
 روغن آرگان اکس:

 نیاستفاده شده است. ا ییغذا عیو صنا یبهداشت یشیمانند صنعت آرا یمصارف مختلف یسال گذشته، از روغن آرگان برا 51 یدر ط

روغن  یسه نوع اصل به طور کلی .می باشدو منحصر کشور مراکش  تولید شده آرگان وهیم یروغن توسط پرس سرد هسته ها

 .یشیآرا عیو روغن آرگان صنا ییبایز ،یآرگان در بازار وجود دارد. خوراک

ست پو یتواند رو یم میشود و به طور مستق یم دیکه تحت فشار سرد تول ،رگان استآ یشده از هسته ها هیته یی،بایآرگان ز روغن

 یم ینامگذار یعیطب ین بو است و به عنوان روغن آلو بدو ییرنگ طال یدارا ییبایروغن آرگان ز این روغن، مو استفاده شود. ای

رگان بو داده آ یتحت فشار سرد از هسته ها ی،رگان خوراکآروغن  کند. یروغن را حفظ م تیفیکه ک ،است یفشار سرد روش شود.

عت رگان صنآروغن  شود. یم هیته یلیپوفیرگان با کمک حالل لآبا استخراج هسته  یشیرگان صنعت آراآروغن  شود. یم هیشده ته

 است. یدانیاکس ینتآخواص  یدارا یشیراآ

ها، استرول ها، الکل  کاروتنتوکوفرول ها، ، Eو  Aی ویتامین هاها،  نیساپون دها،یها، پپت نیپروتئ یآرگان حاو یو برگ ها وهیم

 یو، حاآرگانروغن  .رندیگ یمورد توجه قرار م اریبس یشیکه در صنعت آرابوده،  یپوست ییایمیمواد ش ریو سا یترپن یتر یها

 نیهمچن، ( با خواص فراوان6)امگا  کینولئیل دیو اس( 3)امگا  کینولنیل دیاس ک،یپالمت دی(، اس9)امگا  کیاولئ دیچرب اس یدهایاس

 باشد. یتولوئن م یدروکسیه لیگاالت و بوت لیزوپروپیتوکوفرول ها، ا تات،یمپال لیآسکورب یها دانیاکس یآنت یحاو

 خواص روغن آرگان:

 ،استفاده کرد. روغن آرگان از مو یتوان در محصوالت مراقبت یروغن م نیاز ا با پوست و مو دارد. یخوب یآرگان سازگارروغن 

 تیقوت یموثر برا یمکملهمچنین این روغن،  کند. جادیا یشمینرم و ابر یعیطب یپوست سر شود و مو یایو اح هیتواند باعث تغذ یم

نرم و خوش حالت کردن و رفع ریزش مو، مو، رفع موخوره و وز شدن موها،  یمو، مغذو مقاوم کننده کننده  میرشد مو، ضخ

 یموها میرفع شوره و خارش، ترم ،در موها و پوست سر UVBو  UVAاز اشعه فرابنفش  یناش بیکاهش آسمنعطف کردن موها، 

رفع  ،یارتجاع تیکننده موها، بهبود دهنده قابل میموها، حج یصاف و روان کننده موها در هنگام شانه کردن، درخشندگ ده،ید بیآس

 نیا باشد. یپوست سر م یو سالمت کل یپوست تیو حساس یرفع قرمزبهبود شادابی مو، آبرسان موها، موها،  یو خشک یشکنندگ

 ایموثر عمل کند. روغن آرگان باعث اح یمو و آلوپس زشیتواند در رفع ر یردوکتاز را داشته و م-آلفا 1 میمهار آنز تیروغن خاص

 شود. یمو م یها کولیمجدد پوست و فول یو فعال ساز

کنه آ، ها بردن جوش نیدر ازب باشد و یم آزاد یها کالیراد یساز یخنثو  یدانیاکس یخواص آنت یدارا ییبایروغن آرگان ز

و  ی، کاهش خشکشکنندگی ناخن ها ، بهبودبهبود و ترمیم جای زخمآبله مرغان،  لک های پوستی، اگزما و پسوریازیس، نوجوانان،

جلوگیری از بروز پیری زودرس،  ،UVاز  یو چروک ناش نیچ ، رفعپوست یکشسانو  یارتجاع تیبهبود قابلپوست، بهبود زبری 

، *بروبالستیف تیفعال ریتکثو مو،  مراقب و محافظ پوستاحیا و بازسازی پوست و مو،  ،یرفع اختالالت پوست درخشش مو،

