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میسالر واتر چیست و چرا باید از آن استفاده کنیم؟

محلولیبرایزدودنآلودگیها
میسالر واتر مایعی بی رنگ و 
اغلب بی بو است که نرمی و 
لطافت خارق العاده ای به پوست 
می بخشد. با این حال خیلی از 
ما خرید این محصول آرایشی-بهداشتی را پول دور 
ریختن می پنداریم چون برایمان این معنی را می دهد 
که داریم پول یک بطری آب را می دهیم البته به 
قیمت 50 برابر. این تصور اصال درست نیست 
چراکه میسالر واتر واقعا برای پوست خوب است. 
به همین دلیل در ادامه به شما می گوییم که میسالر 
واتر چیست؟ دقیقا از چه تشکیل شده است؟ چه 
فوایدی برای پوست دارد؟ آیا وجود آن روی میز 
آرایش نسبت به انواع مشابهش می ارزد یا نه؟ و... 

پس تا انتهای این مقاله با ما باشید.

میسالر واتر چیست؟
میسالر واتر یا میسالر کلینزینگ واتر، محلولی 
با پایه آبی است که فقط خاصیت آب ساده را 
ندارد بلکه این محلول ساده تاثیرات شگرفی 
بر پوست می گذارد، از جمله زدودن هر گونه 

آلودگی از پوست.

کارکردهای میسالر واتر 
 نرم کردن پوست

 پاک کردن پوست
 زدودن بافت مرده

 زدودن هر گونه آلودگی از سطح پوست
 زدودن سبوم )چربی( اضافه از پوست

 زدودن عرق از پوست
 زدودن خرده های چسبنده ریمل از زیر چشم

 زدودن ذرات چسبنده کرم پودر از پوست

میسالر واتر در خود چه دارد؟
میسل در اصطالح شیمیایی به گوی های کوچکی 
گفته می شود که کنار هم جمع شده اند، یک دسته 
کروی بزرگ تر را تشکیل داده و در یک محلول 
پخش شده اند. این دسته پر از کره یا میسل می تواند 
با برخی مواد وارد پیوند شود. میسالر واتر هم، 
همان طور که از اسمش پیداست، محلولی پر از 

میسل های کوچک است.

میسالر واتر از کجا آمده است؟
از پاریس. قدیم ها مردم پاریس متوجه شده بودند 
که آب شهر پاریس، خیلی پوست آنها را خشک 
و زبر می کند و استفاده از منابع آب پاریس برای 
پوست واقعا بد بود. کم کم تاجرانی که در صنعت 
آرایش مشغول بودند، محلولی برای شستشوی 
صورت ابداع کردند که دیگر پوست را خشک 
نکند. بعدها فروش این محصول به دیگر بخش های 
اروپا گسترش پیدا کرد، از اقیانوس ها گذشت و به 
آمریکا رسید و حاال در فضای مجازی یکی- دو 
سالی است که در ایران هم محبوب شده است.

میسل ها برای پوست مفیدند؟
همان طور که گفتیم، میسل ها می توانند با برخی 
پوست،  مورد  در  بدهند.  تشکیل  پیوند  مواد، 

سطح  به  رسیدن  با  واتر  میسالر  میسل های 
پوست سراغ مولکول های آلودگی، چربی کثیف و 
پوست های مرده می روند. میسل ها، مولکول های 
آلودگی روی پوست را دوره می کنند، آنها را گیر 
می اندازند و با خود از روی پوست برمی  دارند.

خب صابون هم که همان کار میسالر 
واتر را می کند!

صابون هم تا حدودی با برقراری پیوند سست با 
مولکول های آلودگی، آنها را از پوست پاک می کند 
اما یک مشکل عمده دارد؛ صابون پوست را خشک 
می کند. حدس بزنید چه می خواهیم بگوییم، بله! 
میسالر واتر نه تنها آلودگی را از پوست می بَرد، بلکه 
سبب نرمی آن می شود و اصال پوست را خشک 
نمی کند. به عبارتی میسالر واتر نقص عمده صابون 

که تمام روغن های طبیعی متشرحه از پوست را 
می شست و می برد را برطرف کرده است.

