
 کرم نال بوتاکس:

نی وبرابر عوامل بیماریزا و عف پوست حاوی بسیاری از سلول ها و ساختارهای تخصصی بوده، که به عنوان یک الیه محافظتی در

یه درم* ال شامل سه الیه به نام های درم*، اپیدرم* و بافت زیرپوستی می باشد. الیه محافظتی پوست، محیط بیرونی بدن عمل می کند.

 پوست یریپ که در موازات سطح پوست قرار گرفته اند. ش نازکی از تارهای کالژن می باشد،حاوی آرایو تر بوده  میضخپوست 

 یطیدر مورد دوم عوامل مح کهیبا گذشت زمان رخ داده، در حال یعیو طب یشود. عامل ذات یم جادیا یطیو مح یتوسط دو عامل ذات

 شود. یم جادیا رهیو غ اتیو اشعه فرابنفش، استعمال دخان دیمانند قرار گرفتن در معرض نور خورش

کاهش ضخامت پوست و چروک،  نیچاین عامل باعث بروز شود.  ی* پوست مدرمیبه اپ یکاهش انتقال مواد مغذموجب  یریپ ندیفرآ

و شل  یپوست صورت، دست ها و گردن، افتادگ تهیسینازک شدن، از دست دادن قابل توجه استحکام و االستبه دلیل کمبود کالژن و 

 نیروتئپ بیها*(، کاهش سنتز و تخر بروبالستیشدن ف ریسلول ها )پ سمیمانند کاهش متابول یشود. عوامل یپوست م یو خشک شدن

  شود. یم یریپ جادیباعث ا زیدرم* ن نیالستو ا *نیکالژن، تروپواالست یها

 نیتر یها، اصل کالیراد نیرسانده و ا بیتوانند به پوست آس یم د،یبنفش نور خورش یآزاد اشعه ماورا یها کالیکه راد ییاز آنجا

بدن،  یمنیا ستمیس شیها باعث افزا دانیاکس یآنت یکنند. لذا مصرف موضع عیپوست را تسر یریتوانند روند پ یهستند، که م یعوامل

لذا امروزه مصرف محصوالت دارای ترکیبات آنتی  شوند. یپوست م یریاز پ یریجلوگ ژهیبه و ،UVمحافظت پوست از اشعه 

 افزایش یافته است. اکسیدانی برای رفع چین و چروک و جلوگیری از بروز پیری زودرس

محصوالت شیمیایی بسیاری در بازار جهت رفع چین و چروک پوست موجود می باشد. اما مصرف این محصوالت مضر بوده و 

مختلفی روی پوست خواهند شد. عالوه بر این، بسیاری از افراد برای رفع چین و چروک های خود به انبی باعث ایجاد عوارض ج

ران گ ر روی پوست خود استفاده می کنند، که این روش، خودکلینیک های زیبایی مراجعه کرده و از بوتاکس به صورت تزریقی ب

مراجعه  یبراو غیره را  ، تنگی نفس، سرگیجه، خشکی دهانسوزشمانند درد، تورم، حساسیت،  عوارض بسیاریبوده و همچنین 

 به دلیل مشکالت قلبی عروقی منع مصرف دارد.نیز بسیاری از افراد در حتی  کند. یم جادیکنندگان ا

 یل،موثر نئودرمحاوی ماده شده است. این کرم،  کرم نال بوتاکسبا توجه به این موضوع، البراتوار نال موفق به تهیه و فرموله نمودن 

روغن های گیاهی زئامایس، آفتابگردان، زیتون، جوانه گندم، روغن اسپرماستی و عصاره گیاهی آلوئه ورا بوده و  کالژن، االستین،

 استفاده می شود.کامال موثر و بدون ایجاد هیچگونه عوارض جانبی، به صورت موضعی بر روی پوست 

د آن، به این صورت است، که در اصل منبع انرژی مضاعفی جهت تقویت فعالیت سلولی و ماده موثر جدی کرم نال بوتاکسعملکرد 

