
13پوست و زیبایی شماره هفتصدوهفتادودو   هفده آبان نودونه

نسل تازه محصوالت مراقبت از پوست

موج تازه ای از اسیدها برای الیه برداری پوست
برخالف آنچه بسیاری از ما 
علوم  کالس  در  روزگاری 
مدرسه می آموختیم، به نظر 
ترکیبات  از  هراس  می رسد 
اسیدی در جهان امروزی دیگر معنایی ندارد، 
مراقبت  محصوالت  درباره  وقتی  خصوصا 
از پوست صحبت می کنیم. برای مثال اگرچه 
در  طبیعتا  سولفوریک  اسید  مانند  ترکیبی 
محصوالت مراقبتی پوست کاربردی ندارد اما 
آلفاهیدروکسی اسیدها )AHAs( میان بهترین 
ترکیبات برای الیه برداری پوست و دستیابی به 
پوست روشن تر و صاف تر قرار می گیرند. در ادامه 
این مقاله با سیر تکامل اسیدها در محصوالت 
مراقبتی پوست و نقش آفرینی موج نوینی از اسیدها 
در نسل جدید این محصوالت آشنا خواهید شد. 

سیر تکامل اسیدها در محصوالت 
مراقبتی پوست

اسید گلیکولیک از ستاره های درخشان و محبوب 
در محصوالت مراقبتی پوست است. این روزها 
پس از انتخاب الیه بردارهای مایع یا شیمیایی خیلی 
سریع متوجه خواهید شد که اسید گلیکولیک نقش 
مهمی در محصول انتخاب شده دارد چراکه پیوند 
میان سلول های پوستی مرده را تضعیف می کند 
و درنهایت برای جداسازی این سلول های زائد 
و نمایان شدن سلول های تازه گیرافتاده در زیر 
آنها بستر مناسبی فراهم خواهد کرد. این فرایندی 
است که باید به طور طبیعی در پوست انجام بگیرد 
اما این توانایی پوست همراه با افزایش سن تحلیل 
می رود. اسید هیالورونیک هم ترکیب محبوب 
و مشهور بعدی است که توانایی ویژه ای برای 
آبرسانی به پوست دارد. درواقع اسید هیالورونیک 
به طرز شگفت انگیزی می تواند آب را تا هزار برابر 
بیشتر از وزن خودش جذب کند! به همین دلیل 
است که امروزه بسیاری از محصوالت مراقبتی 
پوست از اسید هیالورنیک به عنوان مهم ترین عامل 

اثرگذار استفاده می کنند. 
موفقیت چشمگیر همین ترکیبات اسیدی بود 
که پرسش تازه ای را برای فرمول سازان خالق و 
کنجکاو پدید آورد: آیا ترکیبات اسیدی دیگری 
وجود ندارند که از اثرگذاری خاص و ویژه ای 

مانند ترکیبات رایج فعلی برخوردار باشند؟! 
برند  بنیان گذاران یک  )از  نوئال گابریل  خانم 
بریتانیایی( هنگام معرفی جدیدترین محصول 

نوآورانه این شرکت گفته است: »ما دائم درحال 
تغییر هستیم تا بتوانیم برای نیازهای درحال تغییر 
مشتریان خودمان پاسخ مناسبی داشته باشیم. بخشی 
از این تغییرات براساس ترکیبات اسیدی مورد 
استفاده در محصوالت مراقبتی پوست شکل 
گرفته اند.« چنین تغییر مسیری برای ما بسیار 
قابل توجه است چراکه ما همیشه از آنزیم ها برای 
ساخت محصوالت الیه بردار استفاده می کردیم. 
مسووالن این شرکت همواره بر این نکته تاکید 
کرده بودند که ترکیبی مانند اسید گلیکولیک برای 
پوست بیش از حد غلیظ است اما درحال حاضر 
محصولی را روانه بازار کرده اند که ۳نوع اسید 
گوناگون دارد. خانم گابریل تاکید می کند: »انگار 
مساله اصلی به اندازه مولکول ها مرتبط است. 
شاید حرف من را متناقض بدانید اما مولکول های 
بزرگ تر واقعا رفتار مالیم تری با پوست دارند. 
هرچه مولکول بزرگ تر باشد، ترکیب مورد نظر هم 
کمتر می تواند به الیه های عمیق پوست نفوذ کند. 
درواقع مولکول های بزرگ تر کارشان را روی سطح 
پوست انجام می دهند و وظیفه دارند که آلودگی ها 
و کثیفی ها را پاک سازی کنند و سلول های پوستی 
مرده را جدا سازند اما هرچه مولکول کوچک تر 
باشد، احتمال نفوذ ترکیب مورد نظر به الیه های 

