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روﻏﻦ ﮐﺮﭼﮏ ﺑﺮای ﻣﻮﻫﺎی ﺿﺨﯿﻢ ﺗﺮ و ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .اﺧﯿﺮا ﺑﺴﯿﺎری از درﻣﺎن ﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻃﺒﯿ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد و
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻣﺘﺤﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ روﻏﻦ ﻫﺎ ﻃﺮﻓﺪاران زﯾﺎدی دارد و ﻗﻄﻌﺎ از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ ﮐﺮﭼﮏ روی
ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد راﺿ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.

روﻏﻦ ﮐﺮﭼﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ  10ﺗﺎ  20دﻗﯿﻘﻪ روی ﻣﻮی ﺷﻤﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ

ﺧﻮاص روﻏﻦ ﮐﺮﭼﮏ ﺑﺮای ﻣﻮ و ﭘﻮﺳﺖ
روﻏﻦ ﮐﺮﭼﮏ ﯾﮏ درﻣﺎن زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ روﻏﻦ دارای ﺧﻮاص ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ و ﺿﺪ ﻗﺎرﭼ اﺳﺖ و ﺣﺎوی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  ،Eﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧ  ،ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﻣﮕﺎ  6و  ،9ﻋﺼﺎره ای ﭼﺮب
و ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ اﺳﯿﺪ رﯾﺴﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

در واﻗﻊ روﻏﻦ ﮐﺮﭼﮏ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻨﺘ ﺑﺮای آﮐﻨﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﻮﺳﺘ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﯾﺰش ﻣﻮ ،ﻗﺮﻣﺰی و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ از آن ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺻﺤﯿﺢ روﻏﻦ ﮐﺮﭼﮏ را
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ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روﻏﻦ ﮐﺮﭼﮏ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن روﻏﻦ ﮐﺮﭼﮏ اﺻﻞ واﻗﻌﺎ ﺳﺨﺘﻪ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ روﻏﻦ ﻫﺎ از اون ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺗﻮی ﻣﻘﺎﻻﺗﻢ ﯾﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ دارم ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم
ﭼﻄﻮر روﻏﻦ ﮐﺮﭼﮏ اﺻﻞ رو ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﯾﺪ وﻟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم از ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ ﺧﯿﻠ ﺑﻬﺘﺮه ﮐﻪ ﻣﻦ
راﯾﺤﻪ ﺳﻼﻣﺖ رو ﺑﻬﺘﻮن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﺪم .ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣ ﺗﻮﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﯿﻨﮏ ﺧﺮﯾﺪ روﻏﻦ ﮐﺮﭼﮏ اﺻﻞ اﻗﺪام
ﮐﻨﯿﺪ.
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ﭼﮕﻮﻧﻪ از روﻏﻦ ﮐﺮﭼﮏ ﺑﺮای ﻣﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟
روﻏﻦ ﮐﺮﭼﮏ را ﻣ ﺗﻮان روی ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن رﯾﺰش ﻣﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ﺧﻮاص ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ و ﺿﺪ ﻗﺎرﭼ آن ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻟﯿﺖ ،ﺷﻮره ﺳﺮ و ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ و اﺳﯿﺪ
رﯾﺴﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮدش ﺧﻮن در ﭘﻮﺳﺖ و رﺷﺪ ﻣﻮ ﻣ ﺷﻮد.

اﺳﯿﺪ رﯾﺴﯿﻨﻮﻟﯿﮏ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗ ﺎدل  pHﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ ﮐﻤﮏ ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ روﻏﻦ ﻃﺒﯿ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و
ﺑﺮﺧ از آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮ را ﺧﻨﺜ ﮐﻨﺪ .آﻧﺘ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در روﻏﻦ ﮐﺮﭼﮏ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد ﮐﺮاﺗﯿﻦ
ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮ ﻗﻮی ﺗﺮ ،ﻧﺮم ﺗﺮ و ﮐﻤﺘﺮ آﺳﯿﺐ ﺑﺒﯿﻨﺪ.

رﺷﺪ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ
ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ ﮐﺮﭼﮏ ﺑﺮای رﺷﺪ ﻃﺒﯿ ﻣﻮ و ﻣﮋه ﺑﺴﯿﺎر ﻃﺒﯿ و ﺳﺎده اﺳﺖ .ﺻﺪﻫﺎ ﻧﮑﺘﻪ از اﻓﺮادی ﮐﻪ از روﻏﻦ ﮐﺮﭼﮏ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ ﻣﻮ  3ﺗﺎ  5ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﺒﯿ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮﺧ از اﻓﺮاد ﺑﺎ رﯾﺰش ﻣﻮ ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم
ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻮاﻓﻘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘ اﮔﺮ رﯾﺰش ﻣﻮ ﮐﻨﺪ ﺷﻮد ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ.

