
 کره مو نال )ماسک مو(:

 زندگیدرصد آّب در خود ذخیره کنند. زمانی که رطوبت موها تحت شرایط مختلفی مانند  01الی  01تارهای مو قادرند، که تا حدود 

شور، عوامل ژنتیکی و  یا کلردار های آب در مکرر کردن شنا آفتاب، در معرض زیادی زمان گرم، گذراندن و خشک هوای و آب در

رنگ کردن بیش از حد موها و حتی عادات های اشتباه مراقبتی از مو مانند سشوار کشیدن بیش از حد موها، استفاده مکرر از اتو مو، 

یا استفاده از مواد شیمیایی متعدد و غیره، از دست می رود، موها شکننده، وز، کدر و بسیار آسیب پذیر و ضعیف می شود. در این 

 حالت نیاز به محصوالت مرطوب کننده و مراقبتی از مو، که به جبران این رطوبت از دست رفته به کار برده شوند، احساس می شود.

 کره مو )ماسک مو(ن محصوالت، موجود می باشد. یکی از انواع ایدر بازار محصوالت بسیاری برای رفع خشکی و وزی موها، 

عصاره ها و روغن های آن ها، عالوه بر خواص فوق العاده خود برای ی، استفاده از گیاهان دارویبا توجه به اینکه می باشد. امروزه 

به خصوص در تهیه محصوالت آرایشی بهداشتی و ایجاد نمی کنند، از آن ها  هاموا، هیچ عوارض جانبی برای حفظ سالمت موه

 ماسک ها استفاده می شود.

 کره مو چیست؟

 تشکیل مختلف های روغن یا ها عصاره و باتر شی از که است، و نوعی ماسک مو کننده نرم و دهنده حالت محصول یک ،مو کره

 دام به باعثخود و بدون ایجاد چرب نمودن موها،  فرموالسیون در موجود موثر ترکیبات حضور دلیل به محصول، این. است شده

 براقیت ایجاد و خشک موهای رسانی رطوبت به کهکند،  می ایجاد موها روی محافظتی الیه یک شده، مو تارهای داخل رطوبت انداختن

 موجب تواند می این خواص، بر عالوهکند.  جلوگیری مو های آسیب دیگر و شکنندگی از تواند می همچنین. کند می کمک ها آن به

 دارند، روح بی و خشک موهای که افرادی برای خصوص به ها، آن تغذیه و رطوبت حفظ به و شده موها به مغذی و معدنی مواد تامین

 .کند می بسزایی کمک

 به، مو انواع همه افراد با همه برای که شده، تهیه انار و آووکادو نوع دو در، با توجه به این اهداف (مو ماسک)نال  مو کره

 ،دارند هایی تفاوت یکدیگر با اما .می باشد مناسب موخوره دارای یا و ضعیف دیده، آسیب شکننده، وز، موهای دارای افراد خصوص

 .است شده اشاره ها آن به زیر در که

تا ساقه های مو نیز ، عالوه بر ساقه های مو، می توان از ریشه بازار درموجود  مشابه محصوالت سایر برخالف، کره مو نال از

استفاده است، بدین صورت که دو روش استفاده دارد، یا می توان استفاده نمود و همچنین هم برای قبل و هم برای بعد استحمام قابل 

دقیقه قبل از  11پس از استحمام، روی موها مالیده و ماساژ داد، که در این حالت نیازی به آبکشی نخواهد داشت. یا می توان آن را 

 استحمام روی موها مالیده و سپس شستشو داد.

