
يادداشت مهمان

امروزه اگر به داروخانه ها یا فروشگاه های معتبر محصوالت دارویی مراجعه کنید، با مجموعه 
وسیعی از انواع مکمل ها مواجه می شوید که ادعای بهبود در هر سطحی را دارند؛ از کمک به 

تحرک مفصلی تا افزایش درخشندگی موها و شفاف تر کردن پوست. مکمل های کالژن نیز که در 
قالب های مختلف به فروش می رسند، مدعی هستند پوست را جوان تر می کنند و مانع شکل گیری 
چین وچروک ها می شوند. با این حال، خود کالژن دقیقا چیست و آیا خریدن مکمل های کالژن 

ارزشش را دارد؟ در ادامه با مهم ترین نکات در مورد کالژن آشنا می شوید... )صفحه 27(
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کرديم

دست ها از مهم ترین اعضای بدن هستند که 
اگر در مراقبت و رسیدگی به آنها کوتاهی 
کنیم، به راحتی سن واقعی مان را لو می دهند!
و  طراوت  به  که  طور  همان  بنابراین 
می دهید،  اهمیت  صورت  پوست  سالمت 
نكته  این  کنید.  توجه  نیز  دست ها  به  باید 
واقع مي شود.  بي توجهي  مورد  اغلب  مهم 
ما دست هایمان را از نور خورشید و اشعه 

مضرش حفظ نمي کنیم.
مهم ترین  از  سن  افزایش  و  خورشید  نور 
و  لک  دچار  را  پوست  که  است  عواملی 
چین وچروک می کند. با افزایش سن، چربی 
زیر پوست و کالژن سازی کاهش می یابد 
و پوست خشک و شل می شود و حالت 
ارتجاعی خود را از دست می دهد. همچنین 
برجستگی ها )رگ ها و استخوان ها(  نمایان 

خواهند شد.
استفاده مرتب از کرم مرطوب کننده و ضدآفتاب 
و همچنین پرهیز از تماس مستقیم دست با 
مواد شوینده و شیمیایی از نكات مهم در حفظ 
طراوت و شادابی پوست دست هاست. حتما 
به خصوص اگر رانندگي مي کنید، دستكش 
نخي بپوشید تا تماس پوست با آفتاب کمتر 
شود. اگر هم با غفلت از دست ها، ظاهر آن 
را پر از لک و چروک کرده اید مي توانید از 
روش های  بگیرید.  کمک  درماني  اقدامات 
بهبود  و  جوان سازی  برای  موثری  درمانی 
دارد  پوست دست ها وجود  ظاهر  و  بافت 
که با معاینه پزشک متخصص و با توجه به 
نوع مشكل، مورد استفاده قرار می گیرد، مانند 
تزریق پرکننده ها مانند فیلر )ژل( یا تزریق چربی 
بدن خود فرد که بهترین گزینه برای بهبود 
چربی از بین رفته و حجم دهی دست هاست. 
مزوتراپی، پي آرپي، لیزر آي پي ال و البته دیگر 
انواع لیزرهای موثر در بهبود لک ها نیز در این 

زمینه کمک کننده اند.
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