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 منیزیم:

آمدن ارزش  نییباعث پا ند،یآ یبه عمل م یاورزشمدرن ک یکه با روش ها ییاستفاده از غذاها ایشده  یفرآور ییمصرف مواد غذا

، منیزیم می پر اهمیت یکی از این مواد معدنی داده است. شیافزا یریرا به طور چشمگمواد معدنی به  ازیآن ها شده و ن ییغذا

 باشد.

اختالل در انسان مربوط است.  نیمختلف است و کمبود آن با چند یکیولوژیب یندهایفرآ یبرا یضرور یزمغذیر کی م،یزیمن

 ،یستاز جمله سعضالت و اختالالت مختلف  یگرفتگ جادیامانند  یاز مشکالت سالمت یاریدر بس یعامل اصل ،یماده مغذ نیکمبود ا

 زشیر ،یبخوا یب گرن،یو م ردسرد، دندان یدگیاستخوان، پوس یپوک ،یآرتروز، افسردگ ابت،یاضطراب، د ،یو قلب یاختالل تنفس

الت مشک ،یعروق یها، سفت شدن عضالت و مفاصل، مشکالت قلب چهیو اسپاسم عضالت و ماه یمو، آسم، درد اسکلت یدیمو، سف

(، قراریب یپاها در طول شب )سندرم پاها یگرفتگ ،ی، اختالالت عصبکم شدن تمرکزو  کاهش عملکرد حافظه مر،یآلزا ،یتنفس

به  با عفونت مبارزه کرده و همچنین میزیمن باشد. یممرگ  یحت دتریدر موارد شد* و یالژیبرومیف ،ینرژعروق، کمبود ا یگرفتگ

 شود. یمطرح م یریمبارزه با پ یبرا یعنوان عامل
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 در یماده معدن نیرا مهمتر میزیاز افراد من ی. در واقع، برخستندیروزمره ن یدر زندگ میزیاز مردم متوجه نقش مهم من یاریبس

سال،  56 یدرصد مردم مسن باال 04 دارند. میزیدرصد افراد کمبود من 04از  شیشود که ب یزده م نیدانند، اما تخم یم  میرژ

 افتیدارند. اکثر کودکان و نوجوانان، قادر به در یو سکته مغز یقلب یها یماریاز فشار خون، ب یبه عنوان پارامتر میزیکمبود من

 دارند. میزیدرصد از دختران نوجوان، کمبود من 65. ستندین میزیمن یبرا نیگزیجا ییاز مواد غذا میزیمن

 

 

 

می باشد. این ترکیب، که در طبیعت به شکل بلورهای جامد سفید  2MgClترکیبی از منیزیم و کلر با فرمول شیمیایی  د،یکلر میزیمن

توان در  یو موثر است، که از آن م یقو یبه اندازه ااین ترکیب  در معادن، کف اقیانوس ها و دریاها یافت می شوند.رنگ بوده، 

 توان استفاده کرد. یبوده، که م میزینوع من نیتر یسم ریو غ نیدتریمف دیکلر میزیمن استفاده کرد. زین یموارد اورژانس

به  شود. یت معضال یکمبود آن منجر به گرفتگ بنابراین دارد. یو انقباض عضالن یا چهیماه یعصب امیدر انتقال پ ینقش مهم میزیمن

ورود و خروج  میتنظ یبرا میزیدر حال تعادل با هم قرار دارند. من میو کلس میزیحفظ آرامش سلول، سطح من یطور معمول برا

داخل  میزیخارج از سلول و من میکلس یعیاست. در حالت طب یعضالن تیکننده فعال نییبوده، که تع یدر سلول ها ضرور میکلس

 ردتیرا وارد کرده و شد میندارند، سلول ها کلس یکاف میزیمن م،یحفظ تعادل کلس یکه سلول ها برا یسلول وجود دارد. هنگام

 هدوارد ش یاضاف ریکند، که مقاد یم یحالت سلول سع نیشود. در ا یاسترس در آن ها م جادیامل موجب اع نیکنند. ا یم تیفعال

