
  توليد صابون اسکراب در منزل
برای اينکه پوست صورت يا بدن، شاداب و شفافی داشته باشيد الزم است که پوست خود را از سلول های مرده پاکسازی کنيد. برای 

کار را اسکراب اين کار بايد از اليه بردار استفاده کنيد در قديم از سفيد آب برای اليه برداری پوست استفاده ميکردند اما امروزه اين 
   ها انجام ميدهند.

  اسکراب دارای خاصيت های زيادی ميباشد:

 مرده پوست یحذف سلول ها 

 جوش یجا رهيت یدرمان لکه ها  

 پوست بدن یو مرطوب کنندگ یکنندگ ،نرمیآب رسان 

 جوش و  یابا باز کردن منافذ مسدود جوش و ج تواندیاسکراب م رايکمر ز یبدن مثل جوش ها یبرنده جوش ها نياز ب

 .ببرد نيرا از ب یپوست یلکه ها یحت

 شودی، آرامش و دور شدن استرس م لکسيماساژ پوست باعث ر لياسکراب به دل.  

  شويم.در ادامه با نحوه توليد انواع صابون اسکراب آشنا می

  صابون اسکراب خانگی: نحوه توليد
پوستی  بهبا توضيحاتی که پايين داده شده تا شما با توجه به پوست خود بايد اسکراب موردنظر خود را بسازيد ما به شما کمک ميکنيم 

  .و ايده آل خود برسيدشفاف و شاداب 

  پوست خشک:
 توني.روغن زدياستفاده کن دارد یو آبرسان ی، مرطوب کنندگ ینرم کنندگ تيکه خاص سروليگل اي نيسرياز گل ديدار یاگر پوست خشک

 ايباشد اگر به صابون  زين یمناسب نيگزيجا تواندیم تونيروغن ز رودیچرب شدن دست و بدن به کار م یکه برا نيسريبر گل عالوه
 تونيروغن ز نيبر ا عالوه.ديندار ونيبه مرطوب کننده و لوس یاجيبعد از حمام احت دياضافه کن تونيروغن ز یبدن خود کم یشامپو
  .بردیم نيو پوسته شدن پوست را از ب یدارد و حس خشک یآبرسان تيخاص

  :A کمبود ويتامين 
کند  زيپوست را تم تواندیم لينارگ ريش. شودیپوست م یباعث حفظ حالت ارتجاع نيتاميو نيو ا باشديم A نيتاميو یحاو لينارگ ريش

   کند. یو آبرسان ز،شفافيببرد و پوست را تم نيمرده پوست را از ب یها هيو ال

  روغن های گياهی:
خاطر از  نيالتهابات پوست را هم کاهش دهد و به هم تواندیم داردیآزاد پوست را برم یها کاليکه راد نيروغن ها عالوه بر ا نيا
  .کندیم یريپوست جلوگ یريپ

 آفتاب سوختگی و حساسيت:
دارد  يیايو ضد باکتر یضدالتهاب تيماده خاص نيچون ا ديهاتان از عسل استفاده کن ندهيدر کنار شو ديشده ا یدچار آفتاب سوختگ اگر

 E نيتاميو یماده حاو نيدارد. ا يیايو ضد باکتر یضدالتهاب تيباتر خاص یبر عسل، ش عالوه .کنديم یريو از خارش پوست جلوگ
 .کندیآن کمک م و و به سالمت بردیم نيرا از ب یپوست یها تيکه حساس شودياست که باعث م

 یکرچک حاو روغن و درخشان شود. زيپوست تم شوديدارند باعث م یاهيروغن ها که منشأ گ نيا روغن بادام و روغن کرچک
پوست  یدارد و باعث رطوبت رسان یضد التهاب تيکه خاص باشديها م نيها و پروتئ نيتامياز و یگريو انوع د ۶و امگا  Eنيتاميو
  .شودیم

  

  



 

 اسکراب و طرز تهيه آنها:انواع 
  

  اسکراب قهوه:
دهد. شود که طراوت را به پوست هديه میکافئين موجود در قهوه باعث بيدار شدن پوست و افزايش جريان خون در زير پوست می

  همينطور آنتی اکسيدان موجود در قهوه در اليه برداری پوست نقش بسزايی دارد.

