شوند. بنابراین مصرف بوده، که

 به دنبال روش های جایگزین و بدون عوارض جانبی هستند.مردم  و

نموده  دیو تول هیته یپوست پوست و رفع التهابات یو نرم کنندگ یرا جهت روشن ساز عصاره زردچوبه یحاو عیپن ماالبراتوار نال، 

 .است

 ید آلودگتوانن یباشند و م یتر از صابون ها م میمال اریمناسب و بس یپاک کنندگ تیخاص یپن ها، دارا رینظ یرصابونیغ یها ندهیشو

 نیپوست را از ب یعیطب یها یمناسب با پوست، چرب pH داشتن لیها به دل ندهیشو نیببرند. ا نیسطح پوست را به طور کامل از ب یها

 .شوند یپوست م یاز خشک یریو جلوگ رطوبتبرند و سبب حفظ  ینم

 نیکند. همچن ینم جادیاست و هنگام مصرف کف فراوان ا یصنعت یها یسود سوزآور و چرب ،یفاقد مواد صابون ،پن مایع زردچوبه نال

نرم  یمناسب، پوست pHبا  یاختصاص باتیعصاره ها و ترک. به علت دارا بودن دینما یو پوست مرده را از بدن دفع م یهرگونه چرب

این پن، قابل استفاده برای  .دیخواهد گرد یپوست یها یماریب امیرفع التهابات و الت دن،را به ارمغان آورده و موجب روشن ش فیو لط

 انواع پوست و تمامی افراد می باشد.

 موثر پن مایع زردچوبه: ترکیب

 پزشکی فراوان می باشد.غذایی، دارویی، زردچوبه، یکی از اصلی ترین عصاره های به کار برده شده در این فرموالسیون، با خواص 

می توان به عنوان عاملی زردچوبه از  امروزه با توجه به خواص آن در فرموالسیون های آرایشی و بهداشتی از آن استفاده می شود.

لک ع عفونت های پوستی، رفرفع سوختگی ها و رفع آکنه، د، التهاب پوستی، تسریع در بسته شدن زخم، برای پیشگیری و بهبود در

افظ مح همچنین و و رفع تیرگی پوستروشن کردن، سفیدی های پوستی، رفع چین و چروک پوست، بهبود رنگ پوست و موثر در 

 نام برد.پوست از عوامل آسیب رسان مانند اشعه نور خورشید 

موضعی آن کامال در مقاله ها و پژوهش های علمی ثابت شده و فواید پوستی آن غیر قابل انکار است. زردچوبه به صورت مصرف 

مقداری از زردچوبه مصرفی، تمام مقدار  رفتن موضعی، مستقیما به بافت مورد نظر اثر کرده و برخالف روش خوراکی، بدون هدر

 در رفع بسیاری از مشکالت پوستی موثر است.تجویز شده به منطقه آسیب دیده می رسد و 

مسئول ایجاد رنگ زرد زردچوبه و خواص بسیار آن می باشد. ترکیبی پلی فنولی بوده و کورکومین، رنگدانه موجود در زردچوبه، 

چی و ضد قارضد انگلی، ضد میکروبی، ضد باکتریایی، ، یضد درداین رنگدانه، دارای فعالیت های آنتی اکسیدانی، ضد التهابی، 

رفع بسیاری و  هبود سالمت پوستب می باشد، که در C نیتامیو و B6 نیتامیو م،یزیآهن، من م،یپتاس یمنبع عالهمچنین ضد ویروسی، 

 از اختالالت پوستی کارآمد است. 

 مکانیسم عمل زردچوبه:

، با پرتوهای فرابنفش پوست در اثر مواجهه که در سلول های مالنوسیت ساخته می شود. ،مالنین رنگدانه اصلی پوست و مو می باشد

 از تیروزین ساخته می مالنین در حضور آنزیم تیروزیناز بروز می کنند.فرایند مالنین سازی آغاز می شود و تیرگی های پوستی 

می شود و اثر  مالنین تولید کاهش با مهار آنزیم تیروزیناز، باعث است، زردچوبه در موجود ماده ترین اصلی که کورکومینشود. 

