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 پوست پرتقال و آشنایی با خواص آن

داری و توان از آن در امور مختلف خانهعالوه بر خواص زیادی که داشته می پرتقال پوست

 های پوست و مو، استفاده نمود.مراقبت

ه که اکثر انگیزی داشتپرتقال در مقایسه با کل این میوه، مزایای شگفتدانستید که پوستآیا می

وه بر جنبه خوراکی آن ما درباره آنها اطالع چندانی نداریم؟ از پوست این میوه محبوب عال

 داری و آشپزی استفاده نمود.توان در بسیاری از امور خانهمی

پرتقال، نگاهی گذرا نظیر پوستجهت آشنایی بیشتر شما عزیزان در ادامه به خواص بی

 خواهیم داشت:

 ؛ سرشار از فالونوئیدها جهت حفظ سالمتی بدنپرتقال پوست 

 های نیزیم، کلسیم، ویتامین آ، انواع ویتامینمغذی نظیر: مس، مبرخورداری از مواد

 گروه ب، فوالت و سایر فیبرهای غذایی

توان به بهبود سالمت ریه، ، مزایای دیگری داشته که از مهمترین آنها میپرتقال پوست

درمان دیابت، تقویت قلب، حفظ سالمت دستگاه گوارشی، درمان التهاب، درخشش پوست 

 اشاره نمود.… و

پرتقال را دور نینداخته و از خواص این موارد به این خاطر گفته شد که پوست در کل تمام

 های مختلف خوراکی، سالمتی و زیبایی استفاده نمایید.نظیر آن در حوزهبی

 آشپزخانه و خانه نظافت در سرکه باورنکردنی کاربرد 9 مطالعه: پیشنهاد

 آشنایی با کاربردهای پوست پرتقال در امور خانه داری

 با پوست پرتقال اسپری پاک کننده طبیعی بسازید 

کار بسیار متفاوتی انجام دهید. برای این کار پوست این میوه  پرتقال پوست توانید باشما می

 را کنده و داخل یک ظرف دربسته قرار دهید.

https://greenlist.ir/%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/
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کننده شما سپس مقداری سرکه را بر روی آن ریخته و بعد از گذشت دو هفته، محلول پاک

توانید بر روی جهت استفاده آماده است. بعد از صاف کردن آن، محلول به دست آمده را می

 سطوح کثیف اسپری نمایید.

 شمع های معطر به وسیله پوست پرتقال درست کنید 

 ی خالقانه انجام دهید. یکپرتقال، یک ایدهتوانید با پوستاگر عاشق کارهای دستی هستید می

پرتقال را برداشته و از وسط نصف کنید. پوست را از پرتقال جدا کرده و درون آن را با 

 زیتون پر کنید.روغن

تری س یک کبریت برداشته و آن را روشن نمایید. با انجام این کار، شمع به مدت طوالنیسپ

 ای هم خواهد داشت.العادهفوق سوخته و عطر

 پرتقال محلول خوشبو کننده هوا تهیه کنیدبا پوست 

های کنیم، استفاده نمایید. پوستبرای خوشبو کردن هوا از دستورالعملی که به آن اشاره می

 ای با سایز متوسط قرار دهید.قال را کنده و آنها را درون قابلمهپرت

سپس قابلمه را پر از آب کرده و چند عدد دارچین را درون آن قرار دهید. اجازه دهید که آب 

ا پرتقال کل فضا ردرون قابلمه به نقطه جوش برسد. با انجام این کار، عطر خوشبوی پوست

 دربرخواهد گرفت.

 الی درست کنیدقالب یخ پرتق 

 دار به وسیله آن است.، درست کردن قالب یخ طعمپرتقال پوست یکی دیگر از کاربردهای

را از میوه جدا کرده و آن را به قطعات کوچک برش بزنید. سپس  برای انجام این کار، پوست

 شده را داخل قالب یخ به همراه کمی آب قرار دهید.های ریزپوست
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 های پرتقال حیوانات خانگی خود را از آسیب رساندن به گیاهان منع کنیدبا پوست 

های خانگی عالقه زیادی به گیاهان دارند. جهت جلوگیری از دانیم گربههمانطور که می

های این موجودات را بر روی برگ پرتقال پوست ها به گیاهان خانگی،رساندن گربهآسیب

 ها از آن بیزار هستند.ای داشته که گربهرایحهپرتقال سبز بمالید. پوست

 از پوست پرتقال به عنوان یک ادویه جهت پخت غذا استفاده نمایید 

را به خوبی شسته و تمیز نمایید. سپس آن را جهت خشک کردن در فضای آزاد  پرتقال پوست

قوطی  و زیر نور خورشید قرار دهید. بعد از خشک شدن، آنها را آسیاب کرده و درون یک

 نگهداری نمایید.