عمیق تر پوست افزایش می یابد. پس تفاوت در 
اندازه مولکول ها واقعا اثری کاتالیزور دارد.« 

درحالی که بعضی متخصصان پوست  بی درنگ 
مزیت های گلیکولیک را برای الیه برداری تایید 
می کنند، با قطعیت نمی توان گفت همه ترکیبات 
برای همه افراد به یک اندازه اثرگذار هستند. 
بعضی از انواع پوستی هم )خصوصا پوست های 
حساس یا ضعیف شده( در صورت زیاده روی در 
مصرف اسید گلیکولیک به مشکل برمی خورند 
از  پوستی پس  بیماری های  به  مبتال  افراد  یا 
مصرف اسید گلیکولیک با تشدید مشکالت 

پوستی مواجه می شوند. 
برند  یک  )بنیان گذار  کلیو  جورجی  خانم 
محصوالت پوستی( هم درباره اسیدها می گوید: 
»ترکیبات اسیدی با همدیگر تفاوت دارند و هر 
ترکیب اسیدی با نوع پوست خاصی سازگاری 
دارد یا استفاده از آن با نتایج متفاوتی همراه می شود. 
الزم به یادآوری است که استفاده منظم از ترکیبات 
اسیدی قوی می تواند میکروبیوم پوست را در 
معرض خطر قرار دهد. پوست انسان سرشتی 
شگفت انگیز دارد و در عرض یکی- دو ساعت 
به pH طبیعی خودش بازمی گردد اما ترکیبات 
اسیدی قوی می توانند اثر بلندمدت و ماندگاری 

برای میکروبیوم ارزشمند پوست داشته باشند. ما هم 
می دانیم الیه برداری دارای مزیت های ویژه ای برای 
پوست است اما محافظت از میکروبیوم پوست 
و مراقبت از عملکردهای محافظتی پوست نیز 
باید مورد توجه همه مصرف کنندگان محصوالت 

مراقبتی پوست قرار بگیرد.«
مجموعه توضیحات ذکرشده به ما نشان می دهد 
چرا بسیاری از برندهای مشهور به دنبال استفاده 
از اسیدهایی هستند که هم کاربردهایی مانند 
الیه برداری را با کیفیت باالیی انجام می دهند و 
هم پوست را با کیفیت مناسبی تغذیه می کنند 
بنابراین اگر شما هم نمی توانید از الیه بردارهای 
فعلی استفاده کنید اما همچنان به دنبال افزایش 
آبرسانی باکیفیت به پوست هستید یا می خواهید 
ترکیبات جدید را امتحان کنید، باید با موج جدیدی 
از اسیدها آشنا شوید که در نسل جدید محصوالت 

مراقبتی پوست کاربرد دارند. 

اسیدهای نوین برای الیه برداری پوست
الکتوبیونیک  اسید  الکتوبیونیک:  اسید   .1
نوعی ترکیب الیه بردار شگفت انگیز از جنس 
اسید پلی هیدروکسی )PHA( است که اثربخشی 
مطلوبی برای پوست های حساس و خشک دارد. 

