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هرآنچه باید درباره لوازم آرایش و تاریخ انقضای آنها بدانید!

محصوالت تاریخگذشته را دور بریزید!
هیچکدام از ما دوست
نداریم که محصوالت
ترجمه:
آرایشی را صرفا بهدلیل
ندا احمدلو
منقضی شدن تاریخ مصرف
آنها دور بیندازیم ،خصوصا اگر پول زیادی
برای خریدنشان خرج کرده باشیم .بعضی
افراد استفاده از این محصوالت تاریخگذشته
را تا زمانی ادامه میدهند که بافت محصول
کامال غیرعادی شود ،درحالی که بعضیها نیز
محصوالتتاریخگذشتهرابرایاستفادهدرخانه
یا مسافرت کنار میگذارند .با اینحال ،واقعیت
این است که باید محصوالت تاریخگذشته را
بدون هیچ توجیهی دور بریزید .در این مطلب
با تاریخ انقضای هر کدام از محصوالت آرایشی
و نکات مربوط به نگهداری صحیح از آنها
آشنا خواهیدشد.

بهمحض اینکه هر گونه تغییر در
بافت محصوالت آرایشی مخصوص
لبها بهوجود بیاید ،باید آنها را دور
بریزید .خشک یا آبکی شدن این
محصوالت دقیقا به معنای فاسد شدن
آنها است ،حتی اگر یک سال هم از
ن آنها نگذشته باشد .پس
باز شد 
رژ لب محبوبتان را همیشه در جای
خشک و خنک نگهداری کنید ،نه در
داشبورد خودرو یا کیف دستیتان

یک اصل مهم :تفاوت بین تاریخ انقضا
و مهلت مصرف پس از باز شدن

محصوالت
همه
تولیدکنندگان
یـبهداشتی باید به درج دو نوع تاریخ در
آرایش 
بستهبندی محصوالتشان توجه داشته باشند:
«تاریخ انقضا» که با عنوان expiration date
یا ( shelf lifeعمر مفید) روی محصول درج
میشود و «مهلت مصرف پس از باز شدن» یا
 .)Period after opening (PAOتاریخ
انقضا یا عمر مفید معموال به مدتی اشاره دارد
که محصول همچنان عملکردهایش را حفظ
میکند و استفاده از آن ایمن است .این عدد
با توجه به نوع و ماهیت محصول میتواند
متفاوت باشد .عوامل مختلفی در تعیین تاریخ
انقضا دخیل هستند:
 نحوه استفاده از محصول یا بهکارگیری آن
(تماس با بدن انسان ،باکتریها ،قارچها و)...
 محل و نحوه نگهداری از محصول (دمای
محیط و تماس با نور)
 ظرفیت ذاتی محصول برای تغییر قوامش
بهمرور زمان (خشک شدن یا آبکی شدن)
 نوع ساختار شیمیایی هر محصول و ظرفیت
ذاتی آنها برای جدا شدن عناصر تشکیلدهنده
آن دسته از محصوالت آرایشیـبهداشتی که
عمر مفیدشان کمتر از  30ماه است ،باید
تاریخ انقضا را با نماد روی محصول درج
کنند .اگر عمر مفید یک محصول بیشتر از
 30ماه باشد ،درج تاریخ انقضا ضرورتی
ندارد ،بلکه باید مهلت مصرف پس از باز
شدن یا PAOبا نماد درج شود PAO .به
مدتی اشاره دارد که محصول مورد نظر پس
از اولین باز شدن همچنان برای استفاده ما
پایدار و ایمن باقی میماند .درواقع در شاخص
 ،PAOاولین تماس مصرفکننده با محصول
و خطر اجتنابناپذیر آلودگیهای میکروبی
در نظر گرفته شدهاند .عوامل مختلفی مانند
نوع محصول و اثربخشیهای ادعاییاش در
تعیین عدد  PAOنقش دارند .تاثیر عواملی
مانند استفاده از محصول برای کودکان یا
استفاده از آن برای قسمتهای حساس بدن
نیز در  PAOمحاسبه شده است.

