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خواص وازلین؛ 20 کاربرد باورنکردنی روغن وازلین برای پوست و مو

وازلین چیست؟

ژل پترولیوم یا پتروالتیوم که با نام وازلین شناخته می شود نوعی روغن معدنی است که رابرت
آگوستوس چیسبوری در سال 1859 آن را کشف کرد. وازلین در حقیقت ترکیبی از پارافین، واکس میکرو

کریستالی و مواد معدنی می باشد.

وازلین

فواید و خواص وازلین برای پوست صورت

توجه : پیش از مصرف هرگونه ماسک بر روی صورت و نواحی حساس بدن، با مالیدن مقداری کمی از آن
بر روی پوست دست خود به مدت حداقل 20 دقیقه، از نداشتن حساسیت نسبت به آن اطمینان حاصل

http://cotion.ir/landingpage
http://www.coca.ir/vaseline-used/
http://www.coca.ir/vaseline-used/
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نما�د.

1. رفع چروک زیر چشم و صورت

وازلین به عنوان یک مرطوب کننده قوی پوست شناخته می شود که می تواند برای پیشگیری و درمان
چروک صورت و چروک دور چشم استفاده شود.

هر شب قبل از خواب پوست را خوب بشو�د و خشک کنید، سپس مقداری روغن وازلین را با عسل و
سفیده تخم مرغ ترکیب کنید و بر روی پوست صورت و دور چشم بمالید و خوب ماساژ دهید، بگذارید

20 دقیقه بماند و بعد با آب سرد بشو�د.

2. درمان سیاهی دور چشم

وازلین برای درمان سیاهی دور چشم و پف زیر چشم مفید می باشد. چند قطره آب لیموترش را با وازلین
مخلوط کنید و به آرامی به ناحیه زیر چشم بمالید، بگذارید 1 ساعت بماند و سپس با آب سرد بشو�د.

3. درمان زخم و سوختگی

یک مطالعه نشان می دهد که روغن وازلین برای درمان زخم و سوختگی مفید می باشد.

توجه کنید که حتما از وازلین استریل استفاده کنید در غیر این صورت باکتری ها و دیگر پاتوژن ها می
توانند در باعث عفونت در زخم شوند و درمان را طوالنی تر کنند.

توجه داشته باشید که استفاده از وازلین بر روی سوختگی تازه شرایط را بدتر می کند پس از وازلین
بیشتر برای درمان جای سوختگی استفاده کنید.

4. مرطوب کننده دست و صورت و بدن

لوسیون بدن وازلین : بعد از حمام مقداری روغن وازلین را بر روی پوست صورت و بدن خود بمالید تا از
خشک شدن پوست جلوگیری کند.

وازلین برای ترک کف پا : پاهای خود را در آب گرم بشو�د و کامال خشک کنید، روغن وازلین بمالید و
جوراب پنبه ای تمیز بپوشید تا ترک کف پا را درمان کند.

کرم دست وازلین : پس از شستشوی دست ها مقداری روغن وازلین را بر روی دست بمالید تا ترک ها و
خشکی پوست دست را سریع تر درمان کند.

وازلین برای ترک لب : مقداری وازلین را بر روی لب ها بمالید تا ترک و خشکی لب را درمان کند و رنگ
لب ها صورتی شود.

ماسک وازلین و شکر

وازلین را با شکر ترکیب کنید و بر روی لب ها بمالید، این ترکیب سلول های پوست مرده بر روی لب را از
بین می برد و لب ها را نرم و صورتی می کند.
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5. درمان سوختگی پوست نوزاد

تحقیقات نشان داده روغن وازلین برای درمان سوختگی پوست نوزاد ناشی از پوشک بچه مفید می
باشد. پوست نوزاد را خوب بشو�د و خشک کنید، یک الیه روغن وازلین بر روی آن بمالید و بگذارید

بماند تا به رطوبت رسانی به پوست بهبود آن را تسریع کند.

6. پاک کننده آرایش

روغن وازلین یک راه موثر برای پاک کردن آرایش صورت و آرایش چشم می باشد. با استفاده از پد پنبه
ای مقداری وازلین را بر روی چشم بمالید تا آرایش پاک شود و سپس با آب بشو�د. دقت داشته باشید

که وازلین به داخل چشم نرود.

