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سال سوم  - خرداد 1400 - شماره بیست و یکم

طبیعت دارو
ماهنامه سراسری پوست، مو و زیبایی



خواص ژل شستشوی آلوئه ورا  
method برای زیبایی پوست

گیاه فوق العاده مفید آلوئه ورا از زمان های قدیم به عنوان یک درمان دارویی 
گیاهی مورد توجه بوده است.نه تنها به تغذیه بدن کمک میکند ، بلکه هضم را 
آسان تر می کند، و با وجود مواد مغذی مفید باعث تقویت عملکرد سیستم ایمنی 
اما همچنین می تواند به صورت موضعی برای بهبود سالمت و  بدن می شود، 

زیبایی صورت، پوست، مو و دیگر موارد استفاده شود.

از آن استفاده می شود، ژل،  برای شستشو صورت  بهترین جایگزین هایی که  از 
فوم صورت یا فیس واش است. فیس واش ها برخالف صابون ها، ساختاری بسیار 
مالیم دارند و با پوست سازگار هستند که استفاده از آن ها باعث می شود تا پوست 

رطوبت خود را حفظ کند.

ویژگی ها:
حاوی عصاره خالص آلوئه ورا

پاک کننده عالی پوست
تغذیه کننده پوست
روشن کننده پوست

مرطوب کننده پوست
تنظیم چربی پوست

تسکین دهنده پوست
برای شستشوی روزانه

مناسب انواع پوست
برای بانوان و آقایان



نحوه استفاده:
برای استفاده از ژل شستشو در قدم اول باید صورت 
از ژل  با آب مرطوب کنید، سپس مقداری  را  خود 
صورت  پوست  به  و  ریخته  دست  کف  را  شستشو 
از چند دقیقه  آرامی ماساژ دهید. پس  به  بمالید و 
ببرید.  لذت  خود  لطیف  پوست  از  و  بشویید  را  ژل 
نکته قابل توجه آنکه توصیه می شود پس از استفاده 
استفاده   Method آبرسان  کرم  از  ژل شستشو  از 

کنید تا پوست طراوت خود را حفظ کند.
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فهرست

ماهنامه سراسری محصوالت 
شرکت طبیعت دارو

بررسی انواع واکسن کرونا و میزان اثربخشی و شرایط 

نگهداری

پوست  بر  تاثیری  چه  روحی  ناراحتی  و  استرس 

انسان دارد؟

بیماریهایی که در اثر تداخل ذهن و پوست ایجاد 

می شوند چه بیماریهایی هستند؟

آیا بچه ها هم در اثر استرس دچار بیماری های پوستی 

می شوند؟

ویتامین ث می تواند ناجی مراقبت از پوست شما 

در ماه های سردتر باشد

دشمنان پوست

روش شامپو کردن

سیستم ایمنی خود را تقویت کنید

افراد درگیر آلرژی بهاری حتما بخوانند

مکمل های کالژن

آیا مصرف میوه و قند موجود در آن باعث پوسیدگی 

دندان می شود ؟

لوازم آرایشی وگان چیست؟

مراقبت از ابروها
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سخن سردبیر
محصوالت این شرکت با نام تجاری گادس متد با استفاده از عصاره گیاهان دارویی در زمینه مراقبت از پوست و مو با الهام از 
طبیعت می باشد. هدف ما تاثیر مثبت در علم زیبا شناسی با استفاده از ترکیبات منحصر به فرد شناخته شده و اثربخشی که 
گیاهان به ما هدیه می دهند می باشد. ما معتقدیم که طبیعت بهترین هنرمند زیبایی است . به همین دلیل است که به طور 

مداوم تالش میکنیم تا استفاده از مواد طبیعی را به طور مداوم ، هر زمان که امکان پذیر است افزایش دهیم.
تعهد ما به ارائه محصوالت با کارایی و کیفیت باال ، با استفاده از علم گیاه شناسی است که برای همه ما مفید است.

بهمن نوروزی
مدیرعامل شرکت طبیعت دارو

 AHA15% Serum

سرم الیه بردار متد 
 - ایجاد بافتی شاداب و تازه برروی پوست 

 - جلوگیری از پیری ، رطوبت رسان و تغذیه 

کننده عمقی پوست 

 - کاهش آثار به جا مانده از آکنه و جوش 

های پوستی 

 - رفع تدریجی لک و تیرگی های پوست

 -  از بین برنده سلول های زبر و مرده پوست 

 - جلوگیری از ایجاد چین و چروک
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ویروس  گسترده  شیوع  به  توجه  با 
شرکت های  جهان،  سراسر  در  کرونا 
مختلف در تالش بوده اند واکسن های 
بیماری  این  با  مقابله  برای  موثری 

تولید کنند.
باعث  جهان  در  کرونا  ویروس  شیوع 
فوت تعداد زیادی از مردم جهان شده 
کشورها  از  بسیاری  بنابراین  است 
محدودیت های  که  این  بر  عالوه 
کردند،  اعمال  شدیدی  کرونایی 
برای  مؤثر  واکسنی  تولید  درصدد 
مقابله با بیماری کووید _1۹ برآمدند. 
در ادامه به معرفی و بررسی تعدادی 
این  در  شده  تولید  واکسن های  از 

زمینه می پردازیم:

واکسن فایزر_ بیون تک

تکنولوژی  از  استفاده  با  فایزر که  واکسن 
mRNA تولید شده است، پس از ورود 
به بدن، سیستم ایمنی را تحریک می کند 
تا پادتن تولید کند و فرد در برابر بیماری 

کووید _19 ایمن شود. 
واکسن فایزر باید در دو دوز و دو نوبت و 
با فاصله زمانی حداقل 21 روز و حداکثر 

۶ هفته تزریق شود. 
شده،  انجام  آزمایشات  نتایج  به  توجه  با 
درصد   95 واکسن  این  اثربخشی  میزان 
اعالم شده است و باید در دمای منفی ۶0 
نگهداری  سانتی گراد  درجه   80 منفی  تا 

شود. 
بر خالف تصور برخی افراد، این واکسن بر 

DNA و ژنتیک افراد تأثیری ندارد.

واکسن مدرنا
 mRNA واکسن مدرنا نیز از تکنولوژی
از  بخشی  روش  این  در  می کند.  استفاده 
کد ژنتیکی ویروس وارد بدن انسان شده، 
به سلول ها متصل می شود و با القای نوعی 
تحریک  را  بدن  ایمنی  سیستم  پروتئین، 
از  و  کرده  تولید  بادی  آنتی  تا  می کند 
بدن در برابر ابتالی بیماری کووید _19 

محافظت کند. 
فاصله  با  و  در دو دوز  باید  مدرنا  واکسن 
زمانی حداقل 28 روز تزریق شود. به نظر 
ذکر  واکسن  کارآیی  میزان  که  می رسد 
دمای  در  باید  و  است  درصد   94.1 شده 
بین منفی 15 تا منفی 25 درجه سانتی 

گراد نگهداری شود.

واکسن آسترازنکا_ آکسفورد

بخشی  آسترازنکا  واکسن  تولید  هنگام 
یک  داخل  کرونا  ویروس  ژنتیکی  کد  از 
ویروس سرماخوردگی غیرفعال شده قرار 

داده می شود. 
فرد  بدن  ایمنی  سیستم  صورت  این  در 
تحریک  واکسن  این  دریافت  از  پس 

می شود و آنتی بادی تولید می کند. 
از تحریک  این ویروس ضعیف شده پس 
می شود.  دفع  بدن  از  ایمنی  سیستم 
واکسن آسترازنکا باید در دو دوز با فاصله 
زمانی بین هشت تا 12 هفته تزریق شود. 
هر چه فاصله بین دو نوبت تزریق بیشتر 
افزایش پیدا  باشد، ایمنی ایجاد شده نیز 

می کند. 
 ۶3.9 واکسن  این  تأثیرگذاری  میزان 
تا  دو  بین  دمای  در  باید  و  است  درصد 

هشت درجه سانتی گراد نگهداری شود.

 واکسن جانسون اند جانسون

واکسن جانسون اند جانسون از آدنوویروس 
غیرفعال شده به عنوان حامل کد ژنتیکی 

ویروس استفاده می کند. 
پس از گذشت دو هفته از تزریق واکسن، 
 19_ بیماری کووید  برابر  ایمنی الزم در 
تنها  واکسن  این  می شود،  ایجاد  بدن  در 
می شود  تزریق  نوبت  یک  و  دوز  یک  در 
است.  درصد   ۶۶.3 آن  کارآیی  میزان  و 
جانسون  واکسن  که  است  شده  توصیه 
اند جانسون در دمای دو تا هشت درجه 

سانتی گراد نگهداری شود. 
افراد  برای  واکسن  این  عضالنی  تزریق 
گرفته  قرار  تأیید  مورد  سال   18 باالی 

است.

واکسن اسپوتنیک وی

وی،  اسپوتنیک  واکسن  تولید  منظور  به 
یک  در  کرونا  ویروس  پروتئین  از  بخشی 
البته  آدنوویروس زنده قرار داده می شود. 
در  بیماری زایی  قابلیت  آدنوویروس  این 
به  ورود  از  فقط پس  و  ندارد  انسان  بدن 
بدن، سیستم ایمنی را تحریک می کند تا 
برای ایجاد ایمنی در برابر بیماری کووید 

_19، آنتی بادی تولید کند. 
فاصله  با  و  دوز  دو  در  باید  واکسن  این 
در  و  شود  تزریق  هفته  چهار  حداقل 
دمای بین دو تا هشت درجه سانتی گراد 
واکسن  کارآیی  میزان  شود.  نگهداری 
اسپوتنیک وی 91.۶ درصد گزارش شده 

بررسی انواع واکسن کرونا 
و میزان اثربخشی و شرایط نگهداری
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واکسن نواواکس

نواواکس،  واکسن  تولید  فرآیند  در 
قسمتی از پروتئین ویروس به گونه ای 
آسیبی  که  است  شده  داده  تغییر 
ترکیبات  با  و  باشد  نداشته  بدن  برای 
سیستم  کننده  تقویت  شیمیایی 
ایمنی ترکیب شده است بنابراین پس 
برابر  در  بدن  واکسن،  این  دریافت  از 

ویروس کرونا ایمن می شود. 
این واکسن نیز در دو دوز و با فاصله 
و  می شود  تزریق  هفته  سه  زمانی 
درصد   95.۶ آن  تأثیرگذاری  میزان 

است. 
واکسن نواواکس باید در دمای بین دو تا 
 هشت درجه سانتی گراد نگهداری شود.

واکسن کواکسین

برای تولید واکسن کواکسین از ویروس 
است  استفاده شده  فعال شده ای  غیر 

که باعث بروز بیماری نمی شود.
 این واکسن نیز در دو دوز و با فاصله 
و  می شود  تزریق  هفته  چهار  زمانی 
دوز  تزریق  از  هفته پس  دو  آن  تأثیر 

دوم واکسن آغاز می شود. 
این  می توانند  سال   18 باالی  افراد 
میزان  و  کنند  دریافت  را  واکسن 
است.  درصد   81 نیز  آن  تأثیرگذاری 
واکسن  دریافت  رایج  جانبی  عوارض 
کواکسین شامل درد در محل تزریق، 
و  تهوع  حالت  تب،  سردرد، خستگی، 
استفراغ می شود. این واکسن نیز باید 
در دمای بین دو تا هشت درجه سانتی 

گراد نگهداری شود.
 

واکسن سینوواک

سینوواک،  واکسن  تولید  منظور  به 
شده  فعال  غیر  ویروس  از  قسمتی 
قرار  میمون  نوعی  کلیه  سلول  داخل 
می شود.  بدن  وارد  و  است  شده  داده 
از  پس  افراد  بدن  ایمنی  سیستم 
دریافت این واکسن، آنتی بادی تولید 
می کند و خطر ابتال به بیماری کووید 
واکسن  می دهد.  کاهش  را   19_
سینوواک در دو نوبت و با فاصله زمانی 
و  می شود  دریافت  هفته  دو  حداقل 
میزان کارآیی آن 50.4 درصد گزارش 
شده است. این واکسن باید در دمای 
گراد  سانتی  درجه  هشت  تا  دو  بین 

نگهداری شود.