 

  )ال:نحاوی روغن آووکادو کره مو )ماسک مو 

سبوس برنج، بادام اکالیپتوس و روغن های نارگیل،  یونجه، آلوئه ورا و جعفری، اسطوخدوس، عصاره هایاین محصول، حاوی 

، که بدون ایجاد هرگونه عارضه می باشد ، به همراه شی باترآووکادو روغن و به خصوص زیتون، کنجد، فندق هسته انگور، شیرین،

در حفظ سالمت موها، آبرسانی و تغذیه نمودن تارهای مو، رفع موخوره، نرم کننده و ترمیم ، موو شکنندگی  شدن خرد جانبی مانند

 خشک، آسیب دیده، وز و ضعیف قابل استفاده می باشد.کننده موها کامال مناسب بوده و برای انواع مو، به خصوص موهای 

 در موجود چرب اسیدهای شوند، می مطرح ها آن محافظ و موها طبیعی کننده مرطوب عامل عنوان به چرب، اسیدهای که آنجایی از

 رطوبت و آب محتوی افزایش و آبرسانی با توانند می منظور این به توجه با مو کره ساخت در شده برده کار به گیاهی های عصاره

 .کنند کمک آب و خشکی، شکنندگی و آسیب موها دادن دست از شکنندگی، رفع به مو، تارهای

و به  اه توکوفرول ،کاروتنوئیدهاحاوی ، روغن آووکادو می باشد. این روغن کره مو نالاز اصلی ترین ترکیبات به کار برده شده در 

اسید بوده، که  لینولنیک-α و اسید پالمیتولئیک ،اسید لینولئیک ،اسید پالمتیکپالمیتولوئیک اسید، اسید،  اولئیکخصوص اسیدهای چرب 

ایجاد موهایی سالم و زیبا  حفظ سالمت مو وتوانند سنتز کالژن را افزایش دهند. همانطور که می دانیم، کالژن در این ترکیبات می 

همچنین به تولید اسیدهای آمینه سازنده موها و تولید کراتین نیز در مو کمک می کند، بنابراین روغن آووکادو، با بسیار موثر است. 

سالم، شفاف، درخشان، نرم و صاف کمک کند.  تن موهایی زیبا ومی تواند به داش در موها،تین و کرا کالژن سنتز و تولید افزایش

همچنین با حضور اسیدهای چرب موجود در اجزای اصلی خود، در آبرسانی، مرطوب کنندگی و رفع خشکی تارهای مو نیز موثر 

و از آسیب های ناشی از تابش  دهد می کاهش را اکسیداتیو استرس توجهی قابل طور بهبا خاصیت آنتی اکسیدانی، است. این روغن، 



ر به دلیل حضو و کند می ترمیم را دیده آسیب موهای ،آووکادو روغن نور خورشید و اشعه های فرابنفش به طرز قابل توجهی می کاهد.

 ، موخوره موها را از بین می برد.مغذی مواد

 :.کنجد می باشد هسته انگور و لیپتوس و روغن هایی یونجه، اکا، عصاره هاکره مو نالاز دیگر ترکیبات به کار برده شده در 

ت اس یاهیگ غذاهای و گیاهان در موجود طبیعی ترکیبات از یکیگیاهی فیتواستروژنی می باشد. این بدان معناست، که عصاره یونجه، 

ن . به سبب حضور ایکنند می عمل بدن توسط تولیدشده استروژن مثل مانند افراد بدنو به دلیل شباهت به استروژن های انسان، در 

فعالیت آنتی آندروژنیکی داشته و از ریزش مو، به خصوص ریزش مو لوتئولین، کورستین و غیره،  ترکیبات فیتواستروژنی مانند

مغذی موها بسیار  می تواند در نرم و مرطوب کنندگی وهمچنین  هورمونی کاسته و قطر ساقه های مو را به مرور افزایش می دهد.

 موثر باشد.

ت و بهبود خاصی به افزایش گردش خون در پوست سرپینن، -سینئول، لیمونن، آلفا-8و0به سبب حضور اجزای موثر اکالیپتوس، عصاره 

به  این روغن با افزایش تولید سرامید در موها، کمک نموده و به منجر به رفع ریزش و تقویت موها خواهد شد. ارتجاعی تارهای مو

همچنین در بهبود بافت مو منجر شده و به عنوان احیا کننده و بازسازی کننده موهای بی روح، ضعیف و آسیب دیده مطرح می شود. 