و  نی، نه تنها موجب رفع چکرم نال بوتاکس ، که سبب ساخت کالژن و االستین بیشتر در پوست می شود.را فراهم کردهپوست 

گردن  یاطراف چشم، خطوط اخم و خطوط رو یخطوط پنجه کالغ ،یشانیپ یپوست مانند خطوط خنده، خطوط رو یچروک رو

ساختار پوست همانند پوست جوان عمل نموده بعد از استفاده از این کرم،  .موثر است زین یسلول تیفعال تیو تقو هیشده، بلکه در تغذ

 پس نال بوتاکس کرمو عمق چروک به سرعت کاهش می یابد و این فرآیند به قدری دقیق و منظم رخ می دهد، که اثرات استفاده از 

 روز کامال مشهود خواهد بود. 51از 

 تفاوت اصلی بوتاکس تزریقی و کرم موضعی نال بوتاکس غیر تزریقی:

توسط یک باکتری به نام کلستریدیوم بوتولینوم ترشح می شود. تزریق بوتاکس یکی است، که  Aبوتاکس، نام تجاری سم بوتولینوم نوع 

ردن چین و چروک صورت و ایجاد ظاهری جوان تر در افراد به کار می رود و ماندگاری از روش هایی است، که برای صاف ک

عوارض جانبی آن، تزریق عالوه بر این داشته، که نمی توان در تمام قسمت های صورت و گردن تزریق نمود. ماه  6کمتر از 

 که در فوق به آن اشاره شده است. بسیاری را ایجاد کرده،

می توان در تمام قسمت های فاقد هرگونه عوارض و حاوی ماده موثر نئودرمیل و ترکیبات گیاهی بوده و  بوتاکسکرم نال در مقابل 

این استفاده کرد. گردن  یاطراف چشم، خطوط اخم و خطوط رو یخطوط پنجه کالغ ،یشانیپ یخطوط خنده، خطوط روصورت، 

وک شده و هم به عنوان مکمل و جایگزین مناسب برای بوتاکس ، که هم موجب رفع چین و چرکرم غیر تزریقی و غیر سمی بوده

 می نماید. نیز تزریقی می باشد و مدت ماندگاری بوتاکس را افزایش و در طی دوران مذکور، سلول های محل تزریق را تغذیه

با نفوذ بر عمق چین و چروک پوستی، توسط اسیدهای آمینه ضروری پوست، باعث ساخت و تقویت کالژن و  کرم نال بوتاکس

را سال ها به تعویق االستین شده و جوانسازی سلول ها را به ارمغان می آورد. این کرم بروز چین و چروک را در خانم ها و آقایان 

 می اندازد.



 و االستین در پوست: کالژننقش 

تقریبا در سرتاسر تمام اعضای بدن به ویژه پوست، رباط ها، غضروف ها و استخوان وجود دارد. کالژن باعث استحکام و کالژن 

ی سلول ها فیبروبالست ها* شود. یم دیاش تشد یبدون کالژن، پوست شل شده و کمبود مواد مغذیکپارچگی ساختار آن ها می شود. 

صلی کالژن اجزای ااز توالی اسیدهای آمینه گلیسین، پرولین و هیدروکسی پرولین می باشد. کالژن متشکل تولید کننده کالژن هستند. 

، که دو مورد آخر پس از ترجمه به هیدروکسی پرولین و هیدروکسی لیزین تبدیل مینه های گلیسین، پرولین و لیزینعبارتند از اسید آ

ی تار کالژن نهایی به وسیله اتصال عرضلوکز یا گاالکتوز تنظیم می شود. و توسط گ *ونیالسیکوزیگلشود. پرولین به وسیله می 

ن تولید یرا که گروه های آلدهیدی را بر روی لیزین و هیدروکسی لیز، آنزیمی وابسته به مس، تروپوکالژن* از طریق لیزیل اکسیداز*

 می کند، تشکیل می شود.