 .کند یم دایپ میزیسلول، کمبود من نیجبران کند. بنابرا میزیبه سلول را با خارج کردن من میکلس

* یستیآنتاگون تیفعال ،یماده معدن نیدارد. ا یمرکز یعصب ستمیو درد س تیاز حساس یریدر جلوگ ینقش مهمهمچنین  م،یزیمن

 ،یعصب رندهیگ نیبا مهار ا میزیمربوط به انتقال درد است، دارد. من رندهی( که گNMDAآسپارتات )-D -لیمت-N یها رندهیدر گ

 میزیدارد. من رهیو غ یگرنیسردرد، حمالت م ،یقاعدگ یبهبود و کاهش دردها رد یدرد حاد و مزمن را برطرف و نقش به خصوص

 شود، که در کاهش درد موثر است. یم به سلول میکلس ونیتواند با مهار ورود  یم نیهمچن

ن خواص آ گریو حافظه از د یریادگیقدرت  شیبخشد. افزا یعملکرد حافظه و حافظه کوتاه مدت و بلند مدت را بهبود م میزیمن

 است.
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بر دستگاه  ،یبه صورت خوراک میزیمن مصرفباشد.  یگرم م یلیم 044 انیآقا یو برا یلیم 524خانم ها  یبرا میزیروزانه من ازین

ن جذب بد ،یدر روش خوراک میزیاز من یمیتا ن یسوم کیشود. فقط  یگذاشته و باعث جذب ناقص آن م ریها تاث هیگوارش و کل

 زین همعد یناراحت نیاست. همچنروش، اسهال  نیبه ا میزیاستفاده از من یها تیاز محدود یکیشود.  یاز بدن دفع م یشده و مابق

 قیبدن، از طر یقسمت ها ریدستگاه گوارش قبل از انتقال به سا قیاز طر یخوراک یموجود در مکمل ها میزیگزارش شده است. من

 .شود یو روده دفع م هیکل

  روغن منیزیم:

 
 

مورد نظر  را به بافت میزیاز من یشتریمقدار ب م،یزیمن یمصرف موضع باشد. یم میزیمن افتیراه در نیموثرتر ،کلرید میزیروغن من

 یشفاف و بدون بو بوده، که به سرعت از سطح پوست خشک م یعیما، این روغن رساند. یگردش خون م قیو از طر میبه طور مستق

 ماندگار است. ینداشته و به مدت طوالن خچالیدر  یبه نگهدار یازین بیترک نیشود. ا

 :میزیمن یخواص مصرف موضع
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ا به طور ر میزیرا کنار گذاشت و من ناشی از مصرف خوراکی یمشکالت گوارش یتوان تمام یم میزیمن یاستفاده از مصرف موضع با

هست، رسانده و به طور  ازیکه به آن ن ییرا درست به جا میزیروش، بافت ها را اشباع کرده و من نیکند. ا یوارد بدن م یموثر

انواع  یآسان، ارزان و مناسب برا من،یا ،یو خالص از آلودگ یعیبروش در دسترس، ط نیشود. ا یخون م انیوارد جر میمستق

 یارش مو خ تیحساس جادیپوست قابل تحمل و بدون ا یشود و مصرف آن بر رو یاز بافت بدن منتقل م عیسر یلیپوست بوده و خ

 ماند. یاز آن نم یا ماندهیکه باق یبه سرعت جذب پوست شده، به طور میزیروش، من نیباشد. در ا

 

 

و آرامش بخش عضالت کامال موثر  یبردن تنش عضالن نیپوست و در از ب یبردار هینرم شدن، لطافت و ال یبرا ،یموضع میزیمن

در منطقه  میزیسطح من شیپوست، باعث افزا یبر رو میزیاست. استفاده از روغن من رگذاریتاث زیاست. استفاده از آن در رشد مو ن

ت پاها، پوس یبررو میزیروغن من دنیبا مال یتواند به راحت یبرد، م یپا رنج م یکه از گرفتگ یفرد نیشود. بنابرا یمورد نظر م

