
 :)ضد حساسیت بعد از گزش( پدروس آنتی نال محلول رفع حساسیت پوستی

آلرژی یا حساسیت، واکنش افراطی سیستم ایمنی بدن نسبت به عوامل گوناگون بوده و التهاب یا برافروختگی، پاسخ حفاظتی بافت بدن 

و باعث تورم، قرمزی و خارش محل آسیب در برابر آسیب وارد شده می باشد، که به دنبال خراش، گزش و سوختگی بروز می کند 

دیده می شود. التهاب می تواند حاد و مزمن باشد. از عوامل ایجاد کننده آن می توان به شیوع بیماری های پوستی، گزش حشرات، 

 ورود مواد سمی، سوختگی و همچنین حساسیت های فصلی، گرده افشانی و یا حساسیت های دارویی اشاره نمود.

 راه های مبارزه: گزش حشرات و

احساس درد، یکی از آزارهای شایع و دردناک برای افراد که با طبیعت اطراف در ارتباط هستند، گزش حشرات است، که سبب 

سوزش و خارش در محل گزیدگی می شود. در نتیجه این عوامل، التهاب و تاول در موضع ایجاد می گردد. از جمله حشراتی که 

وان به انواع زنبورها، مورچه های سمی، حشره ها مانند حشره دراکوال، پشه و ... اشاره نمود، که موجب گزش می شوند، می ت

سبب پیدایش تاول و ورم در محل گزیدگی می شود. در پی واکنش های ایجاد شده، سیستم ایمنی بدن می کوشد که از طریق خود 

داروهایی که در درمان آلرژی استفاده می شوند، اغلب دارای کند. ایمنی، عامل التهاب را برطرف نماید و آسیب وارده را ترمیم 

 عوارض جانبی مانند خواب آوری و آرام بخشی هستند. لذا نیاز به استفاده از محصوالتی با حدالقل عوارض جانبی احساس می شود.

 برای بعد از گزش و نیش حشرات: روش درمانی موثر جهت رفع حساسیت های پوستی

گیاهی بهره گرفته شده است. این عصاره ها  %011، از عصاره های طبیعی و آنتی پدروس رفع حساسیت پوستی نالمحلول در 

، بومادران و آلوئه ، زردچوبهی، مریم گلی، گل راعی، سنبل الطیبشامل عصاره های همیشه بهار، اکالیپتوس، گل داودی، رزمار

حساسیت های ناشی از گزش و نیش حشرات مانند خارش، سوزش، قرمزی، این عصاره ها می توانند جهت رفع  .ورا می باشند

 التهاب و تحریکات پوستی و همچنین برای رفع حساسیت های ناشی از تماس با مواد شیمیایی کامال مناسب باشند.

و مواد نگهدارنده از ارگانیک و گیاهی بوده و فاقد هرگونه مواد شیمیایی، مواد سمی  %011محتویات موجود در این فرموالسیون، 

حتی پوست  ،جمله پارابن می باشد و می تواند بدون ایجاد هیچگونه حساسیت و عوارض جانبی، برای همه افراد با همه انواع پوست

 های حساس، همچنین کودکان، خانم های باردار و شیرده مناسب باشد.

 از ناشی التهاب و حساسیت تسکین در و داشته التهابی ضد و باکتری ضد قارچی، ضد اثر محصول، این در موجود های عصاره

 .هستند موثر بسیار و تماس با مواد شیمیایی ها گل گرده به مربوط های حساسیت و حشرات گزش

به عنوان عصاره التیام  یکی از مهم ترین ترکیبات موجود در این محلول می باشد. این عصاره، همیشه بهار،گل عصاره کاالندوال یا 

خاصیت آنتی اکسیدانی دارد و در بهبود زخم موثرند و  ه پوست های ملتهب شناخته می شود، که فالونوئید موجود در آندهند

د در عصاره، کمک می کند و همراه با تانن موجو التیام بخشی پوستآن به اثرات ضد التهاب و  و تری ترپن های آن کاروتنوئید

ن عصاره نقش مهمی در تحریک سنتز کالژن )پروتئین موثر ای التهاب را بهبود می دهد.ناشی از و تورم قرمزی، سوزش، خارش، 

 ترمیم و بهبود موجب رو این از و شده کالژن عرضی پیوندهای ایجاد عثباداشته و  در ایجاد خاصیت کشسانی و االستیسیته پوست(

خم های پوستی ناشی از حساسیت و یا گزش حشرات می تواند به تحریک سنتز سلول های پوستی و ترمیم ز و گردد می ها زخم

 یوندهایپ افزایش کالژن، خصوص به پیوندی بافت سنتز افزایش پوششی، بافت مجدد بازسازی باعث گیاهی، عصاره این کمک کند.

