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 یم یش  نیدرباره شرکت شاه

تار  نینو  یمیش   نیشاه  شرکت در  فرمولساز  ثبت    07/06/1394  خیصنعت  مل  ۵3331با شماره  ع  1400۵18۵994  ی و شناسه  رفع  و  ارائه    وبیبا هدف حل مشکالت  و  کارخانجات 

  نه یو منحصربه فرد در زم  ت یفیمحصوالت با ک  د یتولو    یو بهداشت  یشی آرا نده،یشو  یکننده ها  د یشرکت ها و کارخانجات مختلف از جمله تول  ی د یمحصوالت تول  ی برا  د یجد   ون یفرموالس 

دانشگاه،    د یو کادر مجرب از اسات  یاختصاص  ی قات یتحق  شگاه یو با فراهم نمودن آزما  سیدانشگاه( تاس   ی علم  اتیسابق )عضو ه   ی احمد   ی دکتر مهد   ی آقا  تی ریبا مد   ، یو بهداشت  یشیآرا

و    ونیو فروش فرموالس   د یتول  نه یدر زم  ی با کارخانجات مختلف   سیشرکت از زمان تاس   ن ینمود. ا  جادیا  ی محصوالت خارج  به   یو عدم وابستگ   د یتول  یجهت توسعه دانش فن   ی بستر مناسب

 موده است.ن یهمکار Troubleshootو انجام   د یموجود در خطوط تول وبیرفع ع

کسب    نهی زم  نیرا در ا  ی قابل قبول  جینموده و نتا  یشیآزما  د یمربوطه اقدام به تول  ینموده و با انجام تست ها  یشیآرا  یتخصص  یانواع کرم ها  ونیاقدام به فرموالس   1397شرکت از سال    نیا

 بصورت انبوه نموده است. یشی آرا یخصص ت  یکرم ها  د یمربوطه جهت تول  یو مجوزها YAPRAK اپراکیاقدام به اخذ برند  1399نموده و در سال 

 

 عبارتست از:   یمیش نی شرکت شاه یکار لدیف

 یقابل رقابت با محصوالت خارج یبهداشت یشیانواع محصوالت آرا د یتول •

 ( Troubleshoot) ند یفرآ ی ابی بیکارخانجات و ع  د یموجود در خطوط تول  وب یحل مشکالت و رفع ع •

 یو بهداشت  یشیها، آرا ندهیانواع شو نه یدر زم  ی د یمحصوالت تول  یبرا ونیفرموالس  شنهادیپ •

 یو بهداشت یشیآرا  نده،یشو ،ییایمیش  ،ییکارخانجات مواد غذا د یخطوط تول  یمشاوره و راه انداز •

 ی و صنعت یشگاهیآزما د یگر  ییایمیش  ه یو مواد اول  زاتیفروش انواع تجه •
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 اپراکیضد لک و روشن کننده کرم 

کاهش   ،رفع التهاب،  رفع لک تیخاص  یکرم ضدلک دارا

  یحاو   کرم  نیپوست است. ا  یسازجوان   و   و چروک   نیچ

از    ی عیطب  یهابه عنوان ضد لک و روغن   د یاس   ک یکوج

است. روغن آرگان و    نیریجمله آرگان، جوجوبا، بادام ش 

چرب اشباع    د یو اس   نیتامیو   ی اد یز  ر یمقاد  ی جوجوبا حاو

عنو به  و  بوده  طب   ک ی  ان شده  کننده  نرم    ، یعیمرطوب 

م شناخته  پوست  کننده  متعادل  و  به  ی کننده  و  شود 

  دهید  بیپوست آس   سازیو جوان  و چروک   نیکاهش چ

به عنوان نرم کننده پوست    د یاس   ک یکوج  .کند ی کمک م 

های تجمع  دانه ، رفع رنگ تیدرمان تجمع مالنوس  یو برا 

و خ پوست الیافته  روی  بر  سیاه  م   های  . شودی استفاده 

ضدلک بوده و استفاده    یهاکرم   نیاز بهتر  یک یکرم    نیا

تفاده  . اس شودی پوست م   ی و درخشندگ  یی بایاز آن باعث ز

ا از  و دارای خاصیت الیه  دهنده    ن یکرم تسک  نیمنظم 

  ط یمح  ی و از پوست در برابر آلودگ  برداری نامحسوس بوده 

م   ستیز اکند ی محافظت  کردن    نی.  روشن  جهت  کرم 

  انیو از م  ین یکیب  هیبغل، ناح  ریپوست صورت، گردن، ز

  لک   ، یآفتاب سوختگ   افزایش سن،  از   یناش   یهابردن لک 

(  یاز بهبود   پس زخم )  یجوش و جا  یجا  ، یباردار   های

نتا  د یمف  اریبس و  انگ   ج یبوده  ز  ی زیشگفت  و    یی بایدر 

 کند.ی م جاد یبردن لک ا ان یروشن شدن پوست و از م

 

