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دانیم که این ویتامین آید، اکثر ما نمیکه کمتر شناخته شده به میان می B وقتی صحبتی از ویتامین
دارد، اما ما در  C و A در واقع مزایای مشابهی با ویتامین B ویتامین .برای پوست مفید استچگونه 

  .را بررسی کنیم برای پوست B3 فواید ویتامین خواهیماین مقاله می

 .پس با ما همراه باشید

 چیست؟ B ویتامین

ن ویتامین یک آنتی به طور طبیعی در بدن وجود ندارد. ای B برای شروع باید بگوییم که ویتامین
خوریم از جمله گوشت گاو، مرغ و سیب زمینی دریافت توانیم از غذاهایی که میاکسیدان است که می

  .کنیم

های قرمز خون، پوست، مو و ها، تولید گلبولها از عملکرد سلولگویند که ویتامینپزشکان می
 .کنندهای سالم و موارد دیگر پشتیبانی میناخن

ایم اما در این مقاله به طور خاص به پرداخته برای سالمتی b3 خواص ویتامین دیگر، بهای در مقاله
 .تأثیرات و خواص این ویتامین برای پوست خواهیم پرداخت

کمپلکس نامیده  B وان یک گروه، ویتامین هایوجود دارد و به عن B به گفته پزشکان، هشت ویتامین
 :ها برجسته تر استرسد، یکی از این ویتامیناما وقتی نوبت به مراقبت از پوست می .شوندمی

 .B3 ویتامین

برای پوست خواصی چون ضد لک، ضد جوش، ضد چروک و... دارد که در ادامه مواردی  3ویتامین ب
 .آن دارد بررسی میکنیمبیشترین تأثیر را در  B3 که ویتامین

  

https://decamondchemistry.com/health-benefits-of-vitamin-b3/
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 بر پوست b3 تأثیر ویتامین 5

 :توان به موارد زیر اشاره کردبرای پوست ، می b3 از خواص ویتامین

 هش هایپرپیگمانتاسیونکا  

های تیره و خالص شدن از شر رنگدانه برای روشن کردن لکه C و هم ویتامین A در حالی که هم ویتامین
کمتر شناخته شده نیز دارای خواص روشن کنندگی  B3 های محبوبی هستند، ویتامینتخاببه طور کلی ان

  .است
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ای، های قهوهوقتی محصوالت حاوی این ویتامین به صورت موضعی استفاده شوند، به کاهش لکه در واقع
  .کنندکنند و به طور کلی پوست را روشن میها و قرمزی پوست کمک میلکه

 
 حفظ رطوبت پوست  

رسد )یا هر محصول زیبایی برای آن موضوع(، ما عاشق موادی هستیم قتی نوبت به مراقبت از پوست میو 
  .که مرطوب کننده هستند

شود، بنابراین رطوبت کند یا به عبارت دیگر باعث حفظ رطوبت میاز احتباس آب پشتیبانی می B3 ویتامین
دارد، که به نوبه خود موانع ست را مرطوب نگه میاحتباس آب پو .شودبه جای تراوش کردن، در آن قفل می

   .داردپوست را سالم و بدون آسیب نگه می
 

 سد پوستی قویتت  
ممکن است به اندازه یک پوست هیدراته و روشن در اولویت نباشد، اما  تقویت موانع پوستی محافظت و

  .ست رای دستیابی به پوستی سالم ضروریهنگام تالش ب

کند تا از ورود مواد مضر و سمی به پوست جلوگیری کنیم. وستی به بدن ما کمک میداشتن یک سد قوی پ
  .شوداین همان جایی است که سطح هیدراتاسیون نیز وارد عمل می

کند. این موضوع با افزایش سن و هنگامی که سد پوستی قوی باشد، به حفظ رطوبت در پوست کمک می
  .کندبرند، اهمیت بیشتری پیدا میمانند اگزما رنج می های پوستی خشکبرای کسانی که از بیماری

 
 به حداقل رساندن خطوط ریز  

یک آنتی اکسیدان است، دارای خواص ضد التهابی است. به همین دلیل است  B3 از آنجایی که ویتامین
کند، که معمواًل کالژن و های فعال اکسیژن کمک میکه به پیشگیری و درمان عالئم پیری ناشی از گونه

 .توانند منجر به افتادگی چین و چروک در پوست شوندشکنند و میاالستین را می

جدید  هایبه تولید سلول B3 اند که استفاده موضعی از ویتامینهمچنین مطالعات مختلف نشان داده و
   .کندپوست و بهبود خاصیت ارتجاعی پوست کمک می

 
 درمان آکنه  

تواند به درمان آکنه کمک کند. عالوه بر خواص ضد می B3 ویتامین مطالعات متعدد نشان داده اند که
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تواند به کاهش تولید روغن کمک باال، تحقیقات نشان داده که استفاده موضعی میالتهابی ذکر شده در 
 .تواند باعث تعادل پوست مستعد آکنه شودکند، که این موضوع خود می

 
 

 

  

  

 B3 استفاده موضعی از ویتامین
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ها به روتین مراقبت از پوست نیاز به احتیاط زیادی دارند، برخالف برخی از موادی که قبل از افزودن آن
  .به اقدامات احتیاطی زیادی نیاز نیست B3 ویتامین هنگام استفاده موضعی از

آنتی اکسیدان در درمان مشکالت مختلف پوستی قدرتمند  اما مهم است که توجه داشته باشید که این
٪، برای جلوگیری از تحریک مهم 2های پایین فرمول، معمواًل بیشتر از است، بنابراین استفاده از غلظت

 .است

  

 B3 عوارض استفاده موضعی از ویتامین

تگی پوست در تواند باعث سوزش، سوزش یا برافروخبه صورت موضعی می B3 استفاده از ویتامین
بخشد، ممکن است برخی های پوست را سرعت میبرخی از بیماران شود. از آنجایی که چرخش سلول

 .پوسته شدن یا پوسته پوسته شدن را تجربه کنند

 
 

با این حال، نیازی به نگرانی نیست. خوب است که هر محصول جدیدی را قبل از استفاده در تمام 
بمالید تا مطمئن شوید هیچ واکنشی وجود ندارد. در غیر این   صورت، روی قسمت کوچکی از پوست

است خریداری کرده و آن را به  B3 ویتامین توانید هر محصولی را که دارای فرموالسیونصورت، می
 .برنامه روزانه مراقبت از پوست خود اضافه کنید
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 .تماس بگیرید کارشناسان ما ورت نیاز به خرید این محصول بادر ص
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