
 :روغن ماساژ حاوی روغن آرگان نال اگزما

یت درمات .دنده می نشان پوستی ضایعات با را خودد، که نبه کار می روبرای توصیف اختالالت پوستی مزمن و پسوریازیس اگزما 

در واقع اگزما یا  جامعه را دچار نموده است. %01آتوپیک، شایع ترین نوع اگزما به ویژه در نوزادان و خردساالن بوده، که بیش از 

. ودش ها نشانه دیگر و ریزی پوست تورم، قرمزی، خارش، به منجر تواند می که ،شود می گفته پوست آماس یا التهاب بهدرماتیت، 

 مكنم پسوریازیس .باشد می شدن پوسته پوسته و تورم برآمدگی، تاول، قرمزی، سوزش، خارش، شامل اگزما به ابتال عالئم از برخی

 %2سالگی و  01 از لقب ،واردم %01 از بـیشكودكی نسبتا شایع بوده و  در پـسوریازیس روعش. ودش روعش سنی هر در است

 سالگی شروع می شود. 2پیش از 

 انواع اگزما:

 و (محرک ماده یک با تماس از ناشی) تماسی اگزمای ،(قارچی و ویروسی عفونت به ابتال از ناشی) آتوپیک اگزمای نوع دو به اگزما

 مااگز مختلف انواع ایجاد در فرد ایمنی سیستم و ژنتیک محیطی، عوامل مجموع در. شود می تقسیم( دار شوره) سبورئیک اگزمای

 یم تشکیل را اگزما درمان اصلی ارکان التهاب، ضد موضعی ترکیبات و امولینت از استفاده محرک، عوامل از اجتناب. دارند نقش

 .شود انجام باید ضایعه، درمان همراه به عفونت درمان باشند، شده عفونی ضایعات که صورتی در و دهند

 عالئم اگزما:

 وقتی. است شدید بسیار خارش، گاهی. شود می پوست روی خارش و قرمز های لکه ایجاد باعث که ،است مزمن بیماری یک اگزما

 وزبر گاهی. یعنی باشد ایدوره  تواند می اگزما ئمعال. ببندد دلمه بعد و کند ترشح شود، زخمی است ممکن شود، می خارانده پوست

 خردسال، کودکان مورد در. شود می ظاهر سر پوست و پیشانی ها، گونه روی اغلب اگزما نوزادان، مورد در .شود محو گاهی و کند

 .شود می ظاهر زانوها پشت و آرنج داخل طرف پاها، پاها، مچ ها، دست مچ ها، دست روی اغلب اگزما

 دالیل ایجاد اگزما:

 وراثت عوامل 

 هستند. اگزما به ابتال مستعد بیشتر بدنشان، ایمنی سیستم و پوست در تفاوت علت به کودکان از بعضی 

  برخی از پزشکان معتقدند، که فعالیت بیش از حد سیستم ایمنی بدن در پاسخ به عوامل ناشناخته و محرک زیستی، دلیل

 اصلی اگزما می باشد.

  ر با آب ایجاد رکجهه با مواد محرک و تماس مالیل موانواع اگزما مانند اگزما ایجاد شده روی پوست دست، به دبرخی از

 می شود.

 آلرژی و عوارض جانبی مصرف برخی از داروها 

 روش های رایج جهت بهبود اگزما:

مانند شستشوی مکرر، مصرف صابون و  از ارکان اصلی جلوگیری از ایجاد و بهبود اگزما، می توان به اجتناب از عوامل محرک

 تهابضد ال استفاده از داروهای شیمیایی، استفاده از امولینت )نرم کننده پوست( و کرم های حاوی اسانس و عطر با پوشیدن دستکش

 عوارض اما به دلیلشیمیایی، اشاره کرد. با وجود تاثیرگذاری داروهای و یا ضد قارچی در صورت بروز عفونت  و آنتی هیستامین

 معالئ گوارشی، اختالالت پرنوشی، ادرار، تکررجانبی ایجاد شده ناشی از آن ها مانند حساسیت، احساس خواب آلودگی و خستگی، 

و همچنین محدودیت استفاده در برخی افراد مانند افراد باردار و شیرده، مصرف این داروها  و جذب پوستی پایین آکنه ،*کوشینگ شبه

 روش های درمانی دیگر بدین منظور استفاده می شود.کاهش یافته و از 

 به گیاهان گذشته های درقرن .است انسان فرینشآ تاریخچه درازای به ها بیماری درمان برای دارویی گیاهان از استفاده تاریخچه

عالئم آن، استفاده از عصاره یکی از روش های موثر در رفع اگزما و  .شدند شناخته ها بیماری از بسیاری برای درمان مبنای عنوان

رض جانبی، کامال موثر عمل می کند. بدین منظور البراتوار نال، در پی بدون ایجاد عوااست، که  و طبیعی ها و روغن های گیاهی

 ، راه حلی طبیعی جهت رفع و جلوگیری از شیوع اگزما و پسوریازیسروغن ماساژ نال اگزماتحقیق و بررسی های پیشرفته و مداوم، 

حاوی روغن های گیاهی هسته انگور، آرگان و چریش بوده و فاقد هرگونه مواد شیمیایی، عوارض پیشنهاد نموده است. این روغن 

م ، قابل استفاده برای خاننال اگزما روغن. بوده و قابلیت نفوذ و جذب سریعی بر روی پوست دارد جانبی، حساسیت و قرمزی پوست

 کودکان بوده و محدودیت سنی و جنسیتی ندارد. های باردار، شیرده، نوزادان و

 :ترکیبات موثر در روغن ماساژ نال اگزما



، روغن آرگان می باشد. روغن آرگان، یکی از گران ترین روغن ماساژ نال اگزمایکی از مهم ترین ترکیبات به کار برده شده در 

