
 اکس: ریه یمحلول موضع

از جهت  یجنبه سالمت اما در مورد خانم ها عالوه بر .باشد یخود م یموها، نشانگر توجه افراد به سالمت یو درخشندگ تیشفاف

ن، زنا یها تیشکا نیتر عیاز شا یکیشود، که  یم جادیدر بدن ا یادیز راتییتغ یائسگیدر طول دوران دارد.  تیاهم زین ییبایز

 مو است. زشیر

مشکل را حادتر  نیا یحت ،شود، که ممکن است یاسترس در آن ها م دیمو در خانم ها منجر به کاهش اعتماد به نفس و تشد زشیر

 بکند. زین

و رفع مو رشد  ،مو تیبهبود وضع در مو، یها کولیدر فول یمختلف یمواد معدنو  A ،Bگروه  یها نیتامیو انواع ویتامین ها مانند

در  نوی نیو فراوان تر نیچهارم میزیاست. من میزیمنمواد معدنی مورد نیاز سلولی،  نیاز مهم تر یکی. دارند ییمو نقش بسزا زشیر

این ماده معدنی، نقش مهمی در سالمتی  باشد. یو بهبود عملکرد بافت ها و اندام ها م میآنز 033از  شیب یبدن و کوفاکتور* برا

 انسان دارد.

 پیشگیری و رفع ریزش و سفیدی مو:در  میزیعمل من سمیمکان

تواند اختالالت  یم ونی نیضد التهاب است. ا یماده مغذ نیمهم تر میزیشوند. من یمو م زشیموجب بروز ر ،یکمبود مواد معدن

 هیال قیبتواند از طر دیبا ونی نیمنظور، ا نیا یو پوست ملتهب را بهبود ببخشد. برا *تیو درمات سیازیپوست مانند پسور یالتهاب

 نیدر ا نیمنتشر شده است. همچن میزیاز من یبر بهبود پوست ملتهب شده با استفاده موضع یمبن یتمنتقل شود. گزارشا *پوست یشاخ

 یشاخ هیال قیاز طر میزیمن یها ونیدهند، که  یشده و نشان م یپوست انسان بررس قیاز طر میزیمن ونینفوذ  زانیگزارشات، م

 کنند. یمنتقل شده و نفوذ م *پوست

کند.  یم فایا یاست، نقش مهم یسلول یندهایفرا لیو تکم یرشد سلول ،یسلول میمو*، که عهده دار تقس نیکرات نیدر سنتز پروتئ میزیمن

 یمو م زشیمنجر به ر میرمستقیغ ای میبه طور مستق یماده معدن نیو کاهش سطح التهاب، کمبود ا یمنیا یدر واکنش ها نیچن مه

 شود.

و  رشد مو کیمو، تحر زشیاز ر یریمو، جلوگ کولیفول یفعال شدن سلول ها یبرا ،یتیدو ظرف ونیبه عنوان کات دیکلر میزیمن

ود در موج دیبخشد. کلر یم عیرشد مو را تسر کیتحر میزیدهد، که من یمطالعات نشان م جیرود. نتا یبه کار م یکاهش التهاب پوست

و  میزینم یها ونیباشد، که پس از انحالل، به  یکمتر م تیو سم شتریب یاثربخش یها، دارا ونیر آنیبا سا سهیدر مقا د،یکلر میزیمن

 .شود یجدا م دیکلر

 یم تیاتصال کالژن را به درم ها* تقو ژهیپوست* و به و یشاخ هی* الیها تینوسیمحرک سنتز کالژن بوده و اتصال کرات میزیمن

رشد  ،تیباعث متراکم شدن، تقو نیهمچن میزیشود. من یموها م یدیپوست سر و مبارزه با سف حیعمل، منجر به عملکرد صح نیکند. ا

 شود. یموها م یتو پرپش یمجدد، ضخامت، درخشندگ

 یدر موها میزیباشد. سطح من یموها م یدیدر سف یممکن است، عامل مهم ینشان داده شده است، که کاهش مواد معدن یقیدر تحق