واکسن سینوفارم

تولید  برای  رفته  کار  به  تکنولوژی 

کاربرد  برای دهه ها  واکسن سینوفارم 
از  بخشی  که  طوری  به  است،  داشته 
ویروس غیر فعال شده وارد بدن فرد 
را  او  بدن  ایمنی  سیستم  می شود، 
تولید  بادی  آنتی  تا  می کند  تحریک 
بیماری  ابتالی  برابر  از فرد در  کند و 
محافظت کند. تزریق این واکسن برای 
تأیید شده  تا 59 سال  بین 18  افراد 
به  مربوط  مطالعات  نتایج  البته  است، 
افراد باالی سه سال نیز امیدوار کننده 
بیشتر  بررسی  به  نیاز  اما  است،  بوده 
دو  در  باید  سینوفارم  واکسن  دارد. 
نوبت با فاصله زمانی بین سه تا چهار 
هفته تزریق شود و میزان تأثیرگذاری 
اعالم شده  درصد   8۶ تا   79 بین  آن 
دمای  در  باید  واکسن  این  است. 
گراد  سانتی  درجه  هشت  تا  دو  بین 

نگهداری شود.
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استرس و ناراحتی روحی چه تاثیری بر پوست انسان دارد؟ما

دکتر ادیبی متخصص پوست و مو در 
اصفهان:

می  داریم  خود  درون  در  ما  که  احساساتی 
تواند برآنچه ما در ظاهر به نظر می رسیم اثر 
داشته باشد. تمام وقایعی که از نظر عاطفی بر 
احساس آرامش و خوب بودن ما اثر بگذارد 
با  تواند  می  استرس  و  اضطراب  افسردگی، 
مشکالت مو و ناخن و پوست ما مرتبط باشد.

بر  روانپزشکان  و  پوست  متخصصین  کلیه 
ارتباطی که بین ظاهر ما و احساسات درونی 
ما وجود دارد واقفند. بارها دیده ایم که هر 
گاه دختر 13 ساله ما عصبی می شود شروع 
به کندن و دستکاری پوست خود می کند. 
بیماری های پوستی صدف تاثیر به سزایی در 

روحیه ی ما دارد.
پسر 15 ساله ما در زمان هایی که دچار عود 
اگزمای پوستی )حساسیت پوست( می شود 
دیگر حاضر نیست به راحتی در جامعه ظاهر 
شود و هرگاه فرزند نوجوان شما دچار افکار 
یا  سر  موهای  کندن  با  فقط  شود  وسواسی 
ابروی خود از شر این افمار وسواسی راحت 
از  اندکی  مثالهای  فقط  موارد  این  می شود 
مثاالی متعددی هستند که نشان می دهد 
اند.  مرتبط  هم  با  شدت  به  پوست  و  ذهن 
بسیاری بیماریهای پوستی مثل آکنه )جوش 
لک  و  پسوریازیس  اگزما،  کهیر،  صورت(، 
روان  و  ذهن  در  هایی  ریشه  دارای  پیس  و 

هستند.
استرس اعضا مختلف بدن انسان را به شیوه 
های مختلف متاثر می کند. در واقع در افراد 
مختلف اعضایی از بدن که به استرس پاسخ 
بیماران  برخی  در  است  متفاوت  دهند  می 
استرس باعث سردرد و میگرن می شود در 
برخی باعث درد معده و حتی زخم معده می 
شود. در برخی تعریق پوست را افزایش می 
دهد یا باعث وقوع ضایعات پوستی می شود 
و در برخی مولد مشکالت قلبی و حتی مرگ 

ناگهانی می شود.
مطالعات نشان داده است که پوست انعکاس 
خوبی از استرس های درونی است و حداقل 
30درصد بیماران با مشکالت پوستی دارای 
یک مشکل روانپزشکی زمینه ای هستند که 
اغلب در ویزیت اول بیمار پنهان می ماند اما 

در صورتی که کشف و درمان شود می تواند 
وضعیت  بهبود  در  وی  وق  مثبت  بسیار  اثر 

پوستی بیمار بگذارد.
استرس گاهی باعث عود بیماری پوستی می 
شود و گاهی باعث وقوع رفتارهایی می شود 
پوستی  بیماری  ظاهر  شدن  بدتر  باعث  که 
است مثال فرد مبتال به جوش صورت در اثر 
دستکاری  را  خود  بیشتر جوشهای  استرس 
بیشتر  را  خود  پوستی  ضاعات  یا  کند  می 
و  وقوع جوشگاه  باعث  که  دهد  می  خارش 

گسترش بیشتر مشکل است.
هر گاه به طور توام بیماری پوستی و استرس 
زمینه ای بیمار را درمان کنیم پوست اغلب 
سریعتر و کاملتر درمان می شود، زیرا اثرات 
سوء استرس برداشته می شود و این امر باعث 
کاهش سطح اضطراب عمومی بیمار و ایجاد 

احساس بهتری نسبت به خود در وی است.
در مطالعات دیده شده که هرگاه بیماران از 
پوست خود راضی هستند و از نظر خودشان 
چهره جذابی دارند در سایر جنبه های زندگی 
خود مثل زندگی خانوادگی، کار، ازدواج و روابط 
اجتماعی هم بهتر عمل می کنند در مطالعه 
ای که دکتر فرید در سال 2008 در رابطه با 
اثر تزریق آمپول های ضد چروک )موتوکر( 
داد. انجام  فرد  زندگی  های  جنبه  سایر   به 

مشخص شده که هنگامی که فرد جوانتر به 
نظر می رسد در 29 درصد موارد دچار کاهش 
سطح اضطراب زمینه ای و در سال 3۶ درصد 
 موارد باعث احساس آرامش بیشتر در وی است.
استرس با چه مکانیسمی بر پوست اثر 

می کند؟
1- استرس بر ظاهر فرد از جنبه های مختلف 
اثر می کند. در قدم اول پوست را حساستر و 
دارای واکنش پذیری بیشتر می کند. استرس 
باعث ایجاد جوشهای مقاوم تر و التهابی تر 
نامنظم می  می شود.ناخن ها را شکننده و 
و  کهیر  شدن  بدتر  مو،  ریزش  باعث  کند. 

تعریف بیش از حد است.
2- بیماران دچار استرس به پوست خود بی 
توجهی می کنند و گاهی پوست خود را مورد 
آزاد قرار می دهند. در بهداشت و مراقبت موها 
کوتاهی می کنند و با خراش دادن یا مالش 
بیش از حد و خاراندن پوست آن را تخریب 

و زخمی می کند. در واقع استرس می تواند 
خارش  تشدید  معیوب  سیکل  ایجاد  باعث 
شود. پوست  مکرر  خراشیدن  و  خاراندن   و 

مانند  هورمونهایی  استرس  اثر  در   -3
کورتیزول در بدن ترشح می شود که باعث 
افزایش ترشح چربی یا عود جوشهای صورت 

و بدن می شود.
4- پوست اولین سد دفاعی بدن است و به 
عنوان یک سد فیزیکی و نیز به عنوان اولین 
محل حضور سلولهای دفاعی برای مبارزه با 
زا  باکتری ها و ویروس ها و عوامل عفونت 
عمل می کند. استرس می تواند باعث افزایش 
شدن  فعال  نیز  و  دفاعی  سلولهای  تعداد 
نابجای آنها در پوست شده و در نتیجه باعث 
وقوع واکنش های خود ایمنی مثل حساسیت 
سرشتی پوست و بیماری پسوریازیس)صدف( 
گردد و بیماریهای التهابی پوست را عود دهد.

و  پس  و  لک  وقوع  در  تواند  می  استرس 
طاسی سکه ای یا منطقه ای که بیماریهای 
خود ایمنی هستند موثر باشد. استرس می 
تواند باتخریب سد دفاعی پوست باعث کاهش 
مقاومت پوست نسبت به عفونتها شود. به عالوه 
باعث تشدید  با تخریب الیه محافظ پوست 
از دست رفتن آب از پوست و افزایش نفوذ 
 عوامل محرک و حساسیت زا به پوست شود.

تمایز  و  تقسیم  رشد،  تواند  می  5-استرس 
دهد  کاهش  پوست  در  را  جدید  سلولهای 
پوست  به  مناسب  مانع خونرسانی  به عالوه 
شود. در نتیجه بازسازی سلولها و پاکسازی 
اختالل  آنها دچار  از سطح  آزاد  رادیکارهای 
رنگ  و  پیری  فرآیند  تسریع  باعث  و  شده 

پریدگی پوست ما گردد.
۶- هرگاه بدن؛ تحت استرس است با تولید 
هورمونهای خاص باعث تولید چربی بیش از 
حد در سطح پوست و ایجاد اختالل در سیستم 
نتیجه  در  شود  می  خون  جریان  و  لنفاوی 
بیماریهای پوستی مانند آکنه )جوش صورت( 
را عود می دهد و حلقه های تیره اطراف چشم 
ایجاد می کند. اطراف چشم  آلودگی   و پف 

سرکوب  که  اند  کرده  مشاهده  دانشمندان 
استرس  جریان  در  که  هورمونهایی  برخی 
بهتر  کیفیت  ایجاد  باعث  شود  می  ترشح 

پوست افراد است.
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این بیماریها را می توان به ۳ گروه تقسیم کرد
گروه اول

تظاهرات  و  هستند  پوستی  واقع  در  که  بیماریهایی 
جلدی دارند اما به وضعیت های روحی فرد پاسخ می 
دهند. بیماریهای پوستی که در اثر استرس بدتر می 
بیماری  و  پوستی(  اگزما)حساسیت های  شوند مثل 
پسوریازیس )بیماری صدف که لکه های قرمز برجسته 
پوستی همراه با پوسته ریزی های شدید به خصوص 
در سر و زانو و آرنج مشخص می شود( از این گروه 
بیماری  عود  باعث  موارد  درصد  در 50  استرس  اند. 
پسوریازیس و اگزماست جوش صورت، طاسی سکه 
پوستی سرشتی، کهیر،  پسوریازیس، حساسیت  ای، 
روزاسه و درماتیت سبوره )شوره سر( همگی با استرس 

بدتر می شوند.
گروه دوم

بیماریهای روحی روانی که فرد را وادار به ایجاد آسیب 
خواسته یا ناخواسته در پوست خود می کند در واقع 
این افراد مشکل پوستی اولیه ندارند. مثل کسانی که 
مرتب عادت به خارش دادن و خراشیدن قسمت هایی 
از پوست خود دارند یا افرادی که به طور عادتی موهای 
ابرو، سر یا مژه خود را می کنند. افسردگی، اضطراب 
با وسواس می تواند علت ایجاد این نوع آسیبهای فرد 

به پوست خود باشد.
گروه سوم

بیماریهای اولیه پوستی که با ایجاد بد شکلی و عدم 
تناسب در ظاهر افراد باعث وقوع اختالل روحی مثل 
از حضور  افسردگی و ترس  به نفس،  اعتماد  کاهش 
در مکانهای اجتماعی در فرد می شود. مثل افراد با 
دارای  افراد  جوشهای غرور جوانی کیستی و شدید، 
خالهای رنگی مادر زادی بزرگ، افراد دچار ویتیلیگو 

)لک وپیس( و طاسی های پیشرونده.
توجه کنید که این تقسیم بندی به درمان بیماران بسیار 
کمک می کند. در واقع اگر پزشک عوارض اجتماعی و 
شغلی و مشکالت اجتماعی، خانوادگی ناشی از ظاهر 
یک بیماری پوستی را نداند پاسخ درمانی مناسبی از 

داروها در بیمار خود مشاهده نخواهد کرد.
روان  های  جنبه  به  راجع  توضیح  از  عمدتا  بیماران 
بیماریهای  بیماری خود اجتناب می کنند  شناحتی 
پوستی اغلب تهدید کننده حیات نیستند اما زندگی 
طبیعی فرد را مختل می کنند. بیماران دچار بد شکلی 
در  و  کنند  می  فرار  اجتماع  از  اغلب  پوستی  های 
اشتغال در مشاغلی که چهره ظاهری فرد، درآنها مهم 

است دچار مشکل می شوند.

در یک فرد با سطح باالی استرس چه بیماریهای 
پوستی ممکن است پدیدار شود؟

 جوش صورت
هم شروع و هم شدت جش های صورت می تواند تاثیر 

استرس باشد

 اگزما
یا حساسیت پوستی که با ایجاد لکه های قرمز، خشکی 

و خارش در سطح پوست مشخص می شود.

پسوریازیس یا بیماری صدف
که با ایجاد نواحی قرمز صورتی و برجسته با پوسته 
های بسیار و ضخیم و خشک و سفید رنگ در سطح 
پوست پدیدار می شود. به طور عمده پوست سر، آرنج 
و زانوها درگیر می شود و خارش مکرر و ضربه های 

موضعی باعث بدتر شدن آن می شود.

روزاسه
را  میانسال  مردان  و  زنان  که  پوستی  ضایعه  نوعی   
برافروختگی در  و  قرمزی  وقوع  با  و  درگیر می کند 
سطح گونه ها و پیشانی مشخص می شود گاهی در 
زمینه این قرمزی دانه هایی شبیه جوش ظاهر می 
شود. استرس یکی از علل اصلی شروع و تشدید آن 

است.