این اسید از قند الکتوز گرفته می شود و از نظر 
اندازه مولکولی هم بزرگ ترین مولکول ها را دارد. 
به همین دلیل هم اسید الکتوبیونیک در الیه های 
عمیق پوستی نفوذ نمی کند و الیه برداری را خیلی 
آرام در سطح پوست انجام می دهد تا باعث تحریک 
و التهاب پوست نشود. این ترکیب دارای اثربخشی 
ویژه ای برای پوست های خشک و حساس است 
چراکه نوعی آنتی اکسیدان و مهم تر از آن نوعی 
 )humectant( جذب کننده رطوبت یا هومکتانت
محسوب می شود. مجموعه این ویژگی ها وضعیت 
پوست پس از مصرف اسید الکتوبیونیک را تغییر 
می دهند؛ یعنی پوست شما با مصرف این ترکیب 
دچار خشکی و سفتی نمی شود، بلکه درخشندگی 

و رطوبت خودش را حفظ می کند. 
2. اسید اسیاتیک: اسید اسیاتیک نوعی ماده 
طبیعی است که در گیاهی به نام »سنتال اسیاتیکا« 
یا »گیاه بشقابی« یافت می شود. این ترکیب نوعی 
اسید آبرسان یا اسید الیه بردار نیست، بلکه اسیدی 
ضدپیری برای پوست های تضعیف شده است. 
استفاده از اسید اسیاتیک می تواند دو نتیجه مثبت 
داشته باشد: اول این که سد دفاعی پوست را تقویت 
می کند و دوم این که سنتز کالژن برای شکل گیری 
پوست قوی تر و پُرتر را افزایش می دهد. به این 
دو کارکرد مهم باید تسکین قرمزی و التهابات 
پوستی و همچنین عملکرد آنتی اکسیدانی را هم 

اضافه کرد. 
3. اسید ماندلیک:  اسید ماندلیک هم از اسیدهای 
فوق العاده باکیفیت برای الیه برداری پوست است 
زیرا مولکول های بزرگی دارد که مانع از نفوذ 

به الیه های پوستی عمیق می شوند. ضمن اینکه 
تحمل پذیری پوست در برابر اسید ماندلیک بسیار 
زیاد است. این ترکیب واقعا کاربردی و همه کاره 
است چون سبوم را متعادل می کند و مانع از 
هایپرپیگمنتاسیون و مالسما  مانند   مشکالتی 
می شود. این ترکیب معموال به افراد مسن تری 
پیشنهاد می شود که می خواهند پوست روشن تر، 
شفاف تر و دارای روزنه های پاک سازی شده داشته 
باشند. اسید ماندلیک در گروه قرار می گیرد و 
می تواند تکثیر و تقسیم سلولی را تقویت کند. 
این ترکیب همچنین پیوند سلولی میان سلول های 
پوست را با کیفیت مطلوبی بازسازی می کند و نقش 
موثری هم در افزایش کالژن سازی و محافظت 

از سد دفاعی پوست ایفا خواهد کرد. 
4. اسید پلی گلوتامیک: اسید پلی گلوتامیک 
از ترکیبات آبرسان قدرتمند است که عملکردی 
دارد. قدرت حفظ  مطلوب در سطح پوست 
از  بیشتر  برابر  ترکیب حدودا 4  این  رطوبت 
اسید هیالورونیک است و درنتیجه کاری می کند 
که پوست نرم تر و صاف تر به نظر برسد. اسید 
پلی گلوتامیک نه تنها ذرات آب را به سطح پوست 
پیوند می دهد، بلکه الیه محافظتی ویژه ای هم 
در سطح پوست می سازد که مانع از مشکلی 
trans- به نام »اتالف رطوبت از طریق اپیدرم« یا
epidermal water loss می شود. جلوگیری از 
همین مشکل هم عملکرد سد دفاعی پوست را 
تقویت می کند و هم روند تجزیه طبیعی اسید 
هیالورونیک پوست را آهسته تر خواهد کرد بنابراین 
اسید پلی گلوتامیک از بهترین ترکیباتی است که 
رطوبت پوست را به سطح مطلوبی می رساند، 
خطوط ریز پوستی را پنهان می  کند و پوست را 

روشن تر خواهد کرد. 
5. اسید ترانکسامیک: این اسید امروزه در 
محصوالت ممتاز مراقبت از پوست کاربرد دارد. 
اسید ترانکسامیک می تواند برای مقابله با مشکالت 
وسیعی مناسب باشد اما به طور خاص عملکرد 
ویژه ای در مقابله با مشکل  هایپرپیگمنتاسیون و 
لکه های پوستی ناشی از پیری دارد. این ترکیب 
رنگ پوست صورت را روشن تر می کند، لکه های 
پوستی تیره را کاهش می دهد و قوام پوست را هم 
هموارتر می کند. از دیگر ویژگی های مهم اسید 
ترانکسامیک این است که در طول روز به خوبی 
با ویتامین C و رتینول همگام و سازگار می شود. 
Glamour :منبع