 نتیجه در و آزاد های رادیکال مهار و التهاب مهار پوست، کننده نرم و دهنده استحکام کالژن، کننده تجزیه های آنزیم مهار عرضی،

 .شود می دیده آسیب بافت از محافظت

ن عصاره نیز حاوی ترکیبات فنولی ایعصاره مریم گلی می باشد. ، محلول نال آنتی پدروساز دیگر ترکیبات به کار برده شده در 

، ئانولیکاول تری ترپن، مانند لوتئولین، کورستین، کاتچین فالونوئیدها اسید،  کافئیک ،اسید گالیک ، فنولیک اسیدهایمانند 

 سی،ویروضد  باکتریایی، ضدبوده و خواص آنتی اکسیدانی، ضدالتهابی،  و رزمارینیک اسید  کارنوزول ترپن دی، سیدا سولیکاور

ن آ ضد قارچی و غیره دارد. با توجه به خاصیت ضدالتهابی این عصاره به دلیل حضور ترکیبات فنولی و فالونوئیدها و تاثیر باالی

ی در رفع زخم های پوستی موثر است همچنین با خاصیت ضد التهابی خود می تواند حساسیت های پوستی ناشی از کالژن سازدر 

 گزیدگی، نیش و خارش های ناشی از تماس با مواد شیمیایی را رفع نماید.

 میکروبی، دض باکتریایی، ضد التهابی، ضد اکسیدانی، آنتی خواص که بوده، ها تانن و فلوروگلوسینول اجزای دارای اکالیپتوس، عصاره

 و ها بافت ترمیم و پوست بازسازی موجب ها، تانن حضور واسطه به عصاره این. دارند را خارش و درد دهنده تسکین و قارچی ضد

 .شود می پوستی های زخم



 دض التهابی، ضد اثرات دارای داودی، گل در موجود های استیلن پلی و ترپنوئیدها آلکالوئیدها، ها، تانن گلیکوزیدها، فالونوئیدها،

 های لولس تکثیر و رشد موجب همچنین. باشد می ها بیماری انواع بهبود برای التهابی سیتوکین مهار واسطه به اکسیدانی آنتی و تورم

. شود یم پوستی مشکالت بهبود و پوستی های زخم کننده ترمیم نتیجه در و التهاب ضد پوست، بازسازی پوستی،* کراتینوسیت

 ابربر در ها سلول از و شده جذب سلولی غشای از راحتی به تواند می و بوده اکسیدانی آنتی اثرات دارای عصاره، این فالونوئیدهای

 .کند محافظت آزاد های رادیکال

 کافئیک، اسید حضور واسطه به میکروبی، ضد و التهابی ضد ویروسی، ضد اکسیدانی، آنتی های فعالیت رزماری، عصاره

 اکسیژنازسیکلو مهار باعث عصاره این. دارد را ها پینن-آلفا و اسید رزمارینیک اسید، اولئانولیک کلروژنیک، اسید اسید، کارسونیک

 بیماری فعر در و شده آزاد های رادیکال و* لیپیدی پراکسیداسیون کاهش اکسیداتیو، استرس ،(التهابی های واسط حد) نیتریک اکسید و

 به سفید ایه گلبول بیشتر نفوذ علت به همچنین. باشد می موثر درد کنترل و پوستی های زخم بهبود پوستی، حساسیتی و التهابی های

 ژنولاو. کند می عمل موثر بسیار پوستی معضالت و ها زخم بهبودی در پوستی، های* فیبروبالست تکثیر و شده دیده آسیب محل

 را خود دردی ضد اثرات و شده متصل( درد و آرامش کنترل برای عصبی گیرنده) گابا گیرنده برروی رزماری، عصاره در موجود

 .دهند می نشان

 ترمیم یاهگ این. رود می کار به پوستی التهابات ترمیم و تقویت پوستی، مختلف های ضایعه رفع برای( راعی گل) هوفاریقون عصاره

 یم استفاده آن از حشرات گزش جای و اگزما سوختگی، رفع در و داشته ویروسی ضد و باکتریالی آنتی اثرات و بوده زخم کننده

 یعسر ترمیم و بهبود تورم، درد، التهاب، رفع باعث و داشته کنندگی ضدعفونی خواص عصاره، این موضعی مصرف همچنین. شود

 های لولس شدن فعال و* ها فیبروبالست کالژن تولید تحریک وسیله به یکدیگر به زخم های لبه بستن و کردن نزدیک با ها زخم تر

 .باشد می فرار های روغن و ها تانن فالونوئیدها، عصاره، این موثر اجزای. شود می* فیبروبالستی

