
 روغن زنجبیل نال:

دردناک،  یقاعدگ ای سمنورهیبهبود د ،یو عضالن یاسکلت یها یماریرفع و بهبود آرتروز، رفع مشکالت و ب یتوان برا یم لیاز زنجب

 یحضور تعداد لیو به دل باکتلایر یآنت ،یکروبیضدم ،یضدالتهاب ،یدانیاکس یآنت ،یحاد و مزمن، به سبب خواص ضددرد یرفع دردها

از  یریو جلوگ ژنازیاکس کلویس یها میو آنز نیو مهار سنتز لکوتر نگرونیشوگائول، پارادول، ز نجرول،یگ رینظ ییایمیش باتیاز ترک

 .( استفاده کردیالتهاب یآلفا )حد واسط ها یو فاکتور نکروز تومور نینترلوکیا دیتول

 یاستفاده م لیکه از زنجب یدر افراد یورزش نیاز تمر یناش یعضالن یدهد، که درد آرتروز و دردها یمطالعه نشان م کی جینتا

 نینرم کننده عضالت، از ب سم،یاز رومات یناش یروغن در بهبود و رفع درد ها نی. از اافتیکاهش  یکردند، به طور قابل مالحظه ا

 .توان بهره برد یدهنده م نیو به عنوان تسک یعضالن یها یها و گرفتگ یبردن کوفتگ

تواند دردها  یروغن م نی. استیمسکن ضددرد و ضدالتهاب ن ییایمیش یبه مصرف داروها یازین گرید ل،یاستفاده از روغن زنجب با

معده  تی)با توجه به حساس یخوراک یبه مصرف داروها ازیو ن یعوارض جانب جادیو مفاصل را بدون ا یعضالن ،یو التهابات عصب

 .دی( برطرف نمایارو در روش مصرف خوراکد یافراد و جذب ناکاف یو روده برخ

 یضدالتهاب و رفع التهابات پوست ،یپوست یتواند در رفع عفونت ها و زخم ها یبوده و م یکنندگ یخواص ضدعفون یروغن دارا نیا

و  دیاز تابش نور خورش یناش یپوست یرفع لک ها یبرا یعیطب دانیاکس یآنت ،یفنول باتیو مفاصل موثر بوده و به سبب حضور ترک

نقاط پوست، به جز  یتمام یتوان بر رو یرا م لیباشد. روغن زنجب یم یعوارض جانب جادیبدون ا ،کننده پوست دیروشن کننده و سف

 .آن بهره مند شد یموها و پوست سر استفاده نمود و از خواص بالقوه  یبر رو نیاطراف چشم ها و همچن

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 جادیت اپوس 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

 :نال لیعمده روغن زنجب یها یژگیو

  پوست یکننده و کمک به آبرساننرم کننده، مرطوب 

 کننده رشد مو تیخون پوست سر و تقو انیدهنده جر شیافزا 

 ها چهیمفاصل، عضالت و ماه یرفع درد، التهابات و گرفتگ 

 

 :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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