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فواید صابون زردچوبه شفاف برای پوست
نقش صابون زردچوبه شفاف در محافظت از پوست، جلوگیری از سرطان

پوست و درمان آکنه

0 6 دقیقه خواندن 10 ژانویه , 2019 •  سیدرضا بازیار

صابون زردچوبه شفاف با بھره گیری از خواص زردچوبه تھیه شده وصابون زردچوبه شفاف با بھره گیری از خواص زردچوبه تھیه شده و

برای پوست بدن مزایای بسیاری دارد. زردچوبه یک چاشنی بسیاربرای پوست بدن مزایای بسیاری دارد. زردچوبه یک چاشنی بسیار

قدیمی مشھور است که برای عطر و طعم دادن به غذا ھا مورد استفادهقدیمی مشھور است که برای عطر و طعم دادن به غذا ھا مورد استفاده

قرار می گرفته و رنگ خوبی به غذا میداده. امروزه نیز از زردچوبه بهقرار می گرفته و رنگ خوبی به غذا میداده. امروزه نیز از زردچوبه به

خاطر عطر و طعم و رنگ آن در آشپزی استفاده می شود.خاطر عطر و طعم و رنگ آن در آشپزی استفاده می شود.

استفاده از صابون زردچوبه شفاف
صابون زردچوبه شفاف یکی از محصوالت آرایشی و زیبایی است که در آن از زردچوبه به

عنوان ماده ی اصلی تشکیل دھنده، بھره برده شده است. زردچوبه شامل خواص

فراوانی است که می تواند در بھبودی و درمان بسیاری از بیماری ھا و ضایعات پوستی به

شما کمک کند.

زردچوبه یکی از شناخته شده ترین ادویه ھا می باشد که از سال ھای بسیار دور تا به

امروز برای باال بردن کیفیت عطر و طعم و رنگ غذا مورد استفاده واقع شده است.
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ھمچنین در گذشته از خواص فراوان آن برای درمان و بھبودی برخی از بیماری ھای

پوستی و غیر پوستی بھره می بردند.

امروزه نیاز با پیشرفت علم و انجام مطالعات گسترده توسط پژوھشگران روی زردچوبه،

به خواص درمانی فراوان آن رسیده اند. بسیاری از داروھا، کرم ھا، صابون ھا، ماسک

ھا و… از این محصول ساخته شده است. صابون زردچوبه شفاف یکی از این محصوالت

می باشد که خواص فراوانی دارد.

صابون ھای زردچوبه به آرامی پوست اضافی را از بدن شما تراشیده و عمل الیه برداری

را انجام می دھند، گردش خون را تحریک می کنند و دارای خواص ضد باکتریایی، ضد

میکروبی و آنتی اکسیدانی ھستند.

ھمچنین ویتامین E موجود در ایم صابون ھا برای احیای پوست شما و طراوت آن می

باشد تا پوستی شبیه به یک ستاره ی سینما یا یک سوپر مدل داشته باشید. در واقع

صابون زردچوبه یک مرطوب کننده ی طبیعی است. به عالوه صابون زردچوبه شفاف

کمک می کند تا مو ھای زائد روی پوست شما رشد نکند و آن ھا را از بین می برد.

صابون زردچوبه شفاف یکی از محصوالت آرایشی و زیبایی است که درصابون زردچوبه شفاف یکی از محصوالت آرایشی و زیبایی است که در

آن از زردچوبه به عنوان ماده ی اصلی تشکیل دھنده، بھره برده شدهآن از زردچوبه به عنوان ماده ی اصلی تشکیل دھنده، بھره برده شده

است. زردچوبه شامل خواص فراوانی است که می تواند در بھبودی واست. زردچوبه شامل خواص فراوانی است که می تواند در بھبودی و

درمان بسیاری از بیماری ھا و ضایعات پوستی به شما کمک کند.درمان بسیاری از بیماری ھا و ضایعات پوستی به شما کمک کند.

صابون زردچوبه شفاف و مزایای آن
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صابون زردچوبه شفاف با بھره گیری از خواص زردچوبه تھیه شده و برای پوست بدن

مزایای بسیاری دارد. زردچوبه یک چاشنی بسیار قدیمی مشھور است که برای عطر و

طعم دادن به غذا ھا مورد استفاده قرار می گرفته و رنگ خوبی به غذا میداده. امروزه

نیز از زردچوبه به خاطر عطر و طعم و رنگ آن در آشپزی استفاده می شود. ھمچنین از

زردچوبه به عنوان یک گیاه دارویی نیز استفاده می شده و برای درمان چندین بیماری

موثر بوده است.

زردچوبه در غذا ھای آسیایی استفاده می شود و برای قرن ھاست که به عنوان دارو در

شرایط متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرد.