 طعم شدن غذا استفاده نمایید.توانید از آن به عنوان یک چاشنی جهت خوشدر مواقع لزوم می

 با پوست پرتقال اسپری دفع کننده حشرات بسازید 

ها، تواند در دفع حشرات موذی نظیر: پشهای که داشته میبه دلیل رایحه پرتقال پوست

پرتقال را که تهیه جهت انجام این کار باید پودر پوستموثر عمل نماید. … ها وسوسک

 اید را با مقداری آب مخلوط کنید. سپس آن را در بطری بریزید.کرده

هر جا که اثری از سوسک، پشه و مگس مشاهده کردید بالفاصله از این محلول استفاده 

 نمایید.

 آشنایی با کاربردهای پوست پرتقال در مراقبت از پوست و مو

 از پوست پرتقال به عنوان یک سفید کننده طبیعی پوست استفاده نمایید 

قال پرتهای طبیعی استفاده کنید. پوستبه جای هزینه کردن زیاد برای پوست خود از روش

های ایجاد شده بر روی پوست و سفید کردن آن نقش مهمی ایفا در از بین بردن کک و مک

 را بر روی صورت خود ماساژ دهید. پرتقال پوست کند. تنها کافیستمی
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 پوست خود را با ماسک پرتقال درخشان کنید 

را آسیاب کرده و پودر به دست آمده را همراه با مقدار مشخصی شیر، مخلوط  پرتقال پوست

کنید. سپس به مدت چند دقیقه آن را بر روی پوست صورت خود قرار دهید. با انجام این کار 

 وست صورت خود خواهید شد.شاهد درخشان و سفید شدن پ

 شوره سر خود را با پوست پرتقال درمان کنید 

شدن آسیاب کرده و پودر به دست آمده را با مقدار های پرتقال را بعد از خشکپوست

مشخصی آب مخلوط نمایید. سپس آن را داخل بطری ریخته و قبل از حمام بر روی موهای 

 خود اسپری نمایید.

 ان بالم لب استفاده کنیداز پوست پرتقال به عنو 

کنندگی آن است. جهت ، خاصیت نرمپرتقال پوست یکی از مهمترین مزایای استفاده از

بادام، شکر و پودر شدن لب، مقدار مشخصی روغن پوستهجلوگیری از خشک شدن یا پوسته

 پرتقال را با هم مخلوط کنید.پوست

توجه نرمی و لطافت پوست خود خواهید هایتان مبا مالیدن محلول به دست آمده بر روی لب

 شد.

 از پودر پوست پرتقال در وان حمام استفاده کنید 

پرتقال را پودر کرده و داخل وان توانید جهت آرامش بیشتر، مقدار مشخصی پوستشما می

تان عطر خوبی به خود بریزید. با انجام این کار، آرامش بیشتری را تجربه کرده و هم بدن

 خواهد گرفت.

 با استفاده از پوست پرتقال یک الیه برداری قوی برای پوست خود درست کنید 

را  قالپرت پوست بردار قوی پوست از دستورالعمل زیر استفاده نمایید. ابتدا،جهت تهیه الیه

آمده ی وانیل اضافه نمایید. سپس ترکیب به دست رنده کرده و به آن مقداری شکر و عصاره

 داخل یخچال قرار دهید.را در یک ظرف دربسته 

 برداری پوست صورت و بدن خود استفاده کنید.در مواقع لزوم از این اسکراب جهت الیه
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 گیری نهایی گفتچیزی که باید در نتیجههر آن

نظیر آن آشنا دسته از مرکباتی بوده که همگی ما کم و بیش با مزایای بیپرتقال، جزو آن

و کاربردهای آن، اطالع  پرتقالپوست انگیزشگفت اصخو هستیم. شاید کمتر کسی در مورد

 چندانی داشته باشد.

داری بسیار زیاد بوده که پرتقال در امور مختلف سالمتی، زیبایی و خانهکاربردهای پوست

 در این مقاله سعی شده تنها به مهمترین آنها اشاره شود.

 