زگیل
نوعی برجستگی و رشد موضعی خوش خیم در سطح 
پوست و غشاهای مخاطی که ایجاد درد و ناراحتی می 
کند. نوجوانان به خصوص به ابتال به این بیماری حساس 

 اند و استرس از علل زمینه ساز آن می تواند باشد.

 تاول
استرس می تواند با ایجاد خارش در سطح پوست و 
اصطکاک مکرر پوست برای بر طرف شدن خارش مواد 

تاول و زخم شود.

تب خال
گر چه یک بیماری ویروسی است اما مثل زگیل می 
تواند با استرس تشدید شود زیرا استرس باعث ضعف 
سیستم ایمنی بدن و در نتیجه افزایش حساسیت به 
بیماریهای ویروسی مثل آنفوالنزا، سرما خوردگی و تب 

خال است.

 کدورت و بی روحی پوست
استرس باعث کاهش خونرسانی به پوست در نتیجه 
محروم شدن آن از خون و اکسیژن است و لذا رنگ 
چهره تغییر می کند و درخشندگی پوست را کاهش 

می دهد.
افزایش ترشح چربی در سطح پوست

چروک
استرس باعث تشریح فرآیند پیری پوست است.

سرطان پوست
توجه کنید که استرس می تواند باعث تسریع شروع 
سطانهای پوستی شود در یک مطالعه بر روی موشها 
معرض  در  موش  که  زمانی  که  است  شده  مشخص 
استرس و اشعه ماوراء بنفش بوده است. سرعت وقوع 
ماوراء  اشعه  معرض  در  که  زمانی  به  نسبت  سرطان 

بنفش تنها بوده است 2 برابر شده است.

بیماریهایی که در اثر تداخل ذهن و پوست ایجاد می شوند چه 
بیماریهایی هستند؟
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آیا بچه ها هم در اثر استرس دچار بیماری های پوستی می شوند؟ما

همه  پدید  یک  امروز  جامعه  در  استرس 
کودکان  بر  آن  منفی  اثرات  و  است  گیر 
می تواند بسیار بارز باشد. استرس زیاد می 
بچه  در  تحصیلی  عملکرد  افت  باعث  تواند 
ها، اختالل در تمرکز و یادگیری، اختالل در 
برقراری ارتباط، ترس از حضور در اجتماع، 
اختالل خوردن، افزایش رفتارهای پر خطر، 
هزاران  و  افسردگی  خشونت،  اضطراب، 

عالمت دیگر شود.
در بسیاری مواقع بچه ها از میان احساسات 
تعارضات  متوجه  والدین  و  ناتوانند  خود 
درونی کودکان نمی شوند و لذا هر گاه نتوانند 
استرس  کنند  بیان  خوب  را  خود  مشکل 
کند. می  ایجاد  جسمانی  عالئم  آنها   برای 

از  متاثر  که  پوستی  بیماری   10 اینجا  در 
استرس در بچه ها ایجاد می شود را ذکر می 
کنیم اما توجه کنیم که حضور این بیماریها 
استرس  پر  معنی  به  لزوما  شما  کودک  در 
بودن طفل نیست زیرا علل متعدد دیگری نیز 
 می تواند توجیه کننده این ویژگی ها باشد.

به عالوه آنچه به نظر شما روزاسه می رسد 
می تواند یک عرق سوز ساده باشد و یا آنچه 
به نظر شما کهیر است می تواند یک پشه 
باشد  گیاه  و  گل  به  یا حساسیت  گزیدگی 
تظاهرات  برای  نکنید  سعی  هرگز  پس 
مطرح  تشخیص  خودتان  فرزندتان  پوستی 
مراجعه  پوست  متخصص  به  بلکه  کنید 
نمایید. مطمئن باشید که متخصص پوست 
بیماری  برای  فیزیکی  علت  که  صورتی  در 
ارجاع  روانپزشک  به  را  او  نیابد  فرزندتان 

خواهد داد.
بیماریهای ناشی از استرس در بچه ها

تب خال خارش که می تواند به حدی شدید 
باشد که ایجادزخم های عفونی کند شوره 
سر اگزما یا حساسیت جلدی پسوریازیس ) 
بیماری صدف( ، افزایش تعریق کف دست 
با دست های سرد و عرق کرده  ا که  و پ 
مشخص می شود. طاسی سکه ای: به فرم 
نواحی سکه ای عاری از مو در سر یا سایر 
نواحی مودار بدن کهیر زونا: تاولهای ریز در 
امتداد یک مسیر عصبی در سطح پوست که 

می واند بسیار دردناک شود روزاسه
از  ناشی  پوستی  بیماریهای  با  چگونه 

استرس برخورد کنیم؟
از استرس باید به هر طریق جلوگیری کرد 
مدرن  زندگی  زاییده  استرس  و  اضطراب 
که  است  آن  نکته  اولین  اما  است.  امروزی 

باید آسوده بود و زندگی را آسان گرفت.
برای دارا بودن پوستی سالم باید از وقایع و 
موقعیت های استرس زا احتراز کرد و رژیم 
غذایی را خوب کنترل کرد. بیماران عمدتا 
از توضیح راجعه به جنبه های روانی بیماری 
خود شرمگین می شوند و پس زمینه های 
اضطرابی خود را مخفی می کنند پس پزشک 
باید خیلی محتاطانه وارد مقوله های روان 
شناختی بیماری شود. بیماران ممکن است 
از ورزش، موسیقی مالیم، تکنیک هایآرامش 
آموزش  و کالسهای   )Relaxation(بخش
درمان  با  همزمان  استرس  کنترل  نحوه 

بیماری پوستی خود سود ببرند.
متوجه  باید  پوست  متخصص  پزشکان 
درمان  رغم  علی  که  صورتی  در  که  باشند 
بیماریهای پوستی مرتبط با استرس باز هم 
بیمار مقاوم به درمان بود همیشه به احتمال 
دخالت استرس در مقاومت بیمار به درمان 

توجه نمایند.
پوست  متخصص  پزشک  که  صورتی  در 
نیاز به ارجاع بیمار خود به روانپزشک دارد 
دهد  انجام  ماهرانه  خیلی  را  کار  این  باید 
الزم  نشود.گاهی  روبرو  بیمار  مقاومت  با  تا 
اضطراب  ضد  خوراکی  درمانهای  شود  می 
داروهای  یا  فلوکستین  مثل  استرس  و 
توام  پوستی  بیماری  درمان  با  بنزودیازپین 

شود.
اگر ظاهر یک بیماری پوستی باعث ناراحتی 
افسردگی  بروز  باعث  تواند  می  باشد  بیمار 
مورد  در  خصوص  به  شرایط  این  در  شود 
بیماریهای مزمن پوستی، تکنیک های بهتر 
کردن اعتماد به نفس بیمار می تواند کمک 
کننده باشد رفتار درمانی شناختی می تواند 

باعث تغییر واکنش افراد به بیماریها شود.
در مطالعه ای که در دانشگاه میامی انجام 

شد ثابت شده است که در کودکان مبتال به 
اگزما و حساسیت سرشتی )درماتیت آتوپی( 
پوست ماساژ درمانی کودکان، عالوه بر آنکه 
اخالق و عملکرد رفتاری کودک را بهتر می 
او  کند بر کلیه جنبه های بیماری پوستی 
بهبودی  اثرات  هم  خارش  و  قرمزی  مثل 

بخش دارد.
در  توان  می  هم  رفتار  تغییر  روشهای  از 
پوستی  بیماریهای  به  مبتال  بیماران  درمان 
مرتبط با استرس کمک گرفت از این روش 
مثال در افرادی که عادت به دستکاری مکرر 
جوشهای صورت خود و ایجاد زخم بر روی 

جوشها دارند می توان استفاده کرد.
مثال به آنها آموخت که توجه کنند در هر 
لحظه دستهای آنها کجاست و چه می کند! 
سمت  به  آنها  دستهای  آنکه  محض  به  و 
که  کند  عادت  رفت  گردن  باالی  ناحیه 
مدادی بردارند و روی کاغذ چیزی بنویسند.

مانند  درمانهایی  که  شده  داده  نشان 
آرامش  باعث  که  مدیتیشن  و  یوگا 
در  بیمارانی  در  شود  می  بیمار  به  بخشی 
پوستی  سرطان  وقوع  باالی  خطر  معرض 
زمانی  دوره  که  است  شده  موفق  هستند 
کند. تر  طوالنی  را  بودن  سرطان   فاقد 

درمانی  مشخص  برنامه  است  مسلم  آنچه 
برای کاهش استرس برای بسیاری بیماران 
خصوص  به  باشد  مفید  تواند  می  پوستی 
به  ابتال  باالی  ریسک  در  که  بیمارانی  در 

سرطانهای پوست هستند.
باشد  مدت  کوتاه  استرس  مولد  عامل  اگر 
ممکن است بتوان بدون انجام درمان خاصی 
آن را رها کرد مثال در دانش آموزی که در 
اثر امتحانات خود دچار عود جوش صورت 
می شود در صورتی که استرس ندیده گرفته 
ایجاد  ای  عمده  مشکل  است  ممکن  شود 
و  مزمن  استرس  مولد  عامل  اگر  اما  نشود 
باعث  پوستی که  بیماری  مثل  باشد  مداوم 
استخدام  یا  بیمار  کردن  ازدواج  در  اشکال 
با  قطعا  باید  این صورت  در  بشود  او  شدن 
مشاوره روانپزشک در درمان استرس بیمار 

عالوه بر بیماری پوستی وی تمرکز کرد.
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Moisturizing hand and face cream

 METHOD کرم مرطوب کننده دست و صورت
راهی عالی برای تغذیه پوست شما
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ویتامین ث می تواند ناجی مراقبت از پوست شما در 
ماه های سردتر باشد

با پایین آمدن دما ، سیستم ایمنی بدن ضعیف می شود ، روحیه ما 
پایین می آید و مو و پوست ما خشک می شود. در اینجا ، متخصص 
تغذیه Lola Briggs توضیح می دهد که چگونه می توان سطح 
از مکمل ها  را  تا موارد ذکر شده  داد  افزایش  را  بدن   C ویتامین 

گرفته تا کرم ها و سرم های موضعی متوقف کند.
است؟  رنگ  کم  کمی  رپوستان  کنید؟  سرماخوردگی  احساس  آیا 
با کاهش دما به  ممکن است کمبود ویتامین C داشته باشید که 

خصوص مشکل ساز است. 
لوال بریگز ، متخصص تغذیه و سفیر Together Health می گوید: 
عالئم سطح پایین ویتامین C ، که به آن اسید اسکوربیک نیز گفته 
، خشکی  تواند شامل تحریک پذیری و کم خلقی  ، می  می شود 
باشد. لثه  و خونریزی  راحتی  به  ، کبودی  ، خستگی  مو  و   پوست 

تولید  بدن خود  را در   C ویتامین  توانیم  نمی  ما   ، بریگز  به گفته 
کنیم ، بنابراین دوز روزانه یک ضرورت است ، چه از طریق مکمل 
 C ها ، غذا و چه در مورد پوست شما ، محصوالت غنی از ویتامین

تهیه شده است.
ویتامین C چگونه کار می کند؟

ویتامین C فواید زیادی برای سالمتی دارد. 
یک تقویت کننده زیبایی خارق العاده ، این یک آنتی اکسیدان قوی 
و حیاتی برای تشکیل کالژن است و می تواند سرعت آسیب ناشی از 
رادیکال های آزاد )اتم های ناپایدار که می تواند به سلول ها آسیب 

برساند و منجر به بیماری ها و روند پیری شود( را کند کند.
ویتامین C به رشد سلول های سالم کمک کرده و هر قسمت از بدن 
ما را ترمیم می کند ، و همچنین یک تقویت کننده ایمنی درخشان 
است که به تشویق تولید سلول های سفید خون کمک می کند ، 

که با عفونت مبارزه می کنند.
در چه زمانی از سال بیشتر به ویتامین C نیاز دارید؟

 با سردتر شدن ، پوست ، مو ، روحیه و سیستم ایمنی بدن ما آسیب 
می بینند. بسیاری از ما به ویژه در ماه های سردتر با کمبود ویتامین 

و مواد معدنی دست و پنجه نرم می کنیم.
در حالی که پوست و موی شما خشک و حساس می شود ، سیستم 
ایمنی بدن شما بیشتر در معرض بیماری قرار می گیرد ، این بدان 

معناست که هنگام نزدیک شدن به زمستان باید مراقب باشید.
از کجا می توانید ویتامین C پیدا کنید؟

 ، آن  ترکیب  برای  راه  ترین  دارد. ساده  انواع مختلفی   C ویتامین 
به  است.  غذایی  رژیم  در   C ویتامین  از  غنی  غذایی  مواد  معرفی 
سبزیجات برگ تیره ، مرکبات ، گوجه فرنگی ، فلفل ، کیوی ، توت 

