
 اسپری اسلیپ اکس:

پیشرفت های اخیر در تکنولوژی، مزایایی را برای جامعه بشری فراهم کرده، اما منجر به شیوع بیشتر سطح استرس و اضطراب در 

سرکوب سیستم ایمنی، همین عامل منجر به ایجاد بسیاری از عوارض مانند  زندگی روزمره مردم در تمام طبقات اجتماعی شده است.

در برابر بیماری های عفونی، مشکالت خواب و بی خوابی، افسردگی، مشکالت اسکلتی عضالنی، تخریب سلول های آسیب پذیری 

 عصبی مغز مربوط به حافظه و مشکالت یادگیری می شود.

 لکاتکواین فعالیت ها مربوط به قسمت هیپوتاالموس* مغز بوده و به طور قابل توجهی باعث ترشح هورمون های استرس از جمله 

 می شوند. *از هیپوتاالموس *هادیکوئیگلوکوکورتو  *نیآم

 برخی که حالی در روند، می خواب به راحتی به افراد از برخی. داریم نیاز عمیق خواب یک به خوب عملکرد داشتن برای ما همه

 فرد بعد روز عملکرد بر ساعت، 7 از کمتر خواب. کنند می نرم پنجه و دست شبانه خوابی بی با کاری، سخت روز یک از بعد دیگر

 اختالالت دچار که افرادی از بسیاری. بگذارد تأثیر فرد خوی و خلق و راندمان بر تواند می ضعیف خواب الگوهای .گذارد می تأثیر

 .باشند آور اعتیاد توانند می آور خواب های قرص. شوند می متوسل آور خواب های قرص به باشند، می خواب

انی برای رفع استرس، اضطراب و بی خوابی وجود دارند. اما با توجه به محصوالت آرایشی بهداشتی و دارویی فراودر حال حاضر 

بروز عوارض جانبی محصوالت شیمیایی، توجه بسیاری به محصوالت طبیعی و گیاهی شده است. به طور معمول، محصوالت گیاهی 

 می گردد. ن پوست با آن ها، سبب ایجاد آرامش عضالت و اعصابدارای رایحه های مطبوع بوده و بوییدن و ماساژ داد

و در نتیجه  استرس، کاهش سطح هورمون کورتیزولعملکرد غدد درون ریز در پاسخ به  باعث تنظیم ،منیزیم به همراه این گیاهان

 نتیجه بیشترین ترکیب گیاهان به همراه روغن منیزیم، خواص یکدیگر را تقویت کرده و در کاهش استرس و اضطراب می شوند.

 این ترکیبات سازگار با پوست بوده و به راحتی از طریق پوست جذب می شوند. ل را فراهم می کنند.وزمیزان کاهش کورتی

 در اساسی نقش عنصر این. است مغز در فراوان معدنی عنصر چهارمین و سلولی داخل مایعات در فراوان کاتیون دومین منیزیم

 رد اختالالت و اعصاب حد از بیش شدن تحریک موجب معدنی ماده این کمبود. دارد مرکزی عصبی سیستم پذیری تحریک تنظیم

 به نجرم منیزیم، کنندگی تنظیم عملکرد در اختالل. دانست خواب کیفیت کننده تعدیل را منیزیم توان می صورت بدین و شده خواب

 .شود سالمتی نامطلوب عواقب سایر و خواب کیفیت خواب، در اختالالت

 هیچ ود،ش می گفته نیز منیزیم روغن آن به که ترکیب این. دارد باالیی ماندگاری که بوده، بو بی و رنگ بی مایعی کلرید، منیزیم

 تمقاال در. شود می جذب پوست طریق از راحتی به و نکرده ایجاد افراد پوست روی بر حساسیتی و تحریک جانبی، عوارض گونه

 و معده به دارو حرکت مسیر به نیازی و بوده باال روش این از منیزیم مصرف اثرگذاری میزان که است، شده اشاره موضوع این به

 .ندارد را آن از زیادی بخش رفتن هدر و روده

 مربوط به کمبود منیزیم: خواب اختالالت ترین شایع

 :از عبارتنداین مشکالت 

 رفتن خواب به در مشکل 

 خواب از ناگهانی شدن بیدار 

 خواب در کردن صحبت 

 قرار بی پا سندرم (RLS) 

 خواب:در و نقش آن ها و هورمون ها انواع پیام رسان های عصبی 

و ایجاد بیداری اطالعات کسب  قبل از ادامه مطلب، الزم است که در مورد انواع پیام رسان های عصبی و نقش آن ها بر روی خواب

 کنیم. بدین منظور انواع آن ها و نقش آن ها به صورت خالصه در زیر بیان می شود:

 از برخی در سروتونین. دارد استرس به پاسخ در و خواب سرکوب در مهمی نقش عصبی، ناقل این: سروتونین 

 .است موثر استرس به مربوط خواب اختالالت

 دهد می افزایش را خواب و بیداری فعال نوسانات فرکانس: کولین استیل. 