 ضد اعصاب، آرامش میکروبی، ضد اثرات دارای اسید، والرنیک موثر جز حضور کمک به الطیف، سنبل و بومادران های عصاره

 وستی،پ التهابات بهبود برای و بوده التهابی های واسطه فعالیت و انتشار مهار با قوی التهابی ضد و اکسیدانی آنتی قارچی، ضد درد،

 و روی منیزیم، کلسیم، آمینه، اسیدهای دارای همچنین الطیف سنبل .شوند می استفاده پوستی محافظ عنوان به و ها سوختگی و ها زخم

 کالژن اتصال مسبب و کرده جلوگیری* کالژناز تشکیل از آن موضعی مصرف. شود می پوست تغذیه باعث و بوده C و B ویتامین

 .باشد می زخم و پوستی بافت ترمیم و بازسازی پیشگیری، و پوستی بافت در

 آسیب رمها باعث و بوده التهابی ضد و باکتریایی آنتی اکسیدانی، آنتی های خاصیت و فالونوئیدی موثر جز دارای زردچوبه، عصاره

. شود می( اکسیژناز هم) HO-1 مسیر فعالیت و التهابی سیتوکین های واسطه آزاد، های رادیکال ،*لیپیدی پراکسیداسیون اکسیداتیوی،

* یبروبالستف تکثیر و کالژن سنتز افزایش توانایی زردچوبه. شود می استفاده ها بیماری سایر و التهابی های بیماری رفع در عصاره این

 .شود می ها زخم بهبود و پوستی بافت بازسازی موجب و داشته را پوستی

 دنیمع مواد کیناز، برادی آنزیم ها، ساپونین گلیکوزید، آنتراکوئینون، ،A، E، C های ویتامین انواع آمینواسیدها، حاوی ورا آلوئه عصاره

 ها، مزخ انواع مانند پوستی مشكالت و ها سوختگي ها، زخم انواع بهبود موجب پوست، تغذیه ضمن که بوده، غیره و پتاسیم کلسیم،

 دض باکتری، ضد قارچ، ضد بخش، التیام خواص دارای ورا، آلوئه عصاره.شود می پسوریازیس و اگزما خشکی، گال، تبخال، آكنه،

 .باشد می فرد به منحصر کننده نرم و کننده خنک التهابی، ضد میکروبی،

 سلول به بیـشتر اكسیژن رساندن با همچنین. كند می كمک جدید های سلول رشد به و بوده پوستی بافت رشد ی كننده تحریک ورا، آلوئه

 فرآیند بلکه سلولی، ساختار بهبود به تنها نه و داده افزایش نیز را بهبود سرعت عالوه به. شود می پوستی بافت ترمیم سبب پوست، های

 محتوای تنها نه ورا آلوئه. است موثر نیز پوستی های بیماری بروز از پیشگیری در حتی گیاه این. بخشد می سرعت را کالژن تولید

 را کالژن عرضی اتصاالت مقدار و دهد می تغییر را( 3 نوع کالژن بیشتر) کالژن ترکیب بلکه دهد، می افزایش را زخم کالژن

 .شود می آن بهبودی و زخم شدن منقبض باعث علت همین به دهد، می افزایش

 

 (:گزش از بعد حساسیت ضد) پدروس آنتی نال پوستی حساسیت رفع محلولویژگی های 

 رفع التهاب و قرمزی پوست 

 رفع خارش و بثورات پوستی 

 حاوی عصاره های گیاهی و فاقد مواد شیمیایی، سمی و نگهدارنده 

 بدون ایجاد هرگونه عوارض جانبی بر روی پوست 



  حساس های پوست حتی ،پوست انواعمناسب برای 

  شیرده و باردار های خانم کودکان،قابل استفاده برای 

 

 موارد مصرف:

 ... رفع خارش های پوستی ناشی از گزش حشرات از جمله: زنبور، دراکوال، پشه و 

 رفع سوزش و خارش های ناشی از تماس با مواد شیمیایی 

 

 طریقه مصرف:

 شهپ ترشحات مورد در. کنید پاک آن با کامال را نظر مورد محل سپس نموده، آغشته فراوان محلول به را تمیز پنبه یا جعبه داخل پد

 .شود خشک تا نمایید صبر کمی و داده قرار آن روی محل، نمودن پاک از پس را محلول به آغشته جدید پد دراکوال،

 

 :تذکر

 .کنید اجتناب آلوده های لباس با نظر مورد محل تماس و زدن دست خاراندن، از

 .بپرهیزید بدن پوست دیگر نواحی با آلوده پدهای تماس از
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