
 محلول و پد الک پاک کن نال:

از پرطرفدارترین محصوالتی که در انواع محصوالت آرایشی بهداشتی مربوط به ناخن مشاهده می شود، انواع محصوالت الک پاک 

ریموو کردن در واقع محصوالتی هستند، که برای پاک نمودن و کن می باشد. الک پاک کن ها همانطور که از نام آن ها پیدا است، 

الک ناخن ها مورد استفاده قرار می گیرند. امروزه انواع بسیاری از این محصوالت در بازار موجود می باشد، ولی با توجه به نوع 

 وت های بسیاری بین آن ها قائل شد.، می توان تفاو بسته بندی آن ها ترکیبات استفاده شده در فرموالسیون آن ها

 

 شده اند؟ الک پاک کن ها از چه ترکیباتی ساخته

ک پاک کن، بسیار در گذشته تمامی الک پاک کن های موجود در بازار، حاوی استون و اتیل استات بود و حتی استون به عنوان ال

اما با توجه به اینکه به مرور زمان  شد. می عرضه و تولید کن پاک الک عنوان هب هایی شیشه درشناخته شده بود، به طوری که آن 

محصوالت سازگار با پوست و ناخن و فرموالسیون هایی حاوی ترکیباتی جهت افزایش رشد و دوام ناخن ها افزایش توجه به انواع 

یافت، امروزه برای بهبود کیفیت الک پاک کن ها از ترکیباتی بی خطر، ایمن و غیر سمی برای پوست و ناخن استفاده می شود، که 

ات استفاده مداوم اتیل است ارض جانبی نیز برای شخص استفاده کننده نخواهند داشت.عالوه بر تاثیرگذاری در پاک کردن الک ها، عو

ز در برخی محصوالت که امروزه این ترکیبات نیو حتی احتمال دارد،  و استون که در فرموالسیون الک پاک کن ها موجود بودند

همچنین بوی این ترکیبات نیز آزاردهنده می  کند.وجود داشته باشند، ممکن است، به ناخن ها و پوست اطراف آن ها آسیب وارد 

 باشند. در زیر به طور کامل تری در مورد این ترکیبات مضر توضیح داده شده است:

 استون:

است، که داخل برخی فرموالسیون الک پاک کن ها و رنگ برها استفاده می شود.  یکی از معروف ترین حالل های بسیار فرار

خی عوارض جانبی ناشی از مصرف مداوم آن، استفاده از آن محدود شده است و تولید کنندگان سعی می کنند امروزه به دلیل بروز بر

  که از حالل هایی دیگر استفاده کنند، که به پوست و ناخن آسیبی وارد نکند.

 استات: اتیل

 و می تواند در الک پاک کن ها برایگیر بوده حاللی از خانواده استرها بوده و کامال بی رنگ می باشد. این ماده بسیار فرار و آتش 

 پاک کردن رنگ و الک استفاده شود.

 با پوست مکرر تماس از تماسی رماتیتدر صورت استفاده مداوم می تواند باعث درماتیت تماسی تحریک کننده )نوعی داما این مواد 

، استفاده از لوازم آرایشی نامرغوب و برخی مواد حاصل می شود.( و درماتیت تماسی آلرژیک )نوعی از درماتیت شوینده مواد

تماسی که باعث خارش، خشکی، پوسته پوسته شدن و نقاط قرمز رنگ روی پوست می شود. این بیماری از واکنش نسبت به مواد 

، مواد شوینده و غیره ایجاد شده و باعث التهاب می شود.(، شکنندگی ناخن، آلرژن مانند برخی آفت کش ها، برخی ترکیبات شیمیایی

ه، می گویند( و غیر ناخن اطراف نرم بافت عفونت به) پارونیشیا.(، است آن بستر از ناخن درد بدون شدن جدا معنی ه)ب اونیکولیز

 د.نشو سیستمیک سمیتهمچنین با استنشاق آن می تواند باعث 

 

لکل ها و و برخی ا ن کربناتلپروپیاز ترکیباتی مانند معموال برای افزایش کیفیت الک پاک کن ها،  امروزه موضوع،با توجه به این 

 ها استفاده می شود. آندر داخل فرموالسیون  و دیگر مواد تقویتی برای ناخن ها Eهمچنین ویتامین 

 :کربنات پروپیلن

 ها حالل دیگر به نسبت ماده این. باشد می مایع صورت به محیط دمای در که است، بو و رنگ بدون حالل یک کربنات پروپیلن

 وادم مورد در بودن سبز. باشد می بودن سبز و باال شیمیایی پایداری کم، سمیت کم، بسیار تبخیر میزان مانند هایی مزیت دارای