 شود می سروتونین مانند عصبی های دهنده انتقال سایر تحریک باعث: دوپامین. 



 کند می عمل عصبی همزمان کننده تنظیم یک صورت به گلوتامات:  گلوتامات. 

 اعثب تحریک آدنوزین، های گیرنده. باشد می خواب و عصبی فعالیت روند در انرژی متابولیسم کنند تنظیم: آدنوزین 

 .دگذارن می تاثیر ها گیرنده این روی بر کافئین مانند هایی محرک. شود می خواب ایجاد و عصبی های سلول تحریک

 است بیداری و خواب کنترل در متعدد های نقش با کوچک مولکول یک: اکسید نیتریک. 

 خواب:ی موثر و نقش آن ها در و آنزیم ها هاانواع هورمون 

  نقش یعصب سیستم فعالیت کاهش و مغزی های پیام از بعضی بازدارندگی و پیشگیری درکورتیزول: هورمون کورتیزول 

 ساساح کنترل در تواند می که ،شود می مشاهده گابا آرامبخشی اثر مغز، در گابا گیرنده پروتئین به گابا اتصال با. دارد

 .باشد موثر نیز تشنج بهبود در موارد بعضی در و ترس استرس، اضطراب،

  متنظیدر مالتونین: این هورمون توسط غده پینه آل ترشح شده و عامل محافظتی در برابر بیماری ها می باشد. مالتونین 

نموده و نقش اساسی را ایفا می کند. کمبود آن با بی خوابی، کم خوابی، کاهش زمان  کمک بدن در بیداری و خوابچرخه 

 از خواب پریدن های متوالی، خستگی و اختالالت خلقی در ارتباط است.خوابیدن، افزایش 

  در هنگام خواب افزایش یافته و باعث پاکسازی کلیه ها و کاهش ضربان قلب و کاهش فشار رنین: نوعی آنزیم بوده، که

 ضروریست.می شود. در واقع وجود این آنزیم برای کاهش ضربان قلب و بهبود وضعیت خواب  خواب خون در هنگام

  .دمع و نظمی بیآلدوسترون: این هورمون تنظیم کننده فشار خون بوده و میزان نمک و الکترودهای بدن را تنظیم می کند 

گذاشته و همچنین این هورمون در تنظیم خواب  مستقیم و منفی تاثیر هورمون برعملکرد خواب، برای مشخص زمان تعیین

 خوب نیز موثر عمل می کند.

 :بی خوابیارتباط آن با  و منیزیمکمبود 

 ی،چاق به ابتال خطر خواب، اختالالت. بگذارد تاثیر بدن کلی سالمت و تمرکز خو، و خلق انرژی، سطح بر تواند می خواب کمبود

 برخی مصرف ناسالم، غذایی رژیم. گردند می افراد کارایی سطح کاهش موجب و دهند می افزایش را حافظه ضعف و افسردگی

 .کنند ایجاد اختالل خواب الگوهای در توانند می معدنی مواد برخی کمبود و گوارشی مشکالت ها، بیماری برخی به ابتال داروها،

 استعمال جنس، نژاد، سن، افزایش به توان می عوامل آن جمله از. گذارند می تاثیر آرام نا خواب و خوابی بی بر مختلفی عوامل

 منیزیم کمبود زمینه، این در تاثیرگذار و مهم بسیار عوامل از یکی. کرد اشاره غیره و اضطراب الکل، مصرف دیابت، دخانیات،

 .باشد می خون سرم

 فیمختل های بیماری بروز در خواب کیفیت کاهش. شود می قروچه دندان و شبانه وحشت خواب، کیفیت کاهش باعث منیزیم کمبود

 .باشد می ها آن از ای نمونه دیابت و عروقی قلبی های بیماری شرایین، تصلب. دارد نقش

 حالی در د،شو می عضالنی فیبرهای انقباض باعث کلسیم. دارند نیاز منیزیم و کلسیم تعادل به صحیح، عملکرد برای بدن های ماهیچه

 نیزیمم سطح افزایش. شوند می گرفتگی و تنش دچار ها ماهیچه کافی، منیزیم داشتن بدون. شود می عضالت آرامش باعث منیزیم که

 .شود می آرام و عمیق خوابی موجب

 به و خوراکی صورت به را منیزیم های مکمل افراد باشد، می دشوار فرد غذایی رژیم طریق از منیزیم کافی مقدار دریافت متأسفانه،

 وضعیم صورت به منیزیم از استفاده حال، این با. کنند می کمک درد مدیریت به ها مکمل این کنند، می مصرف کپسول و قرص شکل

  .دارد خاصی مزایای

 کند تأمین کوتاه زمان مدت در را بدن نیاز مورد منیزیم ملین، اثر بدون و گوارشی مشکالت از جلوگیری با تواند می موضعی مصرف

 .باشد مفید دارد، مشکل درمانی دوز با و خوراکی صورت به منیزیم جذب و پردازش در که کسی هر برای و

 ندرمس اسپاسم، گرفتگی، درد، از تا کند می کمک بدن به و کند می حرکت خون جریان در سرعت به پوست طریق از شده جذب منیزیم