سیاه و توت فرنگی فکر کنید.
بریگز پیشنهاد می کند: اگر برایتان سخت است که روزانه پنج بار 
غذا بخورید ، آب میوه حتما فراموش نشود.این یک راه سریع ، آسان 
و موثر برای دریافت ویتامین های شما است و اگر میوه تازه ندارید 

می توانید از میوه های منجمد استفاده کنید. 
هویج ، چغندر ، کلم پیچ ، زنجبیل و پرتقال میوه های هستند که 
حاوی پتاسیم ، ویتامین A ، B۶ ، B9 و C می باشند برای جمع 
شدن سطح بتاکاروتن که برای سنتز ویتامین A و آنتی اکسیدان 
موجود  سلول  هر  هااز  میوه  این  هستند.  عالی  بسیار   ، است  الزم 
های  مکمل  از  توانید  می  کنند همچنین  می  مامحافظت  بدن  در 
شامل  که  باشید  های  مکمل  بدنبال  کنید.  استفاده   C ویتامین 

بیوفالونوئیدهای طبیعی هستند 
بدن  ایمنی  از سیستم  به حمایت  که  قدرتمندی  گیاهی  ترکیبات 
کمک می کنند و به جذب ویتامین C کمک می کنند. آنزیم ها ، 
کوفاکتورها )مولکول های کمکی که اجازه می دهند واکنش های 

بیوشیمیایی رخ دهد(
ویتامین C چه کاری برای پوست انجام می دهد؟

اگر به دنبال محافظت از پوست در برابر اثرات هوای سرد هستید 
، تعداد زیادی از محصوالت شارژ شده با ویتامین C در آنجا وجود 

دارد. 
ویتامین C دارای خاصیت آنتی اکسیدانی باورنکردنی روی پوست 

است.
پوست  دیده  آسیب  های  سلول  کند  می  کمک  شما  بدن  به  این 
زودرس  پیری  از  و  کرده  سالم کمک  بازسازی  به   ، کند  ترمیم  را 
جلوگیری کند. به همان روشی که غذاهای غنی از آنتی اکسیدان در 
مبارزه با رادیکال های آزاد به بدن شما کمک می کنند ، محصوالت 

محلی می توانند به پوست شما کمک کنند.
سرم METHOD -C راهی عالی برای تغذیه پوست شما است. 
ترکیب ویتامین ها و اسید فرولیک جوانی پوست شما را حفظ می 
کند. همچنین کرم Retinol + Vitamin C نیز برای زمستان 

پوست خشک تر می شود کمک به کالژن سازی پوست می کند.
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استرس :
باعث عدم  ندارد استرس  العمل خوبی روی پوست  نیز عکس  استرس 
تعادل هورمونی در بدن می شود که عامل بروز مشکالتی مثل آکنه و 
تسریع روال تخریب کالژن پوست قلمداد میشود. هنگام استرس میزان 
هورمون استرس )کورتیزول( در بدن افزایش می یابد و می تواند باعث 
عمل  این  و  شود  پوستی  های  لکه  حتی  و  مک  و  کک   ، جوش  بروز 
پوست را بدتر می کند بنابراین ، رطوبت بیشتری از دست می دهد و به 
آرامی خشک و مات می شود. یادتان باشد که استرس های مزمن باعث 
می شود که پوست در طوالنی مدت، قدرت التیام و ترمیم خودرا تا حد 

زیادی از دست بدهد.
کم خوابی :

بعضی از افراد فکر می کنند هرچه کمتر بخوابند، می توانند به کارهای 
بیشتری در طول روز رسیدگی کنند و  اساسا به استراحت زیاد نیازی 
ندارند. اما این کار باعث افت سیستم ایمنی بدن می شود و به پوست 
آسیب  می رساند. کمبود خواب نیز موجب افزایش سطح کورتیزول می 
شود . کمبود خواب باعث کاهش تولید مالتونین می شود و این هورمون 
از پوست در بازسازی و تشکیل کالژن جدید حمایت می کند . مالتونین 
. سعی کنید خواب کافی داشته  آنتی اکسیدان بسیار قوی است  یک 

باشید و اجازه دهید پوستتان استراحت کند .

دشمنان پوست



1۳

آلودگی هوا :
زندگی طوالنی مدت در کالن شهرها ، با عوارض ناخوشایندی بر روی جسم و روح ما 
همراه است که آلودگی صوتی ، ناراحتی تنفسی ، بیماری های قلبی و سردرد های 

شدید بی دلیل ، تنها بخشی از گرفتاری های آن می باشد .
آزاد و عوامل  قالب ذرات معلق ( زمینه ی ساخت رادیکال های  آلودگی هوا ) در 
التهابی را در پوست فراهم می کند . آلودگی هوا با تخریب کالژن ، تشکیل رنگدانه و 
تولید سبوم تغییر یافته در ارتباط است . آلودگی هوا در افراد مبتال به بیماری های 

پوستی می تواند باعث تشدید بیماری پوستی شود .
غذاهای چرب :

پوستی  تا  آکنه  از  اثراتی  توانند  می   ، می خورند  غذاهای چرب  روزانه  که  افرادی 
درماتیت یا حتی ضخیم شدن الیه های خارجی پوست را تجربه کنند. عالوه بر این 
، افراد دارای چاقی تمایل دارند یک سری از عوارض سالمتی پوست را نشان دهند ، 

با مشکالتی مانند زخم ، ادم و کراتوز ایجاد می شود.
.تغییر وزن ناگهانی :

الیاف االستیک پوست شما هنگام افزایش وزن کشیده می شوند. اگر پوست بیش 
از حد کشیده شود ، الیاف می توانند شکسته شوند. هنگامی که به این امر پیری 
طبیعی پوست خود را اضافه می کنید ، پوست می تواند بطور دائم گشاد و پوسته 
پوسته شود. به همین دلیل مهم است که اطمینان حاصل شود که هرگونه تغییر 

وزنی آهسته و سالم انجام می شود.
حمام باآب داغ : 

قرار گرفتن پوست در معرض تماس با آب داغ خیلی سریع به خشکی پوست منجر 
می شود و این اتفاق به طور کلی برای افراد مبتال به اگزما یا پسوریازیس مضر است.

اگر مایلید زیبا پیر شوید ، از پوستتان نه تنها در برابر تابش مضر اشعه خورشید ، 
بلکه در برابر آلودگی هوا محافظت کنید .
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روش شامپو کردن

جنس  با  مناسب  را  خود  شامپوی 
تهیه  معتبر  های  مارک  از  و  موهایتان 
از  مختلف  شامپوهای  ترکیبات  کنید. 
با هم  به طور چشمگیری  لحاظ کیفیت 
متفاوت اند. یک شامپوی خوب و مناسب 
عالوه بر قدرت پاک کنندگی نباید باعث 
شود.  پوست  خشکی  و  سوزش  التهاب، 
شامپو   PH میزان  از  مهمتر  مسئله  این 
مکرر  و  زیاد  مو  شوی  و  شست  است. 
پوست  الزم  نرمی  و  رطوبت  سر،  موی 
را از بین می برد. مواد افزودنی شامپوها 
مثل عصاره های گیاهی، عصاره میوه ها و 
پروتئین تاثیری در وضعیت و حالت موها 

ندارند. 
یکبار  روزی  باید  چرب  جنس  موهای 
شامپو شوند. اما اگر موهای شما خشک 
است، نباید هفته ای یک تا دو بار بیشتر 
شسته شود. شست و شوی بیش از حد 
برد.  بین می  از  را  معمول، رطوبت موها 
خشک  موهای  مخصوص  شامپوهای 
ترکیبات خاصی برای جذب چربی دارند 
که باعث می شود موها شاداب تر به نظر 
های  کننده  نرم  و  ها  دهنده  حالت  اید. 
موی سر، به شادابی و لطافت موها کمک 
به  بار  زیان  مواد  نفوذ  مانع  و  کنند  می 

ریشه مو می شوند. 
آب به میزان کمی خاصیت قلیایی دارد. 
اگر بالفاصله بعد از شامپو کردن و شست 
باعث  کنید،  را خشک  آن  موها  شوی  و 
ایجاد الکتریسیته ساکن در موها می شود 
سختی  به  مو  کردن  مرتب  نتیجه  در  و 

انجام می شود. 
در گذشته مادربزرگ های ما این مشکل 
را با اضافه کردن اب لیمو و سرکه به اب، 
در آخرین مرحله شست و شوی مو سر و 
در واقع با خنثی کردن محیط قلیایی اب 
حل می کردند. روش جدیدی که امروزه 
به همین منظور به کار می رود استفاده 
بعد  نرم کننده  و  از کرم های مخصوص 
این  بر  افزون  موهاست.  کردن  شامپو  از 
مواد  شامپوها   PH میزن  نسبت  برای 

افزدونی به این محصوالت اضافه می شود 
که سبب درخشندگی و زیبایی می می 
گردند و آن را پرپشت تر نشان می دهند. 

شامپو برای موهای خشک و چرب:
چرب  شامپوی  با  باید  را  موهای خشک 
داد.  شو  و  شست  قطران  و  کاد  حاوی 
فرآورده  با  باید  می  نیز  را  چرب  موهای 

های جوهر تمیز کرد. 
از  همچنین  چرب  موهای  برای 
پودر  صورت  به  که  خشک  شامپوهای 
به  نیازی  که  است  موجود  بازار  در 
شود. می  استفاده  ندارند  کردن   خیس 

پس از شامپو کردن مو کدر می شود و 
الزم  بنابراین  رود  می  بین  از  مو  چربی 
است که مقدار کمی چربی به مو بزنید تا 

نرم و براق گردند.
توصیه  برای موهای چرب  کار  این  البته 
لوسیون  از  چرب  موهای  در  شود.  نمی 
چربی  زدودن  برای  گیرنده  چربی  های 

پوست نیز استفاده می شود. 
دارند  چرب  موی  و  پوست  که  افرادی 
شست  از  پس  دقیقه  چند  اوقات  گاهی 
و شو الیه براقی از چربی بر روی پوست 
و موهای آنها دیده می شود. فرایندی که 
در این شرایط در بدن رخ می دهد، بدین 
گونه است که آندروژن ها با هورمون های 
مردانه تولید چربی ترشح شده پوست را 
کنترل می کنند. افزایش میزان هورمون 
اندروژن پوست را به تولید چربی بیشتر 

تحریک می کند. 
در  حالت  این  است  ممکن  مثال  برای 
طول مدت دوران بلوغ شدید شود برخی 

افراد پوست چربی دارند. 
ترشحات  میزان  تغییر  و  سن  افزایش  با 
هورمونی در خون به خودی خود از بین 

می رود. 
نکات مهم:

هیچ گاه موهایتان را بیش از حد معمول 
برخی  استفاده  دستورالعمل  در  نشویید. 
را  موها  که  است  شده  ذکر  شامپوها  از 
دوبار بشویید اما یکبار شست و شو برای 

نوع مویی  از هر  و کثیفی  زدودن چربی 
کافی است. 

بر  عالوه  میزند،  شوره  موهایتان  اگر 
معتبر،  شوره  ضد  شامپوهای  از  استفاده 
و  مقوی  سالم،  غذایی  رژیم  یک  از  باید 
شوره  کنید؛  استفاده  پروتئین  از  سرشار 
به علت تغذیه نامناسب ریشه موها تولید 

می شود.
موها،  درخشندگی  برای  متخصصان 
توصیه می  با سرکه سیب  را  مو  آبکشی 
پس  را  موهایتان  یکبار  ای  هفته  کند. 
با سرکه سیب  با شامپو  و شو  از شست 
شامپو  با  دوباره  سپس  و  کنید  آبکشی 

بشویید. 
موهای مجعد و خشک را با شامپو و نرم 
گیاه   E ویتامین  دارای  که  هایی  کننده 
آلو و راوپانتول هستند، بشویید تا رطوبت 

آنها حفظ شود. 
دستگاه  یا  بیگودی  از  استفاده  از  بیش 
های صاف کننده مو، مو را کامال خشک 

کنید تا به آن آسیب نرسد.
سشوار  داغ  هوای  عملکرد  از  گاه  هیچ 
نکنید  استفاده  مو  به  دادن  حالت  برای 
در پایان عمل سشوار کردن مقداری باد 
سرد به موهایتان بدهید تا درخشندگی و 

حالت مو حفظ شود. 
از برس مویی برای شانه کرد ن موهایتان 
شما  موهای  به  چون  کنید.  استفاده 
آسیب نمی رساند و نه باعث تجمع چربی 
این  از  استفاده  با  و  شود  می  ریشه  در 
برس چربی به طور متوازن در تمام طول 

ساقه مو پخش می شود
برای کاهش خطرات ناشی از رنگ، فر و 
مش قبل از رفتن به آرایشگاه، به حمام 
نرم  زیادی  مقدار  با  را  موهیتان  و  بروید 

کننده برای محافظت مو بشویید. 
اگر موهایتان نازک و کم پشت شده است، 
هر شب با یک برس مویی با دندانه های 
کار  این  با  کنید  شانه  ارامی  به  درشت 
پیاز مو جریان پیدا می  خون در اطراف 
 کند و رشد مو تحریک و تسریع می شود.
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اگر موهایتان کم پشت است آن را به روش عکس 
 یعنی از ریشه به ساقه می توانید حجم مو را زیاد کنید.