 دارد.  روشن کنندگی، سفید کننده و رفع لک های پوستی را

 وستپ زودرس پیری موجب همگی که آفتاب از ناشی های آسیب و پوستی تحریکات مزمن، التهابات بهبود برای کورکومین همچنین

 کولیمول سطح در التهاب با و است مزمن التهاب رفع کلید فعال، ماده یک عنوان به کورکومیناست.  مفید و کارآمد بسیار ،شوند می

 .کند می مبارزه

 بدن از هااکسیدانآنتی. باشدبروز التهاب  دالیل ترین مهم از یکی است، بدن در آزاد هایرادیکال فعالیت از ناشی که اکسیداتیو آسیب

 تواند می که ،است قوی اکسیدانآنتی یک زردچوبه در موجود کورکومین. کنند می محافظت آزاد هایرادیکال برابر آسیب در

 .کند جلوگیری التهاب کند و از بروز خنثی را آزاد هایرادیکال



 یالتهاب های واسطه ترین مهم ازسیتوکین ها  .سازد می آشکار را خود التهاب ضد اثر التهابی، هایواسطه  سنتز مهار با زردچوبه

  .شود می التهاب کاهش موجب ،توسط کورکومین هاآن ساخت مهار و باشند می

 شرایطی تسکین به قادر حتی و کند کمک پوست قرمزی و ها لک کاهش به تواند می التهابی خود، ضد خواص لطف زردچوبه، به

همچنین آنزیم های االستاز، کالژناز و هیالورونیداز را که مسئول تخریب کالژن و ایجاد چین  .باشد می نیز اگزما و پسوریازیس مانند

 و چروک پوستی است، را مهار می کند و از این رو در انعطاف پذیری و قابلیت ارتجاعی پوست موثر می باشد.

 یچرب، تر یدهایاس یحاواره زیتون، عصیکی دیگر از ترکیبات به کار برده شده در این محصول، عصاره زیتون می باشد. 

اره به این عص می باشد.ها  لیکلروفا، فالونوئیدها و فنول ه یاسترول ها، پل دها،یتوکوفرول ها، اسکوالن ها، کاروتنوئ دها،یسریگل

آنتی اکسیدانی داشته و می تواند اکسیژن فعال و رادیکال  و یاثرات ضد التهاب واسطه حضور ترکیبات فالونوئیدی و پلی فنول ها،

 تیدرمات، یتماس یها تیمانند درمات یپوست بیآس بهبود یبرامصرف موضعی زیتون،  .آزاد را در سلول های پوستی از بین ببرد

 یها یو سوختگ سیازیپسور ،یسبوره ا تیپا و دست(، روزاسه، درمات دیشد یپوست، اگزما )از جمله اگزما یخشک ک،یآتوپ یها

 شود. یاعمال م یریو پ یالتهاب پوست گریانواع د ،یو تابش ییگرما

 ترکیبات موثر در پن مایع نال:از دیگر برخی 

این عصاره حاوی  عصاره آلوئه ورا، از دیگر ترکیبات موثر در نرم کنندگی و مرطوب کنندگی موجود در فرموالسیون می باشد.

، آنزیم برادی کیناز، مواد معدنی مانند کلسیم، پتاسیم، منیزیم، ساپونین ها و استرول می A ،C ،E ،B12ین های آمینواسیدها، ویتام

تی، رفع التهابات پوسمی توانند آلوئه ورا را در خاصیت ضدعفونی کنندگی، آنتی اکسیدانی و ضد التهابی داشته و باشد. این اجزا 

پسوریازیس، اگزما و سوختگی های پوستی کامال موثر می باشد. این عصاره موجب سنتز  بهبود زخم، رفع عفونت های پوستی، رفع

 کالژن و موجب نرمی و لطافت سلول های پوستی می شود.

 روغن در موجود اصلی چرب اسید اسید، ریسینولئیکدر فرموالسیون این محصول از روغن کرچک نیز بهره برده شده است. 

 روی موضعی صورت به کرچک روغن وقتی که است داده نشان مطالعات. باشد می چشمگیر بیالتها ضد خواص دارای کرچک،

همچنین موجب نرمی، مرطوب کنندگی و پاکسازی پوست می . شود می درد تسکین و التهاب کاهش باعث شود، می اعمال پوست

 شود.

پسوریازیس مناسب می باشد. این اوره، از دیگر ترکیبات موثر موجود در پن مایع، در رفع خشکی، اگزما، پوسته پوسته شدن، 

دارای خاصیت ضد باکتری بوده و همچنین موجب آبرسانی و ذخیره آب موجود در الیه شاخی پوست شده و الیه ای روغنی ترکیب، 

و میزان رطوبت پوست را افزایش می  کردهاز دست رفتن آب سلول های پوستی جلوگیری  از تبخیر وروی پوست ایجاد کرده، که 

 دهد.

 طریقه مصرف:

نظر بریزید. سپس دست و صورت خود  پس از مرطوب نمودن پوست با آب ولرم، مقدار کافی از پن را بر کف دست یا لیف مورد

 را به خوبی شستشو نموده و آبکشی کنید.

 توجه:

 خارجیاستعمال 

 این محصول دارو نمی باشد.

 قبل از مصرف تکان دهید.

 در جای خشک و خنک نگهداری شود.

 از تماس با داخل چشم خودداری شود.

 دور از دسترس کودکان قرار دهید.
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