فراهم می کند. االستین می تواند به چندین برابر طول طبیعی خود کشیده شود. خاصیت ارتجاعی اندام ها به ویژه پوست را االستین، 

توسط  تارهای االستیندر پوست، االستین بیشتر در درم* وجود دارد. االستین توسط پرواالستین* و فیبروبالست ها* ایجاد می شود. 

اده از لذا استف بسیار کاهش می یابد.و کالژن ستین پس از گذشت زمان و افزایش سن، تولید اال لیزیل اکسیداز* تشکیل می شود.

 کالژن و االستین موضعی برای پیشگیری و رفع چین و چروک توصیه می شود.

 ترکیبات موثر در کرم نال بوتاکس:

 لیمت یجز فعال حاو کی لینئودرم ، حاویاین ماده موثرباشد.  یم لیکرم، نئودرم نیمهم در ساخت ا اریبس یاز اجزا یکی

را  یاست، که انرژ یوتکنولوژیقند فعال ب کی، MG6Pباشد.  یم و گلیسیرین مس ،نیزیل ن،ی(، پرولMG6Pفسفات )-6-دیگلوکوز

 .دینما یم نی( تام** )چرخه کربسونیزاسیبعد از متابول

ژن و سنتز کال تیو تقو کیو تحر بروبالستیبه ف دنیبخش یاست، که باعث انرژ یستیز یمنبع خالص انرژ لیدر واقع نئودرم

 چگونهیه جادیو بدون ا یعیببه طور ط ،یوانرژیب یمنبع غن نیدهد. ا یم شیرا افزا یپوست تهیسیشده و استحکام و االست نیاالست

عناصر  یرا در پوست فعال نموده و با آزادساز یجذب باال به پوست، انرژ تیدر پوست نفوذ کرده و با قابل ،یعوارض جانب

ک، محرک و چرو نیکننده سنتز کالژن، رفع چ تیتقوهمچنین  لینئودرم .دینما یم زین هیپوست، پوست را تغذ تیفعال یبرا یضرور

 م پوستو استحکا یکشسان تیخاص شیافزاو  و چروک نیپوست، کاهش عمق چ یو بازساز می*، بهبود ترمتینوسیفاکتور رشد کرات

 باشد. یپوست م یبر رو یاستفاده موضع یو مناسب برااستفاده شده روز  51پس از 

 قیبه تزر ازیآن بدون ن تهیسیاستحکام و االست شیو چروک با افزا نیپر کننده چ کیاست و مانند  یریماده و جز ضد پ کی لینئودرم

 قینسبت به تزر یمشابه جیروز به نتا 51 یشده بوده، که فقط در ط ریپ یسلول ها یبرا یمنبع انرژ کی لیکند. نئودرم یعمل م

 شود.  یشود، منجر م یانجام م ییبایکالژن که توسط جراح ز

 پوست را که در حفظسنتز پروتئین های کلیدی خاص موجب باعث خنثی کردن روند پیری پوست می شود. این ماده،  این ماده موثر،

در هنگام پیری، فیبروبالست های* درم * پیر شده و ظرفیت کمتری برای سنتز از آنجایی که ساختار پوست نقش دارند، می شود. 

پروتئین های کالژن، تروپواالستین* و االستین دارند. همچنین متابولیسم و انرژی کمی به دلیل کاهش فعالیت میتوکندری به دلیل آسیب 

، انرژی الزم برای فعالیت حضور متیل گلوکوزید فسفاتبه دلیل نئودرمیل  می کنند، و کاهش انتقال مواد معدنی پیدا DNAدیدن 

 یو کالژن م نیاالست تیفعال تیباعث تقو همچنین فیبروبالست ها* را فراهم کرده و سنتز پروتئین های کلیدی را تحریک می کنند.

 شود.

