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در فاصله بین جلسات تزریق بوتاکس چه کارهایی انجام دهیم؟

از  25سالگی ،ساخت کالژن در بدن کاهش مییابد
استفاده روزانه و مداوم از کرم
ضدآفتاب ،حتی در محیطهای سقفدار
مانند خانه و محل کار ،همیشه ضرورت
دارد .دلیلش هم این است که نور
ماورای بنفش ( )UVدر گروه عوامل
پیرکننده پوست قرار میگیرد و
اشعههای  UVAکه باعث شکلگیری
چینوچروکها ،لکههای پوستی ناشی از
نور خورشید و سرطان پوست میشوند،
میتوانند از جدارههای پنجرهها به
فضاهای بسته نفوذ کنند

دکتر شاری مارشباین
ت در شهر نیویورک و
متخصص پوس 
عضو آکادمی درماتولوژی آمریکا

ت  42سال ه که پسران
من بهعنوان متخصص پوس 
دوقلوی  6سالهای دارد ،کامال روندهای پیری را
درک میکنم و میدانم که مدتهاست روزهای
جوانی پوستم را پشت سر گذاشتهام .امروزه
دیگر همه ما میدانیم که با عبور از  25سالگی،
شکلگیری کالژن در بدن روبهکاهش میرود
و وقتی به  50سالگی میرسیم ،تقریبا دیگر
هیچ کالژن تازهای در بدن ساخته نمیشود .به
همین دلیل هم استفاده مداوم و برنامهریزیشده
از محصوالت مراقبتی باکیفیت برای پوست
پس از  50سالگی اهمیت زیادی پیدا میکند.
تزریق بوتاکس در گروه درمانهای تهاجمی
برای مقابله با روندهای پیری قرار میگیرد که
عضلههای خاصی را در صورت ریلکس میکند
وچینوچروکهاوخطوطمختلفرویپوست
را هم تحت تاثیر خودش قرار میدهد .این
شیوه درمانی تهاجمی ،با توجه به اینکه دامنه
اثرگذاری گستردهای دارد ،محبوبیت زیادی
پیدا کرده است ،بنابراین من به شمامیگویم
که در فاصله بین جلسات تزریق بوتاکس چه
کارهایی انجام دهید تا پوستتان را در بهترین
وضعیت ممکن نگه دارید.

هر روز از کرم ضدآفتاب استفاده
کنید

استفاده روزانه و مداوم از کرم ضدآفتاب ،حتی
در محیطهای سقفدار مانند خانه و محل کار،
همیشه ضرورت دارد .دلیلش هم این است
که نور ماورای بنفش ( )UVدر گروه عوامل
پیرکنندهپوستقرارمیگیردواشعههایUVA
که باعث شکلگیری چینوچروکها ،لکههای
پوستی ناشی از نور خورشید و سرطان پوست
میشوند ،میتوانند از جدارههای پنجرهها به
فضاهای بسته نفوذ کنند .ضمنا استفاده از کرم
ضدآفتاب باید چند بار در طول روز تکرار شود.
کنارنورماورایبنفش،نورآبیکهازنمایشگرهای
رایانهای و تلفنهمراه ساطع میشود را هم
نباید نادیده گرفت ،بنابراین من استفاده از کرم
ضدآفتاب رنگی ( )tintedو حاوی اکسید
آهن و همچنین انواع آنتیاکسیدانها را در
ساعات صبح توصیه میکنم که از پوست ،هم

در مقابل نور ماورای بنفش و هم در برابر نور
آبی محافظت میکند .این محافظت دوسویه
از این منظر اهمیت دارد که نور ماورای بنفش
و نور آبی کنار همدیگر میتوانند باعث تجزیه
و زوال سریعتر کالژن شوند و در شکلگیری
چینوچروکها نیز نقش داشته باشند.

