
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
 
 
 

 کافه سبز نایماسک جلبک اسپرول

 

 نایجلبک اسپرولو پوست است  یبرا یاهی% گ100ماسک  نیبهتر کافه سبز دریاییمـــــــاسک جلبک  
 یریتأث لیدل نیداده اســـــت به ه  لیتشـــــ  نیپروتئ% آن را  70از  شیکه ب ایدر دن ســـــتیاهیتنها گ
 یبرا تیخاصــ نیدهد که ا یانجام م یقو یســازداشــته و کن ن  یپوســت یســلوه ها دیبر تول یشــفرف

 است.  مناسب اریضخم بس یو جاجوش  یبرطرف کردن جا

  ویو ف لیمعروف کلرف اریباشـــــد و دو رنفرانه بســـــ یمها  یباکتر انویجزء ســـــ اهیگ نیا نیه چن
 اهانیه ه گ اتیه نام خون ســـــبز معروف بوده و حامل  ب ایدر دن لیداشـــــته که کلروک نیائیســـــ

بر کاهش خطر ابتدا  یباشد حامل مؤثر یرنگ م یرنفدانه آب کیکه  نیائی وسیشود و ف یشناخته م
 باشد. یکننده و کن ن ساز م میترم اریرنفدانه بس نیها است و ا سرطانبه 

 یمه  ارینقش بســ کیبرابر اســاناآ آهن داشــته که در ســوخت و ســاز متابرم 56از  شیجلبک ب نیا
دارد از  دانیاکســـــ یآنت یبرابر بلوبر 31   نیکند. ه چن یم یریپوســــــت جلوگ یو خراب یدارد و از زرد

بر  یشـــفات ریکرده و تأث یریپوســـت هســـتند جلوگ یریآزاد که حامل اصـــل پ یها  اهیراد لیتشـــ 
 کند. یم یریقرمز داشته و از بروز آنها جلوگ یاخشک کردن جوش ه

 یشـــود و برا یم A نیتامیبه و لیکاروئن دارد که در بدن تبد جیبرابر هو 25از  شیب نایجلبک اســـپرول
مؤثر  اریپوست اطراف چشم بس یشده و برا روکو چ نیاست و مانع چ یالزام اریسنمت پوست بس

 باشد . یم

نابود یریبرابر ذرت بوده که موجب جلوگ 20از  شیجلبک ب نیموجود در ا ریشـــــ  یها یباکتر یاز 
در  میپتاس ادیز اریبس تیظرف نیمؤثراست. ه چن اریو طراوت پوست بس یشده و بر  آبرسان دیما
به بافت ها شـــده و از شـــل شـــدن حتـــنت و پوســـت  یا چهیانقباضـــات ماه شیجلبک باحث افزا نیا

 کند . یم یریصورت جلوگ

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 کافه سبز ماسک جلبک دریاییروش استااده 
 

  پوست چرب :

 شستشوی پوست با شوینده مناسب -1

برای پوست چرب اگر چربی پوست کم است تونر مخصوص پوست چرب جلبک را توصیه می کنم و 
 ن خاک رس کافه ســبز اســتااده کنید.اپ جلبک یا صــابوصــابون اســ ر ازاگر چربی پوســت زیاد اســت 

بهتر اســـت میزان شـــســـتشـــو به اندازه ای باشـــد که چربی از بین برود و بیش از اندازه باحث خشـــ ی 
پوســت نشــود. ه چنین برای شــســتشــو با صــابون فق  کب  اصــل از صــابون را به پوســت صــورت 

 ثانیه الی یک دقیقه ماسا  دهید. 10سبت میزان چربی پوست، آغشته کنید و به ن

چند قطره آب  سپس وترکیب کنید آب  یقاشق غذا خور کیماسک را با  نینصب ساشه از ا -2
 به آن اضافه کنید.تازه   ویل

ســپس توســ  براش یا وســیله مناســب ، ماســک را به پوســت خود آغشــته کنید و چند دقیقه 
 پوستتان را ماسا  دهید.