به  میزیچند قطره از روغن من دنیتوانند با مال یو آرتروز، م سمیرا به بدن رسانده و باعث مهار درد شود. افراد مبتال به رومات میزیمن

رطرف و درد را را ب یتواند عالئم گرفتگ یعضالت، م یدر محل گرفتگ میزیمن وغنر دنیکنند. مال دایپ نی، قبل از خواب، تسکپوست

 کند. یکاهش درد موثر عمل م یپوست بدن جذب شده و بالفاصله برا قیبه سرعت از طر دیکلر میزیبهبود دهد. من

سرعت و  است، چون که درد عضالت را کاهش داده، التهاب کمتر شده یورزش تیدر فعال میزیاز روغن من جیرا اریاستفاده بس

 دیفم اریبسروغن  نیاز ا یو استفاده موضع میزیورزشکاران مجروح، مکمل من ی. براابدی یم شیسلول ها و بافت ها افزا یبازساز

 .است

شود و  یم ییسم زدا دنیبرد، بلکه باعث سرعت بخش یم نینه تنها درد عضالت را از ب رایموثر است، ز اریروغن در ماساژ بس نیا

 یاسپر .کند یم جادیدهنده گرم کننده و آرامش بخش ا نیتسک تیخاص م،یزیشود. روغن من یم بیدر مناطق آس میباعث ترم

 دهد. یکاهش منیز درد و التهاب پوست را  دیکلر میزیمن
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پوست موثر  یو جوان ینرم ،یو چروک پوست و بازساز نیتواند در رفع چ یرو م نیرطوبت پوست را افزوده و از ا م،یزیمن روغن

 پوست را بهبود ببخشد. یکشسان تیبوده و سالمت و خاص

 

 

ها کمک  خواندر است میبه جذب کلس میزیعضالت موثر است. من یتنش، استرس و سفت نیبه عنوان آرام بخش، در تسک میزیمن 

بافت  یبه عضله ساز یمزیکند. من یم جادیمفاصل را ا یمفاصل کمک کرده و سالمت یریانعطاف پذ یبه بهبود میزیکند. من یم

است، چرخه خواب متوقف شده و  نییپا یلیخ میزیکه سطح من یکند. هنگام یآن کمک م یابیسرعت باز شیو افزا یا هچیماه

  د.کن یرا دشوار م دنیخواب
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 جذب آن از طریق پوست: نحوهشواهد علمی مصرف موضعی منیزیم و 

 

 

قدند، کند. عموم معت یها عمل م ونیانتقال  یبرا یمانع انتخاب کیبه عنوان  ،*شاخی پوست هیباورند، که ال نیبر ا یعموم دگاهیاز د

 یها ونیشعاع  نیدهد. همچن یرا نم میزیمن یها ونیمانند  یاجازه نفوذ هر مولکول باردار ،یبا دارا بودن بار منف *یشاخ هیکه ال

 یاز غشاها میزیمن یها ونیشود، که عبور  یادعا م نیآب آن است و منجر به ا یاز شکل ب شتریبرابر ب 044آبدار،  میزیمن

 است. رممکنیغ بایتقر یکیولوژیب

 هیبخشد. اگرچه ال یسلول را بهبود م میزیمن تیشود و وضع یپوست جذب شده و وارد گردش خون م قیتواند از طر یم میزیمن

 یم میزیمانند من یفلز یها ونیدهند، که  یتواند مانع از انتقال مواد مختلف به بدن شود، اما مطالعات نشان م یم *پوست یشاخ

نتشر شده م *پوست یشاخ هیال یاعمال کنند، بر رو یسطح پوست یرا رو میزیکه روغن من یهنگام توانند از سطح پوست عبور کنند.