مراقبت از موها در زمستان: 
منزل و محیط کار را کنترل کنید. دستگاه های 
گرما زا سبب خشکی پوست و مو و از بین رفتن 
به  کنید  سعی  شوند.  می  بدن  طبیعی  رطوبت 
مدت طوالنی و به طور مستقیم در معرض حرارت 
این دستگاه ها قرار نگیرید. برای کاهش خشکی 
هوا در محیط های سربسته از دستگاه های بخور 
الزم  رطوبت  تامین  بر  عالوه  که  کنید  استفاده 

محیط هوا را نیز ضد عفونی کنید. 

برای خشک کردن موها، ابتدا رطوبت موهایتان را 
با یک حوله خشک و تمیز کنید سپس از سشوار 

استفاده کنید. 
کم  حرارت  درجه  از  سشوار  از  استفاده  هنگام 

استفاده کنید.
با  برای شست و شوی مو از شامپوهای مالیم و 
حرکات آرام انگشتان و با ماساژی مالیم موهایتان 
موها  اندازه  از  بیش  ن  زد  چنگ  از  بشویید.  را 
خودداری کنید زیرا مو به دلیل ظرافت ساختارش 

به راحتی می شکند. 
مراقبت از موهای مجعد:

اگر موهایتان مجعد است بدانید که کلنجار رفتن 
با آن هیج فایده ای ندارد. با جنس موهایتان کنار 
سخاتن  زیبا  شیوه  زیر  نکات  رعایت  با  و  بیایید 

موهایتان را بیاموزید. 
آن  خوردن  پیچ  مجعد  موی  مشکل  بزرگترین 
است. موی مجعد که بیش از حد معمول آرایش 
شود پیچ می خورد و طراوتشان را از دست می 
به  مجعد  موی  آرایش(  همچنین)هنگام  دهد. 
با  غلبه  برای  شود  می  خارج  کنترل  از  اسانی 
این مشکل از محصوالت آرایشی مخصوص موی 

مجعد استفاده کنید. 



بالم لب متد محصولی فاقد رنگ و مواد نگهدارنده است.
 ،E این کرم با استفاده از خواص شی باتر، موم زنبور عسل، آلوئه ورا، ویتامین
استرهای کلسترول/النسترول پوست، لب را ترمیم کرده و باعث لطافت و سالمت 

آن می شود.
بالم لب متد ، ترمیم کننده ای قوی برای پوست خشک لب است. این بالم لب 
به سرعت خشکی و زبری لب را بر طرف کرده و رطوبت و نرمی لب را افزایش 

می دهد. همچنین از پوسته پوسته شدن لب جلوگیری می کند.
شی باتر ضمن تغذیه لب، باعث حفظ رطوبت آن می شود. همچنین از پوست لب 

با چرب کردن آن محافظت می کند.
خواص موم زنبور عسل، برای تغذیه، بازسازی و نرم کنندگی پوست لب شگفت  انگیز 
 است. این ماده طبیعی به سرعت پوست لب را تغذیه کرده و آن را بازسازی می کند.

با  آبرسان های طبیعی است. همچنین  و قوی ترین  موثرترین  از  ورا یکی  آلوئه 
لطافت  باعث  و  پوست لب محافظت کرده  از  مواد مغذی  و  ویتامین ها  داشتن 

آن می شود.
را  پوست  پوست،  روی  بر  آزاد  رادیکال های  اثر  با  مبارزه  بر  عالوه   E ویتامین 

مرطوب و نرم می کند. این ویتامین، نقش بسیار موثری در کالژن سازی دارد.
از مصرف بالم لب روی زخم باز، اجتناب کنید. این کرم برای مصرف خارجی 

است و باید دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
روش مصرف:

بالم لب متد روی لب ها  از  یا بیشتر  بار  نیاز خود می توانید روزی دو  بسته به 
استفاده کنید. برای استفاده مقدار مناسبی از آن را روی لب ها مالیده و خوب 

پخش کنید.
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سیستم ایمنی خود را تقویت کنیدما

ضعف  خاطر  به  ها  بیماری  از  بسیاری 
اید.  می  شما  سراغ  بدن  ایمنی  سیستم 
کمبود برخی ویتامین ها و ریز مغذی ها 
ها  بیماری  از  بسیاری  معرض  در  را  شما 
قرار می دهد. به همین دلیل گاه می بینید 
که یک فرد در شرایط مشابه یک بیماری 
را خیلی سبک می گیرد ولی شما را همان 

بیماری از پا می اندازد. 
روشهای تقویت سیستم ایمنی

زندگی  انتخاب شیوه  دفاعی،  روش  اولین 
راهنمای  طبق  روش  این  که  است  سالم 
سالمتی بهترین روشی است که به کمک 
سیستم  طبیعی  طور  به  می توانید  آن 

ایمنی تان را قوی و سالم نگه دارید.
سیستم  جمله  از  شما  بدن  از  عضوی  هر 
دارند  بهتری  عملکرد  زمانی  ایمنی تان 
محیطی  آسیب های  برابر  در  آن ها  از  که 
استراتژی های  وسیله  به  و  محافظت شده 
زندگی سالم مانند موارد زیر تقویت شوند:

سیگار نکشیدن
رژیم غذایی شامل میوه و سبزیحات

ورزش منظم

داشتن وزن ایده آل
متعادل  حد  در  الکل،  مصرف  صورت  در 

نوشیده شود
خواب کافی

از عفونت  از روش های جلوگیری  استفاده 
شامل شستشوی دست ها و پختن گوشت 

به طور کامل
تالش در جهت کاهش استرس

را  این قسمت میوه ها و سبزی هایی  در 
معرفی می کنیم که بدن شما را در مقابل 
بیماری ها و شریط ناگوار ایمن می سازد. 
و  بتاکاروتن  از  سرشار  که  بروکلی  کلم 
ویتامین های C و E  است تقویت سیستم 
ایمنی بدن را همراه دارد. لذا معرف آن در 
چند وعده طی هفته توصیه می شود منابع 
دیگر پتاسیم شامل آواکادو، موز، کلم پیچ، 
کلم بروکلی، کدو حلوایی، گوجه فرهنگی 

و بادمجان هستند. 
گیاه دیگر آلوئه ورا است. مصرف آلوئه اورا 
پر  و  دارند  الغری  رزیم  که  افرادی  برای 
تحرک هستند نیز توصیه می شود. محدود 
و  ارزشمند  غذایی  مواد  دریافت  کردن 

بویژه  تحرک زیاد بدن را خسته می کند 
اگر رژیم غذایی پر پروتئین و مقدار میوه 
و سبزی مصرفی حداقل باشد. از این رو، 
خوردن کمپوت آلوئه اورا می تواند سبب 

تقویت سیستم ایمنی بدن شود. 
در کل مصرف مداوم و روزانه میوه و سبزی 
نقش موثری در پیشگیری از بروز عفونت 
و  ها  میوه  دارد.  ویروسی  های  بیماری  و 
سبزی ها به علت دارا بودن منابع سرشاز 
سیستم  تقویت  موجب   A و   C ویتامین 
و  میوه  از  استفاده  شوند.  می  بدن  ایمنی 
بر  عالوه  مداوم،  و  روزانه  طور  به  سبزی 
افزایش ایمنی بدن موجب بهبود عملکرد 
و  ها  عفونت  از  پیشگیری  تنفس،  مخاط 
بیماری های ویروسی بویژه سرماخوردگی 

می شود.
در این میان میوه ها و سبزی ها با رنگ 
پررنگ  سبز  و  قرمز  نارنجی،  زرد،  های 
همچون انواع مرکبات، کاهو، هویج، تربچه، 
کدو حلوایی و گوجه فرنگی نقش موثری 
افزایش  و  ها  بیماری  از  پیشگیری  در 

سیستم ایمنی بدن دارند. 



1۹

Method 
Enhancing Eyebrow  Serum 

سرم تقویت کننده و رویش ابرو
تقویت و ضخیم تر شدن موهای ابرو

تحریک رویش مجدد ابرو
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دیگری  زمان  هر  از  بیشتر  روزها  این 
می  افراد  سراغ  آلرژی  و  حساسیت 
عالئم  با  عالئمش  اغلب  که  اید 
نکته  اما  است.  مشابه  سرماخوردگی 
با  را  حساسیت  که  است  این  مهم 
سرماخوردگی اشتباه نگیریم تا درمان 
درست آن انجام شود. در ایران حدود 
18 میلیون نفر فصل بهاررا به سردرد 
سر  پشت  بینی  خارش  و  آبریزش  و 
بهتر  شاید  منظور  این  به  میگذراند. 
بیشتر  را  بهار  فصل  حساسیت  باشد 
بشناسیم.آلرژی یا حساسیت، واکنشی 
است که دستگاه ایمنی بدن به هر نوع 
ماده خارجی مانند گرد و غبار، گرده 

گل ها- نشان می دهد. 
از  یکی  آلرژی  پزشکان،  گفته  به 
مهمترین اثرات جانبی سیستم ایمنی 
بدن است که در بعضی شرایط ظاهر 

می شود.
آلرژی در واقع نوعی اختالل در دستگاه 
دستگاه  شدید  پاسخ  و  بدن  ایمنی 
 ایمنی در مقابل برخی آنتی ژن هاست. 
در  موجود  بادی  آنتی  هیستامین 
زا  به مواد حساسیت  واکنش  بدن در 
عالئمی  بروز  سبب  و  کرده  ترشح  را 
مانند تورم، قرمزی، خارش چشم ها، 

گرفتگی و ابریزش بینی می شود. 
دکتر صادق حسنی، متخصص آسم و 

آلرژی در این زمینه می گوید: 
در فصل بهار گرده افشانی درخاتن و 
کل ها باعث آبریزش بینی، اختالالت 
بثورات  خس،  شکل خس  به  تنفسی 
اگزمای  و  خارش  کهیر،  مثل  پوستی 
التهاب می  مخاطی به صورت تورم و 
شود. به گفته او این بیماری در فصل 
یونجه معروف است و در  به تب  بهار 

آلرژی  به  مبتالیان  شرایطی  چنین 
برای حل این مشکل اغلب به داروهای 
آنتی  یا  حساسیت  عوارض  کاهنده 

هیستامین ها پناه می برند. 
توجهی  بی  به  اشاره  با  پزشک  این 

گونه  این  از  پیشگیی  به  افراد  برخی 
حساسیت های فصلی ادامه می دهد: 
به  ابتال  تصور  به  بیماران  برخی 
از تشخیص  سرماخوردگی های مکرر 

نوع حساسیت ها  این  از  و پیشگیری 
پر هیز می کنند. در حالی که با پرهیز 
از تماس با گرده گیاهان می توان ابتال 
داد.  کاهش  را  ها  آلرژی  نوع  این  به 
گرده های گیاهان صبح ها و غروب ها 

به سطح زمین نزدیک ترند. به همین 
های  حساسیت  به  مبتال  افراد  علت 
نباید در معرض  مواقع  این  در  فصلی 

گرده ها قرار گیرند. 

افراد درگیر آلرژی بهاری حتما بخوانند
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از عوامل حساسیت دوری کنید:
زمان شروع و خاتمه آلرژی در مناطق 
اوایل  در  درختان  افشانی  گرده  گرم، 
بهار صورت می گیرد و در این مناطق 
می  اغاز  بهار  ابتدی  ها،  آلرژی  فصل 
شود که بسته به مکان زندگی شما و 
نوع  خصوصیات اب و هوای منطقه و 
پاییز  در  است  ممکن  گیاهان محیط، 
همزمان با گرده افشانی بعضی گیاهان 

باز هم عالئم آلرژی بروز کند.
جاهایی  در  بویژه  مناطق  بعضی  در 
پراکندگی  روید  می  قارچ  که 
سبب  تابستان  فصل  در  ها  گرده 

می  آلرژیک  های  واکنش  بروز 
گرده  دوره  پایان  تا  معموال  و  شود 
یابد.  می  ادامه  آلرژی  عالئم   افشانی، 
عطسه، آبریزش بینی، سوزش و خازش 
گلو، ریزش اشک از چشم ها و بعضی 
از  سردرد  مثل  سرماخوردگی  عالئم 

نشانه های بروز آلرژی است. 
درست  بیماری  عالئم  اگر  بنابراین 
مشابه این عالئم هستند و هر سال در 

یک زمان مشخص بروز می کند و پس 
از مدتی به سرماخوردگی عفونی منجر 
می شود می توان گفت فرد به آلرژی 

فصلی مبتالست. 

