
 نال: TCCپن مایع 

، آرزوی هر فردی می باشد. متاسفانه عوامل بسیاری نظیر افزایش سن، نور و صاف زیبا مروزه داشتن پوستی سالم، درخشان،ا

قاعدگی عدم تعادل در ترشح غدد چربی و تجمع چربی روی پوست، ژنتیک، برخی داروها، عدم تعادل در ترشح هورمون ها،  آفتاب،

معضالت پوستی مختلفی بروز باعث و  لطمه وارد نموده اضطراب و استرس و سایرعوامل می تواند به سالمت پوستو بارداری، 

 شوند. خشکی و پوسته پوسته شدن پوست مانند آکنه و جوش های پوستی،

در  استفاده شده و توجه به ترکیبات، به خصوص پوست های عفونی و دارای آکنه از طرفی شستشو و پاک نمودن این نوع پوست ها

عفونی و دارای آکنه، حساس بوده و هر نوع شوینده ای جهت پاک نمودن زیرا پوست های مری حیاتی است. ، ااین نوع محصوالت

 این نوع پوست ها مناسب نمی باشد.

به  یونجه و آلوئه ورا، تری کلوکربان و عصاره های گیاهی تامرون، برگ زیتون،براتوار نال با استفاده از با توجه به این موضوع ال

میلی لیتری تولید شده، که  026و  06این پن در دو حجم شده است.  نال TCC پن مایعهمراه سایر ترکیبات موثر موفق به تهیه و تولید 

ی لیتری در ظروف تیوپی موجود است. هردوی این پن ها حاوی ترکیبات و میل 026پت و نوع میلی لیتری آن داخل ظروف  06نوع 

 و مناسب نوعی شوینده غیر صابونی و فاقد پارابن، سود سوزآور و ترکیبات صابونی نال TCCپن مایع  مکانیسمی یکسان می باشند.

 و نندگیو ضدعفونی ک ضد قارچیخواص آنتی باکتریایی،  بوده و به دلیل ت شستشو پوست های عفونی و دارای آکنهترین شوینده جه

رم کننده و مرطوب ، نخشکی رفعبرای رفع آکنه و جوش های پوست،  ،آکنه مولد های وارگانیسممیکر تکثیر و رشداز  جلوگیری

وست و رفع التهابات و قرمزی پوست مناسب می باشد. عالوه بر این، به دلیل حضور سورفکتانت با قدرت کننده پوست، ترمیم کننده پ

 مناسب باشد.می تواند برای انواع پوست های حساس نیز پاک کنندگی مالیم، 

 

 نال: TCCترکیبات موثر پن مایع 

 TCC( می باشد و در واقع به همین دلیل این پن به نام Triclocarbanاین پن حاوی ماده اصلی و مهم تری کلوکربان )به انگلیسی: 

عاملی ضد باکتری و ضد قارچ بوده و می تواند به می باشد. این ترکیب،  Triclocarbanشهره است. زیرا مخفف حروف اول 

عبور کند. این ماده، می تواند آنزیم هایی که باکتری و قارچ برای میکروارگانیسم هایی مانند باکتری و قارچ راحتی از غشای سلولی 

به عنوان عامل مهار نموده و و از این رو رشد باکتری و قارچ را  بقا و رشد به آن ها نیاز دارند، را دچار سمیت و مهار نموده

 ضدعفونی کننده پوست مطرح شود.

به دلیل اثر ضدعفونی کنندگی و از بین برندگی قارچ ها و باکتری ها، این ترکیب می تواند آکنه و جوش ها به خصوص جوش های 

ب می تواند ترشحات چربی عالوه بر این، این ترکی چرکی پوست را از بین برده و همچنین برای رفع بوی نامطبوع موثر است.

 بسیار مناسب است.پوست های چرب ترل کند. بنابراین برای پوست )سبوم( را تنظیم نموده و آن را کن

 تمبر هندی حاوی عصاره تامرون یا تمبر هندی می باشد.، نال TCCپن مایع از دیگر ترکیبات موثر به کار برده شده در فرموالسیون 

لوپئول، اپی  ترکیبات فنولی و فالونوئید ها مانند لیمونن، ،C ،B، A ب، ویتامین ها از جمله ویتامینچراسیدهای آمینه، اسیدهای 

 سبب هب و بوده تانن ها و سایر ترکیبات مغذی ،کسی اسیدها مانند تارتاریک اسیدهیدرو، پروآنتوسیانیدینکارواکرول، کاتچین، 

 انمک دارای تامرون گیاهی عصاره واقع در. کنند دفاع زا بیماری عوامل و ها پاتوژن انواع برابر در تواند می ترکیبات، این حضور

. کند محافظت پوست از ها آن برابر در تواند می و بوده ها میکروارگانیسم انواع برابر در( مخصوص های گیرنده) فعال های

 خاصیت با تواند می و بوده کنندگی ضدعفونی کل در و قارچی ضد باکتریایی، ضد ویروسی، ضد خواص دارای تمبرهندی

