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از پوشش اسیدی پوست چه می دانید؟ 

پوشش اسیدی پوست، خط دفاعی بدن در برابر عناصر مخرب
اسیدی  »پوشش  اصطالح 
پوست« برای اولین بار در 
حوالی سال 1900 میالدی 
آلمانی  پزشکان  توسط 
این اصطالح اخیرا به لطف  اما  استفاده شد، 
عباراتی  از  که  مرطوب کننده ای  محصوالت 
 acid( »مانند »بازسازی پوشش اسیدی پوست
بسته بندی شان  روی   )mantle repair
استفاده کرده اند، دوباره به یکی از بحث های 
امروزی و داغ در قلمرو مراقبت از پوست تبدیل 
شده است. با این حال، تنها تعداد کم شماری از 
مردم با معنای دقیق این اصطالح آشنا هستند 
و هنوز خیلی ها نمی دانند که پوشش اسیدی 
از  این رو  از  دارد.  اهمیتی  واقعا چه  پوست 
کرده ایم  درخواست  پوست ومو  متخصصان 
که به مهم ترین و رایج ترین سواالت درباره 

پوشش اسیدی پوست پاسخ دهند. 

پوشش اسیدی پوست چیست و چه 
اهمیتی دارد؟ 

اصطالح »پوشش اسیدی« برای توصیف سرشت 
اسیدی الیه سطحی پوست استفاده می شود. 
دکتر ساندرا لی )متخصص پوست ومو و موسس 
SLMD Skincare( می گوید: »غشای بسیار 
نازکی روی الیه سطحی پوست وجود دارد 
که همچون مانعی در مقابل باکتری ها و دیگر 
عناصر ویروسی مقاومت می کند و اجازه نفوذ 
به آنها نمی دهد. این الیه اسیدی نازک نه تنها از 
پوست در مقابل باکتری ها محافظت می کند، بلکه 
میکروبیوم پوست را هم در وضعیت مطلوب 
نگه می دارد، یکپارچگی ساختاری پوست را 
حفظ می کند و نقش مهمی در تداوم روندهای 
بیولوژیکی حیاتی و کلیدی دارد. درواقع پوشش 
اسیدی را باید اولین خط دفاعی بدن در مقابل 

عناصر تهاجمی و مخرب دانست«. 

پوشش اسیدی از چه عناصری شکل 
گرفته است؟ 

پوشش اسیدی از سبوم تشکیل شده است که 
توسط  و  است  طبیعی  نوعی چربی  خودش 
غدد چربی پوست یا غدد سباسه در پوست و 
همچنین در قطرات تعریق بدن به وجود می آید. 
در  پوست ومو  )متخصص  ماری هایاگ  دکتر 
 Fifth Avenue موسس  و  نیویورک  شهر 
Aesthetics( می گوید: »سازه ترکیبی پوشش 
از  مجموعا  و  دارد  اسیدی  خصلتی  اسیدی 
اسیدهای آمینه حاصل از تعریق، تری گلیسریدها، 
 )wax esters( اسیدهای چرب و اِسترهای مومی

نهفته در سبوم شکل می گیرد«. 

آیا پوشش اسیدی به pH پوست 
ارتباطی دارد؟ 

بله؛ اساسا اصطالح »پوشش اسیدی« از این 
واقعیت برگرفته شده که pH ایده آل پوست 
در محدوده 5.5  باید  و  است  اسیدی  کمی 
pH را  این  بگیرد. پس هر چیزی که  قرار 
به وضعیتی قلیایی برساند، یعنی pH طبیعی 
پوست را مختل کرده و مانع از عملکرد بهینه 
و صحیح آن شده است. دکتر ویتنی بووی 
نیویورک(  شهر  در  پوست ومو  )متخصص 
می گوید: »وقتی pH پوست ما کمی اسیدی 
باشد، یعنی سد محافظ پوست سالم و بدون 
مشکل است. همین pH نسبتا اسیدی پوست 
است که از پوست در مقابل رشد بیش از حد 
پاتوژن ها و یا عوامل بیماری زا محافظت می کند. 
هرچه بافت پوست pH باالتر و قلیایی تری 
داشته باشد، این عوامل بیماری زا نیز بیشتر 
رشد می کنند. این نکته را هم نباید فراموش 
کرد که pH نسبتا اسیدی پوست در حالت 
ایده آل، از پوست در مقابل روندهای پیری 

هم محافظت به عمل می آورد«.

