
13پوست و زیبایی
هرآنچه باید درباره لوازم آرایش و تاریخ انقضای آنها بدانید!

محصوالت تاریخ گذشته را دور بریزید!
دوست  ما  از  هیچ کدام 
محصوالت  که  نداریم 
به دلیل  صرفا  را  آرایشی 
منقضی شدن تاریخ مصرف 
آنها دور بیندازیم، خصوصا اگر پول زیادی 
بعضی  باشیم.  کرده  برای خریدن شان خرج 
افراد استفاده از این محصوالت تاریخ گذشته 
را تا زمانی ادامه می دهند که بافت محصول 
کامال غیرعادی شود، درحالی که بعضی ها نیز 
محصوالت تاریخ گذشته را برای استفاده در خانه 
یا مسافرت کنار می گذارند. با این حال، واقعیت 
این است که باید محصوالت تاریخ گذشته 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.

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

محصوالت  همه  تولیدکنندگان 
آرایشی ـ بهداشتی باید به درج دو نوع تاریخ در 
بسته بندی محصوالت شان توجه داشته باشند: 
 expiration date تاریخ انقضا« که با عنوان«
یا shelf life )عمر مفید( روی محصول درج 
می شود و »مهلت مصرف پس از باز شدن« یا 
Period after opening )PAO(. تاریخ 
انقضا یا عمر مفید معموال به مدتی اشاره دارد 
که محصول همچنان عملکردهایش را حفظ 
می کند و استفاده از آن ایمن است. این عدد 
با توجه به نوع و ماهیت محصول می تواند 
متفاوت باشد. عوامل مختلفی در تعیین تاریخ 

انقضا دخیل هستند:
 نحوه استفاده از محصول یا به کارگیری آن 
)تماس با بدن انسان، باکتری ها، قارچ ها و...(
 محل و نحوه نگهداری از محصول )دمای 

محیط و تماس با نور(
 ظرفیت ذاتی محصول برای تغییر قوامش 

به مرور زمان )خشک شدن یا آبکی شدن(
 نوع ساختار شیمیایی هر محصول و ظرفیت 
ذاتی آنها برای جدا شدن عناصر تشکیل دهنده
ـ بهداشتی که  آن دسته از محصوالت آرایشی 
باید  است،  ماه   30 از  کمتر  مفیدشان  عمر 
تاریخ انقضا را با نماد  روی محصول درج 
کنند. اگر عمر مفید یک محصول بیشتر از 
ضرورتی  انقضا  تاریخ  درج  باشد،  ماه   30
باز  از  باید مهلت مصرف پس  بلکه  ندارد،  
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 می ماند. درواقع در شاخص 
PAO، اولین تماس مصرف کننده با محصول 
و خطر اجتناب ناپذیر آلودگی های میکروبی 
در نظر گرفته شده اند. عوامل مختلفی مانند 
نوع محصول و اثربخشی های ادعایی اش در 
تعیین عدد PAO نقش دارند. تاثیر عواملی 
یا  کودکان  برای  محصول  از  استفاده  مانند 
استفاده از آن برای قسمت های حساس بدن 

نیز در PAO محاسبه شده است.

محصوالت آرایشی: مهلت مصرف پس 
از باز شدن

1. فونداسیون یا کرم زیرسازی: 6 ماه تا 1 سال
اگر انگشتان دست شما با دهانه تیوب کرم زیرسازی 
تماس نداشته باشد، محصول شما برای مدت  
طوالنی تری عاری از میکروب ها باقی می ماند 
بنابراین می توانید مقداری از کرم زیرسازی را 
بدون دخالت انگشتان روی کف دست بریزید 
و سپس از آن استفاده کنید. حتی اگر قبل از 6 ماه 
دیدید که بافت محصول شما حالت تکه تکه به 
خود گرفته است یا ترکیبات آن از همدیگر تفکیک  
شده اند، باید محصول را بالفاصله دور بریزید.