 در و آکنه جوش، کننده ایجاد عوامل رشد مهار با و شده پوست باکتریایی و قارچی های عفونت رفع موجب خود، کنندگی ضدعفونی

ترکیبات آلکالوئیدها،  در از بین بردن آکنه و جوش ها به خصوص جوش های چرکی موثر است. پوستی، های عفونت کل

 تارتاریک اسید و پروآنتوسیانین ها در این زمینه موثر هستند. ونوئیدها، تانن ها و ترکیبات فنولی،فال

 -5α، می توانند با مهار آنزیم ر هندی به دلیل حضور اسیدهای چرب مانند اسید لینولئیک و اسید اولئیکعالوه بر این عصاره تمب

منجر به کاهش قابل توجه محتوای سبوم یا چربی پوست  )آنزیمی که در غدد سباسه )غدد تولید کننده سبوم( یافت می شود(، ردوکتاز

و می تواند با از بین بردن و تنظیم نمودن مقدار ترشحات چربی روی پوست، یکی دیگر از عوامل ایجاد کننده آکنه و جوش ها  شده

در واقع الزم به ذکر است، که های پوست شود.  را کنترل نموده و باعث رفع آکنه و جوش، (که تجمع چربی روی سطح پوست است)

اسیدهای چرب تامرون به خصوص اسید لینولئیک، می تواند هردو  وجود دارد، که ردوکتاز α-5برای  2و نوع  0دو ایزوآنزیم نوع 

 موثر باشد. زردوکتا α-5 نوع آنزیم ها را مهار کرده و در مهار و کاهش آنزیم 



سیسترول، -اسکوالن، اسیدهای چرب، بتا زیتون حاوی می باشد. نال TCCمایع پن  ت موثر موجود درعصاره برگ زیتون از سایر ترکیبا

لیگنان ها،  ،مانند کوئرستین فالونوئیدها ترکیبات فنولی مانند پروآنتوسیانیدین، کاتچین،تیروزول، تانن ها، هیدروکسی تیروزول، 

و می تواند دارای و سایر ترکیبات می باشد   مواد معدنی مانند آهن، مس، کلسیم ،E ،A ،Bویتامین ها از جمله ویتامین کاروتنوئیدها، 

و به  و با توجه به این خواصآنتی اکسیدانی، ضد التهابی و ترمیم کنندگی باشد  ضد باکتریایی، رچی،خواص ضد میکروبی، ضد قا

رفع عفونت های پوستی و مهار رشد عوامل میکروارگانیسمی مولد آکنه و جوش  ، موثر دررب اولئانولیک اسیددلیل حضور اسیدهای چ

رفع و از بین بردن آکنه و جوش های پوستی می باشد و با دارا بودن خواص ضدالتهابی در رفع التهاب ها، قرمزی و حساسیت  و

-5 د چرب اولئانولیک اسید، همچنین دارای خاصیت بازدارندگی روی آنزیم اسی مناسب می باشد.ناشی از حضور آکنه و جوش پوستی 

α بوده و در رفع آکنه و کنترل ترشح سبوم روی پوست موثر است. ردوکتاز 

ضمنا با تحریک فیبروبالست ها و سنتز کالژن و االستین های پوستی، می تواند موجب ترمیم نمودن و رفع زخم های ناشی از جوش 

 و آکنه شود. همچنین می تواند در کاهش جای آن ها نیز موثر باشد. 

ر )که در محصوالت موضعی استفاده شود. بسیار موثری د به عنوان جاذب الرطوبه و نرم کنندهمی تواند  این عصاره ،عالوه بر این

در واقع عصاره زیتون، به دلیل محتوای باالی اسکوالن و  توضیح داده شده است.( مورد نقش آن ها در این ماده، در زیر مفصل

 اسیدهای چرب به خصوص اولئیک اسید، به سبوم شباهت داشته و می تواند باعث نرم نمودن پوست نیز خواهد شد.

عالوه بر دارا بودن خواص عصاره های یونجه و آلوئه ورا، از دیگر عصاره های گیاهی موجود در این پن می باشند. این عصاره ها، 

ضد میکروبی و ضد قارچی خود و کمک به رفع آکنه و جوش های پوستی، دارای خواص ترمیم کنندگی بوده و می توانند در ترمیم 

بسیار محسوس تر بوده و با تحریک کالژن و ین خاصیت ترمیم کنندگی در مورد عصاره آلوئه ورا، نمودن پوست بسیار عمل کنند. ا

ا، عصاره ه االستین سازی و ایجاد بافت های پیوندی عرضی روی پوست، به ترمیم نمودن پوست کمک می کنند. همچنین هردوی این

ن و مرطوب نمودن پوست )با توجه به توضیحات پایین در مورد می توانند موجب تاثیر روی اپیدرم های پوست و کمک به نرم نمود

در واقع تاثیرات این دو عصاره، اثرات هم افزایی روی سایر ترکیبات به کار برده شده در فرموالسیون  نحوه عملکرد نرم کننده ها( شوند.

