
 روغن خردل نال:

، B6 ،A ،C ،B5از جمله ویتامین های  Bخردل، حاوی ترکیبات و اجزای موثر بسیاری مانند ویتامین ها از جمله ویتامین های گروه 

 بدن، سالمتی حفظ برای و مواد معدنی مانند کلسیم، منگنز، مس، گوگرد، اسیدهای چرب مانند اسید چرب لینولنیک اسید و غیره بوده

 .است موثر بسیار پوست و مو

ماساژ با روغن خردل به کاهش خشکی و پوسته پوسته شدن پوست کمک کرده و پوست و موهایی نرم، لطیف، شفاف و درخشانی را 

بوده و می تواند در مرطوب و نرم نمودن  3 امگا چرب اسید نوعی ،(ALA) لینولنیک-آلفا اسید از به ارمغان می آورد. این روغن غنی

پوست و مو بسیار موثر باشد. همچنین از این طریق می تواند به صاف شدن و نرمی تارهای مو، حالت دهندگی و پیشگیری و رفع 

ست دادن موخوره و وزی آن ها کمک کند. این روغن باعث به دام انداختن رطوبت در الیه های پوست و مو شده و از تبخیر و از د

 رطوبت جلوگیری می نماید.

ضمنا این روغن، می تواند به دلیل حضور ترکیبات مغذی، به تغذیه نمودن فولیکول های مو و پوست سر کمک کند و در ایجاد موهایی 

 سالم و پرپشت موثر است.

 رفع برای توان می آن از و بوده باکتریایی ضد و قارچی ضد اثرات همچنین به دلیل حضور ماده معدنی گوگرد، دارای روغن، این

 .کرد استفاده نیز پوستی های عفونت رفع

این روغن یکی از بهترین روغن ها برای کاهش و تسکین درد و التهاب عضالت، ماهیچه ها و مفاصل مانند آرتریت روماتوئید 

که نوعی گیرنده عصبی موثر در ایجاد ) NMDA)روماتیسم( و آرتروز می باشد. روغن خردل می تواند با مهار کردن گیرنده عصبی 

 درد است( می تواند در رفع دردهای عصبی و عضالنی و التهاب های ناشی از آن به طور کامال موثری عمل کند.

روغن خردل، می تواند در کاهش تعداد حمالت میگرن و دردهای ناشی از آن نیز موثر باشد. از روغن خردل همچنین می توان به 

د اسپاسم، در رفع اسپاسم، کوفتگی و گرفتگی های عضالت و ماهیچه ها، به خصوص پس از ورزش های سنگین که عنوان عامل ض

بدن دچار گرفتگی می شود، استفاده نمود. همچنین بسیاری از ورزشکاران از سفتی عضالت پس از ورزش های سخت، شکایت دارند. 

 ل کند.این روغن در بهبود این عارضه نیز می تواند موثر عم

از این روغن می توان برای به عنوان جایگزین موثر داروهای ضد درد و ضد التهاب شیمیایی استفاده نمود، که استفاده موضعی از آن 

 هیچگونه عارضه ای ایجاد نخواهد کرد.

پوستی شده و به رفع تیرگی پوست استفاده از روغن خردل به دلیل مهار فعالیت تیروزیناز، می تواند مانع سنتز مالنین و رنگدانه های 

و رفع مالسما )لکه های پوستی( کمک می کند. از این جهت از روغن خردل، می توان برای رفع تیرگی زیر چشم استفاده نمود. 

 همچنین می تواند تورم و پف زیر چشم را نیز به مرور از بین ببرد.

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 خردل روغن عمده های ویژگی

 روماتیسم و آرتروز بروز از پیشگیری و مفاصل التهابات و درد رفع 

 سنگین های ورزش از پس خصوص به عضالت، و ها ماهیچه کوفتگی و گرفتگی رفع 

 چشم زیر پف و تیرگی رفع به کمک 
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