
 روغن زردچوبه نال:

، C  نیتامیو و B6 نیتامیو م،یزیآهن، من م،یمانند پتاس یپوست دیمف یها نیتامیها و و یرمغذیحضور ز لیبه دل ن،یکورکوم ایزردچوبه 

از  بات،یترک نیکند. به سبب حضور ا فایرا ا یشما نقش مهم یو بهبود سالمت پوست و موها هیتواند در تغذ یتورمرون م-و آر

 یدر بسته شدن زخم، رفع آکنه، رفع سوختگ عیتسر ،یو بهبود درد، التهاب پوست یریشگیپ یبرا یعامل انتوان به عنو یزردچوبه م

و رفع  یدیو چروک پوست، بهبود رنگ پوست و موثر در روشن کردن، سف نیرفع چ ،یپوست یرفع لک ها ،یپوست یها و عفونت ها

 .استفاده کرد دیاشعه نور خورش درسان مانن بیمحافظ پوست از عوامل آس نیپوست و همچن یرگیت

است(، دارد  نیمالن یپوست یرنگدانه ها دیموثر در تول یمی)که آنز نازیروزیت میآنز تیدر مهار فعال یموثر اریزردچوبه نقش بس روغن

 یپوست یو روشن شدن پوست و رفع لک ها یدینقش داشته و موجب سف یپوست یرنگدانه ها دیتواند در کاهش تول یم قیطر نیو از ا

خارش، سوزش، تورم،  ،یقرمز س،یازیمانند آکنه، اگزما، پسور یدرمان التهابات و معضالت پوست یراب نیروغن همچن نیشود. ا

 یپوست گریو مشکالت د یع خشکدر رف ،یو نرم کنندگ یآبرسان تیخاص لیتواند به دل یموثر بوده و م یپوست یو زخم ها کاتیتحر

 .موثر باشد

ببرد.  نیپوست و مو را از ب ییایو باکتر یقارچ یتواند عفونت ها یموثر بوده و م یپوست یدر رفع عفونت ها ،یاهیروغن گ نیا

بردن استرس  نیکرده و به از ب یآزاد را خنث یها کالیتواند راد یبوده و م یدانیاکس یخواص آنت یدارا نیروغن زردچوبه همچن

 .کند یریشود، جلوگ یو چروک م نیچ جادیزودرس و ا یریاز آفتاب که منجر به پ یناش یها بیو آس ویداتیاکس

 ییبایبوده و در بهبود سالمت و ز رگذاریتاث اریشما بس یپوست و موها تیو شفاف یدرخشندگ جادیتواند در ا یروغن م نیا نیهمچن

تواند منجر به نرم کردن عضالت و مفاصل شده  یزردچوبه ، م یعیو طب یاهیاز روغن گ یباشد. استفاده موضع یم دیپوست و مو مف

مضر باشد. زردچوبه، به لطف خواص ضد  ییایمیش یداروها یبرا یمناسب نیگزیو درد آن ها، جا ورمبردن التهاب، ت نیو در از ب

 یم زیو اگزما ن سیازیمانند پسور یطیشرا نیقادر به تسک یپوست کمک کند و حت یها و قرمزتواند به کاهش لک  یخود، م یالتهاب

است، را مهار  یو چروک پوست نیچ جادیکالژن و ا بیرا که مسئول تخر دازیالورونیاالستاز، کالژناز و ه یها میآنز نیباشد. همچن

 .باشد یپوست موثر م یارتجاع تیو قابل یریرو در انعطاف پذ نیکند و از ا یم

ماده  چیه نکهیا لیباشد، که به دل یشده در البراتوار نال م دیو تول هیته یاهی% گ100خالص و  ،یعیروغن، از روغن کامال طب نیا

 نیهمه افراد با انواع پوست ها و در تمام سن یندارد، برا یرسان و مواد سم بیآس ییایمیمانند نگهدارنده، مواد ش یگرید یافزودن

 یبرا یاریو خواص بس دیبوده و فوا یاهیروغن، کامال گ نیکند. ا ینم جادیپوست ا یهنگام استفاده رو یجانبمناسب بوده و عوارض 

 پوست سر، پوست بدن و مو دارد. ،یسالمت

 :اشاره کرد ریتوان به موارد ز یآن م یها یژگیو نیتر یدارد، که از اصل یاریها و خواص بس یژگیروغن و نیا

 :عمده روغن زردچوبه نال یها یژگیو

 یپوست یکننده، روشن کننده و رفع لک ها دیسف 

 سیازیموثر در رفع اگزما و پسور 

 پوست یبردن آکنه و جوش ها نیو موثر در از ب یپوست یرفع عفونت ها 

 نرم کننده عضالت و مفاصل 

 

 :مصرف قهیطر

سه بار در طول  یدو ال دیتوان یخود ماساژ داده، تا جذب شود. م یمورد نظر زده و با انگشت ها هیناح یاز روغن را بر رو یمقدار

 .دیمحصول استفاده کن نیروز از ا

 

 توجه:

 .باشد یمناسب م یاستفاده موضع یروغن، تنها برا نیا



 .شود ینگهدار دینور خورش میخشک، خنک و دور از تابش مستق یجا در

 .دیاز دسترس کودکان قرار ده دور

 .دیکن یتماس با داخل چشم خوددار از
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