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 آشنایی با مزایای باورنکردنی روغن نارگیل

 توان از آن ها میهای پرخاصیتی است که در همه زمینهروغن نارگیل یکی از روغن

 .استفاده نمود

 این روغن فاقد هرگونه مواد شیمیایی مضر بوده و عوارض جانبی ندارد. 

 های پوستی داری بلکه جهت مراقبتو امور خانه نارگیل نه تنها در آشپزیروغن

 .کاربرد دارد

  تحقیقات زیادی در مورد مزایا و خواص این روغن طبیعی در حوزه سالمت و

 .زیبایی به عمل آمده است

 نارگیل به عنوان روغن طبیعی، نقش نتایج این تحقیقات حاکی از آن است که روغن

 .کندمهمی در سالمتی افراد ایجاد می

 نارگیلهت آشنایی بیشتر شما عزیزان در ادامه مقاله به مهمترین کاربردهای روغنج 

 .کنیمداری و سالمت پوست و مو اشاره میهای مختلف آشپزی، خانهدر حوزه

 خالص و باکیفیت های مدل معرفی با ماساژ روغن بهترین خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 انگیز روغن نارگیل در امور آشپزی و زیبایی آشنا شویمبا کاربردهای حیرت

  وپزنارگیل مناسب برای پختروغن 

 .رودهای پیشنهادی عالی جهت آشپزی به شمار می، یکی از گزینهنارگیل روغن

 .نارگیل استفاده نماییدهای مضر از روغنتوانید به جای استفاده از روغنشما می

نارگیل در آشپزی، عدم اکسید شدن آن در برابر از مهمترین مزایای استفاده از روغن

 .حرارت زیاد است

 .تواند بسیار مناسب باشدتفاده در آشپزی میبه همین دلیل این روغن جهت اس
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به عنوان کره استفاده کرده و هر روز صبح آن را بر  نارگیل روغن توانید ازشما حتی می

 .روی نان تست بمالید

توانید به جای استفاده دهد، میحیوانی، میزان کلسترول خون را افزایش می از آنجا که کره

 .در وعده غذایی صبحانه خود بگنجانیدنارگیل خوراکی را از آن روغن

 نارگیل درست کردن ترکیب مغذی به وسیله روغن 

ی زارا با کنجد ترکیب کرده و به عنوان یک ترکیب انرژی نارگیل روغن توانیدشما می

 .العاده بعد از تمرینات سخت ورزشی یا حتی سر صبح میل نماییدفوق

تواند انرژی زیادی در فرد ایجاد های کنجد و مصرف آن مینارگیل با دانهترکیب روغن

 .نماید

ی دلنشینی را ایجاد خواهد نارگیل به شکالت تلخ، طعم و مزههمچنین، اضافه کردن روغن

 .کرد

ماری بر روی حرارت، آب کرده و یک قاشق مقداری از شکالت تلخ را به روش بن

 .به آن اضافه نمایید رگیلنا روغن غذاخوری

های مغذی میل توانید آن را به همراه میوهدست آمده، بسیار خوشمزه بوده که میترکیب به

 .نمایید

  ساز خانگیهای دستنارگیل جهت تهیه خوراکیاستفاده از روغن 

 .ساز خانگی تهیه نماییدهای دستنارگیل، خوراکیتوانید با استفاده از روغنشما می

 .را به آن اضافه نمایید نارگیل روغن توانید مقداریعنوان مثال، جهت تهیه اسموتی میبه 

های سالم در بدن نارگیل، میزان کلسترول خون را متعادل کرده و باعث ایجاد چربیروغن

 .شودمی

 .کورن خانگی استنارگیل، تهیه پاپهای روغنیکی دیگر از استفاده
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کورن بریزید. با انجام این کار، شده را بر روی پاپذوب نارگیل روغن مقداری از

 .کندای پیدا میالعادهکورن بسیار خوشمزه شده و طعم فوقپاپ

قاشق  1مرغ، عدد زرده تخم 4توانید جهت تهیه سس خانگی برای انواع ساالد می

 .کن بریزیدخوری سس خردل را در مخلوطی سیب و نصف قاشق چایغذاخوری سرکه

 .شده را به ترکیب به دست آمده، اضافه نماییدذوب نارگیل روغن داریسپس مق

 .کندنظیری پیدا میبخش بوده و همراه با ساالد، طعم بیاین سس بسیار انرژی

 روغن نارگیل؛ روغنی مفید جهت مراقبت از پوست 

را بر روی کف دستتان ریخته و بر روی صورت خود به  نارگیل روغن مقدار کمی از

 .دورانی ماساژ دهید صورت

نارگیل این است تواند به عنوان آبرسان عمل نماید. از مهمترین مزایای روغناین روغن می

