
 روغن ماساژ انگشتان دست نال:

عوامل مختلفی می یکی از دغدغه های افرادی است، که به سالمت و زیبایی خود اهمیت می دهند. زیبا،  و داشتن انگشت هایی سالم

 انجام در فرد تواناییشوند، که  م، درد، تخریب غضروف ها، مشکل در حرکت آن ها و گزگز و سوزش انگشتانتوانند، باعث تور

ان به موارد زیر اشاره د. از جمله این عوامل می تونداده و باعث مشکالت دیگر می شو قرار تأثیر تحت را روزمره های فعالیت

 نمود:

 انگشتان آرتروز 

 مفصلی روماتیسم 

 استخوان پوکی 

 چندگانه بافت تصلب یا ِاسِام 

 کارپال تونل سندروم 

 عفونت و مشکالت تاندونیدست جراحات ، 

 انگشتان ای ماهیچه و بافتی آسیب حتی یا و دست انگشتان استخوان شکستگی  

 

 درمانی موثر: روش

ای حل این مشکل، استفاده از گیاهان دارویی می باشد. گیاهان دارویی از دیرباز یکی از بهترین و در موثرترین روش، بر یکی از

رفع مشکالت سالمتی انسان ها بوده است. به دلیل اینکه آن ها ایمن، ارزان، غیر سمی و فاقد هرگونه  دسترس ترین منابع برای

ا ر دست انگشتان ماساژ روغنعوارض جانبی می باشند، استفاده از آن ها توصیه می شود. با توجه به این موضوع البراتوار نال، 

ی گیاهی اسپند، اسطوخدوس، گل تاج خروس و همچنین هیالورونیک اسید و این روغن حاوی ترکیبی از روغن ها تولید نموده است.

 ستد انگشتان ماساژ روغنگلوکزآمین می باشد و هیچگونه عارضه جانبی به هنگام استفاده موضعی بر روی پوست ایجاد نمی کند. 

ترمیم نمودن غضروف های آسیب دیده، برای می تواند با خاصیت های ضد التهابی، آنتی اکسیدانی، ضد دردی، آرامش بخشی و ، نال

تسکین دردهای عصبی و عضالنی انگشتان دست، بهبود گزگز، سوزش و تورم انگشتان، انعطاف و روان سازی حرکت مفاصل، 

 گزینه کامال مناسبی باشد.

 

 ترکیبات موثر روغن ماساژ انگشتان دست نال:

 به چرب اسیدهایحاوی سیون این روغن، روغن اسپند می باشد. این روغن، یکی از روغن های گیاهی به کار برده شده در فرموال

 می هارمین خصوص به آلکالوئیدها و آنتراکینون ها، ترپن فالونوئیدها، اسید، یکونآراشید اسید، استئاریک اسید، پالمیتیک خصوص

 ددردی،ض اکسیدانی، آنتی باکتریایی، ضد قارچی، ضد کنندگی، ضدعفونی خواص اسپند روغن اجزا، این حضور سبب به که باشد،

 در اسپند، روغناستفاده موضعی از  ،اسپندجز موثر هارمین در به دلیل خاصیت ضدالتهابی و ضد دردی  .دارد غیره و التهابی ضد

 کامال ها ماهیچه و عضالت های گرفتگی و کوفتگی روماتیسم، آرتروز، از ناشی عضالنی و عصبی التهابات و تورم درد، بهبود

تسکین دهنده تورم، بنابراین از روغن اسپند می توان به عنوان  .داشت نخواهد کنندگان مصرف برای جانبی عارضه هیچ و بوده موثر

 استفاده نمود. التهابات و دردهای عصبی و عضالنی انگشتان دست

 ضد باکتری، ضد خواص داراین روغن این محصول، روغن اسطوخدوس می باشد. از دیگر روغن های مفید و موثر موجود در ای

 استات لینالیل و لینالول مانند فعال زیست ترکیبات حاوی و بوده اکسیدانی آنتی و اسپاسم ضد التهاب، ضد کنندگی، ضدعفونی قارچی،

 روغن با منظم ماساژ ترتیب این به. دهند می کاهش را مزمن دردهای و شوند می جذب پوست طریق از سرعت به که می باشد،