 حجم

 تر یلی لیم  60

 ن ی تامیو

Vitamin A, B, C, E 
 عصاره 

 جوجوبا  و  ن یریبادام ش  ،آرگان

 محفظه نگه دارنده  نوع

 ی وپیت

 محفظه نگه دارنده  جنس

 Anti-UVالیه   ۵ کیپالست

 سازنده  کشور

 ( A.F.Z)  منطقه آزاد ارس   – رانیا

 مجوز شماره 

 2617/ظ/21

 کننده مجوزصادر

 غذا و دارو  سازمان

  



  Retinol ای A نیتام یو

  یقو یدانیاکس یآنت تیخاص

  و چروک پوست نی آزاد و رفع چ یهاکالیراد حذف

  زودرس  یریاز پ  یریو جلوگ بیبافت آس میترم

  از جوش صورت یریو جلوگ یسبوم پوست کنترل

 از پوسته پوسته شدن پوست  یریپوست و جلوگ یخشک رفع

  یپوست د یخارش شد ایاگزما   درمان

  درمیاپ  ا یپوست  یخارج  هیال یهاسلول دیتول شیافزا

پوست در کنار کاهش و مهار    یان یم  هیال   ایفاکتور رشد درم    شیافزا

  غدد سباسه در پوست تیفعال

 و چروک پوست نیپوست و کاهش چ  یکالژن ساز کیتحر

 

 B  ن یتام یو

 رنگ پوست   یایو اح میترم

 پوست ی آبرسان تیکننده، تقو مرطوب

 زخم میترم

 کیسبورئ تیرماتد درمان

 

 Ascorbic acid  ای   C  ن یتام یو

    یپوست  یهاپوست و کاهش چروک یکالژن ساز شیافزا

 ی پوست یپوست و کاهش لکه ها  یو شاداب طراوت

 ی شوک آفتاب سوختگ کاهش

 یزخم و سوختگ یجا بهبود

 به درمان اگزما و کنترل آکنه کمک

 خون  انیجر بهبود

 

 

 E  ن یتام یو

از   یریشگیو چروک پوست و پ   نیآزاد و رفع چ  یهاکالیراد  حذف

 سرطان 

 زودرس  یریاز پ  یریو جلوگ یقو اریبس دانیاکس یآنت

   یسلول یایو اح یبازساز

 درمان زخم، جوش 

 ضد التهاب  

 پوست   یو آب رسان یکنندگ مرطوب

 و لطافت پوست  ی نرم ت،یشفاف

  در مقابل عوامل مضر افتاب محافظت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Argan oilروغن آرگان  

 ها ¬دان یاکس ی و آنت ها ن یتامیسرشار از انواع و

  یچرب ضرور یدهایاس یحاو

  ی هاکه نقش  ی اهیگ  ی هاو استرول   نی، مالتونQ10  م یکوآنز  یحاو

 دارند  یو ضد التهاب  یدانیاکس یآنت

 پوست یریعالئم پ  کاهش

 بهبود زخم  عیتسر

 یپوست یهاو درمان ترک یریشگیپ 

 آکنه درمان

 یضد سرطان اثرات

 یپوست  یهایماریب یبرخ درمان

 

 Jojoba oilروغن جوجوبا  

 پوست   یعیمرطوب کننده طب

 یاختالالت پوست درمان

 ی کردن سبوم پوست متعادل

 یریو چروک و عالئم پ  نیچ کاهش

 یم یقد  یآکنه ها یموثر برا درمان

 ی پوست یزخم ها امیسرعت الت شیالتهاب پوست و افزا کاهش

 چشم ریز رهیت ی حلقه ها کاهش

 ی باردار ی دگیعالئم کش کاهش

 

 

 

 

 

 

