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روغن فرابکر چیست ؟
در روش فرآوری روغن های فرابکر تهیه شده به روش پرس سرد، 
پاک س��ازی و سالم بودن دانه اولیه بس��یار اهمیت دارد. دانه پس 
از ورود ب��ه کارخانه در قس��مت دریافت، پس از گذشتن از مرحله 
بوجاری باید با آب شیرین شسته و در دمای پایین خشک شود تا 
به رطوبت استاندارد برسد سپس به محل نگهداری )انبار مجهز به 

سرد کن( منتقل و از آنجا برای تولید استفاده می شود.
روغ��ن حاصل بدون اف��زودن هرگونه م��واد شیمیایی و صرفا به 
روش مکانیک��ی و بدون نیاز به پاالیش به گونه ای است که تمام 

مواد مغذی موجود در دانه حفظ می شوند. 
در ای��ن راستا تمام مواد مغ��ذی در روغن فرابکر از انواع اسیدهای 
چرب ضروری )امگا ۳ و۶( گرفته تا ویتامین های محلول در چربی 
)A،E،D و K(، کاروتنوئیده��ا و آنتی اکس��یدان ها کام��ا دست 

نخورده و بکر باقی می ماند.

چرا بعضی از روغن ه�ا، تفاوت زیادی از لحاظ قیمت 
دارند؟

معموال دانه ه��ای روغنی گیاه اصلی را به مدت طوالنی )حداقل 
سه ماه( در یک روغ��ن واسطه که اصطاحا پایه نامیده می شود، 
خوابانده و پس از ط��ی شدن این مدت، روغن باقیمانده بو، طعم 
و خواص دانه اصلی را جذب می کند که روغن بدست آمده بسیار 

ارزانتر از روغن دانه اصلی در بازار به فروش می رسد.

نحوه ثبت سفارش در سایت چگونه است ؟
مش��تریان سای��ت می توانند ب��ا انتخاب روغن م��ورد نظر خود و 
اضاف��ه کردن به سبد خرید و نهایتا پرداخت وجه نهایی، محصول 
خریداری شده را توسط تیپاکس در سراسر کشور دریافت نمایند.

قابل ذکر است کلیه خریدهای باالی 100 هزار تومان، به صورت 
رایگ��ان ارسال خواهد شد و مش��تری نیازی ب��ه پرداخت هزینه 

ارسال نخواهد داشت.

تخفیف های سایت OilSeed  چگونه می باشد؟
سایت اوی��ل سید به صورت دوره ای اقدام به فروش یک یا چند 
محصول با تخفیف وی��ژه خواهد کرد که در صفحه اول سایت با 
عنوان پیش��نهاد شگفت انگیز نمایش داده می شود و در با پایان 
یافتن زم��ان فروش ویژه، قیمت محصول مجددا به قیمت اصلی 

خود باز می گردد.

تولید کننده محصوالت سایت، چه کسانی هستند ؟
تامین کنن��ده تمامی محصوالت سایت، تولیدکنندگان داخلی می 
باشند و تمامی محصوالت به صورت خالص ) فرابکر ( و به روش 

پرس سرد تهیه شده و هیچ گونه افزودنی ندارد.
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روغن هسته انار دارای قوی ترین آنتی اکسیدان ضدسرطان بوده و تاثیر فوق العاده ای 
ب��ر شادابی پوست و م��و دارد. خاصیت ضد چروک، الیه ب��رداری، جلوگیری از پیری 
پوست و حفظ لطافت و شادابی آن، ترمیم ترکهای پوست و همچنین تقویت عالی مو 
و پوست سر به تازگی مورد توجه خاص تولیدکنندگان لوازم آرایشی بهداشتی معروف 
دنیا قرارگرفته و هم اکنون به عنوان یکی از بهترین داروهای تقویت پوست و تقویت 
مو در داخل و خارج از کشور استفاده می شود نیز اثرات ضد اگزما، ضد سرطان سینه، 
ضد دیابت، کاهش عائم یائس��گی، پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی از دیگر 

مزایای این روغن بسیار مفید محسوب می شود.
روغن هس��ته انار تاثیری باور نکردنی در از بین بردن خطوط خالکوبی روی صورت 
)تات��و( داشت��ه و در حداقل زمان با الیه برداری از پوس��ت باعث از بین رفتن تتو های 
قدیمی  می گردد. همچنین در استف��اده موضعی جهت مرطوب نمودن پوست، روغن 
ماساژ یا روان کننده از آن استفاده می شود. کاهش رطوبت در پوست موجب افزایش 
چروکیدگ��ی می گردد که روغ��ن مذکور با افزایش رطوبت الزم و کاهش خش��کی، 
چروکیدگ��ی پوس��ت را برطرف نموده و پوس��ت با استفاده از آن محکم، درخش��نده 
و ب��راق بنظ��ر می رسد. این روغن عاوه بر مرطوب نم��ودن پوست، به علت خواص 
استروژنیک طبیعی، آنتی اکس��یدانی، ضد فساد پذیری و ضد میکروبی باعث افزایش 

قدرت و خاصیت االستیکی پوست می شود.

   به عنوان نرم کننده و مرطوب کننده روزی دو الی سه بار بسته به میزان خشکی 

پوست به نواحی خشک پوست بمالید )اثر فوری(.
ب��ه عنوان کرم مغذی و بازس��ازی کننده، شبی یک بار به صورت و گردن مالیده و با 
حرکت دورانی به مدت یک دقیقه ماساژ دهید )سه روز پس از استفاده، پوست شفاف، 

براق و باطراوت می شود(.
   ب��رای رف��ع شلی و افتادگ��ی پوست روزی دو بار روغن را ب��ه پوست مالیده و به 
مدت یک دقیقه در جهت خاف افتادگی پوست ماساژ دهید )سه روز پس از استفاده، 
پوس��ت کش��یده می شود. این کار را به مدت پان��زده روز ادامه داده سپس سه روز در 

میان برای جلوگیری از افتادگی مجدد تکرار نمائید(.
   ب��رای رف��ع ترک های پوست��ی روزی چهار بار به نواحی ت��رک مالیده با حرکات 
دوران��ی به مدت دو دقیقه ماساژ دهید )بعد از ش��ش ماه استفاده اثر معجزه آسای آن 

را خواهید دید(.