مطالعات اخیر بر روی مزایای زردچوبه در مبارزه با عفونت، کاھش التھاب و درمان بعضی

سرطان ھا، مشکالت ھضم و مشکالت مربوط به کبد تمرکز کرده اند. از آنجایی که این

چاشنی خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد التھاب دارد، برای سال ھای طوالنیست که برای

درمان بیماری ھای پوستی مختلف و ترمیم زخم ھا به کار می رود.

زردچوبه به عنوان عنصری در حالت پماد، کپسول، عصاره مایع و بسیاری حاالت دیگر

موجود است. صابون زردچوبه شفاف نیز یکی از روش ھایی است که می توانید از

خواص فراوان زردچوبه بھره ببرید. با استفاده از صابون زردچوبه شفاف می توانید با

سایر دارو ھا و صابون ھای شیمیایی مراقبت از پوست و از بین برنده ھای آکنه

خداحافظی کنید. بعد از مدتی مصرف صابون ھای زردچوبه متوجه تاثیر آن ھا در پوست

خود می شوید.

ھمچنین الزم است بدانید که درمانی که توسط این صابون انجام می شود مانند صابون

ھایی با فرمول شیمیایی، پس از مدت محدودی باز نمی گردد و شما مجددا دچار

مشکالت سابق نخواھید شد.
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صابون زردچوبه شفاف با داشتن خواص آنتی اکسیدانی فراوان وصابون زردچوبه شفاف با داشتن خواص آنتی اکسیدانی فراوان و

ھمچنین دارا بودن ویتامین ھمچنین دارا بودن ویتامین EE برای محافظت و ترمیم پوست بدن بسیار برای محافظت و ترمیم پوست بدن بسیار

مناسب و کاربردی است. ھمچنین این صابون به دلیل بھره بردن ازمناسب و کاربردی است. ھمچنین این صابون به دلیل بھره بردن از

خواص زردچوبه، به عنوان یک مرطوب کننده ی طبیعی عمل می کند.خواص زردچوبه، به عنوان یک مرطوب کننده ی طبیعی عمل می کند.

نقش صابون زردچوبه شفاف در محافظت از

پوست

صابون زردچوبه شفاف با داشتن خواص آنتی اکسیدانی فراوان و ھمچنین دارا بودن

ویتامین E برای محافظت و ترمیم پوست بدن بسیار مناسب و کاربردی است. ھمچنین

این صابون به دلیل بھره بردن از خواص زردچوبه، به عنوان یک مرطوب کننده ی طبیعی

عمل می کند.

بسیاری از داروھا، کرم ھا، صابون ھا، ماسک ھا و… از این محصول ساخته شده است.

پوست بزرگ ترین ارگان بدن است و اولین سد دفاعی برای سیستم داخلی بدن ما به

شمار می آید. پوست از اجزا و ارگان ھای درون بدن در مقابل دی ھیدراته شدن و از

دست دادن آب بدن محافظت می کند.

ھمچنین پوست بدن در مقابل گرما، مواد آلرژی زا، میکروب ھا و تمام مواد طبیعی و

شیمیایی که می توانند به شما آسیب برسانند، از شما محافظت می کنند. ھمچنین

پوست بدن زمانی که در مقابل نور خورشید قرار می گیرد، می تواند ویتامین D را برای

بدن شما جذب کند.

پوست نقش اساسی را در تنظیم درست دمای بدن ما دارد و به ما کمک می کند تا

مواردی از قبیل سرما، گرما و درد را احساس کنیم.
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پوست ھمچنان که یکی از مھمترین اعضای بدن ما محسوب می شود، در عین حال جزء

حساس ترین قسمت ھای بدن نیز محسوب می شود. سالمت پوست نه تنھا سالمت بدن

ما را تضمین می کند، بلکه زیبایی ظاھری را برای ما به ارمغان خواھد آورد.

صابون زردچوبه شفاف یکی از تاثیرگذار ترین لوازم بھداشتی است که می تواند از

پوست ما در برابر آسیب ھا مراقبت کند. عواملی مانند گرد و خاک، نور شدید خورشید،

میکروب ھای مضر، قارچ ھا، مشکالت ژنتیکی، مشکالت سیستم ایمنی بدن و… می

توانند باعث مسدود شدن حفره ھای پوست، التھاب، جوش، آکنه و بسیاری از مشکالت

پوستی شوند.

درمان آکنه با صابون زردچوبه شفاف

آکنه یکی از شرایط نا مناسب پوستی است که بر روی میلیون ھا نفر در سراسر دنیا

تاثیر می گذارد و یکی از رایج ترین زائده ھا یا بیماری ھای پوستی می باشد. آکنه ی

التھابی می تواند چھره ی شما را بسیار نا مناسب جلوه دھد و تاثیرات بسیاری را روی

زندگی اجتماعی و شغل شما بگذارد.