مو و  یدیرنگ مو، رفع سف یبر رو یبه خصوص ریتاث م،یزیباشد. در واقع من یم یمشک یرنگ، کمتر از موها دیو سف یخاکستر

 دارد. دیسف یشدن موها یرنگ

 ریبدن مقاد یمهم است. وقت اریبس یمعدن یها تیو الکترول یمواد معدن ،یعصب یدر انتقال هورمون ها، انتقال دهنده ها میزینقش من

که مادر همه هورمون ها شناخته  DHEAکند.  یم DHEAهورمون  دیشروع به تول یعیکند، به طور طب یم افتیدر میزیاز من یمناسب

 تیآرتر ،یمنیاختالل عملکرد ا، سرطان ها و عفونت ها شیافزا یاصل لیاز دال یکیاست.  یجوانو  یشود، هورمون سالمت یم

که  یباشد، هنگام یسن م یبرا هیاول یستیز یاز نشانگرها یکی DHEAهورمون است.  نیدسترس بودن ا و... کاهش در دئیروماتو

کند.  یم دیتولرا شوند،  یم یریپ میسبب بروزعال نهارا که کمبود آی ، هورمونDHEA، وجود داردبه اندازه کافی در سلول  میزیمن

 رینظ یریو رفع عالئم پ یسلول میزیسطح من شیافزا ییراه حل نها ،DHEAهورمون  شیبا افزا دیکلرا میزیاز من یاستفاده موضع

 شدن موها است. دیسف

پوست فعل و انفعال کرده و  یچرب یبا بافت ها م،یزیمن یدهد. مصرف موضع یم شیرا افزا DHEAسطح هورمون  م،یزیمصرف من

 شیتواند سطح آن را افزا یم میزیآمده و مصرف من نییپا اریهورمون بس نیسطح ا ،یائسگیکند. در دوران  یاثر خود را اعمال م

 کمک کند. موها یدیداده و به رفع سف



 قیبدن، جذب آن از طر ازیموردن میزیمن نیتام یراه ها نیاز بهتر یکیمدرن،  ییغذا میدر رژ میزیبا توجه به کمبود محسوس من

از  دارند. میزیدر نفوذ من یمو سهم قابل توجه یها کولیفول. براساس مطالعات صورت گرفته ( می باشدTransdermalپوست )

 یناش یو عوارض جانب ردیگ یصورت م عتریو سر شتریروش ب نیکه جذب در ا ،آن است یاستفاده از روش جذب موضع یایمزا

 مانند اسهال و ناراحتی معده را ندارد. یاز مصرف خوراک

 و با بهره گیری از روغن منیزیم محلول موضعی هیر اکسفق به تهیه و تولید با توجه به این موضوع، البراتوار اکسی درم، مو

 ترکیبات موثر نموده است.

 شود. یاطالق م میزیروان بودن، به آن روغن من تیبلکه به علت خاص ست،یمحلول، چرب ن نیموجود در ا میزیروغن من

 اکس: ریموثر در محلول ه باتیترک

 .داده شد حیآن توض راتیباشد، که در مورد تاث یمکلرید  میزیمحلول، من نیبه کار برده شده در ا بیترک نیاز مهم تر یکی

 یها نیئها، پروت نیتامیاز و یغن ال،ی یباشد. جلبک دونال یم الی یجلبک دونال ون،یموثر موحود در فرموالس باتیاز ترک گرید یکی

A ،C ،Bو نهیآم یدهایاس ،یآهن، مس، رو م،یکلس م،یزیمن یها یزمغذیچرب اشباع نشده(، رنگدانه ها، ر یدهایاس ژهی)به و دهایپی، ل 

 یع خشکو رف یمرطوب کنندگ ،یتواند در آبرسان یجلبک م نیا ،ییایموثر جلبک در باتیترک نیبه حضور ا توجهباشد. با  یم رهیغ

ردوکتاز را داشته و در رشد مو، -آلفا 5 میآنز یمهار کنندگ تیفعال یتواند به طور قابل توجه یم نیباشد. همچن یپوست سر مناسب م