نفوذ کند.  *پوست یشاخ هی* از النوزومیاستراتوم اسپ قیتواند از طر یم یسطح پوست میزیکند. من یم جادیرا ا میزیاز من یا هیو ال

 یبه چرب میزیکند. سرانجام من یمتصل شده و اثر خود را اعمال م یسلول یها رندهیشده و به گ زهیمتابول میزیمرحله من نیدر ا

 رسد. یگردش خون منتقل شده و به بافت مورد نظر م ستمیو سپس س یرپوستیز

 هیال یگکپارچی ایو  یمو، آبرسان یها کولیپوست، فول یمرتبط با غدد چرب یرهایبه مس م،یزیمن یها ونیپوست به  یرینفوذپذ

از  ونیبور ع یعنی)انتشار ساده(  کی، با استفاده از قانون نفوذ ف*پوست یشاخ هیاز ال میزیمن یها ونیعبور  وابسته است. *یشاخ

 قیاز طر دیفقط با م،یزیمن ونیدهد.  یبا غلظت کمتر )داخل پوست( رخ م یا هیپوست( به ناح ی)رو ونی شتریبا غلظت ب یا هیناح

 غدد عرق عبور کند. قیآن و احتماال از طر یدیپیل یمو و فضا یها کولیفول نیب یها درمیاپ

در واقع فولیکول های مو، سهم قابل توجهی در نفوذ را تسهیل می کند.  *منیزیم به داخل الیه شاخیفولیکول های مو نفوذ یون 

ر فولیکول های مو به طو پوست عمل می کند. فولیکول های مو، به عنوان مسیر اصلی نفوذ یون های منیزیم از طریق منیزیم دارند.

 .قابل توجهی در نفوذ منیزیم نقش دارند

خواسته شد، که  میزیمن نیینفر با سطح پا 65از  یانجام شده است. در مطالعه ا میزیمن یدر مورد جذب موضع یاریبس یمطالعات

دازه ان میزیمن یخون، سطح داخل شیاستفاده کنند. پس از آزما شانیکل بدن و پاها یبر رو قهیدق 24را روزانه حدود  میزیمن یاسپر

 داشت. یقابل توجه شرفتیپ %56نفر آن ها، به اندازه  65نفر از  62 یسلول میزیشد و سطح من یریگ
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سرم و ادرار در  میزیپس از استفاده، سطح من هفته استفاده کردند. 2به مدت  میزینفر از شرکت کنندگان از کرم من 26 یشیدر آزما

 156درصد و در ادرار آن ها،  0560در خون،  میزیمن شیافزا زانی. مافتی شیافزا یبه طور قابل توجه میزیمن نییافراد با سطوح پا

 .باشد یم *پوست یشاخ هیال قیاز طر میزیدهنده نفوذ و جذب من نشان نیا .باشد یدرصد م

 

 
 

 

 

نفر از  1بدن،  میزیو من میکلس یسطح سرم و کل نسبت ها یبر رو میزیمن یمصرف موضع ریتاث یبررس یبرا گرید یشیآزما در

 6155آن ها، به مقدار  میزیدرصد از سطح من 01هفته،  62در کل بدن و به خصوص پاها استفاده کردند. پس از  میزیمن یاسپر

 50را گزارش داده و  میو کلس میزیسطح من یدرصد از نسبت تعادل 2652افراد رشد  یبود. به عالوه همه  افتهی شیدرصد افزا

شان ن ومینیو آلوم ومیمانند کادم یمواد سم ییاز سم زدا یشواهد قابل توجه ،میزیمن یپس از استفاده از اسپر ماران،یدرصد از ب

عال را از ماده ف یشتریدارد و درصد ب یدستگاه گوارش قیرو دفع آن از ط میزیمن یبا مصرف خوراک سهیقابل مقا جینتا نیدادند. ا

 .رساند یبدون عبور از کبد و معده، را به محل مورد نظر م

و باقت  یعصب ،یعضالن یدر سلول ها میزیاز کمبود من یکه ناش یکاهش عالئم درد موضع یبرا میزیثابت شده، که من ،یاختراع در

را  یریاز نفوذپذ ییروش، سطح باال نیاستفاده کرد. ا میزیمن یتوان از کرم موضع یجهت م نیکند. به ا یاست، کمک م یوندیپ
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و سطح و محل درد کنترل کند. پس از استفاده از کرم  تیا را با توجه به اولومصرف دوزه زانیتواند م یفراهم کرده و فرد م