چه عواملی باعث تخریب پوشش 
اسیدی می شوند و چگونه می توان 

این آسیب دیدگی را تشخیص داد؟ 
عوامل گوناگونی می توانند پوشش اسیدی و 
pH طبیعی پوست را تخریب کنند. تخریب 

قرمزی،  به خشکی،  نیز معموال  این پوشش 
تحریک پذیری، التهاب و همچنین سالخوردگی 
یا پیری پوست منتهی می شود. از میان شایع ترین 
عوامل تخریب کننده پوشش اسیدی می توان به 

موارد زیر اشاره کرد. 
پاککنندههاوشویندهها: روند پاکسازی 
می تواند pH پوست را افزایش دهد و به پوشش 
اسیدی آسیب برساند، اما پوست معموال پس 
از گذشت چند ساعت دوباره خودش را به 
البته سرعت  برمی گرداند.  عادی   pH سطح 
 pH این بازگشت طبیعی می تواند تحت تاثیر
محصوالت استفاده شده قرار بگیرد و حتی نوع 
ترکیبات به کاررفته در هر محصول هم بر سرعت 
این روند تاثیرگذار باشد، بنابراین محصوالت 
پاک کننده ای که بافت اسیدی مختصری دارند 
یا اساسا خنثی هستند و همچنین شوینده های 
مالیم تر نسبت به  شوینده های رایج به خوبی 
اجازه می دهند که پوست به pH طبیعی خودش 
بازگردد. اما شوینده های غلیظ مانند صابون هایی 
که pH باالیی دارند، روند بازگشت pH پوست 
به سطح طبیعی خودش را طوالنی تر می سازند. 
سنهرفرد: یافته های تحقیقاتی نشان داده اند که 
سن هر فرد می تواند بر pH پوست او اثرگذار 
باشد. واقعیت هم این است که pH پوست ما 
در طول دوره های سنی متفاوت دچار تغییرات 
مختلفی می شود. مثال pH پوست در زمان 
نوزادی تقریبا خنثی است، اما در زمان رسیدن 

به یک سالگی کمی اسیدی می شود. در ادامه 
نیز pH پوست به صورت تدریجی به سطح 
قلیایی تری می رسد و هرچه سن فرد افزایش 
می یابد، این سطح قلیایی هم بیشتر خواهد شد، 
بنابراین همزمان با افزایش pH پوست به علت 
افزایش سن، پوشش اسیدی پوست هم هرچه 
بیشتر در معرض آسیب دیدگی قرار می گیرد. 
التهابی  بیماری های  پوستی:  بیماریهای
پوستی مانند درماتیت آتوپیک )اگزما(، روزاسه 
و آکنه با باالتر رفتن pH پوست و تخریب 
پوشش اسیدی مرتبط هستند. به همین دلیل 
هم حفظ pH پوست در محدوده عادی و 
پوستی  بیماری های  این  درمان  برای  طبیعی 

بسیار مهم است. 