 ،یولسل یتوان بازساز شیافزا پاک کننده،افزایش نرمی و لطافت پوست، ه، مرطوب کنند*، آبرسان و کالژن بیاز تخر یریجلوگ

 موثر است. رفع درد مفاصلو  پوست یکنترل چرب ،زودرس یریپ یاز نشانه ها یریو جلوگ یکاهش ترک پوست

 یروغن آرگان، زخم پوست دیاس کیاولئ. کارامد باشد موها کنندگی و نرم یتواند در رفع وز یروغن م نیچرب موجود در ا یدهایاس

کاهش  یارباین اسید  باشد. یم دانیاکس یمرطوب کننده و آنت ،یموثر در رفع التهابات پوست یعامل کینولئیل دیرا بهبود داده و اس

مرطوب کننده،  تیخاص، چرب یدهایاسهمچنین این  .کند یبوده و به درمان آکنه و جوش صورت کمک م دیپوست چرب مف یچرب

ن درو یدهایاست. پپت یو چروک نیضد چ تیخاص یروغن آرگان، دارا یها نیپوست را دارند. پروتئ یکنندگ مینرم کننده و ترم

از  یناش بیکاهش آس ییکاربرد دارد. استرول روغن ارگان توانا یریو ضد پ یائسگیمربوط به  یروغن، در درمان مشکالت پوست

 ایمو و اح یموجود هم باعث نرم نیدارد. ساپون یدانیاکس یو آنت یضد التهاب تیکند و خاص یم جادیرا ا یسلول یبه غشا UVتابش 

ضد  ،یضد قارچ تیخاص نیهمچن نیشود. ساپون یم UVBاز  یناش یپوست بیمراقب و محافظ پوست سر و مو و کاهش آس ،یکنندگ

و  یمحافظت تیمو، فعال یها کولیپوست و فول سمیمتابول کیتحر لهیروغن به وس نیدارد. ا یو ضد التهاب یدانیاکس یآنت ،ییایباکتر

 مو دارد. یکنندگ میترم

 میدارد. تابش مستق یرینظ یب ی کننده میخواص ترم ،یچرب ضرور یها دیمختلف و اس یها دانیاکس یروغن سرشار از آنت نیا

 مو ایدر سطح پوست  یادیآزاد ز یها کالیبـه پوست وارد کرده و راد یادیز بیآس د،یبنفش خورش یمضر ماورا ی و اشعه دیخورش

ها و  پلی فنولفالونوئید ها، . شود یو چروک زودرس م نیآزاد، منجر به خشک شدن و بروز چ یها کالیراد نیکند. ا یم دیتول

خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد التهابی داشته و رادیکال های آزاد را مهار می کند. این عامل موجود در روغن آرگان،  استرول های

وز از برمی شود، شده و  *و االستین *، که باعث تخریب کالژن*و پالسمین *و مهار ایجاد آنزیم های االستاز از پوست فظتمحاموجب 



ین ا جلوگیری می کند.پوستی است،  *ناشی از قرار گرفتن در معرض نور خورشید و تخریب کالژن زودرس چین و چروک و پیری

 روغن ترشحات سبوم و غدد چربی پوست را کنترل کرده و میزان آن را در صورت ازدیاد، کاهش می دهد.

ی توان استفاده کرد. در صورتی که هیچ مشکل پوستی نداشته باشید، باز هم از روغن آرگان برای رفع اختالالت و التهابات پوستی م

 از این روغن می تواند برای پیشگیری از بروز این اختالالت و بهبود ظاهر پوست استفاده کنید.

 یم، یقو یضد التهاب اصیتخبا روغن  نیموجود در ا باتیاست. ترک دیمف اریبسنیز  سمیرومات ایروغن آرگان در بهبود التهاب مفصل 

 .واقع شود دیاز آرتروز مف یو تورم ناشعضالت و مفاصل  درد رفع یبراتواند 

، بهبود ناخن تیتقورفع شکنندگی، ناخن ها باعث  یدر روغن آرگان، استفاده از آن بر رو E نیتامیو ییبه علت وجود سطح باال

با داشتن  نیروغن همچن نیا شود. یم آن هاو زیبایی سالمت ، رشد کمک به حفظ براقیت و شفاف بودن ناخن ها و کیفیت ناخن،

 .دکن یریتواند از انواع عفونت ناخن و پوست اطراف ناخن جلوگ ی، میو ضد التهاب ییایضد باکتر ییتوانا