من محلول کلینزر دارم، همان 
کافی نیست؟

نه! باید یک میسالر واتر هم بخرید. اثربخشی 
میسالر واتر به دلیل میسل های پخش شده در 
کلینزر  یک  از  نمی توانید  بنابراین  است.  آن 
ساده، توقع اثربخشی خارق العاده میسالر واتر 

را داشته باشید.

قدرت پاک کنندگی میسالر واتر 
چقدر است؟

تقریبا 2برابر. میسالر واتر می تواند سمج ترین 
ذرات آلودگی را از پوست شما پاک  کند. حتما 

دیده اید، وقتی کرم پودرهای گریم را می زنید 
از  بعد  می کنید، صبح  پاک  را  و صورت تان 
کرم پودر  لکه  از  پر  بالشی تان  رو  بلند شدن 
شده است! برای رفع این مشکل باید به این 
محلول کارآمد یعنی میسالر واتر روبیاورید. 
میسالر واتر ذرات ریز و چسبنده کرم پودر را 

به راحتی از پوست پاک می کند.

میسالر واتر چطور پوست را سالم نگه 
می دارد؟

میسالر واتر با مکانیسم پاک کنندگی غیرصابونی 
پروتئین ها و روغن های طبیعی پوست را حفظ 
می کند و به الیه محافظ پوست آسیب نمی رساند. 
در نتیجه استفاده مداوم از آن به جای صابون، 

سبب شادابی و جوانی پوست می شود.

میسالر واتر از چه تشکیل شده است؟
میسالر واتر محلول آبی کارآمدی حاوی گلیسیرین 
و سورفکتانت های مالیم است. مولکول های 
سورفکتانت کنار هم اجسام کروی ریزی به نام 
نحوه  باال،  در  که  می دهند  تشکیل  را  میسل 
عملکردشان را توضیح دادیم. برای درک بیشتر 
نحوه عمل میسالر واتر باید بگوییم که میسل های 

این محلول آبی از نظر شیمیایی دو بخشی اند:
 آب دوست

 چربی دوست
به این ترتیب سرهای چربی دوست میسل ها به 
انواع مولکول های آلودگی، که ماهیت چربی دارند، 
می چسبند. از طرفی سر آب دوست هم دارند. 
بخش آب دوست که با پیوندهای آب درگیر 
است، قسمت چربی دوست را که به انواع آلودگی 
چسبیده است با خود به سمت مولکول های آب 
می کشاند. به همین لطافت، میسالر واتر انواع 
چربی، مواد آرایشی، عرق و خالصه کثیفی را 

از روی پوست شما بلند می کند.

آیا میسالر واتر را باید آب کشی کنیم؟
شاید فکر کنید، بعد از استفاده از میسالر واتر باید 
صورت را آب کشی کنید. این تصور غلط است 
و خبر خوش این که نیازی نیست بعد از کشیدن 
پنبه آغشته به میسالر واتر صورت را یک بار دیگر 
با آب بشویید زیرا مواد موثر میسالر واتر آنقدر 
مالیم اند که ضرری برای پوست ندارند و نیازی 

نیست از روی پوست شسته شوند.

میسالر واتر را چطور استفاده کنم؟
برای استفاده از میسالر واتر باید ابتدا با محلول های 
پاک کننده آرایش، آرایش تان را پاک کنید، سپس:

1. یک گلوله پنبه تمیز بردارید.
2. مقداری میسالر واتر روی آن بریزید.

3. حاال تمیزکاری را شروع کنید.
4. پنبه را به آرامی روی پوست تان بکشید.