محصوالت آرایشی :مهلت مصرف پس
از باز شدن

 .1فونداسیون یا کرم زیرسازی 6 :ماه تا  1سال

اگرانگشتاندستشمابادهانهتیوبکرمزیرسازی
تماس نداشته باشد ،محصول شما برای مدت
طوالنیتری عاری از میکروبها باقی میماند
بنابراین میتوانید مقداری از کرم زیرسازی را
بدون دخالت انگشتان روی کف دست بریزید
و سپس از آن استفاده کنید .حتی اگر قبل از  6ماه
دیدید که بافت محصول شما حالت تکهتکه به
خودگرفتهاستیاترکیباتآنازهمدیگرتفکیک
شدهاند ،باید محصول را بالفاصله دور بریزید.
تمیگوید:
دکترمارگاریتالولیس،متخصصپوس 
«محصوالتی که با انگشتان دست تماس داشته
باشند ،بیشتر در معرض آلودگیهای باکتریایی
قرار میگیرند .به همین دلیل هم محصوالتی که
برای خروج محتویاتشان دارای پمپ هستند،
کمتر آلوده میشوند .بهعالوه هرچقدر ترکیبات
یـبهداشتیکمتر
نگهدارندهدرمحصوالتآرایش 
باشند ،مثل محصوالتی که برای پوستهای
حساس تولید میشوند ،زمینه بهتری برای رشد
باکتریها فراهم خواهد شد».
.2هایالیتر مایع 6 :ماه تا  1سال

اگرچههایالیتر مایع به اندازه نوع پودری این
محصول ماندگاری ندارد اما میتواند تا  1سال
هم دوام داشته باشد.هایالیتر مایع را باید در جای
خشک و خنک نگهداری کنید و از اپلیکاتورهای
یکبار مصرف برای استفاده از آن کمک بگیرید تا
ماندگاریاش را به حداکثر برسانید.
 .3کانسیلر 6 :ماه تا  1سال

کانسیلر هم مانند فونداسیون میتواند تا  1سال

ماندگاری داشته باشد .این محصول باید از تماس
با نور مستقیم خورشید دور بماند و هرگز هم
با انگشتان دست تماس نداشته باشد .بهمحض
تفکیک شدن ترکیبات کانسیلر باید این محصول
را دور بریزید.
 .4رژگونه و پودر 2 :سال

رژگونههایپودریجزوماندگارترینمحصوالت
آرایشی هستند و حدود دو سال ماندگاری دارند،
البته بهشرطی که براش آرایشی خودتان را بهطور
منظموبهدرستیپاکسازیکنید.درغیراینصورت
ذراتآرایشیکهنهشده،میکروبهاوسلولهای
پوستیمردهبهمحصوالتپودریمنتقلمیشوند
و درنتیجه کاری میکنند که محصول شما زودتر
از موعد طبیعیاش فاسد شود.
 .5رژ لب ،خط لب ،برق لب 1 :سال

بهمحضاینکههرگونهتغییردربافتمحصوالت
آرایشیمخصوصلبهابهوجودبیاید،بایدآنهارا
دور بریزید .خشک یا آبکی شدن این محصوالت
دقیقا به معنای فاسد شدن آنها است ،حتی اگر
یک سال هم از باز شد ن آنها نگذشته باشد .پس
رژلب محبوبتان را همیشه در جای خشک و
خنک نگهداری کنید و نه در داشبورد خودرو
یا کیف دستی.
 .6مداد ابرو و خط چشم 1 :سال

مدادهای آرایشی مخصوص چشمها و ابروها
معموال بهراحتی تا  1سال دوام دارند چون دائم
باید تراشیده شوند تا تیز بمانند.
 .7ریمل مژه و ابرو 3 :ماه

تعویض کردن ریمل مژه پس از گذشت  3ماه

بسیار مهم است چون با این کار از شکلگیری
عفونتهای چشم جلوگیری میکنید .ریملها
بههیچوجه نباید توسط چند نفر بهطور اشتراکی
استفاده شوند ،وگرنه باعث انتقال آلودگیهای
مختلف خواهند شد.
اگر محصول شما قبل از  3ماه نیز بوی بدی پیدا
کرد یا بافت اصلیاش را از دست داد ،باید آن
را دور بریزید.
 .8سایه چشم 3 :تا  6ماه

درحالی که سایههای پودری میتوانند به اندازه
رژگونههایپودریماندگاریداشتهباشند(حدود
 2سال) ،اما چون با چشمها تماس دارند ،باید
خیلی سریع تعویض شوند.
 .9الک ناخن 1 :تا  2سال

عواملی مانند حرارت و تماس مستقیم با نور
خورشید باعث تفکیک ترکیبات بهکاررفته در
الک ناخن و تغییر رنگ آنها میشوند .پس
حتما این محصوالت را در جای خشک و
خنک نگهداری کنید.