رتینوئیدها را فراموش نکنید

رتینوئیدها ،چه در قالب محصوالت بدون نسخه
وچهدرقالبمحصوالتتجویزی،بخشمهمی
از برنامه روزانه مراقبت از پوست را تشکیل
میدهند .در ضمن ،افرادی که تمرکز اصلیشان
به فواید ضدپیری معطوف است ،باید رتینوئیدها
را جدیتر بگیرند .رتینوئیدها شکلگیری
کالژن در بدن را افزایش میدهند و همچنین
سرعت تکثیر و تقسیم سلولهای پوستی را
بیشتر میکنند .بهبودبخشی به بافت پوست،
افزایش درخشندگی پوست ،بهحداقلرساندن
خطوط ریز و چینوچروکها ،کوچکتر کردن
روزنههای پوستی و یکدست کردن قوام پوست

از دیگر مزیتهای مهم رتینوئیدها هستند.
توصیه مهم من درباره رتینوئیدها ،استفاده شبانه
از آنهاست .ایدهآلترین حالت استفاده هم این
است که ابتدا صورت را بشویید و پس از
گذشت  30دقیقه ،به اندازه یک نخود از محصول
رتینوئیدی را روی پوست صورت بزنید .ضمنا
فقط  3بار در هفته مجاز به استفاده از محصوالت
رتینوئیدی هستید چون اگر میزان استفاده مثال
به  4تا  6بار در هفته برسد ،احتمال خشکی
پوست و پوستهریزی شدید هم افزایش مییابد.
رتینوئیدهای تجویزی هم اساسا قویتر و
اثربخشتر هستند اما این محصوالت فقط
باید تحتنظر پزشک و در صورت ضرورت
استفاده شوند و درنتیجه برای مصرف عمومی
طراحی نشدهاند .از طرف دیگر ،افراد دارای
پوست حساس نهتنها نباید خودسرانه سراغ
رتینوئیدهای تجویزی بروند ،بلکه برای
استفاده از رتینوئیدهای بدون نسخه هم باید
با پزشکان متخصص پوست مشورت کنند.
محصول رتینوئیدی کامل و درجه یک باید

حاوی مجموعه وسیعی از آنتیاکسیدانها و
ترکیبات ضدپیری باشد؛ مانند رتینول ،اسید
گلیکولیک ،نیاسینآمید ،یوبیکینون ،اسکواالن،
سرامیدها و اسید هیالورونیک.

پپتیدها را به برنامه مراقبتی پوست
اضافه کنید

پپتیدها از ترکیباتی هستند که میتوانند به تولید
بیشتر کالژن و االستین در بدن کمک کنند که
هر دو نقش مهمی در نمایان شدن خطوط ریز و
چینوچروکهای پوستی دارند .امروزه ترکیب
پپتیدی خاصی با عنوان 3000 Matrixyl
 Plusدر بعضی محصوالت استفاده میشود
که کیفیت باالیی دارد و تولید فیبریلین االستیک
را در پوست تقویت میکند .ضمن اینکه این
ماده اختصاصی برای نرمتر کردن و صافتر
کردن خطوط عمیق پوستی کاربرد مهمی دارد.
محصول پپتیدی دیگری که اهمیت زیادی
دارد ،کرم چشم حاوی پپتید است .بهترین
کرمهای چشم پپتیدی عالوه بر داشتن پپتیدها

