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چرا محصوالت بهداشتی و زیبایی پودری برای پوست و محیط زیست بهتر هستند؟ 

پودرهای آرایشی؛ محصوالت زیبایی بدون آب
تحول  سیر  به  نگاهی 
در  زیبایی  محصوالت 
سال های اخیر نشان می دهد 
پودری  زیبایی  محصوالت 
روزبه روز بیشتر تولید شده و بیشتر هم خریداری 
شده اند اما محصوالت زیبایی پودری دقیقا چه 
هستند؟ وقتی H2O از محصوالت زیبایی حذف 
می شود، ماده خشکی باقی می ماند که به آن پودر 
می گویند. امروزه در صنعت محصوالت زیبایی، 
محصوالت مختلفی در گروه ماسک ها، شامپو ها، 
نرم کننده ها، خمیردندان، صابون و... برپایه پودر 
تولید می شوند. محصوالت پودری اصال آب 
ندارند اما مهم تر آن است که مطلقا هیچ نوعی 
از مواد غلیظ کننده، امولسیون کننده، آئروسل های 
زیانبار، رایحه های مصنوعی،  پلی اتیلن گلیکول ها، 
سدیم لوریل سولفات، روغن های ضروری و... در 
فرموالسیون این محصوالت به کار نمی روند. نتیجه 
نهایی هم شکل گیری محصوالتی است که هم 
فرموالسیون قوی تر و اثربخش تری دارند و هم با 
مضرات کمتری برای محیط زیست همراه هستند. 
به همین دلیل هم بعضی از محققان می گویند آینده 
صنعت محصوالت زیبایی در دستان محصوالت 

پودری است. 
 

محصوالت پودری غلظت بیشتری دارند 
محصوالت زیبایی بدون آب براساس ترکیبات 
محلول در آب فرمول بندی شده اند تا هنگام 
همین  به  درآیند.  فعال  حالت  به  استفاده 
محصوالت  این  فرموالسیون  در  هم  دلیل 
نیازی نیست که از مواد نگهدارنده و دیگر 
و  امولسیون کننده ها  مانند  افزودنی  ترکیبات 
پایدارکننده ها استفاده شود. جالب تر این است 
داشتن  بدون  حتی  پودری  محصوالت  که 
نگهدارنده ها و آب در فرموالسیون خودشان، 
به طور متوسط ماندگاری طوالنی تری دارند. تا 
زمانی که این محصوالت را در جای خشک 
و خنک نگهداری کنید و آنها را از تماس با 
نور مستقیم خورشید دور نگه دارید، می توانید 
از این محصوالت برای مدت  طوالنی تری تا 

قبل از پایان تاریخ مصرفشان استفاده کنید. 
دکتر ونسا توماس، شیمیدان محصوالت زیبایی 
می گوید:   Freelance Formulations در 
و  توانایی ها  دارای  ذاتا  پودری  »محصوالت 
اثربخشی های بیشتری هستند اما همین مساله 
باعث شده این طور به نظر برسد که قیمت آنها 

در ازای حجم محدودشان زیاد است. این برداشت 
اشتباه نهایتا بعضی افراد را از خرید محصوالت 
پودری منصرف می کند اما واقعیت این است که 
سرمایه گذاری برای خرید این محصوالت واقعا 
نتیجه خوبی دارد. در مواجهه با محصوالت پودری 
به این فکر کنید که این محصوالت نوعی نسخه 
غلیظ و فشرده از محصوالت مایع قدیمی هستند. 
شما با خریدن محصوالت پودری عمال مقدار 
بیشتری از محصول را خریداری می کنید چون 

عدم استفاده از آب در این محصوالت باعث 
کاهش حجم آنها می شود.«

 
محصوالت پودری پایدارتر هستند و 

قابلیت شخصی سازی دارند 
یکی از مهم ترین ویژگی های محصوالت زیبایی 
پودری، پایداری بیشتر آنهاست اما چیزی که 
بیشتر  را  این محصوالت  اهمیت  و  جذابیت 
می کند، این است که محدوده انتخاب های شما 
برای استفاده شخصی سازی شده از محصوالت 
پودری بسیار گسترده است، مثال شما می توانید 
این محصوالت را مطابق با سلیقه خودتان با آب، 
 پاک کننده های مختلف یا حتی روغن های ضروری 
ترکیب کنید، بدون اینکه محصول اصلی دچار 
مشکل شود. شما با اضافه کردن مقدار دلخواهی 
از آب به محصوالت پودری، نقش مستقیمی در 
فعال سازی ترکیبات آنها خواهید داشت و درنهایت 
محصوالت زیبایی پودری را به نحو شخصی تر و 