ماسک وازلین برای پوست صورت

مقداری وازلین را با توت فرنگی و آب ترکیب کنید تا یک خمیر صافی به دست آید سپس به مدت 10
دقیقه آن را به آرامی در حرکات دایره ای بر روی پوست صورت ماساژ دهید و بعد صورت خود را با آب

گرم بشو�د.

خواص وازلین برای موی سر

7. درمان موخوره

اگر موخوره دارید مقداری وازلین را با آب ترکیب کنید و آن را بر روی نوک موها بمالید و بگذارید یک
شب بماند و روز بعد با آب و شامپو بشو�د تا موخوره را درمان کند.

8. مرطوب کننده مو های خشک

وازلین به عنوان بهترین مرطوب کننده مو های خشک و آسیب دیده شناخته می شود که با آبرسانی به
موها از شکنندگی آن ها جلوگیری می کند.

مقداری روغن وازلین را بر روی موها بمالید و خوب ماساژ دهید، بگذارید یک شب بماند و روز بعد با آب
و شامپو بشو�د.

9. درمان شپش

وازلین برای درمان شپش سر بسیار مفید است. یک الیه ضخیم روغن وازلین را بر روی موها و پوست
سر بمالید و خوب ماساژ دهید و سپس با آب و شامپو خوب بشو�د.

10. درمان شوره سر

وازلین را می توان برای درمان شوره سر هم به کار برد. مقدار را بر روی پوست سر و موهای خود بمالید،
بگذارید 15 دقیقه بماند و سپس با آب و شامپو بشو�د.

11. نرم کننده مو

وازلین می تواند به عنوان یک نرم کننده طبیعی مو عمل کند.

http://www.coca.ir/simple-natural-way-eliminate-split/
http://www.coca.ir/vaseline-used/
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ماسک وازلین برای مو

1 قاشق سوپخوری وازلین آب شده را با یک سفیده تخم مرغ مخلوط کنید و بر روی موهای خود بمالید،
بگذارید 20 دقیقه بماند و سپس با آب و شامپو بشو�د.

12. تقویت مژه

وازلین باعث تقویت و رشد سریع مژه ها می شود. هر شب تا دو هفته قبل از خواب مقداری روغن
وازلین را بر روی مژه ها خود بمالید تا مژه های شما تقویت شده و سریع تر رشد کنند.

13. پرپشت کننده ابرو

وازلین یک روش طبیعی برای تقویت و پرپشت شدن ابرو می باشد. مقداری روغن وازلین را به صورت
حرکات دایره ای بر روی ابرو ها بمالید و خوب ماساژ دهید، بگذارید یک شب بماند و روز بعد با آب

بشو�د.

14. تقویت ناخن

وازلین برای تقویت و افزایش رشد ناخن ها هم مفید می باشد.مقداری روغن وازلین را بر روی ناخن ها
بمالید و ماساژ دهید تا هم ناخن ها را تقویت کند و هم رنگ آن ها را صورتی کند.

کاربردهای وازلین

15.استفاده در بیرون آوردن زیور آ الت تنگ

کمی از وازلین را به گوشواره بزنید بدون درد سر می توانید آن را خارج کنید . همچنین می توانید برای
دستبند و یا حلقه تنگ هم استفاده کنید.

16. جلوگیری از سایش

ورزشکاران از وازلین در ران یا زیر بغل خود برای جلوگیری از سوزش ناشی از سایش استفاده می کنند.

17. درخشان کردن کیف

اگر کیف پول کهنه و رنگ پریده شده، آن را با وازلین تمیز کنید.

18. روان کننده لوال

اگر لوالی در یا کشو سفت شده است کمی وازلین بزنید تا روان حرکت کند.

19. باز کردن قفل ها

اگر قفلی را برای مدت طوالنی استفاده نکردید اول به آن وازلین بزنید بعدا کلید داخلش قرار دهید تا
روان شود.