پا، متخصص گوش،  ابراهیم رام  ذکتر 
حلق و بینی با بیان این که در موارد 
آلرژی افراد قبل از درمان باید مطمئن 
آلرژی  به  مربوط  بارز  که عالئم  شوند 
مرتبط  های  بیماری  است.  فصلی 
ریتیت  شامل  فصلی  های  آلرژی  با 
بینی  مخاط  التهاب  عالئم  با  آلرژیک 
و حلق، کوتزکتبویت آلرژیک با عالئم 
و  ها  خارش چشم  و  سوزش  قرمزی، 
تنگی  عالئم  با  همراه  آلرژیک  آسم 
و  تنفسی  های  راه  گرفتگی  و  نفس 

تنفس صدادار بروز می کند. 
متخصصان آلرژی زا آزمایش های ساده 
بدون عارضه برای یافتن عامل آلرژی زا 
استفاده می کند. این متخصص گوش، 
حلق و بینی با اشاره به این که اصل اول 
با اجتناب از آن حاصل  درمان آلرژی 
می شود، معتقد است: وقتی به کمک 
عامل  پزشکی  های  آزمایش  یا  تجربه 
زا در محیط شناسایی شد  حساسیت 
پیدا کردن راه هایی برای دوری از آن، 
 فرد را در درمان کامل یاری می کند. 
به گفته او معموال زمانی که گرده ها به 
مقدار زیاد در هوا پراکنده می شوند، 
ولی  است.  دشواری  کار  آنها  از  دوری 
چند اصل مهم وجود دارد که رعایت 
آنها به تخفیف عالئم کمک می کند به 
طور مثال در تمام شرایط در و پنجره 
های خانه و اتومبیل افرادی که دچار 
اگر  و  باشد  بسته  باید  هستند  آلرژی 
در محیطی قرار گرفته اند که احتمال 
و  موها  الی  البه  در  ها  گرده  نفوذ 
به  رفتن  از  قبل  دارد  وجود  ها  لباس 
رختخواب حمام و لباس های خود را 
نگهداری  از  همچنین  و  کنند  عوض 

حیوانات خانگی دوری کنند. 
همه  رعایت  وجود  با  که  صورتی  در 
زا  آلرژی  مواد  از  کامل  دوری  شرایط 
و  دارو  از  توان  می  باشد  غیرممکن 
درمانی استفاده کرد که در این زمینه 

انتخاب نوع و مقدار داروی مناسب تنها 
به عهده پزشک متخصص است. 

غذای مخصوص حساسیت:
فصلی  آلرژی  که  نیست  غذایی  هیچ 
غذاها  برخی  اما  کند.  درمان  را 
می  تشدید  را  آلرژی  این  که  هستند 
فرد  یک  به  که  کمکی  حداکثر  کنند 
آلرژیک می توانید بکنید این است که 
ادویه، مغزهای  از خوردن عسل،  او را 
فندق،  بادام،  زا)مثل گردو،  حساسیت 
که  غذاهایی  و   )... و  زمینی  بادام 
عین  در  کنید.  منع  دارند  تندی  بوی 
که  هستند  غذایی  مواد  برخی  حال 
در  کنند.  می  کم  را  آلرژی  عوارض 
ویتامین  و سیر،  پیاز  غذاها  این  میان 
آنتی  مواد  و   K و   B، C گروه  های 
بروکلی  کلم  سیب،  مثل  اکسیدان 
خورد.  می  چشم  به  هم  کلم  گل   و 

چند نکته در خصوص حساسیت:
ای  بسته  فضاهای  در  افراد  که  زمانی 
باید شیشه  دارند  قرار  مانند خودروها 
ها را به طور کامل باال بیاورند تا کمتر 

در معرض گرده ها قرار گیرند. 
با  فصلی  های  حساسیت  به  مبتالیان 
وگیاهان  ها  گل  افشانی  گرده  شروع 
در  دهند.  می  نشان  را  خود  عالئم 
اینحالت نگهداری گلدان های کوچک 
در فضای منزل، پر پرندگان خانگی و 
نگهداری حیواناتی مانند جوجه، اردک، 
 گربه، سگ و .... آلرژی را شدت می دهد.

فصلی  حساسیت  بدانید  است  جالب 
فقط مخصوص فصل بهار نیست. بلکه 
رد تابستان و پاییز به خوردن بعضی از 
انگور،  خربزه،  هندوانه،  نظیر  ها  میوه 
گوجه فرنگی، توت فرنگی و ..... ممکن 
است آلرژی ظاهر شود. گرده های گل 
ها و درختان وقتی وارد ریه می شود 
ممکن ست منجر به بیماری اسم شود 
که در این حالت بیمار باید تحت نظر 

پزشک مدارا شود.
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مکمل های کالژنما

امروزه اگر به داروخانه ها یا فروشگاههای 
با  معتبر محصوالت دارویی مراجعه کنید، 
مواجه  مکملها  انواع  از  وسیعی  مجموعه 
میشوید که ادعای بهبود در هر سطحی را 
گرفته  مفصلی  تحرک  به  کمک  از  دارند؛ 
شفافتر  و  موها  درخشندگی  افزایش  تا 
که  نیز  کالژن  مکملهای  پوست.  کردن 
میرسند،  فروش  به  مختلف  قالبهای  در 
و  میکنند  را جوانتر  پوست  مدعی هستند 
میشوند.  مانع شکل گیری چین وچروکها 
با اینحال، خود کالژن دقیقا چیست و آیا 
ارزشش را دارد؟  خریدن مکملهای کالژن 
در ادامه با مهمترین نکات در مورد کالژن 

آشنا میشوید.
.کالژن،  است  پروتئین  نوعی  کالژن   -
از پروتئینهای مهم است که ساختار  یکی 
همبند،  بافتهای  ناخن،  مو،  پوست، 
غضروفها و استخوانها و مفاصل را در بدن 
تشکیل میدهد. این ماده به طور خاص از 
هیدروکسی  پرولین،  گلیسین،  ترکیبات 
آمده و حدود  به وجود  آرژینین  و  پرولین 
بدن  در  موجود  پروتئینهای  از  درصد   30

انسانها را شامل میشود.
به  مربوط  مسائل  از  فراتر  کالژن  فواید   -
و  استحکام  .کالژن،  است  ظاهری  زیبایی 
میدهد  پوست  به  ای  ویژه  پذیری  انعطاف 
میشود  باعث  که  است  ویژگی  همین  و 
پوستهای جوانتر، پرتر و بدون خطوط ریز 

بر  فقط  کالژن  اینحال،  با  برسند.  نظر  به 
نمیگذارد  تاثیر  انسانها  ظاهری  های  جلوه 
و درواقع، مانند چسب نگهدارنده ای برای 
کنار  استخوانها  و  مفصلها  رباطها،  حفظ 
همدیگر عمل میکند. بخشی از کالژنها نیز 
به عنوان پوشش محافظتی برای اندامهای 
بسیار  نقش  ها،  کلیه  مانند  بدن  داخلی 

مهمی دارند .
- بدن انسان همراه با افزایش سن، کالژن 
افزایش  با  همراه  میکند  تولید  کمتری 
تخریب  بدن  در  کالژن  تولید  روند  سن، 
میشود و کیفیت پوست رو به ضعف بیشتر 
میرود. همین مساله به شکل گیری چین 
خشک  همچنین  و  ریز  خطوط  وچروکها، 
شدن پوست منجر میشود. قرار گرفتن در 
بنفش  ماورای  نور  مانند  عواملی  معرض 
سرشار  غذایی  رژیم  داشتن  یا  خورشید 
سطح  میتوانند  کشیدن،  سیگار  و  قند  از 
کمبود  بدهند.  کاهش  بدن  در  را  کالژن 
کالژن در بدن، عالوه بر اینکه پوست را پیر 
میکند، میتواند باعث سفت شدن و متورم 

شدن تاندونها و رباطها شود.
- بدن مردان دارای کالژن بیشتری نسبت 
به بدن زنان است روند کاهشی کالژن در 
بدن از حوالی 25 سالگی شروع میشود و 
تا حوالی  انسانها  برآوردها،  بعضی  براساس 
کالژن  از  درصد   30 تقریبا  سالگی   45
اینحال،  با  میدهند.  دست  از  را  بدنشان 

و  است  زنان  از  ضخیمتر  مردان  پوست 
درنتیجه تراکم کالژن نیز در بدنشان بیشتر 
است، درحالی که مردان و زنان به صورت 
همزمان با کاهش کالژن در بدنشان مواجه 
میشوند، به نظر میرسد پوست زنان سریعتر 
از پوست مردان پیر میشود. کاهش شدید 
سطح کالژن در بدن زنان پس از یائسگی 

نیز روند پیری پوست را سریعتر میکند.
- کرمهای کال ژن احتمال چین وچروکهای 
پوستی را کاهش نمیدهند ادعاهایی وجود 
کرمهای  از  استفاده  اینکه  بر  مبنی  دارند 
پوست  میزان کالژن درون  میتواند  کالژن 
را بیشتر کند و درنتیجه باعث کاهش نشانه 
های پیری پوست شود. با اینحال، مدارک 
علمی محدودی برای پشتیبانی از این ادعا 
کالژن  مولکولهای  زیرا  است  دسترس  در 
واقعا  پوست  طریق  از  شدن  جذب  برای 
این  بنابراین،  هستند.  بزرگ  حد  از  بیش 
کرمها احتمال فقط به عنوان نوعی مرطوب 

کننده ساده عمل میکنند، نه بیشتر
- مکملهای خوراکی کالژن میتوانند پیری 
علمی  های  یافته  بدهند  کاهش  را  پوست 
بیشتر و دقیقتری درباره مکملهای خوراکی 
امیدوارکننده  که  دارند  وجود  کالژن 
هستند. یکی از تحقیقات در همین زمینه 
که شامل 114 نفر از زنان 45 تا ۶5 ساله 
بوده، نتایج جالب توجهی را نشان میدهد. 
مصرف  مطالعه،  این  های  یافته  براساس 
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 20 را  پوستی  وچروکهای  چین  میزان  هفته،   8 مدت  به  کالژن  مکمل 
است  بعید  میکند.  تقویت  هم  را  پوستی  سنتز  و  میدهد  کاهش  درصد 
کالژن خوراکی نیز مستقیم به پوست برسد چون در معده هضم خواهد 
شد. با اینحال، استفاده از مکملهای کالژن باید با مصرف اسیدهای آمینه 
مناسب همراه شود تا بدن بتواند از آنها برای ساختن کالژن بیشتر کمک 

بگیرد.
- متخصصان در مورد اثربخشی مکملهای کالژن اختالف نظر دارند بعضی 
متخصصان نسبت به فواید حاصل از مصرف مکملهای کالژن یا نوشیدنیهای 
مخصوصی که با اهداف ضدپیری طراحی میشوند، تردید دارند. به گفته 
بعضی از آنها، کالژن جزو پروتئینهایی است که در فرایندهای پروتئینی 
به  ادامه  در  و  تجزیه  پپتیدها  مانند  کوچکتر  مولکولهای  به  ها  روده  در 
اسیدهای آمینه تبدیل میشود. مدارک علمی محدودی وجود دارند مبنی 
بر اینکه کالژن پس از هضم بتواند به جریان خون برسد و در مقادیر قابل 
توجه به پوست منتقل شود. به گفته متخصصان، مصرف مکمل کالژن نیز 

تغییر چشمگیری در ساختار پوست ایجاد نمیکند
- آزمایشها در مورد مکملهای کالژن محدود و کم شمار هستند بسیاری 
به  کالژن(  پپتیدهای  )مانند  کالژن  مشتقات  حاوی  کالژن  مکملهای  از 
جای کالژن کامل هستند. دکتر آنجالی ماهتو متخصص پوست در مرکز 
The Cadogan clinic در این مورد میگوید: من اغلب این استدالل را 
میشنوم که پپتیدهای کالژن، بدن را طوری فریب میدهند که فکر کند 
کالژن تجزیه شده و درنتیجه وادار به تولید کالژن جدید شود، اما من با 
چنین استداللهایی با احتیاط برخورد میکنم. اوال اینکه آزمایشهای علمی 
معتبر، بینقص و باکیفیت محدودی در راستای تایید این ادعا انجام شده 
تولیدکنندگان  به خود  نیز  انجام شده  از مطالعات  بسیاری  اینکه  ثانیا  و 

