
 چه مزایایی برای پوست دارد؟اورکلین صابون زغال آیا می دانید 

به  زغال جالب است بدانید که اخیرا اید؟ شنیدهچیزی  صابون در ساخت زغال از معمول غیر ترکیبی مورد در آیا

 شگفت منافع و بکار می رود پوست از مراقبت محصوالت از بسیاریفرمول سازی  در اصلی عنصریک عنوان 

 در مقاله قصد داریم تا ایندر  است؟ سختبرایتان  باورش. آورده است فراهمبرای استفاده کنندگان  را یانگیز

 .کنیمصحبت با شما  ،برای پوست دارد که فوایدی و اورکلین زغالصابون  مزایای مورد

 

 اورکلین ایمنی صابون زغال

 تمیز و کردن کف به که هستند ای دهنده تشکیل مواد که شوند می ساخته ها سورفکتانت با اغلب ها صابون

 را انسان پوست pH تعادل توانند میبه راحتی  و هستند خشک و خشن آنها از برخی و کنند می کمک کردن

 استفاده ها رایحه و ها پارابن مانند مضر مواد ازمحصوالت بهداشتی  معمولی های مارک از بسیاری. کنند مختل

 بسیاری از اورکلین ساخت صابون زغالدر  دلیل همین به. خواهد شد ها هورمون اختالل باعث که کنند می

 و تر مالیم پوست برای که ندکن می استفاده یسورفاکتانت ازتولید کنندگان  و شده حذف مضر و شکوکم مواد



را  ون بی نظیر استفرمول سازی یک صاب برای تر امن انتخابی که را ارگانیک زغال آن ها .است تر عتدلم

 .انتخاب نموده اند

 

 نیست کردن خشک سوپر معنی به کردن پاک عمیق

 تواند می پوستشان زدایی سم و پاکسازیاینکه  ترسهستند معموال همیشه با  پوست چربافرادی که دارای 

از موادی  زغال اورکلین در فرمول بندی و ساخت صابوندلیل به همین  مواجه هستند. ،کند خشک آن را بسیار

 .درکشایانی خواهد  کمک پوست آبرسانیو  رطوبت حفظ به کهاستفاده شده است 

 ضد جوش و آنتی باکتریال

 اعتماد روی بدی بسیار تاثیر تواند می پوست وضعیت کنند، می مبارزه آکنهجوش و  با که زنان از بسیاری برای

به دلیل  غالز صابوندارد. استفاده از  درد واقعا ها آکنه اینکه این جوش ها و همه از بدتر. باشد داشته نفس به

و با  است شده فراهم بهبود و درمان این فرآیند به کمک برایبودن آن  خاصیت ضد جوش و آنتی باکتریال



می  محوها و چربی های مضر را  ناخالصی حذف سموم بدن از روی پوستپاکسازی زخم های جوش و کنه و 

 کند.