 Sweet Almond   نی ریروغن بادام ش

  م یپتاس  ن،یچرب اشباع نشده، پروتئ  ی دهای، اسE  نیتامیاز و  سرشار

 یو رو

 زا و مواد التهاب ها یپوست و حذف آلودگ  یدرون  یهاهیبه ال نفوذ

 یپوست یکننده پوست و رفع لک ها  روشن

 جوش و آکنه  رفع

 س یازیاگزما و پسور درمان

 و پوسته پوسته شدن پوست یکننده خشک درمان

 دور چشم  ی اهیس درمان

 

 Kojic acid  دیاس  کیکوج

در ژاپن،    دی( اس کی) کوج کیبا نام کوژ 1989در سال  دیاس نیا

 قارچ گرفته شد  یاز نوع 

 نیمالن  دیتول  یبرا  یا  نهیآم  دیکه اس   نیروزیت  لیاز تشک  دیاس  نیا

 کند   یآن را مهار م دیکرده و تول یریاست، جلوگ

برخ  یبرا  دیاس   کیکوج طلکه   ی درمان  در  که  پوست    یها  آن 

  بردن کک و مک، لکه   نیاز ب  یو برا)مثل مالسما(    شودیم  یاقهوه

رنگ  ره یت  یها تجمع  و  آفتاب  نور  از  ها  دانه  حاصل 

 است. دی( مفشنیگمنتیپرپ ی)ها

سن     ش یاز افزا  ی ناش  یپوست  یکننده پوست، بهبود لکه ها   روشن

  ا ی یرگیروشن کردن ت د،یاز نور خورش  یناش یپوست یها بیو آس

از    یناش  یپوست  ی درمان لکه ها ،یاز باردار  یناش   یپوست یلک ها

ضد    دیفوا  ، یجوش و زخم ها  یسن، کاهش و درمان جا   شیافزا

  یی ا یاثرات ضد باکتر ،یقارچ



 

 اپراکی  ویتامینه و ضد پیری  کرم

ظاهر    کند ی باال که به پوست شما کمک م  تیفی با ک  یکرم

باز  یجوان را  اد یابیخود  حاو  ن ی.   ی هان یتامیو   ی کرم 

A,C,E   کند یپوست کمک م  ایو اح  میاست که به ترم  .

  یبرا  هان یتامیو  نیاز مهمتر  ی کی  نولیرت  ای  A  نیتامیو

در کنار کاهش    نیتامیو  نی حفظ سالمت پوست بوده و ا

فاکتور    شیدر پوست، باعث افزا  ی چرب  غده   تیو مهار فعال

ال م   ی انیم  هیرشد  وشودی پوست    د یاس   کی   C  نیتامی . 

  گاریس   ،یر یمحافظ پوست بوده و از پوست در برابر اثرات پ

م  دنیکش محافظت  الکل  مصرف  وکند ی و  ،  E  ن یتامی. 

پ  یجوان  نیتامیو برابر  در  شما  پوست  از  و    ،ی ریبوده 

و   کرده  محافظت  و شل شدن  شاداب  ی جوانچروک    ی و 

  یهاو روغن   هانیتام ی. وجود انواع وکند یم  ایپوست را اح

ترم  یعیطب به  و جوانه گندم  ورا  آلوئه  و حفظ    م یمانند 

  ت یپوست کمک کرده، ضد سلول  یتعادل رطوبت و نرم 

روشن شدن و    ، یبوده و عالوه بر سفت شدن، جوان ساز

  ،بردن منافذ باز پوست  نیپوست، باعث از ب  یدرخشندگ

  ز یپوست ن  ییبای ها و زو چروک   نیو رفع چ  یجزئ   فتیل

 .شودی م

 

 

 

 حجم

 تر یلی لیم  60

 ن ی تامیو

Vitamin A, C, E 
 عصاره 

 ورا، جوانه گندم آلوئه 

 محفظه نگه دارنده  نوع

 ی وپیت

 محفظه نگه دارنده  جنس

 Anti-UVالیه   ۵ کیپالست

 سازنده  کشور

 ( A.F.Z)  منطقه آزاد ارس   – رانیا

 مجوز شماره 

 2618/ظ/21

 کننده مجوزصادر

 غذا و دارو  سازمان

  