دکتر مارگاریتا لولیس، متخصص پوست  می گوید: 
»محصوالتی که با انگشتان دست تماس داشته 
باشند، بیشتر در معرض آلودگی های باکتریایی 
قرار می گیرند. به همین دلیل هم محصوالتی که 
برای خروج محتویات شان دارای پمپ هستند، 
کمتر آلوده می شوند. به عالوه هرچقدر ترکیبات 
نگهدارنده  در محصوالت آرایشی ـ بهداشتی کمتر 
پوست های  برای  که  مثل محصوالتی  باشند، 
حساس تولید می شوند، زمینه بهتری برای رشد 

باکتری ها فراهم خواهد شد.«

2. هایالیتر مایع: 6 ماه تا 1 سال
اگرچه هایالیتر مایع به اندازه نوع پودری این 
محصول ماندگاری ندارد اما می تواند تا 1 سال 
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 

ماندگاری اش را به حداکثر برسانید.

3. کانسیلر: 6 ماه تا 1 سال
کانسیلر هم مانند فونداسیون می تواند تا 1 سال 

ماندگاری داشته باشد. این محصول باید از تماس 
با نور مستقیم خورشید دور بماند و هرگز هم 
با انگشتان دست تماس نداشته باشد. به محض 
تفکیک شدن ترکیبات کانسیلر باید این محصول 

را دور بریزید.

4. رژگونه و پودر: 2 سال
رژگونه های پودری جزو ماندگارترین محصوالت 
آرایشی هستند و حدود دو سال ماندگاری دارند، 
البته به شرطی که براش آرایشی خودتان را به طور 
منظم و به درستی پاکسازی کنید. در غیر این صورت 
ذرات آرایشی کهنه شده، میکروب ها و سلول های 
پوستی مرده به محصوالت پودری منتقل می شوند 
و درنتیجه کاری می کنند که محصول شما زودتر 

از موعد طبیعی اش فاسد شود.

5. رژ لب، خط لب، برق لب: 1 سال
به محض اینکه هر گونه تغییر در بافت محصوالت 
آرایشی مخصوص لب ها به وجود 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 باز شدن  آنها نگذشته باشد. پس 
رژلب محبوب تان را همیشه در جای خشک و 
خنک نگهداری کنید و نه در داشبورد خودرو 

یا کیف دستی.

6. مداد ابرو و خط چشم: 1 سال
مدادهای آرایشی مخصوص چشم ها و ابروها 
معموال به راحتی تا 1 سال دوام دارند چون دائم 

باید تراشیده شوند تا تیز بمانند.

7. ریمل مژه و ابرو: 3 ماه
تعویض کردن ریمل مژه پس از گذشت 3 ماه 

بسیار مهم است چون با این کار از شکل گیری 
عفونت های چشم جلوگیری می کنید. ریمل ها 
به هیچ وجه نباید توسط چند نفر به طور اشتراکی 
استفاده شوند، وگرنه باعث انتقال آلودگی های 

مختلف خواهند شد. 
اگر محصول شما قبل از 3 ماه نیز بوی بدی پیدا 
کرد یا بافت اصلی اش را از دست داد، باید آن 

را دور بریزید.

8. سایه چشم: 3 تا 6 ماه
درحالی که سایه های پودری می توانند به اندازه 
رژگونه های پودری ماندگاری داشته باشند )حدود 
2 سال(، اما چون با چشم ها تماس دارند، باید 

خیلی سریع تعویض شوند.

9. الک ناخن: 1 تا 2 سال
عواملی مانند حرارت و تماس مستقیم با نور 
خورشید باعث تفکیک ترکیبات به کاررفته در 
می شوند. پس  آنها  رنگ  تغییر  و  ناخن  الک 
و  جای خشک  در  را  محصوالت  این  حتما 

خنک نگهداری کنید.

نشانه هایی که می گویند لوازم آرایشی 
شما فاسد شده اند!