 .یابد رهایی اگزما و میگرن کمردرد، ،*فیبرومیالژیا روماتوئید، آرتریت قرار، بی پاهای

 هبودب اضطراب، سطح کورتیزول، کاهش با منیزیم. سازد می مختل را خواب چرخه نیز هیجانی اختالالت نظیر نورولوژیکی تغییرات

 بدن برای بخش آرامش بهترین منیزیم. است موثر بسیار خواب اختالالت رفع در عضالت، و اعصاب در آرامش ایجاد و خو و خلق

 .دارد تنش و استرش با مقابله برای بهتری توانایی منیزیم از سرشار بدن یابند، رهایی ها تنش از تا کند می کمک عضالت به که است



 فزایشا راحت، و آرام خواب افزایش چشم، سریع حرکات کاهش خواب، کیفیت بهبود خوابی، بد و خوابی بی رفع باعث منیزیم تجویز

 به ابتال کاهش عضالنی، پذیری تحریک کاهش ،*اندام حرکت ای دوره اختالل افزایش رفتن، خواب به زمان کاهش خواب، زمان

 .شود می مسن افراد در خصوص به خواب نظمی بی رفع و قرار بی پای سندروم

 کیفیت اهشک و اختالالت سبب معدنی ماده این کمبود مرکزی، عصبی سیستم پذیری تحریک تنظیم در منیزیم کلیدی نقش به توجه با

 لولس برای منیزیم دیگر سوی از سازد، می مختل را خواب چرخه نیز هیجانی اختالالت نظیر نورولوژیکی تغییرات. شود می خواب

 .است انرژی تولید در آن نقش جهت به حیاتی عنصری ها

. تاس ارتباط در سلولی داخل منیزیم سطح کاهش از ناشی مزمن خوابی بی با ورزشی، های فعالیت انجام که اند، داده گزارش محققان

 .است مرتبط راحت خواب و آرامش ایجاد پایین، استرس ،*سمپاتیک سیستم فعالیت کاهش با بدن، داخل در منیزیم کافی سطح

 طبیعی حسط. کند می تنظیم را دارد، نقش حافظه و یادگیری فرایندهای در که را کلیدی گیرنده یک منیزیم که اند، کرده ثابت محققان

 افظهح مغز، در منیزیم میزان افزایش. باشد می ضروری* مغزی های سیناپس پذیری انعطاف حفظ برای نخاعی، مغزی مایع در منیزیم

 فعر برای مرکزی، عصبی دستگاه برروی بخش آرام اثر و مغزی های فعالیت دهندگی بهبود خاصیت با همچنین. کند می تقویت را

 .باشد می مفید کامال کودکان در فعالی بیش

 تغییر هب منجر تواند می منیزیم کاهش. کند کمک نیز آن بهبود به تواند می منیزیم مصرف و شده خون در منیزیم کاهش موجب استرس

 وثرم خوابی بی رفع در هورمون این ترشح تنظیم با منیزیم. شود می خوابی بی باعث موضوع همین. شود* آمین کاتکول ترشح در

 رموث شده تحریک اعصاب در آرامش ایجاد در تواند می همچنین و دارد عصبی سیستم روی بر آرامبخشی اثر منیزیم همچنین. است

 .باشد

 اعصاب به ممنیزی بخشیدن آرامش دلیل به. شود شبانه مکرر های شدن بیدار و آشفتگی قراری، بی باعث تواند می همچنین منیزیم کمبود

 موضعی صورت به منیزیم از  باشد. می مفید نیز میگرن و سردرد بر غلبه در بلکه خوابی، بی بهبود در تنها نه ترکیب این عضالت، و

 عضالنی دردهای رفع در ترکیب این. کرد استفاده توان می پوستی های زخم روی بر حتی پوست، از قسمت هر روی بر توان می

 .کند می کمک بهتر خواب به و شده منجر

 ستفادها قابل پوست انواع همه و افراد همه در و است موثر نیز پوستی مشکالت و زبری کاهش و التهاب رفع در همچنین کلرید منیزیم

 .است

 ایج به موثری بسیار و جایگزین روش منیزیم، حمام نمک و ها اسپری ها، کرم ها، لوسیون از استفاده مانند منیزیم، موضعی مصرف

 آن، از زیادی بخش رفتن هدر و روده به ناکافی جذب اسهال، مانند را آن خوراکی مصرف از ناشی عوارض و بوده خوراکی روش

 .است شده ثابت روماتوئید آرتریت در همچنین و پوستی های سلول تمایز و تکثیر روی بر و پوست برروی منیزیم مثبت اثر. ندارد را

 :راحت و آرام خوابی ایجاد در منیزیم عمل مکانیسم

 گابا سطح افزایش •

 می ترلکن را هیجان سطح و دارد بخش آرامش اثر که است، مرکزی عصبی سیستم اصلی کننده مهار( اسید بوتیریک آمینو گاما) گابا