 اسکراب قهوه و شکر: یمواد الزم برا□

  یچهار قاشق غذاخور قهوه

  یچهار قاشق غذاخور یاقهوه شکر

  یدو قاشق غذاخور تونيز روغن

 ليروغن نارگ یقاشق غذاخور دو

 و روش مصرف: هيطرز ته

 . ديايدرب یريتا به حالت خم ديکن بيمناسب همه مواد ذکر شده را باهم ترک یکاسه ا در

و  ديپوست بکش یرو یو به صورت دوران یاسکراب قهوه و شکر) را به آرامفوق ( بيپوست بدن ترک یوشوحمام پس از شست در
پوست بماند و سپس با آب گرم  یرو قهيتا دو دق کي ديو بعد از ماساژ اجازه ده ديپوست ماساژ ده یرو قهيدق ١٢تا  ١٠حدود 
 برود و پوستتان شفاف و درخشان شود. نيمرده پوست از ب یها هيتا ال ديبار در ماه انجام ده ١٠تا  ٨اسکراب را  نيا ديکن یآبکش

  :تونيشکر و روغن ز اسکراب
 کاربرد دارد. زيبدن ن یانرژ شيبلکه به عنوان افزا شودیپوست استفاده م یبردار هياسکراب نه تنها عنوان شفاف شدن و ال نيا

 مواد الزم:□

  تونيروغن ز یخور یقاشق غذاخور چهار

 )یاشکر قهوه حايشکر (ترج وانيل کي

 روغن نعنا  یخوريقاشق چا سه

 و روش مصرف: هيطرز ته○

 .ديدست به دست آورد کي یتا مخلوط ديباهم مخلوط کن یو روغن نعنا را در ظرف تونيز شکر،روغن

 .ديماساژ ده یبه صورت دوران قهيدق ١٢ یال ١٠به مدت  زيپوست تم یآن را رو سپس

  شکر عسل: موترشيل اسکراب
پوستتان را  تواندیپس م شودیباعث روشن و درخشان شدن پوست م C نيتامياست. و C نيتاميو یاديز اريبس ريمقاد یدارا موترشيل

تا  دياسکراب دو بار در هفته استفاده کن نيا از .دياسکراب از ضدآفتاب استفاده کن نيکند بهتر است بعد از استفاده از ا هيتغذ یبه خوب
 .ديشفاف و درخشان باش یشاهد پوست

 مواد الزم:□

  ی) دو قاشق غذا خوریشکر قهوه ا حاي(ترج شکر

  یدو قاشق غذاخور یعيطب عسل

 عدد کيتازه  موترشيل



 به مقدار الزم آب

  

 و روش مصرف: هيطرز ته○

. سپس به ديو آرم ماساژ ده یبه صورت دوران زيپوست تم یرو قهيدق ۶ یال ۵کرده و به مدت  بيمواد ذکر شده را با هم ترک همه
 .ديکن یپوستتان بماند و سپس آبکش یرو دياجازه ده قهيتا دو دق کيمدت 

  پوست چرب: یماست و عسل برا اسکراب
باعث مرطوب شدن پوست  نيو عالوه بر ا بردیم نيمرده پوست بدن را از ب یدارد و و سلول ها یکنندگپاک تياسکراب خاص نيا
 .دارد یضدالتهاب تيو خاص کندیپوست را کنترل م یچرب ماست دارد. یو مرطوب کنندگ یآبرسان تيخاص عسل .ودشیم

 مواد الزم:□

  یو کم چرب دو قاشق سوپخور ظيغل ماست

  یخوريدو قاشق چا تونيز روغن

  یخوريدو قاشق چا یعيطب عسل

  یسه قاشق غذاخور شکر

  یقاشق سوپخور کي لياوتم

 و روش مصرف: هيطرز ته○

و بعد از  ديپوست ماساژ ده یرو یو به صورت دوران یو به آرام ديکن بيرا باهم ترک تونيماست، روغن ز ل،ي، شکر ، اوتم عسل
 .دييبا آب ولرم بشو قهيچند دق

  پوست خشک: یبرا لينارگ اسکراب
دارد و از خشک شدن پوست مرطوب نگه میبرد و پوست را اين اسکراب تمام آلودگی های موجود روی پوست را از بين می

 کند.جلوگيری می

 مواد الزم:□

  یچهار قاشق غذاخور لينارگ روغن

  ی) چهار قاشق غذاخوریاشکر قهوه حاي(ترجشکر

  یخورينصف قاشق چا ليوان

 اسکراب: نيو روش مصرف ا هيطرز ته○

دو  یال کيو پس از  ميدهیماساژ م یو به آرام یبه صورت دوران زيپوست تم یو رو ميکنیم بيمواد ذکر شده را باهم ترک همه
 پوست بماند. یتا رو ميدهیاجازه م قهيدق

 .دياز مرطوب کننده استفاده کن ازيصورت ن در