اگر می خواهید که محصوالت آرایشی زودتر از 
موعد طبیعی خودشان فاسد نشوند، در درجه اول 
باید باکتری ها و میکروب ها را از آنها دور نگه 
دارید. به عالوه، این محصوالت باید به صورت 
دوره ای 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 نشانه ها می گویند که 

محصول آرایشی شما فاسد شده اند؟

1. رنگ 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 به عنوان 
یکی از نشانه های قطعی فاسد شدن این محصوالت 
شناخته می شود و حتی نشان دهنده رشد باکتریایی 

در محصوالت آرایشی است.
2. بافت محصول تغییر کرده است: محصوالت 
آرایشی برپایه کرم باید همیشه بافت کرمی داشته 
باشند. پس اگر این محصوالت خشک شوند، 
حالت آبکی پیدا کنند، حالت تکه تکه به خود بگیرند 
یا بافت یکدست خودشان را از دست بدهند، یعنی 
باید سریع دور ریخته شوند. محصوالت مایع هم 
اگر بیش از حد غلیظ شوند و حالت سفت به خود 
بگیرند، به هیچ وجه نباید استفاده شوند اما بعضی 
افراد این محصوالت را با کمک آب برای استفاده 
دوباره رقیق می کنند که قطعا تصمیم اشتباهی است. 
با دور ریختن این محصوالت فاسدشده، از ابتال 
به عفونت های باکتریایی جلوگیری خواهید کرد.
3. محصول بوی بدی گرفته است: بوی بد جزو 
نشانه های مهم و تعیین کننده ای است که می گوید 
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 نمی گیرند، درحالی که این بو هم 
به شما می گوید که محصول آرایشی مورد نظر 

دیگر قابل استفاده نیست.
4. تکه های توده ای در محصول شکل گرفته اند: 
محصوالت آرایشی مایع به هیچ وجه نباید حاوی 
تکه های توده ای باشند. پس اگر بخش عمده 
یک محصول آرایشی مایع ظاهرا سالم و عادی 
به نظر برسد اما تکه های توده شده و سفت هم 
در بخش های دیگری از آن یافت شوند، قطعا 
نباید از آن استفاده کنید. این تکه های توده شده 
و سفت، نشان دهنده رشد باکتریایی در محصول 

مورد نظر هستند.
5. الیه های گچی در محصول شکل گرفته اند: فقط 
محصوالت آرایشی مایع یا برپایه کرم نیستند که 
فاسد می شوند، بلکه محصوالت آرایشی پودری 
هم می توانند زودتر از موعد طبیعی خودشان فاسد 
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. 

جداسازی بخش های گچی یا خاکستری و استفاده 
از قسمت های باقی مانده محصول به هیچ وجه کار 

درستی نیست.
6. لکه های سفید در محصول نمایان شده اند: 
اگر روزی لکه های سفیدی را روی محصول 
خط چشم یا خط لب مشاهده کردید که مانع از 
تراشیدن آنها می شدند، یعنی محصول مورد نظر 
شما فاسد شده است. یک بار دیگر تاکید می کنیم 
که جداسازی این تکه ها از باقی محصول هیچ 

مشکلی را برطرف نمی کند.
7. ترکیبات سازنده تفکیک شده اند: اگر محصول 
آرایشی شما از نوع مایع باشد و ترکیبات آن از 
همدیگر تفکیک شده باشند، ابتدا آن را به خوبی 
تکان دهید تا ببینید که دوباره بافت عادی پیدا 
می کند یا نه. اگر فرموالسیون محصول به حالت 
عادی خودش برنگشت، سریع باید محصول 
فاسدشده را دور بریزید. اگر محصوالت آرایشی 
غیرمایع هم به تفکیک شدگی ترکیبات سازنده 
دچار شده باشند، هیچ راهی برای استفاده از 

آنها وجود ندارد.

