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مصرف لبنیات و غذاهای چرب

=

بروز آکنه

ـرف لبنیات و غذاهای چرب با بروز آکنه در بزرگســـــــاالن ارتباط مصــــــ

آکنهبه گفته محققان، تغذیه مناسب مولفه مهم درمان بیماری  است.

بیش از ۲۴ هزار فرد بزرگسال فرانسوی نشان میدهد خوراک شیرین و چرب

 ، شیرشکالت، نوشیدنیهای شیرین، محصوالت لبنی و غذاهای چرب و شیرین بخصوص 

بروز جوش صورتهمگی احتمال  را افزایش میدهد.

ناشی از آکنه  به گفته محققان، یکی از دالیل بروز

 قند رژیم غذایی مملو از ایجاد تغییر در

است.  هورمونهای فرد  پویایی عادی 



میتوانند موجب  شده  افزایش انسولیناین  رژیم غذایی پرقند 

منجر به بروز آکنهو بر سایر هورمونها تأثیر گذارد که  میشود.

البته مقدار مصرف هم بسیار مهم است. 

و  احتمال را تا ۱۲ درصد     به عنوان مثال، نوشیدن روزانه آکنهیک لیوان شیر

افزایش میدهد. این ریسک را تا ۱۸ درصد.  نوشیدن  یک نوشیدنی قندی نظیر نوشابه گازدار 

۵ لیوان نوشابه قندی یا شیراما نوشیدن  در روز به ترتیب

افزایش میدهد.  دو برابر یا ۷۶ درصد  این احتمال را

همچنین یک وعده غذایی چرب نظیر برگرها یا شیرینی 

، احتمال را تا  افزایش میدهد.  ۵۴ درصدیعنی  آکنه کوکی و دونات

بروز آکنهنوشیدن هم با افزایش  ریسک  مرتبط است. ۲۸ درصدی  شیرشکالت



ترک های پوستیدرمان 

 ناشی از چاغی یا الغری

استریا، خطوط تقریبا فرو رفـته پوستی است که ً

بیشـتر در نواحی تحـت کشــش به وجود می آیـد .

سنین جـوانـی و در دوران بارداریاین عـارضه بسیار شـایع است و در بسیاری از زنان در  دیده می شود. 

تحت تأثیر افزایش هورمون های جنسیبا  در بدن  تغـییراتی به وجود می آید. ـروع بلوغ جنسـی ش

 

ـری نیـز بـه وقـوع مـی پیـوندد  عـالوه بر این تغــییرات ، تغــییرات دیگ

اشاره کرد ـروه می توان به ایجـاد خطـوط پوستی  کـه از این گ



بارزتر است.  دخترها جــثه افراد به طور سریع رشد می کند و این رشد در 

چـون رشــد، سـریـع است پوسـت توانایـی وفـق دادن خـود 

با این تغییر جــثـه را ندارد و 

در نتـیجه ،

مسـئولبه علت    که شکسـتگی در فیبرهای االسـتین

 کشـش پوسـت هستند، پوست در نواحـی تحت کشش

در می آید می شود و معموال به .ً دچار  خطوطی رنگ سفید براق  

۳ نفر از هر ۵ خانم حاملهاین نشانه ها در  

دختران نوجوانایجاد گشته و در بین 

دچار جهش رشدی که  میشوند، شایع است. 



 افراد چاقدر هم ممکن است این نشانه ها به وجود آیند ، به خصوص 

سریعاگر افزایش سن  باشد.

 افراد مبتال به سندروم کوشینگ و در مصرف کنندگان این نشانه ها همچنین در

 ایجاد میشوند.کورتیکواستروئیدهای خوراکی یا کورتیکواستروئیدهای موضعی

برای پیشگیری میتوان از آماده کردن پوست برای افزایش وسعت آن ، 

با چرب کردن و ماساژدادن مکرر سود جست.