 کند. یو ترک لب کمک م یخشک تغذیه، رفعبه  یعینوان نرم کننده و مرطوب کننده طبه عب همچنین روغن آرگان

و لطافت و گذارد  ینم یبر جا اضافی یو چرب شدهبه سرعت جذب روغن آرگان به صورت موضعی بر روی پوست، مو و ناخن 

مشاهده نشده  یشیصنعت آرا ای ییبایروغن آرگان در ز یاز اثرات سم یعارضه ا چیتاکنون ه .دهد یبه پوست م یخاص یشاداب

روی پوست، ناخن و مو استفاده ، بر هر شب قبل از خواب . از آن می توانباشد یپوست م هیتغذ یبرا نیبهتر، روغناین   است.

 استفاده کرد.می توان نموده و به آرامی ماساژ داد. همچنین به عنوان پاک کننده، در قبل از استحمام 

 بیآس دایو سالمت موها و پوست از دست بروند و به آن ها شد یشود، که درخشندگ یسبب م ییایمیاز حد از مواد ش شیباستفاده 

این محصول، از نموده است.  روغن آرگان اکس دیو تول هیدرم، موفق به ته ی، البراتوار اکساین موضوعوارد شود. با توجه به 

و ساقه مو،  کولیفول تیتقو تواند در ی، مروغن آرگان اکساستفاده از روغن آرگان مراکشی تهیه شده و کامال خالص می باشد. 

 نیکامال موثر باشد. ا ،یعوارض جانب جادیبدون ا ،آن ها دنینمودن و استحکام بخش دراتهیدر ه نیو همچن دهید بیپوست آس میترم

 یب ،یرفع خارش و التهاب مانند افسردگ یبرا دهایکواستروئیکورت مانند ییایمیش یاز مصرف داروها یناش یروغن، عوارض جانب

 را ندارد. رهیو غ یاختالالت خلق ،یخواب

 خواص روغن آرگان اکس:

 رفع ریزش و محرک رشد مو 

 رفع التهابات و ترک های پوست 

 مغذی پوست و ناخن 

 رفع آکنه و اگزما 

 کاهش چین و چروک 

 طریقه مصرف:

صورت و گردن  زیپوست تم یرو قهیدق 1( به مدت پوست در شب یبه علت جذب باالتر سلول ها: قبل از خواب )پوست یبرا

 .ماساژ داده شود

 .استفاده شود دهید بیقطره در موضع آس کی، هر بار : روزانه سه مرتبهیپوست عاتیبهبود ضا یبرا

 .و سپس شسته شود شدهداده  ژماسا قهیدق 02خشک به مدت  یمو یکف سر بر رو ی: دو بار در هفته بعد از ماساژ بر رومو یبرا

 .ناخن و دست ها استفاده شود یتا دو قطره بر رو کی ،: هر شبناخن یبرا

 توجه:

 یاستعمال خارج

 .ستیمحصول دارو ن نیا

 .شود یخشک و خنک نگهدار یجا در



 .دیاز دسترس کودکان قرار ده دور
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 پی نوشت:

 .کند یرا سنتز م یا نهیماده زم یبافت همبند و مواد آل یها که همه انواع رشته ،سلول در بافت همبند است نیفراوانتر *فیبروبالست:

کالژن به صورت  نیوجود دارد. پروتئ مختلف موجودات یهامختلف گونه یهاخارج از سلول طیکه در مح ،است ینیپروتئ *کالژن:

 .شودیکالژن مشاهده م یهارشته

 . کند یم هیرا تجزاز جمله االستین  هانیکه پروتئ ،ها استپروتئاز نیاز دسته سر یمیگروه آنز کی االستاز *االستاز:

تار که در ساخ یا نهیآم دیدارد. اس کیاالست تیکه در بافت همبند وجود دارد و خاص ،است یساختار یها نیاز پروتئ یکی *االستین:

کام و استح یدروژنیه وندیپ لیموجود است و باعث تشک زیاست که در ساختار کالژن ن «نیپرول یدروکسیه»وجود دارد  نیاالست

 .گردد یم نساختار کالژ



 نیروتئپ همچنین نیپالسم .از بین می بردخون را  یهاکه به خصوص لخته ،در خون است کیتیپروتئول یمیآنز نیپالسم *پالسمین:

 .کند یم هیتجزمانن کالژن  زیرا ن یگرید یها

 

 