 .ابدی یکاهش م یبه مقدار قابل توجه یدرد موضع م،یزیمن

 62مرد و  60* )کیآتوپ تیفرد مبتال به درمات 54مشاهده کردند.  یرا با روش مصرف موضع میزیمحلول نمک من ریتاث یمقاله ا در

را  یفرو برده و ساعد بعد یدر محلول نمک قهیدق 66ساعت را به مدت  کیصورت که در ابتدا  نیقرار گرفتند. به ا یزن( مورد بررس

در بهبود التهاب و  ییباال یهفته بعد از آن گزارش شد، که اثربخش 5فرو بردند.  یماده معدن چیبدون ه ببه عنوان کنترل، فقط در آ

مدت از آن ها خواسته شد، که  نیا یپوست دارد. در ط یو خشک یزبر س،یازیپسور ،یقرمز ،*یتماس تیدرمات ،یالتهاب یها یماریب

شناخته  یسد پوست میو ترم ریتکث یبرا یمیزیمن یکه نمک ها یی. از آن جاندپوست خود استفاده نکن یاز هرگونه نرم کننده بر رو

با  سهیو التهاب پوست را در مقا یو کاهش زبر یعملکرد سد پوست ،یبه طور قابل توجه میزیمن یباشد، استحمام در محلول نمک یم

را  در آن ها تحمل شده و پوست یبه خوب ینمکاستحمام در محلول  نیکند. همچن یو پوست را مرطوب م دهیگروه کنترل بهبود بخش

 نکرد. کیتحر

 

 

 نیشد. هدف از ا ی* بررسیالژیبرومیمبتال به ف مارانیب یزندگ تیفیک یبر رو دیکلر میزیمن یاثرات مصرف موضع گر،ید یقیدر تحق

 ماریب 04از  ش،یآزما نیدر ا ر؟یخ ایدارد  یماریب نیبهبود ا یبر رو یریتاث ،یبه صورت موضع میزیبود، که مصرف من نیاختراع ا

ته داده و از آن ها خواس دیکلر میزیمحلول من یحاو یاسپر یبطر کیهر خانم،  یاستفاده شد، که برا *یالژیبرومیف یماریخانم با ب

 یدر سرم و سلول ها میزیسطح من ،*یالژیبرومیف یماریهفته مصرف کنند. در ب 0پاف از آن را دو بار در روز و به مدت  0شد، که 

 نیپوست کامال جذب شده و ا قیاز طر د،یکلر میزیدهد، که من ینشان م جینتا ه،هفت 0. پس از ابدی یکاهش م ماریافراد ب یا چهیماه

 ها را شاهد بودند. در چهیو کاهش درد مفاصل و ماه یکاهش خستگ ،یاسپر نیپس از استفاده از ا نیدهد. همچن یرا بهبود م یماریب

 .باشد یم میزیگرم من یلیم 044دو بار در روز، معادل  د،یکلر میزیمن یپاف از اسپر 65شده، که  انیب نیمقاله، همچن نیا
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شده  لیشکمنافذ ت قیتواند به طور بالقوه از طر یآبدار م میزیمن ونیکه  م،یرس یم جهینت نیگزارش شده، به ا قاتیتوجه به تحق با

دهند، که  یگزارشات نشان م نیا نیمو، به پوست نفوذ کند. همچن کولیبا استفاده از فول ای یدیپیل یدر غشا ینیپروتئ یواحد ها ریز

 عبور کنند. یبا بار منف *پوست یشاخ هیال ازتوانند  یها م ونی

 

 

 اثبات بر موثر بودن روش مصرف موضعی: -روش اندازه گیری منیزیم

 

 

 

 یمتفاوت کردیاز رو یکنند. در پژوهش یم یادرار افراد بررس ایسطح آن در سرم  م،یزیسطح من یریاندازه گ یها شیهمه آزما در

 میزی، حضور و جذب من(EDS) *کسیپرتو ا یپراش انرژ یسنج فیبه نام ط یرا با استفاده از روش میزیاستفاده شد. آن ها سطح من
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 یاز داوطلبان را جمع آور یکردند. آن ها تعداد یریمخاط دهان اندازه گ یشده بافت پوشش دهیراشت یرا در سلول ها یداخل سلول