همچنین استفاده  .دهد کاهش را درد کمر و روماتیسم عضالنی، دردهای و کرده جلوگیری مفاصل درد از تواند می اسطوخودوس

به سرعت از طریق پوست جذب می شود. این روغن تیام دهندگی دارد و لموضعی از روغن اسطوخدوس، اثرات آرامش بخشی و ا

. بنابرین گزینه دهد می کاهش را ، گزگز و سوزشپوستی التهاب ،تورم و داده ایشافز را پوست در خون گردش میزان همچنین

 می باشد. رفع گزگز و سوزش انگشتان دستمناسبی جهت 

می باشد. این  نال دست انگشتان ماساژ روغنروغن گل تاج خروس، از دیگر روغن های گیاهی و طبیعی به کار برده شده در 

 کلسیم، مانند چرب، اسیدهای معدنی مواد فنولی، ترکیبات اسیدفولیک، ،A،C،E،B2،B3،B5،B6  های ویتامین انواعحاوی  روغن،



 یپل یک اسید، نیکوهیالور .باشد می اسید هیالورونیک نمک همان یا سدیم هیالوروناتو  لیزین ویژه به آمینه اسیدهای منیزیم،

 ادهم این. کند می جلوگیری ها غضروف تخریب از و باشد می ها غضروف بافت و مفصلی مایع اصلی اجزای از و طبیعی ساکارید

 کننده روان و گیر ضربه عنوان به و شود می مفصل سطح توسط فشار تحمل افزایش و مفصل حرکات نمودن روان و نرم باعث

 قشن اسید، هیالورونیک ضمنا. شود استفاده ها استخوان و مفاصل درد رفع برای تواند می عمده طور به و کند می عمل مفصل برای

 .کند می کمک ها غضروف از محافظت و التهاب کاهش با مفاصل، طبیعی یکپارچگی و مفصلی مایع ویسکوزیته حفظ در مهمی

 یدهد آسیب های غضروف بازسازی باعث و نموده کمک مفصلی مایع چسبندگی خاصیت افزایش به اسید هیالورونیک این، بر عالوه

 انعطاف و مفصلی مایع تشکیل و ترمیم در تواند می اسید، هیالورونیک حضور سبب به خروس، تاج گل روغن .شد خواهد خشک و

 مایع وزیتهویسک بهبود به اکسیداتیو استرس سرکوب و اینترلوکین التهابی واسط حد مهار با و بوده موثر مفصل حرکت سازی روان و

 وجهت با. کند کمک سنگین های ورزش از پس خصوص به ها، استخوان و مفاصل صدمات و درد تسکین به التهاب، کاهش و مفصلی

 و کوفتگی درد، رفع برای هم توان می خروس تاج گل روغن از روغن، این ضدالتهابی خواص به توجه با و موضوع این به

 بسیاری، حد تا ها بیماری این به ابتال از هم و شود استفاده روماتیسم و آرتروز از ناشی های ماهیچه و عضالت های گرفتگی

 .کند پیشگیری

از روغن گل تاج خروس می توان برای رفع درد، کوفتگی و گرفتگی های عضالنی و کمک به  با توجه به خواص ذکر شده در باال،

 پیشگیری از ابتال به آرتروز و روماتیسم در این محصول استفاده نمود.

 كه ست،ا آمینومونوساكارید یک گلوکزآمین، ، گلوکزآمین می باشد.گشتان دست نالروغن ماساژ اناز دیگر ترکیبات موثر موجود در 

می توان به صورت موضعی نیز برای کمبود آن در بدن و  ،دارد وجود نیز مفاصل غضروف در و شده تولید بدن در اینکه بر عالوه

 براي( ماده پیش) سوبسترا عنوان به گلوکزآمین،همچنین به دلیل خواص مهم آن بر روی پوست و استخوان ها استفاده نمود. 

گلوکزآمین تشکیل دهنده گلیکوزآمینوگلیکان است و این ترکیب نقش مهمی در رشد طبیعی و ترمیم غضروف ) ها گلیكوزآمینوگلیكان

 در وجودم وگلیکانپروتئ ترین مهم. است سلولی خارج ماتریکس در موجود پروتئین نوعی) ها پروتئوگلیكان ،(مفصلی ایفا می کند.