 قـیمت 

بسته بندی 60 میلی لیتر  15000 تومان

بسته بندی 120 میلی لیتر  24000 تومان
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خواص روغن هسته انگور :
   روغن هس��ته انگور کلس��ترول مضر )ال دی ال( را کاهش و کلسترول مفید )اچ 

دی ال( را افزایش می دهد.
   از بیماری های قلبی عروقی جلوگیری می کند.

   ماده مغذی موجود در آن به رشد مو کمک می کند.
   تقویت کننده ریشه مو است و با شوره سر مقابله می کند.

   مصرف این روغن سیاهی دور چشم را کاهش می دهد.
   به عنوان مرطوب کننده به ویژه برای پوست های حساس مفید است و هیچ نوع 

واکنش حساسیت زایی ایجاد نمی کند.
   سرشار از آنتی اکسیدان است که در نتیجه روند پیری پوست را کاهش می دهد.

   خاصی��ت آنتی اکس��یدانی آن با رادیکال ه��ای آزاد مضر موج��ود در بدن مقابله 
می کند.

   بررسی های متعددی نشان داده که این روغن از گسترش سلول های سرطانی در 
ریه، روده، پروستات و معده جلوگیری می کند.

   ترکیب موجود در آن از آسیب رسیدن به مویرگ ها جلوگیری می کند.
   با جلوگیری از ترشح هیس��تامین در سیس��تم ایمنی بدن هنگام واکنش آلرژی زا، 

عائم مربوط به آلرژی و آسم را کاهش می دهد.

   این روغن در کاهش قند موجود در خون مفید است.
   ورم پس از عمل جراحی را کاهش می دهد زیرا خاصیت ضد التهابی دارد.

 قیمت 

بسته بندی 60 میلی لیتر  8500 تومان

بسته بندی 120 میلی لیتر  12000 تومان

بسته بندی نیم لیتری )470 گرمی(  25000 تومان

بسته بندی 1 لیتری )940 گرمی(  48000 تومان

بسته بندی 18 لیتری )گالنی(  720000 تومان
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خواص روغن هسته زرد آلو :
   روغ��ن زردآلو  از دانه میوه زرد آل��و گرفته شده است. لغزش و سر خوردن راحت 
دست با روغن هس��ته زرد آلو آن را به یک ماده بس��یار عالی برای ماساژ تبدیل کرده 

است.
   روغن هسته زردآلو به روغن بادام شیرین بسیار شباهت دارد و در عین حال بسیار 
سبک و به راحتی توسط پوست جذب می شود. این روغن برای بدن بس��یار محبوب 
اس��ت، چرا که از ترک خ��وردن پوست حلوگیری می کند. ای��ن روغن را می توان در 
غلظت 100 درصد استفاده کرد و یا از آن با مخلوط با روغن های دیگر استفاده کرد.

   پیشگیری از سرطان 
   درمان عوارض انواع سرطان 

   درمان بواسیر 
   درد بینی و گوش 

   کمک به تنظیم، مرطوب سازی و بازسازی سلول های پوست 
   مرطوب کننده پوست 

   غنی از اسید اولئیک و اسید لینولئیک 
   تسکین التهاب 

   مفید برای ماساژ صورت

 قیمت 

بسته بندی 60 میلی لیتر  19500 تومان

بسته بندی 120 میلی لیتر  35000 تومان
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روغن هس��ته آلبالو، روغنی شف��اف، سبک، نرم کننده پایدار، غن��ی از اسیدهای چرب 
اولئیک اسید و لینولئیک اسید می باشد که حاوی آنتی اکسیدان های طبیعی، توکوفرول ها 
و ویتامین های A، E، D و B می باشد. این روغن شامل یک اسید چرب اشباع نشده 
چندگانه به نام الئواستئاریک اسید است که  نقش مهمی در تولید پروستاگاندین ها بازی 
و با تشکیل یک مانع بر روی سطح پوست یا مو، مانع جذب اشعه UV شده و از آسیب 

پوست در برابر نور خورشید و پیری پوست محافظت می کند.
از جمله خواص روغن هس��ته آلبالو می توان به نرم کننده بس��یار عالی برای استفاده 
در محص��والت مراقبت از پوست و مو با توجه به محتوای غنی آن از اسیدهای چرب 
ضروری و ویتامین ها، تسکین دهنده خارش پوست خشک، ایجادکننده کف پایدار در 

فرموالسیون صابون، فقط برای استعمال خارجی اشاره نمود.
روغن هس��ته ی آلبالو یکی از روغن ه��ای طبیعی قوی برای برطرف کردن لکه ها از 
روی پوست صورت است . برای اینکار کافی است که شب ها پیش ازخواب چند قطره 
روغن هسته ی آلبالو را روی محل لک ریخته و آن را کمی ماساژ دهید و سپس صبح 
روز بعد صورت خود را با آب ولرم بشویید. به این ترتیب اثرات ضد لک روغن هسته 

آلبالو به مرور آشکار می شود .
قاب��ل استف��اده در انواع کرم، محصوالت ن��رم کننده پوست و موی خش��ک، روغن 

صورت، روغن ماساژ، انواع لوسیون، روغن حمام، مرطوب کننده لب.

 قیمت 

بسته بندی 60 میلی لیتر  34000 تومان

بسته بندی 120 میلی لیتر  58000 تومان
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تحقیقات دانش��مندان نش��ان می دهد، دانه ه��ای گوجه فرنگی می توانن��د به عنوان 
جایگزین طبیعی آسپرین کاربرد داشته باشند.

