
مراقبت از پوست صورت و حفظ جوانی یکی 
افراد به خصوص  از دغدغه های همیشگی 
در  همواره  دلیل  همین  به  و  خانم هاست 
جستجوی راهکارهایی برای مقابله با عالئم 
نازک  پوست  زمینه  این  در  هستند.  پیری 
اطراف چشم ها زودتر از بقیه قسمت های 
که  می شود  ریزی  خطوط  دچار  صورت 
نشان  را  پوست  پیری  نشانه های  نخستین 
اقدامات  از همین رو الزم است  می دهد. 
پیشگیرانه برای کاهش این حالت از سنین 

جوانی مورد توجه باشد.

ضرورت کرم های دور چشم
در واقع بدن انسان تا 25 سالگی به دلیل ترشح 
هورمون های جنسی قدرت کالژن سازی دارد 
و درنتیجه پوست شاداب و جوان است، اما 
توانایی ای  چنین  به تدریج  سن  این  از  پس 
کاهش می یابد زیرا ترشح هورمون های جنسی 
نیز از مقدار حداکثری رو به تحلیل می رود. 
زمانی که کالژن و از طرفی االستین پوست 
کم می شوند، کم کم چین وچروک های پوستی 
ظاهر خواهند شد. این عالئم پس از 35 سالگی 
به وضوح دیده می شوند اما آغاز فرایند آنها از 
چند سال پیش و حدود 25 سالگی اتفاق می افتد.
این مساله به خصوص در خانم ها ملموس تر 
است زیرا پوست آقایان به دلیل ترشح هورمون 
آندروژن )هورمون مردانه( قدرت کالژن سازی 
را بیشتر حفظ می کند و به همین دلیل پوست 
آقایان ضخامت بیشتری دارد. به باور عامیانه 
آقایان دیرتر دچار پیری پوست می شوند. این 

موضوع از منظر علمی نیز تایید می شود.
چشم  اطراف  مخصوص  کرم های 
بروز  از  پیشگیری  برای  موثری  محصوالت 
چین وچروک های پوستی است که به خانم ها 
توصیه می شود از 25 تا 30 سالگی، کرم متناسب 
با پوست را انتخاب و استفاده کنند تا روند 
بروز چین وچروک ها آهسته تر شود. البته باید 
خاطرنشان کرد این نوع کرم ها جنبه درمانی 
را  پوستی  چروک های  نمی توانند  و  ندارند 
رفع کنند، بلکه استفاده به موقع، یک راهکار 

پیشگیرانه قابل قبول است.

مرطوب کننده را فراموش نکنید!
استفاده از کرم مرطوب کننده یکی از توصیه های 
همیشگی حفظ سالمت و شادابی پوست است. 
درواقع حیات پوست به مقدار کافی رطوبت 

نیاز دارد که گاهی در اثر عوامل مختلفی مانند 
زمینه ژنتیک، نوشیدن ناکافی آب، شستشوی 
مکرر، استفاده از شوینده های نامناسب، مواجهه 
که  و... کاهش می یابد  باد  نور خورشید،  با 
مرطوب کننده  کرم های  از  استفاده  طریق  از 

قابل جبران است.

بعضی افراد به طور ژنتیک ساختار پوستی چرب 
اما با مقدار کم رطوبت دارند. در این حالت 
شاید به نظر برسد استفاده از کرم نیاز نیست 
اما در واقع همچنان پوست از خشکی و کاهش 
رطوبت رنج می برد که الزم است از طریق 
کرم های مرطوب کننده بدون چربی، این نیاز 

تامین شود. در شرایطی که چربی پوست نیز کم 
باشد توصیه می شود مرطوب کننده های حاوی 
چربی استفاده شود. در واقع باید خاطرنشان 
کرد خشکی پوست یکی از مهم ترین عوامل 
است  پوستی  چین وچروک های  زمینه ساز 
مساله  این  به  نسبت  همیشگی  مراقبت  که 

از  پیشگیری  و  پوست  حیات  به  می تواند 
بروز چین وچروک ها کمک کند.

البته باید اشاره کرد خشکی های معمولی پوست 
ناشی از عواملی که ذکر شد، با خشکی بیمارگونه 
مانند اگزما یا حساسیت به مواد آرایشی متفاوت 
است. در صورتی که خشکی از حد معمول 
بیشتر یا بدون سابقه قبلی بوده، توصیه می شود 
به پزشک متخصص مراجعه و سالمت پوست 

و احتمال بیماری های مرتبط بررسی شود.

