
 :نال بلوط شاه ماساژ روغن

رای عالئم، ب بروز سایراین موضوع به دلیل ایجاد ظاهری نازیبا و . باشد می بانوان در ویژه به عروقی، بیماری ترین شایع واریس،

 این ایجاد علتناچار به استفاده از روش های درمانی برای حل این معضل می شوند.  ،آن ها بسیاری از افراد ناخوشایند بوده و

 به ها، آن در موجود های کانال و پا های رگ که هنگامی. است ها آن خونرسانی عملکرد در اختالل و وریدی نارسایی بیماری،

این حالت در افرادی که دچار اختالل در  کند. می تجمع پاها در و بازنگشته قلب سمت به پاها از خون جریان نکنند، عمل خوبی

رگ ها عملکرد خونرسانی نیز هستند، هم رخ می دهد. تجمع خون که بیشتر در پاها و ران ها مشاهده می شود، باعث برجسته شدن 

 شده، که به آن ها واریس گفته می شود.

 از جمله: عوامل بسیاری می توانند شیوع این بیماری را افزایش دهند،

  و افزایش وزنچاقی 

 افزایش سن 

 ژنتیک 

 ایستادن های طوالنی مدت 

 بارداری و غیره 

 

 عالئم واریس:

را در افراد مبتال ایجاد می کند، که از جمله آن ها می توان به واریس، عالوه بر ایجاد ظاهری ناخوشایند، معموال عالئم بسیاری 

 موارد زیر اشاره کرد:

 ،ق پاهاو فشار در سا ، کششاحساس سنگینی درد 

 ،و تورم ساق ها ، زخم شدنخارش، سوزش گزگز 

 پاها مچ و ها ران ساق، رنگ تغییر 

  پاهاگرفتگی عضالت ساق 

 

 :روش های بهبود دهنده واریس و عالئم ناشی از آن

 غیره و مخصوص های جوراب از استفاده دارو، مصرف جراحی، لیزر، مانند واریس بهبود و رفع برای زیادی های روش امروزه

 .دارد وجود

 مینه،ز این در مفید و پرخاصیت گیاهان جمله از. است بسیار بخشی اثر با دارویی گیاهان از موضعی استفاده ها، روش این از یکی

 ها، کومارین، از جمله کورستین و کامفرول بیوفالونوئیدها اسید، اولئیک چرب اسیدهای حاوی گیاه، این. باشد می بلوط شاه گیاه

 که بوده،)نوعی ساپونین(  ها ازین خصوص به مغذی مواد دیگر و ها تانن ساپونین ها، تری ترپن ها، ،B1 ،B2 ،C ،Kویتامین های 

 رفع و پا ساق عروق استحکام افزایش و پا های ران و ساق مویرگی های دیواره نفوذپذیری کاهش موجب ها، آن حضور دلیل به

 . شود می واریس عالئم دیگر

، مانند داروی فلبوتونیک عمل می کند. بدین صورت که مانند این دارو، و ازین در واقع به دلیل حضور فالونوئیدهاروغن شاه بلوط 

گردش و افزایش بهبود حفظ خاصیت ارتجاعی بافت آن ها و باعث بر روی دیواره سلولی رگ های خونی اثر گذاشته و  می تواند

این عامل به افزایش خونرسانی و کاهش تورم پاها  )اتساع( رگ ها در صورت مصرف موضعی شود.خون در رگ ها و گشاد شدن 

 .موثر است پوست خارش و تورم قرمزی، التهابات،در رفع  ضدالتهابی، خواص دلیل به همچنین کمک بسزایی می کند.

ام شده توسط محققان، مخلوطی از عصاره برای بررسی این موضوع تحقیقات بسیاری صورت گرفته است. یکی از تحقیق های انج

شاه بلوط به همراه ترکیبات گیاهی دیگر و بررسی اثربخشی آن ها در از بین بردن عالئم واریس می باشد. بدین منظور از آن ها، 

اره یل حضور عصپس از بررسی ها و انجام تست های بالینی، به این نتیجه رسیدند، که این پماد به دلمحققان پماد موضعی تهیه شد. 