دانش��مندان در دانه های گوجه فرنگی ماده ای را پیدا کردند که می تواند با پیشگیری 
از لخت��ه شدن خ��ون در بدن به گردش طبیعی خون انس��ان کمک کرده و به نوعی 
عملک��رد ق��رص آسپرین را شبیه سازی کن��د. هم اکنون بس��یاری از افراد در سراسر 
جهان روزانه آسپرین مصرف می کنند تا از لخته شدن خون پیش��گیری کنند، این در 
حال��ی است که مصرف این دارو می تواند ع��وارض زیادی مانند خونریزی معده را به 

همراه داشته باشد.
آزمایشات نشان می دهند ۳ ساعت بعد از مصرف این ماده گردش خون بدن به حالت 
یکنواخت درمی آید و اثرات آن تا 1۸ ساعت در بدن باقی می ماند. البته این یافته ها به 

این معنی نیستند که شما مجازید مصرف آسپرین را خودسرانه قطع کنید.
   به عنوان جایگزین طبیعی آسپرین کاربرد دارد

   پیشگیری از لخته شدن خون در بدن
   در درمان سرطان پروستات

   کم��ک در درم��ان سرطان دهانه رح��م ، سرطان روده ب��زرگ ، سرطان مقعد و 
سرطان های معده ، مری ، دهان و حلق

   افزایش شیر مادر

   سامت بینایی
   از بین رفتن لکه زرد چشم

   کاهش فشار خون
   مبارزه با بیماریهای قلبی

   روغن ماساژ صورت
   برطرف کردن جوش و آکنه

   کنترل ضربان قلب
   برطرف کننده ناراحتی های پوستی و چشمی

   بازسازی عضات
   مالیدن آن به پوست باعث شادابی و مرطوب نمودن آن می شود

 قیمت 

بسته بندی 60 میلی لیتر  39000 تومان

بسته بندی 120 میلی لیتر  71000 تومان
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   کاهش دهنده سطح کلسترول بد خون  و افزایش جذب کلسترول خوب
   کاهش فشارخون در افراد مبتا به فشار خون باال

   جلوگیری از سرطان های سینه، پروستات و سرطان های دستگاه گوارش
   جلوگیری از تصلب شرایین و بسته شدن عروق

   جلوگیری از بروز سکته قلبی و آب مروارید
E شفافیت و لطافت پوست به دلیل غنی بودن از ویتامین   
   مناسب برای سرخ کردن به دلیل مقاومت باالی حرارتی

   کاهش ابتا به بیماری پارکینسون و بیماری های مفصلی و آرتروز
 sesamol خواص آنتی اکسیدانی فوق العاده به دلیل وجود دو ماده شیمیایی   

و sesamin و کاهش سرعت روند پیری در انسان.
   ویتامین E  آن از آلزایمر جلوگیری کرده و به رشد مو سرعت می بخشد.

   برای درمان سرفه، یبوست، آرتریت و پوست خشک توصیه می شود.
   مصرف مرتب آن اضطراب را کاهش می دهد، گردش خون را تقویت می کند، مانع 

اختاالت عصبی می شود و سیستم دفاعی بدن را تقویت می کند.
   مصرف روغن کنجد، نش��اط آور است، هوشیاری ایجاد می کند، دردهای مزمن و 

گرفتگی عضات را کاهش می دهد.
   برای افرادی که از کم خونی و سرگیجه رنج می برند مفید است.

   مصرف موضعی این روغن، پوست را نرم و لطیف می کند.
   خاصیت ضدقارچی و ضدباکتریایی دارد.

   غرغره کردن آن، باکتری ها، از جمله باکتری های سرماخوردگی از بین می برد.
   محافظ طبیعی در برابر اشعه ی فرابنفش به حساب می آید.
   مانع شوره ی سر می شود و از بروز آکنه جلوگیری می کند

   از پوست در برابر کلر موجود در آب استخر محافظت می کند.
   بریدگی ها و جراحت های سطحی را درمان می کند.

   پوس��ت ص��ورت به خصوص اطراف بین��ی را سفت می کن��د و مانع بزرگ شدن 
منفذهای پوستی صورت می شود.

 قیمت 

بسته بندی نیم لیتری )470 گرمی(  17000 تومان

بسته بندی 1 لیتری )940 گرمی(  32000 تومان

بسته بندی 18 لیتری )گالنی(  486000 تومان
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روغن فندق یکی از مفیدترین داروهای گیاهی  خوراکی وموضعی است که از میوه و 
پوست فندق به دست می آید. این روغن که مصرف خوراکی و موضعی دارد در درمان 
سرفه های مزمن، خروج اخاط مزاحم از ریه و درمان برخی از بیماری های کبد بسیار 
مفید است اما مصرف موضعی این روغن در ناحیه ابرو و مژه موجب تقویت و پر پشتی 
موه��ای مژه و اب��رو می شود. عاوه بر این،  ماساژ روغن فندق در ناحیه سررا موجب 

تقویت مغز و افزایش توانایی ذهنی انسان می دانستند.
مغز فندق دارای حدود ۶0 درصد روغن با عطری مطبوع است که با روشهای مختلفی 
تهیه می شود، روغن فندق یکی از بهترین روغن ها با سابقه درخشان در زمینه زیبایی، 
پوس��ت و مو است که تقریبًا پیر و ج��وان با نام و خواص درمانی این روغن در زمینه 
تقوی��ت و رشد مو ابرو و مژه آشنایی دارند ، این روغن تقریبًا در اکثر آرایش��گاه های 
زنانه همیش��ه مورد استفاده قرار گرفته و در تمامی م��وارد نیز جوابگوی خواسته های 

افراد بوده است.

خواص روغن فندق:
   تقویت مژه و ابرو

   تقوی��ت کنن��ده مو ) پیاز مو را تقویت و جوان س��ازی کرده ، باعث ضخیم شدن 
ساقه و همچنین باعث باال رفتن لطافت موها می شود(

   تقویت کننده روده و معده
   تقویت نیروی جنسی

   رفع سموم بدن
   جهت سرفه و سینه درد

   دارای فسفر زیاد
   پیشگیری از بروی بیماری های عروق سیاهرگی

   در رفع سوزش ناشی از گزیدن عقرب و رتیل موثر بوده
   جهت رشد موهای سر و محلهای کم مو مفید است

   دارای ویتامین های B6 – B1 – B2 و E نیز می باشد

 قیمت 

بسته بندی 60 میلی لیتر  25000 تومان

بسته بندی 120 میلی لیتر  45000 تومان
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روغ��ن گردو منبعی عالی برای ویتامین سی است. خطر ابتا به بیماری عروق کرونر 
قلب را کاهش می دهد. 

