
 روغن دانه چیا نال:

 ،ی(، مواد معدن9)امگا  دیاس کی(، اولئ6)امگا  دیاس کینولئی(، ل3)امگا  دیاس کینولنیمانند ل یچرب مغذ یدهایسرشار از اس ایدانه چ

و  دهایکاروتنوئ دها،یها، استروئتوکوفرول دها،یفالونوئ ،یفنول باتیها، ترک نی، پروتئE ،C ،A ،B یها نیتامیها از جمله و نیتامیو

تواند در حفظ سالمت و مراقبت از پوست  یداشته و م یو ضدالتهاب یروسیضد و ،ییایضد باکتر ،یدانیاکس یبوده، که خواص آنت رهیغ

 .باشد دیمف اریو مو بس

پوست و مو  یبرا یاریداشته و خواص بس یدانیاکس یاثر آنت د،یاس کینولنیچرب، به خصوص ل یدهایبه سبب حضور اس ایدانه چ 

 دیمضر نور خورش یاز اشعه ها یناش یها بیتواند از آس یوجود دارد، م زیپوست انسان ن یسلول یکه در غشا دیاس نیکند. ا یم جادیا

نموده  یرینمودن و شکننده نمودن موها و پوست، جلوگ فیضع ،یخشک جادیمضر آن ها مانند ا راتیتاثپوست و مو و بالطبع  یبر رو

 نیکاهد. همچن یم یالتهاب یو مهار حد واسط ها یپوست به سبب خواص ضدالتهاب یشده بر رو جادیا یها یو از التهابات و سوختگ

از روغن دانه  ینشان داد، که استفاده موضع یکند. مطالعه ا ییسزاکمک ب دهید بیحساس و آس یپوست و موها نیتواند به تسک یم

مدت  نیا یدر ط زیپوست را ن یخارش و خشک یداد و حت شیپوست و مو را افزا یو رطوبت رسان یرسانهفته، آب 8به مدت  ایچ

 .کند یآن ها کمک م عیشده و به بهبود سر یپوست یزخم ها میباعث ترم نیروغن همچن نی. ادیبهبود بخش

هفته  8مطالعه، پس از  نیهفته نشان داد. در ا 8مدت  یو خارش ط یرا در کاهش عالئم خشک ایروغن دانه چ ریتاث گرید یمطالعه ا

استفاده کرده  ایکه از روغن دانه چ یمارانیپوست، زخم و خارش در همه ب یدگییپوست، اگزما، سا ونیدرتاسیدر ه یبهبود قابل توجه

عارضه  چیروغن، ه نیاز ا یموضع ( و فالونول ها مشاهده شد. ضمنا پس از استعمال3)امگا  دیاس کینولنیل باتیترک لیبودند، به دل

 .مشاهده نشد یجانب

و  دیاس کیکافئ د،یاس کیکومار دها،یها، فالونوئ تواسترولیاز جمله ف یاهیگ یاز مواد مغذ ییسطوح باال یحاو ایدانه چ روغن

 هیال یآب از رو ریاجازه تبخ نکهیا لیدهد و به دل یم شیپوست را افزا یداشته و آبرسان یدانیاکس یتوکوفرول ها بوده، که خواص آنت

هد. لذا از  یپوست را کاهش م یو چروک رو نیو چ زیکمک کرده و خطوط ر یدهد، به بهبود عملکرد سد پوست یرا نم یپوست یها

 .زودرس استفاده نمود یریاز بروز پ یریشگیپ یو چروک پوست و حت نیرفع چ یو برا یبهداشت یشیتوان در محصوالت آرا یآن م

 رهیت جادیاز ا یریشگیزودرس و پ یریاز بروز پ یریشگیروغن در رفع و پ نی، اC  نیتامیحضور توکوفرول ها و و لیبه دل نیهمچن

 .کامال مناسب است زیشدن رنگ پوست ن

 یکه عامل یی، از آن جاB گروه یها نیتامیو و نیونیمت یدهاینواسیها، آم نیاز پروتئ ییسطح باال یحاو نکهیا لیبه دل ایدانه چ روغن

 یریحفظ سالمت پوست سر و موها و انعطاف پذ یکند، برا یم لیرا تسه یاتیح یباشد و جذب مواد معدن یموثر در رشد بافت مو م

 .موثر واقع شود دهید بیآُس یموها میو ترم یتواند در بازساز یمنظور م نیو به هم شدبا یم دیمف اریموها بس

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

 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

 

 :نال ایعمده روغن دانه چ یها یژگیو

 یپوست زیو چروک و رفع خطوط ر نیآبرسان، کاهش چ 

 دهید بیحساس و آس یپوست ها نیپوست و کمک به تسک یرفع شکنندگ 

 کننده پوست و مو یو بازساز میترم 

 

 :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

 

 منابع:

1. Wang, Dong Hao, et al. "Very Long-Chain Branched-Chain Fatty Acids in Chia Seeds: Implications 

for Human Use." Journal of Agricultural and Food Chemistry 68.47 (2020): 13871-13878. 

2. Niharika, M., et al. "Development of Super Food Nutri Rich Bar." J. Health Sci 8.4 (2021): 255-

260. 

3. Moore, Erin M., Charles Wagner, and Slavko Komarnytsky. "The enigma of bioactivity and 

toxicity of botanical oils for skin care." Frontiers in pharmacology (2020): 785. 

4. Mistry, N. (2017). Guidelines for formulating anti-pollution products. Cosmetics, 4(4), 57. 

5. Katunzi-Kilewela, A., Kaale, L. D., Kibazohi, O., & Rweyemamu, L. M. (2021). Nutritional, health 

benefits and usage of chia seeds (Salvia hispanica): A review. African Journal of Food Science, 

15(2), 48-59. 

6. Jeong, S. K., Park, H. J., Park, B. D., & Kim, I. H. (2010). Effectiveness of topical chia seed oil on 

pruritus of end-stage renal disease (ESRD) patients and healthy volunteers. Annals of 

Dermatology, 22(2), 143-148. 


