
 روغن اکالیپتوس نال:

پینن، ترپینن و دیگر اجزای موثر  -سینئول، کامفور، لیمونن، آلفا و بتا-8و  1اکالیپتوس، گیاهی موثر و دارویی و حاوی اجزای اصلی 

 برای حفظ سالمتی پوست و مو و ایجاد شفافیت و درخشان نمودن آن ها می باشد.

تقویت فولیکول های مو و رفع شوره موها موثر باشد. این روغن با افزایش دادن گردش روغن اکالیپتوس می تواند برای رشد موها، 

-8 و 1 موثر جز بودن دارا واسطه خون در پوست سر، به سالمت موها، تقویت آن ها و رفع ریزش مو کمک می کند. همچنین به

باشد. ضمنا اکالیپتوس می تواند با حضور این ماده موثر، با مهار رشد ماالسزیا فورفور می تواند در رفع شوره نیز تاثیرگذار  سینئول

در سیستم تنفسی شپش و عصبی تاثیر گذاشته و موجب خفگی و بسته شدن راه های تنفسی و بی حرکتی شپش و یا تخم های شپش نیز 

 دن استفاده نمود.خواهد شد. بنابراین از اکالیپتوس می توان هم برای رفع ریزش مو و هم برای رفع شوره و شپش سر و ب

سینئول، خاصیت آنتی باکتریالی، ضد قارچی، ضد ویروسی و ضدعفونی کنندگی داشته  و می -8و  1همچنین اکالیپتوس با ماده موثر 

 تواند در رفع عفونت های پوستی کارآمد باشد.

ای پوستی می باشد. این عمل به از دیگر خواص روغن اکالییپتوس، کنترل کننده ترشحات چربی روی پوست و کاهش آکنه و جوش ه

پینن و کاهش دادن اندازه غدد سباسه )ترشح کننده چربی روی پوست( و در نتیجه کاهش تولید سبوم )چربی -واسطه حضور ترپینن و آلفا

روی پوست( صورت می گیرد. که در این حالت، ترشحات چربی روی پوست کاهش یافته و مانع از آکنه و جوش های پوستی، به 

صوص جوش های چرکی می شود. زیرا همانطور که می دانیم، یکی از علت های ایجاد شدن آکنه، تجمع چربی و باکتری ها در خ

پوست می باشد. در واقع روغن اکالیپتوس با تنظیم ترشحات چربی و به واسطه خاصیت ضدباکتریایی، در کاهش و مهار ایجاد آکنه 

 کامال موثر است.

سینئول، ترپینن، سیمن و لیمونن می باشد. این اجزا، روغن اکالیپتوس را به عنوان عامل ضد درد  ار از حاویروغن اکالیپتوس، سرش

و ضدالتهاب تبدیل کرده اند. روغن اکالیپتوس قادر است، که فعالیت های عصبی را تنظیم کند و با تاثیر روی گیرنده های عصبی و با 

به خصوص در مفاصل و عضالت را کاسته و در بهبود آرتریت روماتوئید یا روماتیسم، خاصیت آرامش بخشی خود، درد و التهابات 

سردرد و میگرن، آرتروز و دیگر معضالت کامال موثر باشد. عالوه بر این، در بهبود زخم، بریدگی و سوختگی های پوستی کارآمد 

 می باشد.

سینئول، -8و  1مچنین نابودی آن ها به دلیل دارا بودن اجزای یکی دیگر از خواص اصلی روغن اکالیپتوس، خاصیت دافع حشرات و ه

پینن و غیره است. مطالعات نشان داده است، که این روغن می تواند در دفع و نابودی حشراتی مانند کنه، شپش، بندپایان، -لیمونن، آلفا

 عمل کند.  DEETکش  پشه و سایر حشرات کامال موثر بوده و می تواند به عنوان جایگزین کامال موثر حشره

 های سال از کش حشره ترکیبات این. هستند DEET(N,N-diethyl-meta-toluamide) حاوی حشرات دافع مواد معمول طور به

این حشره کش، برخالف تاثیرگذاری خود  .دارد وجود محصول 200 از بیش در حاضر حال در و دارند قرار استفاده مورد 1950

روی حشرات، عوارض بسیاری مانند حساسیت و واکنش های آلرژیک روی پوست انسان، مشکالت تنفسی در صورت استنشاق آن ها 

 برای انسان و غیره دارد.

می توان استفاده نمود. این روغن، بنابراین از روغن اکالیپتوس، که تاثیرگذاری باالیی و بدون ایجاد حساسیت و عوارض جانبی دارد، 

سینئول موجود در روغن -8و  1دارای چندین مکانیسم به دلیل حضور اجزای سازنده خود برای نابودی و دفع حشرات مزاحم می باشد. 

عصبی، باعث اکالیپتوس می تواند از طریق سمیت تماسی )یعنی با کیتین و الیه محافظتی حشره تماس پیدا کرده و با ایجاد اختالالت 

مرگ حشره می گردد( به نابودی حشره منجر شود. همچنین اکالیپتوس به سبب دارا بودن رایحه خود، می تواند در دفع و دور کردن 

حشرات نیز موثر باشد. سینئول همچنین می تواند باعث ایجاد سمیت تنفسی برای حشره شده و از این طریق به نابودی آن منجر شود. 

ر روی تنفس حشره، باعث خفگی و نابودی آن حشره می گردد.( همچنین مونوترپن های اکالیپتوس در دفع و نابودی )یعنی با تاثی

 حشرات نیز می تواند موثر باشد.

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

 یبرا 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

 



 :نال اکالیپتوس روغن عمده های ویژگی

 بدن و سر شپش و شوره رفع برای مناسب و کنندگی ضدعفونی خواص دارای 

 عضالت و مفاصل التهاب و درد دهنده تسکین 

 پوستی های جوش و آکنه کاهش و پوست چربی ترشحات کننده کنترل 

 مانند حشرات دافع شیمیایی محصوالت موثر جایگزین DEET 
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