
 :نال گیاهی دهانشویه اسپری

 
 گیر همه و گسترش جهت از نگرانی و یافته افزایش ها، میکروارگانیسم از ناشی عفونی های بیماری به ابتال سرعت امروزه

 .است کرده دوچندان روزمره زندگی در را کننده ضدعفونی محصوالت از استفاده لزوم ها، آن شدن
 

 .باشد می موثرضدعفونی کننده  ترکیبات حاوی های دهانشویه از استفاده ،ها عفونت رفع و ابتال از پیشگیری های راه از یکی
 و تنفسی قطرات یا هوا طریق از ویژه به و باکتری ویروس انتقال مهار جهت موثر اقدامی ها، دهانشویه این با کردن قرقره

 .دباشمی  غذا یا دهان به آن جذب و آلوده های دست همچنین
 

نظیر خشکی،  متعدد جانبی عوارض بروز به توجه با که است، موجود بازار در بسیاری شیمیایی های دهانشویه حاضردر حال 
 بیولوژیکی های سیستم با دارویی گیاهان بیشتر سازگاری به توجه باد. گیر انجام احتیاط با بایستی آنها مصرف ،سوزش و غیره

 .شود می استفاده ها آن های عصاره و گیاهان از کمتر، جانبی عوارض و انسان
 

 اکالیپتوس، میخک، مانند گیاهی و طبیعی های عصاره حاوی ،نال گیاهی دهانشویه اسپری نمودن فرموله با توانسته نال البراتوار
 میکروبی عامل هرگونه ثانیه 02 تا ده،نارنگهد مواد بدون ،)آلوم) سولفات آلومینیوم موثر ترکیب همچنین و عسل پودر انار، گل

 .ببرد بین از را گلو و دهان مخاط ها، لثه ها، دندان بین منافذ در موجود
، از بین بردن الیه یا پوشش پروتئینی عصاره ها و روغن های اساسی موجود در این اسپری، با اختالل در دیواره سلولی

و ها، رشد  آنو مهار فعالیت آنزیمی  دندان، پاکسازی کانال های دندانی و زدودن باکتری های عفونت زای دهان و ویروس ها
 ناشی نامطبوع بوی رفع و دهان داخلی محیط کردن ضدعفونی و پاکسازی جهتعفونت را در دهان و گلو مهار کرده و تکثیر 

  .دنباش می مناسب ها باکتری و ها ویروس رشد از
 

 

 :نال گیاهی دهانشویه اسپری موثر ترکیبات

 
 داشته، ن(میزبا سلول در ویروس ژنوم تکثیر مسئول)RdRp  با باالیی ترکیبی میلبوده و  اوژنول حاوی ،میخک عصاره

موجب دناتوره شدن پروتئین ها همچنین  .شود می ویروس از ناشی های آسیب مهار باعث و کرده جلوگیری آن تکثیر از بنابراین
 ها را مهار کند. و تغییر فسفولیپیدهای غشای باکتری شده و انواع مختلفی از آن

 
. این ترکیب در غشای باکتری اختالل ایجاد کرده و باعث رفع باکتری دباش می اوکالیپتول اصلی جز حاوی اکالیپتوس، عصاره

 ویروس تکثیر در مهمی نقش پروتئاز، آنزیم که آنجایی از و شده متصل پروتئاز به تواند می اوکالیپتولهای دهانی می شود. 
  .شد خواهد ویروس تکثیر و رشد مهار باعث آنزیم این مهار لذا دارد،

 

 و سیتوپالسم سلولی موجود در آنزیم های با و داده تشکیل را پیچیده ای کمپلکس های، پونیکاالجین به واسطه انار، گل

 ضدعفونی کنندگی دارد. خاصیتبدین ترتیب  می دهند و واکنش سلولی میکروارگانیسم ها دیواره

  
باکتریایی شده و از رشد باکتری ها  DNAو  RNAبه دلیل حضور فالونوئیدها و ترکیبات فنولی، باعث مهار ساخت  عسل پودر

این ترکیبات به عنوان مهارکننده تکثیر یا اتصال ویروس به گیرنده های سلولی عمل کرده و عفونت های جلوگیری می کنند. 
 به اسپری بخشیده و از این رو برای کودکان قابل استفاده می باشد. دلنشینعسل، طعمی همچنین  ویروسی را از بین می برند.

 
 ک،نم د. اینکن می تضمین را دهانشویه ایمنی و بوده دهانشویه فرموالسیون در کمکی ماده عنوان به سولفات، آلومینیوم نمک 

 .کند می کمک فرموالسیون ترکیبات سایر بیشتر جذب به و کرده تنظیم را بدن ایمنی سیستم اثرات
 

 .نمود استفاده بار چندین روزانه توان می حلق، و دهان کردن ضدعفونی برای را محصول این
 .داشت نخواهد ای عارضه هیچگونه روز طول در آن زیاد مصرف

 

 :مصرف طریقه
 .دهید شستشو آب با ثانیه 15 مدت به و کرده اسپری دهان داخل در بار 3 تا 0 روزانه

 

 :توجه
 .باشد نمی دارو محصول این
 .دهید تکان مصرف از قبل
 .کنید خودداری چشم داخل با تماس از

 .شود نگهداری کودکان دسترس از دور



 .شود نگهداری خنک و خشک جای در
 نوشیده شود. زیادی آب اتفاقی، بلع صورت در
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