 یعارضه جانب چگونهیماه استفاده کنند. ه 0دوبار در روز و به مدت  د،یکلر میزیمن یموضع یکرده و به آن ها گفته شد، که از اسپر

 افتهی شیدرصد افزا 644در حدود  یداخل سلول میزیداد، که من شانن EDS یسنج فیط لیو تحل هینشد. تجز دهیپس از مصرف د

 یاز هرگونه عارضه جانب یروش کارآمد، موثر و عار کیتواند  یپوست، م قیاز طر میزیدهد، که جذب من یموضوع نشان م نیاست. ا

 .باشد

ی نموده است. این اسپری حاو اسپری روغن منیزیمبا توجه به خواص ذکر شده در فوق، البراتوار اکسی درم موفق به تهیه و تولید 

 ندارد. ن عارضه جانبی پوستیهیچگونه محدودیت سنی و جنسیتی و همچنیمنیزیم کلرید و عصاره جلبک دریایی دونالی یال بوده و 

(، نیاز روزانه بدن به این ماده معدنی را تامین Transdermal، مکملی غیر خوراکی است، که با جذب پوستی )اسپری روغن منیزیم

ین ا کرده و در تسکین دردهای عضالنی و ماهیچه ای، بهبود گردش خون، رفع خستگی و سایر مشکالت نقش مهمی را ایفا می کند.

 ، با جلوگیری از مشکالت گوارشی و بدون اثر ملین، کمبود منیزیم را در کوتاه ترین زمان جبران می کند.اسپری

 لیحال، به دل نیشوند. با ا یاست، که در آب حل م میزیمن دیکلر یروغن تنها دانه ها نی. استین یروغن واقع کی میزیروغن من

 شود. یان روغن شناخته مروان بودن و حالت چرب بودن آن، به عنو

     

 

 ترکیبات موثر در اسپری روغن منیزیم:

 

 

 .درباره آن پرداخته شد لیباشد، که به تفص یم دیکلر میزیمن ،یاسپر نیبه کار برده شده در ا بیترک نیاز موثرتر
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 .باشد یم الی یدونال ییایدر جلبک م،یزیروغن من یموثر موجود در اسپر بیاز ترک گرید یکی

برخوردار هستند. جلبک  یاریبس تیاز اهم یو پزشک ییدارو ،یانسان ها، مواد صنعت ییبه عنوان مواد غذا ،ییایدر یها جلبک

 یدهایاس ژهی)به و دهایپی، لA  ،C ،Bیها نیها، پروتئ نیتامیاز و یجلبک غن نیهستند. ا ییایدر یاز انواع جلبک ها یکی ال،ی یدونال

ه ب یاجزا لیباشد. به دل یم رهیو غ نهیآم یدهایاس ،یآهن، مس، رو م،یکلس م،یزیمن یها یزمغذیها، ر هچرب اشباع نشده(، رنگدان

 یاریو رفع بس ی مفاصل و استخوان هاو سایر دردها تواند در رفع سردرد یم خاصیت ضد التهابی داشته و جلبک نیکار برده شده، ا

و  *پوست یشاخ هیبه ال ینآبرسا تیجلبک با خاص نیدارد. ا زین یگریخواص فراوان د الی یها استفاده شود. جلبک دونال یماریاز ب

و چروک  نیپوست، رفع چ یو کم آب یحفظ آب موجود در پوست، در مرطوب کردن، آبرسان و صاف کننده پوست، رفع زبر

 .در رفع آکنه موثر است یو ضد التهاب یضد باکتر تیخاص لیو به دل یپوست

ا ر یپوست یزخم ها یآزاد و بهبود دهندگ یها کالیو مقابله با راد یدانیاکس یبوده و خواص آنت E نیتامیو یحاو ال،ی یجلبک دونال

 باشد. یبه پوست م یانتقال مواد معدن یمناسب برا یجلبک، ناقل نیدارد. ا

 