 اینولید آن ها در بدن نمی باشد. ضروری بوده، که بدن قادر به تاسیدهای آمینه ، داخل نئودرمیل اسیدهای آمینه لیزین و پرولین

 یم دیتول نیزیو ل نیپرول نهیآم یدهایها توسط اس نیپروتئ نیهستند و در واقع ا ازیو کالژن مورد ن نیسنتز االست یبرااسیدهای آمینه 

 نیباشد. بدون مس، کالژن و االست یم نیسنتز کالژن و االست یبرا یضرورو کوفاکتور* * دازیاکس لیزیمس، کوفاکتور* ل. شوند

زیل سط آنزیم لیزیرا باعث اتصاالت عرضی این پروتئین ها تو، دهند لیتشک ی* اتصال عرضدازیاکس لیزیتوانند توسط ل ینم

 اکسیداز* می شود.

عث پوست، با هیعالوه بر تغذ تونیروغن ز، روغن زیتون می باشد. کرم نال بوتاکساز دیگر ترکیبات موثر به کار برده شده در 

 یص آنتخوا لیپوست، به دل یخشک ،یپوست یها یماریضخامت پوست، رفع ب شیافزا ،یپوست یو چروک ها نیکالژن، رفع چ دیتول

 کینولنی(، آلفا ل6)امگا  دیاس کینولئیچرب ل یدهایاس یحاو تونیشود. روغن ز یم یمرطوب و نرم کنندگ ،یضد التهاب ،یدانیاکس

در بهبود عملکرد  ینقش مهم وها بوده  اسکوالن و دهای، سرامE نیتامیو د،یاس کی(، استئار9)امگا  دیاس کی(، اولئ3)امگا  دیاس

 ،یپوست طیضخامت پوست، بهبود شرا شیموجب افزا نیشود. همچن ی* پوست میشاخ هیداشته و مانع از دست دادن آب از ال یپوست



 ینقاط زخم یتوان بر رو یروغن را م نیشود. ا یم یپوست یمرطوب نمودن پوست، بهبود زخم ها ،یبافت پوست میو ترم یبازساز

 کند. ینم جادیا یعوارض چگونهیز استفاده کرد و هیپوست ن

به عنوان نرم كننده و مرطوب كننده، با پركردن ترک ، یکی دیگر از روغن های گیاهی موجود در فرموالسیون، روغن آفتابگردان

 نیتامیو یروغن، حاو نیكنند. ا یپوست كمک م یپوستي، باعث افزایش صافي پوست شده و درنتیجه به زیبای ین سلول هابی یها

Eبین سلول  قیمیكروسكوپي و عم یها كافچرب اسید اولئیک، اسید لینولئیک و اسید لینولنیک بوده، که ش یاسید ها تواسترول،ی، ف

روغن باعث حفظ رطوبت در پوست، مانع از  نیپوسته پوسته شده به پوست مي دهند، را پر مي كنند. ا یشاخي* را كه ظاهر یها

و  یدانیاکس یآنت تیموجود در روغن آفتابگردان، خاص E نیتامیشود. و یم یسد پوست تی* پوست و تقویشاخ هیدست دادن آب در ال

 تیروغن خاص نیشوند، خواهد شد. ا یپوست م یریچروک و پ جادیر به اآزاد که منج یها کالیداشته و مانع تجمع راد یضد التهاب

 کند. یکمک م زین یپوست یداشته و به بهبود عفونت ها یکنندگ یضدعفون

کند.  یو چروک کمک م نیو رفع چ هیبوده، که به تغذ B یها نیتامیها و گروه و نیپروتئ ،یفنول باتیترک یروغن جوانه گندم، حاو

 قیطر نیدهد. از ا یم شیپوست را افزا یارتجاع تیدرم* شده و خاص هیکالژن ال یتارها دیتول شیروغن باعث سنتز و افزا نیا