5. کار شما با میسالر واتر زمانی تمام شده که 
آلودگی جدیدی به پنبه نچسبد.
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 ترجمه: 
یاسمین ثریا

تمایل شدید خیلی  از خانم ها به داشتن ابروهای 
بی نقص گاهی اوقات آنها را به سوی ترفندهای 
نامتعارفی می کشاند که در همه موارد هم به 
نتیجه مطلوب نمی رسند. البته این ترفندها نیز 
روزبه روز درحال پیشرفت و تغییر هستند و راهکارهای تازه ای را 
پیش پای افراد می گذارند. یکی از جدیدترین ترفندها برای داشتن 
ابروهای کامال پُر و بی نقص، استفاده از روگین )Rogaine( است؛ 
یعنی همان داروهای محبوبی که برای رشد مجدد موهای روی 
سر کاربرد دارد اما آیا استفاده از روگین واقعا نتیجه بخش است؟ 
آیا چنین استفاده ای با عارضه های جانبی همراه می شود یا نه؟ در 
ادامه از یک متخصص پوست و یک متخصص آسیب شناسی 
و ریشه یابی علل ریزش مو)Trichology( درخواست کرده ایم تا 

ما را در این زمینه راهنمایی کنند.

روگین چیست؟ 
موضعی  داروهای  از  ماینوکسیدیل(  آن:  عمومی  )نام  روگین 
برای رشد موهاست. درحالی که نحوه عملکرد روگین هنوز 
به صورت کامال واضح مشخص نیست، محققان بر این باورند 
که این ماده به منبسط کردن رگ های خونی پوست سر کمک 
می کند و از این طریق هم عملکرد فولیکول های مو را بهبود 
می بخشد و هم پوست سر را برای رشد موها تحریک می کند. 

آیا می توان از روگین برای ابروها استفاده کرد؟ 
همان طور که شاید بدانید، روگین یا اساسا ماینوکسیدیل برای 
پوست سر کاربرد دارد و به واسطه ظرفیت ویژه اش برای تقویت 
رشد موهای سر شناخته می شود. این ماده هم موها را به رشد 
مجدد وادار می کند و هم از ریزش موی بیشتر در آینده جلوگیری 
خواهدکرد. این ماده در دو نوع در دسترس است؛ نوع 2 درصد 
و نوع 5 درصد. متخصصان پوست معموال درصورت لزوم به 
مراجعان خودشان توصیه می کنند که استفاده از ماینوکسیدیل 
را با نوع 2 درصد شروع کنند. البته اگر بعد از مدت مشخصی 
هیچ نتیجه مطلوبی حاصل نشد، نهایتا می توان از ماینوکسیدیل 
قوی تری استفاده کرد بنابراین بالفرض اگر قرار باشد کسی از 
روگین برای ابروهایش استفاده کند، باید نکات مهمی را در 

نظر بگیرد. 
برای استفاده از روگین باید به برنامه استفاده دقیق و منظم از 
آن پایبند باشید. این یعنی روگین باید هر روز به درستی استفاده 
شده و از چوب های آرایشی باکیفیت و مناسب برای به کارگیری 
آن کمک گرفته شود. نکته مهم اینکه قطع مصرف محصول یا 
استفاده بدون برنامه از آن واقعا می تواند روند اثرگذاری آن را 
دچار اختالل کند و حتی در مواردی به ریزش موی بدون امکان 
رشد مجدد موها منتهی شود. بنابراین اگر به استفاده از روگین برای 
ابروها فکر می کنید، هرگز نباید این نکته مهم را فراموش کنید. 

دکتر پنی جیمز )تریکولوژیست( می گوید: »بیشتر متخصصان 
هرگز استفاده از روگین یا انواع ماینوکسیدیل را برای هیچ قسمتی 
از بدن جز پوست سر توصیه نمی کنند چراکه این ماده فقط در 
گروه داروهای موضعی برای پوست سر قرار می گیرد.« ضمن 
اینکه پوست اطراف ابروها بسیار نازک است و سازمان غذا و 
داروی آمریکا )FDA( هم استفاده از آن را فقط برای پوست سر 
تایید کرده است. خود موهای سر و موهای ابرو نیز با یکدیگر 
تفاوت دارند و چرخه های رشدشان هم متفاوت است. موهای 
ابرو بیشتر به موهای مژه شباهت دارند و میزان شباهت آنها به 

موهای سر در کمترین حد ممکن است. 