محصول اختصاص دارند و همین مساله پای منافع را وسط میکشد.
کالژن  مکمل  تاثیر  تحت  خیلی  افراد  پوست  کیفیت  است  ممکن   -
نباشد زیباتر به نظر رسیدن پوست افراد مصرف کننده مکمل کالژن یا 
نوشیدنیهای مخصوص، واقعا میتواند دلیل دیگری غیر از مصرف مکمل 
را  یا مکملهای کالژن  نوشیدنیها  افرادی که  درواقع  باشد.  داشته  کالژن 
از  بهتر  خیلی  پوستشان  از  که  هستند  افرادی  معموال  میکنند،  مصرف 
دیگران مراقبت میکنند. این افراد معموال کارهای مختلفی برای محافظت 
از پوستشان انجام میدهند، از جمله استفاده منظم از کرمهای ضدآفتاب 
معموال  عوامل  این  سالم.  و  استاندارد  غذایی  رژیم  از  پیروی  و  مرغوب 
در تحقیقاتی که نتایج مثبت را نشان میدهند، نادیده گرفته میشوند. با 
مکملهای کالژن  برای خریدن  مالی  هزینه  در صرف کردن  اگر  اینحال، 
مشکلی ندارید، بیشتر متخصصان میگویند مصرف این مکملها مانعی ندارد

بگذارد  تاثیر  بدن  در  تولیدشده  کالژن  میزان  بر  میتواند  غذایی  رژیم   -
همانطور که اسیدهای آمینه باید از طریق مکملها به بدن برسند تا روند 
کالژن سازی در بدن به درستی انجام بگیرد، دریافت این اسیدهای آمینه 
از طریق مواد غذایی پروتئینی مانند گوشتهای قرمز، ماهی، تخم مرغ و 
مغزهای خام نیز ضروری است. بسیاری از متخصصان تاکید دارند بهترین 
راه برای کمک به کالژن سازی در بدن و تقویت روند ترمیم غضروفها، 
مفصلها و بافتهای همبند، داشتن رژیم غذایی سالم و سرشار از پروتئینهای 
مفید است. توجه داشته باشید رژیم غذایی سالم به دفع استرس و داشتن 
زیبا  و  پوست سالم  داشتن  در  دو  میکند که هر  نیز کمک  کافی  خواب 
اثرگذار هستند. به عالوه، دریافت ویتامین C هم به تولید کالژن در بدن 

کمک میرساند.
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مصرف روزانه تا 200 گرم میوه تازه، در روز 
ضروری است. مصرف آب میوه به دلیل قند 
باال عامل پوسیدگی دندان و چاقی است و 

توصیه نمی شود. 
مصرف میوه های خشم شده طبیعی مانند 
اما  شود  محدود  ترجیحاً  خرما  و  کشمش 
مصرف اندکی از آنها به همراه با غذا ایرادی 

ندارد. 
 2015 سال  در  جهانی  بهداشت  سازمان 
گزارش مهمی درباره مصرف شکر و سالمت 
منتشر کرده است. کارشناسان و متخصصان 
این سازمان در سال 2018  سالمت دهان 
در مقاله ای توضیح داده اند. یافته های این 
گزارش چگونه باید در بخش سالمت دهان 
این  از  بخشی  اینجا  در  کار گرفته شود  به 
مقاله را که درباره مصرف میوه و پوسیدگی 

دندان است مرور می کنیم. 
میوه های تازه: 

با  است  معتقد  بهداشت  جهانی  سازمان 
ها،  سبزی  و  میوه  مناسب  مقدار  مصرف 
نفر  میلیون   2/7 از  بیشتر  مرگ  از  ساالنه 
کم  مصرف  همچنین  شود.  می  جلوگیری 
مرگ  اول  دلیل   10 جز  ها  سبزی  و  میوه 
و میر در جهان است بنابراین ترویج مصرف 
مقدار مناسب )بیشتر از 400 گرم در روز( 

در  کلیدی  هدف  یک  ها  سبزی  و  میوه 
منبع  تازه  میوه  است.  غذایی  رژیم  اصالح 
قندهای طبیعی و فاقد قندهای آزاد است. 
در مطالعات شواهد محکمی که نشان دهد 
ایجاد پوسیدگی های دندانی  تازه در  میوه 
نقش چشمگیری دارد به دست نیامده است. 
اما بر اساس بهترین شواهد موجود احتماال 
ارتباطی بین مصرف میوه تازه و پوسیدگی 

دندان وجود ندارد. 
گزارش سازمان جهانی بهداشت درباره رژیم 
غذایی و تغذیه و پیشگیری از بیماری های 
مزمن نیز به این نتیجه رسید که علی رغم 
شواهد  ها  میوه  از  برخی  اسیدی  ماهیت 
تازه  میوه  مصرف  دادن  ارتباط  برای  کافی 
ایجاد خوردگی در دندان ها  باالتر  با خطر 
وجود ندارد. از این رو مصرف معمول میوه 
برای سالمت  توجهی  قابل  تازه خطر  های 
کردن  جایگزین  و  کند  نمی  ایجاد  دندان 
غذاهایی که قند ازاد دارند با میوه های تازه 
احتماال پوسیدگی دندان را کاهش می دهد 
در مقابل یک وعده از اب میوه دارای مقدار 
بیشتری انرژی، قندهای آزاد و اسید نسبت 
به میوه تازه است و به همین دلیل مصرف 
وزن  افزایش  به  منجر  است  ممکن  آن 

ناخواسته و ایجاد پوسیدگی دندانی شود. 

و سایر حرفه های سالمت  پزشکان  دندان 
که  کنند  توصیه  بیماران  به  نباید  دهان 
مصرف میوه های تازه و سبزی ها را کاهش 

دهند. 
طبق دستورالعمل های فعلی مصرف روزانه 
میوه  مختلف  انواع  از  گرم   400 از  بیشتر 
توصیه  این  البته  توصیه شود.  ها  و سبزی 
که  است  افرادی  و  استثنایی  موارد  جز  به 
دارند)برای  معمول  غیر  ای  تغذیه  الگوی 
برای  ها  دندان  با  مرکبات  مکیدن  مثال 
مدت طوالنی و یا کلی که مستعد خوردگی 

داندان هستند(
میوه های خشک شده:

دارای  شده  خشک  های  میوه  از  برخی 
فاقد  دیگر  برخی  و  هستند  آزاد  قندهای 
آن. میوه های خشک شده سنتی آن هایی 
شدن  خشک  فرایند  حین  در  که  هستند 
هیچ گونه قندی به آنها افزوده نشده است 
کشمش،  آلو،  انجیر،  خرما،  مثال  )برای 
میوه  نوع  این  شده(  گالبی خشک  زردآلو، 
ریز  و  فیبر  برای  خوبی  منابع  های خشک 
و  آهن  منگنز،  پتاسیم،  مانند  ها  مغذی 
برخی  حال،  این  با  هستند.   k ویتامین 
میوه های خشک شده حاوی قندهای آزاد 
های  میوه  گسترده  طیف  جمله  از  هستند 
می  اضافه  شکر  آنها  به  که  شده  خشک 
از  باید  آناناس خشک(  و  انبه  )مانند  کنند 
شکر  آن  به  که  های خشکی  میوه  مصرف 
افزوده شده اجتناب شود. شواهد علمی در 
مورد تاثیر میوه های خشک شده به روش 
سنتی روی سالمت عمومی و سالمت دهان 
علت  به  حال،  این  با  است  اندک  دندان  و 
قندهای طبیعی  و غلظت  باال  انرژی  تراکم 
در فرایند خشک شدن، شرایط احتیاط این 
این  مصرف  شود  توصیه  افراد  به  که  است 
)برای مثال فقط یک  را محدود کند.  مواد 
وعده در روز( همچنین به جای استفاده به 
وعده  با  همراه  است  بهتر  تنقالت،  عنوان 
های اصلی غذایی مصرف شوند. یک وعده 
متوسط از میوه های خشک شده برابر 20 

گرم است. 

آیا مصرف میوه و قند موجود در آن 
؟باعث پوسیدگی دندان می شود 



سرم ضد ریزش موی متد
مخصوص شب
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لوازم آرایشی وگان چیست؟

چه دالیلی برای استفاده از لوازم آرایشی وگان 
وجود دارد؟

آیا لوازم آرایشی وگان 
نچرال و ارگانیک محسوب 

می شوند؟



این روزها که گیاه خواری حسابی روی بورس است، 
باال  زمینه  این  در  را  اطالعات مان  کمی  نیست  بد 
خاص  قشر  این  مختص  که  محصوالتی  با  و  ببریم 

تولید می شوند بیشتر آشنا شویم.
گیاه خوارها معتقدند که اگر از مصرف فرآورده های 
هم  بکشیم،  دست  خوردوخوراک مان  در  حیوانی 
کشتار  از  به این ترتیب  هم  و  می مانیم  سالم تر 
می کنیم.  جلوگیری  بی گناه  حیوانات  بی رحمانه 
البته  گیاه خواری،  پیروان  که  بدانید  است  جالب 
سایر  در  غذایی  رژیم  عالوه بر  سرسخت ترهایشان، 
تبعیت  فکر  طرز  این  از  هم  زندگی  جنبه های 
می کنند. یعنی در بین غیرخوراکی ها هم، برای مثال 
پوشاک و لوازم آرایشی، از هیچ محصولی که شامل 
مواد اولیه حیوانی است خرید نمی کنند. مثال چرم 
مشتقات  حاوی  آرایشی  لوازم  خرید  یا  نمی پوشند 

حیوانی را حداقل برای خودشان تحریم می کنند.
گیاه خوران دو دسته اند؛ برخی خودشان را وگان و 
برخی دیگر وجترین معرفی می کنند. فرق شان هم 
باور  به گیاه خواری مطلق  این است که وگان ها  در 
دارند. درحالی که وجترین ها آسان گیرترند و مصرف 
محصوالت حاوی فرآورده های تولیدشده توسط خود 
می دانند.  مجاز  را  عسل،  و  لبنیات  مانند  حیوان، 
که  محصولی  نوع  هر  مصرف  با  وگان ها  خب  ولی 
کوچک ترین ربطی به حیوانات داشته باشید شدیدا 

مخالف اند.
وگان  آرایشی  لوازم  دنیای  ببینیم که در  حاال 

چه خبر است:
منظور از لوازم آرایشی وگان چیست؟

در لوازم آرایشی وگان هیچ گونه ترکیبی که مستقیم 
وجود  می رسد  حیوانی  به سرمنشأ  مستقیم  غیر  یا 
را  حیوانی  ترکیبات  که  است  حالی  در  این  ندارد. 
می توان جزء جدایی ناپذیر لوازم آرایشی و بهداشتی 
مواد  حیوانی  ترکیبات  از  منظور  دانست.  معمولی 
حیوانات  از  به نوعی  که  است  فرآورده هایی  و  اولیه  
مشتق می شوند. خواه حیوان زنده یا کشتارشده. اما 
که  ترکیبی  هیچ  از  خبری  وگان  آرایشی  لوازم  در 

سروکارش با حیوانات می افتد، نیست.
چه دالیلی برای استفاده از لوازم آرایشی وگان 

وجود دارد؟
توجیه  برای  وگان ها  که  را  دالیلی  عمده  بگذارید 
ترکیبات حیوانی  آرایشی حاوی  لوازم  کنارگذاشتن 

مطرح می کنند با شما در میان بگذاریم:
دفاع  حیوانات:  کشتار  و  آزار  از  جلوگیری 
دغدغه  مهم ترین  از  یکی  حیوانات  حقوق  از 
وگان هاست. وگان ها با مصرف هرگونه محصولی که 
روی  یا  باشد  حیوانی  منشأ  دارای  ترکیبات  حاوی 
فروش  و  تولید  و  مخالف اند  آزمایش شده  حیوانات 
چنین محصوالتی را ناقض حقوق حیوانات می دانند. 

روی  بهداشتی  و  آرایشی  لوازم  آزمایش  درمورد 
حیوانات در ادامه بیشتر صحبت می کنیم.

