
 روغن اسپند نال:

ترپن ها،  دها،یفالونوئ د،یاس کیدیآراش د،یاس کیاستئار د،یاس کیتیچرب به خصوص پالم یدهایاس یو حاو ییدارو یاهیاسپند، گ

ضد  ،یکنندگ یاجزا، روغن اسپند خواص ضدعفون نیباشد، که به سبب حضور ا یم نیبه خصوص هارم دهایو آلکالوئ نونیآنتراک

 .دارد رهیو غ یضد التهاب ،یضددرد ،یدانیاکس یآنت ،ییایضد باکتر ،یقارچ

ثابت  ییدارو اهیگ نیا یکنندگ یشده است و خواص ضدعفون یاستفاده م طیکننده مح یاز اسپند، به عنوان ضدعفون میقد یزمان ها از

 ،یکروبیم ضد تیتواند خاص یخود، م باتیترک یاصل یدر اجزا نیو هارمال نیهارم یدهایبه سبب حضور آلکالوئ اهیگ نیشده است. ا

به خصوص شوره و شپش سر و بدن کامال موثر باشد. مونوترپن ها  ،یپوست یو در رفع عفونت ها هداشت ییایباکتر ضد ،یقارچ ضد

شپش و اختالل در تنفس شپش خواهند شد.  یها یتوکندریتعداد م دیبوده و باعث کاهش شد یشپش سم یتواند برا یاسپند، م نیو هارم

 .باشد یم رگذاریتاث اریشپش و هم در دفع و دور نمودن آن ها بس یهم در نابود نیبنابرا

تواند در نرم نمودن، مرطوب نمودن  یروغن م نیاسپند، ا اهیگ دیاس کیو استئار دیاس کینیچرب به یدهایبه سبب حضور اس نیهمچن

پوست و به خصوص موها کامال موثر بوده و در رفع  یپوست، رفع خشک یوسته پوسته شدن و ترک هاو صاف نمودن پوست، رفع پ

 .کارآمد باشد زیموها ن یموخوره و وز

روغن اسپند در رفع  ت،یخاص نیاشاره نمود. با استفاده از ا اهیگ نیا یضدالتهاب تیتوان به خاص یروغن، م نیخواص ا گرید از

 .باشد یم دیمف زیو تورم پوست ن یالتهابات، قرمز

 یتواند در بهبود درد، تورم و التهابات عصب یم ن،یجز موثر هارم یو ضددرد یضدالتهاب تیخاص لیروغن به دل نیا یموضع استفاده

 یبرا یعارضه جانب چیها کامال موثر بوده و ه چهیعضالت و ماه یها یو گرفتگ یکوفتگ سم،یاز آرتروز، رومات یناش یو عضالن

 .مصرف کنندگان نخواهد داشت

ماده  چیه نکهیا لیباشد، که به دل یشده در البراتوار نال م دیو تول هیته یاهی% گ100خالص و  ،یعیروغن، از روغن کامال طب نیا

 نیدر تمام سنهمه افراد با انواع پوست ها و  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 اسپند نال یها یژگیو

 د،یروماتوئ تیاز آرتر یناش یدرد، تورم و التهابات عصب نیتسکپبرنده شوره و شپش سر و بدن نیکننده و از ب یضدعفون 

 سمیآرتروز و رومات

 و پوسته پوسته شدن پوست یمرطوب کننده و کمک به رفع ترک، خشک 

 

 :مصرف قهیطر

سه بار در طول  یدو ال دیتوان یخود ماساژ داده، تا جذب شود. م یمورد نظر زده و با انگشت ها هیناح یاز روغن را بر رو یمقدار

 .دیمحصول استفاده کن نیروز از ا

 

 توجه:

 .باشد یمناسب م یاستفاده موضع یروغن، تنها برا نیا

 .شود ینگهدار دینور خورش میخشک، خنک و دور از تابش مستق یجا در

 .دیاز دسترس کودکان قرار ده دور



 .دیکن یتماس با داخل چشم خوددار از
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