 می شود و می توانید توس  آب سردماسک روی صورتتان خشک  قهیدق 20پس از گذشت  -3
 را بشویید.صورت خود 

بهتر اســـت بس از شـــســـتشـــوی کامل ، از کرم آبرســـان جلبک جهت آبرســـانی پوســـت خود  -4
ک زحاران کافه ســـــبز و اگر لاگر پوســـــتتان دچار لک اســـــت از کرم ضـــــد اســـــتااده کنید و 

 اکس کافه سبز استااده کنید.پوستتان نیاز به کن ن سازی و  جم دهی دارد از کرم بوت

 ساحت در مجاورت آفتاب نروید و از گرد و خاک و آلودگی فاصله بفیرید. 2ه چنین تا 

اســتااده کنید و از مزایای بینریر آن کامن گیاهی کافه ســبز اســک از این م مرتبه 4 یهاته ا -5
  بهره ببرید و به دوستان خود پیشنهاد بدهید.

 

 

 



 
 
 
 

  پوست  خشک :

 شستشوی پوست با شوینده مناسب -1

جلبک را توصیه می  خشکپوست کم است تونر مخصوص پوست  خش یاگر  خشک برای پوست
 استااده کنید.برای پاکسازی پوستتان کافه سبز  روغن نارگیلپوست زیاد است  خش یکنم و اگر 

از بین برود و بیش از اندازه باحث  فق  آلودگیبهتر اســـت میزان شـــســـتشـــو به اندازه ای باشـــد که 
 خش ی پوست نشود. 

چند قطره  سـپس وترکیب کنید  شـیر یقاشـق غذا خور کیماسـک را با  نینصـب سـاشـه از ا -2
روغن دور چشـــــم کافه ســـــبز یا روغن بناشـــــه و یا روغن زیتون ب ر و ه چنین چند قطره 

 به آن اضافه کنید. حسل

ســپس توســ  براش یا وســیله مناســب ، ماســک را به پوســت خود آغشــته کنید و چند دقیقه 
 پوستتان را ماسا  دهید.

 می شود و می توانید توس  آب سردماسک روی صورتتان خشک  قهیدق 20پس از گذشت  -3
 را بشویید.صورت خود 

بهتر اســـت بس از شـــســـتشـــوی کامل ، از کرم آبرســـان جلبک جهت آبرســـانی پوســـت خود  -4
ک زحاران کافه ســـــبز و اگر لاســـــتااده کنید و اگر پوســـــتتان دچار لک اســـــت از کرم ضـــــد 

 اکس کافه سبز استااده کنید.پوستتان نیاز به کن ن سازی و  جم دهی دارد از کرم بوت

 ساحت در مجاورت آفتاب نروید و از گرد و خاک و آلودگی فاصله بفیرید. 2ه چنین تا 

استااده کنید و از مزایای بینریر کامن گیاهی کافه سبز اسک از این م مرتبه 3الی  2 یهاته ا -5
  آن بهره ببرید و به دوستان خود پیشنهاد بدهید.

 

 

 

 

 



 
 
 
 

  :  ساسپوست  

 شستشوی پوست با شوینده مناسب -1

از حرق بهارنارنج یا اسطوخودوس برای شستشوی پوست خود توصیه می کنم   ساس برای پوست
به این صورت که اگر پوست چرب است چند قطره از تونر پوست چرب جلبک کافه استااده کنند.  

د و اگر پوســت خشــک اســت چند ییا بهارنارنج ترکیب و اســتااده کنســبز را با حرق اســطوخودوس 
 قطره روغن نارگیل یا آلبالو را با حرق اسطوخودوس یا گنب ترکیب و استااده کنید.

از بین برود و بیش از اندازه باحث  فق  آلودگیبهتر اســـت میزان شـــســـتشـــو به اندازه ای باشـــد که 
 خش ی پوست نشود. 

ترکیب  چای سبز دم کشیده خنک شده یقاشق غذا خور کیماسک را با  نینصب ساشه از ا -2
 به آن اضافه کنید. چند قطره حسلسبز و روغن دور چشم کافه چند قطره  سپس وکنید 

ســپس توســ  براش یا وســیله مناســب ، ماســک را به پوســت خود آغشــته کنید و چند دقیقه 
 پوستتان را ماسا  دهید.

 می شود و می توانید توس  آب سردماسک روی صورتتان خشک  قهیدق 20پس از گذشت  -3
را بشویید و بنفاصله یک تیبگ چای سبز دم کشیده سرد شده را روی پوست صورت خود 

 خود به آرامی ماسا  دهید.