ﻣﻮﻫﺎی او در ﻃﻮل ﯾﮏ ﻣﺎه ﺣﺪود ﻧﯿﻢ اﯾﻨﭻ رﺷﺪ ﮐﺮد .ﻣﺎه ﺑ ﺪ ،ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ ﮐﺮﭼﮏ دو ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ،ﻣﻮﻫﺎی او ﺣﺪود 2
اﯾﻨﭻ رﺷﺪ ﮐﺮد .ﻣﺎه ﺑ ﺪ دوﺑﺎره ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻣﻮﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ ﺿﺨﯿﻢ ﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﮐﺪام ﻧﻮع روﻏﻦ ﮐﺮﭼﮏ ﺑﺮای ﻣﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻣﻮ ﺑﺎ روﻏﻦ ﮐﺮﭼﮏ وﺟﻮد دارد .ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺧﻮدﺗﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ،روﻏﻦ ﮐﺮﭼﮏ را ﺑﺎ روﻏﻦ ﻣﻮی ﺳﺎﻟﻢ )ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ در زﯾﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ( و ﮔﯿﺎﻫﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ
ﮐﻤﮏ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ .روﻏﻦ ﮐﺮﭼﮏ ﺧﺎﻟﺺ ﭘﺮس ﺳﺮد ﺑﺪون ﻫﮕﺰان ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﻣ ﺷﻮد.

روﻏﻦ ﮐﺮﭼﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻠﯿﻆ و ﭼﺴﺒﻨﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آن را ﺑﺎ روﻏﻦ ﺟﻮﺟﻮﺑﺎ ﯾﺎ روﻏﻦ آرﮔﺎن ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و در ﯾﮏ ﺑﻄﺮی
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ﺷﯿﺸﻪ ای ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎده راﺣﺖ ﺗﺮ ﺷﻮد.

روﻏﻦ ﮐﺮﭼﮏ ﺳﯿﺎه ﺟﺎﻣﺎﺋﯿﮑﺎﯾﯽ
ﻧﻮع ﺧﺎﺻ از روﻏﻦ ﮐﺮﭼﮏ ﺑﻪ ﻧﺎم روﻏﻦ ﮐﺮﭼﮏ ﺳﯿﺎه ﺟﺎﻣﺎﺋﯿﮑﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ دارد .ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ از
آن ﺑﺮای ﻣﻮﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﻮﻫﺎی زﺑﺮ ﯾﺎ ﺧﺸﮏ دارﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ ﮐﺮﭼﮏ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻣﻮ
اﮔﺮ روﻏﻦ ﺑﻪ درﺳﺘ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای رﺷﺪ ﻣﻮ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای درﻣﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﻣ ﺗﻮان از ﻣﻘﺪار ﮐﻤ روﻏﻦ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ در زﻧﺪﮔ  ،ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ آن ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه ﺑﺮای درﻣﺎن آن ﮐﺎﻓ اﺳﺖ.
ﭼﺮﺑﯽ اﺿﺎﻓ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ اﺧﺘﯿﺎری اﺳﺖ.

ﮔﺎﻫﯽ؟
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از روﻏﻦ ﮐﺮﭼﮏ  1ﺗﺎ  2ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺮ روز ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﺎﺻ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤ ﺷﻮد ،اﻣﺎ
ﻣ ﺗﻮان از آن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﭼﻪ زﻣﺎﻧ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد؟
ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻋﯿﻨ  ،اﯾﻦ درﻣﺎن روی ﻣﻮﻫﺎی ﺧﯿﺲ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﻮﻫﺎی ﺧﯿﺲ ﻋﻤﻞ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ ،ﯾﮏ
ﺑﻄﺮی اﺳﭙﺮی را در ﺣﻤﺎم ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ و رﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺧﯿﺲ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮای ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻮد ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﺒﻪ درﻣﺎن ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ ،از ﮐﻼه دوش ﯾﺎ ﺣﻮﻟﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﯾﺨﺘﻦ
روﻏﻦ روی ﻣﺒﻠﻤﺎن ﯾﺎ ﺑﺎﻟﺶ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﺮﺑﯽ ﻣﻮ را ﭘﺎک ﮐﻨﯿﻢ؟
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ﺣﺬف روﻏﻦ ﮐﺮﭼﮏ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﺷﺎﻣﭙﻮﻫﺎی ﻃﺒﯿ  .اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺪار ﮐﻤ و ﮔﺬاﺷﺘﻦ آن در ﻃﻮل ﺷﺐ،
ﭼﺮﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﻣﻮ و ﭘﻮﺳﺖ ﺟﺬب ﮐﺮده و ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن آن را آﺳﺎنﺗﺮ ﻣ ﮐﻨﺪ.

ﯾﮏ روش ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ و آن را ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﯾﮑﺪﺳﺖ ﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را روی ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ
ﻣﺎﺳﺎژ دﻫﯿﺪ .ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﭼﺮﺑﯽ ﮐﻤﮏ ﻣ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﻣﻮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ
اﯾﻦ ﮐﺎر را در ﺣﻤﺎم اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

ﯾﮑ دﯾﮕﺮ از راه ﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻀﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻫﺎی ﺧﻮد را ﻗﺒﻞ از ﺣﻤﺎم ﺑﺎ ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﺳﺎژ دﻫﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ ﮐﻤﮏ ﻣ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ روﻏﻦ ﮐﺮﭼﮏ را اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺎﻣﭙﻮ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.

ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ:
ﻣﻘﺪار ﮐﻤ را در داﺧﻞ ﺑﺎزوی ﺧﻮد آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ ،ﮔﯿﺎه ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺪارﯾﺪ.
واﮐﻨﺶ ﻫﺎ ﻧﺎدر اﺳﺖ
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در  omigo.irﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در اﻣﯿﮕﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و آﻧﺮا ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ
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