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  کنید؟کنید؟ در حال حاضر از چه صابونی استفاده میآیا از محصوالت سفید کننده استفاده می
آشنایی دارید؟ چرا تا این اندازه محبوب است؟ کوجیک اسید چیست؟ آیا شما هم کنجکاو  صابون کوجیک اسید آیا با

 هستید؟
 .پس با ما همراه باشید

ها عاشق داشتن پوست سفید و شفاف هستند، اما بعد از بلوغ، مشکالت پوستی زیادی در بدن ما به زه بسیاری از خانمامرو 
   .هایی را به همراه داردشود. این وضعیت مشکالت و نگرانیخصوص در صورت ظاهر می

استفاده کنند تا از بدتر شدن پوست های مختلف های مبتال به مشکالت پوستی و آکنه، سعی کردند از صابونبرخی از خانم
 .خود جلوگیری کنند

ها خوب عمل اند که مؤثر است و برای آنهاست. بسیاری از مردم پس از استفاده گفتهیکی از آن صابون کوجیک اسید
 .کندمی

 .همچنین بسیار محبوب است
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 کوجیک اسید چیست؟
ها مانند آسپرژیلوس اوریزا در اصل در ژاپن تهیه یک عامل قوی است. این ماده از انواع مختلفی از قارچ کوجیک اسید

 .شودمی
این اسید یک محصول جانبی زمانی است که از مواد تخمیر شده خاصی مانند سس سویا و شراب برنج تهیه شده و در صنایع 

های رفع رنگ نیز یافت ها و کرمشود. این ماده شیمیایی در بسیاری از سرمغذایی به عنوان یک نگهدارنده طبیعی استفاده می
 .شودمی

های تیره روی پوست خالص شوید. با این حال، مهم است که قبل از مک کند از شر لکهممکن است به شما ک کوجیک اسید
  .استفاده از هر محصول حاوی این ماده با پزشک مشورت کنید

ها را استفاده کنید توصیه توانند محصوالت مناسب را برای وضعیت پوست شما و اینکه چند بار باید آنمتخصصان پوست می
 .زم باشد محصوالت مختلف را امتحان کنید تا زمانی که چیزی را پیدا کنید که برای شما مناسب باشدکنند. ممکن است ال

ها روی صورت شما باشد که با جلوگیری از رشد باکتریهای آرایشی میاسید کوجیک یکی از عناصر موجود در بسیاری از لوازم
  .کنداز بروز آکنه جلوگیری می
 .گر سابقه حساسیت یا مشکالت پوستی دارید از کوجیک اسید استفاده نکنیداما به یاد داشته باشید ا

شود. کوجیک اسید ها برای درمان آکنه استفاده مییک ماده مؤثر برای مراقبت از پوست است که قرن صابون اسید کوجیک
های ری از آسیب رادیکالاکسیدان قوی به جلوگیشود. این آنتییک ترکیب طبیعی است که در روغن سبوس برنج یافت می

 .کندآزاد به پوست کمک می

شود. همچنین محلول در آب است، یعنی به راحتی در آب اسید کوجیک ماده ای بسیار پایدار است و به راحتی تجزیه نمی
 .شودحل می

گلیسیرین یک شوند. های اسید کوجیک با استفاده از فرمول منحصر به فرد کوجیک اسید و گلیسیرین ساخته میصابون
 .کند تا تسکین دهنده پوست را فراهم کندعامل مرطوب کننده است که به خوبی با این اسید کار می
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 یک استکوجیک اسید ارگان

 1906اسید کوجیک یک اسید آلی است که برای اولین بار از یک سبزی دریایی به نام کنجاک جدا شد. اولین بار در سال 
  .توسط یک شیمیدان ژاپنی به نام کونیشی کشف شد

تفاده کنند و همچنین در شراب سازی نیز اسعامل روشن کننده پوست در لوازم آرایشی استفاده می از آن به عنوان یک
 .شودمی

که دارای خواص ضد  شودکوجیک اسید همچنین یک روشن کننده پوست است که به طور طبیعی در طبیعت ما یافت می
  .باشدمیکروبی نیز می

شود های ناشی از افزایش سن یا جای زخم استفاده میهای قابل مشاهده خورشید، لکهدر درجه اول برای روشن کردن آسیب
اند منجر به اثر ضد پیری روی پوست ما شود. ثابت شده و آزمایش شده است که کارایی باالیی برای روشن توکه همچنین می

 1989های روشن کننده است که برای اولین بار در سال ای دارد و یک عنصر برجسته در بسیاری از کرمهای لکهکردن رنگدانه
 .در مراقبت از پوست استفاده شد



          

 

 

 

 دکاموند شیمی

031 – 95013144 
- 7 

decamondchemistry.com 

شود. این ماده عمدتًا در لوازم آرایشی ت که در طول تاریخ به عنوان رنگ و نگهدارنده استفاده میکوجیک اسید ترکیبی اس
عالوه بر عملکرد آن به  کوجیک اسید .شود و یکی از مواد تشکیل دهنده بسیاری از غذاها استمانند رنگ مو استفاده می

 .شودبه عنوان نگهدارنده چوب نیز استفاده می عنوان افزودنی غذایی، در صنعت به عنوان یک عامل فعال سطحی و

  

  

 

  