  Retinol ای A نیتام یو

  یقو یدانیاکس یآنت تیخاص

  و چروک پوست نی آزاد و رفع چ یهاکالیراد حذف

  زودرس  یریاز پ  یریو جلوگ بیبافت آس میترم

  از جوش صورت یریو جلوگ یسبوم پوست کنترل

 از پوسته پوسته شدن پوست  یریپوست و جلوگ یخشک رفع

  یپوست د یخارش شد ایاگزما   درمان

  درمیاپ  ا یپوست  یخارج  هیال یهاسلول دیتول شیافزا

پوست در کنار کاهش و مهار    یان یم  هیال   ایفاکتور رشد درم    شیافزا

  غدد سباسه در پوست تیفعال

 و چروک پوست نیپوست و کاهش چ  یکالژن ساز کیتحر

 

 Ascorbic acid  ای   C  ن یتام یو

    یپوست  یهاپوست و کاهش چروک یکالژن ساز شیافزا

 ی پوست یپوست و کاهش لکه ها  یو شاداب طراوت

 ی شوک آفتاب سوختگ کاهش

 یزخم و سوختگ یجا بهبود

 به درمان اگزما و کنترل آکنه کمک

 خون  انیجر بهبود

 

 E  ن یتام یو

از   یریشگیو چروک پوست و پ   نیآزاد و رفع چ  یهاکالیراد  حذف

 سرطان 

 زودرس  یریاز پ  یریو جلوگ یقو اریبس دانیاکس یآنت

   یسلول یایو اح یبازساز

 درمان زخم، جوش 

 ضد التهاب  

 پوست   یو آب رسان یکنندگ مرطوب

 و لطافت پوست  ی نرم ت،یشفاف

 در مقابل عوامل مضر افتاب محافظت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Aloe Vera oilروغن آلوئه ورا  

 یضرور نهیآم یدهایاز جمله اس  نهیآم دیاس 20  یحاو

معدن  یحاو من  یمواد   ، از مس  مملو  پتاس  م ی، سد  میزیو  ،   م ی، 

 م یو کلس میزیمن

  نیتامیو و  B2  نیتامی، وB1  نیتام ی، وE  ن یتامی، وC  نیتامیو  یحاو

B6   
دخالت کرده و    نیمالن  دیدر تولموثر    ،Aloesin  نیآلوئوز  یحاو

 شود یرنگ پوست روشن م

 پشه و ضد آکنه  شین ضد

 کننده عالئم کشش پوست م یو ترم یریپ  ضد

 کننده زخم م یالتهاب و ترم ضد

 یپوست  یرگیکننده پوست و رفع ت روشن

   یو مرطوب کننده قو آبرسان

 

 Wheat Germ oilجوانه گندم     روغن

 و چروک پوست نیپوست و کاهش چ  یکالژن ساز کیتحر

 کردن پوست دراتهیراحت و ه جذب

 ها و کمک به درمان زخم  D نیتامیو یحاو

 گردش خون و رفع خارش پوست  شیافزا

و    سیازی(، پسوریسی)پ   گویلیتیمثل و   یتپوس  یهایماریب  درمان

 اگزما  

آس  محافظت مقابل  در  پوست  چ  دیخورش  یهابی از  رفع  و   نی و 

 از سرطان پوست  یریچروک و جلوگ

التهاب    کات یتحر  گریو د   یقرمز  ت،یو درمان درمات  ی خواص ضد 

 پوست 

 ی دگی جراحت، زخم و بر یبرا  یمناسب درمان

 

  



 

 اپراک یضد آکنه و رفع جوش کرم 

مهمانجوش  عموماً    یهاها  که  هستند  پوست  ناخوانده 

  کنند ی انتخاب م  ییخودنما  یزمان ممکن رو برا   نیبدتر

پوست و کاهش اعتماد به    یی بایو باعث صدمه زدن به ز

  ک یمانند آزالئ  یبات یکرم با داشتن ترک  نی. اشوند ی نفس م

  یهارفتن جوش   نیباعث از ب  د یاس   ک یلیسیو سال  د یاس 

التهاب   نیچرک   ، یچرب  ، یعصب   ،یجوان   ی پوست  یهاو 

  ی دروکسیبتا ه  بات یو ترک  A,C,E  یهان یتامی. وشودی م

بردن    نیکرم عالوه بر از ب   ن ی( موجود در اBHA)  د یاس 

ترمجوش  باعث  ز  یشاداب  م،یها،  روشن شدن    ییبایو  و 

بردن کامل بثورات و    نیاز ب  ی و برا  شوند ی م  زیپوست ن

پوست قابلشودی م   هی توص  زین  یالتهابات  حذف    تی. 