 سان،آ نقل و حمل کم، سمیت شامل سبز حالل یک های ویژگی. است خطر بی کامال زیست محیط برای که است، معنا این به شیمیایی

 اربردک الکترونیک و نساجی شیمیایی، یع آرایشی و بهداشتی،در صنااین ماده  .باشد می بودن بازیافت قابلو  بودن پذیر تجزیه

 این از استون بدون های فرموالسیون اکثر در و است کرده پیدا ای ویژه جایگاه کن پاک الک تولید در کربنات پروپیلن .دارد فراوان

 .شود می استفاده ماده

 



 محلول و پد الک پاک کن نال:

 ورط به شوند، می استفاده استات اتیل و استون مانند ناخن الک نمودن پاک برای که آلی های حالل شد، بیان تر پیش که همانطور

 هتج بهتر راهی دنیال به بایستی پس. هستند مضر نیز تنفس صورت در ها آن باالی عارضه دلیل به و سمی و اشتعال قابل معمول

 .بود الک نمودن پاک

برخی ویتامین های مفید و مغذی برای با استفاده از پروپیلن کربنات و  محلول و پد الک پاک کنالبراتوار نال موفق به تهیه و تولید 

عالوه بر اینکه الک ناخن را کامال پاک کنند، شده است. این محصوالت به صورت کامال موثری می توانند ناخن و پوست اطراف آن 

بوده، بنابراین هم هیچگونه عارضه جانبی در هنگام استفاده بر روی پوست و ناخن ایجاد  و مواد نگهدارنده فاقد اتیل استات و استون

و مغذی پوست و ناخن نیز می باشند. ، نرم کنندهنکرده و هم ویتامینه  

 

 :نال کن پاک الک و پد محلولترکیبات موثر 

بی پروپیلن کربنات ترکیمحلول و پد الک پاک کن نال، هر دو حاوی پروپیلن کربنات به عنوان جز پاک کننده الک ناخن می باشند. 

که  ،نه فرار است که در پاک کننده های ناخن می توان استفاده کرد و بسیار موثر است. این ترکیب نه سمی، نه قابل اشتعال و ،است

روپیلن در مورد پ و زیست تخریب پذیر نیز می باشد. آسیب نمی رساند ناخن و پوست اطراف آن کول هایضد حساسیت بوده و به کوتی

 کربنات به طور کامل تری در باال توضیح داده شد.

پاک کن موجود می باشد.  از الکل اتیلیک نیز در فرموالسیون این محصوالت استفاده شده است، که در هردوی محلول و پدهای الک

این الکل در واقع به انحالل پذیری بهتر  .داردماده نقش حالل در فرموالسیون های الک پاک کن های فاقد استون و اتیل استات این 

 پروپیلن کربنات در داخل فرموالسیون کمک می کند.

از ویتامین ها به این می باشد.  B5و  Eویتامین های ، نالمحلول و پد الک پاک کن از دیگر ترکیبات به کار برده شده در فرموالسیون 

 به استحکام، تقویت و تغذیه ناخن ها نیز کمک می کنند.منظور در فرموالسیون الک پاک کن ها استفاده می شود، که 

اند به عنوان مرطوب یا توکوفرول نیز می تواند در فرموالسیون پاک کننده های ناخن استفاده شود. این ویتامین می تو Eویتامین 

 شد ناخن نیزر تقویت باعث توکوفرول که ،است این بر اعتقاد. کنند می کمک دیده آسیب یا شده تحریک های کوتیکول بهبود بهکننده، 

 از جلوگیری ها، خشکی ناخن از جلوگیری تغذیه، برای را می توان، ناخن و پوست طریق از باال جذب و نفوذ با Eویتامین . شود

حیا ، اپذیری انعطاف افزایش یا و ها ناخن رشد سرعت افزایش مرطوب کننده، نرم کننده، ها، ناخن سالمت بهبود ها، ناخن شکنندگی

 حداقل به صورت موضعی توان مینیز  را ویتامینطبق بررسی های صورت گرفته شده، این  .کرد استفاده ها ناخن و سفت شدن

 .کرد عمالو پوست اطراف آن ها ا ها ناخنکوتیکول  روی روز 41 حداقل ترجیحا   و روز 7 حداقل مدت به روز در بار دوبار

 و ناخن نیز می تواند موثر باشد. و پوست رای بهبود اختالالت عفونی و قارچی مربوط بهب همچنیناین ویتامین 

 االستیسیته و استحکام می باشد. B5ویتامین  ،محلول و پدهای الک پاک کن نالاز دیگر ویتامین های به کار برده شده و موجود در 