پوست:  با  حیوانی  ترکیبات  تماس  از  پرهیز 
با  پوست شان  که  ندارند  خوش  هیچ  وگان ها 
فرآورده های حیوانی تماس پیدا کند. همان طور که 
گفتیم، در تولید لوازم آرایشی و بهداشتی معمولی 
از بسیاری ترکیباتی استفاده می شود که به نوعی به 

سرمنشأ حیوانی می رسند.
اما وگان ها بر این باورند که لوازم آرایشی و بهداشتی 
پوست های  به خصوص  پوست،  سالمت  برای  وگان 

حساس، به مراتب بهترند.
عالوه بر  وگان ها  محیط زیست:  از  محافظت 
از  محافظت  برای  حیوانات  حقوق  از  دفاع  دغدغه 

محیط زیست هم دل تپنده ای دارند.
وگان  آرایشی  لوازم  تولیدکنندگان  اغلب  ازاین  رو   
در بسته بندی محصوالت شان هم وگان طوری رفتار 

می کنند. 
بسته بندی های  با  وگان  محصوالت  از  بسیاری 
تا  می شوند  عرضه  بازار  به  محیط زیست  دوست دار 

دیگر از همه جهت وگان باشند.
آیا لوازم آرایشی وگان روی حیوانات آزمایش 

نمی شوند؟
بهداشتی  و  آرایشی  لوازم  تولیدکنندگان  برخی 
محصوالت شان را برای تضمین سالمت و اثربخشی 
روی حیواناتی چون موش، خرگوش و سایر حیوانات 
مظلوم آزمایشگاهی آزمایش می کنند. نیازی به گفتن 
برای  می توانند  چقدر  آزمایشاتی  چنین  که  نیست 
حیوانات قربانی آزاردهنده باشند. حتی در مواردی 
کشنده هم خواهند بود. چه بسیار خرگوش هایی که 
برای سنجش حساسیت زایی ترکیبات و محصوالت 

آرایشی مختلف کور و افلیج نمی شوند!
چند  ازاین دست  آزمایشاتی  که  بدانید  است  جالب 
کشورهای  ازجمله  کشورها  برخی  در  است  سالی 
ازطرفی  شده اند.  اعالم  ممنوع  اروپا  اتحادیه 
تولیدکنندگان زیادی هم خودخواسته به استفاده از 

روش های جایگزین روی آورده اند.
از  هیچ یک  در  که  محصوالتی  به  درهرصورت 
باشند  نشده  آزمایش  حیوانات  روی  تولید  مراحل 
 )cruelty-free( کروئِلتی-فری  لقب  اصطالحا 
نهایی  محصول  خود  تنها  منتها  می گیرد.  تعلق 
باشد.  آزمایش شده  نباید روی حیوانات  که  نیست 
تک تک ترکیبات مورداستفاده هم نباید پیشتر تحت 

آزمایش های حیوانی قرار گرفته باشند.
مطلب  این  گردآوری  برای  که  منابعی  از  یکی  در 
برخوردیم.  جالب توجهی  نکته  به  کردیم  استفاده 
گفته شده بود در کشورهایی مانند چین همه لوازم 
آرایشی وارداتی باید پیش از عرضه به بازار اول روی 
حیوانات آزمایش شوند. بنابراین برندهای کروئِلتی-

کروئِلتی-فری  دیگر  کشورها  این  در  خارجی  فری 
نخواهند بود. علتش هم که معلوم است. بااینکه خود 
اما  نداده،  انجام  حیوانی  آزمایش های  تولیدکننده 

کشور واردکننده انجام داده است.
ارگانیک  و  نچرال  وگان  آرایشی  لوازم  آیا 

محسوب می شوند؟
لوازم آرایشی وگان لزوما نچرال و ارگانیک نیستند. 
با  هم  طبیعی  همان  یا  نچرال  آرایشی  لوازم  حتی 
پس  دارند.  متفاوتی  تعریف  ارگانیک  آرایشی  لوازم 
هر  که  نخورید  را  نامطلعی  فروشنده های  فریب 
با  را  ترکیبات حیوانی  فاقد  و  محصول ظاهرا وگان 

عناوینی مانند نچرال و ارگانیک معرفی می کنند.
گفتیم که لوازم آرایشی وگان با استفاده از ترکیبات 
است  الزم  اما  می شوند.  فرموالسیون  غیرحیوانی 
لزوما  همیشه  غیرحیوانی  ترکیبات  این  که  بدانید 
برخی  نیستند.  سالمتی  خواص  دارای  و  گیاهی 
تولیدکنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی وگان برای 
کاهش هزینه های تولید به استفاده از مواد شیمیایی 

مصنوعی متوسل می شوند. 
رژیم  درخصوص  که  است  بحثی  همان  دقیقا  این 
غذایی وگان هم وجود دارد. هر خوراکی غیرحیوانی 
لزوما برای بدن مفید نیست. مثال همین چیپس که 
بدون فرآورده های حیوانی تولید می شود و بنابراین 
که چیپس  می دانید  اما حتما  می گیرد.  لقب  وگان 

باوجود وگان بودن انتخاب غذایی سالمی نیست.
نکات پایانی

لیست  روی  از  صرفا  وگان  محصوالت  شناسایی 
نیست. چراکه  آسانی  کار  ترکیبات سازنده همیشه 
برخی ترکیبات خاص می توانند هم از منشأ حیوانی 

و هم از منشأ گیاهی تولید شده باشند. 
اما برندها ملزم نیستند که منشا حیوانی یا گیاهی 
برای  کنند.  مشخص  حتما  را  این چنینی  ترکیبات 
مثال اِسکوالین می تواند هم از روغن کبد کوسه و هم 
از روغن زیتون تولید شده باشد. درحالی که بسیاری 
از برندها در لیست ترکیبات سازنده محصوالت شان 
منشأ حیوانی یا گیاهی این ترکیب را ذکر نمی کنند.

روی  اثربخشی  و  کارایی  ازلحاظ  وگان  محصوالت 
نیستند.  برتر  غیروگان  محصوالت  از  لزوما  پوست 
برای  وگان  کلمه  از  وقتی  گفتیم،  که  طور  همان 
معنی  به  صرفا  می شود،  استفاده  محصولی  توصیف 

استفاده از ترکیبات غیرحیوانی است. 
اما این ویژگی تضمین کننده کیفیت بهتر ترکیبات 
که  حاال  اتفافا  نیست.  استفاده شده  جایگزین 
محصوالت وگان بازار خوبی پیدا کرده اند، کم نیستند 
برای  صرفا  را  الفاضی  چنین  که  تولیدکنندگانی 
می دهند.  نسبت  محصوالت شان  به  بیشتر  فروش 
حال آنکه شاید در واقعیت از جایگزین های مرغوبی 

در فرموالسیون شان استفاده نکرده  باشند.
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می   ابرو  ریزش  باعث  متعددی  دالیل 
بدن  موهای  دیگر  مانند  ابرو  موی  شوند. 
بدن  زائد  و موهای  مژه  از موی سر،  اعم 
ریزش  دچار  مختلف،  عوامل  تاثیر  تحت 
می  گردد. ریزش موهای سر، مژه و ابروها 
علت های یکسانی دارند که ممکن است 
در یک مقطع زمانی روی یکی از آن ها تاثیر 

بگذارد.
شناخت عوامل ریزش ابرو

است  الزم  ابتدا  ابرو  ریزش  درمان  برای 
علت های بوجود آورنده آن را بشناسیم. 
از  جلوگیری  برای  راه حل  بهترین  زیرا 
ریزش ابرو، برطرف کردن عاملی است که 

باعث ریزش آن شده است.
1-بیماری های پوستی

2-بیماری های داخلی
مانند  داخلی  های  بیماری   از  برخی 
عفونی،  های  بیماری   هورمونی،  تغییرات 
باعث  تیروئید  اختالالت  و  آهن  کمبود 

ریزش ابرو می  شوند.
۳- تغذیه

مصرف اسیدهای چرب امگا 3 و امگا ۶ در 
کاهش ریزش ابرو بسیار مفید است. 

به  روز  در  آب  لیوان   8 حداقل  مصرف 
بسیار  کمک  مو  ساقه های  رطوبت  بهبود 

می کند.
4- داروها

5- سرطان
6- عفونت  ها

عفونت ها روی فولیکول و یا ساقه مو اثر 
گذاشته و باعث ریزش ابرو می شوند.

7- عوامل فیزیکی
8- افزایش سن

۹- حساسیت  ها
10-دیگر عوامل ریزش ابرو

عوامل  از  یکی  تواند  می  ارث  و  ژنتیک 
نوزاد  ابرو  اوقات  گاهی  باشد،  ابرو  ریزش 
متولد شده بسیار کم است و در بزرگسالی 
هم رشد نمی کند. در این موارد فرد دچار 
کم پشتی و ریزش ابرو مادرزادی است. از 

این رو می توان گفت کاشت ابرو برای این 
دسته از افراد مناسب است.

درمان ریزش ابرو
بیماری های  فردی  ابرو  ریزش  علت  اگر 
ابتدا  باشد،  سیستماتیک  یا  موضعی 
و تحت  را کنترل کند  بیماری خود  باید 
بسیار  درمان  چنانچه  بگیرد،  قرار  درمان 
ریخته  موهای  است  ممکن  باشد  موفق 
بیماران  کنند.  رشد  دوباره  تاحدی  شده 
می توانند در صورت کنترل بیماری برای 
دوباره  ریزش  از  جلوگیری  و  ابرو  ترمیم 

کاشت ابرو را انجام دهند.
سرم ابرو چیست

روی  آرامی  به  که  است  مایعی  ابرو  سرم 
استخوان ابرو قرار داده شده و سپس در 
فولیکول های مو و مو های موجود جذب 
می شود. پس از جذب ، ترکیبات موجود 
در سرم های ابرو، ضخامت موهای فعلی 
کم  های  قسمت  و  کرده  تقویت  را  ابرو 
کند  می  کمک  و  تحریک  را   ابرو  پشت 

تا رشد کنند.
است  موثری  ترکیبات  حاوی  ابرو  سرم 
می  تأثیر  ابرو  موهای  رشد  بر چرخه  که 
گذارد و باعث رشد موی جدید می شوند. 
Bimatoprost تنها ماده ای است که از 
نظر علمی ثابت شده است که باعث رشد 
ابرو ها و مژه ها می شود  اما استفاده از 

این ماده، نیاز به تایید پزشک دارد.
در حالی که شما به طور کلی برای خرید 
به  باید  ابرو  رشد  محصوالت  نوع  این 
دارو  از  برخی  کنید،  مراجعه  پزشک  یک 
که  دارد  وجود  نسخه  بدون  ابرو  تقویت 
روغن  )مانند  ضروری  های  روغن  حاوی 
 ) ابرو  رشد  برای  کرچک  روغن  و  آرگان 
است.   B ویتامین  و  هیالورونیک  اسید   ،
سریع  رشد  برای  سرم  یک  نوع  بهترین 
که  است  سرمی  نسخه(،  )بدون  ها  ابرو 
سرشار از پپتید است و به تقویت فولیکول 
مانند  هایی  ویتامین  کند.  می  کمک  مو 
بیوتین)B7( و پانتنول در تقویت مو تاثیر 

مثبتی دارد و آنتی اکسیدان ها به تحریک 
رشد مو کمک می کند.

رشد مجدد ابروها چقدر زمان می برد؟ 
به   ، ابرو  معجزه رشد  انجام  برای  این سرم 
تا 12  باشید. 8  باید صبور  نیاز دارد.  زمان 
است  این  است.مهم  معقولی  زمان  هفته، 
این  اگر  دهید.  ادامه  را  استفاده  روند  که 
روند قطع شود، فرآیند رشد به حالت اولیه 
خودش باز می گردد. بسیاری از برند های 
متفاوت سرم های تقویت ابرو با رشد سریع 
ابرو در یک هفته تبلیغات یسیاری میکنند 
ولی با توجه به روند رشد مو این غیر ممکن 

است.
آیا احتمال عارضه جانبی وجود دارد؟

ناحیه  و  صورت  که  باشید  داشته  خاطر  به 
مهم  پس  است.  حساس  بسیار  شما  چشم 
است که محصولی را انتخاب کنید که نتایج 

عالی بدهد و در عین حال ایمن باشد.
می تواند  مژه،  مانند  ابرو  تقویت  های  دارو 
منجر به طیف گسترده ای از عوارض جانبی 
قرمزی  چشم،  خارش  جمله؛  از  جدی 
در  دائم  تغییر  و  ها  پلک  افتادگی  چشم، 
به  جانبی  عوارض  این  شود.  عنبیه  رنگ 
شدت مرتبط با محصوالتی است که حاوی 
صورت  در  است.   prostaglandins
مشاهده هرگونه عوارض جانبی، استفاده از 

این محصوالت باید به سرعت قطع شود.
حاوی  که  ابرو  رشد  کننده  تقویت  از 
کلوپروستنات  ایزوپروپیل  مانند  ترکیباتی 
تواند  می  مواد  این  کنید.  اجتناب   ، است 
جانبی  عوارض  و  های جدی  واکنش  باعث 
شود. مانند هر محصول دیگری، سرم های 
ابرو نیز باید به شیوه درست مورد استفاده 
قرار گیرد. سرم ابرو برای احیای موی مرده 
شود.  اعمال  ریشه  روی  باید  پس  است 
به  سرم  مایع  که  کنید  حاصل  اطمینان 

چشمان شما وارد نشود.
پیشنهاد می شود حتما قبل از انتخاب یک 
دقت  با  را  آن  ترکیبات  مناسب  محصول 

بررسی کنید.

مراقبت از ابروها
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 Enhancing Eyebrow Serum
سرم تقویت کننده و رویش ابرو

تقویت و ضخیم تر شدن موهای ابرو، تحریک رویش مجدد ابرو
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