افزودن روغن گردو به برنامه ی غذایی روزانه تان به شما کمک خواهد کرد تا تعادل 
بدن��ی نرمالی بدست بیاورید. مصرف منظم روغن گردو سطح LDL )کلس��ترول بد( 
را کاهش خواهد داد. بعاوه، هم گردو و هم روغن گردو حاوی آنتی اکس��یدان های 
ضروری هستند. این مواد برای مبارزه با تاثیرات مخرب رادیکال های آزاد، که مسبب 

آسیب های سلولی و تسریع فرایند پیری هستند، نقش مهمی دارند.
قاب��ل ذکر است که روغن گ��ردو تومورهای بدخیم را کنت��رل کند. خواص سامتی 
دیگر این روغن شگفت انگیز، ضد التهاب، ضد باکتری، ویروس کشی و ضد عفونی 

کنندگی است.
 مغز گردو دو بار در روز بر پوست افرادی که مبتا به اگزما یا خشکی هستند، موجب 

تسریع روند درمان و بهبود بیماری می شود.
از خواص بی نطیر دیگر روغن گردو می توان گفت: روغن گردو قدرت ذهن و هوش 

را افزایش می دهد. مفید برای تنگی نفس است.
افراد مبتا به اختال خواب با گنجاندن روغن مغز گردو به رژیم غذایی شان و مصرف 
این روغن با ساالد سبزیجات در وعده شب می توانند خواب عمیق تری را تجربه کنند. 
آنه��ا همچنین می توانند با بوئیدن این روغ��ن پیش از خواب، به بهبود کیفیت خواب 

خود کمک کنند.
   کاهش درد مفاصل و بهبود جریان گردش خون

   انعطاف پذیری بیشتر مفاصل و استخوان ها
   کاهش کلسترول بد

   آنتی اکسیدان بسیار قوی
   کنترل تومورهای بدخیم و بهبود اگزما

   درمان بی خوابی و شادابی و حفظ سامت پوست
   کاهش سیاهی دور چشم

   کاهش دهنده پف و آرامش دهنده چشم
   کاهش روند پیری سلول ها در اندام های مختلف با مصرف خوراکی

 قیمت 

بسته بندی 60 میلی لیتر  16000 تومان

بسته بندی 120 میلی لیتر  27000 تومان
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روغ��ن تخم آفتابگ��ردان درای 70% اسید لینوئیک و مقداری فس��فو لیپید و ویتامین 
E می باشد به همین دلیل چربی خون را پائین آورده و کلسترول را تنظیم می کند .

ای��ن روغ��ن پرکاربردترین روغن س��رخ کردنی در بی��ن ایرانی هاس��ت. روغن دانه 
آفتابگ��ردان هم مانند تمام روغن های گیاهی دیگر کلس��ترول ن��دارد و این یکی از 
بزرگ ترین مزیت های آن نس��بت به روغن های حیوانی اس��ت. روغن آفتابگردان به 
دلیل تحمل باالی حرارت و اکس��ید نش��دن سریع، از سال 1۸۳۵ در روسیه به تولید 
صنعتی رسید. روسیه و اوکراین جزو بزرگ ترین تولیدکنندگان روغن دانه آفتابگردان 

در دنیا محسوب می شوند.
حواستان باشد که روغن آفتابگردان هم مانند سایر چربی ها کالری نسبتًا باالیی دارد 
و ریزمغذی ه��ای مفید موج��ود در آن، نباید باعث استفاده بی��ش از حد آن در برنامه 

غذایی شما شود.
وج��ود سطح باالیی از ویتامی��ن E و پایین بودن سطح چربی های ترانس و اشباع در 
ای��ن روغن باعث شده متخصصان تغذی��ه آن را به عنوان یکی از بهترین روغن های 

دوستدار قلب معرفی کنند.

 قیمت 

بسته بندی نیم لیتری )470 گرمی(  13500 تومان

بسته بندی 1 لیتری )940 گرمی(  25000 تومان

بسته بندی 18 لیتری )گالنی(  378000 تومان
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   درمان آلرژی و التهاب پوست
   ضد یبوست

   تقویت کننده نیروی جنسی
   خواب آور

   صاف کردن سینه و نرم شدن روده ها
   خاصیت نرم کنندگی و ضد التهاب

   رفع خارش پوست بچه ها
   رفع اگزما

   برای افرادی که پوست خشکی دارند بسیار موثر است .
   به عنوان ضد یبوست استفاده می شود.

   برای درمان زخم روده ها و مثانه و اسهال مفید است.
   تقویت کننده نیروی جنسی است و تولید اسپرم را زیاد می کند.

   با عسل مخلوط کنید برای درد کبد و سرفه مفید است.
   روغن بادام خواب آور است و بیخوابی را از بین می برد.

   برای صاف کردن سینه و نرم شدن روده ها و از بین بردن سرفه خشک باید روغن 
بادام را با شکر و کتیرا مخلوط کرده و بخورید.

   ب��رای درم��ان نقرس و رف��ع خمیدگی پیران ، مهره های پش��ت را با روغن بادام 

چرب کنید.
   روغ��ن بادام شیرین بدلیل خاصیت نرم کنندگی و ضد التهاب در کرم ها و پمادها 

بکار می رود.
   ب��رای رفع خ��ارش پوست بچه هائیکه که سرخک و مخملک دارند روغن بادام را 

در تمام سطوح بدن آنها بمالید خارش را تسکین می دهد .
   روغ��ن ب��ادام دارای خواص ضد باکتریایی است ک��ه مانع از رشد عفونت بر روی 
ج��وش یا زخم می شود. همچنین رنگ جای زخ��م را نیز کم می کند. باعث جوان تر 

شدن و سفت شدن پوست می شود. برای رفع آفتاب سوختگی نیز مناسب است.

