
 روغن پوست انار نال:

سیانیدین، پونیکاالجین، مواد معدنی مانند پتاسیم،  آنتوسیانین، االژیک، ترکیبات فنولی، اسید االجی تانن،پوست انار حاوی ترکیبات مفید 

 و غیره می باشد. اسید لینولئیک و اسید ، آلکالوئیدها، ترکیبات پلی فنولی، اسیدهای چرب لینولنیکC ویتامین 

پوست انار سرشار از آنتی اکسیدان ها می باشد و تاثیر بسیاری برای حفظ سالمتی پوست و موها دارد. این خواص آنتی اکسیدانی 

 خورشید نور تابش مضر اثرات از تواند می دلیل همین پونیکاالجین و االجی تانن های پوست انار می باشد. بهپوست انار مربوط به 

 ارمغان به را شفافی و براق نرم، موهایی تواند می و کاسته موها زودرس سفیدی از و نموده جلوگیری بنفش ماورای های اشعه و

 .باشد می مناسب بسیار شده رنگ موهای برای و شده رنگ تغییر برابر در مو تارهای محافظ تواند می ویژگی، این با همچنین. آورد

 مو رشد مانع که سر پوست روی چربی تجمع از و نموده تغذیه را مو های ریشه خون، گردش تحریک با عصاره، این های فنول پلی

 .برد می بین از را مو ریزش و شده مو تقویت باعث اساس براین. کاهد می شود، می مو ریزش ایجاد و

و به تثبیت رنگ  پوست انار، به دلیل حضور ترکیبات آنتی اکسیدانی، می تواند محافظ تارهای مو در برابر رادیکال های آزاد باشد

 مو کمک نماید. روغن پوست انار از طریق دو مکانیسم از موهای رنگی می تواند حمایت کند:

 شستشوی خورشید، نور تابش مانند محیطی مختلف شرایط تحت رنگی موهای رنگ تغییر از موها، روی ای الیه ایجاد با 

 .شود مو رنگ حفظ باعث و نموده جلوگیری غیره و مکرر

 ترمیم و بازسازی باعث و بکاهد مو تارهای شدن ضعیف و ریزش خشکی، مانند مو رنگ شیمیایی مواد عوارض ادایج از 

 نماید. درخشان و شفاف سالم، را موها و شده دیده آسیب موهای

ساخت مالنین یا رنگدانه ضمنا روغن پوست انار، به دلیل حضور آنتوسیانین و سیانیدین ها، می تواند آنزیم تیروزیناز )آنزیم موثر برای 

 های پوستی( را مهار کند و از این طریق باعث روشن و سفید شدن پوست و رفع لک های پوستی شود.

عالوه بر این روغن پوست انار، تاثیر فراوانی در کاهش چین و چروک های پوست و پیشگیری از بروز پیری زودرس دارد. این 

لی فنولی و به خصوص اسید االژیک و به دلیل خواص آنتی اکسیدانی، به کالژن سازی روغن می تواند به دلیل حضور ترکیبات پ

به کالژن کمک نماید. افزایش سنتز کالژن، می تواند به افزایش خاصیت ارتجاعی و  UVپوست و رفع آسیب های ناشی از اشعه های 

ای پوست شود. ضمنا در محافظت از فیبروبالست کشسانی و رفع افتادگی پوست کمک نماید و به مرور باعث رفع چین و چروک ه

)عامل سازنده کالژن( نیز موثر است. همگی این عوامل عالوه بر رفع چین و چروک، حتی در پیشگیری از بروز پیری زودرس نیز 

 ی کند.کارآمد هستند. ضمنا روغن پوست انار دارای اثرات ضد التهابی بوده و به رفع التهاب، خارش و قرمزی پوست کمک م

پوست انار حاوی اسیدهای چرب لینولنیک اسید و لینولئیک اسید می باشد. مصرف موضعی این روغن، می تواند به عنوان عامل 

آبرسان، در رفع خشکی پوست موثر باشد. بدین منظور از این روغن می توان به صورت موضعی برای رفع خشکی واژن، در ناحیه 

مود. استفاده از روغن پوست انار، خواص فراوانی برای واژن و دستگاه تناسلی بانوان دارد. این روغن خارجی دستگاه تناسلی استفاده ن

 عالوه بر آبرسانی، می تواند به کاهش درد ناشی از خشکی واژن نیز کمک کند.

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

 یاریبس و خواص 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

 

 :پوست انار نال روغن عمده های ویژگی

 مو رنگ تثبیت به کمک و آزاد های رادیکال برابر در مو تارهای از محافظت 

 آن خاصیت ارتجاعی موثر در افزایش و پوست های چروک و دهنده چین کاهش 

 پوست نمودن سفید و روشن به کمک 

 واژن خشکی رفع به کمک و آبرسان 

 

 طریقه مصرف:



 طول در بار سه الی دو توانید می. شود جذب تا داده، ماساژ خود های انگشت با و زده نظر مورد ناحیه روی بر را روغن از مقداری

 .کنید استفاده محصول این از روز

 

 توجه:

 این روغن، تنها برای استفاده موضعی مناسب می باشد.

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

 دور از دسترس کودکان قرار دهید.

 از تماس با داخل چشم خودداری کنید.
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