 باشد. یو چروک پوست کامال موثر م نیروغن جوانه گندم در رفع چ

و  B2  ،B6 ،Cگروه یها نیتامیو ن،یدارا بودن آلوئ لیموثر بوده، که به دل یاز اجزا گرید یکی، کرم نال بوتاکسعصاره آلوئه ورا 

Eیضد التهاب، آنت ،ینرم کنندگ ،یخواص مرطوب کنندگ ن،یمانند پرول نهیآم یدهایمنگنز، اس م،یزیمن م،یمانند کلس ی، مواد معدن 

، رفع پوست یارتجاع تیو قابل یریانعطاف پذ ،یپوست، صاف ونیدراتاسیتواند در ه یعصاره م نیدارد. ا یکروبیضد م ،یدانیاکس

 نیشده و از ا *تواند باعث مهار کالژناز یم نیموثر عمل کند. آلوئه ورا به واسطه حضور جز موثر آلوئ اریبس زین یالتهابات پوست

 نهیآم دیاس نینقش ا لیبه دل نیحضور پرول لیعصاره به دل نیمنجر شود. ا تپوس یریو چروک و رفع عالئم پ نیبه بهبود چ قیطر

 تواند موثر باشد. یو چروک م نیو چ یرین، در رفع پدر سنتز کالژ

 نیباشد. ا ی)روغن ذرت( م سی، روغن زئاماو چروک نال بوتاکس نیکرم رفع چبه کار برده شده در  یاهیگ یروغن ها گریاز د

 د،یکاروتنوئ د،یوزگلوک ن،یانیآنتوس م،یکلس م،یزیمن م،یفسفر، سد یها، مواد معدن نیگنیل ،یفنول باتیترک دها،یفالونوئ لیروغن، به دل

تواند در  یداشته، م ییباال یدانیاکس یآنت تیخاص د،یاس کیو فول B3 ،B1 ،E ،B12 یها نیتامیو ن،یزیو ل پتوفانیتر نهیآم یدهایاس

ند. ک یو چروک کمک فراوان نیآزاد در پوست و رفع چ یها کالیبه رفع راد ت،یخاص نیوجود ا لیکرم به کار برده شود. به دل نیا

دو سر  یدارا نکهیا لیپوست داشته و به دل یرو یاریبر خواص بس ،یعیبا منشا طب دیپیداشتن فسفول لیبه دل نیروغن همچن نیا

کرم  اتیمواد فعال داخل کرم را فراهم کرده و به جذب و انتقال محتو بیتواند امکان ترک یدر ساختار خود بوده، م زیآبدوست و آبگر

 کند. یپوست کمک م قیاز طر

داده و ساختار پوست را بهبود ببخشد. در  شیتوانند رطوبت پوست را افزا یم ،کرم نال بوتاکسموجود در  دیاس کیچرب استئار دیاس

 .به کار برده شده است بیمنظور در ترک نیکند و به ا یکمک م یرطوبت پوست شیچرب به افزا دیاس نیواقع ا

روغن خواص مرطوب  نیباشد. ا یم کرم نال بوتاکسموثر به کار برده شده در  باتیترک گری)روغن سر نهنگ(، از د یاسپرماست

 رطوبت شیمرطوب کننده، موجب افزا نیشود. ا ی* پوست میشاخ هیآب ال یمحتوا شیداشته و موجب افزا یو نرم کنندگ یکنندگ

 یو ترک ها ی* شده و خشکیشاخ هیو از دست رفتن آب ال ریبرابر تبخ در یپوست، مانع یریپوست، نرم شدن، حفظ انعطاف پذ

 کند. یرا در هنگام استفاده برطرف م یپوست

 شواهد بالینی تاثیر ترکیبات موجود در کرم نال بوتاکس:

صورت از دارونما* به یک طرف داده شد، تا استفاده کنند. از آن ها خواسته شد که  ساله 66تا  65فرد  02 به نئودرمیل در تحقیقی

تواند استحکام پوست  یم لیئودرمنروز، مشاهده شد، که  51پس از  به یک طرف پوست و به طرف دیگر از نئودرمیل استفاده کنند.

