
 نال: روغن کنجد

، اسیدهای آمینه، پروتئین ها، لیگنان اسید میریسیتیکدانه های کنجد حاوی اسیدهای چرب اولئیک اسید، لینولئیک اسید، لینولنیک اسید و 

مانند ، مواد معدنی A ،B ،K ،Eهای سزامول، سزامین، سزامینول، سزامولینول، فیتواسترول هایی مانند استیگما استرول، ویتامین های 

کلسیم، منگنز، مس، ترکیبات ترپنی و دیگر اجزای مفید می باشند و خواص بسیاری برای سالمتی پوست و موها دارند. روغن کنجد، 

 که از دانه های کنجد تهیه می شود، نیز از این خواص بی نصیب نیست.

نوعی ترکیب فنولی هستند. همچنین سرشار از سسامینول است، که در واقع  و سسامول هاینام به حاوی لیگنان هایی کنجد روغن

می باشد، که خواص آنتی اکسیدانی باالیی دارند. کنجد به سبب اثر آنتی اکسیدانی، می تواند الیه ای محافظ روی پوست و  Eویتامین 

 وست و رفع خشکیتارهای مو ایجاد کرده، از تاثیرات مضر نور ماورای بنفش خورشید جلوگیری کرده و به حفظ رطوبت موها و پ
 کند. بسیاری کمک مو و پوست سالمت حفظ آن ها و همچنین به

ضمنا این روغن خواص بسیاری در کاهش قرمزی، سوزش و خارش ناشی از آفتاب سوختگی و سایر سوختگی ها و التهابات پوستی 

 پذیری پوست دارد. دارد. به عالوه در التیام بخشیدن و بهبود زخم ها، بریدگی ها و ترک ها و حفظ انعطاف

عالوه بر این به سبب حضور سزامین و سزامول، روغن کنجد اثرات ضد میکروبی، ضد باکتریایی، ضد قارچی و ضدعفونی کنندگی 

 بسیاری داشته و می تواند در از بین بردن اختالالت عفونی پوست، آکنه و جوش ها، به خصوص جوش های زیرپوستی موثر باشد.

به دلیل اثرات ضدعفونی کنندگی، در از بین بردن شپش و شوره پوست و موها نیز کارساز است. روغن کنجد،  همچنین کنجد، روغن

می تواند بر روی قارچ ماالسزیا فورفور که عامل اصلی ایجاد شوره است، تاثیر گذاشته و شوره و پوسته پوسته شدن پوست سر و بدن 

زامین و سزامولین و از همه مهم تر به دلیل حضور ترکیبات ترپنی، تاثیر فوق العاده ای را نابود کند. عالوه بر این، به دلیل حضور س

 بر ایجاد سمیت تنفسی و ایجاد خفگی در شپش و تخم های شپش داشته و به نابودی آن ها منجر می شود.

دن پوست و مو بسیار موثر است. در روان کردن، مرطوب و نرم نمو که است، اولئیک اسید و لینولئیک اسید از سرشار کنجد روغن

کنجد می تواند به عنوان مرطوب کننده، الیه ای روی پوست تشکیل دهد و آب را داخل الیه شاخی پوست حفظ کرده و از شاخی شدن 

 آن جلوگیری کند.

رعت جریان مصرف موضعی روغن کنجد و ماساژ دادن با آن، می تواند به افزایش سرعت جریان خون پوست کمک کند. افزایش س

دارد. از جمله این خواص می توان  مو و پوست برای فواید بسیاریخون، در انتقال اکسیژن و مواد مغذی به پوست تاثیرگذار بوده و 

در واقع استفاده موضعی از روغن کنجد، به تقویت و تحریک فولیکول های مو اشاره نمود، که تاثیر بسیاری در رفع ریزش مو دارد. 

ریک فولیکول های مو، می تواند به علت حضور مواد مغذی و انواع ویتامین ها، در تغذیه نمودن و ویتامینه کردن موها عالوه بر تح

 و فولیکول های مو روی پوست سر موثر بوده و به افزایش رشد و رفع ریزش موها کمک کند.

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 یجانبمناسب بوده و عوارض 

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

 

 :نال کنجد روغن عمده های ویژگی

 زیرپوستی های جوش و آکنه رفع 

 شوره و موثر در از بین بردن اخالالت عفونی، شپش 

 خون پوست جریان دهنده سرعت افزایش 

 مو ریزش رفع و مو های فولیکول کمک به تقویت 

 

 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.

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

 دور از دسترس کودکان قرار دهید.

 از تماس با داخل چشم خودداری کنید.
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