
 روغن گل مغربی نال:

، A ،B  یها نیتامیو ،یمواد معدن دها،یفالونوئ ،یفنول باتیترک د،یاس کینولئیل د،یاس کینولنیچرب ل یدهایاس یحاو یروغن گل مغرب

Cباشد یم رهیو غ دهاینواسی، استرول ها، آم. 

و نرم  یمرطوب کنندگ ،یتواند در آبرسان یباشد، م ی( م6)امگا  دیاس کینولنیچرب ل دیکه سرشار از اس ییاز آنجا ،یگل مغرب روغن

پوست و مو، رفع  یارتجاع تیو خاص تهیسیبهبود االست ده،ید بیآس یپوست و موها میبهبود و ترم ،یزبر ،یو در رفع خشک یکنندگ

 .مو و حفظ سالمت پوست و مو کارآمد باشد وروح پوست  یظاهر خسته و ب

 نیا نیکمک کنند. بنابرا یپوست یها هیپوست و حفظ آب در ال دیتوانند به سنتز سرام یوش، مچرب روغن مرزنج یها دیاس یطرف از

 لیباشد. به عالوه به دل یپوست م یو درخشندگ یسفت ،یموثر بوده و موثر در صاف اریبهبود و حفظ سالمت پوست بس یروغن برا

 تیدرمات ایدر بهبود اگزما و  نیشود. همچن یپوست منجر م تهیسیو االست یارتجاع تیبه بهبود خاص ،یپوست یدر بافت ها دیسرام دیتول

تواند در  یکه دارد، م یکنندگ یخواص ضدعفون لیروغن به دل نیپوست کارآمد است. ا یرفع کبود نیو همچن سیازیپسور ک،یآتوپ

 .موثر واقع شود زین یپوست یرفع عفونت ها

توانند از سبوره، شوره و پوسته پوسته شدن پوست  یم د،یاس کیدونیبه خصوص آراش ،یچرب موجود در روغن گل مغرب یدهایاس

 .کنند یریسر و بدن جلوگ

 نیو بد دینما یم یریجلوگ یالتهاب یحد واسط ها دیداشته و از تول یضد التهاب تیخاص نیهمچن ،یموجود در روغن گل مغرب 6 امگا

چرب در  دیاس نیکمبود ا نیموثر باشد. بنابرا یخارش، بثورات و اختالالت پوستسوزش،  ،یتواند در رفع التهاب، قرمز یم لهیوس

 یتعداد یرو یو در مورد خواص روغن گل مغرب نهیزم نیدر هم یو حساس موثر باشد. مطالعه ا دهید بیپوست آس جادیالتهاب و ا

 4پس از  یشاخ یرفع پوست ها نیالتهاب و کاهش ضخامت پوست و همچن ،یمطالعه، رفع قرمز نیا جهیافراد صورت گرفت و نت

 .هفته بود

بهبود و حفظ سالمت  یتوان برا یم یاساس از روغن گل مغرب نیتواند به رفع التهابات مفاصل منجر شود. برا یم نک،ینولیل دیاس

 .ه نموداستفاد زیاستخوان ن یآرتروز و پوک جادیاز ا یریشگیاستخوان ها و بهبود و پ

 چهیماه ،یعضالن یاسکلت یتواند در رفع دردها یدارد، م یضد درد تیاست، خاص نیآالن لیفن یحاو یکه روغن گل مغرب ییآنجا از

 .موثر باشد نیسنگ یها و مفاصل، به خصوص پس از ورزش ها

را نشان نداده است. با  یگونه عوارض جانب چیباشد، که ه یخطر مطرح م یب یعیطب یمکمل موضع کیبه عنوان  یگل مغرب روغن

 شنهادیو هرروزه از آن را پ یباشد، محققان استفاده موضع یم 6از امگا  یمنبع غن نکهیا لیروغن و به دل نیا اریتوجه به خواص بس

 .کنند یم

ترشح  یکنندگ میتنظ تیمو، با خاص یها کولیفول هیتواند عالوه بر تغذ یروغن آن م ،یگل مغرب یاختصاص یسبب حضور اجزا به

 زشیموثر بوده و در رفع ر دروتستوسترونیه یکمک به مسدود نمودن و مهار ترشح د یبرا ک،یآندروژن یآنت تیهورمون ها و خاص

 یائسگیخانم ها، به خصوص در طول دوران  یو هم برا انیآقا یهم برا ت،یخاص نی. اباشدموثر  یمو هورمون زشیمو، به خصوص ر

 .باشد یهستند، کارآمد م یمو هورمون زشیهستند، که دچار ر کیستیک یکه دچار سندروم پل یافراد ایو  مانیزا ایو 

و رفع  (PMS) یاز قاعدگ شیو تعادل آن ها، سندروم پ میبا تنظ یدر رفع اختالالت هورمون یاثر، روغن گل مغرب نیاستفاده از ا با

 .تواند موثر باشد یم زین رهیمانند خارش، سرخ شدن پوست و غ یائسگیاز  یناش یعالئم پوست

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 یعمده روغن گل مغرب یها یژگیو



 پوست یو کشسان یارتجاع تیبهبود قابل 

 مجدد موها شیکننده و کمک به رو تیمو، تقو یها شهیر یمغذ 

 یبثورات و اختالالت پوست ،یرفع التهابات، قرمز 

 

 :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 می مناسب موضعی استفاده برای تنها روغن، این

 .شود نگهداری خورشید نور مستقیم تابش از دور و خنک خشک، جای در

 .دهید قرار کودکان دسترس از دور

 .کنید خودداری چشم داخل با تماس از
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