بهتر اســـت بس از شـــســـتشـــوی کامل ، از کرم آبرســـان جلبک جهت آبرســـانی پوســـت خود  -4
ک زحاران کافه ســـــبز و اگر لاســـــتااده کنید و اگر پوســـــتتان دچار لک اســـــت از کرم ضـــــد 

 اکس کافه سبز استااده کنید.پوستتان نیاز به کن ن سازی و  جم دهی دارد از کرم بوت

 ساحت در مجاورت آفتاب نروید و از گرد و خاک و آلودگی فاصله بفیرید. 2ه چنین تا 

استااده کنید و از مزایای بینریر کامن گیاهی کافه سبز اسک از این م مرتبه 2الی  1 یهاته ا -5
  آن بهره ببرید و به دوستان خود پیشنهاد بدهید.

 

 

 



 
 
 
 

 نگیاتیل نیبر کوچک کردن منافذ پوســـت و ه چن ییبســـزا ریتأثکافه ســـبز جلبک دریایی ماســـک  
از  بروز  کک و مک و   ادیز دانیا کســــ یآنت لیباشــــد و به دل یم یقو اریبســــ نهیتامیپوســــت دارد . و

 باشد . یم یشود و ضد لک قو یپوست م میو ترم یو موجب کن ن ساز ن وده یریجوش جلوگ

 نیداده اســت به ه  لیتشــ  نی% آن را پروتئ70از  شیکه ب ایدر دن ســتیاهیتنها گ نایجلبک اســپرول
 نیدهد که ا یانجام م یقو یداشــته و کن ن ســاز یپوســت یســلوه ها دیبر تول یشــفرف یریتأث لیدل

 مناسب است .  اریضخم بس یجوش و جا یجا ردنبرطرف ک یبرا تیخاص

 یمه  ارینقش بس کیبرابر اساناآ آهن داشته که در سوخت و ساز متافورم 56از  شیجلبک ب نیا
 کند.  یم یریپوست جلوگ یو خراب یدارد و از زرد

و  دشـــــو یم  A نیتامیبه و لیارد که در بدن تبدبتاکاروتن د جیبرابر هو 25از  شیب نایجلبک اســـــپرول
 اریپوســت اطراف چشــم بســ یو چروک شــده وبرا نیاســت،مانع چ یالزام اریســنمت پوســت بســ یبرا

 باشد . یمؤثر م

 

 شناخت انوع پوست یکافه سبز برا یراهن ا

 

 پوست خشک -1

 یپوست یپوست     ل ها یزودرس     قرمز یریپ     یا ساس کشش پوست

 یپوست یا ساس خارش و اگزما

 

 :پوست خشک کافه سبز نیروت

 پوست ph میجهت تنر نیشستشو روزانه با تونر جلبک آستاگزانت.1

 مرتبه 3 یال 2استااده از کرم آبرسان جلبک روزانه .2

 چند قطره داخل ماسک E نیتامیه راه روغن و بهمرت 3 یماسک جلبک هاته ا.3

  ادیروغن ضد لک جلبک هرشب با ماسا  ز.4

 چشم و در خ  لبخند و اخم استااده شود ریکرم بوتاکس ز.5

 پوست بدن جهت کاهش سودا یمرتبه برا 2 یجلبک هاته ا دآبیماسک اس راپ سا .6

 



 
 
 
 

 پوست چرب -2

 پوست     منافذ باز یافتادگ  پوست شل        ادیز یصورت     جوشها یبراق

 

 پوست چرب کافه سبز: نیروت

 پوست ph میجهت تنر نایرولی.شستشو روزانه با تونر جلبک اسپ1

 مرتبه در هاته 3 یال 2پوست  ی.استااده از صابون اس راپ جلبک به نسبت چرب2

 کتازه  داخل ماس  ویمرتبه ه راه چند قطره آب ل 2 یا ته.ماسک جلبک و خاک رس ها3

 استااده شود شی ساس قبل از آرا یفق  در نوا کافه سبز زحاران  ضد لک.کرم 4

 مرتبه استااده شود 2 یهاته اش نت  ی.ماسک گچ5

 پوست بدن جهت کاهش سودا یمرتبه برا 2 یجلبک هاته ا دآبی. ماسک اس راپ سا6

 

 پوست مختل  -3

 خشک U هیچرب     نا  T هینا 

 

 پوست مختل  کافه سبز: نیروت

 پوست ph میجهت تنر نایرولی.شستشو روزانه با تونر جلبک اسپ1

 یمرتبه در هاته فق  در نوا  3 یال 2پوســـت  ی.اســـتااده از صـــابون اســـ راپ جلبک به نســـبت چرب2
 چرب