 

 خواص اسپری روغن منیزیم:

 
 بدن تامین کمبود منیزیم 

 آرام بخش و رفع خستگی 

  تسکین دردهای ماهیچه ای و عضالت بعد از فعالیت ورزشی 

 اسپاسم و گرفتگی پاها سوزن سوزن شدن، رفع 

 ایجاد خواب آرام و رفع بی خوابی 

 رفع ریزش و سفیدی مو 
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 رفع سردرد و میگرن 

 مرطوب کننده و رفع چین و چروک پوستی 

 و رفع انقباضات عروقی تنظیم کننده و بهبود دهنده گردش خون 

 تسکین دردهای مفاصل در آرتریت روماتوئید و آرتروز 

  تسهیل جذب ویتامین های گروه کمک به جذب کلسیم وB و افزایش انرژی سلولی 

 قابل استفاده برای کودکان و زنان باردار 

 

 

 

 

 

 طریقه مصرف:
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به منظور تامین منیزیم بدن، روزانه یکبار برروی پوست، ساق پا، پشت، سینه و در زمان احساس درد در ماهیچه ها، خستگی، اسپاسم 

 بار برروی موضع اسپری نمایید. 5الی  2ورزش، عضالنی و یا بعد از 

 توجه:

 
 استعمال خارجی

 .باشد یمحصول دارو نم نیا

 .است ییایمی، فاقد الکل و مواد شاین محصول

 .ندارد یتیو جنس یسن تیآن، محدود مصرف

 .دیینما یتماس با چشم و داخل دهان خوددار از

 .دیاز دسترس کودکان قرار ده دور

 شود. یخشک و خنک نگهدار یجا در
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 پی نوشت:

 
 

واب و اختالل خ یکه با درد در سطح گسترده، نقاط حساس، خستگ ،مزمن است یعضالن-یک سندرم درد اسکلتی: یالژیبرومیف*

 .شود یمشخص م

 یهارندهیگ که در سلول با اتصال به ،دارو است یا گونه ای یسلول رندهیبا گ وندیقابل پ ییایمیش و ماده گاندیل یوع*آنتاگونیست: ن

در  ستی. آنتاگونشودی سلول نم یپاسخ و واکنش از سو گونه چیباعث ه یول ،را انجام داده رندهیگ-گاندیل وندیآن سلول عمل پ
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 فعال( مانع از اتصال و عمل تیبا مسدود کردن محل اتصال )سا یول ،در سلول است ستیآگون کیعمل  دکنندهیتقل یفارماکولوژ

 .کند ینم ریتأث یول ،دهدیبه اصطالح عمل را انجام م ای و گرددی.م ستیآگون

از پوست ملتهب، قرمز، ترک خورده و زمخت  ییهاکه قسمت ،است یپوست یماریب ینوع کیآتوپ تیدرمات: کیآتوپ تیدرمات*

 همراه است. یو با خارش پوست شودیم

 تیدرمات نگونهیموجب ا ،و هر گونه اصطکاک پوست ،ییایمیها و مواد شحالل نده،یتماس مکرر با آب، مواد شو*درماتیت تماسی: 

 عارضه پوست قرمز شده، خارش دار است. نیشود. در امی 

 اشد.می بیا الیه خاردار  نوزومیاستراتوم اسپ، که یکی از این الیه ها، شده است لیتشک هیال 6از پوستی  درمیپ: انوزومیاستراتوم اسپ*

در برابر کشش و  درمیسبب مقاومت اپاین الیه، . شوندی نام خوانده م نیبه ا هیال نیها در ا سلول توپالسمیشکل خاص سدلیل به 

 .شودی م یکیمکان یتروما

ماس مداوم در ت یکیطور مکان که به یا هی. الشود یسطح روپوست در پوست انسان گفته م هیال نیتری به خارجالیه شاخی پوست: *

 می باشد. مرده و فاقد هسته یهاو مملو از سلول کنندی م جادیمختلف با آن اصطکاک ا اءیاطراف است و اجسام و اش یایبا دن