 گلوكزآمین. نماید مي عمل مفصل غضروف تشكیل تحریک منظور به هیالورونیک، اسید و( .است( Aggrecan) آگریکان غضروف،

 و بوده دردی ضد و التهابی ضد اکسیدانی، آنتی اثرات دارای ماده این. دارد ناچیزي جانبي عوارض و بوده اثربخش بالقوه طور به

 .باشد می موثر استخوان پوکی و آرتروز در مفاصل درد کاهش و آزاد های رادیکال فعالیت توقف موجب

 زا یکی گلوکوزآمین، موضعی مصرف هستند، همراه عروقی قلبی و گوارشی عوارض با خوراکی های مکمل مصرف اینکه دلیل به

 پوکی به مبتال افراد در بیماری عوارض و عملکرد بهبود درد، کاهش برای ایمن، داروی عنوان به که است، درمانی های روش

 بازسازی در توانایی ای، ماهیچه و عضالنی اسکلتی های ناراحتی رفع برای همچنین و دارند سن سال 45 باالی که آرتروز و استخوان

 وکزآمینگل مصرف. است برخوردار بیشتری اثربخشی از مسکن، داروهای به نسبت و دیده آسیب های غضروف و مفاصل متابولیسم و

 و ماریبی پیشرفت کاهش برای ضرر بی انتخابی و بوده مؤثر مفصل التهاب رفع درد، کاهش حرکتی، عملکرد تعادل، بهبود موجب

 .باشد می جراحی به نیاز

وز ننده از بربا توجه این منظور، از گلوگزآمین می توان به عنوان انعطاف و روان سازی مفاصل انگشتان دست و عامل پیشگیری ک

 استفاده نمود. روغن ماساژ انگشتان دستپوکی استخوان در 

 ستروغن ماساژ انگشتان دهیالورونیک اسید، هم یکی از موثرترین و اصلی ترین ترکیبات به کار برده شده در فرموالسیون ساخت 

ساخت این محصول، عالوه بر روغن گل تاج با توجه به اهمیت و خواص بسیار این ماده مهم در غضروف ها و مفاصل، در می باشد. 

 آسیب های غضروف ترمیم به کمک و مفاصل التهاب و درد رفع خروس که حاوی نمک این ماده است، از هیالورونیک اسید نیز جهت

 استفاده شده است. مکانیسم عمل و نحوه عملکرد این ماده حیاتی، در باال به طور کامل ذکر شده است. دست انگشتان دیده

 

 

 ویژگی های اجزای اصلی به کار برده شده در روغن ماساژ انگشتان دست نال:

  :دست انگشتان عضالنی و عصبی دردهای و التهابات تورم، دهنده تسکینروغن اسپند 

  دست انگشتان سوزش و گزگز رفعروغن اسطوخدوس: افزایش دهنده سرعت جریان خون و 

  :یسمرومات و آرتروز به ابتال از پیشگیری به کمک و عضالنی های گرفتگی و کوفتگی درد، رفعروغن گل تاج خروس 

 گلوکزآمین: انعطاف و روان سازی مفاصل انگشتان دست و پیشگیری از بروز پوکی استخوان 



 هیالورونیک اسید: رفع درد و التهاب مفاصل و کمک به ترمیم غضروف های آسیب دیده انگشتان دست 

 

 

 ماساژ انگشتان دست نال:ویژگی های کلی روغن 

 رفع گزگز، سوزش و تورم انگشتان دست 

 افزایش دهنده جریان خون و تسکین التهابات و دردهای عصبی و عضالنی انگشتان دست 

 انعطاف و روان سازی مفاصل انگشتان دست و کمک به ترمیم غضروف های آسیب دیده 

 

 

 :مصرف طریقه

 2 روزانه. دهید ماساژ آرامی به و ریخته ها آن مفاصل و دست انگشتان روی بر را نال دست انگشتان ماساژ روغن از مناسبی مقدار

 .کنید استفاده بار 3 الی

 

 :توجه

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

 از تماس با داخل چشم خودداری کنید.

 دور از دسترس کودکان قرار دهید.
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