ل توکوفرودارای پروتئین ها، پپتیدها، ساپونین ها، این روغن د. روغن های دنیا بوده، که به عنوان طالی مایع نیز از آن یاد می شو

ه، که اسید بوداسید و استئاریک  لینولنیکاسید،  لینولئیک ،اولئیک اسید چرب اسیدهای ، پلی فنول، استرول،Eو  Cها، ویتامین 

فع ر داشته و در آبرسانی به پوست، وکرفع پیری و چین و چر و ، نرم کنندگی، آنتی اکسیدانی، ضد التهابیخواص مرطوب کنندگی

خشکی، از بین بردن جوش های صورت، آکنه، پوسته پوسته شدن، خارش، قرمزی، آبله مرغان، بهبود ناخن های شکننده، بهبود 

 خاصیت کشسانی پوست، رفع چین و چروک و کنترل و تنظیم ترشحات غدد چربی پوست بسیار کارآمد می باشد.

، درختی همیشه سبز است، Neemگیاه می باشد.  روغن نال اگزمادیگر روغن های گیاهی استفاده شده در روغن چریش یا نیم، از 

، E و C تامینوی، ، کاتچین، پلی ساکاریدنیمبیدول، نیمبینین نیمبین، نیمبیدین،حاوی  این روغنند. که در مناطق گرمسیر رشد می ک

 س،در رفع اگزما، پسوریازیبوده طبیعی و نرم کننده کننده ، آنتی اکسیدان، مرطوب التهاب ضددرد،  ضدبوده و  تاننو  کاروتنوئیدها

هبود بآکنه، عفونت های قارچی، ویروسی و باکتریایی، التهابات پوستی، تقویت سیستم ایمنی بدن،  خشکی پوست، قرمزی، ورم و

ه علت ب تگی ها و اختالالت پوستی نیز موثر است.، رفع و از بین بردن التهابات، سوخکاهش استرس و اضطراببریدگی، سوختگی، 

روغن چریش دارای مچنین هخاصیت مرطوب کنندگی فراوان این گیاه، در رفع و بهبود اگزما و پسوریازیس به کار برده می شود. 

 خاصیت ضدعفونی کنندگی بوده در رفع عفونت های پوست کامال موثر عمل می کند.

حاوی پروآنتوسیانیدین های روغن هسته انگور می باشد. این روغن  ،روغن نال اگزمااز ترکیبات مفید و موثر موجود در  دیگر یکی

، خاصیت Cو  Aدر کنار ویتامین های  پلی فنولی بوده، که موجب تشکیل پروسیانیدین ها می شود. به واسطه حضور این ترکیبات

شدن کرده و به عنوان رمیم زخم ها شده، محافظت از کالژن و االستین در برابر تخریب داشته، موجب تسهیل در تآنتی اکسیدانی 

ز ا سفید کننده و لک بر در محصوالت آرایشی بهداشتی به خصوص محصوالت ضد چین و چروک و رفع پیری استفاده می شود.

 و ، التهابات پوستیه، سوختگی های پوستیآکنه، روزاسه، سبور روغن هسته انگور می توان در رفع اگزما، پسوریازیس، خشکی،

بوده و در تغذیه، ایجاد سالمت دارای اثر مرطوب کنندگی این روغن  .استفاده نمودمهار رادیکال های آزاد و  پوستی اختالالت سایر

ال نمی شود. روغن هسته انگور موجود در موجب رفع و پیشگیری از اگزما و پسوریازیس و صافی پوست نقش بسزایی داشته و 

 موثر عمل می کند.در از بین بردن و رفع قرمزی، خارش، سوزش، تورم و پوسته پوسته شدن پوست  همچنین اگزما

 خواص و ویژگی های روغن ماساژ نال اگزما:

 رفع اگزما و پسوریازیس 

 پوست و نرم کننده مرطوب کننده 

 وستدارای قابلیت جذب سریع از طریق پ 

 رفع آسیب ها و اختالالت پوستی 

 رفع خشکی، سوزش، خارش، قرمزی و التهاب پوست 

 ایجاد پوستی جوان، شاداب و صاف 

 کنترل و تنظیم ترشحات غدد چربی پوست 

  گیاهی %011حاوی روغن های 

 بدون ترکیبات شیمیایی و عوارض جانبی بر روی پوست 

 طریقه مصرف:

 روزانه عمل، این. دهید ماساژ انگشتان نوک با آرامی به سپس و ریخته نظر مورد موضع روی بر را اگزما نال روغن از قطره چند

 صورت در. باشد داشته ادامه ماه دو مدت بهمی تواند  درمان ندارد، قطعی درمان اگزما، که جایی آن از. شود تکرار بار 3 تا 2

 .نمایید تکرار را آن مصرف مجدد، مشاهده

 توجه:

 استعمال خارجی

 .دهید تکان مصرف از قبل

 .باشد نمی دارو محصول این



 .فرمایید خودداری چشم داخل با تماس از

 .شود نگهداری خنک و خشک جای در

 .دهید قرار کودکان دسترس از دور

 .است نگهدارنده و شیمیایی مواد الکل، فاقد محصول، این
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 پی نوشت:

 در قتیو. است مرتبط (کورتیزولاسترس ) هورمون ترشح میزان با، کوشینگ نشانگان یا کوشینگ سندروم*عالئم شبه کوشینگ: 

 ربیشت در کند. می مختل را بدن های سیستم سایر اضافه، هورمون شود،می ترشح خود طبیعی حد از بیش کورتیزول هورمون بدن

 .دارد نیاز زمان به سندروم این عالئم شدن برطرف البته ،می باشد درمان قابل کوشینگ سندرم موارد،