عوارض جانبی استفاده از روگین برای ابروها 
تردیدی نیست که خیلی از خانم ها به هر قیمتی می خواهند 
ابروهای بی نقص و کامال پُری داشته باشند. با این حال، همه 
راهکارها  از  بعضی  اگر  که  بپرسند  خودشان  از  باید  آنها 
این  به  باید  هم  باز  آیا  باشند،  همراه  نامناسبی  عالئم  با 

بود؟  پایبند  راهکار 
هستند  محدود  بسیار  فعال  زمینه  این  در  انجام شده  مطالعات 
متخصصان  اما  می زنند  حرف  حداقلی  جانبی  عوارض  از  و 
پوست  می گویند که استفاده از روگین برای ابروها برابر است 
با قرارگیری پوست در معرض خطر ابتال به تورم و التهاب، 
لکه های قرمز پوستی و خارش مزمن پوست. وقتی که روگین 
برای هر جایی به غیر از پوست سر استفاده شود، احتمال وارد 
اتفاقی قطعا  شدن این ماده درون چشم وجود دارد و چنین 
مشکل ساز خواهد شد. حتی ممکن است که موهای اضافی 
نیز  کنند و پوست شما  ابروها رشد  اطراف  آزاردهنده ای در 

دچار خشکی عمومی شود. 
نکته دیگر اینکه ماینوکسیدیل در گروه ترکیبات خشک کننده 
قرار می گیرد و حتی بعضی از افرادی که از آن برای پوست 
سر استفاده می کند نیز دچار شوره سر می شوند. بنابراین این 
خصلت خشک کننده ماینوکسیدیل در صورت تماس با موهای 
ابرو و پوست حساس و ظریف صورت قطعا شما را دچار 

خشکی پوست آزاردهنده خواهد کرد. 

آیا استفاده از روگین نتیجه ای دارد؟ 
به گفته دکتر هدلی کینگ، متخصص پوست، استفاده از روگین 
برای ابروها شما را در معرض خطر ابتال به سوختگی، خشکی، 
خارش، قرمزی، پوسته ریزی و رشد موهای زائد قرار می دهد 
اما شاید درنهایت پس از بارها تالش به نتیجه هم برسد. بنابراین 
این  نمی شود.  توصیه  ابروها  برای  روگین  از  استفاده  هرگز 
متخصص تاکید می کند که همه این نکات به ما می گویند هرگز 

نباید از روگین برای ابروها استفاده کرد.
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براساس تحقیقی که به تازگی انجام گرفته، 
اشک فردی که به ویروس کرونا مبتال شده، 
می تواند مسری باشد، بنابراین باید هوشیارتر 
باشید و از دست زدن به چشم  ها اجتناب 
کنید. از آنجا که کووید-19 یک بیماری نوظهور محسوب 
در  کشفیات جدیدی  به  مرتب  به طور  دانشمندان  می شود، 
مورد آن دست می یابند. در ابتدای این همه گیری، گزارش 
شده بود که ویروس از طریق قطرات ریز تنفسی فرد ناقل 
یا بیمار سرایت می کند اما طبق تحقیقی که به تازگی انجام 

گرفته، اشک نیز می تواند مسری باشد.

ویروس کرونا می تواند برای مدت طوالنی در 
چشم ها باقی بماند

چند مورد از این حالت در افرادی که عالئم چشمی کووید-19 
را داشته اند، گزارش شده است. به عنوان مثال زنی از ووهان 
چین، نقطه آغاز این بیماری همه گیر، در 23 ژانویه به ایتالیا سفر 
کرد. 3 روز پس از رسیدن، وی عالئم بیماری را احساس کرد 
و روز بعد در بیمارستان بستری شد. این زن، سرفه خشک، 
گلودرد و بینی چرکی داشت و همچنین چشم هایش قرمز و 
عفونی شده بودند. از آنجایی که عالئم چشمی از بین نمی رفت، 
پزشکان در روز سوم بستری این زن در بیمارستان شروع به 
بررسی این عالئم کردند. آنها هر روز اشک و کال مایعاتی که از 
چشم او خارج می شد را جمع می کردند. هر نمونه آزمایش شده، 
وجود ماده ژنتیکی SARS-CoV-2 را نشان می داد. 21 روز بعد، 
اثری از ویروس در اشکهای وی باقی نماند و جالب اینکه 5 
روز بعد این عالئم دوباره ظاهر شدند. درحقیقت مواد ژنتیکی 

ویروس خیلی بیشتر از بینی، در چشم های وی یافت شدند.

