
 روغن سیاهدانه نال:

 ،یپوست یرفع زخم ها ،یپوست یرفع عفونت ها ،یمنیا ستمیس تیتقو ،یپوست یها یو سوختگ تیرفع سردرد، درمات یبرا اهدانهیس

و اگزما، رفع تورم  سیازیرفع پسور د،یروماتوئ تیآرتر ،یپوست یالتهاب ها سم،یرفع رومات ،یپوست یبردن آکنه و جوش ها نیاز ب

زودرس  یریآزاد، مرطوب کننده و نرم کننده، محافظ پوست و کمک به کاهش و رفع عالئم پ یها کالیراد بیو درد و کاهش آس

 .باشد یم رگذاریو تاث دیمف اریبس

 نه،یآم یدهایچرب، اس یدهایاس م،یپتاس م،یکلس ،یمعدن باتیچون ترک یباتیباال را به واسطه حضور ترک یروغن عملکردها نیا

 ،یضدالتهاب ،یدانیاکس ینقش آنت لیپوست و به دل یبرا دیمف یها یمغذ زیو ر  A ،B ،C  نیتامیها مانند و نیتامیو من،یپاراس

 .دهد یخود انجام م یضدقارچ ،ییایضد باکتر ،یروسیضدو ،یکروبیضدم

 س،یازیبهبود پسور یو حساس کمک کرده و برا دهید بیآس یپوست به خصوص پوست ها میو ترم یتوانند به بازساز یروغن م نیا

 ،یپوست یزخم ها یو جا یسوختگ امیجوش و اسکار، کمک به بسته شدن و الت یآکنه، جا ،ییایو باکتر یقارچ یاگزما، عفونت ها

آب و  یو از دست دادن مقدار باال یمانند خشک یبردن معضالت و مشکالت پوست نیب زپوست، ا رهیبردن لک و نقاط ت نیاز ب

 یبرا نیپوست، همچن یو درخشندگ تیاز آن، شفاف یالتهابات ناش نیو درمان آکنه و جوش صورت همچن یریشگیرطوبت پوست، پ

سر حفظ سالمت پوست سر و  وستمو، حفظ سالمت پ یدیسرعت رشد مو، رفع سف شیو رشد مو، کمک به افزا شیرو تیتقو

 .باشد یکارآمد م گریاز خواص د یاریبس

شما  یموها عیدهد و باعث رشد سر یم شیسر افزا هیدر ناح ژهیاست، که گردش خون را به و 6و  3امگا  یدانه حاو اهیس روغن

از  یناش یو چروک ها نیکردن و مرطوب نمودن پوست، رفع چ دراتهیه یدانه برا اهیموجود در روغن س یها نیتامیخواهد شد. و

صورت  یرو زیآن و کاهش خطوط ر یدانیاکس یخواص آنت لیبه دل دیمضر خورش نوراز  یزودرس ناش یریپ ایپوست و  یخشک

کرده و  هیموجود در پوست سر( را کتترل و موها را مرطوب، نرم، تغذ یدانه ، ترشحات سبوم )چرب اهیکند.  روغن س یکمک م

 .بخشد یموها را حالت م

تواند  یروغن م نیدهند. ا یرا نشان م یفنول ها، اثرات ضد درد و ضدالتهاب یحضور پل به سبب اهدانهیروغن س یموضع استفاده

صورت از بروز درد و التهاب  نیداده و بد شیرا افزا یضدالتهاب یها نیتنوکیسا دیرا مهار و تول یالتهاب یحدواسط ها دیتول

 .دارد سمیغضروف و استخوان و مهار رومات یها بیدر سرکوب آس یگسترده ا شنق نیبه عمل آورد. همچن یریجلوگ

ماده  چیه نکهیا لید، که به دلباش یشده در البراتوار نال م دیو تول هیته یاهی% گ100خالص و  ،یعیکامال طب، از روغن روغن نیا

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

 یاریو خواص بس دیبوده و فوا یاهی، کامال گروغن نید. اکن ینم جادیپوست ا یهنگام استفاده رو یمناسب بوده و عوارض جانب

 د.پوست سر، پوست بدن و مو دار ،یسالمت یبرا

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

 :دانه نال اهیعمده روغن س یها یژگیو

 جوش و اسکار یجا د،یو سرسف اهیسرس یرفع آکنه، جوش ها 

 و حساس دهید بیآس یپوست ها میپوست و کمک به ترم یرو یکننده ترشحات چرب میتنظ 

 زودرس موها یدیاز سف یریرفع و جلوگ 

 

 :مصرف قهیطر

سه بار در  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 نیطول روز از ا
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