البته در مواردی میتوان از ویتامین ای و کرم های موضعی آمونیوم الکتات 

 برای پیشگیری استفاده کردبا درصدهای متفاوت و ترتینوئن

 تحت نظر پزشک نیاز به پیگیری و مراقبت پزشککه باید تجویز شود و مربوطه دارد.



در عین حال باید دانست که در بیشتر موارد این درمان ها تاثیر

 چندانی ندارد و اثرات آنها محدود است.

در ضمن چون هر نوع دارو در دوران حاملگی می تواند

 اثر سوء بر روی جنین داشته باشد این داروها 

تحت نظر یک پزشک متخصص پوستباید حتما 

 و یک پزشک متخصص زنان و زایمان تجویز شود.

همانطور که گفته شد تمام درمان هایی که برای برطرف کردن 

تاثیر نسبیاستفاده میشود  دارند.درمان های دیگری استریاها 

 لیزر و مزوتراپیمانند هم در این مورد استفاده میشود ولی

به طور کامل همه آن درمان ها نسبی بوده و 

نمیتوانند استریاها را برطرف کنند.



چه افرادی بیشتر مستعد این عارضه هستند؟

_ افراد با استعداد چاقی.

بلوغ._ افراد با رشد جسمی سریع به ویژه در 

 بیماری غدد درون ریز مانند : سندروم کوشینگ(پرکاری غده فوق کلیوی)_ افراد با

 پماد یا کرم های کورتون_ افرادی که به دالیلی از به مدت طوالنی مصرف می کنند.

 خانم های باردار. _ و در نهایت

بعد از بلوغ و در پایان حاملگی ممکن است از وضوح این خطوط کاسته شود 

ولی از بین نمی روند و تا اآخر عمر باقی می مانند.

برجسته و تحریک پذیردر ابتدا این خطوط  هستند و به مرور زمان صاف می شوند 

 و رنگ آن از قرمز به ارغوانی تغییر یافته و در نهایت سفید یا نقره ای می شوند.

این خطوط بیشتر در نواحی شکم ،پستان (بعد از شیردهی) ، باسن و ران ها پدید می آیند.



شما دشمن پوستتان هستید!!!

۴ اشتباهی که به سرعت پیرتان میکند

۱_ خوابیدن روی صورت

جاذبه زمین وقتی شما روی صورت بخوابید همیشه برنده است!

پف کردن چشم ها و شلی پوست و افتادگیبه سرعت باعث  میشود.

ضعیف شدنبه علت  پوست شما به سمت پایین کشیده میشود و کم کم باعث  جاذبه

میشود.تنها راه جلوگیری این است که عادت اشتباه خوابیدن روی صورتکالژن های پوست 

رو به پایین را تغییر دهید و سعی کنید به پشت بخوابید.



۲_ نشستن صورت

آرایشخانم ها معموال فراموش می کنند که  خود را قبل از خواب بشویند و

از بین بردن خاک ، عرق و آرایش کل روز پاک کند.  قبل از خواب برای  شستن صورت

.”اگر شما کار می کنید و عرق می کنید یا آرایش دارید ، آلودگی به حفره های  است ضروری

پوست نفوذ می کند و شکسته می شوند.”

“اگر پوست روغنی دارید ، صورت چرب و چرب تر می شود.”

پاک کننده پوستیما توصیه می کنیم که از یک  استفاده کنید 

پاک و بازسازیتا چهره خود را کامال  کنید.



۳_ استفاده بیش از حد از کرم های مراقبتی

محصوالت مختلف مراقبت از پوستاگر شما از تعداد زیادی از  استفاده می کنید و از هر مجصول

و تاثیر آن ها روی پوست اطمینان ندارید، این امر می تواند در واقع برای پوست شما مضر باشد.

