
 :نال روغن گل راعی

 یبرا یانسان دارد. گل راع یپوست، مو و سالمت یبرا یاریشود، خواص بس یشناخته م زین قونیکه تحت عنوان هوفار یگل راع

 تیفعال رایگزارش شده است. اخ یعفون یها یماریآن در رفع ب یباشد و استفاده  یارزشمند م یکیولوژیو ب ییایمیمهم ش یجنبه ها

)  ینونیآن شامل مشتقات آنتراک ییایمیش یشود. اجزا یم دهیسنج یو قارچ ییایباکتر ینژادها از یآن در برابر تعداد یکروبیضد م

از مقدمات، پمادها، کرم ها و  یباشد. انواع متنوع یفرار م یتانن ها و روغن ها دها،یترپن ها، فالونوئ یها(، سزکوئ انترونینفتود

 یکیولوژیاز اثرات ب یگسترده ا فیط یگونه ها مشخص شده است که دارا نیجدا شده از ا باتیشده با آن ها و ترک ایمه یعصاره ها

تواند  یخام م یعصاره ها یضد باکتر تیهستند. فعال یکروبیو ضد م یروسیضد و تیزخم، فعال یمانند اثرات بهبود دهندگ ییو دارو

 نیاست. ا نیپرفوریشده تا به امروز تتراکتون و ه جدا یزخم باشد. جز ضد باکتر یدهنده  امیبه عنوان الت اهیمربوط به استفاده از گ

 یدگیها و گز یسوختگ س،یازیتاول ها، اگزما، پسور ،یپوست یاز جمله زخم ها ییدارو یاز استفاده ها یگسترده ا فیط یدارا اهیگ

است.  یسم واناتیح شیها و ن یکوفتگ ،یپوست ی، تاول، ترک هازخم ها یو جا یپوست یزخم ها ،یو آفتاب سوختگ یها، رفع کبود

 یلب را جوش م یکند و زخم ها یکند، تورم را رفع م یها  را باز م یبخشد، گرفتگ یرا بهبود م یدرون یها بیآس اهیگ نیپماد ا

ضد  ،یزخم، ضد التهاب یاز جمله بهبود دهنده  ییها تیفعال اهیگ نیاست. ا دیتروما مف یاز آن برا یموضع یاستفاده  نیدهد. هم چن

 .دهد یرا نشان م یروسیو ضد و یکروبیم

فرار و  یتانن ها، روغن ها ن،یپرفوریها(، ه انترونی)نفتود ینونیمتنوع مانند مشتقات آنتراک باتیحضور ترک لیبه دل نیهمچن

 یعضالت بدن را باز کند و تورم، التهاب، قرمز یها یها و کوفتگ یرا بهبود بخشد، گرفتگ یدرون یها بیتواند آس یم دها،یفالونوئ

چرب، مرطوب کننده و نرم کننده پوست و  یدهایحضور اس لی، به دل قونیروغن هوفار ن،یبر ا عالوهو خارش پوست را رفع کند. 

پوست و  ییبایز شیپوست، افزا یو جوانساز میزودرس، حالت دهنده مو، ترم یریرفع پ ،یپوست یزخم ها ،یمو بوده و در رفع خشک

و آرتروز و از همه مهم تر کمک به  یو التهابات عضالن ردهاموها و پوست صورت، کمک به رفع د تیآن، کمک به شفاف یشاداب

 .کند یبهود زخم بستر کامال موثر عمل 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

 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 یبرا

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

 

 :نال قونیهوفار ای یعمده روغن گل راع یها یژگیو

 بدن نیعضال یها یو کوفتگ یرفع گرفتگ 

 پوست یو ترک ها یمرطوب کننده و رفع خشک 

 حشرات شیبهبود دهنده زخم، گزش و ن 
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