 پن می باشد.

فاقد  نیونیآ نوعی سورفکتانت مالیم . این ترکیب،مات استاز دیگر ترکیبات به کار رفته شده در این پن، دی سدیم کوکوئیل گلوتا

می باشد. از آنجایی که پاک کننده مالیم فاقد سولفات  آمینواسیدها از شده مشتق وتهیه شده که از روغن نارگیل سولفات می باشد، 

از  نال TCCپن مایع است، بنابراین برای انواع پوست ها، به خصوص پوست های حساس قابل تحمل بوده و بنابراین در فرموالسیون 

می  . این پنفاده شده است، استاین سورفکتانت با توجه به اینکه برای پوست های حساس دارای آکنه و جوش کامال مناسب می باشد

 پاک کند. ترشحات مازاد چربی روی سطح پوست را بدون ایجاد حساسیت و قرمزی با ایجاد کف مناسب، تواند

 پیرولیدون کربوکسیالت می باشند. سایر ترکیبات موجود در این پن، دایمتیکون، اوره، پروپیلن گلیکول و سدیم

عنوان بهبود و ترمیم الیه شاخی پوست، باعث کاهش از دست رفتن آب و جایگزینی  همانطور که می دانیم، مرطوب کننده ها به

پوشاننده ها،  -0چربی های پوستی و رفع خشکی پوست بسیار موثر هستند. این مرطوب کننده ها به سه دسته از لحاظ عملکرد مانند: 

 ش همگی آن ها رطوبت رسانی به پوست می باشد.نرم کننده ها تقسیم می شوند، که در نهایت نق -3جاذب الرطوبه ها و  -2

و  از دست دادن آب دهنده کاهش ترکیبات به عنوانبه عنوان عوامل پوشاننده و دایمتیکون جزو عوامل پوشاننده می باشد. این ترکیب 

 99ا از دست رفتن آب تایجاد یک الیه هیدروفوب و آبگریز باعث کاهش . در واقع دایمتیکون با استفاده شود از طریق پوست تبخیر

 درصد در اپیدرم ها می شود. مزیت این ترکیب این است، که سبک بوده و برای پوست های چرب و مستعد آکنه مناسب است.

ست از گرفته از الیه های پایینی پو نشأتو با آب اوره، پروپیلن گلیکول و سدیم پیرولیدون کربوکسیالت نقش جاذب الرطوبه داشته 

اپیدرم اتصال پیدا کرده و آن را جذب می کنند. برای اطمینان بیشتر برای اثرگذاری این ترکیبات، آن ها را با مواد جمله درم و 

ول پروپیلن گلیکمتیکون نیز به عنوان عامل پوشاننده موجود است. یبه همین دلیل در فرموالسیون، داپوشاننده فرموله می کنند. 

سدیم مناسب باشد.  نال TCCپن مایع ی و الیه برداری داشته و می تواند بدین منظور نیز در همچنین مقداری خاصیت آنتی باکتریای

درصد نقش جاذب الرطوبه ای ایفا می  02یکی از مواد اولیه در صنایع آرایشی بهداشتی می باشد، که حدود پیرولیدون کربوکسیالت 

 ند بر روی پوست های دارای جوش و حتی حساس استفاده شود.همچنین غیر سمی بوده و بدون ایجاد هیچ تحریکی، می تواکند. 

از روغن نارگیل تهیه شده، نقش نرم از دیگر ترکیبات به کار برده شده در این محصول، اسید استئاریک می باشد. این اسید که 

  پوسته شدن پوست می گردد.کنندگی دارد. در واقع با پر کردن ترک های بین سلولی، باعث افزایش صافی پوست و رفع پوسته 

 همچنین موجب بهبود ویسکوزیته فرموالسیون پن نیز خواهد شد.



 

 نال: TCCویژگی های پن مایع 

 شوینده غیر صابونی و مناسب ترین شوینده جهت شستشو پوست های عفونی و دارای آکنه 

  یپوست های جوش و آکنه رفعجلوگیری از تکثیر و رشد میکروارگانیسم های مولد آکنه و موثر در 

 باکتریایی و ضدعفونی کنندگی پوست قارچی، ضد دارای خواص ضد 

 نرم کننده و مرطوب کننده و کمک به رفع خشکی پوست 

 ترمیم کننده و رفع التهابات و قرمزی پوست ناشی از حضور جوش و آکنه 

   و پارابنفاقد سود سوزآور 

 

 طریقه مصرف:

 پوست روی بررا  حاصله کف سپس ،مالیده هم به را ها دست ،ریخته دست کف روی بر را نال TCC مایع پن از مناسبی مقدار

 .شود انجام آکنه روی بر دقیقه 2 تا 0 مدت به کف ماساژ ،شود سعی .نمایید آبکشیو  داده ماساژ چشم دور غیراز به مرطوب

 

 توجه:

 در جای خشک، خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.

 از دسترس کودکان قرار دهید.دور 

 از تماس با داخل چشم خودداری کنید.
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