از همان بدو تولد، پوست کودک شما بسیار حساس 
و به عبارتی نارس و نابالغ است بنابراین الزم است از 
آن مراقبت شود تا از حمالت بی شمار محفوظ بماند. 
لحظه شستشوی نوزاد، لحظه بسیار مهمی محسوب 
می شود و الزم است همزمان هم بهداشت و ایمنی این موجود کوچک 

تضمین شود و هم برایش لذت بخش و مؤثر باشد. 

شستشوی کودک و محصوالت ضدحساسیت با pHخنثی
پوست کودک بسیار حساس و نفوذپذیر است و به راحتی نیز تحریک 
می شود بنابراین باید مراقب آنچه مصرف می کنید، باشید و محصوالتی 
انتخاب کنید که مخصوص کودک باشد. حتما بررسی کنید که این 
محصوالت ضدحساسیت، بدون الکل و دارایpH خنثی باشند، در غیر 
این صورت منجر به خشکی پوست می شوند. محصوالت مخصوص 
کودکان معموال از مواد طبیعی مانند روغن بادام شیرین و گلیسیرین 

گیاهی ساخته می شوند. 

فرمولی برای بدن و موی نوزاد
از  است،  اسیدی  خیلی  نوزاد  پوست  برای  صابون  که  آنجایی  از 
محصولی کمک بگیرید که هم برای تمیز کردن بدن کودک مناسب 
باشد و هم برای موی کودک. معموال توصیه می شود ماده مورد نظر 
در قالب تیوپ باشد چون هم بهداشتی تر است و هم استفاده از آن 
راحت تر. در هر صورت به هیچ عنوان از مواد شوینده بزرگساالن 

برای کودکان و نوزادان استفاده نکنید. 
به طور خاص زمانی که در منزل حضور ندارید و بالطبع آب در دسترس 
نیست، می توانید از شیر پاک کن یا دستمال مرطوب  مخصوص نوزاد 
کمک بگیرید. به این ترتیب دیگر نیازی به آب کشی نوزاد نخواهد بود. 
این ماده، همان شیر پاک کنی است که هنگام پوشک استفاده می کنید. 
اگر کودک شما پوستی خشک یا خشن دارد از این کار خودداری کنید. 

حمام خیلی طوالنی، ممنوع!
هنگام استحمام، اجازه ندهید کودک بیش از حد در معرض آب و مواد 
شوینده باشد زیرا آب برای چنین پوست نازکی بسیار سخت و مضر 
است و منجر به خشکی آن می شود. از آنجا که الیه هیدرولیپیدی که 
نقش محافظ پوست را برعهده دارد، هنوز تشکیل نشده است حمام نباید 
از چند دقیقه بیشتر طول بکشد. اگر احساس می کنید دلبندتان از استحمام 
لذت می برد و پوست او نیز به خوبی از این قضیه استقبال می کند و دوام 
الزم را دارد، می توانید حمام وی را کمی طوالنی تر کنید. مهم تر از همه 

اینکه هرگز کودک خود را در حمام تنها نگذارید و هیچ گاه او را ترک 
نکنید، حتی برای مدتی کوتاه. 

پوست کودک را هر روز مرطوب کنید
برای اینکه پوست نرم، حساس و شکننده نوزاد توان رشد کافی داشته 
باشد، الزم است آن را روزی یک بار مرطوب کنید. برای این منظور 
حتما با پزشک مشورت کنید تا کرم مناسب تجویز کند. به طور کلی 
محصوالتی که برای مرطوب سازی بدن نوزاد توصیه می شود همگی 
حاوی وازلین یا روغن های طبیعی هستند. آنها به خصوص قسمت های 
خیلی خشک پوست و نیز چین و چروک ها را مرطوب می کنند. برای 
صورت، کرم روز را انتخاب کنید. به اندازه ۲ یا ۳ فندق کوچک روی 

پوست او بزنید و اجازه دهید محصول به خوبی در پوست نفوذ کند. 