 داخل ماسک E نیتامیومرتبه ه راه چند قطره  2 یهاته ادریایی کافه سبز .ماسک جلبک 3

 استااده شود شیخشک قبل از آرا یر نوا فق  دکافه سبز زحاران  ضد لک.کرم 4

 مرتبه استااده شود 2 یهاته ا ای.ماسک پاپا5

 پوست بدن جهت کاهش سودا یمرتبه برا 2 یجلبک هاته ا دآبی. ماسک اس راپ سا6

 
 



 
 
 
 

 پوست  ساس -4

 و قرمز     سوزش و کم آب ریپذ بیآس     یخون یپوست نازک با رگها

 

 پوست  ساس کافه سبز: نیروت

 پوست ph میجهت تنر نایرولیروزانه با تونر جلبک اسپ .شستشو1

 چرب یمرتبه در هاته فق  در نوا  3 یال 2پوست  یبه نسبت چرب ری.استااده از صابون ش2

 داخل ماسک E نیتامیمرتبه ه راه چند قطره و 2 ی.ماسک جلبک  هاته ا3

 استااده شود ادی.کرم بوتاکس با ماسا  ز4

 مرتبه استااده شود 2 یاته اجلبک و طن ه ی.ماسک گچ5

 پوست بدن جهت کاهش سودا یمرتبه برا 2 یجلبک هاته ا دآبی. ماسک اس راپ سا6

 

 

 

کافه ســبز با  کیاتومات نیآنن یو توســ  مزاآ شــناســ دیکافه ســبز شــو تیوارد ســا دیتوان یشــ ا م
مربوط به مزاجتان را  یطب ســـنت یها هیپاســـه به چند ســـواه ، مزاآ خود را مشـــخت کرده و توصـــ

 .دیین ا افتیدر

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

آزاد و  یها  اهیاســـتااده شـــده که با  ذف راد نایرولیبنام اســـپ ییجلبک دارو یماســـک از نوح نیدر ا
پوست  یبرا  یر که ه فآهن و فسا م،ی، کلسE نیتامی، وB نیتامی، وA نیتامیو یباال ریداشتن مقاد

شل شدن  زپوست داشته و آن را جوان، شاداب و شااف خواهد کرد و ا یبرا یاست، آثار شفات یاتی 
 یکند و آنت یپوســـت را کند م یســـلوه ها یریپ نایرولیموجود در اســـپ  نیروزیکند. ت یم یریآن جلوگ
کار  نیپوســـت هســـتند به ا یریآزاد که مســـئوه پ یها  اهیبردن راد نیموجود در آن با از ب دانیاکســـ

 کند. یبرند و پوست را نرم و صاف م یم نیاز ب زیآکنه ها را ن یک ک کرده و  ت

В этом маска используется водоросль Спирулина,из нее удалены все свободные 

радикалы и  поэтому крем имеет высокий уровень витамина А, Б, Е и кальций, железа и 

фосфора ,все из которых жизненно важны для кожи. Еще крем обладает потрясающими 

эффектами для кожи и делает ее молодой, свежей и не позволяет  коже ослабевать. 

Тирозин в спирулине замедляет старение клеток кожи, а его антиоксиданты помогают 

уничтожать свободные радикалы, которые отвечают за старение кожи и даже устраняют 

угри и делают кожу мягкой и более гладкой. 

قناع الطحالب البحریة لشد البشرة غنی بال واد الطبیعیة التی تع ل حلى تجدید خنیا البشرة وشدها 
ا أکثر مرونة وصـــــحة وشـــــباباا. یأتی کافه ســـــبز قناع فیقاوم التجاحید والخطوط الدقیقة ویجعله
گرم ومناســب لج یع أنواع البشــرة ویطبق مباشــرة   100الطحالب البحریة لشــد البشــرة فی حبوة   

. ال ســـام لغلق البارد ثم الدافئ بال اء ویشـــطب دقیقة 30 – 15حلى بشـــرة نریاة ویترک فترة من 
وال ُیســـــبب أی آثار جانبیة للبشـــــرة وســـــهل التطبیق  الخارجی لنســـــتع اه وآمن الجودة حالی منتج

 واالستخدام.

In this mask, a kind of algae called Spirulina is used. By removing free radicals and having high 

levels of vitamin A, vitamin B, vitamin E, calcium, iron, and phosphorus, all of which are vital to 

the skin. Works wonders for the skin. The skin will be young, smooth and clear. Prevents skin 

from loosening. Spirulina tyrosine slows the aging of the skin cells. Antioxidants help to 

eliminate free radicals that are responsible for skin aging. They even eliminate acne and smooth 

the skin. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 