منحصربه فردی تجربه خواهید کرد. 
پایداری بسیار بهتر محصوالت پودری را هم نباید 
فراموش کنیم. برای مثال ویتامینC را در نظر 
بگیرید. ویتامینC پس از قرار گرفتن در بسته بندی 
محصوالت غیرپودری بالفاصله شروع به خراب 
شدن می کند، درحالی که استفاده از فرموالسیون 
 Cپودری بهترین شیوه قالب بندی برای ویتامین

است. ویتامینC یکی از بهترین ترکیبات برای 
مراقبت از پوست است اما ماده بسیار فّراری 
محسوب می شود که پایدارسازی آن در قالب 
مایع بسیار دشوار است. به همین دلیل هم استفاده 
از ویتامینC در قالب سرم یا کرم می تواند نتایج 
محدودی داشته باشد چون اثربخشی این ویتامین 
در قالب های مایع ضعیف می شود. این درحالی 
است که ویتامینC در قالب پودری بسیار پایدارتر 
است و حتی استفاده ترکیبی از آن همراه با دیگر 

محصوالت هم نتیجه خوبی خواهد داشت. 
 

محصوالت پودری فقط یک مد رایج 
و گذرا نیستند 

شاید بتوان گفت محبوب ترین نوع محصوالت 
پودری درحال حاضر شامپوها و نرم کننده های 
پودری هستند. حتی قبل تر از آنکه محصوالت 
زیبایی مورد توجه مردم جهان قرار بگیرند، 
محبوبیت  پودری  نرم کننده های  و  شامپوها 
زیادی داشتند چون این محصوالت از اثربخشی 
مطلوبی برای موهای فر و افزایش حجم موها 

برخوردار بودند.
آنجا  از  پودری  شامپوهای  تولید  ماجرای 
شروع شد که بعضی برندهای پیشرو متوجه 
شدند 80درصد حجم هر شامپوی مایع را آب 
این  بنابراین تصمیم گرفتند  تشکیل می دهد 

حجم اضافی را کنار بگذارند تا به محصول 
خالص تری برسند. نتیجه نهایی هم شکل گیری 
محصوالتی اثربخش و محبوب بود که روزبه روز 
بیشتر در سراسر جهان مورد مقبولیت و استفاده 
قرار می گیرند. چیزی که اهمیت محصوالت 
بهداشتی و زیبایی پودری را بیشتر می کند، این 
است که این محصوالت با هدف تغییر شیوه 
از  زندگی مردم جهان و همچنین محافظت 
بنابراین هرگز  محیط زیست طراحی شده اند 
نمی توان چنین محصوالتی را صرفا یک مد 

گذرا و معمولی تلقی کرد. 

در انتخاب محصوالت پودری با دقت 
عمل کنید 

مهم ترین اصل در انتخاب هر نوعی از محصوالت 
بهداشتی و زیبایی همیشه توجه به فهرست 
ترکیبات تشکیل دهنده آن بوده است. در مواجهه 
این  باید  همچنان  نیز  پودری  محصوالت  با 
اصل مهم را جدی بگیرید. یکی از ترکیباتی 
که باید هنگام خریداری محصوالت پودری از 
آن دوری کنید، تالک نام دارد. تالک می تواند 
نوعی  باشد که  آزبست  به نام  ترکیبی  حاوی 
پنبه نسوز محسوب می شود و بلعیدن یا استنشاق 
آن برای انسان ها اثر سمی دارد اما از سوی 
دیگر، محصوالت پودری حاوی ویتامینC و 

بهترین  )EGF( جزو  اپیدرمال  فاکتور رشد 
محسوب  پودری  محصوالت  میان  گزینه ها 
می شوند چون این زوج ترکیبی می تواند به 
برطرف سازی نشانه های پیری کمک کرده و 
پوست شما را صاف تر و درخشان تر کند. کاهش 
خطوط ریز پوستی و کاهش چین وچروک های 
صورت هم از دیگر مزیت های این زوج ترکیبی 

موفق میان محصوالت پودری است. 
 

