
 روغن شاهدانه نال:

 نیتامی(، و9)امگا  دیاس کی(، اولئ3)امگا  دیاس کینولنی(، ل6)امگا  دیاس کینولئیچرب ل یدهایاس ن،یاز پروتئ یدانه شاهدانه منبع غن

Eیها نیتامی، و B1 و B2نیتامی، و Cنیتامی، و Aیآنت یباشد و خواص باال یم رهیو غ یمس، رو م،یکلس م،یفسفر، آهن، سد م،ی، پتاس 

از  ییحضور درصد باال لیبه دل اه،یگ نیدارد. روغن دانه ا رهیضد درد و استرس و غ ،یکروبیضد م ،یلتهابضدا ،یدانیاکس

چرب موجود در شاهدانه، شباهت  یدهایبه کار برده شود. اس یبهداشت یشیمحصوالت آرا ونیتواند در فرموالس یچرب، م یدهایاس

 یشود، پوست را بازساز یاز روغن آن استفاده م یکه به صورت موضع یمهنگا نیدارد، بنابراپوست  یعیطب یدهایپیبه ل یادیز

 یدر سلول ها یعیکه به طور طب دها،یپیچرب به نام ل یدهایاز اس ی)دسته ا دیکند، سطح سرام یکرده، به عنوان ضدالتهاب عمل م

 شیرطوبت پوست را افزا نیبنابرا وپوست را جبران نموده  نییباشد.( پا یپوست م یشود و مسئول رطوبت رسان یم افتیپوست 

 یعیروغن، جذب سر نیآورد. ا یبه عمل م یریپوست جلوگ یو و چروک رو نیچ جادیترک و ا ،یاز خشک قیطر نیداده و از ا

تواند در بهبود  یانه مبگذارد. روغن شاهد یاز خود به جا یاثر نکهیتواند به پوست و مو نفوذ کرده، بدون ا یم یداشته و به راحت

 .کامال موثر باشد یپوست یو بهبود زخم ها سیازیمانند پسور یها و اختالالت پوست یماریپوست و مو، رفع ب تیفیک

 :اشاره کرد ریتوان به موارد ز یدارند، که م یاریچرب شاهدانه خواص بس یدهایاس

چرب در  دیاس نیکمک کنند. ا زیپوست ن یتوانند ترشحات سبوم پوست را کنترل نموده و به رفع آکنه و پاکساز یم د،یاس کینولئیل

کند و در  یو لطافت پوست کمک م ی( به حفظ نرم9)امگا  کیاولئ دیموثر است. اس زیرشد و مرطوب نمودن موها ن جادیا

 کیتیپالم دیکند. اس یبردن شوره سر کمک م نیدهد و به از ب یم را نشان یخواص ضد قارچ نیپوست موثر است. همچن یدرخشندگ

سبوم  ،یداشته که آلودگ یپاک کنندگ تیخاص کیاستئار دیکند. اس یداشته، که موها را بدون چرب نمودن، نرم م ینرم کنندگ تیخاص

موجود در روغن شاهدانه، به  یو تانن ها 9و امگا  3 امانند امگ یمغذ یچرب و مواد معدن یدهایکند. اس یم یو عرق را پاکساز

 دیاثرات مف نه،یزم نیدر هم ی. مطالعه اندینما یمو( کمک م یمو و مسئول حفظ ساختار ساقه ها یدیکل نی)پروتئ نیکرات لیتشک

 .دهد یم نشان دهید بیشکننده و آس یموها مینمودن موها و ترم میناخن ها، ضخ دنیروغن شاهدانه را در استحکام بخش

   یها نیتامیو و دیاس کیو اولئ کینولئیچرب ل یدهایحضور اس نیو همچن یدیو فالونوئ یفنول باتیترک یدانیاکس یخواص آنت لیدل به

C  و  Aجادیزودرس و ا یریپوست، کاهش و رفع پ یریانعطاف پذ شیسنتز کالژن، افزا شیدر افزا ییباال ریتاث اهیگ نی، روغن ا 

 یپوست نقش مهم یکنندگ یتواند در ضدعفون یداشته و م ییباال یکروبیضد م تیشاهدانه خاص نروغ نیسالم دارد. همچن یپوست

 .داشته باشد

ها و عضالت سفت،  چهیروغن شاهدانه، به ماه دنیدارد. مال یدهنده درد و تنش عضالن نیدر تسک یا ژهیشاهدانه نقش و روغن

 جادیروغن، در ا نیموجود در ا دیاس کینولئیهش تنش و التهابات آن ها کمک کند. ثابت شده است، که لتواند به کا یگرفته و کوفته، م

تواند از عالئم آرتروز  یروغن شاهدانه م ،یدارا بودن اثرات ضدالتهاب لیبه دل نینقش داشته باشد. همچن یخواص آرامش بخش

بوده، که  3و امگا  6و امگا  یفنول باتیحضور ترک لیموجود در روغن شاهدانه به دل یکند. اثرات ضدالتهاب یریجلوگ زیزودرس ن

آن را  یاختالالت پوست ریو سا کیآتوپ تیدرمات ایاگزما  س،یازیسورکرده و در بهبود پ یریجلوگ یالتهاب یحد واسط ها جادیاز ا

 .کارآمد کرده است

نبوده،  ینداشته، سم یاثر روانگردان چیآورند، که ه یشاهدانه به دست م اهیگ یبه ذکر است، روغن شاهدانه را از دانه ها الزم

 .شود یاز آن استفاده م یبهداشت یشیاهداف آرا یغذا و دارو و بهداشت را داشته و برا یالزم از سازمان ها یاستانداردها

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

 

 :عمده روغن شاهدانه نال یها یژگیو

 ها و مفاصل چهیرفع درد و التهابات عضالت، ماه 

 و چروک پوست نیو کاهش چ یریکمک به انعطاف پذ 

 آن ها یمرطوب کننده پوست و مو و رفع خشک 
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