 قیمت 

بسته بندی 60 میلی لیتر  25000 تومان

بسته بندی 120 میلی لیتر  45000 تومان
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   از بین برنده لکه ها و چین و چروک صورت و دست و پا
   از بین برنده ترک دست و پا

   مسهل
   بهبود اگزما

   درمان زخمهای کهنه
   درمان خارش و مخملک

   سفت شدن و جوانسازی پوست
   مالی��دن روغ��ن بادام تلخ روی صورت، لکه ها و چین و چروک و ترک دست و پا 

را که از سرما ایجاد شده از بین می برد.
   روغن بادام تلخ خاصیت مسهلی دارد.

   بای��د ب��رای رفع زن��گ زدن و صدا در گوش یک قطره از روغ��ن بادام تلخ را در 
گوش بریزید.

   ب��رای بهبود اگزما به جای صاب��ون از آن استفاده کنید و صورت خود را با روغن 
بادام تلخ ماساژ دهید و بعد از ۲0 دقیقه با آب ولرم شستشو دهید.

   ترکی��ب روغن بادام تلخ با سرکه و ساختن یک ُضماد برای ازبین بردن لکه های 
ص��ورت و نیز ُضماد ب��ادام تلخ تنها برای درمان زخم ه��ای کهنه خارش و مخملک 

اشاره کرد.

   پ��س از آنکه ب��رای اولین بار از این روغن استفاده کردید آن را در جای تاریک و 
خنک نگه دارید تا فاسد نشود.

برای استفاده مستقیم ، چند قطره از روغن در کف دست بریزید و به آرامی  آن را بر 
روی صورت و سایر نقاط بدن ماساژ دهید. اجازه دهید که روغن باعث بهبود گردش 
خ��ون در منطقه ای باشد که از روغن استفاده کرده اید.  همچنین می توانید آب لیمو 
را ب��ا روغن بادام مخلوط کنید و برای درمان خش��کی پوست و خارش و آکنه از این 

مخلوط استفاده کنید.

 قیمت 

بسته بندی 60 میلی لیتر  18000 تومان

بسته بندی 120 میلی لیتر  30000 تومان
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   مفید برای پروستات
   جلوگیری از پوکی استخوان

   تنظیم قند خون
   پیشگیری و بهبود هایپرپازی خوش خیم پروستات

   حفظ سامت پروستات
   افزایش میل جنسی آقایان

   رفع اختاالت دفع ادرار
   ضددیابت

   منبع منیزیم
   ضدعفونت

   تقویت کننده سیستم ایمنی
   ضد التهاب طبیعی

   منبع امگا۳
   پیشگیری از پوکی  استخوان

   کاهش عوارض یائسگی
   خواب راحت

   تقویت اعصاب مفید

مصرف منظم روغن تخمه  کدو می تواند تا حد چش��مگیری باعث کاهش خطر ابتا 
ب��ه بزرگی خوش خیم پروستات هم شود. متخصصان اورولوژی به تمام آقایان توصیه 
می کنن��د حداق��ل هفته ای 1 تا ۲ فنجان مغز تخمه  کدوی خ��ام یا روزی یک قاشق 
مرباخ��وری روغن تخمه  کدو مصرف کنند. البته در صورتی که از چاقی و اضافه وزن 

رنج نبرند.
روغ��ن تخمه  ک��دو، حاوی یکی از بهترین انواع چربی به ن��ام اسیدهای چرب امگا۳ 
هستند. این تخمه و روغن آن، مقداری امگا۶ و 9 هم دارند. از این رو مصرف حجم 
متعادل��ی از آن به بیماران قلبی، دانش آموزان و دانش��جویان، افراد افس��رده، مادران 
شیرده و خانم های باردار برای رشد بهتر سلول های مغزی جنین آنها، توصیه می شود.

 قیمت 

بسته بندی 60 میلی لیتر  19500 تومان

بسته بندی 120 میلی لیتر  35000 تومان
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سیاه دانه یا سیاه تخمه که به عربی شونیز گفته می شود، گیاهی است که دو گونه از 
آن در ای��ران وجود دارد. سیاه تخمه مزروع NIGELLA SATIVA که روی نان می 
ریزند و سیاه دانه دشتی یا وحش��ی Nigella arvensis یکی از ترکیبات این گیاه 
روغ��ن سی��اه دانه است که هم دارای مصرف خوراکی و ه��م دارای مصرف مالیدنی 

است:

استعمال بیرونی یا مالیدنی
   درمان سرفه های سرد ناشی از سرما، درد سینه و تنگی نفس

   خارج کردن جنین مرده و زنده و پرده های جنین
   درمان سیروز، آسیت و کبد چرب

   درمان لک و پیس صورت
   درمان گرفتگی های عضوی یا روده ها، دفع باد

   رفع خال، زگیل، ترک پوست بدن، پیسی، پسوریازیس و اگزمای ترشح دار ) که 
باید با کمی سرکه مخلوط شود(

   درمان فلج، درد سرد مفاصل، خواب رفتگی دست و پا و خستگی ها ی مزمن
   مالیدن ) و نیز خوردن( روغن مخلوط با روغن زیتون و کندر برای افزایش نیروی 

جنسی مفید است.

   چکان��دن روغ��ن در بینی گرفتگی بینی را باز می کن��د و در فلج عصب صورتی 
موثر است.

استفاده خوراکی
   خوردن روغن سیاه دانه به دفع سنگهای ادراری ، سوزش ادرار و بزرگی پروستات 

موثر است.
   می��زان مصرف خوراکی در س��رد مزاجان تا ۸ گرم در روز و در گرم مزاج ها تا ۲ 

گرم است.