 %66همچنین مشاهده شد، که نئودرمیل می تواند به مقدار  بخشیده و به کاهش قابل توجه عمق چروک پوست منجر شود.را بهبود 

 روز افزایش دهد. 55وست بعد کالژن را در پ

کردند.  یبررس یساله به صورت موضع 00تا  56مرد(  51زن و  51داوطلب ) 32 یاثر کرم آلوئه ورا را بر رو گر،ید یقیدر تحق

 و چروک آن پس از چند روز از استفاده گزارش دادند. نیآن ها اثرات مثبت رفع چ

 :روز پس از استفاده 51کرم نال بوتاکس در  ریتاث یکالینیکل جینتا



ه نشان ها انجام شد، ک بروبالستیف یبر رو یجامع یزهایآنال ،یو چروک پوست نیکرم نال بوتاکس بر روند کاهش چ ریتاث دییتا جهت

توسط مشاهدات  لیذ جیباشد. نتا یروز م 51پوست پس از  یارتجاع تیدر قابل عیسر شرفتیو پ شتریب نیکالژن و االست دیدهنده تول

 :باشد یم یابیقابل ارز یریتصو یزهایو آنال یکروسکوپیم

 :یپوست یها بروبالستیف یکرم نال بوتاکس بر رو ریتاث -5

ظت با غل یشگاهیآزما یمعمول طیشده، تحت شرا ریپ یسلول ها یها بروبالستیپوست انسان و ف یعینرمال طب یها بروبالستیف

موجود در کرم نال بوتاکس به  لیمشاهده شد، ماده موثر نئودرم جهیقرار گرفتند. در نت شیساعت مورد آزما 20اندک گلوکز به مدت 

 دیو تول تیشده، دوباره قادر به فعال ریپ یها بروبالستیداده و ف شیشده را افزا ریجوان و پ یاه بروبالستیتحرک ف یریطور چشم گ

 هستند. یانرژ

 :یدهنده کالژن پوست لیسنتز مواد تشک -2

ساعت  02شده پوست به مدت  ریپ یقرار گرفت. سلول ها یابیکالژن( مورد ارز شسازی)پ *پروکالژن شیبه منظور افزا نئودرمیل

 یها ستبروبالیشده نسبت به ف ریپ یها بروبالستیکالژن مازاد و بهبود ف دیو تول یپوست یرفع چروک ها جهیتست شدند. در نت

 جوان قابل مشاهده بود.

 تولید االستین بر روی پوست: -3

اد که شامل پر شدن چروک و آز یمشابه یزهای( توسط آنالنیاالست شسازی)پ *نیو تروپواالست نیاالست دیبر تول لیعملکرد نئودرم

با  سهیدر مقا %12 یروز با رشد باال 51را در طول  نیو تروپواالست نیاالست دیحاصل، تول جیشد. نتا یبود، بررس یانرژ یساز

 دهد. ینشان م سکرم نال بوتاکعدم استفاده از 

 پیشرفت سریع در خاصیت االستیسیته پوست: -4

 یبعد از استفاده از کرم نال بوتاکس به وضوح توسط تست ها ،یپوست یریو شکل پذ تهیاز جمله االستس یدو پارامتر مهم پوست

در  ریپ یرا در پوست ها یو بلوغ پوست یشبکه بند تیفیدهند، که استفاده از کرم، ک ینشان م جیقابل مشاهده بود. نتا یشگاهیآزما

 دهد. یم شیروز افزا 51طول 

 سمیمتابول شیافزا لهیشده به وس ریپ یها بروبالستیمجدد ف یفعالساز ی( را برا%0و  2.1) لینئودرم ییتوانا ،یشگاهیآزما قاتیتحق

