
 روغن نعناع نال:

متیل استات و غیره می باشد. از این روغن، به -پینن، آلفا-سینئول، پینن، لیمونن، بتا-8و  1نعناع حاوی مواد موثره منتول، منتون، 

 طور معمول به عنوان عامل خوشبو کننده و اسانس، در صابون ها، لوازم آرایشی و بهداشتی و غیره استفاده می شود.

دارای فالونوئید و ترکیبات فنولی است، که برای درخشندگی، شفافیت و ایجاد سالمت پوست و مو استفاده می شود. این روغن نعناع 

 تحریکات، رفع در روغن این از موضعی استفاده روغن، همچنین برای رطوبت رسانی و نرم کنندگی پوست و موها کارآمد می باشد.

 .است موثر نیز ستیپو های درماتیت و سوزش خارش، التهابات،

روغن نعناع هنگامی که به صورت موضعی استفاده می شود، می تواند به دلیل خاصیت ضد دردی و ضد التهابی، درد عصبی و 

 عضالنی و التهاب عضالت، مفاصل و ماهیچه های ناشی از آرتروز، روماتیسم، سردرد و میگرن و سایر دردها را کاهش می دهد.

به سرما حساس  محیطی، که سیستم عصبی حسی در یونی کانال یک ،TRPM8 کردن فعال نعناع، می تواند بامنتول موجود در روغن 

کند و با این مکانیسم و ایجاد حس خنک کنندگی و در نهایت بی حسی، باعث تسکین درد مفاصل  القا را شدن خنک می باشد، احساس

خاصیت ضد التهابی به سبب حضور منتول، در رفع التهابات مفاصل نیز می و ماهیچه ها می گردد. این روغن همچنین با دارا بودن 

 تواند موثر باشد.

سینئول، منتول و لیمونن بوده و به دلیل حضور این اجزا خاصیت ضد باکتریایی، ضد -8و  1روغن نعناع، حاوی ترپن هایی از جمله 

ی و باکتریایی پوستی کامال موثر است. با توجه به این خاصیت، قارچی و ضدعفونی کنندگی داشته و در رفع انواع عفونت های قارچ

می تواند از ایجاد آکنه و جوش های پوستی به خصوص جوش های چرکی که به دلیل تجمع باکتری ها و عوامل عفونی روی پوست 

 ایجاد می شوند، جلوگیری کند.

نند و مشابه با آن، بدون ایجاد هیچگونه عارضه جانبی، از طریق همچنین این اجزا می توانند دقیقا مشابه با روغن اکالیپتوس عمل ک

سمیت تماسی و سمیت تنفسی، موجب نابودی حشرات شوند و به دلیل رایحه خاص خود، از نزدیک شدن حشرات جلوگیری نموده و 

 باعث دفع حشرات و جلوگیری از گزیدگی و نیش آن ها شود.

ماده  چیه نکهیا لیباشد، که به دل یشده در البراتوار نال م دیو تول هیته یاهی% گ100 خالص 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

 

 :نعناع نال روغن عمده های ویژگی

 جوش و آکنه مولد های باکتری رفع در موثر و کننده ضدعفونی 

 عضالنی دردهای سایر و میگرن دهنده سردرد، تسکین 

 حشرات نیش و گزش از جلوگیری و دفع برای مناسب 
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