
1313پوست و زیبایی
چگونه درستی یا نادرستی تبلیغات محصوالت مراقبت از پوست را تشخیص دهیم؟

44 پرسش اساسی هنگام بررسی محصوالت مراقبت از پوست پرسش اساسی هنگام بررسی محصوالت مراقبت از پوست
زمانی که شما یک محصول 
جدید  پوست  از  مراقبت 
می کنید،  خریداری  را 
از  بلندباالیی  فهرست  با 
بسته بندی  روی  تشکیل دهنده  ترکیبات 
می شوید.  مواجه  نظرتان  مورد  محصول 
کمپانی های تولیدکننده این محصوالت ادعا 
ترکیبات  این  از  زیادی  تعداد  که  می کنند 
حفظ  برای  شگفت انگیزی  تاثیر  می توانند 
پوست  شادابی  و  جوانی  زیبایی،  سالمت، 
با این حال، سالمت و شادابی  باشند.  داشته 
ترکیبات  بعضی  از  استفاده  به  فقط  پوست 
خاص وابسته است و بیشتر ترکیبات جدید 
موجود در محصوالت مراقبت از پوست نهایتا 

جنبه تبلیغاتی دارند. 
که  باورند  این  بر  پوست ومو  متخصصان 
گسترش رسانه های اجتماعی در میان تعداد 
زیادی از مردم جهان، باعث شده است که 
بسیاری از مردم احساس کنند که باید از تمامی 
ترکیبات مفید برای پوست کمک بگیرند. با 
باور متخصصان پوست ومو، هر  به  این حال 
مشکالت  یا  پوست  نوع  به  توجه  با  فردی 
پوستی خاص خودش، به چند ترکیب کامال 
ساده نیاز خواهد داشت و زیاده روی در استفاده 
از محصوالت و ترکیبات مراقبت از پوست 

به هیچ وجه ضروری نیست. 

چه مسائلی در مورد مواد تشکیل دهنده 
محصوالت مراقبت از پوست مهم هستند؟ 
یک  بررسی  هنگام  پوست ومو  متخصصان 
محصول مراقبت از پوست، معیارهای خاصی را 
در نظر می گیرند تا متوجه شوند که آیا محصول 
مورد نظر برای پوست شما مناسب است یا 
نه. این معیارها شامل این چهار سوال هستند: 

1 آیا این محصول موثر است؟ 
زمانی که شما یک محصول مراقبت از پوست 
سوال  این  باید  ابتدا  می کنید،  خریداری  را 

محصول  این  آیا  که  بپرسید  خودتان  از  را 
برای دستیابی به نتیجه نهایی دلخواهتان واقعا 
موثر است یا نه. به عنوان مثال، زمانی که شما 
خشکی  رفع  برای  را  محصولی  می خواهید 
پوست خریداری کنید، الزم نیست که هزینه 
بیشتری برای خرید محصوالت حاوی ترکیبات 
ضدپیری یا ضدآکنه در نظر بگیرید. به عبارت 
ساده تر، شما باید پیش از اقدام به خرید هر 
کدام از محصوالت مراقبت از پوست حتما 
این سوال را از خودتان بپرسید که هدفتان از 
خرید این محصول چیست؟ در این صورت، 
شما می توانید محصولی مطابق با هدفتان را 

خریداری کنید و از پرداخت هزینه های اضافی 
برای خرید محصوالتی با ترکیبات متنوع و 

غیرضروری خودداری کنید. 

2 محصوالت خوراکی بهترند 
یا موضعی؟ 

یکی دیگر از سواالتی که باید پیش از خرید 
پاسخ  آن  به  پوست  از  مراقبت  محصوالت 
خوراکی  محصوالت  که  است  این  دهید، 
مراقبت از پوست برای شما بهتر هستند یا 
محصوالت  مورد  در  موضعی؟  محصوالت 
خوراکی، ممکن است که این محصوالت با 