 قیمت 

بسته بندی 60 میلی لیتر  15000 تومان

بسته بندی 120 میلی لیتر  25000 تومان
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روغن نارگیل یکی از بهترین روغن ها برای ماساژ دادن نوزادان به حس��اب می آید. 
عاوه بر آن برای پوست و مو نیز مفید است. این روغن بیماری های زیادی را درمان 

می کند. الزم به ذکر است همه قسمت های میوه نارگیل مفید می باشد.
روغ��ن نارگیل یکی از بهترین مواد مغذی م��و است و باعث رشد مو و براقی آن می 

شود. ماساژ منظم پوست سر با روغن نارگیل از شوره سر جلوگیری می کند.
نارگیل مواد مغذی بسیاری در خود دارد مثل اسید لوریک که یک ماده متداول است 
ک��ه در شیر مادر یافت م��ی شود. وقتی این اسید جذب می ش��ود به ماده ای به نام 
مونوالورین تبدیل می شود که به قوی تر کردن دستگاه ایمنی بدن کمک می کند. 
می توانید با استفاده از روغن زیتون در پخت غذا و یا مالیدن آن روی پوست از فواید 

بیشمار آن بهره ببرید.
   مراقبت از مو

روغ��ن نارگیل یک��ی از بهترین موادمغدی موجود برای تغذی��ه موها است. این ماده 
به رشد سالم موها کمک کرده و به آنها شفافیت و زیبایی می بخش��د. ماساژ مداوم 
س��ر با روغن نارگیل، شوره وشپش س��ر را از بین می بردف حتی اگر پوست سر شما 

خشک باشد.
   تسکین استرس

   پیری زودرس

روغ��ن نارگیل به جلوگیری از پیری زودرس کمک می کند و به خاطر محتوی آنتی 
اکسیدنی خود، از بروز بسیاری از بیماری ها جلوگیری می کند.

   کاهش وزن
   رفع التهاب لوزالمعده

   کمک به بهبود عائم آلزایمر
 HIV این روغن نقش کلیدی در کاهش حساسیت ویروسی در بیماران مبتا به   

و سرطانی ایفا می کند.

 قیمت 

بسته بندی 60 میلی لیتر  9500 تومان

بسته بندی 120 میلی لیتر  15000 تومان
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روغن جوانه گندم برای پوست عالی است و فواید بس��یار زیادی دارد. از این رو، این 
روغن در بسیاری از محصوالت زیبایی و مراقبت از پوست به کار می رود. در اینجا به  

معرفی این روغن و برخی از فواید آن اشاره می کنیم:
   روغن جوانه گندم به دلیل خواص آنتی اکسیدانی، با پیری پوست مبارزه می کند 

و با بهبود جریان خون، باعث سامت پوست می گردد.
   وجود مواد مغذی مختلف در آن، سیس��تم ایمنی و سیس��تم عصبی بدن را بهبود 

می بخشد.
 E ای��ن روغن تصفیه نش��ده از جوانه دانه گندم تهیه می ش��ود و غنی از ویتامین   
می باشد. در واقع، در می��ان همه روغن های گیاهی، روغن جوانه گندم منبع ویتامین 
E اس��ت. همچنی��ن حاوی مقادیر باالیی از ویتامی��ن A و D و سرشار از پروتئین و 

لسیتین می باشد.
   ای��ن روغن زرد رنگ، از هس��ته دانه گندم به دس��ت می آید که یک چربی طبیعی 
محلول می باشد و عطر قوی دارد. این روغن بس��یار حس��اس است که در صورت عدم 
مراقبت کافی، تجزیه می گردد.به عنوان مثال، نباید آن را تحت حرارت باال  قرار دهید. 
در صورت مراقبت درست از آن، می توان عمر مفید این روغن را تا چندین ماه افزایش 

داد.
   از دیگر فواید آن می توان به درمان بیماری های پوستی مانند پسوریازیس و اگزما اشاره 

کرد. این روغن با بیماری هایی مانند درماتیت و کاهش اسکار نیز مبارزه می کند و به شکل 
مؤثری سوختگی ها و زخم های پوستی را بهبود می بخشد. 

   اسید لینولئیک، اسید پالمتیک و اسیدهای چرب استئاریک موجود در روغن جوانه 
گندم، اسیدهای چرب ضروری هس��تند که در تقویت سیستم عصبی و سیستم ایمنی 
بدن مؤثر هستند و به رشد سلول های سالم و بازسازی و ترمیم آنها کمک می کنند.

   برای پوست های خشک، روغن جوانه گندم بهترین روغن می باشد. افرادی با پوست های 
خشک می توانند دو بار در روز از این روغن استفاده کنند. بهتر است صبح ها  پس از حمام و 

شب ها قبل از خواب آن را مورد استفاده قرار دهید. 

 قیمت 

بسته بندی 60 میلی لیتر  15000 تومان

بسته بندی 120 میلی لیتر  25000 تومان
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   یکی از بهترین روغن ها برای از بین بردن موهای زائد بدن
   یکی از بهترین نرم کننده های پوست دست و بدن

   ضد چین و چروک و جوان سازی پوست و مناسب برای ماساژ درمانی
   شاداب کننده و درمان پوست های خسته و گرفته

   مناس��ب برای درده��ای مفصلی مانند آرتروز و همچنین درم��ان انواع انقباضات 
عضانی که منجر به گرفتگی ماهیچه ها می شود

   درمان ترک های پوستی به هنگام کاهش و اضافه وزن
   درمان زنبور گزیدگی

   روغن رازیانه محرک اعصاب بوده و استشمام رایحه آن را روشی مؤثر در افزایش 
حافظه و پویایی ذهن است

از بی�ن ب�ردن موهای زائد : ب��رای این کار باید ابتدا محل را ب��ا استفاده از بند، 
ماشین موکن و از دیگر روشهای اپیاسیون از ریش��ه خارج کرد، پس از این به مدت 
1 هفته و روزانه 1 الی ۲ بار از روغن برای ماساژ محل با حرکت دورانی استفاده کنید 
تا روغن کامًا جذب پوست شود و پس از گذشت ۲ تا سه ساعت بعد پوست را با آب 
گرم و صابون شستش��و کنید. باید توجه داشت که این روش که یکی از طبیعی ترین 
روشه��ای درمان و از بین بردن موهای زائد است نیازمند به صرف زمان طوالنی که 

این زمان حداقل ۶ ماه خواهد بود است.