استفاده از خواص زردچوبه در چنین شرایطی می تواند بسیار کارایی داشته باشد و شما

را به شرایط طبیعی بازگرداند. می توانید در این شرایط از صابون زردچوبه ی شفاف که

خواص این گیاه را در خود دارد استفاده کنید.

ھمچنین استفاده از ماسک زردچوبه در کنار آن می تواند باعث سرعت بخشیدن به

روند بھبودی شود. زردچوبه توانایی این را دارد که باکتری ھای آکنه که دلیل به وجود

آمدن آن ھستند را از بین ببرد. ھمچنین صابون زردچوبه با تنظیم چربی پوست شما

E می تواند رشد آکنه ھا را کم کند. به خصوص ترکیب زردچوبه با گلیسرین یا ویتامین

تاثیر بسیار باالتری برای درمان آکنه خواھدداشت.

در صابون زردچوبه شفاف به این نکته توجه شده و گلیسرین از مواد تشکیل دھنده ی

این صابون ھا به شمار می آید. اما دلیل اصلی اینکه چرا زردچوبه برای درمان آکنه

مفید است را باید خواص آنتی اکسیدانی آن دانست.

این خاصیت باعث کنترل رشد میکروب بر سطح پوست می شود، ترشحات سبوم

(sebum) را کاھش می دھد، منافذ پوست را پاک می کند و با گونه ھای اکسیژن

واکنشی که به پوست آسیب می رساند مبارزه می کند.

صابون زردچوبه شفاف برای جلوگیری از سرطان
پوست

سرطان پوست یکی از شایع ترین سرطان ھای موجود در دنیا می باشد و ھر ساله افراد

بسیاری به آن مبتال می شوند. فاکتور ھای متعددی نظیر اشعه ی UV، مواد شیمیایی و
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تاثیرات ژنتیکی باعث وقوع این بیماری می شود که شروع آن از الیه ی اپیدرمال می

باشد و پس از آن در الیه ھای پایینی پوست پخش می شود.

سرطان پوست تنھا باعث نابودی الیه ھای درونی پوست نمی شود، بلکه الیه ھای

بیرونی و ظاھر پوست شما را نیز از بین می برد. پوست ھمواره در معرض تورم و آسیب

دیدگی است.

صابون زردچوبه ی شفاف با بھره گیری از ویژگی ھای زردچوبه که به آن ھا اشاره شد

می تواند باعث بازسازی پوست شود.

خواص زردچوبه و صابون آن نه تنھا می توانند بر بازسازی الیه ی بیرونی پوست بدن

موثر باشد، بلکه می تواند در کنار استفاده از دیگر محصوالت این گیاه، نظیر کپسول ھا

و… در از بین رفتن غدد سرطانی پوست نیز موثر باشند.

زردچوبه خواص آنتی اکسیدانی باالیی دارد که می تواند در کاھش رشد سلول ھای

سرطانی پوست موثر باشد.

الزم است بدانید که این تنھا یکی از مزایای استفاده از صابون زردچوبه شفاف و دیگر

تولیداتی است که با زردچوبه ساخته شده اند. کمک در درمان پسوریازیس (یک نوع

بیماری پوستی)، کمک به درمان اگزما و کمک به درمان آکنه از دیگر مزایای زردچوبه

است.

صابون زردچوبه شفاف و درمان اگزما

اگزما یک اصطالح است که برای شرایطی که پوست موجب تورم، خارش، کبودی، التھاب و

قرمزی می شود، به کار می رود. بنابراین زمانی که اصطالح اگزما مطرح می شود، منظور

ما چنین مواردی ھستند.گاھی از اگزما با نام درماتیت نیز یاد می شود.

اگزما توسط عوامل تحریک کننده، استرس، مواد آلرژی زا، آرایش ژنتیکی و یا سایر

بیماری ھا ایجاد می شود. البته اگزما مسری نیست و معموال در کودکان و افرادی که

پوست حساسی دارند بیشتر اتفاق می افتد.

استفاده از صابون زردچوبه شفاف و بھره بردن از خواص آنتی اکسیدانی و ضد

میکروبی زردچوبه می تواند برای جلوگیری از ایجاد اگزما بر روی پوست بدن و ھمچنین

برای درمان و بھبود اگزما موثر باشد.

بسیار مھم است که شما پوست بدن و صورت خود را تمیز نگه دارید و در طول روز

چندین بار آن را شستشو دھید.
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در خانم ھایی که روزانه از لوازم آرایشی استفاده می کنند، این شستشوی مرتب نقش

بسیار مھمی در سالمت پوست دارد.

بھتر است در این شستشو از صابون ھا و شوینده ھای طبیعی بھره ببرید تا سالمت

پوست خود را تضمین کنید.

صابون زردچوبه شفاف یکی از بھترین انتخاب ھایی است که می تواند برای پوست شما

بسیار مفید باشد.