تما  یپوست  ر یز  ای  ی جلد   ریز  یهاجوش    ن یا  زیاز وجوه 

  نیریمانند بادام ش   یعیطب  ی کرم هاست. وجود روغن ها

کننده،   روشن  پوست،  رنگ  کردن  همسان  عنوان  به 

  م یو آلوئه ورا به عنوان ترم   الیباکتری زدا، آنت  تیحساس 

  ی برا  ی عال  بیترک  کی کرم را به    نیساز اکننده و جوان 

 کرده است.   لیپوست تبد  میبردن آکنه و ترم  نیازب

 

 

 

 

 حجم

 تریلی لیم  40

 ن ی تامیو

Vitamin A, C, E 
 عصاره 

 وراآلوئه  و  نیریبادام ش 

 محفظه نگه دارنده  نوع

 ی وپیت

 محفظه نگه دارنده  جنس

 Anti-UVالیه   ۵ کیپالست

 سازنده  کشور

 ( A.F.Z)  منطقه آزاد ارس   – رانیا

 مجوز شماره 

 2616/ظ/21

 کننده مجوزصادر

 غذا و دارو  سازمان

  



  Retinol ای A نیتام یو

  یقو یدانیاکس یآنت تیخاص

  و چروک پوست نی آزاد و رفع چ یهاکالیراد حذف

  زودرس  یریاز پ  یریو جلوگ بیبافت آس میترم

  از جوش صورت یریو جلوگ یسبوم پوست کنترل

 از پوسته پوسته شدن پوست  یریپوست و جلوگ یخشک رفع

  یپوست د یخارش شد ایاگزما   درمان

  درمیاپ  ا یپوست  یخارج  هیال یهاسلول دیتول شیافزا

پوست در کنار کاهش و مهار    یان یم  هیال   ایفاکتور رشد درم    شیافزا

  غدد سباسه در پوست تیفعال

 و چروک پوست نیپوست و کاهش چ  یکالژن ساز کیتحر

 

 Ascorbic acid  ای   C  ن یتام یو

    یپوست  یهاپوست و کاهش چروک یکالژن ساز شیافزا

 ی پوست یپوست و کاهش لکه ها  یو شاداب طراوت

 ی شوک آفتاب سوختگ کاهش

 یزخم و سوختگ یجا بهبود

 به درمان اگزما و کنترل آکنه کمک

 خون  انیجر بهبود

 

 E  ن یتام یو

از   یریشگیو چروک پوست و پ   نیآزاد و رفع چ  یهاکالیراد  حذف

 سرطان 

 زودرس  یریاز پ  یریو جلوگ یقو اریبس دانیاکس یآنت

   یسلول یایو اح یبازساز

 درمان زخم، جوش 

 ضد التهاب  

 پوست   یو آب رسان یکنندگ مرطوب

 و لطافت پوست  ی نرم ت،یشفاف

 در مقابل عوامل مضر افتاب محافظت

  



   Aloe Vera oilروغن آلوئه ورا  

 یضرور نهیآم یدهایاز جمله اس  نهیآم دیاس 20  یحاو

معدن  یحاو من  یمواد   ، از مس  مملو  پتاس  م ی، سد  میزیو  ،   م ی، 

 م یو کلس میزیمن

  نیتامیو و  B2  نیتامی، وB1  نیتام ی، وE  ن یتامی، وC  نیتامیو  یحاو

B6   
و    نیمالن  دیتول  ثر درمو  Aloesin  نیآلوئوز  یحاو دخالت کرده 

 شود یرنگ پوست روشن م

 پشه و ضد آکنه  شین ضد

 کننده عالئم کشش پوست م یو ترم یریپ  ضد

 کننده زخم م یالتهاب و ترم ضد

 یپوست  یرگیکننده پوست و رفع ت روشن

   یو مرطوب کننده قو آبرسان

 

 Sweet Almond   نی ریغن بادام شرو

  م یپتاس  ن،یچرب اشباع نشده، پروتئ  ی دهای، اسE  نیتامیاز و  سرشار

 یو رو

 زا و مواد التهاب ها یپوست و حذف آلودگ  یدرون  یهاهیبه ال نفوذ

 یپوست یکننده پوست و رفع لک ها  روشن

 جوش و آکنه  رفع

 س یازیاگزما و پسور درمان

 و پوسته پوسته شدن پوست یکننده خشک درمان

 دور چشم  ی اهیس درمان

 

 

 