پوس�ت، درد مفاص�ل : قب��ل از استفاده از روغن پوست را ب��ا آب ولرم و صابون 
دلخواه خود شستشو و با روغن مانند کرم پوست را چرب کرده و شروع به ماساژ کنید، 

همینکه کامًا جذب پوست شد ماساژ را متوقف کنید.
   ای��ن روغن در مواردی که افراد از تیغ برای اصاح استفاده می کنند )که استفاده از 
تیغ خود باعث تقویت و پرپشت شدن موهای زائد می شود( و یا دچار اختاالت هرمونی 

هستند کمتر تاثیر گذار بوده و نیازمند به مصرف به مدت طوالنی تری خواهد بود.
   استفاده از روغن رازیانه در روزهای نزدیک و یا در زمان قاعدگی تاثیری نخواهد 

داشت و در مواردی حتی تاثیر منفی خواهد داشت.
   مص��رف این روغن به زنان باردار و زن��ان مبتا به سرطان سینه یا صرع توصیه 

نمی شود.

 قیمت 

بسته بندی 60 میلی لیتر  34000 تومان

بسته بندی 120 میلی لیتر  60000 تومان
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ب��رگ مورد متعلق است که به یکی از قدیمی تری��ن درختان که از مهمترین گیاهان 
داروی��ی ب��ه شمار می رود و  از قدی��م االیام جهت تقویت مو بک��ار رفته است. آنچه 
را ک��ه عام��ه مردم تقویت م��و نامیده اند یک واقعیت است ک��ه دالیل آن امروزه در 
تحقیق��ات علمی به اثبات رسی��ده . عوامل مخرب خارجی مث��ل قارچها باکتری ها و 
عوامل حس��اسیت زا مثل مواد شیمیایی موجود در پاک کننده های امروزی رنگبرها و 
رنگهای مو ب��ه اشکال مختلفی باعث تخریب پوست به صورت التهاب شوره خارش 
و تضعیف مو به صورت خش��کی موخوره و ریزش مو و نهایتا موجب نارضایتی افراد 
حس��اس می گردند.روغنی از این برگهای سبز و شفابخش تهیه می شود به نام روغن 
م��ورد ک��ه دارای ترکیبات متعددی اس��ت و مجموعا دارای خواص ض��د قارچ )اعم 
از قارچ ه��ای بیم��اری زا و فرصت طلب( و همه باکتری ه��ای فرصت طلب و اغلب 
باکتری های بیماریزا بوده و با مهار رشد و نمو این میکروارگانیسم ها از اثرات تخریبی 

آنها بر سطح پوست و پیاز مو جلوگیری می نماید.

خواص درمانی
   تقویت کننده موی سر

   درمان ریزش مو
   خارش پوست ، درمان اگزما ، درماتیت

پوست، درمان اگزما : 
برای پوست هایی که دچار اگزما شده ابتدا پوست را با صابون گلیسرینه یا در صورت 
دسترسی با صابون تهیه شده از برگ مورد شستش��و کرده سپس با روغن مورد محل 

را چرب کنید و از تماس با گرد و خاک خودداری کنید

مو :
 زمینه و پوست سر را ۳ ساعت قبل از شستش��و در حمام به روغن آغش��ته کرده و در 

حمام بشویید

 قیمت 

بسته بندی 60 میلی لیتر  14500 تومان

بسته بندی 120 میلی لیتر  23000 تومان
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خواص روغن دارچین
   خاصیت ضدالتهابی، ضدعفونی کننده و ضداسپاسمی  دارد.

   نفخ و یبوست را از بین می برد.
   با خستگی مفرط، ضعف و افسردگی مقابله می کند.

   برای سیستم گوارشی مفید است و با سرماخوردگی و آنفلوآنزا مبارزه می کند.
   گردش خون را بهبود می بخشد و به عملکرد مغز نیز کمک می کند.

   نقش مهمی در مقابله با اختاالت قلبی دارد.
   درد و سفت شدن عضله و مفصل ها را برطرف می کند.

   سردردهای ناشی از سرما را تسکین می دهد.
   با متوقف کردن خون ریزی، به روند بهبود کمک می کند.

   با دارابودن خاصیت آنتی اکسیدانی، ضدمیکروبی، ضدالتهابی و ضدتوموری درمان 
دیگری برای سرطان کلورکتال، مانوما و لنفوم است.

   از روغ��ن دارچین ب��رای درمان عفونت ها و ناراحتی پوست��ی از جمله تومورهای 
خوش خیم استفاده موضعی می شود.

 قیمت 

بسته بندی 60 میلی لیتر  14500 تومان

بسته بندی 120 میلی لیتر  22500 تومان
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در ط��ب سنتی از ای��ن روغن جهت افزایش رشد و حج��م موضعی عضات استفاده 
می گردید که امروزه اث��رات شگفت انگیز آن شناخته شده و جایگزین تمامی کرمهای 
شیمیایی، بوتاکس ها و جراحی ها که همگی از عوارض بس��یاری برخوردار است، شده 

است.
ای��ن روغن مخصوص آقایان و خانم ها می باشد و با ماساژ آن روی موضع با افزایش 
خ��ون رسانی، عضات موضع مورد نظر با جذب ای��ن روغن، تغذیه شده و در نتیجه 

سرعت رشد و حجم گرفتن در آن افزایش می یابد.
کار روغ��ن خراطین تغذیه عضات از راه پوست میباشد. حال این عضله می تواند در 
ه��ر موضع از بدن و یا صورت چه آقای��ان و چه خانم ها باشد و حتی در خانمها برای 

افزایش حجم و سفت کردن سینه نیز، کاریی بسیار خوبی دارد.
ای��ن روغ��ن مرغوب ترین ن��وع موجود، می باشد ک��ه از غلظت و اثر بخش��ی باالیی 

برخوردار است و سالهاست مصرف آن مورد رضایت درخواست کنندگان می باشد.

