
 روغن ماساژ کف پا نال:

گرفتگی و درد های عصبی کف پا، مشکالتی شایع در میان اقشار جامعه بی حسی، خارش،  مورمور شدن، سوزش، گزگز،امروزه 

گاهی اوقات آن ها، می توانند عالوه بر آزاردهنده بودن این عالئم، می باشند. دهنده، به خصوص در هنگام شب  بوده و بسیار آزار

 همه برای ها، آن سریع درمان و عالئم این کننده ایجاد علت یافتن لذا پیدایش مشکل جدی و خطرآفرین در بدن باشند.زنگ خطر 

 نده در کف پاها، می توان به موارد زیر اشاره نمود:مهم بروز این چنین عالئم کالفه کناز علل  .باشد می اهمیت حائز افراد

  پوستیخستگی یا حضور بیماری ها و عفونت های 

 و فعالیت های ورزشی مشکالت دیسک کمر 

  کمبود برخی مواد معدنی و ویتامین ها، به خصوص ویتامینB و منیزیم 

 مصرف برخی داروها مانند داروهای شیمی درمانی 

 ی بیماری ها مانند دیابت، بیماری های کلیوی و غیرهبرخ 

 و آسیب دیدگی کف پاها سایر موارد مانند پوشیدن کفش های نامناسب 

 

 را افزایش دهند، که برخی از آن ها عبارتند از: ن شیوع این معضالتبرخی عوامل نیز می توا

 چاقی و افزایش وزن 

 افزایش سن 

 مصرف الکل 

 برخی بیماری ها مانند آرتروز 

 و غیره 

 

 روش های درمانی موثر:

استفاده از گیاهان امروزه روش های درمانی بسیاری جهت رفع این مشکالت وجود دارد. یکی از موثرترین و بهترین این روش ها، 

. بر این اساس، البراتوار نال موفق باشد می لیل امنیت باال، ارزان بودن، غیر سمی بودن و فاقد هرگونه عوارض جانبیدارویی به د

روغن های گیاهی فلفل قرمز، شاهدانه، زردچوبه و پیاز به همراه روغن  ترکیبی از ، حاویماساژ کف پاروغن به تهیه و تولید 

بسیاری جهت رفع التهابات، و خواص  یبات شیمیایی و مواد نگهدارنده بودهمنیزیم کلراید شده است. این محصول، فاقد هرگونه ترک

عالوه مصرف موضعی از این محصول، هیچگونه عارضه جانبی، به  سوزش، گزگز، خارش، گرفتگی و دردهای عصبی دارد.

 حساسیت و قرمزی روی پوست ایجاد نخواهد کرد.

 

 ترکیبات موثر روغن ماساژ کف پا نال:

ترکیبی از روغن های  ده، لذامتمایزی بو فرموالسیون این محصول، دارای ویژگی هایهریک از ترکیب های به کار برده شده در 

کالت ذکر مشبیشتری نیز برای حفظ سالمت پوست کف پا و رفع تاثیرات یکدیگر را افزایش می دهند، بلکه خواص  گیاهی، نه تنها

 شده ایجاد می کنند.

 کارواکرول، تیمول،حاوی یکی از روغن های مهم به کار رفته شده در این محصول، روغن فلفل قرمز می باشد. این روغن، 

 ،A، C، E، K   های ویتامین اسید، استئاریک اسید، لینولنیک اسید، اولئیک چرب اسیدهای کپسایسین، لیمونن، کاریوفیلن، اوژنول،

 آهن، منگنز، م،منیزی کلسیم، مس، مانند معدنی مواد برخی همچنین و نیاسین و تیامین ریبوفالوین، پیریدوکسین، فولیک، اسید کولین،

 درد ضد التهابی، ضد کنندگی، ضدعفونی قارچی، ضد باکتریایی، ضد میکروبی، ضد اکسیدانی، آنتی خواص و دارای روی و فسفر

بوده و خواص ضد کپسایسین  و کاریوفیلنسرشار از  قرمز، فلفل روغن .باشد می سالمتی برای خواص دیگر و درد دهنده تسکین و

 التهابات از و نموده جلوگیری پوست در التهابی های واسط حد ایجاد ازموثر،  ایجزاالتهابی بسیاری دارد. به دلیل حضور این 

 ابتدا در و نموده تحریک را( عصبی دستگاه در درد به مربوط گیرنده) TRPV1 گیرنده تواند میضمنا این روغن،  .کاهد می پوستی

 تحساسی کاهش به منجر سپس و شود پوست در گذرا التهابی پاسخ یک و موضعی سوزشافزایش گردش خون پوست، ایجاد  باعث



