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فواید شگفت انگیز صابون زغال اورکلین
EVER CLEAN

خواص جالب و عالی صابون زغال برای زیبایی و سالمت پوست و مو

2 2 دقیقه خواندن 16 ژانویه , 2018 •  سیدرضا بازیار

اخیرا استفاده از زغال در محصوالت مختلف مانند صابون زغال به دلیل خواص جادویی

آن برای پوست و زیبایی، در میان مردم پرطرفدار شده است.

میکروب ھا و ذرات ریز زیادی در طول روز به منافذ پوست ما می چسبند و پوست ما را

آلوده می کنند. زغال فعال با اتصال به این منافذ، مانع اتصال این مواد آلوده به پوست

می شود و موجب پاک شدن و درخشان ماندن پوست شما می شود.

وقتی شخصی کلمه زغال را بر زبان می آورد احتماال بسیاری از ما به یاد سوخته شدن

چوب و یا سیاھی می افتیم!

اما شاید جای تعجب باشد که جدیدا بسیاری از تولید کنندگان محصوالت آرایشی و

بھداشتی از ترکیبات زغال در محصول خود استفاده میکنند اما تعجب نکنید.

زغال فعال، آن زغالی نیست که با آتش زدن چون برای پختن غذا و…زغال فعال، آن زغالی نیست که با آتش زدن چون برای پختن غذا و…

استفاده می شود! زغال فعال، نوعی زغال است که بیشتر در مصارفاستفاده می شود! زغال فعال، نوعی زغال است که بیشتر در مصارف

پزشکی، جھت تصفیه ھوا استفاده می شود.پزشکی، جھت تصفیه ھوا استفاده می شود.

EVER CLEAN صابون زغال اورکلین 
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ھمچنین این ماده ھمراه با مواد شیمیایی آن به عنوان یک دارو درھمچنین این ماده ھمراه با مواد شیمیایی آن به عنوان یک دارو در

اورژانس جھت درمان برخی مسمویت ھا استفاده می گردد.اورژانس جھت درمان برخی مسمویت ھا استفاده می گردد.

مصریان باستان از زغال برای پاک کردن زخمھا استفاده میکردند ومصریان باستان از زغال برای پاک کردن زخمھا استفاده میکردند و

ھندوھا برای تصفیه آب و زدودن آلودگی از آب بھره میبردند.ھندوھا برای تصفیه آب و زدودن آلودگی از آب بھره میبردند.

اما در قرن اما در قرن 1818 دارو سازان و شیمیدانھا زغال را مورد مطالعه بیشتر قرار دارو سازان و شیمیدانھا زغال را مورد مطالعه بیشتر قرار

دادند و با توجه به تاثیر این ماده جھت تمیزی بھتر و ضد غفونی کردندادند و با توجه به تاثیر این ماده جھت تمیزی بھتر و ضد غفونی کردن

و پاک کردن سموم این تحقیقات نقطه آغازی شد برای استفاده از زغالو پاک کردن سموم این تحقیقات نقطه آغازی شد برای استفاده از زغال

فعال (زغال فراوری شده) جھت تولید فراورده ھای بھداشتی آرایشی وفعال (زغال فراوری شده) جھت تولید فراورده ھای بھداشتی آرایشی و

سالمت پوست.سالمت پوست.
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مزایای شگفت انگیز صابون زغال

 مراقبت از پوست چرب

بسیاری از مردم از چربی زیاد پوست خود رنج میبرند بخصوص در تابستان بخاطر جذب

ذرات گرد و خاک و آلودگی ھوا… صابون ذغال با جذب این مواد زائد تاثیر شگفت آوری

برای رفع این مشکل و سالمت پوست دارد.

زغال فعال سبب ایجاد تعادل در چربی پوست شده و مانع جوش زدن صورت می شود.

بنابراین بھتر است افرادی که پوست چرب دارند، یک یا دو بار در ھفته از زغال فعال به

عنوان ماسک صورت استفاده کنند. ولی استفاده ی بیش از حد آن ممکن است سبب

خشکی زیاد پوست شود.