خواص روغن خراطین:
   حجم دهنده موضعی

   بوتاکس طبیعی
   تغذیه پوست

   طبیعی ترین راه برای چاق کردن و افزایش حجم گونه ها و صورت
   طبیعی ترین راه برای افزایش حجم سینه و باسن خانم ها

   طبیعی ترین راه برای افزایش حجم آلت مردانه

 قیمت 

بسته بندی 60 میلی لیتر  35000 تومان

بسته بندی 120 میلی لیتر  65000 تومان
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روغ��ن گلرنگ اسیدهای چرب ضروری بدن را که غیراشباع هس��تند تامین می کند. 
حتی می توان برای سرخ کردن هم از آن استفاده کرد، چرا که مقاومت باالیی دارد و 

هیچ اسید چرب ترانس در آن دیده نمی شود.
روغ��ن گلرنگ ماندگاری طوالنی و رنگی شفاف و درخش��ان دارد، نقطه اشتعال آن 

باالست و به مقدار کافی ویتامین E دارد. 
کسانی که چربی خون باالیی دارند در آشپزی از این روغن استفاده می کنند

خاصیت ضد سرطانی
مقدار کلس��ترول خون با تعدیل مصرف منابع غذایی حاوی کلسترول،  افزایش مقدار 
فیب��ر در رژیم غذایی و مص��رف روغن های غنی از اسیدهای چرب غیراشباع در عین 

کاهش مصرف چربی های اشباع کاهش پیدا می کند. 
 قیمت 

بسته بندی 60 میلی لیتر  7500 تومان

بسته بندی 120 میلی لیتر  15000 تومان

بسته بندی 1 لیتری )940 گرمی(  39000 تومان
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ترکیبات شیمیایی روغن شاهدانه : 
خصوصیات روغن استخراج شده شامل ترکیب اسیدهای چرب، اندیس یدی، اندیس 
صابونی، اندیس پراکسید، درصد اسیدهای چرب آزاد، زمان پایداری روغن و ترکیبات 

غیرصابونی شونده آن مورد بررسی قرار گرفت.

تاثیر روغن شاهدانه بر سالمتی : 
   ضد اسپاسم و انقباضات عضانی کاربرد دارد. 

   مسهل است یبوست برای افرادی که دچار احتباس ادرار شده اند، کارساز است.
   ضد انگل معده در استعمال خارجی به خصوص روی تاول ها کاربرد دارد. 

   برای درد شکم و معالجه است. 

مشخصات روغن شاهدانه : 
روغنی است با رنگ سبز تیره و طعم مطبوع شاهدانه خام همراه است . 

روش مصرف روغن شاهدانه : 
روغن شاهدانه به علت ارزش غ�ذای�ي باالیي که دارد در محصوالت غذایي نیز بکار 
مي رود. از روغن شاهدانه ب�ه ع�ن�وان روغ�ن س�االد، درفرموالسیون مارگارین و کره 

اس�ت�ف�اده م�ي ش�ود. چکاندن روغن شاهدانه در گوش مس��کن درد و خشک کننده 
چ��رک آن است و چنانچ��ه به مقدار کم خورده شود، رطوب��ت معده را جمع می کند، 
مالی��دن روغن شاهدانه جهت درد مفاص��ل، فرو بردن ورمهای سخت و سختی رحم 
ناف��ع است، خ��وردن دانه شاهدانه بو داده، به مقدار کم ب��رای معده و درمان نفخ آن 
مفی��د است، خام آن غذای پرندگ��ان است، ولی نباید آن را به قناری داد، زیرا صدای 

او را خراب می کند.

مضرات روغن شاهدانه : 
مصرف زیاد روغن شاهدانه این است که سردرد می آورد، دید چش��م را کم می کند و 

مضر معده است.

 قیمت 

بسته بندی 60 میلی لیتر  19500 تومان

بسته بندی 120 میلی لیتر  35000 تومان



w w w . o i l s e e d . i r

24
ص

خال
 و 

کر
راب

ص ف
خا

ی 
ها

ن 
وغ

ن ر
الی

 آن
گاه

ش
رو

ف

 قیمت 

بسته بندی 60 میلی لیتر  5500 تومان

بسته بندی 120 میلی لیتر  8500 تومان

   مص��رف موضع��ی این روغ��ن ناراحتی های پوست��ی مانند آکنه، اگزم��ا و آفتاب 
سوختگی را رفع می کند.

   مصرف روغن کتان، کلس��ترول را کاهش می دهد و در نتیجه خطر بروز بیماری 
قلبی را نیز کاهش می دهد.

   این روغن برای افرادی که از درد قفس��ه سینه و فش��ار خ��ون باال رنج می برند، 
مفید است.

   افراد مسن با مصرف این روغن می توانند عملکرد ذهنی خود را تقویت کنند.
   طبق تحقیقات روغن دانه کتان در درمان بیماری ام اس موثر است.

   مص��رف این روغن درده��ای مکرر، ناگهانی و شدید مفاص��ل و ورم در بیماران 
مبتابه نقرس را کاهش می دهد.

   سرطان سینه و روده در افرادی که به طور منظم دانه کتان مصرف می کنند کمتر 
مشاهده شده است. ضد اسپاسم و انقباضات عضانی کاربرد دارد.

نکته مهم
   روغن بذر کتان به حرارت حساس بوده و به همین خاطر این روغن را باید به غذایی 

مثل ساالد اضافه کرد و هرگز نباید در پخت و پز استفاده کرد و حرارت داد.
   همچنی��ن اف��راد با تنگی م��ری، تنگی لوله گوارش، دچار انس��داد روده باریک و 

التهاب روده ای حاد منع مصرف دارند و زنان شیرده و باردار با احتیاط و با نظر پزشک 
بای��د مصرف کنند. همچنین مصرف بذر کتان به هم��راه دارو می تواند موجب تاخیر 

در جذب آن شود.
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      کرچک

      بادام زمینی

      کلزا

      سیر

      کافور

      ترخون

      کندر

      تخم خیار

      جوانه جو

      خشخاش

      بنه کوهی

      آویشن

      افسنتین

      اسطوخودوس

      گل بنفشه

      جعفری

      خیار

      ابوجهل

      انبه

      زنجبیل

      شیرین بیان

      بابونه

      بادرنجویه

      کاج

      بومادران

      شنبلیله

      مرزنجوش

      شوید

      زیره

      کرفس

      کاهو

      رزماری

      اکالیپتوس

      مریم گلی

      نخود

      هویج

      گزنه

      تره کوهی

      گل سرخ

      اسپند

      مازو

      زالو

      پسته

      زرده تخم مرغ

      تخم طرب

محصوالتی که به زودی به فروشگاه OilSeed اضافه می گردد