 از ادهاستف مکانیسم، این. شود التهابی ضد و دردی ضد اثرات ایجاد نتیجه در و التهابی پاسخ تدریجی کاهش درد، عصبی های نورون

 رفع برای توان می روغن این از موضوع، این به توجه با. کند می توصیه شدید درد و التهابی شرایط مدیریت در حتی را فلفل روغن

بدین منظور این روغن می  .نمود استفاده اسپاسم همچنین و عضالنی و عصبی دردهای سایر یا وها  ماهیچه و عضالنی دردهای

 عصبی کف پاها کمک نماید. اتالتهاب و دردتواند به رفع 

که از دانه شاهدانه تهیه می شود،  این روغن،روغن شاهدانه می باشد. ، روغن ماساژ کف پا نالاز دیگر روغن های مفید موجود در 

 ویتامین ،E  ویتامین ،(9 امگا) اسید اولئیک ،(3 امگا) اسید لینولنیک ،(6 امگا) اسید لینولئیک چرب اسیدهای منبع غنی از پروتئین،

 آنتی باالی خواص و باشد می غیره و روی مس، کلسیم، سدیم، آهن، فسفر، پتاسیم، ،A  ویتامین ،C  ویتامین ،B2  و B1 های

 لیپیدهای به زیادی شباهت شاهدانه، در موجود چرب اسیدهای. دارد غیره و استرس و درد ضد میکروبی، ضد ضدالتهابی، اکسیدانی،

 واندت می راحتی به و داشته سریعی جذب شود، می استفاده آن روغن از موضعی صورت به که هنگامی بنابراین دارد، پوست طبیعی

 یعضالن تنش و درد دهنده تسکین در ای ویژه نقشاین روغن،  .بگذارد جای به خود از اثری اینکه بدون کرده، نفوذ مو و پوست به

. کند کمک ها آن التهابات و تنش کاهش به تواند می کوفته، و گرفته سفت، عضالت و ها ماهیچه به شاهدانه، روغن مالیدن. دارد

 ودنب دارا دلیل به همچنین. باشد داشته نقش بخشی آرامش خواص ایجاد در روغن، این در موجود اسید لینولئیک که است، شده ثابت

 زودرس آرتروز عالئمو  التهابی های واسط حد ایجاد از 3 امگا و 6 امگا و فنولی ترکیبات حضور دلیل به ضدالتهابی، اثرات

گزگز، انقباضات و سوزش کف پاها معجزه می ماساژ با روغن شاهدانه، در کاهش احساس سوزن سوزن شدن،  می کند. جلوگیری

 زایش داده، باعث حفظ سالمتکند. زیرا استفاده موضعی این روغن می تواند بر روی اعصاب تاثیر گذاشته، گردش خون پوست را اف

 شود. می و در نهایت منجر به رفع گزگز، سوزش و انقباضات کف پاهااعصاب، بهبود عملکرد آن ها 

 مفید های ویتامین و ها زیرمغذی حضور دلیل به زردچوبهاشد. می ب روغن ماساژ کف پادیگر ترکیبات مفید روغن زردچوبه از 

 تپوس سالمت بهبود و تغذیه در تواند می ترکیبات فنولی و فالونوئیدی، وC   ویتامین و B6 ویتامین منیزیم، آهن، پتاسیم، مانند پوستی

به عالوه زردچوبه دارای ترکیب مهمی به نام کورکومین که نوعی ترکیب پلی فنولی است، می باشد، که  .کند ایفا را مهمی نقش

اهمیت است، که به همین دلیل گاهی  خواص آنتی اکسیدانی، ضد میکروبی و ضد التهابی دارد. )در واقع این ترکیب بسیار حائز

یب به واسطه خاصیت ضد التهابی، می تواند از ایجاد حد واسط های این ترک زردچوبه را با نام کورکومین می شناسند.( اوقات

وجود التهابی جلوگیری کرده و باعث کاهش التهاب و درد مفاصل و عضالت به خصوص درد و التهاب ناشی از آرتروز شود. 