 .کندکه به راحتی جذب پوست شده و صورت را چرب نمی

  های چشمینارگیل و استفاده از آن در مراقبتروغن 

های اطراف چشم و همچنین از بین بردن سیاهی در کاهش چین و چروک نارگیل روغن

 .کندزیر چشم بسیار موثر عمل می

 .مقدار کمی از روغن را اطراف چشم خود مالیده و اجازه دهید جذب پوستتان شود

نارگیل جهت پاک کردن آرایش چشم استفاده ها از روغنالبته ناگفته نماند که اکثر خانم

 .کنندمی

های خود مالیده و سپس از یک انجام این کار باید مقداری از روغن را بر روی پلک جهت

 .کردن آرایش چشم استفاده نماییدپارچه لطیف جهت پاک
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 نارگیل در امور زیبایی و درمانی العاده روغنکاربردهای فوق 

، اسانس نعنا و خاک رس نارگیل روغن شیرین،مقدار مشخصی از روغن زیتون، جوش

 .دندان خانگی درست نماییدنتونیت را با هم مخلوط کرده و یک خمیرب

وانید تآید. شما میالعاده جهت سفید کردن دندان بسیار کاربردی به نظر میاین ترکیب فوق

 .لب طبیعی استفاده نماییدنارگیل جهت تهیه بالماز روغن

باتر غذاخوری شی قاشق 1نارگیل و موم عسل را به همراه دو قاشق غذاخوری روغن

 .مخلوط کرده و اجازه دهید ترکیب در یک قابلمه نچسب به خوبی ذوب شود

 .های خود استفاده نماییدسپس از محلول به دست آمده جهت درمان خشکی لب

رود. خواص ضد باکتریایی ، یک درمان گیاهی جهت درمان زخم به شمار مینارگیل روغن

 .های ناشی از زخم، بسیار موثر عمل نمایدن عفونتتواند در درماو ضد قارچی آن می

جهت تهیه این ترکیب درمانی کافی است که مقداری از روغن اسطوخودوس را با 

 .نارگیل ترکیب نموده و بر روی قسمت مورد نظر قرار دهیدروغن

  نارگیل جهت مراقبت از مواستفاده از روغن 

ی سیب مخلوط را با سرکه نارگیل روغن از توانید مقدار معینیجهت لطافت و نرمی مو می

 .کنید

تواند به عنوان نوعی شامپوی طبیعی جهت حفظ سالمت موهای شما عمل این ترکیب می

 .نماید

های گیاهی است که جهت نرم کردن موها به کار ، یکی از بهترین روغننارگیل روغن

 .رودمی

ی کف دست خود ریخته و از آن جهت نارگیل را بر رومقداری از روغن قبل از استحمام 

 .ماساژ موها استفاده نمایید



  

    

 

5 
www.greenlist.ir 

 مو و پوست سالمت تا داری خانه و آشپزی از نارگیل روغن جالب کاربردهای

 

دیده شما هدیه نارگیل از وز شدن مو جلوگیری کرده و لطافت را به موهای آسیبروغن

 .کندمی

نارگیل را گرم کرده تا شاهد تاثیر آن بر موهای البته قبل از استفاده بهتر است که روغن

 .خود باشید

های پوست و مو، نقش ک رشد مو و همچنین جلوگیری از بیمارینارگیل در تحریروغن

 .مهمی دارد

نارگیل را بعد از شستشو بر روی جهت جلوگیری از شوره سر کافی است که مقداری روغن

 .موهای بمالید

 .این کار باعث رشد بهتر مو شده و از شوره سر جلوگیری خواهد کرد

 کالم نهایی

 .داری و آشپزی داردکاربردهای فراوانی در امور زیبایی، خانه نارگیل روغن

العاده مواردی که در جمالت باال به آنها اشاره نمودیم، تنها بخش محدودی از مزایای فوق

 .این روغن طبیعی است

نارگیل در دور کردن حشرات، پاک عالوه بر تمام موارد ذکر شده در این مقاله، روغن

ها و همچنین جهت جلوگیری از نشستن گرد و ان، براق کردن کفشکردن آدامس از مبلم

 .رسدخاک بر روی سطوح مختلف، بسیار مفید و کاربردی به نظر می

 


