
 :نال روغن شبدر قرمز

 .مو و پوست دارد یبرا یاریباشد و خواص بس یم C نیتامیو و میفسفر، پتاس م،یزیمن م،یکلس یاز مواد معدن یشبدر قرمز، منبع غن

 یم نیتامیو نیموثر باشد. ا اریپوست بس یو چروک، انعطاف و جوانساز نیتواند در رفع چ یم اهیگ نی، اC  نیتامیحضور و لیدل به

بردن  نیو موثر در از ب میآنز ی)نوع نازیمتالوپروتئ دیآزاد، باعث کاهش غلظت و مهار تول یها کالیکاهش راد قیتواند از طر

 یکمک م نیو االست وسنتزیکند و به ب یکالژن مقابله م بیبا تخر تیشود و در نها ی( میریپ جادیا جهیو در نت یسلول کسیماتر

 .دینما

بدن استفاده شود. اما  یرفع مشکالت و اختالالت هورمون یتواند برا یدارد و م یهورمون تیخاص ،یل مغربشبدر قرمز هم مانند گ

 .تر است تیحائز اهم اریدر مورد شبدر قرمز بس تیخاص نیالزم به ذکر است، ا

دارند و  یهورمون تیها، خاص تواسترولیف م،یدان یباشد و همانطور که م یها م تواسترولیسرشار از ف یکه گل مغرب ییآنجا از

در مشکالت  نیگزیتوان به عنوان درمان مکمل و جا یرا م یاستروژن در بدن خانم ها است، گل مغرب یمشابه با هورمون جنس

مو  زشیمو، به خصوص ر زشیتوان در رفع ر یرا م یبابت، روغن گل مغرب نیدانست. از ا یائسگیدر دوران  یحت یهورمون

مهار  لهیبه وس دروتستوسترونیه یخود، از ترشحات د یکیآندروژن یآنت تیتواند با فعال یروغن م نیوثر دانست. اکامال م یهورمون

 یها کولیفول هینموده و به تغذ تیتواند گردش خون را در پوست سر تقو یشبدر قرمز، م نیکند. همچن یریردوکتاز جلوگ-α5  میآنز

 .کند یم یریشگیسر پ یمو و طاس زشیر جادیاز از ا نیکمک کند. بنابرا زیمو ن

 ایسطح پوست )غده ترشح کننده سبوم  یغدد سباسه رو تیفعال کیتحر جادیباعث ا ک،یآندروژن یهورمون راتییو تغ اختالالت

عامل، پوست را مستعد ابتال به آکنه و جوش  نیشده و خود ا شتریسطح پوست ب یرو یآن ها، چرب تیفعال شی( شده و با افزایچرب

 راتییتواند از تغ یها بوده و م تواسترولیها و ف زوفالونیا یشبدر قرمز حاو روغنکند.  یم یچرک یها، به خصوص جوش ها

 .کند یریشگیجوش و آکنه پ جادینموده و از ا یریجلوگ یو نوجوان یبه خصوص در دوران جوان یهورمون

تواند به  یروغن شبدر قرمز، م یها زوفالونیباشد. ا یمو و پوست خشک و شکننده م زشیر ،یائسگی یباز عوارض جان یکی

 .دیپوست و مو کمک نما تیرفع کند و به بهبود وضع زیمشکل را ن نیا یراحت

 ی، مC نیتامیبه خصوص اکوال ها و و یزوفالونیا باتیو حضور ترک یو ضدالتهاب یدانیاکس یآنت تیبا دارا بودن خاص اهیگ نیا

شده توسط نور  جادیاز پوست و مو محافظت نموده و از التهابات و اختالالت ا دیاز نور خورش یناش UV یتواند در برابر اشعه ها

 یریمشکالت جلوگ گریمو و د یو شکنندگ یخشک ،یبثورات و راش پوست ،یآکنه، آفتاب سوختگ س،یازیمانند اگزما، پسور دیخورش

  ید.نما یم

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

 

 :عمده روغن شبدر قرمز نال یها یژگیو

 یهورمون راتییاز تغ یمو ناش زشیمو، به خصوص ر زشیموثر در رفع ر 

 محرک ساخت کالژن و جوان کننده پوست 

 دیپوست و مو در برابر تابش نور خورش یعیکمک به حفظ رطوبت پوست و محافظ طب 

 

 :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

 

 منابع:

1. Oresajo, C., & Pillai, S. (2007). Black skin cosmetics: specific skin and hair problems of African 

Americans and cosmetic approaches for their treatment. In Ethnic Skin and Hair (p. 205). CRC 

Press. 

2. Salehi, K., Ehsanpour, S., Zolfaghari, B., Salehi, Z., & Honarjoo, M. (2014). The effects of red 

clover on hot flushes in post-menopausal women. Hormozgan Medical Journal, 17(6), 521-0. 

3. Zgonc Škulj, A., Poljšak, N., Kočevar Glavač, N., & Kreft, S. (2020). Herbal preparations for the 

treatment of hair loss. Archives of dermatological research, 312(6), 395-406. 

4. Aburjai, T., & Natsheh, F. M. (2003). Plants used in cosmetics. Phytotherapy Research: An 

International Journal Devoted to Pharmacological and Toxicological Evaluation of Natural 

Product Derivatives, 17(9), 987-1000. 

5. Ferrer, M. Red Clover and the menopause; benefits and side effects. 

6. Kerscher, M., & Buntrock, H. (2011). Update on cosmeceuticals. JDDG: Journal der Deutschen 

Dermatologischen Gesellschaft, 9(4), 314-328. 

7. Sepahvand, A., Eliasy, H., Mohammadi, M., Safarzadeh, A., Azarbaijani, K., Shahsavari, S., ... & 

Beyranvand, F. (2018). A review of the most effective medicinal plants for dermatophytosis in 

traditional medicine. Biomedical Research and Therapy, 5(6), 2378-2388. 

 