 موجود آب ظرفیت و گنجایش تواند می B5 ویتامین. دارد بستگی ها ناخن در موجود کراتین در شده ذخیره آب گنجایش به ها ناخن

 امینویت این. بخشد می بهبود را ها ناخن استحکام و پذیری انعطاف مکانیسم، این با و دهد افزایش توجهی قابل طور به را ها ناخن در

 کرده برقرار اتصال ناخن بیرونی های الیه در موجود آب با تواند می و بوده کننده مرطوب گروه های دسته از الرطوبه جاذب نوعی

 .کند جذب را آن و

یتامین و توسطناخن های بسیار نازک و شکننده زمانی که که  ،طبق تحقیقات و بررسی های انجام شده، محققان به این نتبیجه رسیدند

هرشب قبل خواب و به مدت یک هفته ماساژ داده شود، این ویتامین به ناخن ها و بافت های اطراف آن نفوذ نموده و ، B5و  Eهای 

 کستهش کمتر و پذیرتر انعطاف ،بهتر تغذیه احیا، ها ناخن واقع، دربهبود قابل توجهی در شکنندگی و نازکی ناخن ها نشان می دهد. 

 .یافت افزایش ها آن رشد سرعتو  رسیدند می نظر به تر سالم آن اطراف های بافت و ها ناخن این، بر عالوه. شدند

نه تر استفاده ای راحت تر و بهی محلول آن می باشد. پد الک پاک کن،ترکیبات به کار برده شده در پد الک پاک کن نال نیز دقیقا مانند 

د. پد الک پاک کن به صورت مودن به محلول، جهت استفاده نداربرخالف محلول الک پاک کن دیگر نیازی به پد و آغشته نداشته و 

پدهای استفاده شده در پد الک پاک  عدد پد جهت استفاده وجود دارد. 03آماده موجود بوده و درون بسته بندی پدهای الک پاک کن نال 

 رت جذب باالیی جهت حذف و پاک نمودن الک را از روی ناخن ها دارند.کن نال کامال پنبه ای بوده و قد



 ویژگی های محلول الک پاک کن نال:

 فاقد استون و اتیل استات و بدون مواد نگهدارنده مانند پارابن 

  حاوی ویتامین هایE  وB5جهت ویتامینه نمودن، تغذیه و نرم نمودن ناخن و پوست اطراف آن ، 

  در ناخن و اطراف آنبدون ایجاد سفیدک 

 و محدودیت سنی برای استفاده بدون ایجاد هرگونه عارضه جانبی و حساسیت 

 و نناخ روی سفیدک ایجاد بدون که بوده، حساسیتی و جانبی عارضه هرگونه و استون استات، اتیل فاقد نال، کن پاک الک محلول

 این. آورد می ارمغان به ها ناخن برای را براقیت و شفافیت نرمی، و شد خواهد الک کامل و سریع شدن پاک موجب آن، اطراف

 موثر آن اطراف پوست و ناخن کنندگی نرم و خشکی رفع نمودن، ویتامینه در ،E و B5 های ویتامین حضور دلیل به همچنین محلول

 .باشد می

 

 ویژگی های پد الک پاک کن نال:

  عدد پد پنبه ای نرم و لطیف 03دارای 

 پارابن مانند نگهدارنده مواد بدون و استات اتیل و استون فاقد 

 های ویتامین حاوی E و B5، آن اطراف پوست و ناخن نمودن نرم و تغذیه نمودن، ویتامینه جهت 

 آن اطراف و ناخن در سفیدک ایجاد بدون 

 استفاده برای سنی محدودیت و حساسیت و جانبی عارضه هرگونه ایجاد بدون 

 تواند می ناخن، اطراف در سفیدک ایجاد بدون که بوده، استات اتیل و استون فاقد و E و B5 های ویتامین حاوی نال، کن پاک الک پد

 بروز بدون که بوده، لطیفی و نرم نبافته منسوج دارای پد، این. کند پاک ها ناخن روی از را الک تواند می موثری کامال طور به

 .شود ها ناخن کوتیکول ویتامینه و شدن نرم موجب تواند می ها، ناخن نمودن پاک بر عالوه آلرژی، و حساسیت هرگونه

 

 طریقه مصرف محلول الک پاک کن نال:

 .نمایید پاک آرامی به را الک سپس داده، قرار ناخن روی ثانیه چند مدت به را نال کن پاک الک محلول به آغشته پنبه

 

 طریقه مصرف پد الک پاک کن نال:

 .نمایید پاک آرامی به را الک سپس و دهید قرار ناخن روی ثانیه چند مدت به را کن پاک الک پد

 

 توجه:

 در جای خشک، خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری کنید.

 دور از دسترس کودکان قرار دهید.
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