نشانههایی که میگویند لوازم آرایشی
شما فاسد شدهاند!

اگر میخواهید که محصوالت آرایشی زودتر از
موعد طبیعی خودشان فاسد نشوند ،در درجه اول
باید باکتریها و میکروبها را از آنها دور نگه
دارید .بهعالوه ،این محصوالت باید بهصورت
دورهای و منظم بررسی شوند تا هر گونه تغییر
غیرعادی در آنها مورد ارزیابی قرار بگیرد اما
هنگام بررسی محصوالت آرایشی باید به چه
نکاتی توجه کنیم؟ کدام نشانهها میگویند که
محصول آرایشی شما فاسد شدهاند؟

 .1رنگ محصول تغییر کرده است :اگر متوجه
شدید که محصول شما اکسیده شده و رنگ
دیگری پیدا کرده ،یعنی هیچ راهی برای جبران
این مشکل وجود ندارد و باید آن محصول را دور
بریزید .تغییر رنگ محصوالت آرایشی بهعنوان
یکیازنشانههایقطعیفاسدشدناینمحصوالت
شناختهمیشودوحتینشاندهندهرشدباکتریایی
در محصوالت آرایشی است.
 .2بافت محصول تغییر کرده است :محصوالت
آرایشی برپایه کرم باید همیشه بافت کرمیداشته
باشند .پس اگر این محصوالت خشک شوند،
حالتآبکیپیداکنند،حالتتکهتکهبهخودبگیرند
یابافتیکدستخودشانراازدستبدهند،یعنی
باید سریع دور ریخته شوند .محصوالت مایع هم
اگر بیش از حد غلیظ شوند و حالت سفت به خود
بگیرند ،بههیچوجه نباید استفاده شوند اما بعضی
افراد این محصوالت را با کمک آب برای استفاده
دوبارهرقیقمیکنندکهقطعاتصمیماشتباهیاست.
با دور ریختن این محصوالت فاسدشده ،از ابتال
به عفونتهای باکتریایی جلوگیری خواهید کرد.
 .3محصول بوی بدی گرفته است :بوی بد جزو
نشانههای مهم و تعیینکنندهای است که میگوید
محصول آرایشی شما فاسد شده است .برای
مثال اگر ریمل مژه شما بویی شبیه بوی بنزین به
خود بگیرد ،یعنی قطعا فاسده شده است .بعضی
افراد بوی کهنگی یا ناگرفتگی را در محصوالت
آرایشی جدی نمیگیرند ،درحالی که این بو هم
به شما میگوید که محصول آرایشی مورد نظر
دیگر قابل استفاده نیست.
 .4تکههای تودهای در محصول شکل گرفتهاند:

محصوالت آرایشی مایع بههیچوجه نباید حاوی
تکههای تودهای باشند .پس اگر بخش عمده
یک محصول آرایشی مایع ظاهرا سالم و عادی
به نظر برسد اما تکههای تودهشده و سفت هم
در بخشهای دیگری از آن یافت شوند ،قطعا
نباید از آن استفاده کنید .این تکههای تودهشده
و سفت ،نشاندهنده رشد باکتریایی در محصول
مورد نظر هستند.
.5الیههایگچیدرمحصولشکلگرفتهاند:فقط
محصوالت آرایشی مایع یا برپایه کرم نیستند که
فاسد میشوند ،بلکه محصوالت آرایشی پودری
هممیتوانندزودترازموعدطبیعیخودشانفاسد
شوند .پس اگر محفظه محصول پودری را باز
کردید و یک الیه گچی یا خاکستری روی آن
دیدید ،یعنی بدون تردید باید آن را دور بریزید.

لوازم آرایشی تقلبی چطور به پوست آسیب میرسانند؟
استفاده بعضی افراد از محصوالت تقلبی یا فیک
ترجمه:
معموالدودلیلدارد:صرفهجوییدرهزینههایمالی
یوسف
یافریبخوردنوبیخبریازتقلبیبودنمحصول.با
صالحی
اینکهقوانینومقرراتسختگیرانهایدرنقاطمختلف
جهان برای مقابله با محصوالت آرایشی تقلبی وضع شده است اما این
محصوالت هنوز هم میتوانند به قفسههای فروشگاهها راه پیدا کنند.