چگونه ماندگاری محصوالت آرایشی 
را افزایش دهیم؟

1. درپوش یا محفظه محصوالت آرایشی را 
درست ببندید و آنها را دور از نور خورشید 
نگهداری کنید: مهم ترین نکته راهنما برای افزایش 
ماندگاری محصوالت آرایشی، همین نکته است 
اما همچنان خیلی ها این نکته را جدی نمی گیرند. 
تماس محصوالت آرایشی با نور مستقیم خورشید 
می تواند روند تجزیه و زوال آنها را تسریع کند 

و باعث تجزیه شدگی ترکیبات فعال شان شود.
خنک  دمای  در  را  آرایشی  محصوالت   .2
نگهداری کنید: یخچال فقط برای نگهداری از 
مواد غذایی نیست چراکه بعضی از محصوالت 
از پوست هم  آرایشی و محصوالت مراقبت 
باید در یخچال نگهداری شوند. دمای خنک 
به افزایش ماندگاری محصوالت آرایشی کمک 
می کند، درحالی که حرارت به ترکیبات درون 

آنها آسیب می رساند.
3. محصوالت آرایشی را در حمام یا دستشویی 
نگهداری نکنید: اگرچه قرار دادن محصوالت 
آرایشی در بخشی از حمام یا دستشویی می تواند 
دسترس پذیری و استفاده از آنها را راحت تر کند 
اما چنین کاری به قابلیت ماندگاری آنها آسیب 
می رساند چون رطوبت باالی این محیط  ها می تواند 
به شکل گیری قارچ ها در محصوالت آرایشی 
مانند  جانبی  آرایشی  محصوالت  کند.  کمک 
اپلیکاتورها، اسفنج ها، براش ها و... که درپوش 
خاصی هم ندارند، شدیدا در دستشویی و حمام 
آسیب پذیر هستند و باکتری ها و قارچ ها به راحتی 

درون آنها رشد می کنند.
4. ابزارهای آرایشی را به طور منظم تمیز کنید: 
براش های آرایشی باید یک بار در هفته و با کمک 
شوینده های مالیم پاکسازی شوند. اگر هر روز 
آرایش می کنید، باید اسفنج های آرایشی را هم 
هر هفته تعویض کنید. کسانی که کمتر آرایش 
می کنند هم باید این اسفنج ها را به محض لکه دار 

شدن تعویض کنند.
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استفاده بعضی افراد از محصوالت تقلبی یا فیک 
معموال دو دلیل دارد: صرفه جویی در هزینه های مالی 
یا فریب خوردن و بی خبری از تقلبی بودن محصول. با 
اینکه قوانین و مقررات سختگیرانه ای در نقاط مختلف 
جهان برای مقابله با محصوالت آرایشی تقلبی وضع شده است اما این 
محصوالت هنوز هم می توانند به قفسه های فروشگاه ها راه پیدا کنند.

آثار منفی استفاده از محصوالت آرایشی تقلبی
لوازم آرایشی تقلبی می توانند بسیار خطرناک باشند چون دقیقا نمی دانیم 
از چه ترکیباتی برای ساخت آنها استفاده شده است. برچسب توضیحات 
این محصوالت قابل اعتماد نیست و مشکالتی که به وجود می آورند 

هم به سختی برگشت پذیر و جبران شدنی خواهند بود.
دکتر بابی باکا، متخصص پوست در نیویورک می گوید: »محصوالت 
آرایشی تقلبی اغلب حاوی ترکیبات سرطان زا مانند آرسنیک، بریلیوم 
و کادمیوم هستند. همچنین تعداد زیادی از باکتری هایی که قابلیت 
عفونت زایی دارند هم در این محصوالت یافت می شوند که می توانند 
باعث شکل گیری زخم ها و سوختگی های پوستی و حتی بدشکلی های 
پوستی شوند«. شاید قیمت پایین این محصوالت در برخورد اول 
وسوسه برانگیز به نظر برسد اما وقتی که کسی دچار آسیب دیدگی های 
پوستی ناشی از به کارگیری این محصوالت شود و به مرحله پرداخت 
هزینه های درمانی برسد، قطعا از تصمیم شتابزده اش پشیمان خواهد شد. 
به گفته دکتر سونیا باترا، متخصص پوست  در لس آنجلس، کسانی 