 “محصوالتی که حاوی رتینول هستند برای جلوگیری از چین و چروک استفاده می شود وبه عنوان مثال:

هنگامی که با محصوالت با بنزوئیل پراکسید محلوط می شوند برای مبارزه با آکنه می توانند

پوست شما را خشک کرده و باعث تحریک پوست شود. “

قرمزی و التهابوقتی پوست  می شود  بیشتر ظاهر می شود. خشک و تحریک



۴_ ننوشیدن آب کافی

پوست و سازه های زیر پوست ، جزء مهمی از  است. آب

 آب کافی ننوشید کم آبی باعث خشک شدن “هنگامی که شما پوست آب مورد نیاز را از دست می دهد و

.با گذشت زمان ، کم آبی بدنپوست به خصوص اطراف چشم می شود

از دست رفتن کشش و سفتی پوستسبب  می شود.

حداقل شش لیوان آب در روزپوست شما  نیازمند است.”



خواص اسفناج برای پوست که تاحاال نشنیده اید! 

۱_ درمان آکنه : 

، و در نتیجه حفظ سالمت پوست موثر است.پاکسازی آکنه  اسفناج در 

، می توانید با  ترکیب کردن اسفناج و کمی آب برای خالص شدن از شر  آکنه

ماسک صورتیک  آماده کنید و آن را به مدت ٢٠ دقیقه روی صورت تان بگذارید. 

 آلودگی، چربی و التهاباین ماسک را از پوست شما حذف می کند

، و در نتیجه آن را از درون پرطراوت و جوان می کند. 



۲_ محافظت از پوست در مقابل نور آفتاب :

سیب های نور اشعه ی مضر ماوراء بنفش ویتامین بیسرشار از  است که پوستتان را از  که باعث بروز آاسفناج 

محافظت می کند. خورشید است ، سرطان پوست ، پیری زود هنگام پوست 

برای پوست فوق العاده است. اسفناج خواص 

۳_ خواص ضد پیری :

اسفناج آنتی اکسیدان هایی  سرشار است از که رادیکال های آزاد را در بدن شما از بین می برند.

پیری قبل از موعد این  به پوست شما آسیب می زنند، و در نتیجه باعث  می شوند.  رادیکال های آزاد

خوردن اسفناج به طور منظمبنابراین،  جوانی پوست شما را حفظ می کند، سرعت تخریب پوست وابسته

 به سن را کم می کند، و باعث می شود که پوست تان جوان تر و پرطراوت تر به نظر برسد



۴_ بهبود رنگ پوست:

آکنه ، کبودی روی پوست و  غنی از است و به این ترتیب با به حداقل رساندن  اسفناج ویتامین  ک و فوالت

فراوانی ویتامین و مواد معدنیبه پوست تان رنگ روشنی می دهد. در این سبزی به سرعت حلقه های تیره

پوست ناشی از  را رفع می کند و بنابراین رنگ درخشانی به پوست شما می دهد. خشکیخارش  

 

۵_ اصالح ظاهر پوست :

ویتامین آ یک منبع غنی از  است. رنگ پوست را بهبود می بخشد. ویتامین آ و ویتامین ث اسفناج

 ویتامین ث رشد سلول های پوستدر حالی که نقش مهمی در اصالح و همچنین ایفا می کند.

آنتی اکسیدان های شگفت انگیز و مواد مغذی موجود در اسفناج حتی رنگ چهره شما را باز می کند

و به پوست تان ظاهر درخشانی می دهد. 



۱_ افزایش سرعت رشد مو :

ویتامین های ب ،ث ، ای ، کلسیم ،  یک ماده غذایی فوق العاده است متشکل از  اسفناج

و همه این ها برای رشد مو الزم هستند.آهن ، منیزیم و اسیدهای چرب امگا ۳ 

اکسیژن را به فولیکول های مو کمک می کند که   گلبول های قرمز خونآهن

برسانند. این امر برای رشد مو و داشتن تارهای محکم ضروری است.