مراقب قرمزی های سطح پوست نوزاد باشید
اگر در سطح پوست کودک شما جوش یا قرمزی پدیدار شد، حتما 
موضوع را با پزشک درمیان بگذارید. او می تواند به شما بگوید برای 
حل و بهبود این مشکالت، کدام محصول را انتخاب کنید. در مورد 
بثورات پوشک نیز همین طور است. پوشک را مرتب تعوض کنید و 
بگذارید پایین تنه و ناحیه باسن کودک درحالی  که پوشک ندارد، به 
برای محافظت از باسن نوزاد،  راحتی نفس بکشد. پزشک مطمئناً 

پمادهای مفیدی تجویز خواهد کرد. 

فصول مختلف و مراقبت های ویژه از پوست
در زمستان مانند تابستان، باید هوشیار باشید و از پوست کودک خود 
مراقبت بیشتری کنید. لباس های گرم و پوشیده و نیز استعمال کرم 

ضدآفتاب از اهمیت باالیی برخوردار است. 
مراقبت در برابر سرما: سرمای هوا، پوست نوزاد را خشک و تحریک 
می کند. در فصول سرد سال، شما باید توجه ویژه ای به صورت او داشته 

باشید. فراموش نکنید که قسمت های بدون پوشش بدن، بیشتر در معرض 
هوا هستند و درنتیجه بیشتر مستعد خشکی. از پزشکتان راهنمایی بخواهید، 
او به شما کمک می کند تا مرطوب کننده ای انتخاب کنید که هم صبح 

قابل استعمال باشد و هم شب. 
مراقبت در برابر گرما: در مورد خورشید، بچه های کوچک نباید تا قبل 
از یک سالگی در معرض آفتاب قرار بگیرند زیرا پوست آنها هنوز نابالغ 
است و به اشعه های مضر UVA و UVB اجازه عبور می دهد. در 
تابستان معموال کودکان به شدت عرق می کنند و به همین دلیل ممکن 
است که بدن آنها با کمبود آب و رطوبت مواجه شود که بالفاصله 
روی پوست تأثیر نامطلوب می گذارد. برای جلوگیری از تعریق زیاد، 
هر روز کودک را حمام کنید. حداقل یک بار در روز پوست وی را با 
یک کرم مناسب مرطوب کنید. چند بار در روز شیشه شیرش را آب 
کنید تا با نوشیدن آب کافی، کمبود مایعات بدن که از تعریق زیاد ناشی 

می شود جبران شود. 

لباس های متناسب با پوست حساس نوزاد
هنگام انتخاب لباس کودک، پیشنهاد می کنیم مواد طبیعی مانند کتان، نخ و 
پشم را در اولویت قرار دهید. می توانید چند تی شرت یا پیراهن ارگانیک 
که حاوی مواد آالینده کمتری هستند انتخاب کنید. این لباس ها را به 
 KvA، Eko، Demeter و Ecocert، Rv لطف برچسب هایی مانند
شناسایی خواهید کرد. این منسوجات از بروز واکنش های آلرژیک احتمالی 
جلوگیری می کنند و به منافذ پوست اجازه می دهند بهتر نفس بکشد. 

نحوه ی شستشوی صورت کودک
صورت چه در نوزادان و چه در کودکان بزرگ تر، به سادگی هرچه 
تمام تر پاک می شود. برای این منظور باید از محصوالتی استفاده کنید 
که مانند صابون شسته می شوند بنابراین از مصرف شیر پاک کن ها و نیز 

دستمال های مرطوب که حاوی مواد شیمیایی هستند، اجتناب کنید. 
ساده ترین راه برای تمیز کردن صورت کودکان استفاده از پنبه آغشته با 

آب شیرآب یا آب آب پاش است. 