20. مراقبت از سگ

اگر پوست پنجه سگ خشک و ترک خورده، آن را با وازلین ماساژ داده تا نرم شود.

http://www.coca.ir/ways-have-longer-eyelashes/
http://www.coca.ir/home-remedies-thicken-eyebrows/
http://www.coca.ir/enhance-rapid-growth-nails/
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عوارض و مضرات وازلین

آلرژی : وازلین از مشتقات نفتی بوده و ممکن است در بعضی افراد آلرژی ایجاد کند.

خطرات آسپیراسیون : قبل از استفاده از روغن وازلین به ویژه در کودکان با پزشک خود مشورت کنیدف
استنشاق روغن های معدنی ممکن است باعث ایجاد پنومونی آسپیراسیون شود.

عوارض جانبی مصرف خوراکی وازلین شامل اسهال و بیماری های مختلف معده می شود.

در ادامه بخوانید : استفاده از وازلین برای رابطه جنسی خطرناک است؟

گوشت درجه یک رو با وارد
کردن شماره با تخفیف

بخر! (تهران و کرج)

این کار را انجام دهید تا
مشکل لک و کک صورتتان

حل شود

نرگس محمدی راز صاف
بودن صورت خود را افشا

کرد!

اگر تصمیم داری الغر بشی
رایگان مشاوره بگیر

اگر به دنبال الغری شکم و
پهلو ها هستید، رایگان

مشاوره بگیرید

رنگ مویتان سفید شده؟ با
استفاده از این محصول
رنگ مویتان برمیگردد!

از موهای سفید خود
خسته شدید؟ این شامپو
رنگ موی شما را مشکی

میکند

با وارد کردن شماره خود،
المپ کم مصرف پرنور را با

تخفیف ویژه بخرید!

http://www.coca.ir/%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA/
https://mediaad.org/?utm_source=logo&utm_medium=logo&utm_campaign=coca.ir
https://api.mediaad.org/v1/events/click?iid=7a5c2fde-824b-4373-8621-fc7bc8b0cba7&rid=106549&cid=11730&wid=321&t=1588594070436&redir=https%3A%2F%2Fpinket.com%2Fauth%2Fphonenumber
https://api.mediaad.org/v1/events/click?iid=9fa9db1a-488e-487f-9c34-13cc444b8555&rid=91015&cid=9584&wid=321&t=1588594070436&redir=http%3A%2F%2Fwww.5040.ir%2Fzede.lak2.html%3Fsite%3Dmediaad%26type%3D653
https://api.mediaad.org/v1/events/click?iid=4501681f-6f77-4842-94ae-6f0373360a63&rid=94589&cid=9584&wid=321&t=1588594070436&redir=http%3A%2F%2Fwww.5040.ir%2F%3Fproduct_info%26title%3Dsamim6%26site%3Dmediaad%26type%3D665
https://api.mediaad.org/v1/events/click?iid=d199e1ec-9258-4fd5-9afb-679b8dbf0cfc&rid=108630&cid=12087&wid=321&t=1588594070436&redir=http%3A%2F%2Fb60.ir%2Flanding%2Fmain.html%26id%3DTVRRd01BPT0%3D1001
https://api.mediaad.org/v1/events/click?iid=768c7c23-724f-411a-abec-75f986d63438&rid=108634&cid=12087&wid=321&t=1588594070436&redir=http%3A%2F%2Fb60.ir%2Flanding%2Fmain.html%26id%3DTVRRd01BPT0%3D1001
https://api.mediaad.org/v1/events/click?iid=6bab2be3-a10a-435e-8ee8-832921498dab&rid=106024&cid=11637&wid=321&t=1588594070436&redir=http%3A%2F%2Fwww.5040.ir%2F2260005-black-hair.html%3Fsite%3Dmedia%26type%3D22302
https://api.mediaad.org/v1/events/click?iid=76256575-c02b-4c15-8f0d-2add05ce2c00&rid=106023&cid=11637&wid=321&t=1588594070436&redir=http%3A%2F%2Fwww.5040.ir%2F2260005-black-hair.html%3Fsite%3Dmedia%26type%3D22302
https://api.mediaad.org/v1/events/click?iid=c78cf355-a2a6-47ca-9410-b8180c8114a6&rid=106548&cid=11730&wid=321&t=1588594070436&redir=https%3A%2F%2Fpinket.com%2Fauth%2Fphonenumber

