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 ) seborrheicایسبوره درماتیت ی سر ممکن است در اثر خشکی پوست سر یا یک بیماری پوستی به نامشوره

) dermatitisصدفک، یا به طور معمول رشد بیش از حد  ایجاد شود. همچنین عوامل دیگری چون اگزما، بیماری

ب عجی ذکر این نکته برای شماشوند. شاید  ایجاد شوره توانند باعثمی)malassezia ( ماالسزیا قارچی به نام

تواند از بین بردن شوره سر می .قرار بگیرید طور ناگهانی در معرض ابتال به شورهباشد، اما ممکن است شما نیز به

تجربه تواند آن را در زندگی های بدی باشد که یک فرد میتواند یکی از تجربهکمی سخت باشد و شوره سر هم می

های جدید روند و الیهو از بین می آورندتر را باال میهای قدیمیپوست سر به خاطر آنکه الیه الیه است، الیه .کند

افتد که به شوره زدن تر میتر و شدیدبعضی افراد این اتفاق بسیار سریعحال در  ؛شوندو تازه جایگزین آن می

  .معروف است

 ) zincپریتیون روی شامل شامپوهای مختلفی است، برخی از این شامپوها حاوی ی سرهای دارویی شورهدرمان

) pyrithioneکتوکونازول دارای برد؛ برخیها را از بین میاکتریها و بهستند که قارچ ) ketoconazole(

 )selenium sulfide (برد؛ بعضی از آنها شامل قیر و سولفید سلنیوم هستندها را از بین میهستند، که قارچ

ی کنندهشوند و برخی نیز دارای اسید سالیسیلک هستند که برطرفکه مانع از خشکی پوست روی جمجمه می

 .های طبیعی درمان شوره سر آشنا شویمخواهیم با روشی سر است. اما در این نوشته میپوسته

 آسپرین -1

که در بسیاری از شامپوهای مخصوص درمان شوره سر سپرین شامل ترکیبات فعالی به نام اسید سالیسیلک است آ

دو عدد آسپرین را پودر کرده و به شامپوی خود اضافه کنید. بگذارید  ی سر،وجود دارد. برای کنترل شوره و پوسته

دقیقه روی موهایتان بماند، سپس آن را خوب آب بکشید و مجددا موها را با شامپوی ساده  ٢الی  ١این ترکیب 

  .بشویید

 ی چایروغن بوته -2

ی سر گیری در رفع شورهی چای هستند، به طور چشمیک پژوهش نشان داد شامپوهایی که حاوی روغن بوته

 .ی چای به شامپوی مورد عالقه خود، شوره را رفع کنیدتوانید با افزودن چند قطره روغن بوتهمؤثرند. می



 

 شیرینجوش -3

ها و خارش سر به شما کمک کند. موهایتان را مرطوب رهایی از شر پوستهتواند در می مواد موجود در آشپزخانه

شیرین را روی آن بمالید. سپس شامپو را روی موهایتان بریزید و بالفاصله آن را با آب کنید و یک مشت جوش

پوست برد. ممکن است در ابتدا سر هستند از بین می هایی را که عامل ایجاد شورهشیرین قارچبشویید. جوش

کند. استفاده از پوست سر چربی طبیعی خود را بازیابی می سرتان کمی خشک شود اما بعد از چند هفته،

 .کندتان میی سر خالصهشود و هم از شر پوستشیرین هم موجب نرمیِ موهایتان میجوش

 درمان شوره سر به کمک آب لیمو -4
لیمو را روی موهایتان ! کافی است دو قاشق غذاخوری آبتواند در یخچال هم پیدا کرددرمان شوره سر را حتی می

لیمو را در یک فنجان آب بریزید و آن را روی موها خوری آببریزید و آن را ماساژ بدهید. سپس یک قاشق چای

کشی نمایید. این کار را روزانه انجام دهید تا شوره سر رفع شود. خاصیت اسیدی لیمو باعث ریخته و سپس آب

 .کندشود که به رفع شوره کمک میپوست سر می PH دنمتعادل ش

 

 

 :ی سیبسرکهدرمان شوره سر به کمک  -5



 

دهد و مانع از رشد مُخمرها در پوست سر را تغییر می PH ی شوره سر، میزانکنندهعنوان درمانی سیب بهسرکه

ی سیب را با یک چهارم فنجان آب مخلوط کنید و آن را در یک قوطی شود. یک چهارم فنجان سرکهپوست می

دقیقه الی یک ساعت صبر کنید  ١۵اسپری بریزید و به موهایتان اسپری کنید. موهایتان را در یک حوله بپیچید و 

 .و بعد موها را بشویید. این کار را دو بار در هفته انجام بدهید

 