محصوالت آرایشی تقلبی اغلب حاوی ترکیبات
سرطانزا مانند آرسنیک ،بریلیوم و کادمیوم
هستند .همچنین تعداد زیادی از باکتریهایی که
قابلیت عفونتزایی دارند هم در این محصوالت
یافت میشوند که میتوانند باعث شکلگیری زخمها و
سوختگیهای پوستی و حتی بدشکلیهای پوستی شوند

آثار منفی استفاده از محصوالت آرایشی تقلبی

که از محصوالت آرایشی تقلبی استفاده میکنند و دچار بثورات
پوستی میشوند ،باید مطلقا از دستکاری آنها خودداری کنند و
سپس پوست را با آب و صابون بشویند .این متخصص پوست
میگوید« :میتوانید از وازلین ،لوسیون کاالمین یا کرمهای
هیدروکورتیزون برای تسکین ناحیه آسیبدیده استفاده
کنید .بیشتر بثورات پوستی خودبهخود برطرف میشوند
اما اگر شدت زیاد یا حالت غیرعادی دارند ،حتما به
پزشکان متخصص پوست مراجعه کنید».

مهمترین عوارض استفاده از محصوالت
آرایشی تقلبی

 .1عفونت چشم :این مشکل زمانی اتفاق میافتد که محصول
آرایشی استفادهشده با چشمها و پوست اطراف چشمها تماس

 .6لکههای سفید در محصول نمایان شدهاند:

اگر روزی لکههای سفیدی را روی محصول
خط چشم یا خط لب مشاهده کردید که مانع از
تراشیدن آنها میشدند ،یعنی محصول مورد نظر
شما فاسد شده است .یکبار دیگر تاکید میکنیم
که جداسازی این تکهها از باقی محصول هیچ
مشکلی را برطرف نمیکند.
.7ترکیباتسازندهتفکیکشدهاند:اگرمحصول
آرایشی شما از نوع مایع باشد و ترکیبات آن از
همدیگر تفکیک شده باشند ،ابتدا آن را بهخوبی
تکان دهید تا ببینید که دوباره بافت عادی پیدا
میکند یا نه .اگر فرموالسیون محصول به حالت
عادی خودش برنگشت ،سریع باید محصول
فاسدشده را دور بریزید .اگر محصوالت آرایشی
غیرمایع هم به تفکیکشدگی ترکیبات سازنده
دچار شده باشند ،هیچ راهی برای استفاده از
آنها وجود ندارد.

چگونه ماندگاری محصوالت آرایشی
را افزایش دهیم؟

 .1درپوش یا محفظه محصوالت آرایشی را
درست ببندید و آنها را دور از نور خورشید
نگهداریکنید:مهمتریننکتهراهنمابرایافزایش

ماندگاری محصوالت آرایشی ،همین نکته است
اما همچنان خیلیها این نکته را جدی نمیگیرند.
تماسمحصوالتآرایشیبانورمستقیمخورشید
میتواند روند تجزیه و زوال آنها را تسریع کند
و باعث تجزیهشدگی ترکیبات فعالشان شود.
 .2محصوالت آرایشی را در دمای خنک

نگهداری کنید :یخچال فقط برای نگهداری از
مواد غذایی نیست چراکه بعضی از محصوالت
آرایشی و محصوالت مراقبت از پوست هم
باید در یخچال نگهداری شوند .دمای خنک
به افزایش ماندگاری محصوالت آرایشی کمک
میکند ،درحالی که حرارت به ترکیبات درون
آنها آسیب میرساند.
.3محصوالتآرایشیرادرحمامیادستشویی

نگهداری نکنید :اگرچه قرار دادن محصوالت
آرایشی در بخشی از حمام یا دستشویی میتواند
دسترسپذیری و استفاده از آنها را راحتتر کند
اما چنین کاری به قابلیت ماندگاری آنها آسیب
میرساندچونرطوبتباالیاینمحیطهامیتواند
به شکلگیری قارچها در محصوالت آرایشی
کمک کند .محصوالت آرایشی جانبی مانند
اپلیکاتورها ،اسفنجها ،براشها و ...که درپوش
خاصی هم ندارند ،شدیدا در دستشویی و حمام
آسیبپذیر هستند و باکتریها و قارچها بهراحتی
درون آنها رشد میکنند.
.4ابزارهایآرایشیرابهطورمنظمتمیزکنید:

براشهای آرایشی باید یکبار در هفته و با کمک
شویندههای مالیم پاکسازی شوند .اگر هر روز
آرایش میکنید ،باید اسفنجهای آرایشی را هم
هر هفته تعویض کنید .کسانی که کمتر آرایش
میکنند هم باید این اسفنجها را بهمحض لکهدار
شدن تعویض کنند.