خواص اسفناج برای مو :



۲_ جلوگیری از ریزش مو :

سلول های خونی اغلب به دلیل ایجاد می شود.این ماده معدنی با قادر ساختن  ریزش مو کمبود آهن

تقویت تارهای موباعث  می شود.برای حمل اکسیژن به فولیکول های مو 

کم خونی باعث  می شود و  به نوبه خود منجر به ریزش مو و برخی از  کم خونی کمبود آهن

.اسفناج فوالت و آهنعوارض جانبی دیگر می شود غنی از است. در حالی که فوالت 

به تولید سلول های قرمز خون کمک می کند ، آهن باعث می شود که سلول های خونی اکسیژن

مبارزه می کند. اسفناج ریزش مو را حمل کنند و  به این ترتیب با



سموم و مواد شیمیایی به طور طبیعی جذب باالیی دارد و اجازه نمی دهد تا  ذغال چوب فعال 

توسط بدن جذب نمی شودوارد بدن شما شوند.   و می تواند به طور موثر ذغال چوب فعال

سموم و گازها را از بدن دفع نمایدزغال فعال. برای سالمت پوست و مو بسیار مفید است.

برخی از خواص زغال فعال برای پوست و مو :

درمان آکنه ، کوچک کردن منافذ پوست ، پاکسازی پوست ، درمان نیش حشرات ، پاکسازی پوست سر ، 

حجیم کردن موها ، از بین بردن چربی اضافه پوست و ...

ص و فواید استفاده
خوا

از ذغال چوب فعال



شویندهبرای ا میتوانید از مانند یک  استفاده کنید. ز بین بردن چربی اضافه پوست و درمان آکنه ذغال فعال

ذغال فعال میتواند تمام آلودگی ها و چربی اضافه پوست را بشوید و از بین ببرد اما در استفاده از

میتواند باعث  پوست شود. خشکی آن بسیار محتاط باشید چرا که استفاده زیاد از  ذغال 

ذغالمیتوانید از ماسک ها و صابون های حاوی  که در داروخانه ها

پاکسازی و زیبایی پوستتان موجود هستند برای  استفاده کنید و یا حتی میتوانید

ماسک خانگی برای پاکسازی و بستن منافذ بازیک 

در منزل با استفاده از مواد ساده تهیه کنید. پوست صورتتان 



“ مواد مورد نیاز برای تهیه ماسک ذغال: “

 ذغال فعال،دم کرده گل رز،ژل آاوئه ورا از هرکدام یک قاشق چایخوری و یک چهارم

،این مواد را باهم ترکیب کنید و به صورت بمالید،اجازه بدهید قاشق چایخوری نمک دریا

 ماسک کامال خشک شود سپس آن را با آب ولرم بشویید.

همچنین میتوانید از ترکیب ذغال فعال با آب یک خمیر نرم بسازید

 و بر روی جوش های خود قرار دهید و پس از خشک شدن با آب ولرم بشویید.



“علت ایجاد شوره ســـر” 

دم تعادل هورمونهای بدن ، تعرق بیش از اندازه

واکنش های آلرژیک ، بهداشت ناکافی

تغذیه/سالمت ضعیف ، کمبود خواب

ارث ، شستن و خشک کردن نادرست موها

استفاده از کاله های تنگ و چسبان

 استفاده مکرر از محصوالت آرایشی مو (مانند: ژل، موس، رنگ مو، فر)

هوای سرد ، آب و هوای خشک ، گرمای بیش از اندازه

شورههر چند اعتقاد بر این است که  به دلیل خشکی پوست سر ایجاد می شود،

دارند نیز دچار این عارضه می شوند. موهای چرب  اما بسیاری از افرادی که 



“اصول درمان شـــــــوره”

 شورهمتاسفانه هیچ گونه درمان قطعی برای از بین بردن وجود ندارد..

(ممکن است با استفاده از نوعی داروی خاص برای مدتی قطع شده اما مجددا شروع شود)ً

شوره اما در این میان راههای وجود دارند که با استفاده از آنها می توانید میزان  را کم کنید.

اگر میزان آن زیاد نیست و در حد متوسط قرار دارد، می توانید روزی دوبار موهای خود را

. با این کار تقریبا تمام  از بین خواهند ً رفت .  شوره ها با شامپوی معمولی بشویید

 شامپوهای معمولیسعی کنید از استفاده کنید. 