 Salicylic acid  دیاس  کیلیسیسال

( است  BHA)   دیاس  ی دروکسیبتاه  ی ( نوع SA)  دیاس  کیلیسیسال

 وجود دارد.  د یمانند پوست ب یاهان یدر گ یعیکه به طور طب

التهاب  یدارا  بیترک  نیا باکتر  یخواص ضد  به    ییایو ضد  بوده و 

مرده پوست    یبردار ناحسوس جهت حذف سلول ها  هیال  کیعنوان  

 شود  یم کولیو فول یعمل کرده و باعث باز شدن منافذ پوست

  ی آکنه بواسطه مسدود شدن منافذ داخل پوست با چرب  ای  جوش

  ی م  زیها ن  یسود. باکتر  ی م  جادی مرده پوست ا  یو سلول ها  یاضاف

توانند داخل منافذ پوست محبوس شده و موجب التهاب و جوش 

 شوند.  یچرک یها

 بردن ،.  نیصورت است که با از ب نیبد دیاس کیلیسیسال عملکرد

مرده پوست    یسلول ها  نیب  یوندهایپ   هیبا تجز  دیاس   کیلیسیسال

برده موجب   نیمانند سبوم انسداد منافذ پوست را از ب  ییها  یو چرب

انواع جوش م ا  یدرمان  بر    ی م  دیاس  کیلیسیسال  ن،یشود عالوه 

جوش    زانیم  جهیسبوم پوست را کاهش داده و در نت  دیتواند تول

 شود.  یزدن کمتر م

باعث درمان انواع جوش    دیاس  کی به همراه آزالئ  دیاس  کیلیسیسال

 : شودیم ریز یها

  ی م  جادیمو ا  کولیانسداد در فول  جهی: در نتاهیسر س  یها  جوش

 شوند

  ی م  جادیا  کولیانسداد کامل فول  جهی:  در نتدیسر سف  یها  جوش

 شوند

خشن    یکوچک و سفت که بافت   یها  ی)سفت دانه(: برجستگ  پاپول

 دهند  یرا به پوست م

 پر از چرک ی)چرک دانه(: جوش ها پوسچول

  

  

 Azelaic acid  دیاس  کیآزالئ

  ی رو  بیترک  ن یاست. ا  دیاس  کیلیکربوکس  ی د  کی  دیاس  کیآزالئ

عنوان   به  ها  ¬هیال  کیپوست  سلول  حذف  مرده   یبردارجهت 

که به بازشدن منافذ    کند¬یم  عمل  موثر  کننده  ¬و مرطوب  یپوست

  ن یهمچن  کیآزالئ  دی.  اسکند¬یسطح پوست کمک م  شی و پاال

در    یدگ و برآم  تیعامل حساس  یفاکتورها  ریباعث کاهش چشمگ

 را به همراه دارد.  یدانیاکس  یآنت د یو فوا شود¬یپوست م

  افت یمثل جو،گندم وچاودار    ییهااست و در دانه   یعیطب  یدیاس

اشودیم با خاص  نی.  در درمان    یوضدالتهاب   یکروبیضدم  تیماده 

 . ارموثراستیو روزاسه بس سی مثل آکنه ولگار یمشکالت پوست

باکتر  یپوست  منافذ از  ا  ییهای را  و  التهاب  باعث  جوش   جادیکه 

 . کندیم ی،پاکساز  شوندیم

سوزش   با کاهش  و  جوش  شدن  رنگ  کم  باعث  التهاب،  کاهش 

 . شودیم

باعث تغ  نیسنتز مالن  از  یر ی( جلوگدشویرنگ پوست م  ریی)که 

 . کند یم

درمان  جهیکه درنت  شودیم د یجد یهاسلول دیباعث تول جیتدر به

 .شودیجوش کوچکتر م ی و جا ترع یپوست سر

درقسمت   ونیگمانتاسیپرپ یباعث ها  تواندیازجوش م  یناش  التهاب

آزالئ  یی ها شود.  پوست  ها  دیاس  کیاز  سلول  تجمع  پوست    یاز 

 کند.  یم یریجلوگ

اس  استفاده د  کیآزالئ  دیاز  و   دیاس  ک یلیکربوکس  یبعنوان 

رفتن   نیباعث ازب  د،یاس  یدروکسیبعنوان بتا ه  دیاس  کیلیسیسال

 است.  نهیزم  ن یدر ا  یشده و درمان موثر  یپوست  تیجوش و حساس