که از محصوالت آرایشی تقلبی استفاده می کنند و دچار بثورات 
پوستی می شوند، باید مطلقا از دستکاری آنها خودداری کنند و 
سپس پوست را با آب و صابون بشویند. این متخصص پوست  
کرم های  یا  کاالمین  لوسیون  وازلین،  از  »می توانید  می گوید: 

هیدروکورتیزون برای تسکین ناحیه آسیب دیده استفاده 
کنید. بیشتر بثورات پوستی خودبه خود برطرف می شوند 

اما اگر شدت زیاد یا حالت غیرعادی دارند، حتما به 
پزشکان متخصص پوست  مراجعه کنید.«

مهم ترین عوارض استفاده از محصوالت 
آرایشی تقلبی

1. عفونت چشم: این مشکل زمانی اتفاق می افتد که محصول 
آرایشی استفاده شده با چشم ها و پوست اطراف چشم ها تماس 

پیدا کند و باعث تحریک چشم ها و التهاب آنها شود. اگر با هر بار 
استفاده از یک محصول آرایشی خاص دچار چنین مشکالتی می شوید، 

به احتمال زیاد از محصول تقلبی استفاده می کنید.
2. واکنش های آلرژیک: اگر با استفاده از یک محصول آرایشی خاص 
دچار واکنش های آلرژیک می شوید، به احتمال زیاد آن محصول حاوی 
ترکیبات پنهان و آلرژی زایی است که نامشان در فهرست مواد تشکیل دهنده 

درج نشده است.
3. بثورات پوستی: یکی از رایج ترین عالئم استفاده از محصوالت 

بثورات پوستی است. التهابات آرایشی تقلبی یا فیک، همین 

پوستی هم بسیار رایج هستند و با شدت زیادی نمایان می شوند. در 
این حالت، ابتدا پوست شما قرمز به نظر می رسد، بعد به مرور زمان 
در قسمتی از پوست احساس ناراحتی می کنید و بعد هم می بینید که 
تکه ای از پوست صورت خشک شده یا دچار پوسته ریزی شده است.

4. لب های متورم: اگر پس از استفاده از یک محصول آرایشی خاص 
متوجه شدید که لب هایتان متورم شده یا پف کرده، به احتمال زیاد 
ماده شیمیایی یا ترکیب خاصی در آن محصول وجود دارد که باعث 
چنین واکنشی شده است. چشم ها نیز دقیقا می توانند در برابر همین 

ترکیبات مضر آسیب پذیر باشند.
5. سوختگی های شیمیایی: یکی از جدی ترین خطرات استفاده از 
محصوالت آرایشی تقلبی، همین سوختگی های شیمیایی است؛ یعنی 
وقتی که ترکیبات سمی و خشن، پوست را می سوزانند و صدمات 
مختلفی را برای درازمدت یا حتی برای همیشه به همراه می آورند.این 
سوختگی های شیمیایی می توانند پس از استفاده درازمدت از محصوالت 

آرایشی تقلبی یا حتی به صورت واکنش های فوری شکل بگیرند.
6. مشکالت بلندمدت برای سالمت: بعضی از تحقیقات 
نشان داده اند که تماس پوست صورت با ترکیبات مضر 
و مواد شیمیایی سمی می تواند 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 
متخصص پوست  مراجعه کنید. ضمنا محصول مشکوک را 
دور نیندازید و حتما آن را به پزشکان متخصص نشان دهید تا 
بتوانند ترکیبات آسیب زا را زودتر شناسایی کنند و برای درمان 

شما نیز بهترین تصمیم گیری را داشته باشند.

 ترجمه: 
یوسف 
صالحی

محصوالت آرایشی تقلبی اغلب حاوی ترکیبات 
سرطان زا مانند آرسنیک، بریلیوم و کادمیوم 

هستند. همچنین تعداد زیادی از باکتری هایی که 
قابلیت عفونت زایی دارند هم در این محصوالت 

یافت می شوند که می توانند باعث شکل گیری زخم ها و 
سوختگی های پوستی و حتی بدشکلی های پوستی شوند

لوازم آرایشی تقلبی چطور به پوست آسیب می رسانند؟