چگونه پوشش اسیدی را ترمیم کنیم؟ 
به گفته دکتر هایاگ »وقتی که پوشش اسیدی 
تخریب می شود، زمینه را برای ورود عناصر 
تحریک کننده و باکتری های مخرب به درون 
پوست فراهم می سازد«، بنابراین بسیار حیاتی 
و مهم است که همه ما از سد محافظ طبیعی 
برای  راه ها  بهترین  کنیم.  مراقبت  پوست 
بازسازی پوشش اسیدی پوست و پیشگیری 
از آسیب های بعدی نیز به عبارت زیر هستند. 
پاکسازیوشستوشورابامالیمتانجام
دهید: دکتر هایاگ توصیه می کند که حتما از 
که  کنید  استفاده  پاک کننده هایی  و  شوینده ها 

دیگر  و  سرامیدها  چرب،  اسیدهای  حاوی 
ترکیبات ترمیم کننده برای پوشش اسیدی هستند. 
محصوالت حاوی این ترکیبات می توانند بدون 
آسیب رسانی به پوشش اسیدی، الیه های مناسبی 
از پوست را پاکسازی کنند. نکته دیگری که در 
این زمینه اهمیت دارد، کنار گذاشتن صابون های 
رایج برای شست وشوی پوست بدن است. درواقع 
اگر می خواهید pH پوست بدن را در سطح 
مطلوب حفظ کنید، بهتر است از محصوالتی 
به نام »سیندت بار« )syndet bar( استفاده کنید 
که pH پایین تری دارند و بافت مالیمشان برای 

پوست بسیار مناسب است. 
احتیاطعمل و بادقت الیهبرداری در
الیه برداری  می خواهند  که  کسانی  کنید:
را به طور منظم تکرار کنند، باید استفاده از 
محصوالت الیه بردار را به دفعات مشخصی 
محدود کنند و در این کار زیاده روی نداشته 
باشند. به عالوه، برای الیه برداری پوست هم 
نباید از اسکراب های رایج استفاده کنید چون 
این محصوالت می توانند به پوست آسیب 
برسانند و درنهایت شما را دچار مشکل کنند. 
لی توصیه می کند »سراغ محصوالتی  دکتر 
مانند  الیه بردار  اسیدهای  که حاوی  بروید 
اسید  و  گیلکولیک  اسید  الکتیک،  اسید 

هستند«. سالیسیلیک 
استفاده مناسب مرطوبکنندههای از
نشان  تحقیقاتی  یافته های  از  بعضی  کنید:
داده اند استفاده از محصوالت مراقبت پوستی 
که کمی اسیدی هستند، می تواند pH پوست 
را به سطح عادی و طبیعی برساند و درنهایت به 
بهبودی در شرایط پوشش اسیدی کمک کند. با 
این حال، بیشتر برندهای محصوالت مراقبتی 
پوست به درج pH محصول ساخته شده بر 
روی بسته بندی  تمایلی ندارند. دکتر هایاگ 

می گوید به جای این که وقتتان را برای پیدا 
pH هر محصول تلف کنید، »سراغ  کردن 
مرطوب کننده هایی بروید که حاوی ترکیبات 
مهمی مانند اسید هیالورونیک، سرامیدها و 

هستند«.  پروبیوتیک ها 
این ترکیبات همگی به متعادل سازی سطح 

pH پوست کمک می کنند. 
کنید:  مراجعه پوستومو متخصصان به
بعضی از اختالالت در پوشش اسیدی پوست 
به بیماری های التهابی پوست مرتبط هستند 
کردیم،  آنها صحبت  درباره  باالتر  کمی  که 
بنابراین اگر مشکل شما به سادگی رفع شدنی 
نیست یا احساس می کنید که مشکل خاصی 
دارید، حتما به متخصصان پوست ومو مراجعه 
از منظر  بتوانند شرایط شما را  آنان  تا  کنید 
تخصصی بررسی کنند و راهکارهای مناسب 

را پیش پای شما بگذارند. 