 می تواند موثر باشد.به دلیل خواص ضدعفونی کنندگی رفع شوره نیز 

 یدانیاکس آنتی اثرات دارای روغن این اجزا، این حضور سبب به که بوده، فنلی پلی های پروآنتوسیانیدین حاوی انگور هسته روغن

 ثراتا همچنین. باشد می موثر بسیار فرابنفش های اشعه برابر در تخریب برابر در موها االستین و کالژن از محافظت برای و بوده

 در ناژنآ به تلوژن فاز تبدیل در انگور هسته روغن ضمنا. باشد کارآمد تواند می موها سفیدی رفع در و داشته تیروزیناز کننده مهار

 .است موثر نیز مو ریزش از جلوگیری و مو کنندگی تقویت اثرات ایجاد و مو های چرخه

با حضور فسفولیپید و سایر مواد مغذی می باشد.  Kویتامین ، Eاسید، ویتامین  لینولئیک و اولئیکسرشار از اسیدهای چرب  روغن کنجد،

اقع در و و آبرسان موها استفاده نمود. این روغن می توان به عنوان نرم کننده، مرطوب کنندهلسیتین در اجزای اصلی روغن کنجد، از 

این روغن، رطوبت مو را تامین نمی کند، بلکه می تواند با ایجاد الیه ای روی سطح مو ایجاد می کند و رطوبت را می تواند داخل 

ان کننده عمل کند و باعث افزایش نرمی تارهای مو و درنتیجه صاف نمودن، تارهای مو به دام بیاندازد. همچنین می تواند به عنوان رو

رفع گره و موخوره و ایجاد ظاهری سالم و شفاف برای آن ها شود. همچنین می تواند منافذ بین کوتیکول های مو را پر کرده و از نفوذ 

 یزش مو موثر باشد.مواد شیمایی مضر به داخل فولیکول های مو جلوگیری کند و در پیشگیری از ر

 

 ترکیبات مشترک در کره های مو نال:

و کره مو روغن کنجد، از اجزای اختصاصی به کار برده شده در فرموالسیون  انگور هسته اکالیپتوس، یونجه،عصاره های آووکادو، 

 :دنمی باش، مشترک کره های مومی باشد. ترکیباتی که در زیر نوشته شده، در هردوی  حاوی روغن آووکادو نال

سرشار از اسید چرب لوریک اسید ، روغن نارگیل می باشد. روغن نارگیل، کره های مودر  یکی دیگر از روغن های به کار برده شده

 باعث مرطوب شدن و آبرسانی تارهای مو و پوست کف سر شده و از خشکی مو و پوست به طور قابل توجهی می کاهد.بوده و 

و باز نمودن و تحریک فولیکول  د هرگونه عارضه جانبی، می تواند با افزایش گردش خون در پوست سرهمچنین می تواند بدون ایجا

 ، برای رفع نازک شدن مو، تقویت رشد مو و کمک به حجم دهی موها به کار برده شود.های مو

روغن به سبب حضور انواع معدنی و مغذی  می باشد. این کره مو نالروغن بادام شیرین، از دیگر روغن های به کار برده شده در 

استرول ها، توکوفرول  (،6لینولئیک اسید )امگا  ،(9)امگا  منگنز، منیزیم، مس، فسفر، ریبوفالوین، اسیدهای چرب اولئیک اسیدمانند 

همچنین با تغذیه  کمک می کند. ها آن درخشندگی افزایش و موها وزی کاهش و موخوره رفع به ،Eو ویتامین  ، کاتچینها، اسکوالن

 ریشه های مو، باعث تقویت موها نیز خواهد شد. این روغن جذب سریعی داشته و پس از استفاده، موها را روغنی و چرب نمی کند.