 ها در از بین بردن شوره سرشامپوهای براق کننده و تاثیر آن -6

سته شود پوست سر شما خشک شود و پواند که باعث میا از مواد شیمیایی مضر تشکیل شدهبرخی از شامپوه

درصد آب  90 تا 80حالی است که شامپو براق کننده مفید است! برخالف سایر شامپوها ، از  پوسته شود. این در

گاهگاهی  این شامپوکند. استفاده از پوست سر کمک میتشکیل شده است و مواد فعال آن برای رفع مشکل ایجاد 

 .های مو خالص شویدکند تا از باقی مانده، گریس و ناخالصیبه شما کمک می
ساژ دهید مقدار کمی شامپو روی دستان خود بریزید و سپس آن را روی پوست سر مرطوب خود بمالید. آن را ما

وی سر بماند. شامپو را قبل از استفاده از نرم کننده بر روی پوست دقیقه بر ر ٢-١تا به خوبی کف کند و بگذارید 

ه برای استفاده شامپو مهم است. شامپو براق کنند سر خود کامالً بشویید. استفاده از نرم کننده پس از هر جلسه

 .یک یا دو بار در هفته طراحی شده است



 

 عسل و دارچین از بین بردن شوره سر -7

ها و سایر ک مرطوب کننده عالی است و میکروباز عسل و دارچین روی پوست سر خود استفاده کنید! عسل ی

گردش  یش، افزاهای پوست سردارچین به از بین بردن ناخالصیر کند. از طرف دیگهای دیگر را کنترل مییکثیف

 .کندخون و تحریک رشد مو کمک می

ی قاشق غذاخور ١قاشق غذاخوری عسل و یک قاشق چای خوری پودر دارچین با  ١توان با مخلوط کردن می

اده و موهای ماساژ د عسل و دارچین استفاده کرد. پوست سر خود را به آرامی روغن زیتون در یک کاسه از معجزه

 توانید از شامپو استفاده کنید. همیشه از عسل خام استفادهدقیقه بشویید. در صورت لزوم می 0٢-١۵خود را بعد از 

کند. چنین یا حفظ م، مواد معدنی و خاصیت درمانی رهاها، ویتامینها، آنزیمکنید! زیرا حداکثر آنتی اکسیدان

ر( کمک سهای سفید پوست و به از بین بردن شوره سر )پوستهاه خواهد داشت عسلی نتایج بسیار خوبی به همر

 .کندکرده و با ریزش مو نیز مبارزه می

 

 شویهدهان -8



 

ی حاوی شویهبرای درمان شوره سرِ شدید، موهایتان را با شامپوی همیشگی بشویید و سپس آن را با یک دهان

شویه دارای خواص ضد قارچی است که مانع از ایجاد کنید. دهان ی مو استفادهکنندهالکل آب بکشید. سپس از نرم

 .شودشوره سر می

رود و بوی خوبی نیز دارد. قبل از روغن نارگیل یک درمان آزموده شده و مناسب برای شوره سر به شمار می

قاشق غذاخوری از روغن نارگیل را روی موهایتان بریزید، آن را ماساژ بدهید و اجازه  ۵تا  ٣وشوی موها، شست

توانید از شامپویی استفاده کنید دهید یک ساعت روی سرتان بماند. سپس سرتان را با شامپو بشویید. همچنین می

 .که حاوی روغن نارگیل باشد

 نمک -9

شود. مقداری نمک روی موهایتان بپاشید، باعث رفع شوره می پاشیدن نمک به موها قبل از استفاده از شامپو،

ی شود و موها آمادهی سر به این ترتیب رفع میسپس موها را ماساژ بدهید، خواهید دید که خشکی و پوسته

 .وشو خواهند بودشست

 ورا آلوئه-10

ورا موجب تسکین خارش  آلوئهکنندگی ورا از شر خارش سر رها شوید. خاصیت خنک با ماساژ دادن موها با آلوئه

 .خواهد شد

 سیر -11

شود که عامل ایجاد شوره سر هستند. سیر را له کنید و آن هایی میخواص ضد میکروبی سیر موجب دفع باکتری

وشو، توانید آن را با عسل مخلوط کنید و قبل از شسترا روی پوست سر بمالید. برای اجتناب از بوی بد سیر، می

 .خلوط ماساژ بدهیدموها را با این م

 روغن زیتون -12

روغن زیتون یک درمان سنتی برای شوره سر است. ده قطره روغن زیتون را روی سرتان ریخته و آن را ماساژ 

سپس موها را با حوله بپیچید و اجازه دهید تمام شب روی سرتان بماند و هنگام صبح موها را با شامپو  دهید،

توانید از شامپویی که حاوی روغن زیتون باشد، استفاده تر هستید، میتر و سریعسادهبشویید. اگر به دنبال راهکاری 

 .کنید