چگونه تشخیص بدهیم که پوشش 
اسیدی پوست بیش از حد اسیدی 

یا قلیایی شده است؟ 
اگر با عالئم زیر مواجه شوید، یعنی پوشش 
اسیدی پوست شما بیش از حد اسیدی شده 

است: 
از  باید  که  می کنید  احساس  به ندرت   

مرطوب کننده استفاده کنید.
 پوست شما نسبت به محصوالت مختلف 

رفتار واکنشی و حساسیت پذیری دارد. 
به  ابتال  مستعد  و  چرب  شما  پوست   

جوش های پوستی است. 
 پوست شما عمدتا قرمز و ملتهب به نظر 

می رسد. 
به  روغنی  و  چرب  خیلی  شما  پوست   

نظر می رسد. 
اگر با عالئم زیر مواجه شوید، یعنی پوشش 
اسیدی پوست شما بیش از حد قلیایی شده است: 
 پوست شما پس از پاکسازی حالتی خشک 

و سفت پیدا می کند. 
 باید در تمام ساعات روز از مرطوب کننده 

استفاده کنید. 
 گاهی اوقات با الیه های پوستی خشک یا 

زبر روی پوست مواجه می شوید. 
 پوست شما کدر به نظر می رسد یا صبح ها 

خطوط ریز و چین وچروک بیشتری دارد. 
 پوست شما پس از استفاده از محصوالت 
مراقبتی پوست دچار التهاب یا سوزش می شود. 
 کمتر پیش می آید که احساس کنید پوستتان 

مرطوب و شاداب است. 
Good Housekeeping :منبع

داشتن لب های نازک می تواند ناراحت کننده باشد، 
به خصوص با توجه به این واقعیت که با گذشت 
زمان لب ها کم آب می شوند، حجم خود را از دست 
می دهند و می توانند ظاهری غمگین یا سخت به خود 
بگیرند. اما چگونه می توان آنها را برجسته کرد؟ آرایش، مراقبت های 
پوستی یا تزریق اسید هیالورونیک چه تأثیری خواهد داشت؟ این 

مقاله راه حل های مختلفی به شما ارائه خواهد داد. با ما همراه باشید.

چگونه لب های نازک را آرایش کنیم؟
1.خطوطاطرافلبراآمادهکنید: با یکدست کردن پوست اطراف 
لب و نیز با کمی زیرسازی، به این مهم دست خواهید یافت. با 
همگن کردن رنگ لب و نیز با زدودن نقص های آن، زیبایی لب ها 

برجسته تر خواهد شد.
2.کمانکوپید)قوسدوبخشیلبباالیی(وچانهراروشنکنید: با 
اضافه کردن یک الیه  هایالیتر درقسمت باالی لب فوقانی، این قسمت 
برجسته تر خواهد شد. توصیه می شود روی قسمت تحتانی صورت یا 

همان چانه نیز  هایالیتر بمالید تا روشن شود.
3.اطرافلبهاراتاربگذارید: رژلب را در مرکز لب ها بکشید و 

خصوصاً در ناحیه لب تحتانی، از خط لب استفاده نکنید.
4.لبههاینوکتیزرااصالحکنید: ابتدا قسمت های خشن لب ها را 
الیه برداری کنید تا به راحتی حجم مورد نظر را با استعمال رژلب بدست 
بیاورند. سپس با استفاده از یک مداد لب صورتی، تیزی لب ها را پر کنید.
5.تمرکزخودرارویرنگهایپرزرقوبرقبگذارید: این رنگ ها 
دهان را برجسته می کند. قرمز روشن، قرمز گوجه ای یا صورتی را 
انتخاب کنید و رنگ های تیره )قهوه ای یا بنفش( که صاف بودن لب 

را برجسته می کنند، فراموش کنید.

روش های مراقبت از لب های نازک
1.بهطورمرتبالیهبرداریکنید: اطراف دهان و لب ها را با محصولی 
که مناسب الیه برداری از صورت باشد، الیه برداری کنید. روی پوست 
مرطوب، با سه انگشت خود، حرکات صاف کننده را انجام دهید فقط 
دقت داشته باشید که پوست زیر انگشتان شما حرکت نکند. الیه برداری 

باعث تحریک تجدید سلول ها و مویرگ ها می شود و پوست را صاف 
و منسجم می کند. در صورت احساس نیاز می توانید 3 یا 4 روز پشت 
سر هم عمل الیه برداری را انجام دهید تا به سرعت، ظاهر زیبای مورد 

