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5.950 (p<0.01)

“ШИСО” ИЖ БҮРДЛИЙН ХӨГШРӨЛТИЙН ЭСРЭГ ТОСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ“Шисо” хөгшрөлтийн эсрэг
нүүрний тос 

/Улаан буудайн уураг, Шисо болон улаан цайны хандтай/

Чийгшүүлэгч будааны хивэг, шар буурцагны уураг, улаан цай болон, 
шисо ургамлын хандтай тос нь арьсыг чөлөөт радикалаас хамгаалан 
цусны эргэлтийг хурдасган эрт хөгшрөлтөөс чөлөөлж, арьсыг 
залуужуулна. Арьсыг нарны 2 төрлийн хэт ягаан туяа болох UVA, 
UVB-гээс хамгаалж, нарны хортой туяанаас үүсэх арьсны харшилаас 
сэргийлж, эмчилнэ. Хэт их тослоггүй тул арьсыг хэт тослогжуулж 
арьсны нүх сүвийг бөглөхгүй. Сарын хугацаанд өдөрт 2 удаа тогтмол 
хэрэглэсний дараа хийсэн судалгааны үр дүнд үрчлээ 31.3% буурсан 
нь шинжилгээгээр батлагдсан.

Францын арьсны эксперт ноён Фабрис Перин арьсны үрчлээ 
багасгахад үзүүлэх “Шисо” хөгшрөлтийн эсрэг тосны нөлөөг 
тодруулахаар судалгаа шижилгээ явуулсан байна. Судалгааны үр 
дүн үрчлээ эрчимтэй багасч байгааг нотолжээ. 

“Шисо” хөгшрөлтийн эсрэг тосны найралгад будааны хивэг 
чийгшүүлэх үйлчилгээтэй шар буурцаг, шисо, улаан цайны ханд, 
сарнайн хүчил, линеолын, глицерины уураг, перилла, дихайд, феноль 
агуулагддаг. Будааны хивэгний ханд, шар буурцагны эрдэс, улаан 
цай нь арьсны колагений ялгарлыг идэвхжүүлэн арьсыг чангаруулж, 
залуужуулан өнгийг сэргээх үйлчилгээтэй. Арьсны үрчлээг эрчимэтэй 
багасган чөлөөт радикалаас хамгаалж гүн чийгшил үзүүлнэ.

“Шисо” хөгшрөлтийн эсрэг тосны үйлчилгээг экспертүүд
өндрөөр үнэлжээ.

“Шисо” хөгшрөлтийн эсрэг тос нь чийгшүүлэх үйлчилгээтэй будааны хивэг, шар буурцаг, шисо, улаан 
цайны хандтай. Энэ тосыг 28 хоногт өдөрт 2 удаа тогтмол хэрэглэсний дараа нүүрний гүн үрчлээтсэн 
хэсгийн үрчлээ гайхалтай буурч 31.3% <0.01 хувиар багассан гэсэн лабароторын шинжилгээ гарчээ. 

График 1. Танныг “Шисо” хөгшрөлтийн эсрэг тосны арьсанд үзүүлэх нөлөөлөл шинжилгээгээр батлагдсан. 
Будааны хивэг, шар буурцаг, шисо, улаан цайны хандтай тосыг хөлний үрчлээтэй хэсэгт түрхэж туршихад 
0.05%-иар үрчлээг бууруулсан үр дүн шинжилгээгээр илэрсэн байна. Энэ нь нүүрний гүн үрчлээтэй хэсгээс 
0.04%-иар илүү нөлөөлсөн үр дүнтэй байна. Энэ туршилтад мөн л 28 хоногийн туршид өдөрт 2 удаа 
хэрэглэсний дараах шинжилгээний үзүүлэлт юм. 

Зураг 1-т зүүн хөлний арьсыг тос хэрэглээгүй 
үеийн туршилтад хамруулж, тос хэрэглэснээс 28 
хоногийн дараа баруун хөлний арьстай 
харьцуулсан. Туршилтын 28 хоногт тосыг 
хэрэглэсэн баруун хөлний үрчлээ 31.3%<0.01 
хувиар багассан. Тосыг түрхсэн болон түрхээгүй 
арьсны үзүүлэлтийг зураг болон хүснэгтээс 
харна уу. 

Зураг 1

ӨМНӨ НЬ 28 ХОНОГИЙН ДАРАА

** Таннын “Шисо” хөгшрөлтийн эсрэг тос нь 
   туршилтанд хамрагдсан бүх хүнд тохирсон.

Зүүн хөлний арьс

28 хоногийн дараах үзүүлэлт

Арьсны өөрчлөлт

28 хоногийн дараах үзүүлэлт

Үрчлээтсэн хэсэг /баруун хөлний арьс/

Гүн үрчлээтсэн арьс

Үрчлээ 31.3% буурсан

* Туршилтанд оролцогсдын 82.4%-д үр дүнгээ түргэн өгч, үрчлээ их хэмжээгээр багассан байна.
* Дээрхи туршилтыг Францын Spincontrol Asia Co.,Ltd -ийн арьс шинжилгээний тасагт 17 хүний 
арьсанд явуулсан байна.


