
 روغن گل سرخ نال:

 یبوده و م رهیو غ E نیتامی، وC نیتامیو نن،یفارنسول، نرول، کامفن، اوژنول، پ نالول،یل ل،یژرانو ترونلول،یگل سرخ، سرشار از س

خود  یکند، تا درخشندگ یروغن به پوست و مو، کمک م نیپوست و مو داشته باشد. ا یدر مرطوب نمودن و آبرسان یتواند نقش مهم

چرب مناسب بوده و  یپوست ها یانواع پوست، حت یروغن برا نیکند. ا یم یریجلوگ زیپوست شدن ن تهپوس ،یرا حفظ کنند و خشک

حساس  یپوست یکه دارا یباشد. روغن گل سرخ را افراد یموثر م یو چرک اهیسرس یدر کاهش و رفع پوست آکنه و جوش ها

 .باشد یم تفادهشود، قابل اس یم تیو حساس یپوست آن ها دچار خشک یهستند، که به راحت

شکننده  یخشک و ترک خورده و موها یتواند به بهبود زخم، پوست ها یکه دارد، م یقو یآبرسان تیخاص لیگل سرخ به دل روغن

 یپوست ها یمو و پوست، حتانواع  یبا جذب باال و مناسب برا ،یو روغن یچرب تیخاص جادیروغن، بدون ا نیکمک کند. ا زین

و  یحساس و مستعد به قرمز یپوست ها یتوان بر رو ی. ضمنا روغن گل سرخ را مدباش یم یترشحات چرب میتنظ لیچرب، به دل

 .توان استفاده نمود یم زین تیحساس

 جادیروغن در ا نیاستفاده نمود. ا زیو مفاصل ن یعضالن یها یو گرفتگ یدرد، کوفتگ نیتوان در تسک یروغن گل سرخ، م از

 .باشد یم دیبردن تنش، استرس و اضطراب کامال مف نیو از ب یآرامش بخش

موثر،  یاجزا نیباشد. به سبب حضور ا یم دیاس کینولنیل-و گاما دهایآلکالوئ ،یترپن ،یفنول باتیترک یگل سرخ نال ، دارا روغن

 یها کالیراد م،یدان یداشته باشد. همان طور که م یو چروک نیو ضد چ یدانیاکس یآنت ،یتواند اثر ضد التهاب یروغن گل سرخ م

دارند.  یو چروک پوست نقش مهم نیچ جادیهستند، در ا یدیاز امواج فرابنقش خورش یکه هردو ناش ژنیفعال اکس یآزاد و گونه ها

 دیاز نور خورش یفرابنفش ناش یپوست در برابر اشعه هاآزاد عمل نموده و از  یها کالیتواند به عنوان پاک کننده راد یروغن م نیا

 .دارد زیزودرس ن یریاز پ یریشگیدر جوان کننده پوست و پ ینقش مهم ساسا نیو چروک محافظت کند. برا نیچ جادیا جهیو در نت

تواند گردش خون را در پوست  یروغن م نیا رایبه کار برد. ز زیچشم ن ریز یکاهش و رفع پف و کبود یتوان برا یسرخ را م گل

خون پوست، به خصوص  انیو بهبود جر شیبا کاهش گردش خون پوست در ارتباط است، لذا افزا یکه کبود ییدهد  از آنجا شیافزا

 یباشد، م یم C نیتامیکه گل سرخ، سرشار از و ییاز آنجا نیچشم کمک کند. همچن ریتواند به بهبود و پف ز یچشم، م ریپوست ز

 .موثر باشد زیپوست ن یرگیرا مهار نموده و در رفع ت یساز نیمالنوژنز و مالن دیتول تواند

موها، حفظ  تیداده و به بهبود وضع شیرا افزا ی، کالژن سازC  نیتامیو و یفنول باتیتواند با حضور ترک یگل سرخ، م روغن

 .کمک کند زیو رفع موخوره ن یسالمت آن ها، بهبود شکنندگ

،  E نیتامیباشد. و دیمف اریآن ها بس یموها و رفع مشکالت خشک یتواند برا ی، مE  نیتامیحضور و لیروغن گل سرخ، به دل نیهمچن

موها  یموها، درخشندگ یرو یمحافظت هیال جادیبا ا نیکند. همچن تیمو موثر باشد و رشد مو را تقو یها کولیفول هیتواند در تغذ یم

موها مانند  یسوء رو راتیآزاد و تاث یها کالیمحافظ، از حمالت راد هیال نی. ادیحالت دهنده مو عمل نما نوانداده و به ع شیرا افزا

 یسالم و با نشاط را برا یینموده و موها یخوددار رهیموخوره، نازک شدن و غ ایدو شاخه شدن  ،یمو، وز نیپروتئ بیتخر ،یخشک

 .اوردیشما به ارمغان ب

ماده  چیه نکهیا لیباشد، که به دل یشده در البراتوار نال م دیو تول هیته یاهی% گ100خالص و  ،یعیطب روغن، از روغن کامال 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

 

 :عمده روغن گل سرخ نال یها یژگیو

 خون و کمک به رفع استرس و اضطراب انیدهنده جر شیافزا 

 زودرس یریاز بروز پ یریشگیجوان کننده پوست و کمک به پ 

  موها یرفع موخوره و شکنندگکمک به 

 چشم ریز یرفع پف و کبود 

 



 :مصرف قهیطر

سه بار در  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 نیطول روز 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
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