
 روغن چریش یا نیم نال:

 د،یاس کیهگزادکانوئ ک،یلیسیسال دیاس ن،یکاتچ د،یاس کیچرب، گال یدهایتانن، اس ن،یمبین ن،ینیمبین یدارا م،ین ای شیروغن چر

 یزمغذیر ک،یفاتیآل باتیتانن ها، ترک ن،یکومار دروکلون،یه یآن ها، د یدهایکوزیو گل دهایفنول ها مانند فالونوئ یپل دها،یمونوئیل

 ،یدانیاکس یآنت ،یخواص حشره کش یبوده، که دارا ولیمباندی، کاروتن ها و نC نیتامیو ن،یاسین ن،یامیت آهن، م،یمانند کلس ییها

ورزشکاران، رفع آکنه، اگزما،  یپا یبه خصوص رفع قارچ ها ،یضدقارچ ،یضدباکتر ،یروسیضدو ،یضدقارچ ،یضدالتهاب

و  نیرفع چ ،یپوست یو زخم ها یسوختگ ،یدگیبر امیالت ،یمنیا ستمیس نندهک میرفع آبله مرغان، تنظ ،یرفع التهابات پوست س،یازیپسور

ضدتغذیه و دورکننده حشرات، رفع  ،یرفع شوره، رفع خارش پوست سر، خواص تخم کش ،یچروک و شوره سر، رفع بثورات پوست

بدن،  یمنیا ستمیدهنده س شیافزا ،یپوست یها یماریرفع ب ،یاختالالت پوست ریو سا یپوست یخارش و سوزش پوست، رفع عفونت ها

 و غیره می باشد. کننده زخم میترم

 یعضالن یها یماریآرتروز و ب سم،یشود و در رفع رومات یها و مهار التهاب، درد و ورم م نیروغن باعث مهار سنتز پروستاگالند نیا

 چگونهیکامال سازگار با پوست بوده و بعد استفاده و مصرف، ه ش،یچر یاهیتواند کامال موثر عمل کند. روغن گ یبدن م یها یو کوفتگ

موثر در رفع عفونت  یتوان به عنوان روغن یالبراتوار نال را م میکند. روغن ن ینم جادیپوست ا یرو تیساسح ایو  یعوارض جانب

 .فوق العاده آن در نظر گرفت یکنندگ یص ضدعفونخوا لیبه دل یروسیو و ییایباکتر ،یقارچ یها

بافت  جادیپوست را حفظ کرده و باعث ا یارتجاع تیچرب است و با سنتز کالژن، به مرور خاص یدهایاس یحاو ش،یچر ای مین روغن

 .کند یم یریپوست جلوگ یشود و از خشک یمرطوب و نرم پوست م

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

 

 :نال مین ای شیعمده روغن چر یها یژگیو

 زودرس موها یدیاز سف یریو جلوگ زشیرفع شوره، ر 

 پوست یو چروک ها نیو رفع چ یکالژن ساز کیتحر 

 و نرم نمودن آن ها دهید بیآس یموها میکمک به ترم 

 

 :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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