و  عیسر یلیخ یشگاهیآزما طی( در شرا%0و  2.1) لیدهد. اثر نئودرم یو سنتز پروکالژن*( را نشان م یریپذ ستیز شیآن ها )افزا

ها در  بروبالستیف کیتحر یرا برا لینئودرم ییتوانا ،یدرون سلول یها شیقابل مشاهده است. آزما نپس از سه روز درما قیدق

روز،  55و  6پس از  لیدهند. اثر نئودرم ینشان م نی* و االستنیسنتز کالژن، تروپواالست کیشده با تحر ریپ یپوست یسلول ها

 ینیبال اتقیکردند. تحق جادیپوست جوان را ا ل،یشده پس از استفاده از نئودرم ریپ یپوست یقابل مشاهده بود. سلول ها عیسر اریبس

باعث  لیکنند. نئودرم یم دییتا یشگاهیو آزما یدرون سلول یها شیا در طول آزمار لیداوطلبان اثرات نئودرم یانجام شده بر رو

سنتز  کیحرشود. ت یآن م تهیسیپوست و االست نی* و االستنیدر ساختار کالژن، تروپواالست یدیو کل یاصل یها نیسنتز درم* پروتئ

 شود. یپوست م یها منجر به جوانساز نیپروتئ نیا

 بوتاکس:ویژگی های کرم نال 

 و کم انرژی جهت تغذیه سلول های پیر حاوی منبع پیش فعال انرژی 

 استفاده آسان، بدون خطر تزریق و درد 

  بهبود استحکام و فرم گیری پوست 

 دارای آنزیم های فعال شبکه بندی و بلوغ کالژن و االستین 

 تقویت و تغذیه سلول های ارتجاعی پوست 

 زودرس پوست یریو کاهش بروز پ یریشگیپ 

 مرطوب کننده و آبرسان پوست ،جوان کننده ،میترم 

  یقیاز بوتاکس تزر یناش یفاقد عوارض جانبغیر سمی و 

 و خطوط اخم استفاده راحت برای دور چشم، دور لب، خطوط گردن، خطوط پیشانی 

 یقیبا عملکرد مشابه بوتاکس تزر ،ینفوذ به عمق چروک پوست 



 شت دوباره زیباییمنبع جدید بیوانرژی جهت بازگ 

 و چروک و روشن کردن پوست نیموثر در بهبود چ یاهیگ یعصاره ها و روغن ها یدارا 

 

 شگاهینما یطال زهیبرنده جا Incosmetic2013 ماده  نیو خالقانه تر نیبه عنوان موثرتر شگاه،یداوران نما ئتیاز طرف ه

 EE CREAMSبا نام  یبهداشت یشیآرا یکرم ها دیدر ساخت نسل جد زیموثره اعجاب انگ

EE Cream: the first Energy Enhancing Cream 

 

 دییتا و قیدق کالینیکل یتست ها هیو چروک قابل مشاهده، تنها پس از دو هفته از استفاده، به همراه کل نیبا اثرات رفع چ 

 شده

 توجه:

 استعمال خارجی

 این محصول دارو نمی باشد.

 در یخچال نگهداری شود.

 .ندارد یتیو جنس یسن تیآن، محدود استفاده از

 .دییفرما یتماس با داخل چشم و دهان خوددار از

 در جای خشک و خنک نگهداری شود.