دوران قرنطینه و تاثیر استرسهای آن بر پوست

مراقبت نادرست از پوست در دوران قرنطینه کروناویروس

دکتر باربارا اشتورم ،متخصص پوست و زیبایی و از اعضای آکادمی
درماتولوژی آمریکا یکی از پزشکان متخصصی است که در دوران قرنطینه
کروناویروس و تعطیالت سراسری در بیشتر نقاط جهان ،بهصورت آنالین
و رایگان به مردم مشاوره میداد .او میگوید« :من واقعا تعجب کردم وقتی
دیدم که افراد مختلف و حتی نوجوانان ،تمام قفسههای کابینت و کمد
خودشان را از محصوالت شوینده و پاککننده غلیظ و قوی پر کردهاند.
حتی انواع محصوالت اسیدی و الیهبردار حرفهای هم میان وسایل آنها به
چشم میخورد ،درحالی که این محصوالت فقط باید توسط افراد باتجربه
و حرفهای استفاده شوند».
بهگفته دکتر اشتورم ،مشکل دیگری که باعث نگرانی او در این مدت
شد ،روآوردن مردم به استفاده از دستورالعملهای مختلف برای ساختن
محصوالت خانگی مراقبت از پوست بود .او میگوید« :حتما دلیلی دارد
که ما سالهای زیادی از عمرمان را برای فرمولبندی محصوالت استاندارد
در آزمایشگاهها سپری میکنیم .مساله فقط استفاده از عناصر و مواد اولیه
باکیفیت نیست ،بلکه ترکیبسازی آنها براساس مقادیر مناسب و استفاده
از فرایندهای عملآوری درست هم اهمیت ویژهای دارد».
این متخصص میافزاید« :چنین وضعیتی درحالی ادامه داشت که بیشتر افراد
در سراسر جهان بخش زیادی از اوقات خودشان را جلوی نمایشگرهای
کامپیوتر ،لپتاپ ،موبایل ،تبلت و ...میگذراندند ،بدون اینکه بدانند نور
آبی این نمایشگرها از عوامل پیرکننده پوست است ،بنابراین کسانی که در
دوران قرنطینه کروناویروس به این نکته توجه نداشتند ،پوست خودشان را
یک درجه بیشتر در معرض استرس و فشار قرار میدادند».

از سرمهای آنتیاکسیدانی استفاده
کنید

یک مرحله کلیدی و مهم در برنامه مراقبتی
پوست که باید در ساعات صبح انجام شود،
استفاده از سرمهای آنتیاکسیدانی اثربخش و
باکیفیت است .ویتامین  Cاز بهترین و قویترین
آنتیاکسیدانهاست که هم از پوست در مقابل
صدمات رادیکالهای آزاد محافظت میکند و

با متخصصان پوست در تماس بمانید

اگر در فاصله بین جلسات تزریق بوتاکس با
ت در تماس بمانید ،میتوانید
متخصصان پوس 
سواالت مختلفی که برایتان مطرح میشوند
را با در میان بگذارید .این کار باعث میشود
کمتر به تصمیمات خودسرانه و کارهای ناگهانی
روبیاورید و تا حد زیادی از درگیر شدن با
حرفهای بیپایه و اساس دور بمانید.
منبعInStyle :

پژوهشها نشان میدهند  3500نوع باکتری در برسها وجود دارد

کروناویروس و پدیدهای بهنام  PTSDپوستی
وضعیتپوستیبعضیافراددردورانقرنطینهکروناویروس
ترجمه:
از همیشه بهتر شده بود چون کمتر آرایش میکردند ،حدود
یوسف
 8تا 9ساعتمیخوابیدندوفعالیتورزشیبیشتریداشتند.
صالحی
اما از سوی دیگر ،کسانی هم بودند که دچار پدیده «PTSD
پوستی» یا اختالل استرس پس از حادثه یا یک رویداد روانی آسیبزا شدند
چون کمبود خواب داشتند ،استرس و اضطراب زیادی را تجربه میکردند،
بیشتر وقتشان را در آشپزخانه میگذراندند و بهدلیل شرایط زندگیشان
باید ساعات زیادی از شبانهروز ماسک به صورت میزدند .زیادهروی در
استفاده از محصوالت مراقبتی پوست هم اشتباه دیگری بود که این افراد را
به پدیده  PTSDپوستی دچار کرد.

حاویآنتیاکسیدانها،گلیسیرین،نیاسینآمیدو
کافئین هستند که همگی اثربخشی مطلوبی برای
پوست ظریف پلکها دارند .این ترکیبات کنار
همدیگر و در قالب کرم چشم ،هم خطوط ریز
و چینوچروکها را کمتر میکنند و هم وضوح
حلقههای تیره دور چشم را کاهش میدهند.
اگر دنبال بهترین محصول پپتیدی برای کل
پوست صورت هستید ،سراغ محصوالتی بروید
که در تولیدشان از «فناوری پپتید تریهکس»
( )TriHex peptide technologyاستفاده
شده است.