وراثت؛ عامل مهم سالمت و زیبایی
ممکن است برخی افراد هرگز در طول عمر 
خود از کرم های اطراف چشم استفاده نکنند 
اما نسبت به همساالن خود ظاهری جوان تر 
و پوستی سالم تر داشته باشند. در این زمینه 
گرچه شیوه زندگی سالم اهمیت دارد، زمینه 
ژنتیک را نیز باید به عنوان یک عامل بسیار 

مهم در نظر داشت.
عالوه بر زمینه بروز چین وچروک های پوستی 
اطراف  مانند کدری و پف آلودگی  شرایطی 
عواملی  گرچه  نیستند.  مستثنی  نیز  چشم ها 
مانند استرس شدید، اعتیاد به مواد مخدر و 
الکل، خستگی و کم خوابی، تغذیه نامناسب، 
بیماری های مزمن داخلی، مواجهه طوالنی با 
نور خورشید و... چنین مشکالتی را تشدید 
می کند اما زمینه ژنتیک در افراد مختلف باعث 
می شود گاهی بسیار بارز شده و گاهی چندان 

واضح نباشد یا خیلی زود برطرف شود.
البته توصیه به استفاده از کرم های مخصوص 
اطراف چشم مانند چروک پوستی در مورد 

تاثیر  تنها  نیز  پلک ها  پف آلودگی  و  تیرگی 
پیشگیرانه دارد و می تواند سرعت چنین روندی 
را کاهش دهد. تشخیص علت اصلی زمینه ای 
و رفع آن مهم ترین و بهترین اقدام در جهت 

رفع چنین حاالتی خواهد بود.

انتخاب کرم مناسب
ترکیبات  با  کرم ها  انواع  امروزه  که  آنجا  از 
به  بازار  در  گران  نسبتا  قیمت های  و  متنوع 
فروش می رسد، بهترین روش برای انتخاب 
متخصص  پزشک  با  مشورت  مناسب،  کرم 
است. در تجویز کرم توسط پزشک، شرایط و 
عوامل مختلفی مانند سن، جنس، نوع پوست، 
زمینه بیماری ها، شغل، حساسیت و... بررسی 
می  شود و می توان انواع تغییرات ناشی از مصرف 
محصول و عوارض احتمالی مانند حساسیت 
و... را با وی در میان گذاشت تا در صورت 
لزوم توصیه های دیگری ارائه شود. به عنوان 
مثال امروزه کرم های مخصوص اطراف چشم 
همراه با ترکیبات ضدآفتاب نیز وجود دارد که 
پزشک برای افرادی که به مدت طوالنی در 
معرض نور خورشید هستند، توصیه می کند. 
این کرم ها عالوه بر کاهش زمینه چروک های 
پوستی می توانند به پیشگیری از تیرگی اطراف 

چشم ها هم کمک کنند.
در زمینه انتخاب کرم، توجه به کیفیت محصول 
بسیار اهمیت دارد و نتیجه بهتری خواهد داشت 
که مسلما مشاوره با پزشک این انتخاب را 

تضمین می کند.

کرم مخصوص در سنین مختلف
حتما شما هم کرم های اطراف چشم را برای 
برسد  نظر  به  شاید  دیده اید.  مختلف  سنین 
این تفاوت ها جنبه تبلیغاتی دارد اما در واقع 
کرم های اطراف چشم برای سنین مختلف، 

ساختار متفاوتی دارد.
سن،  افزایش  با  شد،  اشاره  که  همان طور 
می یابد  کاهش  جنسی  هورمون های  ترشح 
که زمینه ساز اصلی بروز چروک های پوستی 
است. از طرفی رطوبت پوست نیز به تدریج 
طی فعالیت های مختلف رو به تحلیل می رود. 
به همین دلیل در ساختار کرم های اطراف چشم 
مربوط به سنین میانسالی، مقدار بیشتری از مواد 
مرطوب کننده وجود دارد تا کمبودهای پوستی 
را جبران کند و زمینه بروزچین وچروک ها را 

کاهش دهد.
واقع کرم های مخصوص سنین مختلف  در 
با توجه به ویژگی های پوست افراد ساختار 
متفاوتی دارد که می تواند در کاهش سرعت 

بروز چروک های پوستی تاثیرگذار باشد.

چرا و چطور از پوست اطراف چشم ها مراقبت کنیم؟

اندر فواید کرم دور چشم

پوست و مو شماره ششصدوشصت وهشت  بیست ونه اردیبهشت نودوهفت30

با اینکه مراقبت های پوست یکی از دغدغه های 
همیشگی خانم هاست، کنار استفاده از کرم های 
مناسب با شرایط مختلف، پاکسازی، شستشوی 
درست و... گاهی توجهی به پوست حساس 
اطراف چشم ها نمی شود. بعضی افراد ذاتا پوست شفاف و جوانی 
دارند اما رعایت برخی اصول ساده اما کاربردی می تواند تاثیر 
قابل توجهی در پیشگیری از بروز چروک های پوستی اطراف 
چشم داشته باشد و جوانی را برای مدت بیشتری حفظ کند.