 و صالات به همچنین دهد، می افزایش را گابا طح. منیزیم سکند می کمک ها فعالیت تنظیم به و دارد مغز در بخش آرامش اثر گابا. کند

 یم آماده آسوده خواب برای را بدن و ذهن و شود می عصبی سیستم بیشتر آرامش باعث و کند می کمک گابا های گیرنده کردن فعال

 .کند

 آرام خواب ایجاد باعث گیرنده، این تقویت. شود می( GABA) بوتیریک آمینواسید-γ گیرنده تقویت و تحریک موجب منیزیم ،در واقع

 را موثری نقش آرامش ایجاد در منیزیم. کنند می عمل گیرنده این تقویت طریق از آور خواب داروهای از بسیاری. شود می راحت و

 فعالیت تواند می که است، صورت بدین ریزمغذی این عمل مکانیسم. شود استفاده تواند می خواب مکمل عنوان به و کند می ایفا

 .شود می آسوده خواب برای بدن و ذهن آرامش باعث گابا، سطح افزایش باکرده و  تنظیم و تعدیل GABA گیرنده

 NMDA   عصبی های گیرنده مهار •

 عوامل ترین اصلی از یکی تر، ساده بیان به. کند عمل عصبی درد دهنده تسکین یک عنوان به تواند می منیزیم دهد می نشان مطالعات

 مهار طبیعی طور به را NMDA  فعالیت تواند می منیزیم. است NMDA نام به مغز شیمیایی ماده یک حد از بیش تخریب درد، ایجاد

 برای منیزیم این بر عالوه. دارد اساسی نقش (NMDA) مانند یونی های كانال از بسیاری های گیرنده عملکرد تنظیم در منیزیم. کند



 عصبی اهدستگ پذیری تحریک تنظیم موجب معدنی، یون این. دارد کلیدی نقش خود رسپتورهای به عصبی های رسان پیام اکثر اتصال

 افزایش. باشد مناسب ها آن جانبی عوارض کاهش منظور به و بیخوابی رفع در معمول داروهای جایگزین تواند می و شده* مرکزی

 عملکرد بر عمل این. دهد افزایش را مغز سلولی داخل منیزیم سطح و شده وارد نخاعی مغزی مایع به تواند می سلولی، خارج منیزیم

 تکیفی بر تواند می منیزیم که هایی مکانیسم از یکی. گذارد تاثیر (NMDA) آسپارتات-D متیل-N های گیرنده جمله از بدن مختلف های

 آمینوبوتیریک گاما و NMDA های گیرنده ویژه به و* لیگاند به وابسته یونی های کانال تنظیم و تعدیل طریق از گذارد، تاثیر خواب

 .است (GABA) اسید

 عصبی فعالیت و کلسیم های یون برای را سلول نفوذپذیری و شده NMDA گیرنده فعالسازی باعث خوابی، کم در سلولی منیزیم کاهش

 مهار باعث منیزیم. اند شده مهار نیز کمتری NMDA های گیرنده است، پایین بدن منیزیم سطوح که زمانی. دهد می افزایش مغز در

 کاهش خواب، کیفیت افزایش سبب آن مهار باشد، می درد گیرنده NMDA که آنجا از. شود می( NMDA) آسپارتات-D متیل-N گیرنده

 که عیفض های سیگنال وسیله به گیرنده این شدن تحریک از تواند می همچنین. شود می. شود می خواب کیفیت افزایش و کورتیزول

 .کند پیشگیری کنند، تحریک دلیل بی را عصبی های سلول است، ممکن

 کورتیزول تنظیم •

 سالمندان رد خوابی بی بر منیزیم تأثیر مطالعه یک در. باشند می منیزیم کمبود مستعد الکل، به معتاد و مسن افراد دیابتی، بیماران

 .کند می کمک بخوا کیفیت بهبود به مسن، افراد در سرم مالتونین و کورتیزول سطح تنظیم با منیزیم که دریافتند محققان و شد بررسی

و کاهش ترشح  NMDAمنیزیم می تواند ترشح کورتیزول را کاهش دهد. این عمل را می تواند با فعالیت بازدارندگی بر روی گیرنده 

 * و مهار سنتز کورتیزول انجام دهد.نیکوتروپیآدرنوکورت

  افسردگی و اضطراب کاهش •

 وخ و خلق کند، می کمک ما حاالت ثبات به استرس، و اضطراب کاهش با منیزیم. باشند می ارتباط در اضطراب با خواب اختالالت

 .شود می آرام و عمیق خواب باعث و بخشد می بهبود را

 مالتونین تنظیم •

 مغز به ها سیگنال انتقال در هورمون این. دارد عهده بر را مالتونین هورمون ترشح وظیفه دارد، قرار مغز وسط در که آل پینه غده

 با ممنیزی که اند داده نشان مطالعات. کند می ایجاد خواب الگوهای در اختالالتی مالنین، تولید کاهش. است دخیل بیداری و خواب برای