شستشوی چشم   و گوش در نوزادان
از دور صورت شروع کنید، پیشانی و سپس بینی و پره های بینی و درنهایت 
گونه ها و چانه. برای شستشوی چشم ها، از داخل چشم به سمت خارج 
بروید، یعنی از کثیف ترین بخش به تمیزترین قسمت بروید. به این ترتیب 
مجرای اشک مسدود نخواهد شد. همچنین برای جلوگیری از انتقال 
میکروب ها از چشمی به چشم دیگر از پنبه ای متفاوت برای هر چشم 
استفاده کنید.  برای شستن گوش ها، همان زمان حمام کودک را انتخاب 
کنید چون به طور اتوماتیک گوش ها از قبل خیس شده اند! قبل از حمام، 
داخل سوراخ هر گوش یک تکه پنبه کوچک قرار دهید تا از هرگونه 
سرایت آب داخل گوش جلوگیری شود. بعد از هر بار شیردادن، یا بعد 
از هر بار شیشه خوردن و حتی بعد از آروغ زدن و باالآوردن نوزاد، 

دهان کوچک او را به دقت تمیز و خشک کنید. 

بعد از ۲ سالگی: شستشو همراه با بازی و تفریح
با بزرگ تر شدن کودک، ساده ترین راه این است که به او یادآوری کنید 
صبح و عصر همزمان با مسواک زدن، صورت خود را نیز بشوید. در 
عمل به او مراحل شستشو را نشان دهید. فراموش نکنید که آنها به 
سرعت تقلید کرده و می آموزند. فراموش نکنید که مهم است به کودک 
خود نشان دهید چه کاری انجام دهد و حتی صورت خود را همزمان 
با او بشویید. برای تشویق او، می توانید یک دستکش کوچک به اندازه 
دست خودش که به شکل عروسک یا سر حیوان مورد عالقه اش)پاندا، 
گربه، قورباغه و...( است، به او هدیه دهید تا در شروع کار و هنگام 
شستشوی صورت، این دستکش های بامزه را به دست کند. یادتان 
نرود بچه ها عاشق تفریح و تغییر هستند. برای سرگرم کردن کودک در 
دستشویی، می توانید یک شعر اختراع کنید و مراحل کار را در قالب 
قافیه های یک شعر جالب، به او بیاموزید و از او بخواهید هر زمان وارد 
دستشویی شد، این شعر را تکرار کند. این شعر به کودک کمک می کند 
تا به مرور زمان بیشتر همکاری کند: »دو چشم برای نگاه کردن، دهان 
برای حرف زدن، بینی برای نفس کشیدن، دو گوش برای کشیدن« یا مثال 
»من دو گوش دارم برای شنیدن و فهمیدن، من یک بینی کوچک گرد هم 
برای بوییدن چیزهای خوب دارم، دهان من برای چشیدن چیزهای شور 

و شیرین است. من دو چشم دارم که باید با آنها به اطراف نگاه کنم.«
در کودکان نوپا و نیز کودکان بزرگ تر، پس از تمیز کردن صورت، برای 
محدود کردن خشکی پوست که از آهک موجود در آب، باد یا سرما 
ناشی می شود، استعمال مرطوب کننده را فراموش نکنید. مرطوب کننده 

با رایحه گل همیشه بهار همیشه آرامش بخش است.
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صالحی 

استفاده منظم از ترکیبات اسیدی 
قوی می تواند میکروبیوم پوست را در 

معرض خطر قرار دهد زیرا ترکیبات 
اسیدی قوی می توانند اثر بلندمدت 

و ماندگاری برای میکروبیوم ارزشمند 
پوست داشته باشند. درست است 

که الیه برداری مزیت های ویژه ای برای 
پوست دارد اما محافظت از میکروبیوم 

پوست و مراقبت از عملکردهای 
محافظتی پوست باید مورد توجه همه 

مصرف کنندگان محصوالت مراقبتی 
پوست قرار بگیرد

سرمای هوا، پوست نوزاد را خشک و تحریک می کند. 
در فصول سرد سال، قسمت های بدون پوشش بدن 

کودک، بیشتر در معرض هوا هستند و درنتیجه بیشتر 
مستعد خشکی. از پزشکتان راهنمایی بخواهید، او به 

شما کمک می کند تا مرطوب کننده ای انتخاب کند که هم 
صبح و هم شب قابل استعمال باشد

چگونه از پوست حساس کودک مراقبت کنیم؟