 یسلول ها ریتکث شیعبور از مرحله تلوژن* به مرحله آناژن*، افزا عیمرحله آناژن* ساقه مو، تسر شیمو، افزا یطول تارها شیافزا

 باشد. یکارآمد و موثر م اریمو بس زشیمو و رفع ر تی*، تقویپوست یالیپاپ

 حلول موضعی هیر اکس:مخواص 

  زودرس یریمقاوم در برابر پ ییو موهارفع سفیدی مو 

  وضعیت پوست سردهنده بهبود مغذی و 

  رفع خشکی پوست سر و موهاآبرسان، مرطوب کننده و 

 پیشگیری و رفع ریزش مو 

 ضد تعریق و خارش کف سر 

  ،شاداب و درخشان کننده موهاایجاد موهای قوی 

 طریقه مصرف:

تا  ماساژ دهید، با نوک انگشتان به مقدار مناسب بچکانید و به آرامی البه الی موهای تمیز به کف پوست سر ،الی دو بارروزانه یک 

 شود.پوست جذب 

 .دییموها را بشو دیتوان یم قه،یدق 03بعد از  از،یدر صورت ن نیاز به شستشو پس از مصرف ندارد.

 توجه:

 استعمال خارجی

 باشد.این محصول دارو نمی 

 است. و مواد شیمیایی فاقد الکلمحلول هیر اکس، 

 مصرف آن، محدودیت سنی و جنسیتی ندارد.

 از تماس با چشم و داخل دهان خودداری نمایید.

 قرار دهید.دور از دسترس کودکان 

 شود. یخشک و خنک نگهدار یجا در
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 پی نوشت:

 یحاو نهیآم یدهایاز اس ییباال زانیم یحاو نیپروتئ نیت. اان اسپوست بدن انس مو، ناخن و یسازنده  نیپروتئ نیکرات کراتین مو:*

. شوند یها م ها عمل کرده و سبب استقامت آن مولکول انیم یدیسولف ید یوندهایصورت پ که به باشند،ی( منیستئیاغلب س، )گوگرد

.است شده لیتشک نیستئیانسان از س یدرصد مو ۴۱از  شتریب  

 زیها بازال سل ن سلول نیبه ا .هستند تینوسیکرات درمیاپ یها سلول ۰۹٪سازنده روپوست است. در واقع  یسلول اصل *کراتینوسیت:

.شوند یگفته م  

در تماس مداوم  یکیطور مکان که به یا هی. الشود یسطح روپوست در پوست انسان گفته م هیال نیتر یبه خارج *الیه شاخی پوست:

.است مرده و فاقد هسته یهاو مملو از سلول کنند یم جادیمختلف با آن اصطکاک ا اءیاطراف است و اجسام و اش یایبا دن  

 درمیا  یقیروپوست قرار دارد، پوست حق ریاز پوست که ز یا هیبه ال یدر کالبدشناسیکی از الیه های پوستی است.  *درم:

 .ندیگو یم



ساعت به طول می انجامد. آناژن  6تا  0موها رشد کرده و به مدت یکی از مراحل چرخه مو می باشد. در این مرحله،  ن:*آناژ

 مرحله فعال رشد مو می باشد.

در این مرحله موها ریخته شده و موهای تازه روییده شده، جایگزین موهای  تلوژن، مرحله استراحت یا ریزش مو می باشد. *تلوژن:

ود.قبلی می ش  

گروه بسیار فعالی از سلول ها بوده، که قادرند فولیکول را از اپیدرم بسط داده و عمل ساخت تارهای مو را انجام  *پاپیالی پوستی:

 دهند. درمال پاپیال، تولید فولیکول های مو را هدایت و مدیریت می کند.

 نیکنند، به ا فایخود را ا یزگریبتوانند نقش کاتال ها میاز آنز یبرخ نکهیا یراب. هستند ها میآنز یبرخ ینیرپروتئیغ یجزاا *کوفاکتور:

هستند. مس و یآهن، رو یهاونیمانند  یرآلیغ یهامولکول ،کوفاکتورها نیاز ا یدارند. برخ ازیکوفاکتورها ن  

، به معنای التهاب پوست می باشد.درماتیت درماتیت:*  

 