اقدامات احتیاطی 
دانشمندانی که در این مطالعه حضور داشتند، با سواالت بی شماری 
مواجه شدند، از جمله اینکه اگر فردی به ویروس مبتال شود، 
تکلیف بهبودی و مداوای وی چه خواهد شد، آن هم در حالی که 
ویروس در چشمان او در حال تکثیر است. این مطالعه به آنها 
نشان داد مخاط چشمی و نیز اشک های فرد مبتال نیز می تواند 
مسری باشد. به همین دلیل آنها به چشم پزشکان توصیه می کنند 
هنگام معاینه چشم ها، کامال مجهز به وسایل ایمنی شخصی 
باشند چون مخاط چشمی عالوه بر اینکه می تواند محلی برای 
ورود ویروس باشد، این قابلیت را دارد که به محلی برای 
تجمع عفونت تبدیل شود. دانشمندان در ادامه اضافه می کنند 
که عالئم التهاب ملتحمه نیز  می تواند نشانه ای از کووید-19 

باشد که باید مراقب آن باشید.
قرمزی چشم یا التهاب ملتحمه، التهاب و عفونت پرده شفافی 
است که زیر پلک ها و قسمت هایی از کره چشم را پوشانده 
یا  ویروسی  عفونت های  معموال  قرمزی چشم  علل  است. 
نوزادن  در  و  باشد  حساسیت  می تواند  یا  است  باکتریایی 

می تواند به عدم ایجاد سوراخ مجاری اشکی مرتبط باشد.
این بیماری ممکن است منجر به بروز احساس وجود خارجی 
در یک یا هر دو چشم شود، به گونه ای که خود فرد احساس 
می کند قادر به بیرون آوردن جسم خارجی نیست، زمانی که 
فرد از خواب بیدار می شود، ممکن است چشم وی پر از 
ترشحات باشد. سفیدی چشم نیز به نظر قرمز آمده و فرد 

منظره ای را می بیند که قبال در چشم وجود نداشته است.
وجود التهاب سبب می شود عروق کره چشم در مقایسه با 
قبل بیشتر مشخص شوند و همین عامل سبب می شود سفیدی 
چشم قرمز به نظر برسد. قرمزی چشم اصطالحی است که 

معموال برای بیان وجود التهاب ملتحمه به کار می رود.
 به نظر می رسد بروز التهاب عالوه بر ایجاد قرمزی روی 
قرمزی  دچار  فردی  اگر  می گذارد.  تأثیر  گاهی  نیز  بینایی 
چشم شد با انجام اقدامات خاصی می تواند شکایات خود 
می تواند  قرمزی چشم  که  آنجایی  از  ولی  کند  برطرف  را 
مسری باشد بنابراین باید هرچه سریع تر تحت درمان قرار 
گیرد. این درمان سریع به خصوص در سنین قبل از مدرسه 
که کودک می تواند به التهاب ملتحمه باکتریایی یا ویروسی 

مبتال شود بسیار مهم است.
از همان شروع همه گیری کرونا، پزشکان کنار تمام تدابیر 
به ویروس، همواره توصیه  ابتال  از  امنیتی برای جلوگیری 
اگر  درحقیقت،  چون  نکنید  لمس  را  چشم ها  که  می کنند 
ویروس روی دست ها وجود داشته باشد، به راحتی می تواند 
از طریق چشم ها وارد بدن شود. مخاط چشمی بهترین میزبان 
ویروس خواهد بود، بنابراین وقتی از پاکیزگی دست هایتان 

اطمینان ندارید، به هیچ عنوان چشمان تان را لمس نکنید.
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