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آیا شستن مو با چای سبز بر رشد و کیفیت مو تاثیر دارد؟

چای سبز خواص بسیار زیادی دارد و به همین دلیل یکی از پر طرفدارترین چایی هایی

است که امروزه استفاده می شود. اگر فواید چای سبز برای مو با شستن مو با آن را به شما

بگو�م قطعا بیشر شکه خواهید شد. اگر می مخواهیم اطالعات بیشتری درباره با شستن

مو با چای سبز بیاموزید؛ ما به شما پیشنهاد می کنیم که ادامه این مقاله از دست ندهید و

با وب سایت ما همراه باشید.

شاید شما هم شکه شده باشید از این موضوع و با خود بگو�د واقعا سر را با چای سبز می

شورند؟ در جواب به این سوال باید به شما بگو�م که بله درست است یکی از بهترین مواد

دانلود PDF این مقالهشوینده مو چای سبز است.

در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟

جلوگیری از ریزش مو:


جلوگیری از سفید شدن مو:


با این شیوه شادابی و لطافت رو به مو برگردونین!


شستشوی موها با چای سبز


کالم آخر درباره با شستن مو با چای سبز


خواص چای سبز مو

این بخش قرار است به شما خواص بی نظیر چای سبز برای مو را به شما معرفی کند. پس به هیچ

عنوان از آن راحت نگذرید. در نظر داشته باشید که خرید محصوالت ارگانیک می توان به چای سبز

ارگانیک و طبیعی هم اشاره کرد که بدون هیچ مواد نگه دارنده و یا فرآوری تهیه می شود و از نمونه

صنعتی آن بهتر است.

ریزش مو یکی از مشکالتی که بیشتر افراد از دست آن به شدت عصبانی هستند و نگران سالمت موهای

خود هستند. این نگران مخصوصا در کسانی که از مواد حالت دهنده برای مو استفاده می کنند بیشتر

است. اما دیگر با شستن مو با چای سبز با این مشکل روبرو نخواهید شد. در ادامه مقاله به این

موضوع می پردازیم. 
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جلوگیری از ریزش مو:

مو یک فرایند دارد که همیشه طبق آن عمل می کند. اما در هنگام ریزش مو این چرخه تغ�ر می کند و به

سه مرحله رشد، انتقال و ریزش تبدیل می شود که همین باعث می شود که موهای شما دچار ریزش شود.

در این چرخه دو هومورون به نام دی هیدروتستوسترون و تستوسترون باعث می شود کاهش مرحله رشد
و بیشتر شدن ریزش مو می شود. برخی محققان با ساخت مکملی به نام ادعا کرده اند که این مکمل می

تواند باعث کاهش ریزش مو شود و تحقیقاتی که روی این مکمل انجام شده است این ادعا را تا�د می

کند.

جالب این است که مکلم EGCG شامل عصاره چای سبز، ویتامین D، امگا 3، امگا 6 و… است. با این حال

می توان گفت چای سبز می تواند ریزش مو را کاهش دهد.

جلوگیری از سفید شدن مو:

شاید شما هم کسانی را دیده باشید که در جوانی برخی از موهای آنها سفید شده است. اگر شما نیز با این

مشکل روبرو هستید بهتر است قبل از اینکه تعداد موهای سفید شما افزایش پیدا کند جلوی آن را بگیرید.

یکی از راه هایی که شما می توانید با استفاده از از سفید شدن موهای خود جلوگیری کنید شستن مو با

چای سبز است. البته این موضوع به طور دقیق ثابت نشده است ولی خیلی از افراد این نظریه دارند که

می تواند برای این کار موثر باشد.

با این شیوه شادابی و لطافت رو به مو برگردونین!

استفاده روزانه از خواص چای سبز برای مو تنها به نوشیدن این ریشه پر خاصیت کفایت نمی کند این

دمنوش بسیار مقوی به عنوان یک ابرسان موثر و تقویت کننده باعث بهبود ریشه مو و همچنین شادابی

مو های شما می شود

شستن مو با چای سبز یکی از راه هایی است که شما می توانید از خواص بسیار خوب این دمنوش

استفاده کنید ترکیباتی که در چای سبز وجود دارد می تواند چربی مو های شما را کم و همیچنین ریزش مو
های شما را کاهش بدهد اگر جزء افرادی هستید که موهای خشک دارید حتما مو های خود هر هفته یک

بار با چی سبز شستشو دهید تداوم در این کار باعث بهبود ریشه مو و شادابی مو های شما می شود.

شستشوی موها با چای سبز

امروزه شوینده های مالیم و شوینده های حاوی چای سبز تولیده شده است که استفاده از این شامپو ها

باعث میشود تا مو های درخشان تری داشته باشید حتما در نظر داشته باشید که باید شامپو را با مو های

خود ماساژ دهید تا شامو به ریشه مو های شما برسد.
در  صورتی که بخواهید خود گیاه چای سبز را برای شتن مو های خود استافده کنید باید مقداری چای سبز

کیسه ای تهیه کنید زیرا استفاده از آن ساده است و در شستشوی موها به کارتان می آید.

در ضمن شستن مو ها با چای سبز نه تنها خواصی برای مو های شما دارد بلکه باعث می شود تا دیگر مو

های شما شوره نزند و همیشه مو های صاف و برابری داشته باشید.

همچنین نوشیدن چای سبز منبع خوبی از آنتی اکسیدان ها برای بدن شماست و هم زمان می توانید از
خواص آن برای کاهش وزن، پوست و مو استفاده نما�د.

الزم به ذکر است که خرید محصوالت ارگانیک به ویژه چای سبز بسیار مهم است زیرا شستن مو با چای

سبز بسیار کار حساس است و اگر شما محصول ارگانیک خریداری نکنید ممکن است به ادویه مورد نظر

حساسیت داشته باشید.برای خرید ادویه  شما میتوانید از محصوالت هل سبز خرید نما�د و خرید عرقیات
که از کیفیت بسیار باالیی برخوردار هستند.

کالم آخر درباره با شستن مو با چای سبز

شما در این مقاله با خواص شستن مو با چای سبز آشنا شدید. این خواص بخش بسیار کوچکی از خواص

چای سبز است. راز سالمتی با چای سبز را برای شما توضیح دادیم امیدواریم که این مقاله برای شما مفید

بوده باشد و از اینکه با ما تا انتهای این مقاله همراه بودید از شما کمال تشکر را داریم.

خرید محصوالت ارگانیک
برای اطالعات بیشتر از نحوه خرید محصوالت ارگانیک کلیک کنید
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