و شفافی را به  ، سالمموها جلوگیری کرده و موهایی نرم، ابریشمیو آسیب خشکی  چرب موجود در این روغن، از حضور اسیدهای

 د.ارمغان می آورن

، فولیک اسید، کلسیم، فسفر، فولیک اسید، سدیم، A ،B1 ،B2 ،B3 ،B6 ،B12 ،C ،Eویتامین های  آلوئه ورا، با حضور اجزای موثر

که برای  ،و از همه مهم تر آلوئین بوده ، هگزادکانوئیک اسید، متیونین، فنیل آالنین، پرولینمنیزیم، پتاسیم، آمینواسید های لیزین

و برای انواع موهای خشک، آسیب دیده و ضعیف محافظت از مو بسیار موثر است و مرطوب کنندگی ساقه های مو و آبرسانی، نرم 



حالت دهندگی، نرم کنندگی، مرطوب کنندگی مو و به  آلوئه ورا همچنین برایعصاره از  و حتی موهای چرب نیز مناسب می باشد.

 می توان استفاده نمود. نیز ش مودلیل مغذی ریشه های مو، در تقویت موها و رفع ریز

س و روغن های سبوس برنج، فندق ترکیبات به کار رفته شده در فرموالسیون این محصول، عصاره های جعفری، اسطوخدواز دیگر 

 :و زیتون می باشد.

 A، B، E، K و ویتامین های کلسیم و گوگرد پتاسیم، سدیم، منگنز، آهن، فسفر، منیزیم،حاوی مواد معدنی بتاکاروتن،  عصاره جعفری،

همچنین در آبرسانی  ها نیز موثر می باشد.مو رشد و تقویتدر و غیره می باشد. این اجزا، عالوه بر تغذیه ساقه ها و ریشه های مو، 

 می باشد.موهای خشک و آسیب دیده نیز تاثیرگذار  و رفع خشکی

بازسازی کنندگی موها نقش مهمی را ایفا می کند. از آنجایی که کراتین عصاره اسطوخدوس، در ایجاد درخشندگی، حالت دهندگی و 

مو از واحد های سیستئینی تشکیل شده است، عصاره اسطوخدوس می تواند در بازسازی پیوندهای دوگانه سیستئینی موجود در 

لت دادن به موها، بهبود وضعیت تارهای مو موثر بوده و بنابراین در بازسازی و ترمیم نمودن موهای ضعیف و آسیب دیده و حا

 تارهای مو و همچنین کمک به رفع شپش از روی موها می تواند تاثیرگذار باشد.

با دارا بودن فعالیت آنتی اکسیدانی، از آسیب های   می تواند ماده بی خطر و موثر در محافظت از موها بوده و روغن سبوس برنج، 

UVA  وUVB  این روغن به سبب حضور کامال موثر عمل کند. و نرم نمودن آن ها بکاهد و در رطوبت رسانی به تارهای مو

 ، در رفع ریزش مو و تقویت نمودن رشد موها بسیار کارآمد است.Bویتامین های گروه 

ترول ها، فالونوئیدهای کورستین، فیتواس روی، آهن، منگنز، کلسیم، پتاسیم، منیزیم،، مواد معدنی Eویتامین حاوی روغن فندق، 

میرستین، اسیدهای چرب اولئیک اسید، لینولئیک اسید، لینولنیک اسید، استئاریک اسید و غیره می باشد. این ترکیبات در آبرسانی، 

یب آس به محافظت از موها در برابرمرطوب و نرم کنندگی موها بسیار موثر می باشند و همچنین به سبب خاصیت آنتی اکسیدانی، 

های خورشید و سنتز و افزایش تولید کالژن در موها کمک می کند. با افزایش تولید کالژن، از آسیب موها به تارهای مو کاسته شده 

 و موهایی سالم، شفاف و با نشاطی را به ارمغان می آورد.

و کمک به پیشگیری از سفیدی  UVروغن زیتون در نرم و مرطوب نمودن موها، رفع اثرات مضر تابش نور خورشید و اشعه های 

و دارا بودن فعالیت های ضدالتهابی و آنتی و اسکوالن  اسید پالمیتیک ،اسید اولئیکزودرس موها به سبب حضور اسیدهای چرب 

 اکسیدانی بسیار تاثیرگذار است.