هم به ترمیم این صدمات کمک میرساند .ضمن
اینکه سرم این آنتیاکسیدان میتواند لکههای
قهوهایپوستراکمترکندوحتیباعثیکدستی
و صافی قوام پوست شود.
سرمهای حاوی ویتامین  Cاز پوست در برابر
صدمات اکسیداتیو رادیکالهای آزاد محافظت
میکنند و به همین دلیل هم بهترین اثربخشی
خودشان را در ساعات صبح نشان میدهند.
از طرف دیگر ،ویتامین  Cنقش مهمی در
کالژنسازیبرعهدهدارد.منبهعنوانمتخصص
پوست پیشنهاد میکنم موقع خریدن سرمهای
ویتامین Cدنبال محصوالتی باشید که در رده
انواع «درجه پزشکی» ()medical-grade
قرار میگیرند .سرمهای ترکیبی ویتامین  Cو
ویتامین  B3نیز از بهترین گزینههای عادی و
بدون نسخهای هستند که تقریبا در همهجای
جهان در دسترس قرار دارند .البته به یاد
یـدارویی
داشته باشید این محصوالت آرایش 
( )cosmeceuticalتحت نظارت دقیق و
سختگیرانهسازمانغذاودارویآمریکا()FDA
نیستند و من هم اثربخشی و فواید بالینی آنها را
در مقایسه با انواع معمولیتر و عادیتر بررسی
و مطالعه نکردهام.

برسها و شانههایتان را مرتب بشویید

چگونه در بحرانی
مانند کروناویروس
از پوست مراقبت
کنیم؟

اگر شرایط شما به گونهای
است که هنوز مجبورید بیشتر
اوقات شبانهروز را در خانه بمانید و
به قرنطینه ادامه دهید ،باید هر روز صورت
خودتان را ماساژ دهید تا پفکردگی صورت را کمتر کنید ،پوست را به تولید
کالژن بیشتر تحریک کنید و بافت پوست را به وضعیت بهتری برسانید.
به گفته دکتر اشتورم ،در وضعیت قرنطینهای یا در دوران بحرانهایی
مانند کووید 19-نباید در استفاده از رتینولها زیادهروی یا از انواع
قوی آنها استفاده کنید چراکه این محصوالت و دیگر محصوالت قوی
و غلیظ واقعا الیههای محافظتی پوست را تخریب میکنند .استفاده
از پاککنندهها و شویندههای غلیظ برای پوست صورت نیز به همین
دلیل ذکرشده قطعا توصیه نمیشود و کسانی که همچنان به استفاده
از چنین محصوالتی ادامه میدهند ،به پوست صورت خودشان آسیب
میرسانند و پدیده  PTSDپوستی را تشدید میکنند .با اینحال ،استفاده
از محصوالت مراقبت از پوست باکیفیت ،استاندارد و مالیم و همچنین
حاوی ترکیبات پریبیوتیک و پروبیوتیک ،در وضعیتهای قرنطینهای
و حتی پس از پایان قرنطینه و تعطیالت سراسری هم ضرورت دارد.
بهگفته متخصصان ،ترکیبات پروبیوتیک و پریبیوتیک پوشش اسیدی
پوست را تقویت میکنند.
چالش مهم دیگر ،این است که چگونه از پوست در برابر عارضههای
احتمالی ناشی از ماسک زدن مداوم محافظت کنیم .استفاده از روغنها
و کرمهای ویتامین Eدر این شرایط میتواند به تسکین مشکالت پوستی
بهخصوص در موارد ابتال به اگزما کمک کند .باز هم استفاده از محصوالت
حاوی ترکیبات پریبیوتیک در این موقعیت اهمیت زیادی پیدا میکند،
چراکه نوعی الیه محافظتی ضدعفونیکننده روی پوست بهوجود میآورد
و اجازه نمیدهد که پوست صورت بهدلیل استفاده مداوم از ماسک به
بستر مناسبی برای رشد کووید 19-تبدیل شود .استفاده از محصوالت
حاوی ترکیبات ضدپیری خاص مانند نیاسینامید و روغن گالبی خاردار
هم برای تسکین قرمزی و التهاب پوستی اثرگذاری مطلوبی دارد.
منبعTelegraph :