هنگام استفاده ترکیبی از محصوالت 
پودری مراقب باشید 

با اینکه محصوالت پودری می توانند به خوبی 
در همه رژیم های مراقبت از پوست جا بگیرند، 
با  باید  در استفاده ترکیبی از این محصوالت 
احتیاط عمل کنید. بعضی از ترکیبات به کاررفته 
سازگاری  همدیگر  با  پودری  در محصوالت 
مطلوبی ندارند و استفاده ترکیبی از آنها می تواند 
پیامدهایی مانند واکنش آلرژیک داشته باشد. تغییر 
غلظت محصوالت پودری هم از دیگر پیامدهای 
این استفاده ترکیبی است بنابراین بهترین کار این 
است که قبل از استفاده ترکیبی از این محصوالت 
حتما با پزشکان متخصص پوست  مشورت کنید. 

 
محصوالت پودری اثربخشی بیشتری 

نسبت به محصوالت مایع دارند 
ترکیبات به کاررفته در محصوالت پودری قوی تر 
از ترکیبات موجود در محصوالت مایع هستند و 
نسبت به ترکیبات استاندارد اساسا فعال تر هستند. 
از سوی دیگر، از آب برای رقیق سازی محصوالت 
پودری استفاده نمی شود و درنتیجه فرموالسیون 
این محصوالت در حالتی غلیظ شده و بسیار 

باکیفیت به دست مصرف کنندگان می رسد. 
 

محصوالت پودری مقرون به صرفه هستند 
محصوالت پودری نسبت به محصوالت مایع 
واقعا مقرون به صرفه هستند، مثال با یک قوطی 
شامپوی پودری می توانید حدود 60 بار موهایتان 
را بشویید، درحالی که این رقم 7 برابر بیشتر 
از تعداد دفعات استفاده از یک قوطی شامپوی 
شامپوی  از  که  کسانی  به عالوه،  است.  مایع 
پودری استفاده می کنند، از کیفیت باالتری هم 
بهره مند می شوند چون این شامپوها حاوی آب، 
سولفات، پارابن، سیلیکون، رنگ ها و عطرهای 

مصنوعی نیستند.
 Real Simple :منبع

 ترجمه: 
یوسف 
صالحی

از زمانی که این محصول زیبایی فرانسوی به دیگر 
نقاط جهان راه پیدا کرد، بسیاری از خانم های جهان 
به میسالر واتر عالقه مند شده اند و این محبوبیت 
بیشتر  مانند  اما  است  روبه افزایش  همچنان 
محبوبیت های ناگهانی و مدهای فراگیر، محبوبیت میسالر واتر هم 
با سردرگمی، ابهامات و حتی استفاده نادرست همراه بوده است. به 
همین دلیل قصد داریم در ادامه اطالعات جامعی درباره میسالر واتر 

در اختیار شما بگذاریم. 
 

میسالر واتر چیست و چگونه عمل می کند؟ 
میسالر واتر یا آب پاک کننده دارای ذرات ریز و معلقی به نام »میسل« 
است که ذرات آلودگی را احاطه کرده و آنها را تجزیه می کنند. به 
همین دلیل هم میسالر واتر می تواند پوست را بدون خشک کردن 
آن پاکسازی کند. نکته مهم این  است که وقتی از میسالر واتر استفاده 
می کنید، دیگر به استفاده از شوینده های دیگری که سد دفاعی پوست 

را از بین می برند، نیازی ندارید.
مایسل ها ذرات گلوله ای ریزی از جنس مولکول های روغنی پاک کننده 
هستند که ذرات آلودگی و چربی ها را به صورت طبیعی جذب می کنند 
و درنتیجه چربی های طبیعی پوست در روند پاکسازی با میسالر واتر 
دچار آسیب دیدگی نمی شوند. نتیجه نهایی هم طبیعتا مساوی است با 
حفظ سالمت پوست و رطوبت مطلوب آن. آب و چربی در شرایط 
عادی با همدیگر آمیخته نمی شوند اما به لطف تکنولوژی »مایسل« 
امروزه می توان ذرات میکروسکوپی چربی را درون ذرات آب به 
حالت معلق درآورد. این فرایند آنقدر با کیفیت باالیی انجام می گیرد 
و ذرات چربی آنقدر ریز هستند که درنهایت میسالر واتر شبیه آب 
ساده به نظر می رسد. سازوکار میسالر واتر به این گونه است که آب 
نهفته در آن به از بین  بردن ذرات آلودگی کمک می کند، درحالی که 
چربی نهفته در آن به پاکسازی سبوم اضافی کمک می رساند. از سوی 
دیگر،  آب نهایتا کار آبرسانی به پوست را انجام می دهد، درحالی که 

چربی کار نرم سازی پوست را تکمیل می کند. 
 