که  ا و جداگانه ای دارند،، هریک خواص مجزمو کره فرموالسیون به کار برده شده در گیاهی ترکیباتالزم به ذکر است، که 

خواص  و کنند می ایجاد)افزایش دادن اثرات یکدیگر(  افزایی هم اثر شوند، استفاده هم باهنگامی که این عصاره و روغن ها 

 موثرتری خواهند داشت.

 

، شی باتر می باشد. شی باتر یا کره شی باتر، نوعی روغن گیاهی کره مویکی از ترکیبات موثر و به کار برده شده در فرموالسیون 

روغن، جامد بوده و شکلی مشایه با کره دارد، به آن کره است، که از دانه های روغنی درخت شی حاصل می شود. به دلیل اینکه این 

 .بیماری های پوستی استفاده می شودشی نیز می گویند. شی باتر در محصوالت آرایشی بهداشتی و برای بهبود و رفع بسیاری از 

 اسیدهای از غنی باتر، شی که آنجایی از. می باشد مناسب مو انواع برای که ،است مو مالیم و طبیعی کننده مرطوب یک باتر شی

 وم تارهای رطوبت حفظ به مو، تارهای روی بر روکشی ایجاد با تواند می بوده، استئاریک اسید و اولئیک اسید خصوص به چرب،

 فر مجعد، موهای که افرادی برای ویژه به خاصیت این. شود می مو های ساقه در لطافت و نرمی احساس ایجاد باعث و کرده کمک

 با تواند می ی بوده، کهطبیع های اکسیدان آنتی A و E ویتامین از سرشار باتر شی همچنین .است مناسب بسیار دارند، ضعیف و

و با توجه به این موضوع نیز در رفع خشکی و نرم نمودن تارهای مو  کند کمک UV مضر های اشعه برابر در مو از محافظت

 بسیار تاثیرگذار است.

ند. نتایج دسال( بررسی کر 61تا  09بدین منظور، در مطالعه ای اثرات شی باتر را بر روی شکنندگی مو را در خانم های )بین سنین 

طور قابل توجهی می تواند عالوه بر مرطوب و نرم نمودن موها، شکنندگی و خشکی  این آزمایش نشان داد، که این ترکیب، به

موهای آن ها را نیز برطرف نماید. همچنین دانشمندان به این نتیجه رسیدند، که اسیدهای چرب موجود در شی باتر، قادر به نفوذ به 

 تند.سطوح داخلی تارهای مو، بدون ایجاد چربی و باقیمانده بر روی موها هس



 نوانع به را ما های بافت و ها سلول، ایمنی سیستم که ،افتد می اتفاق زمانیالتهاب عاملی کمتر شناخته شده در ریزش مو می باشد. 

حتی  ،برساند آسیب مضر های فولیکول به ،است ممکن التهابی فرآیندهای سر، پوست در. گیرد می اشتباه مهاجم و خارجی تهدید یک

آلوپسی آندروژنیک که نوعی از ریزش مو می باشد، به طور عمده به علت حضور  .کند تضعیف را مو تولید فرآیندهای است ممکن

 دی هیدروتستوسترون و عوامل هورمونی رخ می دهد، اما چندین عامل دیگر از جمله التهاب نیز می تواند در شیوع آن دخیل باشد.

ه سط های التهابی، ببا مهار حد وا تواند می ترکیب این منظور بدین. باشد می آن ضدالتهابی خاصیت باتر، شی های ویژگی دیگر از

 رفع ریزش مو نیز کمک کند.