نظرتان را به دست آورید.
2.لبهایخودرابهآرامیگازبگیرید: این امر باعث تحریک گردش 
خون، تغذیه سلول ها و افزایش رنگ لب ها می شود. این کار را 1 یا 
2 بار در روز و پس از استفاده از یک مرهم تغذیه ای )مثل بالم لب( 

انجام دهید تا غشای مخاطی منعطف تر شود و ترک نخورد.
3.پوستاطرافدهانرانیشگونبگیرید: با انگشت اشاره و انگشت 
شست و بدون این که آسیبی به خود بزنید، روزی دو بار پوست اطراف 
دهان را فشار دهید. با این ترفند اپیدرم تحریک و متورم می شود و 

درادامه چروک های ریز صاف می گردند.
4.ازکرمروزیاروغناستفادهکنید: صبح ها، هنگام استفاده از کرم 
همیشگی، اغلب خطوط اطراف دهان فراموش می شوند. می توانید کرم 
را به دو انگشت خود آغشته کنید، یکی از انگشتان را روی لب ها و 
دیگری را زیر لب ها قرار دهید و بدون کشیدن پوست این ناحیه، کرم 
را به آرامی روی این نواحی بمالید یا یک قطره کرم را روی 3 انگشت 
خود بمالید و سپس انگشتان را به آرامی بین بینی و چانه فشار دهید. 

با چه تزریقی به لب ها حجم بدهیم؟
1.باالیلبهاراصافکنید: چین و چروک های عمودی با تزریق 
اسید هیالورونیک از بین می روند. این چروک ها باعث می شوند تا 
رژلب اصطالحاً ُسر بخورد. اسید هیالورونیک منجر به هیدراته و 
مرطوب شدن لب ها می شود. در این مرحله، بحث حجم دادن لب ها 
مطرح نیست بلکه هدف این است که چروک های ریزِ ناخوشایند را 
به سادگی صاف و برطرف کنیم. برای این منظور از اسید هیالورونیک 
مرطوب کننده استفاده می شود که ماندگاری باالیی دارد و آب را نیز 

جذب نمی کند.
2.ترمیمحاشیهلبها: حاشیه لب ها را که درحقیقت مرز میان غشای 
مخاطی و پوست لب است می توان با تزریق اسید هیالورونیک مخصوص 
این ناحیه اندکی برجسته  کرد. این روش بسیار محبوب است چون حالتی 
دلفریب به چهره می دهد و درضمن منحنی لب ها را نیز اصالح می کند.

3.کمانکوپیدرابرجستهکنید: ایده این است که با تزریق اسید 
هیالورونیک به غشای مخاطی، ناحیه میانی لب های فوقانی افزایش 
یابد. با رواج »عکس های سلفی دهان«، این روش به خصوص در 

میان بانوان جوان با موفقیت زیادی روبرو شده است. 
4.حالتغمانگیزدهانرااصالحکنید: با گذشت زمان، گوشه های 
لب جمع و آویزان می شوند. تزریق اسید هیالورونیک پرکننده در این 
ناحیه باعث می شود که گوشه های دهان مجدداً حجم اولیه و طبیعی 

خود را بدست بیاورد. 
5.رویبرجستگیهایفیلترالتأکیدکنید: این برجستگی ها دو 
خط عمودی هستند که از بینی شروع می شوند و کمان کوپید را شکل 
می دهند. آنها به مرور زمان کمرنگ می شوند. استفاده از اسید هیالورونیک 
در راستای برجسته سازی این دو برجستگی، درنهایت باعث انسجام و 

جوان سازی مجدد پوست و زیبایی لبخند شما می شود.
6.باپزشکخودُمدامدرتماسباشید. با کمک پزشک و نیز با مشاهده 
تأثیری که بین هر تزریق حاصل می شود، اصالح لب ها را برنامه ریزی 
کنید تا در صورت رضایت بخش بودن نتیجه، کار را متوقف سازید. 