می تواند از رگ های خونی محافظت نموده و آن ها را تقویت کند،  ،موضعی مصرف از پس هفته 8 الی 4 عرض در شاه بلوط

ظاهر رنگ های گره خورده و متورم رگ های واریسی را بهبود دهد، اثر ضد التهابی دارد، اثر کاهش دهنده و جلوگیری کننده از 



بر روی  کمک می کند و بدون هیچگونه اثرات جانبیواریس و وردیهای عنکبوتی روی پاها دارد و به تغییر رنگ رگ های وارسی 

 و کامال ایمن می باشد. پوست

 سنگینی احساس پا، ساق عضالت شبانه های گرفتگی واریس، دردهای بهبود در طبیعی بوده و %011 ، نال بلوط شاه ماساژ روغن

 جنسیتی و سنی محدودیت هیچگونه و بوده کارآمد بسیار حساسیت و جانبی عوارض ایجاد بدون التهاب، و زخم خارش، ورم،ت پاها،

 یزن بارداری از ناشی واریس رفع یا و پیشگیری برای بارداری، هنگام به باردار های خانم محصول، این از. ندارد استفاده هنگام به

 .نمایند استفاده توانند می

 می متورم، و خورده گره وریدهای روی خصوص به پا، های ساق دادن ماساژ و بلوط شاه روغن از هرروزه موضعی مصرف

 .بیاورد ارمغان به شما برای را زیبا و صاف پوستی و نموده رفع مرور به را واریس از ناشی مشکالت تواند

 

 ویژگی های روغن ماساژ شاه بلوط نال:

 کمک به رفع عالئم واریس 

 رفع تورم، گزگز و سوزش پشت ساق پا 

 ایجاد صافی و زیبایی پوست ساق پا 

 رفع التهاب، خارش و افزایش دهنده سرعت جریان خون 

 التهابات عروق و کاهش دهنده حس سنگینی در ساق پاها بازسازی کننده 

 

 طریقه مصرف:

 بار استفاده کنید. 3الی  2روزانه روزانه چند قطره روی موضع مورد نظر ریخته و به آرامی ماساژ دهید. 

 

 توجه:

 استعمال خارجی

 از تماس با داخل چشم خودداری کنید.

 دور از دسترس کودکان قرار دهید.

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

 

 

 منابع:

 

1. Afshari Saleh, L., & Assadi, N. (2015). Comparison of frequency of varicose veins and occupational 

risk factors between clinical and administrative personnel. medical journal of mashhad university 

of medical sciences, 58(9), 539-546. 

2. Asgari Rad, H., Azadbakht, M., Sharifpour, A., & Mazloom, F. (2007). Preparation and evaluation 

of horse chestnut seed extract gel and its effect on varicose disease symptoms. Journal of 

Medicinal Plants, 6(22), 25-33. 



3. IONESCU, N., NEAGU, A. M., & POPESCU, M. PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF 

VEGETABLE OILS AND PLANT EXTRACTS WITH EFFECT IN THE TREATMENT OF VARICOSE VEINS. 

4. Gurel, E., Ustunova, S., Ergin, B., Tan, N., Caner, M., Tortum, O., & Demirci-Tansel, C. (2013). 

Herbal haemorrhoidal cream for haemorrhoids. Chinese journal of physiology, 56(5). 

5. Hamidpour, R., & Rashan, L. (2017). A Unique Natural Remedy that Alleviates Varicose Vein. Transl 

Biomed, 8(3), 127. 

6. Cohain, J. S. Varicose Veins in Pregnancy. Article in Midwifery Today with International Midwife · 

December 2018 .Winter 2018 | Issue 128. 

7. Wilkinson, J. A., & Brown, A. M. G. (1999). Horse chestnut–Aesculus hippocastanum: potential 

applications in cosmetic skin‐care products. International journal of cosmetic science, 20(6), 437-

447. 