  اسید فواید صابون کوجیک

آید و با جذب مالنین اضافی به توانایی سفید کوجیک اسید یک مشتق از اسید بنزوئیک است که از قارچ ژاپنی به دست می
 .های پوست موجود استیابد. مشخص شده است که یکی از مؤثرترین سفید کنندهکنندگی خود دست می

 :آورده شده است خواص صابون کوجیک اسید به طور خالصه، در اینجا لیستی از موارد استفاده و

 بردهای سر سیاه و سر سفید را از بین میکثیفی و جوش. 
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 های مرده پوستپاکسازی عمیق، تجزیه، الیه برداری و حذف سلول. 
 کندپوست را تغذیه می. 
 کنددر مدت کوتاهی پوست را سفید و روشن می. 
 گیریدجلوی تولید مالنین را می. 
 بردلک، جوش و آکنه را از بین می. 
 کندمنافذ پوست را باز می. 
 کندهای قارچی محافظت میها و عفونتاز پوست در برابر باکتری. 
 بخشددرخشش جوانی می. 
 اثرات ضد پیری دارد. 
 شودها میباعث محو شدن اسکارها و لکه. 
 کندپوست را روشن می. 
 کندالسما را درمان میم. 

ای است. این ها و مشکالت رنگدانهها، جای زخمها، لکها و روشن شدن پوست یک درمان طبیعی برای لکهمحو شدن لکه
  .شوددهد، تأثیرگذار میای میای که به پوست رنگ قهوهماده با مهار تولید مالنین، ماده

کند. همچنین های آزاد مضر کمک میکند و به جلوگیری از تشکیل رادیکالبه عنوان یک آنتی اکسیدان عمل می کوجیک اسید
 .دارای خواص ضد التهابی و ضد ویروسی است
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 استفاده از صابون کوجیک اسیدطرز 

شود. حتمًا بعد از اینکه صابون را خیس به طور خاص در بدن شما، به خصوص در صورت شما استفاده می Kojic صابون
دقیقه ماساژ دهید. سپس کف را با آب بشویید  5تا  2خواهید به مدت از آن استفاده کنید و آن را در جایی که می  کردید،

  .کنید و پس از آن خشک
 .به همین سادگی

کنید چیزی در اثر استفاده از آن مناسب نیست، مانند درد یا سوختگی، فورًا استفاده از آن را متوقف کرده و اگر احساس می
 .ویژه یک متخصص پوست، مشورت کنید تا پوست خود را بررسی کندبا پزشک، به
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 توانم هر روز از صابون کوجیک استفاده کنم؟آیا می

کند. هنگامی که به طور منظم از این محصول استفاده ای است که به جلوگیری از ایجاد جوش کمک میاسید کوجیک ماده
 .شود. این محصول را باید یک روز در میان استفاده کنیدکنید، پوست شما کمتر دچار آکنه میمی

 .کنید، اهمیت بیشتری داردمیکرم ضد آفتاب بسیار مهم است، اما زمانی که از کوجیک اسید استفاده 

  

 خطر است؟آیا استفاده از صابون کوجیک اسید بی

خطر هستند، به خصوص برای استفاده در لوازم آرایشی، های کوجیک برای استفاده بیطور که کارشناسان گفتند، صابونهمان
 .٪ غلظت دارند. با این حال، عوارض جانبی هنوز ممکن است رخ دهد1زیرا فقط 

  

 

  



          

 

 

 

 دکاموند شیمی

031 – 95013144 
- 7 

decamondchemistry.com 

  

 عوارض جانبی صابون کوجیک اسید

هنگام استفاده از صابون با اسید کوجیک، ممکن است دچار آفتاب سوختگی شوید. اگرچه این اسید به پوست ما کمک 
های خورشید ناشی از اشعه ماوراء بنفش محافظت کند زیرا تولید بیش از حد مالنین ممکن است باعث سیبکند تا از آمی

 .کندتیرگی شود، اما همچنان پوست ما را آسیب پذیر می

نیز جزء بسیاری از محصوالت مراقبت از پوست است، اگر پوست شما آسیب پذیر یا حساس  کوجیک اسید از آنجایی که
 .است مضر باشدباشد، ممکن 

همچنین ممکن است منجر به تحریک  پوست شما ممکن است دچار بثورات، خارش، لکه خشک، قرمزی، تورم، تاول یا درد شود.
 .پوست شود، بنابراین قبل از امتحان محصوالت با پزشک مشورت کنید، به خصوص اگر پوست حساسی دارید

 سخن پایانی

و ضروری است. فقط به خاطر داشته باشید که زیاده روی در هر چیزی، فقط اوضاع را  مراقبت روزانه از پوست یک امر روتین
 .کندبدتر می

خطر است. با این حال، اگر در پایان، از آنجایی که اسید کوجیک یک ماده طبیعی است، استفاده از آن برای انواع پوست بی
  .ستفاده کنیدپوست حساس، تحریک شده یا آفتاب سوخته دارید، نباید از آن ا

مند به مزایای سفید کننده پوست کوجیک اسید هستند باید از محصوالتی استفاده کنند که غیر کومدون زا افرادی که عالقه
 .اندهای حساس مناسبهستند یا برای پوست

کوجیک اسید:  و خواص کوجیک اسید برای پوست توانید مقاالت دیگر ما از جملههمچنین برای کسب اطالع بیشتر می
 .را مطالعه کنید کاربردها و خواص جادویی
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