1. پوست را به آرامی ماساژ دهید
لنفاوی اطراف چشم ها ناشی از خستگی،  تجمع آب در غدد 
استعمال دخانیات، مصرف الکل و... سبب تیرگی و تورم اطراف 
چشم می شود. برای رفع این مشکل ماساژ مالیم روزانه بسیار 
کمک کننده خواهد بود. کافی است به آرامی انگشت سبابه را 
به حالت چرخشی از کنار باالی بینی به سمت ابروها و سپس 
پلک پایین را از گوشه چشم به سمت بیرون بکشید. به خاطر 
داشته باشید هرگز دست را محکم روی چشم نکشید زیرا پوست 
پلک و قسمت های اطراف چشم 4 برابر نازک تر از پوست دیگر 
قسمت های صورت است و در صورت مالش شدید چشم ها، در 
واقع پوست مستقیم روی استخوان ها کشیده می شود و آسیب 
می بیند. همچنین هر روز صبح روی چشم ها کمپرس چای سرد را 
فراموش نکنید. مقدار چای باقی مانده در طول روز را در یخچال 
بگذارید و صبح ها پنبه ای را به آن آغشته کنید و روی چشم 
بگذارید و چند لحظه محکم چشم را ببندید. در موارد احساس 
خستگی چشم ها نیز تکه ای پنبه را به آب گرم آغشته کنید و 

روی پلک ها بگذارید و به آرامی کمی ماساژ دهید.

2. مواد آرایشی را کامال از اطراف چشم پاک کنید
پاک نکردن مواد آرایشی بر سالمت پوست به خصوص نواحی 
حساس اطراف چشم تاثیر می گذارد. البته اگر مواد آرایشی با 

شدت از روی پوست کشیده شود، می تواند سبب تحریک و 
ضعیف شدن پوست و درنتیجه چروک های پوستی  شود. کشیدن 
مالیم تکه ای پنبه آغشته به روغن زیتون یا روغن بادام یکی از 
بهترین راهکارها برای تمیز شدن پوست است. برای پاک کردن 
ریمل نیز کمی صبورتر باشید و با آرامش بیشتری این کار را 
انجام دهید تا به مژه ها نیز آسیب نرسد. همچنین هرگز بدون 

پاک کردن مواد آرایشی نخوابید.

3. کرم را به روش درست استفاده کنید
عالوه بر دقت در انتخاب کرم دور چشم، شیوه استفاده آن روی 
پوست نیز بسیار اهمیت دارد. حتی بهترین کرم ها هم اگر به 
سرعت و با شدت روی پوست کشیده شوند نه تنها نمی توانند 
می شوند،  پوست  تحریک  سبب  و  باشند  داشته  مطلوبی  تاثیر 
بلکه احتمال دارد با چشم نیز تماس پیدا کنند. بهترین روش، 

به حالت ضربه ای بسیار مالیم روی پوست اطراف  زدن کرم 
چشم و سپس کشیدن مالیم کرم با انگشت تمیز به سمت بیرون 
چشم و پلک هاست تا احتمال تماس با چشم به حداقل برسد. 
همچنین بهتر است کرم را در یخچال نگهداری کرد زیرا سرما 

تاثیر خوبی بر عروق دارد.

4. عینک آفتابی بزنید
یکی از مهم ترین اصول مراقبت از پوست حساس اطراف چشم ها، 
استفاده از عینک آفتابی مناسب برای محافظت در برابر پرتوهای 
فرابنفش خورشید است. گرچه تاثیر این پرتوها فورا مشخص 
نمی شود، به بخش های عمیق تر پوست نفوذ می کند و به تدریج 
زمینه ساز بروز چروک های پوستی می شود. عالوه بر این، مواجهه 
مستمر با نور خورشید نیز عملکرد بیشتری را به چشم ها تحمیل 
می کند که در طوالنی مدت سبب بیماری های چشمی می شود.

5. زیر ابرو را با موم اپیالسیون نکنید
با اینکه امروزه استفاده از موم برای تمیز کردن موهای زائد بسیار 
کاربرد دارد، این راهکار برای پوست اطراف چشم ها و به خصوص 
زیر ابروها توصیه نمی شود زیرا به دلیل شدت جدا شدن موم، به 
پوست حساس آسیب می رساند. بند انداختن و استفاده از موچین 
به عنوان روش های سنتی تر همچنان در این مورد بهتر خواهند بود.