 دتولی کاهش. دارد عهده بر را مالتونین هورمون ترشح وظیفه آل پینه غده .گذارد می تأثیر خواب چرخه بر مالتونین، سطح تنظیم

 بهبود باعث و گذارد می تأثیر خواب چرخه بر مالتونین سطح تنظیم با منیزیم کند، می ایجاد خواب الگوهای در اختالالتی مالتونین،

 و نور مهار باعث تواند می منیزیم. دهد می کاهش و تنظیم را مالتونین ساخت که است، عواملی از یکی نور. شود می خواب کیفیت

 .کند می محافظت مالتونین ترشح از نتیجه در

 عضالنی درد تسکین •

 می اننش تحقیقات. دارد نقش عضالت آرامش و اعصاب عملکرد به کمک جمله از انسان، بدن در بیوشیمیایی کارکرد صدها در منیزیم

 نتوا می منیزیم روغن از .دارد وجود مستقیمی رابطه قرار بی پای سندرم و خوابی بی خواب، اختالالت و منیزیم مصرف بین دهد،

 وضعیم صورت به کلرید منیزیم از توان می منظور بدین. کرد استفاده نیز بدن های کوفتگی و دردها عضالت، های گرفتگی رفع در

 .برند می رنج عضالت درد و خوابی بی از بیماری، این به مبتال افراد که چرا. کرد استفاده* فیبرومیالژی بهبود در

 ی،خستگ باعث بنابراین. دهند می دست از را ذهنی فرآیندهای و عضالنی فعالیت کنترل اعصاب باشد، کم خون منیزیم سطح اگر

 یرغ صداهای به عضالت شدید واکنش و نامنظم قلب ضربان قراری، بی گیجی، اضطراب، حد، از بیش حساسیت خلقی، کج لرزش،

 و NMDA عصبی گیرنده فعالیت تنظیم به منجر و بوده موثر کامال عالئم این رفع در تواند می منیزیم مصرف. شود می بلند و منتظره

 .بگذارد تاثیر نیز خواب کیفیت بر تواند می و شده کولین استیل

 تاثیرات دیگر منیزیم 

 یکی .شود می کورتیزول ترشح کاهش و آلدوسترون ترشح مالتونین، ترشح افزایش شبانه، رنین ترشح افزایش باعث منیزیم مصرف

 این و دش مغز در سروتونین و دوپامین افزایش موجب منیزیم کمبود. است مونوآمین متابولیسم بر تاثیر منیزیم، عملکردهای از دیگر

 .بود همراه آوری خواب درصد کاهش و بیداری افزایش باعث عامل



 خواص منیزیم موجود در اسپری اسلپ اکس:

 خوابی آرام و راحت 
 رفع دردهای عضالنی و گرفتگی شبانه 
  خونکمک به تنظیم فشار 
 ایجاد آرامش در اندام ها 
 جلوگیری از سکته قلبی 
 رفع التهابات و انقباضات عروقی، عضالنی، اسکلتی 
 حفظ عملکرد حافظه 

 اسلیپ اکس: اسپری در موثر ترکیبات

داروهای شیمیایی بسیاری مانند بنزودیازپین، اوپیوئیدها و غیره در رفع این مشکالت موثر هستند. اما این داروها موثر نبوده و به 

سرکوب تنفس،  اختالالت حافظه، ایجاد وابستگی، عوارض جانبی مانند عالئم گوارشی، تهوع، استفراغ،مرور زمان باعث ایجاد 

 سردرد می شوند. خارش، یبوست، اختالالت تنفسی وقاومت، بازگشت بی خوابی، ایجاد م

نیزیم با استفاده از روغن م محلول موضعی اسلیپ اکسموفق به تولید  با تحقیقات مداوم با توجه به این موضوع، البراتوار اکسی درم،

در رفع  و عصاره های گیاهی، بدون ایجاد هیچگونه عوارض جانبی شده است. ترکیبات موجود در این محلول، با اثربخشی باال،

اسکلتی نقش باالیی داشته و با ایجاد آرامش در عضالت و اعصاب، برای بروز خوابی  تالالت و انقباضات عروقی، عضالنی واخ

 می نماید. فراوانی کمک خواب کیفیت افزایش و خوابی بی بهبود ،آرامش بام أتو

 یکی از ترکیبات بسیار موثر موجود در این اسپری، روغن منیزیم می باشد، که به تفصیل در مورد آن توضیح داده شد.

 استفاده خواب کمکی داروهای عنوان به گیاهان این. نمود استفاده پوست روی بر توان می موضعی صورت به دارویی گیاهان از

 مکک فرموالسیون ترکیبات سایر جذب به گیاهان این. کنند می کمک آرامش ایجاد به و بوده معطر ترکیبات حاوی اغلب که شده،

 .دهند می کاهش نیز را التهاب و درد و کرده

ود و گابا متصل ش یها رندهیتواند به گ یم خکیم ، عصاره گیاه میخک می باشد.اسلیپ اکس اسپریگیاهی ترکیبات موثر  یکی از

ک میخو لیمونن لینالول  .و تحریک سیستم عصبی مرکزی را رفع کند کند یآرامش شده و مدت زمان خواب را طوالن شیموجب افزا

روی این گیاه دارویی، ضد درد، آرامش بخش، ضد استرس و اضطراب بوده و بر  را برطرف کند. ناشی از گلوتاماتدر برابر درد 

ون این گیاه دارویی بدمیخک روی سیستم عصبی مرکزی تاثیر گذاشته و باعث کاهش درد می شود.  خلق و خو نیز تاثیر می گذارد.