 .دیدور از دسترس کودکان قرار ده
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 پی نوشت:

 ی شود.گفته مبعد از مصرف  یا ترکیبات و متابولیزم آن ها، به وجود آمده در داروها راتییي تغ نهیدر زمبه فرآیند  *متابولیزاسیون:

کاهش  یهاو فرم GTP/ATPمولکول  کیکربن،  دیاکس یکه در آن دو مولکول د ،ها است از واکنش یا مجموعه *چرخه کربس:

 .شوند یم دیتول FADHو  NADH یهااز مولکول افتهی

 نیکنند، به ا فایخود را ا یزگریبتوانند نقش کاتال هامیاز آنز یبرخ نکهیا یهستند. برا هامیآنز یبرخ ینیرپروتئیغ یاجزا *کوفاکتور:

 .دارند ازیکوفاکتورها ن

کنند، به  فایا اخود ر یزگریبتوانند نقش کاتال هامیاز آنز یبرخ نکهیا یهستند. برا هامیآنز یبرخ ینیرپروتئیغ یاجزا :دازیاکس لیزیل*

 .دارند ازیکوفاکتورها ن نیا

 .شود یم لیبه تروپوکالژن تبد دازیپروکالژن پپت میپروکالژن تحت اثر آنز پیشساز کالژن می باشد. *پروکالژن:

 پیشساز االستین می باشد. *تروپواالستین:

 واقع بستر و محل تغذیه اپیدرم می باشد.درم در زیر اپیدرم قرار گرفته و در  *درم:



بافت ی كیب هارترشح ت مستقر در بافت همبند هستند و سنتز و یسلول ها اصلي ترین یتشكیل دهنده  ،فیبروبالست ها *فیبروبالست:

 .دارند االستین را برعهده یانواع مختلف كالژن و فیبرها پیش ساز یهمبند و مولكول ها

که در  ،شودیم گفته تروژنین اتم کی( به کانی)موسوم به مولکول گل دیگوساکاریال یاتصال مولکول قند ندیآه فرب :ونیالسیکوزیگل*

 .است یمورد مطالعه و بررس یمیوشیعلم ب

بافت  ی  سلول نیب یملکول خارج از سلول و در فضا نیا، کند یپروتوکالژن را ترشح م یهاولکول م بروبالست،یف *تروپوکالژن:

 .وندش یم لیکالژن تبد یو به تارها شوند-یها خود به خود به هم وصل م-تروپوکالژن نی. اشود یبه تروپوکالژن م لیتبد ،یوندیپ

ا بازال ه سلول نیهستند. به ا تینوسیکرات درمیاپ یسلولها ۰۹٪سازنده روپوست است. در واقع  یسلول اصل تینوسیکرات *کراتینوسیت:

 حرارت، نور آفتاب و ... دارند. کروبها،یمانند م یدر برابر عوامل خارج یها عملکرد دفاع سلول نی. اشوند یگفته م زیسل ن

در روند  یاثر مثبت مار،یب بیبا فر تواندیکه م ،شودی گفته م ینیو تلق یصور یدرمان یهابه استفاده از روشبو، پالسیا  *دارونما:

ها روش نیتر جیرا .نامندی اثر پالسبو م زیرا ن شودیحاصل م ییها روش نیکه از به کار بستن چن یداشته باشد. اثر درمان یو یبهبود

است. در روند  نیدروغ یهای( و جراحیاثر واقع چیبه دارو بدون ه هیظاهراً شب یزیاستفاده از دارونما )چ بواثر پالس جادیا یبرا

. ابدی یقرص حالش بهبود م نیکه با خوردن ا ،شود یو به او گفته م شودی داده م ماریقرص بدون اثر به ب کیاستفاده از شبه داروها، 

 .دیهست یو یبر رو ییدارو روند شبه کی یاست و شما در حال اجرا اثری قرص، قرص ب نیبفهمد که ا دینبا ماریالبته ب

اس در تم یکیطور مکان که به یا هی. الشود یسطح روپوست در پوست انسان گفته م ه  یال نیتریبه خارج یشاخ ه  یال *الیه شاخی:

 است.مرده  یها و مملو از سلول کنند یم جادیمختلف با آن اصطکاک ا اءیاطراف است و اجسام و اش یایمداوم با دن

 .برد یم نیکه کالژن را از ب ،است کومیتیستولیه ومیدیکلستر یشده توسط باکتر دیتول یمیکالژناز آنز *کالژناز:

 

 

 