شامپوهایی که قدرت پاک کنندگی باالیی دارند، پوست سر را خشک کرده 

.. شوره هاو موجب می شوند که میزان  بیشتر شود



 شامپوهای معمولیاگر احساس کردید که استفاده از اثری بر روی موهایتان ندارند،

شامپوها از انواع  استفاده کنید. اثر این نوع  پس از گذشت چند هفته کامالً قابل رویت خواد بود. ضد شوره

نوعی فرایند آزمون و خطاست. انتخاب یک نوع  که مناسب موهایتان باشد،  شامپو

به هر حال باید شامپوهای مختلف را استفاده کنید تا ببینید کدامیک از آنها بیش از سایرین 

. نیز مفید استبر روی موهای شما اثر مثبت می گذارد.   موها همچنین تغییر نوع شامپو به صورت دوره ای، برای

اولین دوره مصرف،زمانیکه  را که مناسب موهایتان است پیدا کردید، در  ضد شوره ای شامپوی

شوره ها سطح پوست سر پاک می شود و در مرحله بعدی  به طور کلی از بین می روند.

استفاده می کنید، باید دو مرتبه سر خود را بشویید.  ضد شوره زمانیکه از   شامپوی های

شوره سربار اول  سطحی سر از بین می رود و مرتبه دوم  درمان خواهد شد. پوست های مرده



چگونه شادابی موها را در فصل پاییز حفظ کنیم؟

“ ۱_ چرب کردن موها “

روغنهای طبیعی و چرب کردن موها به همراه ماساژ منظم رطوبت موها را افزایش میدهداستفاده از انواع  و

مراقبت کرده و از خشکی آنها جلوگیری میکند. فصل پاییز  از موها در 

استفاده کنید تا موهای شما نرم شود.  روغن گرم  روغن بادام، روغن زیتون، قبل از شستن موها از

 روغن خردل سفید و روغن نارگیل برای این کار بسیار مفید است. میتوانید چند قطره روغن

 را به شامپوی خود اضافه کنید و یا پس از حمام در حالی که موهایتان هنوز مرطوب است روغن را به

شوند. انعطاف پذیر و براق  انتهای ساقه مو بزنید. این کار باعث می شود تا موها 



“ ۲_ استفاده از ژل آلوئه ورا یا روغن گیاه چریش ”

شوره سریکی از بزرگترین مشکالت مو در فصل پاییز و زمستان،  میباشد.

  را بر روی موهای خود ماساژ دهید. دارای ویژگیهای شگفت انگیزژل آلوئه ورا یا روغن گیاه چریش آلوئه ورا

شوره سراست که باعث  میشود و به طور طبیعی از  جلوگیری می کند.جلوگیری از رشد باکتریها و قارچها

“ ۳_ تقویت موها “

ویتامیناستفاده از میوه های زمستانی مثل نارنگی و پرتقال و انار که سرشار از  هستند 

 استفاده از آجیلبرای رشد و لطافت موها ضروری است. عالوه بر این به دلیل داشتن 

اسیدهای چرب مفید برای درخشندگی و شفافیت موها

. پرهیز از آب داغ برای شستن موها بسیار مفید هستند و 



“۴_ حمام کردن “

پوست و مواستفاده از  در حمام تاثیرات نامطلوبی بر  دارد. آب داغ

 آب داغ چربی های ضروری مو با از بین بردن باعث خشک شدن و گره افتادن موها میشود. 

آب سرد، گزینه خوبی برای شست و شوی مو است. همچنین شستن موها با  آب ولرم

 موجب باز شدن منافذ پوست سر و مرطوب ماندن و براق شدن موها می شود.

. متخصصین پوست و مو معتقدند  زمان حمام خود را کوتاه کنیدعالوه بر این سعی کنید

چربیهای ضروری مو را حمامهایی که بیشتر از ده دقیقه طول میکشند 

 از بین برده و باعث خشکی موها میشوند.
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