6. خوب بخوابید
خواب کافی و باکیفیت عالوه بر اینکه بر سالمت عمومی بدن 
تاثیر عالی دارد می تواند به شکل مستقیم یکی از اصول مراقبت 
از پوست باشد. خواب باعث کاهش تیرگی های اطراف چشم، 

عالئم خستگی و پیری زودهنگام اطراف چشم ها می شود.

7. رطوبت رسانی روزانه را به خاطر داشته باشید
از 30 سالگی، رطوبت رسانی به پوست حساس اطراف چشم از 
طریق ژل، کرم یا محلول حداقل یک بار در روز برای پیشگیری 
از بروز چین وچروک ضروری است. البته با توجه به نوع پوست 
و خصوصیاتی مانند تیرگی، پف آلودگی و خشکی پوست باید 
نوع مناسب را انتخاب کرد. به عنوان مثال، در صورت تیرگی های 
 K اکسید ویتامین  از محصوالت دارای  اطراف چشم می توان 
استفاده کرد که مویرگ ها و بافت ها را تقویت می کند و با بهبود 
جریان خون مانع تجمع رنگدانه های تیره در سطح پوست می شود.

8. یادتان باشد که...
کافی  به خصوص در هوای گرم، مصرف  فراوان آب  نوشیدن 
دخانیات  و  استرس  از  دوری  و  ورزش  سبزیجات،  و  میوه ها 
همواره به عنوان توصیه های سالمت پوست مطرح است که با 
گنجاندن آنها در شیوه زندگی می توان از جوانی به عنوان یکی 

از بهترین مواهب الهی بهره مند شد.

 دکتر حسین طباطبایی
متخصص پوست و عضو 

هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران

سالمت چشم ها را فراموش نکنید!

از آنجا که ساختار کرم های تاثیرگذار بر پوست مانند 
کرم های اطراف چشم، مرطوب کننده و ضدآفتاب با 
انواع کرم پمادهای مختص چشم متفاوت است، تماس 
آنها با چشم می تواند مشکل ساز باشد. به طورکلی توصیه 
می شود کرم های پوستی در فاصله ابرو تا گونه ها استفاده 
اینکه ماهیت کرم های اطراف  به  با توجه  اما  نشود 
چشم برای کمک به پیشگیری و کاهش چروک های 
اطراف چشم است، در استفاده از این محصوالت باید 
مراقب بود که مطلقا وارد چشم نشوند و حتی االمکان نزدیک به مژه ها 
استفاده نشود. در واقع تماس کرم با چشم می تواند زمینه ساز سوزش، 
خارش و قرمز شدن چشم شود که در صورت تکرار این تماس ها، 
عوارض نیز تشدید می شوند. البته هرچه pH کرم بهpH چشم نزدیک 
باشد، محصول دارای مواد نگهدارنده کمتر و فرموالسیون آن شبیه 
کرم های چشمی باشد، احتمال آسیب به سلول های سطحی چشم نیز 

کمتر می شود و زمینه حساسیت کاهش خواهد یافت.

توصیه های طبیعی کاهش و پیشگیری از چروک های اطراف چشم

با نور خورشید، نوشیدن کافی آب و... که  کنار توصیه هایی مانند عدم مواجهه 
می تواند بر روند بروز چروک های پوستی صورت و اطراف چشم ها تاثیر بگذارد، 
برخی خوراکی ها و مواد طبیعی در دسترس می توانند در پیشگیری و کاهش زمینه 
بروز چین وچروک های پوستی موثر باشند. از جمله این مواد ژل رویال است که 
موجب کالژن سازی پوست می شود. برای تاثیر این ماده می توان روزانه به اندازه 
یک عدس از ژل رویال را با کمی عسل در یک استکان آب ولرم مخلوط و به 
مدت 1 ماه هر روز صبح در حال ناشتا میل کرد. این ترکیب عالوه بر چروک های 
اطراف چشم، به کاهش چین وچروک صورت نیز کمک می کند. راهکار موثر دیگر برای کاهش 
چروک های دور چشم اینکه عصر و شب چند قطره روغن بادام شیرین را دور چشم ها بزنید. استفاده 
از دو ماسک هم در کاهش زمینه چروک های صورت موثر است؛ مقداری آرد جو را با کمی ماست 
مخلوط کنید تا به شکل خمیری ماست مانند دربیاید. سپس روی پوست صورت بزنید و پس از 
15 دقیقه بشویید. همچنین می توانید عدس بوداده را با کمی ماست مخلوط کنید و به شکل خمیر 
شل روی تمام صورت به جز اطراف چشم ها بزنید و بگذارید 15 دقیقه بماند. توصیه می شود پس 
از شستن صورت از ماسک ها، اگر پوستتان خشک است، صورتتان را با روغن گل سرخ مرطوب 

کنید و اگر پوست چربی دارید، روی صورت اسپری گالب بزنید و اجازه دهید خشک شود.
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