میانجی های عصبی گابا و روی ترکیبات فنولی و فالونوئیدهای موجود در روغن زردچوبه این امکان را می دهند، که زردچوبه 

روی سیستم عصبی مرکزی تاثیر گذاشته و باعث ایجاد آرامش و کاهش درد می شود. گابا مهار کننده اصلی سیستم عصبی مرکزی 

، به تسکین گرفتگی و کاهش دردهای عصبی و عضالنی کمک است، که نقش آرامش بخشی دارد، بنابراین تاثیر زردچوبه روی آن

 کامال موثر باشد. پاها کف عضالنی و عصبی دردهای رفعرو می تواند برای  می کند و از این

د ، ضضد قارچی، ضد باکتریایی هم از دیگر ترکیبات موجود در فرموالسیون این محصول می باشد. این روغن، خواص روغن پیاز

ا و همچنین ه آلیسین و آلیل سولفیدهای سولفید، دی پروپیل آلیل آلین، ضدعفونی کنندگی بسیاری به دلیل حضور و در کل ویروسی

 فک پوست باکتریایی و قارچی های عفونترفع می توان برای  به صورت موضعی بنابراین از این روغن مواد معدنی گوگرد دارد.

 اعثب تواند می و است ضدالتهابی خاصیت دارای گوگرد، و کوئرستین حضور واسطه به روغن اینعالوه بر این،  استفاده نمود. پا

 درد و گرفتگی تورم، بهبود در رو این از و شده( التهابی های واسط حد) سیکلواکسیژناز آنزیم مهار و لیپواکسیژناز-5 فعالیت مهار

 براین اساس، برای تسکین دهنده درد کف پاها، می تواند بسیار کارآمد باشد. .کند می عمل موثر بسیار ها ماهیچه و مفاصل عضالت،

 مانند اییشیمی مواد دیگر و کلسیم و پتاسیم گوگرد، منیزیم، آهن، روی، معدنی عناصر آلبومین، پروتئین از سرشارحاوی  پیاز روغن

و خواص بسیاری برای حفظ  باشد می C و  A، B  های ویتامین همراه به آلیسین، و آلیل سولفیدهای سولفید، دی پروپیل آلیل آلین،

 سالمت پوست کف پاها دارد.

این ماده مهم موجود در فرموالسیون، که  می باشد. روغن ماساژ کف پامنیزیم کلراید، یکی دیگر از ترکیبات به کار رفته شده در 

قبال نحوه جذب موضعی آن اثبات شده است، می تواند در صورت استفاده موضعی و نفوذ از طریق الیه شاخی پوست، وارد گردش 

 ی ماهیچه ایانتقال پیام های عصبخون شده و کمبود منیزیم را تامین کند. عالوه بر این، این ماده معدنی مغذی نقش بسیار مهمی در 

و انقباض عضالنی دارد. بنابراین کمبود آن منجر به گرفتگی عضالت می شود. بنابراین با استفاده موضعی از آن، این کمبود 

 مهمی نقش همچنین منیزیم،ی های عضالت و ماهیچه ها رفع می شود. گرفتگی ها و کوفتگبا ایجاد آرامش بخشی، برطرف شده و 

 که( NMDA) آسپارتات-D -متیل-N های گیرنده با مهار معدنی، ماده این. دارد مرکزی عصبی یستمسدر  درد از جلوگیری در

 سلول به کلسیم یون ورود مهار عثبا تواند می همچنینمی کند.  برطرف را مزمن و حاد درد، است درد انتقال به مربوط گیرنده

 .است موثر درد کاهش در که شود،



 

 

 :نال کف پا ماساژ روغن در شده برده کار به اصلی اجزای های ویژگی

 فلفل قرمز: افزایش جریان خون و رفع دردهای عصبی کف پاها روغن •

 شاهدانه: رفع گزگز، سوزش و کمک به تسکین گرفتگی و انقباضات کف پا روغن •

 زردچوبه: رفع دردهای عصبی و عضالنی کف پاها روغن •

 و باکتریایی پوست کف پا روغن پیاز: تسکین دهنده درد و عفونت های قارچی •

 منیزیم کلراید: تامین کمبود منیزیم و کمک به رفع گرفتگی عضالنی و آرامش بخش •

 

 

 :نال کف پا ماساژ روغن کلی های ویژگی

 دردهای عصبی کف پا و ، گزگزسوزش رفع •

 گرفتگی کف پا تسکین و خون جریان دهنده افزایش •

 تامین کمبود منیزیمرفع عفونت های قارچی و باکتریایی کف پا و  •

 

 

 :مصرف طریقه

. هیدد ماساژ و ریخته کف پا روی بر را نال کف پا ماساژ روغن از مناسبی مقدارابتدا محل مورد نظر را شسته و خشک نمایید. سپس 

 نمایید. استفاده به خصوص شب ها قبل از خواب به طور مرتب بار 1 روزانهپس از آن می توانید جوراب بپوشید. 

 

 

 :توجه

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

 .کنید خودداری چشم داخل با تماس از

 .دهید قرار کودکان دسترس از دور
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