سایر داروهای خوراکی تداخل داشته باشند. 
به عنوان مثال، محصوالت خوراکی مراقبت از 
پوست نمی توانند به راحتی در دوران بارداری 
مزمن  بیماری  به  مبتال  که  بیمارانی  برای  یا 
هستند و روزانه دارو مصرف می کنند، گزینه 
مناسبی باشند. با این حال، این روزها تبلیغات 
رسانه ای بسیار گسترده ای درباره محصوالت 
مراقبت از پوست خوراکی بدون در نظر گرفتن 
شرایط هر فرد صورت می گیرد. از این رو اگر 
از نظر پزشکی واقعا شرایط خاصی دارید، بهتر 
است که درباره مکمل های خوراکی مراقبت 
از پوست ومو با پزشک خودتان مشورت کنید 

یا پس از مشورت با متخصصان پوست  ومو 
محصوالت  به جای  موضعی  محصوالت  از 

خوراکی استفاده کنید. 

3 آیا این محصوالت به پوست شما 
نفوذ می کنند؟ 

شاید بسیاری از افراد آگاهی مناسبی نسبت 
از  بعضی  که  باشند  نداشته  موضوع  این  به 
مراقبت  محصوالت  در  موجود  موثر  مواد 
کنند  نفوذ  پوست  داخل  به  باید  پوست  از 
بعضی  اما  باشند.  داشته  اثربخشی خوبی  تا 
در  موجود  )روی(  زینک  مانند  ترکیبات  از 

باید روی سطح پوست  کرم های ضدآفتاب 
باقی بمانند تا از آسیب های پوستی ناشی از 
تماس با پرتوهای خورشیدی مضر پیشگیری 
از یک کرم  نمی توانید  این رو شما  از  کنند. 
یک  مانند  که  باشید  داشته  توقع  ضدآفتاب 
به داخل سلول های  آرایشی کامال  کرم پودر 
پوست نفوذ کند و مزیت های خاصی برای 

ارتقای زیبایی پوست به همراه بیاورد. 

4 آیا پوست شما با محصول مورد 
نظر سازگاری دارد؟ 

تبلیغات گسترده  تاثیر  زمانی که شما تحت 
در مورد محصوالت مراقبت از پوست قرار 
می گیرید، باید قبل از اقدام به خرید محصول 
مورد نظرتان حتما این سوال را مطرح کنید 
انتخاب شده  با محصول  آیا پوست شما  که 

سازگار است؟ 
به عبارت ساده تر، بعضی افراد پوست حساس تر 
به  دارند.  مقاوم تری  پوست  نیز  بعضی ها  و 
استفاده  با  افراد  از  گروهی  هم  دلیل  همین 
از محصوالت حاوی رتینوئید دچار خشکی 
پوست نمی شوند و بعضی دیگر با یک بار 
استفاده از چنین محصوالتی دچار خشکی های 

آزاردهنده پوستی خواهند شد. 
پوست  اگر  که  می شود  توصیه  این رو  از 
تحت  به سادگی  دارید،  حساسی  یا  خشک 
از  استفاده  درباره  رسانه ای  تبلیغات  تاثیر 
نگیرید  قرار  پوست  از  مراقبت  محصوالت 
و همیشه به دنبال محصوالتی باشید که برای 
افرادی با پوست های حساس طراحی شده اند. 
مانند عبارت هایی  محصوالت  این   معموال 
 hypoallergenic یاfor sensitive skin
را روی بسته بندی خود درج می کنند. در ساخت 
به عنوان  که  ترکیباتی  از  محصوالتی  چنین 
ترکیبات آلرژن یا حساسیت زا شناخته شده اند، 
استفاده نشده است. بنابراین این محصوالت 
می توانند گزینه های بهتری برای افراد دارای 

پوست خشک و حساس باشند.