معموال اولین کاری که بعد از برخاستن
ترجمه:
از رختخواب انجام میدهیم شانه کردن
فاطمه
موها است .اگر شانه زدن موها برایتان
مهدیپور
کار لذتبخشی است و با حوصله برس
را البالی موهایتان به حرکت درمیآورید حتما از تاثیر
اینکار در زیبایی و مرتب بودن موها آگاه هستید .اما
شانه زدن تاثیر شگرف دیگری نیز دارد که شامل تحریک
پوست سر و در پی آن افزایش جریان خون در این ناحیه
میشود .در نتیجه اکسیژنرسانی و تامین مواد مغذی
ریشه موها افزایش پیدا میکند .عالوه بر این شانه زدن
موها باعث پخش شدن سبوم یا همان چربی طبیعی مو
از ریشه تا نوک موها میشود .در نتیجه موها محکمتر،
درخشانتر و مقاومتر شده و خشکی و شکنندگی آنها
کم میشود .اما برای رسیدن به این مرحله همیشه باید
کارهای کوچکی انجام داد .اینکه عادت کنید برسها
و شانههایتان را بهطور مرتب بشویید.
چرا باید برس مو را شست؟
درست است که برس مو بهترین دوست مو و پوست
سر محسوب میشود ،در عین حال النه میکروب نیز
به شمار میرود .نتایج پژوهشی که در دانشگاه آریزون
ایاالت متحده آمریکا انجام شده نشان میدهد در برسهای
محبوب ما عالوه بر پوست مرده ،مو و بقایای محصوالت
مربوط به مو (ژل ،موس ،تافت) 3500 ،نوع باکتری
ناقابل نیز وجود دارد .این باکتریها میتوانند به پوست
سر آسیب بزنند و حتی
باعث ایجاد بوی
و
نامطبوع
همچنین
خارش
پوست
سر شوند.

چگونه باید برسها را شست؟
 .1با آب و صابون :برای این کار به آب و صابون نیاز دارید.
فرقی ندارد که مارک یا جنس برستان چه باشد .کافی است
برس را در یک ظرف حاوی آب و صابون خیس کنید .توجه
داشته باشید که قبل از این کار موهای گیر کرده در برس را
خارج کنید .سپس اجازه دهید برستان به مدت چند دقیقه
در آب حاوی صابون خیس بخورد و تمیز شود .در نهایت
آن را با آب بهطور کامل بشویید و در هوای آزاد قرار دهید تا
خشک شود .البته میتوانید از سشوار نیز برای خشک کردن
آن استفاده کنید .توجه داشته باشید که برسها و شانههای
چوبی را نباید مدت زیادی در آب خیس کنید.
 .2با جوششیرین :استفاده از جوششیرین نیز بسیار کارساز
است .برای این کار  5قاشق غذاخوری جوششیرین را در یک
لیتر آب حل کنید و مطابق روش قبل برس را در این محلول
قرار دهید تا تمیز شود .توصیه میکنیم اجازه دهید یک شب
کاملبرسدراینمحلولبماندتابهخوبیمیکروبزداییشود.
 .3با سرکه سفید :حتما شما هم شنیدهاید که سرکه باعث
درخشندگی موها میشود .شما همچنین میتوانید با سرکه
سلولهای مرده و میکروبهای موجود در برسها را نیز از
بین ببرید .برای این کار به میزان مساوی آب ولرم و سرکه را
مخلوط کرده و چند ساعت برستان را داخل این محلول قرار
دهید .در نهایت نیز آن را با آب زیاد آبکشی کنید.
چگونه باید شانهها را تمیزکرد؟
جنس شانهها معموال پالستیکی است .برای تمیز کردن
آنها بهترین روش ،استفاده از ترکیب آب ژاول (مقدار
کم) و آب است.
برسها را بهطور مرتب بشویید
الزم است که بعد از هر بار استفاده موهای گیر کرده در برس
را خارج کنید .برای شستشو و ضدعفونی کردن نیز زیاد منتظر
نمانید و بهطور مرتب برسها را بشویید .این کار روشی موثر
است تا دوام برس بیشتر شده و سالمتر بماند.
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