چرا باید از میسالر واتر استفاده کنیم؟
یکی از سواالت مهمی که اینجا مطرح می شود، این است که چرا به 

میسالر واتر نیاز داریم؟ آیا پاک کننده های دیگر کار میسالر واتر را 
انجام نمی دهند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت استفاده از میسالر 
واتر باید به عنوان بخشی از یک فرایند دوگانه انجام بگیرد. درواقع باید 
از میسالر واتر برای پاکسازی آرایش، چربی، ذرات آلودگی و... استفاده 
کنید و درعین حال از پاک کننده های غیرصابونی هم برای پاکسازی 
ذرات نهفته در روزنه های ریز پوستی کمک بگیرید. میسالر واتر را 
می توان جایگزینی عالی برای صابون ها و شوینده های غلیظ دانست، 
با این تفاوت که دیگر پوست شما با استفاده از این محصول دچار 
خشکی نمی شود. این ماده پاک کننده ناخالصی ها و زائدات روی 
پوست را پاک می کند و عالوه بر ایجاد حس تمیزی و پاکیزگی، به 

حفظ سالمت پوست هم کمک می رساند. 
 

نحوه درست استفاده از میسالر واتر
1. بخش اول از یک فرایند دوگانه: شستشوی صورت قبل از خواب 
شبانه همواره ضرورت دارد، حتی اگر در طول روز اصال از لوازم 
آرایشی استفاده نکرده باشید. دلیلش هم این است که پوست در طول 
روز با بسیاری از عوامل تهاجمی بیرونی مانند آلودگی، گردوغبار و 
ترشحات چربی تماس دارد. البته شستشوی پوست نباید به گونه ای 

باشد که سد دفاعی پوست دچار آسیب دیدگی شود. 
وقتی که میسالر واتر در سراسر جهان محبوب شد، خیلی ها به اشتباه تصور 
می کردند میسالر واتر به تنهایی می تواند برای پاکسازی پوست استفاده 
شود. با این حال واقعیت این است که میسالر واتر بخش اول از یک 

فرایند دوگانه پاکسازی است. به گفته متخصصان، میسالر واتر به خوبی 
ذرات آرایشی، گردوغبار و... را پاکسازی می کند اما روند پاکسازی 
پوست زمانی کامل می شود که از پاک کننده های غیرصابونی دیگر 
هم به عنوان مکمل کنار میسالر واتر استفاده کنید. این پاک کننده های 
غیرصابونی شامل ترکیبات فعال دیگری مانند ترکیبات ضدآلودگی، 
ترکیبات پپتیدی فعال و... هستند که می توانند فواید مختلفی برای 

پوست داشته باشند. 
2. پاکسازی سریع ترکیبات آرایشی: میسالر واتر را می توان 
به عنوان بهترین گزینه برای پاکسازی ترکیبات آرایشی از روی پوست 
معرفی کرد که جایگزین فوق العاده بی نظیری برای دیگر گزینه های 
غلیظ، سنگین و ساینده پوست مانند دستمال های پاک کننده ترکیبات 
آرایشی است. شما می توانید به راحتی از میسالر واتر برای پاکسازی 
ترکیبات آرایشی از روی چشم ها، لب ها و صورت استفاده کنید چون 
ذرات روغنی معلق در این محلول به خوبی ذرات آرایشی باقی مانده 
را جدا می کنند و حتی در برابر ترکیبات آرایشی ضدآب هم عملکرد 
مطلوبی دارند. خیلی ها می پرسند دقیقا چرا میسالر واتر نسبت به 
پاک کننده های آرایشی قدیمی و رایج بهتر است؟ تا اینجا باید روشن 
شده باشد که میسالر واتر روند پاکسازی ترکیبات آرایشی را نه تنها 
با موفقیت به انجام می رساند، بلکه از یک سو ترکیبات سنگین و غلیظ 
ندارد و از دیگرسو استفاده از آن بدون نیاز به فشار فیزیکی روی 

پوست انجام می گیرد. 
3. یک تونر مالیم و کارآمد: اگر شما هم یکی از کسانی هستید 

که شستشوی کامل صورت را در ساعات صبح انجام نمی دهید و در 
عوض از تونرها کمک می گیرید، به شما پیشنهاد می کنیم حتما میسالر 
واتر را به عنوان یک گزینه ساده، مالیم و کارآمد امتحان کنید. با 
توجه به اینکه میسالر واتر ذرات چربی اضافی را جداسازی 
 T می کند، بیش از همه برای کسانی ایده آل است که منطقه
صورتشان در ساعات صبح شدیدا چرب می شود. استفاده از 
میسالر واتر منطقه T صورت را به خوبی پاکسازی می کند، 
بدون اینکه نیازی به استفاده از اسیدهای آلفا هیدروکسی یا بتا 
هیدروکسی داشته باشید. البته منظور ما این نیست که ترکیباتی 