بر روی گیرنده های موجود در سیستم عصبی مرکزی متصل شده و باعث مهار درد و بی ایجاد هرگونه عوارض جانبی، می تواند 

دارد. این گیاه دارویی با خاصیت ضد التهابی،  خک بوده و فعالیت های ضد التهابی و ضد دردیخوابی شوند. لینالول جز اصلی می

می تواند التهاب ناشی از استرس را که منجر به بی خوابی می شود، را برطرف کند. همچنین با خاصیت آرامش بخشی خود می 

ده های گابا را تقویت کند. از طریق تاثیر بر گیرنده های گابا، میخک می تواند می تواند پاسخ گیرن تواند باعث مهار بی خوابی شود.

 اثرات آرامش بخش، خواب آور و ضد استرس دارد.

عصاره نعناع می باشد. این عصاره خاصیت های ضد التهابی و از دیگر عصاره های گیاهی به کار برده شده در این فرموالسیون، 

. باشدی م ننات و نیرز پینن، و لیمونن سینئول،-8و1 استات، منتیلنعناع شامل روغن فرار،  اهیگ وثرترکیبات مضد دردی دارد. 

 لیتشک منتول یروغن فرار نعناع را منتول آزاد و استرها درصد 07-77ول نام دارد و حدود ع منتاموثر در اسانس نعن ماده نیشتریب

کاهش عصبانیت، به عنوان مسکن، ضدعفونی کننده، رفع خارش های ، آرام کننده اعصاب و ضد درداز نعناع به عنوان دهد.  یم

 ایه گیرندهاین عصاره گیاهی، به دلیل حضور منتول، . گردد یم استفاده و انواع سردردها رفع میگرن پوستی، رفع بی خوابی،

 ، همچنینمنتول. شود دردی ضد اثرات و سرما احساس باعث و کرده بزرگ را خونی های رگ و تحریک پوست روی را سرما

ه ب کرده و منجر به کاهش درد می شود.درد را مهار سیگنال  انتقال ق،یطر نیو بد اثر گذاشته گیرنده های کاپای اوپیوئیدی* یرو

 ونخ جریان منتول، از موضعی استفاده بنابراین بوده، موضعی عروق کننده گشاد یک نعناع، در موجود منتولاز آنجایی که عالوه 

 .دهد می افزایش را فرموالسیون ترکیبات سایر جذب، همچنین شود می نیز پوست شدن خنک احساس باعث و افزایش را پوست

 .باشد ی)ماده واسطه التهاب( م دیاس کیدونیآراش سمیمتابول در *ژنازیکلواکسیس یرهایمهار مس لیعصاره نعناع بدلاثر ضد التهابی 

ند. دار یو ضد التهاب ، ضد میکروبیی، آنتی اکسیدانی، ضد باکتریاییضد درد تیخاص های موجود در نعناع، همچنیندیفالونوئ

 این عصاره، باعث کاهش و می تواند جایگزین مناسبی برای داروهای شیمیایی باشد.داشته  یقو یباکتر اثر ضد عصاره این گیاه،



 یرهایمس تاثیر بر رویباعث همچنین  آستانه تحریک سیستم عصبی در خواب شده و باعث بهبود وضعیت خواب می شود.

ا کاهش داده و موجب رفع بی خوابی در افراد دارای استرس استرس ربه نوبه خود می تواند که  شده، *کیو گابانرژ *کیسروتونرژ

 و اضطراب می شود.

کنار پیام رسان های  در نعناع،. است موثر اسپاسم ضد و ورزشی های فعالیت بهبود خستگی، کاهش عضالت، درد کاهش در نعناع

 .دکنن می ایفاء مغز در بیداری و خواب تنظیم در را مهمی نقش *گابانرژیک های نورون و نیتریک اکسید آدنوزین،عصبی مانند 

و  علت درد، اسپاسم و گرفتگی عضالتکه به  یکسان مطرح شود. بنابراین عضالت یضد اسپاسم و گرفتگبه عنوان  می تواند نعناع

 نمی توانند خواب راحتی را تجربه کنند، می توانند از نعناع استفاده نمایند.عروق خود 

 هک بوده، ها تانن و ها فنول حاوی، از دیگر عصاره های به کار برده شده در فرموالسبون می باشد. این جلبک سبز، دریایی جلبک

 یجادا باعث طریق این از و گابا های گیرنده تنظیم و تعدیل باعث اجزا این. هستند معروف دریایی جلبک های فنول پلی عنوان به