تمام اسرار یک الیه بردار لب خانگی
همانطور که می دانید پوست اطراف دهان و لب های شما به الیه برداری 
و آبرسانی نیاز دارد. شما می توانید محصول الیه بردار خود را در عرض 
چند دقیقه با مواد طبیعی که برای پوست بی خطر هستند، تهیه کنید. 

صورت و بدن ما تنها اعضایی نیستند که هر از چند گاهی برای از بین 
بردن پوست مرده و بازیابی درخشندگی و صافی خود به اسکراب 
نیاز دارند. الیه برداری لب ها به بهبودی و زیبایی خط لب و نیز به 
حفظ بهتر آرایش لب ها کمک می کند. نیازی به صرف هزینه زیاد 
برای خرید محصوالت زیبایی نیست؛ چون درحقیقت همه آنچه که 
شما نیاز دارید در حال حاضر درکابینت های آشپزخانه موجود است.

برای تهیه اسکراب لب خود می توانید از عسل، شکر، جوش شیرین، 
روغن زیتون یا نارگیل که همگی از جمله مواد طبیعی و ارزان قیمت 

هستند استفاده کنید. 
طرزتهیههمسادهاست: یک قاشق غذاخوری عسل را با دو یا سه 
قاشق شکر یا جوش شیرین و نیز یک قاشق روغن زیتون یا نارگیل 
مخلوط کنید. عسل به تغذیه پوست کمک می کند، شکر یا جوش شیرین 
در کیفیت الیه برداری نقش مهمی دارند و روغن های زیتون یا نارگیل 

نیز برای هیدراته شدن و آبرسانی پوست فوق العاده هستند.

تغذیه و آبرسانی به لب و دهان
اگر از روغن نارگیل استفاده می کنید، آن را برای چند ثانیه با حرارت 
بِن ماری یا مایکرویو ذوب کنید و قبل از استفاده روی لب ها، صبر کنید 
تا خنک شود. همه چیز را در یک ظرف مخلوط کنید تا خمیری صاف 
و یکدست بدست آید. مقدار کمی از مخلوط را با نوک انگشتان یا با 
یک مسواک و با حرکات دورانی به مدت چند دقیقه روی ناحیه دهان 
و لب های خود بمالید و با آب ولرم بشویید. نتیجه: دهان و لب هایی 

تمیز، مرطوب و کاماًل تغذیه شده خواهید داشت.

آب گرم برای پوست های حساس
برای طعم و عطر بهتر الیه بردار خود، می توانید قندها یا شکرهای 
رنگی و طعم دار انتخاب کنید یا چند قطره عصاره گل وانیل، گل رز 
یا پرتقال به اسکراب خود اضافه نمایید. این مخلوط را می توان به 
مدت دو تا سه هفته در یخچال نگهداری کرد، البته قبل از مصرف 

مطمئن شویدکه آن  را کاماًل مخلوط کرده اید. 
برای افراد حساس تر که نمی خواهند لب های خود را با شکر الیه برداری 
کنند، راهکاری مالیم تر و به همان اندازه موثر نیز وجود دارد. برای 
این منظور یک پنبه را در آب داغ خیس کنید و برای چند دقیقه روی 
دهان و لب های خود قرار دهید. با یک تکه پنبه دیگر به آرامی مالش 

دهید تا پوست های مرده از بین بروند.
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صالحی 

یافته های تحقیقاتی نشان داده اند 
 pH که سن هر فرد می تواند بر

پوست او اثرگذار باشد. درواقع 
pH پوست ما در طول دوره های 

سنی متفاوت دچار تغییرات مختلفی 
می شود. مثال pH پوست در زمان 
نوزادی تقریبا خنثی است، اما در 
زمان رسیدن به یک سالگی کمی 

 pH اسیدی می شود. در ادامه نیز
پوست به صورت تدریجی به سطح 

قلیایی تری می رسد و هرچه سن فرد 
افزایش می یابد، این سطح قلیایی 

هم بیشتر خواهد شد

چگونه لب های نازک را برجسته کنیم؟