صابون زغال برای درمان آکنه

درمان جوش صورت و حذف سموم پوستی و پاک کردن اثار جوش ھا و آکنه ھا یکی از

خواص عالی صابون زغال خالص می باشد. این صابون نه تنھا سموم را از منافذ پوست

شما پاک کرده بلکه با از بین بردن آلودگی ھا به درمان آکنه کمک به سزایی می کند.

درمان نیش حشرات و مشکالت پوستی

اگر پوست شما مورد گزش حشراتی مانند پشه یا زنبور قرار بگیرد و یا به ھر دلیلی

دچار بریدگی و خراش شود، زغال فعال می تواند درد را تسکین دھد و عالئم آن را از

روی پوست محو کند.

 صابون زغال پوست تان را سفت و محکم می کند

صابون زغال انتخابی مناسب جھت مقاومت و قوی تر شدن پوست میباشد و جالب اینکه

این صابون برای انواع پوست از چرب گرفته تا خشک و ھمچنین حساس مناسب

میباشد. زیرا از یکطرف باعث پاک کردن چربی ھای پوست می شود و از طرفی مرطوب

کننده و آبرسان میباشد.

کوچک و منقبض کردن منافذ پوست

اگر بیشتر فعالیت خارج از منزل دارید دود و گرد و غبار و الودگی ناشی از سوخت

خودروھا کم کم حفره ھای پوست را پر میکنند و کم کم خود را روی پوست نشان

میدھند و صابون زغال راه حلی مناسب جھت رفع این مشکل و عارضه میباشد.

از دیگر مزایای این محصول، رفع آلودگی و پاکیزگی پوست بدون آسیب رساندن به الیه

ھای پوستی میباشد و بدین لحاظ از عالیم پیری پوست شکسته شدن پوست و ایجاد

ترک و آسیب پوست جلوگیریی می کند.

عالوه بر آن گزینه ای مناسب جھت پوست ھای دارای آلرژی و ملتھب میباشد.
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 برچسب ھا Charcoal Soap Charcoal Soap Ever Clean Coal Soap ever clean soap

اورکلین خواص زغال زغال زغال فعال زیبایی پوست و مو صابون صابون اورکلین

صابون ذغال صابون زغال صابون زغال سنگ فواید صابون زغال

الیه برداری سلول ھای مرده ی پوست

پاک سازی پوست از سلول ھای آسیب دیده و مرده و بستری برای تنفس بھتر پوست

ھم یکی دیر از خواص شگفت انگیز صابون زغال می باشد.

صابون زغال با الیه برداری سلول ھای مرده ی پوست، آن را شاداب تر می سازد.

ھمچنین این محصول با جلوگیری از پیری زود رس پوست و رفع خستگی و کھولت با الیه

برداری موجب روشن تر شدن پوست میشود.

درمان پوست سر

شوره سر، قرمزی و خارش پوست سر چرب با زغال درمان می شود. با مخلوط کردن کمی

از این ماده با شامپو، خود را از شر این مشکالت نجات دھید. ھمچنین جالب است

بدانید که صابون و یا شامپوی ذغال پاک کننده موی سر و رفع شوره و خشکی پوست

سر میباشد.

حجیم ساختن موھا

اگر موھا شما آلودگی زیادی را حمل کنند، موجب خم شدن و بی حجم شدن موھای شما

می شود. در حالیکه زغال فعال با از بین بردن آلودگی ھا، عاله بر پاک سازی موھا باعث

حجیم شدن آن می شود.

 2 نظرھا
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پاسخ

پاسخ

زھرا
1 سپتامبر , 2018 در 11:19 ق.ظ

سالم

میشه به جای شستن صورت با صابون زغالی ھر شب تنھا از آن برای شستشوی صورت

در حمام استفاده کرد؟

سیدرضا بازیار
2 فوریه , 2019 در 10:20 ب.ظ

من از این صابون استفاده میکنم و طبق تجربه ای که دارم میتونم بگم صابون بسیار

خوبیه

اما توصیه میکنم ھر شب استفاده نکنید. سعی کنید مثال ھر وقت حمام میرید

استفاده کنید

استفاده زیاد از صابون (ھر نوع صابون طبیعی و غیر طبیعی) میتونه باعث چین و

چروک شدن پوست صورت بشه