 تصلم گابا های گیرنده به دریایی جلبک های فنول پلی واقع در. شود می زندگی کیفیت بهبود و خو و خلق بهبود بخش، آرام خواب،

 می کاهش نیز را رفتن خواب به در تاخیر جلبک این. کنند عبور مغزی خونی سد از توانند می راحتی به آن های واسط حد و شده

 .دهد

 :پوست طریق از آن جذب نحوه و منیزیم موضعی مصرف علمی شواهد

 رفع در نتیجه در و عضالت در آرامش ایجاد عضالنی، دردهای سردرد، بهبود برای باشد، می کلر و منیزیم حاوی که منیزیم روغن

 .گیرد می قرار استفاده مورد خوابی بی

 یریگ اندازه با پوست، بر منیزیم تاثیر. باشد می پوست طریق از جذب و پوستی سد از منیزیم عبور دهنده نشان مختلفی مطالعات

 .باشد می پوستی سطح از منیزیم عبور ی دهنده نشان و بوده مشاهده قابل بدن در خون منیزیم به کلسیم بین نسبت و سرم منیزیم سطح

کلرید به صورت موضعی برروی پوست استفاده کرده و پس از اندازه گیری سطح منیزیم منیزیم  %01در یک مطالعه، دانشمندان از 

هفته،  11د بع خون، به این نتیجه رسیدند که میزان منیزیم در قبل و بعد از استفاده موضعی، به طور قابل توجهی تغییر یافته است.

این در حالی بود که افرادی که به صورت خوراکی از  افزایش یافته بود. %7897 سطح منیزیم سلولی به میزاناز افراد،  88%

 افزایش سطح منیزیم سلولی داشتند.ماه  12الی  8مکمل های منیزیم استفاده می کردند، پس از 

 177بود منیزیم فرد با کم 8در تحقیقی، از مکمل خوراکی منیزیم برای نشان دادن اثربخشی منیزیم در رفع بی خوابی استفاده شد. به 

کمتر از حد نرمال منیزیم بدن  %07، نفر دیگر داده نشد. نسبت منیزیم در حالت بی خوابی 8میلی گرم منیزیم خوراکی داده شد و به 

 هفته بررسی، سطح منیزیم خون افزایش و بالطبع موجب رفع بی خوابی شده بود. بود. پس از چند

سال همراه با  71فرد بزرگسال باالی  177منیزیم استفاده شد. در این مطالعه که بر روی در مطالعه ای دیگر نیز از مکمل خوراکی 

هفته داده شد. پس از ارزیابی، مقدار منیزیم خون افزایش یافت و باعث  7بی خوابی انجام شد، مکمل خوراکی منیزیم سیترات به مدت 

 بهبود بی خوابی شد.

ز پس اانجام شد، از منیزیم کلرید به عنوان عاملی برای مقابله با بی خوابی استفاده شد. بیمار  177در مطالعه ای که روی بیش از 

از بیماران خستگی ناشی از بیدار  %88مصرف، به سرعت موجب ایجاد خوابی آسوده و بدون بیدار شدن های مکرر شده و در 

 یافت.مقدار قابل توجهی کاهش و تنش در طول روز به  عالوه بر این اضطراب ماندن از خواب از بین رفت.

تپش قلب باال  ساله، با سابقه استرس باال، بی خوابی، اضطراب همراه با وحشت زدگی و ترس و 27در تحقیقی یک زن سفید پوست 

 از کرم منیزیم استفاده کرد و در نتیجه ترس، اضطراب و تپش قلب او به مقدار قابل توجهی کاهش یافت.

سال سندروم خستگی مزمن، سردرد، خستگی، بی خوابی، شروع به استفاده از  0سابقه ساله با  27مرد سفید پوست در تحقیقی دیگر، 

 کرم منیزیم نمود. این فرد بهبودی باالیی را پس از استعمال مشاهده کرد.

ال از کرم حاوی روغن ساله سفید پوست با اضطراب در محیط های اجتماعی، خستگی، بی خوابی، استرس با 10پسر در پژوهشی، 

منیزیم استفاده کرد. پس از شروع استفاده از کرم منیزیم، وی بهبود سطح انرژی، بهتر شدن تمرکز در مدرسه، کاهش قابل توجه 

اضطراب و ولع بیش از حد در مصرف شکالت و بهبود در روند برخاستن از خواب را گزارش داد. این کرم منیزیم به راحتی قابل 

 ده و مزایای فراوانی دارد.استفاده بو



حاوی روغن منیزیم را فرموله نموده و پس از استعمال آن بر روی پوست بیماران، کاهش استرس کیت دانشمندان در تحقیقی دیگر، 

 و اضطراب، رفع گرفتگی عضالت، ایجاد آرامش و بهبود خواب را مشاهده نمودند.

انجام  *بی خوابی، می توان در مورد تحقیقی که روی بیماران مبتال به فیبرومیالژی برای تایید اثر منیزیم بر روی بهبود خواب و رفع

و  افتهی کاهش *یالژیبرومیمبتال به ف مارانیدر ب یداخل سلول میزیکه سطح من ،مطالعه گزارش شده است نیچندشده نیز بررسی کرد. 