پوستی هم بسیار رایج هستند و با شدت زیادی نمایان میشوند .در
این حالت ،ابتدا پوست شما قرمز به نظر میرسد ،بعد بهمرور زمان
در قسمتی از پوست احساس ناراحتی میکنید و بعد هم میبینید که
تکهای از پوست صورت خشک شده یا دچار پوستهریزی شده است.
 .4لبهای متورم :اگر پس از استفاده از یک محصول آرایشی خاص
متوجه شدید که لبهایتان متورم شده یا پف کرده ،به احتمال زیاد
ماده شیمیایی یا ترکیب خاصی در آن محصول وجود دارد که باعث
چنین واکنشی شده است .چشمها نیز دقیقا میتوانند در برابر همین
ترکیبات مضر آسیبپذیر باشند.
 .5سوختگیهای شیمیایی :یکی از جدیترین خطرات استفاده از
محصوالت آرایشی تقلبی ،همین سوختگیهای شیمیایی است؛ یعنی
وقتی که ترکیبات سمیو خشن ،پوست را میسوزانند و صدمات
مختلفی را برای درازمدت یا حتی برای همیشه به همراه میآورند.این
سوختگیهایشیمیاییمیتوانندپسازاستفادهدرازمدتازمحصوالت
آرایشی تقلبی یا حتی بهصورت واکنشهای فوری شکل بگیرند.
.6مشکالتبلندمدتبرایسالمت :بعضی از تحقیقات
نشان دادهاند که تماس پوست صورت با ترکیبات مضر
و مواد شیمیایی سمیمیتواند خطر ابتال به بیماری فشار
خون باال ،ناباروری و مشکالت دیگر را افزایش دهد.
در صورت مشاهده هر کدام از عالئم نامبرده ،سریع استفاده
از محصول مشکوک را متوقف کنید و بالفاصله به پزشکان
ت مراجعه کنید .ضمنا محصول مشکوک را
متخصص پوس 
دور نیندازید و حتما آن را به پزشکان متخصص نشان دهید تا
بتوانند ترکیبات آسیبزا را زودتر شناسایی کنند و برای درمان
شما نیز بهترین تصمیمگیری را داشته باشند.
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لوازمآرایشیتقلبیمیتوانندبسیارخطرناکباشندچوندقیقانمیدانیم
ازچهترکیباتیبرایساختآنهااستفادهشدهاست.برچسبتوضیحات
این محصوالت قابل اعتماد نیست و مشکالتی که بهوجود میآورند
هم بهسختی برگشتپذیر و جبرانشدنی خواهند بود.
دکتر بابی باکا ،متخصص پوست در نیویورک میگوید« :محصوالت
آرایشی تقلبی اغلب حاوی ترکیبات سرطانزا مانند آرسنیک ،بریلیوم
و کادمیوم هستند .همچنین تعداد زیادی از باکتریهایی که قابلیت
عفونتزایی دارند هم در این محصوالت یافت میشوند که میتوانند
باعثشکلگیریزخمهاوسوختگیهایپوستیوحتیبدشکلیهای
پوستی شوند» .شاید قیمت پایین این محصوالت در برخورد اول
وسوسهبرانگیز به نظر برسد اما وقتی که کسی دچار آسیبدیدگیهای
پوستی ناشی از بهکارگیری این محصوالت شود و به مرحله پرداخت
هزینههایدرمانیبرسد،قطعاازتصمیمشتابزدهاشپشیمانخواهدشد.
بهگفته دکتر سونیا باترا ،متخصص پوست در لسآنجلس ،کسانی

پیدا کند و باعث تحریک چشمها و التهاب آنها شود .اگر با هر بار
استفاده از یک محصول آرایشی خاص دچار چنین مشکالتی میشوید،
به احتمال زیاد از محصول تقلبی استفاده میکنید.
 .2واکنشهای آلرژیک :اگر با استفاده از یک محصول آرایشی خاص
دچار واکنشهای آلرژیک میشوید ،به احتمال زیاد آن محصول حاوی
ترکیباتپنهانوآلرژیزاییاستکهنامشاندرفهرستموادتشکیلدهنده
درج نشده است.
 .3بثورات پوستی :یکی از رایجترین عالئم استفاده از محصوالت
بثورات پوستی است .التهابات
آرایشی تقلبی یا فیک ،همین

جداسازیبخشهایگچییاخاکستریواستفاده
ازقسمتهایباقیماندهمحصولبههیچوجهکار
درستی نیست.