فواید دیگر صابون زردچوبه:فواید دیگر صابون زردچوبه:
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 برچسب ھا ever clean اورکلین جلوگیری از سرطان پوست خواص صابون زردچوبه

درمان آکنه درمان اگزما زردچوبه زیبایی پوست سفید شدن پوست صابون

صابون اصل زردچوبه صابون اورکلین صابون زردچوبه صابون زردچوبه برای پوست

صابون زردچوبه شفاف فواید صابون زردچوبه محافظت از پوست مزایای صابون زردچوبه

مشکالت پوستی

زنده نگه داشتن پوستزنده نگه داشتن پوست

متعادل کننده چربی پوستمتعادل کننده چربی پوست

بازگرداندن رنگ پوست به حالت طبیعیبازگرداندن رنگ پوست به حالت طبیعی

سفید شدن پوستسفید شدن پوست

تحریک گردش خونتحریک گردش خون

پاک کردن منافذ پوستپاک کردن منافذ پوست

تمیز کردن پوست از الیه ھای زائدتمیز کردن پوست از الیه ھای زائد

ترمیم و بھبود زخم صورتترمیم و بھبود زخم صورت

ضد قارچضد قارچ

کمک به درمان سرطان پوستکمک به درمان سرطان پوست

محافظت از پوست در برابر بیماری ھایی مانند آکنه و بثوراتمحافظت از پوست در برابر بیماری ھایی مانند آکنه و بثورات

برطرف کننده جوش صورت (به خصوص جوش سرسیاه)برطرف کننده جوش صورت (به خصوص جوش سرسیاه)

کمک به درمان رفع کک و مککمک به درمان رفع کک و مک

درمان بیماری ھایی مانند اگزما و صدفکدرمان بیماری ھایی مانند اگزما و صدفک

کمک به درمان پسوریازیسکمک به درمان پسوریازیس

دارای خاصیت آنتی اکسیدان قویدارای خاصیت آنتی اکسیدان قوی

از بین بردن نشانه ھای پیری در چھره و جلوگیری از چروکاز بین بردن نشانه ھای پیری در چھره و جلوگیری از چروک

پوستپوست

کمک به درمان دیگر مشکالت پوستی (التھاب ، پوستی خشک ،کمک به درمان دیگر مشکالت پوستی (التھاب ، پوستی خشک ،

قرمزی و….)قرمزی و….)

https://www.seyedrezabazyar.com/fa/tag/ever-clean/
https://www.seyedrezabazyar.com/fa/tag/%d8%a7%d9%88%d8%b1%da%a9%d9%84%db%8c%d9%86/
https://www.seyedrezabazyar.com/fa/tag/%d8%ac%d9%84%d9%88%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa/
https://www.seyedrezabazyar.com/fa/tag/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d9%88%d9%86-%d8%b2%d8%b1%d8%af%da%86%d9%88%d8%a8%d9%87/
https://www.seyedrezabazyar.com/fa/tag/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%da%a9%d9%86%d9%87/
https://www.seyedrezabazyar.com/fa/tag/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%da%af%d8%b2%d9%85%d8%a7/
https://www.seyedrezabazyar.com/fa/tag/%d8%b2%d8%b1%d8%af%da%86%d9%88%d8%a8%d9%87/
https://www.seyedrezabazyar.com/fa/tag/%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa/
https://www.seyedrezabazyar.com/fa/tag/%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa/
https://www.seyedrezabazyar.com/fa/tag/%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d9%88%d9%86/
https://www.seyedrezabazyar.com/fa/tag/%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d8%b2%d8%b1%d8%af%da%86%d9%88%d8%a8%d9%87/
https://www.seyedrezabazyar.com/fa/tag/%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%88%d8%b1%da%a9%d9%84%db%8c%d9%86/
https://www.seyedrezabazyar.com/fa/tag/%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d9%88%d9%86-%d8%b2%d8%b1%d8%af%da%86%d9%88%d8%a8%d9%87/
https://www.seyedrezabazyar.com/fa/tag/%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d9%88%d9%86-%d8%b2%d8%b1%d8%af%da%86%d9%88%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa/
https://www.seyedrezabazyar.com/fa/tag/%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d9%88%d9%86-%d8%b2%d8%b1%d8%af%da%86%d9%88%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d9%81%d8%a7%d9%81/
https://www.seyedrezabazyar.com/fa/tag/%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d9%88%d9%86-%d8%b2%d8%b1%d8%af%da%86%d9%88%d8%a8%d9%87/
https://www.seyedrezabazyar.com/fa/tag/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa/
https://www.seyedrezabazyar.com/fa/tag/%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d9%88%d9%86-%d8%b2%d8%b1%d8%af%da%86%d9%88%d8%a8%d9%87/
https://www.seyedrezabazyar.com/fa/tag/%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%db%8c/