سطح پایین منیزیم در سلول های عضالنی، عاملی در ایجاد  است. *یالژیبرومیو عالئم ف میزیسطح من نیب ینشانگر ارتباط

 فیبرومیالژی می باشد.

را در بیماران به طور  *در این مطالعه، این موضوع بررسی شده است، که مصرف موضعی منیزیم می تواند عالئم فیبرومیالژی

 1 )روغن منیزیم( داده شد و از آن ها خواسته شد، کهزن بیمار اسپری منیزیم کلرید  27قابل توجهی بهبود بخشد. در این مطالعه، به 

بیماران در هفته دوم و چهارم ارزیابی شد.  *پاف به دست یا پا اسپری کنند. عالئم فیبرومیالژی 2هفته و هربار  2و  بار در روز

این  حاصل شد ومانند کاهش خستگی، رفع درد مفاصل و عضالت بیماران  عالئم بهبودی قابل توجهی درنتیجه تحقیق نشان داد، که 

موضوع ثابت کرد، که منیزیم کلرید می تواند در اندام های فوقانی و تحتانی بدن )دست ها و پاها( استفاده شده و در بیماران مبتال به 

 می باشد.مفید  *فیبرومیالژی

 طریقه مصرف:

روز پس از شروع استفاده، از خوابی راحت و  17الی   7پا اسپری نمایید. پس از دقیقه قبل از خواب، بر روی ساق  17هر شب 

 بدون استفاده از داروهای شیمیایی لذت ببرید. ،آرامش

 توجه:

 خارجی استعمال

 .باشد نمی دارو محصول این

 .است شیمیایی مواد و الکل، نگهدارنده مواد فاقد محصول، این

 .ندارد جنسیتی و سنی محدودیت آن، مصرف

 .نمایید خودداری دهان داخل و چشم با تماس از

 .دهید قرار کودکان دسترس از دور

 .شود نگهداری خنک و خشک جای در

 

 منابع:

1. Nica, A. S., Caramoci, A., Vasilescu, M., Ionescu, A. M., Paduraru, D., & Mazilu, V. (2015). 

Magnesium supplementation in top athletes-effects and recommendations9 Sports Medicine 

Journal/Medicina Sportivâ, 11(1)9 
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 پی نوشت:

 شود. یو اختالالت خواب مشخص م ی، افسردگ یکه با درد مزمن ، خستگ ،سندرم است کی یالژیبرومیف*فیبرومیالژی: 

 متصل ریز درون غدد دستگاه به هیپوفیز غده   کمک با را عصبی دستگاه که مغز است، در ای غده*هیپوتاالموس: هیپوتاالموس 

 .کند می

 دستگاهکه  بوده، خودگردان عصبی دستگاه از بخشی ،ارادی عصبی دستگاهیا  سمپاتیک عصبی دستگاه*فعالیت سیستم سمپاتیک: 

 کند.می  تر آماده فرار یا نبرد برای را انسان شده، تر فعال استرس حالت در سمپاتیک عصبی

 ت،دندری به را خود پیام عصبی سلول یک آن راه از که ،است هاآکسون همه پایانه   در زیستی ساختار یک سیناپس*سیناپس مغزی: 

 .فرستد می غده یک یا ای ماهیچه سلولی یا دیگر عصبی ی یاخته یک اکسون یا سلولی جسم

 از بخشی مواد این. شوندمی آزاد آدرنال گره از و شده محسوب گریز و جنگ هایهورمون جزو هاآمین کاتکول*کاتکول آمین: 

 .شوند می ترشح استرس به پاسخ در و هستند سمپاتیک عصبی سامانه

 .شوند می اختهس کلیوی فوق غده قشری بخش در که ،شود می گفته استروئیدها از گروهی به گلوکوکورتیکوئیدها*گلوکوکورتیکوئید: 

 .هدد کمپلکس ترکیب و کرده برقرار پیوند مرکزی فلز با که ،شود می گفته یونی یا مولکول به شیمی در لیگاند*لیگاند: 

 انندم مواردی در بدن نیاز افزایش یا گلوکوکورتیکوئیدها سطح کاهش دنبال به اغلب که، است هورمونی*آدرنوکورتیکوتروپین: 

 .شود می آزاد هیپوفیز قدامی بخش از استرس

 و پروستاسیکلین ،پروستاگالندینمانند  بدن التهابی های میانجی تولید در ساختاری های آنزیم ترین مهم از*سیکلواکسیژناز: 

 .است ترومبوکسان

 شد.می باو ایجاد آرامش در اعصاب  یادگیریحافظه و  گیری شکل در موثر عصبی مسیرهای سیستم: سرتونرژیک و گابانرژیک *

 لحظه در هااندام پرش یا خواب در غیرطبیعی حرکت نوع هر قبیل از اندام حرکت ای دوره اختالل: اندام حرکت ای دوره اختالل *

 .است شدن بیدار یا خوابیدن


