
 نال: اریروغن خاو

این ماده خاویار، یکی از بهترین و مغذی ترین ترکیبات طبیعی و با ارزش در صنعت آرایشی بهداشتی و صنایع خوراکی می باشد. 

 پتاسیم، فسفر، آهن، مانند بدن برای ضروری معدنی مواد و همچنین C و A،E ،B12 ،B2 ،B1 ، D های ویتامین از سرشار مغذی،

 برخالف که بوده، اشباع غیر چربی خاویار، مفید ترکیبات از دیگر یکی. است مس و کادمیوم منگنز، روی، منیزیم، کلسیم، سولفور،

 مفید می باشد. بدن سالمت و رشد برای آن مصرف شده، اشباع های چربی

بات موثر موجود در اجزای خود، خاویار می تواند به ایجاد پوستی جوان و صاف منجر شود. در واقع خاویار به دلیل حضور ترکی

عملکرد میتوکندری سلول را بهبود بخشیده و تاثیر مثبتی روی سنتز کالژن دارد و براین اساس برای افزایش خاصیت ارتجاعی و 

و دیگر ترکیبات  Cو  Aاالستیسیته پوست و رفع پیری و چین و چروک پوست نقش مهمی دارد. همچنین دارای ویتامین های موثر 

 با ای خواص آنتی اکسیدانی بوده و از پوست و مو در برابر تابش نور خورشید و اشعه های مضر ماورای بنفش محافظت می کند.دار

 شل از جلوگیری و افتادگی کننده برطرف و پوست های چروک و چین رفع به خاویار، روغن از موضعی استفاده خواص، این به توجه

 .کند می بسزایی کمک پوست شدن

 پوست، فیزیولوژی به تواند می لپتین، و( پپتیدی هورمون نوعی) آدیپونکتین جمله از مختلفی عوامل ترشح با چربی های سلول واقع، در

 از آدیپونکتین، خصوص به ترکیبات، این. کند کمک پوستی های زخم ترمیم فرآیندهای و التهابی ضد خواص ایجاد لیپیدها، متابولیسم

 فیبروبالست در انرژی کمبود و پیری ایجاد از ،(پیری ایجاد و سلولی ماتریکس بردن بین از در دخیل) متالوپروتئیناز آنزیم مهار طریق

 چین رفع و پوست شدن شل رفع و یکپارچگی ایجاد کالژن، بیان افزایش به و نموده جلوگیری( کالژن ساخت اصلی عامل) پوستی های

 .کند می کمک چروک و

 که دارد، ای شده شناخته پیری ضد مزایای خاویار. دهد می تشکیل 3-امگا را خاویار در موجود اشباع غیر های چربی مقدار بیشترین

 موجود E و C های ویتامین. کند می کمک پوست پیری اثرات کاهش به دیگر عبارت به. شود جوان و نرم پوست به منجر تواند می

 توانند می شوند، می مصرف موضعی صورت به که هنگامی و کرده تحریک کالژن تولید برای را فیبروبالست فعالیت سرم، این در

 .کنند کمک پوست به فرابنفش آسیب از جلوگیری به و کردن مرطوب به

موجود در خاویار، این ترکیب می تواند مغذی و پروتئینه پوست و موها بوده و  Bهمچنین به دلیل حضور انواع ویتامین های گروه 

 فع ریزش مو نیز شود.باعث ر

 عالوه بر این، روغن خاویار در بهبود زخم های پوستی و تسکین سریع آن ها موثر است.

تهیه شده و هیچ عارضه جانبی در هنگام استفاده موضعی  1% ایرانی و درجه 100الزم به ذکر است، روغن خاویار نال، از خاویار 

 ایجاد نخواهد کرد.

ماده  چیه نکهیا لیباشد، که به دل یشده در البراتوار نال م دیو تول هیته یاهی% گ100خالص و  ،یعیروغن، از روغن کامال طب نیا

 نیهمه افراد با انواع پوست ها و در تمام سن یندارد، برا یرسان و مواد سم بیآس ییایمیمانند نگهدارنده، مواد ش یگرید یافزودن

 یاریو خواص بس دیبوده و فوا یاهیروغن، کامال گ نیکند. ا ینم جادیپوست ا یهنگام استفاده رو یبجانمناسب بوده و عوارض 

 پوست سر، پوست بدن و مو دارد. ،یسالمت یبرا

 

 :نال روغن خاویار عمده های ویژگی

 ایرانی خاویار از شده تهیه 

 زودرس پیری بروز از پیشگیری و پوست چروک و چین رفع 

 پوست پذیری انعطاف و استحکام دهنده افزایش 

 مو و پوست مغذی و پروتئینه 

 پوست شدن شل از جلوگیری و افتادگی کننده برطرف 

 

 طریقه مصرف:



 طول در بار سه الی دو توانید می. شود جذب تا داده، ماساژ خود های انگشت با و زده نظر مورد ناحیه روی بر را روغن از مقداری

 .کنید استفاده محصول این از روز

 

 توجه:

 این روغن، تنها برای استفاده موضعی مناسب می باشد.

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

 دور از دسترس کودکان قرار دهید.

 از تماس با داخل چشم خودداری کنید.
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