 :نال آووکادو روغن حاوی( مو ماسک) مو ویژگی های کره

 آبرسان و تغذیه کننده مو 

 نرم کننده و ترمیم کننده مو 

 شفاف کننده و کمک به رفع ریزش مو 

 به رفع موخوره محافظ مو و کمک 

 مناسب برای انواع مو، به خصوص موهای خشک و آسیب دیده 

 

 نال: آووکادو روغن حاوی( مو ماسک) مو کرهطریقه مصرف 

 آبکشی به نیازی استفاده، از پس. دهید ماساژ و مالیده مرطوب کمی موهای روی استحمام، از پس را نال مو کره از مناسبی مقدار

 روی را آن حمام، از قبل دقیقه 11 را آن توانید می کنید، آبکشی را موها مو، کره از استفاده از پس دهید، می ترجیح اگر. ندارید

 .دهید شستشو سپس و مالیده خود موهای

 

 

 انار نال حاوی عصاره( مو ماسک)مو  کره: 

ن زیتو و فندق شیرین، بادام برنج، سبوسورا و روغن های نارگیل،  آلوئه اسطوخدوس، جعفری،این محصول، عالوه بر عصاره های 

، به عنوان ترکیبات مشترک، حاوی عصاره انار می باشد، که برای انواع مو، به خصوص موهای رنگ شده و آسیب دیده باتر شیو 

 مناسب می باشد.

این  .اردد موها سالمتی حفظ برای بسیاری فواید و باشد می نال انار مو کره در شده برده کار به ترکیبات ترین اصلی از انار، عصاره

 می باشد. و دیگر ترکیبات مغذی اسید پونیسینیک حاوی اسید های چرب گالیک اسید،عصاره 

به همین دلیل می تواند از اثرات  بوده، که خواص آنتی اکسیدانی فراوانی برای موها دارد. پونیکاالجینانار همچنین دارای پلی فنول 

موهایی نرم، براق و  می تواند مضر تابش نور خورشید و اشعه های ماورای بنفش جلوگیری نموده و از سفیدی زودرس موها کاسته و

گ شده همچنین با این ویژگی، می تواند محافظ تارهای مو در برابر تغییر رنگ شده و برای موهای رن شفافی را به ارمغان آورد.

 بسیار مناسب می باشد.

 د موریشه های مو را تغذیه نموده و از تجمع چربی روی پوست سر که مانع رشبا تحریک گردش خون، این عصاره، پلی فنول های 

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

ند با ارهای مو آسیب دیده و ضعیف، به خصوص موهای رنگ شده بسیار موثر باشد. بنابراین انار می توانار می تواند در بازسازی تا

 حمایت کند: دو مکانیسم، از موهای رنگ شده و آُسیب دیده

انند تابش نور خورشید، شستشوی مبا ایجاد الیه ای روی موها، از تغییر رنگ موهای رنگی تحت شرایط مختلف محیطی  -0

 جلوگیری نموده و باعث حفظ رنگ مو شود.ره ر و غیمکر

از ایجاد عوارض مواد شیمیایی رنگ مو مانند خشکی، ریزش و ضعیف شدن تارهای مو بکاهد و باعث بازسازی و ترمیم  -2

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



 

 نال: انار عصاره حاوی( مو ماسک) مو ویژگی های کره

 مو کننده تغذیه و آبرسان 

 مو کننده ترمیم و کننده نرم 

 مو ریزش رفع به کمک و کننده شفاف 

 موخوره رفع به کمک و مو محافظ 

 دیده آسیب ورنگ شده  موهای خصوص به مو، انواع برای مناسب 

 

 :نالعصاره انار  حاوی( مو ماسک) مو کره مصرف طریقه

 آبکشی به نیازی استفاده، از پس. دهید ماساژ و مالیده مرطوب کمی موهای روی استحمام، از پس را نال مو کره از مناسبی مقدار

 روی را آن حمام، از قبل دقیقه 11 را آن توانید می کنید، آبکشی را موها مو، کره از استفاده از پس دهید، می ترجیح اگر. ندارید

 .دهید شستشو سپس و مالیده خود موهای

 

 توجه:

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

 از تماس با داخل چشم خودداری کنید.

 دور از دسترس کودکان قرار دهید.

 شیشه محصول را به حمام نبرید.
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