مانند اسید سالیسیلیک، اسید گلیولیک و...
مشکلی دارند، بلکه نکته این  است که پوست بعضی افراد نسبت 
به این ترکیبات واکنش خوبی نشان نمی دهد بنابراین میسالر واتر که 
روند عملکردش براساس الیه برداری پیش نمی رود، می تواند گزینه 

کارآمد و موفقی برای این افراد باشد. 
4. گزینه ایده آل برای بعد از ورزش: شستشوی صورت برای کسانی 
که به طور منظم ورزش می کنند، کار ساده ای نیست. این افراد هم باید 
ترکیبات آرایشی را قبل از ورزش از روی صورت پاک کنند و هم 
شستشو و پاکسازی صورت را پس از ورزش با دقت انجام دهند. با 
این حال این شستشو و پاکسازی نباید بیش از حد باشد و همچنین 
برای این کارها نباید از ترکیبات خشن و غلیظ استفاده کرد چون 
پوست را دچار آسیب دیدگی می کنند. از سوی دیگر، پوست پس 
از ورزش در وضعیت آسیب پذیرتری قرار می گیرد چون روزنه های 
پوستی در این شرایط کامال باز هستند. در همین مرحله حساس 
است که میسالر واتر به عنوان یک جایگزین موفق و کارآمد وارد 
می شود. شما می توانید هم قبل از شروع ورزش از میسالر واتر برای 
پاکسازی ترکیبات آرایشی از روی پوست استفاده کنید و هم بعد از 
ورزش از میسالر واتر برای پاکسازی ذرات چربی اضافی از روی 

پوست کمک بگیرید. 
5. گزینه ای عالی و سازگار با محیط زیست: همه ما باید سعی 
داشته باشیم محصوالت سازگار با محیط زیست را انتخاب کرده و از 
محصوالت بازیافت ناپذیر دوری کنیم بنابراین اگر از پدهای پارچه ای 
بازیافت پذیر کنار میسالر واتر استفاده کنید، این اصل مهم را کامال 

رعایت کرده اید. 
6. سازگار با انواع پوست ها: میسالر واتر به خوبی توسط همه انواع 
پوست ها پذیرفته می شود بنابراین از این نظر جایی برای نگرانی نیست 
اما همواره ممکن است بعضی افراد نسبت به بعضی برندهای میسالر 
واتر واکنش منفی داشته باشند. پیشنهاد ما در این موارد، تعویض برند 

میسالر واتر انتخابی است.
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از میسالر واتر یا آب  پاک کننده پوست چه می دانید؟

میسالر واتر؛ محصولی ایمن و سازگار با انواع پوست

 ترجمه: 
ندا احمدلو

محصوالت پودری اصال آب ندارند اما 
مهم تر آن است که مطلقا هیچ نوعی 

از مواد غلیظ کننده، امولسیون کننده، 
آئروسل های زیانبار، رایحه های مصنوعی،  

پلی اتیلن گلیکول ها، سدیم لوریل 
سولفات، روغن های ضروری و... در 

فرموالسیون این محصوالت به کار 
نمی روند. نتیجه نهایی هم شکل گیری 
محصوالتی است که هم فرموالسیون 
قوی تر و اثربخش تری دارند و هم با 

مضرات کمتری برای محیط زیست همراه 
هستند. به همین دلیل هم بعضی از 

محققان می گویند آینده صنعت محصوالت 
زیبایی در دستان محصوالت پودری است

وقتی از میسالر واتر استفاده می کنید، دیگر به استفاده از 
شوینده های دیگری که سد دفاعی پوست را از بین می برند، 

نیازی ندارید. مایسل ها ذرات گلوله ای ریزی از جنس 
مولکول های روغنی پاک کننده هستند که ذرات آلودگی 
و چربی ها را به صورت طبیعی جذب می کنند و درنتیجه 

چربی های طبیعی پوست در روند پاکسازی با میسالر واتر 
دچار آسیب دیدگی نمی شوند. نتیجه نهایی هم طبیعتا 

مساوی است با حفظ سالمت پوست و رطوبت مطلوب آن