 ترجمه: 
ندا احمدلو 

متخصصان پوست ومو متخصصان پوست ومو 
بر این باورند که بر این باورند که 

گسترش رسانه های گسترش رسانه های 
اجتماعی در میان اجتماعی در میان 

تعداد زیادی از مردم تعداد زیادی از مردم 
جهان، باعث شده جهان، باعث شده 

است که بسیاری از است که بسیاری از 
مردم احساس کنند مردم احساس کنند 

که باید از تمامی که باید از تمامی 
ترکیبات مفید برای ترکیبات مفید برای 

پوست کمک بگیرند. پوست کمک بگیرند. 
به باور متخصصان به باور متخصصان 

پوست ومو، هر فردی پوست ومو، هر فردی 
با توجه به نوع پوست با توجه به نوع پوست 

یا مشکالت پوستی یا مشکالت پوستی 
خاص خودش، به خاص خودش، به 
چند ترکیب کامال چند ترکیب کامال 
ساده نیاز خواهد ساده نیاز خواهد 

داشت و زیاده روی در داشت و زیاده روی در 
استفاده از محصوالت استفاده از محصوالت 

و ترکیبات مراقبت و ترکیبات مراقبت 
از پوست به هیچ وجه از پوست به هیچ وجه 

ضروری نیستضروری نیست
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حاال که متوجه شدید تمامی محصوالت مراقبت از پوست 
نمی توانند محصول کامال مناسب و ایمنی برای شما باشند، شاید 
این سوال برایتان مطرح شود که کدام یک از ترکیبات موجود 
در محصوالت مراقبت از پوست واقعا برای حفظ سالمت و 
شادابی پوست ضروری هستند. متخصصان پوست ومو بعضی 
از ترکیبات که در ادامه به آنها اشاره می کنیم را به عنوان ترکیبات 

پایه ای و اصلی برای مراقبت از پوست معرفی کرده اند. 
1. اسید آزالئیک: اسید آزالئیک به عنوان یکی از ترکیبات ضدالتهابی 
می تواند در درمان آکنه و روزاسه بسیار موثر باشد. از این رو معموال 
به افرادی که مبتال به آکنه های خفیف یا روزاسه هستند، توصیه 
می شود که به دنبال محصوالت مراقبت از پوست روزانه ای باشند 
که حاوی ترکیب اسید آزالئیک هستند. البته بهتر است بدانید که در 
صورت ابتال به آکنه های شدید، باید با نظر پزشک معالج خودتان از 
محصوالت حاوی بنزوئیل پراکسید استفاده کنید زیرا اسید آزالئیک 
نمی تواند تاثیر چندان چشمگیری برای آکنه های شدید داشته باشد. 
2. زینک )روی(: خواص ضدالتهابی روی، این ترکیب را به ماده ای 
موثر و کارآمد برای درمان یا کاهش عالئم آکنه، روزاسه و اگزما 
تبدیل کرده است. محصوالت مراقبت از پوست حاوی زینک 
می توانند به بهبود سریع تر زخم ها کمک کنند. از طرف دیگر، 
زینک نوعی ترکیب رایج در کرم های ضدآفتاب برای مراقبت 

از پوست در برابر پرتوهای خورشیدی مضر است. 
 C 3. آسکوربیل پالمیتات: آسکوربیل پالمیتاتنوعی ویتامین
است که وجود آن در محصوالت مراقبت از پوست می تواند 
به محافظت از پوست در برابر آسیب های ناشی از رادیکال های 
آزاد کمک کند، باعث بهبودی در تولید کالژن شود و به کاهش 
مشکالت رنگدانه ای پوست کمک برساند. مطالعه گسترده ای که 
در سال 2017 روی محصوالت حاوی آسکوربیل پالمیتاتانجام 
شد، نشان داد که استفاده موضعی از محصوالت حاوی ویتامین 
C می تواند اثرات ضدپیری قابل توجهی برای پوست داشته باشد. 
4. ویتامین های E و C: ویتامین  E نوعی آنتی اکسیدان بسیار 
قدرتمند است که می تواند از سلول های پوست در برابر آسیب های 
ناشی از رادیکال های آزاد محافظت کند و باعث تقویت الیه های 
بیرونی پوست شود. این ویتامین، عالوه بر مکمل های خوراکی، 
کرم ها و سرم های موضعی، در بعضی از مواد غذایی مانند اسفناج 
و کلم بروکلی هم به وفور یافت می شود. ترکیب ویتامین E و 
ویتامین Cدر محصوالت مراقبت از پوست به کاهش خطر ابتال 
به سرطان پوست و آسیب های ناشی از نور خورشید کمک 
می کند. تحقیقات علمی نشان می دهند که اگر این دو ویتامین 
ارزشمند با زینک اکسید و نیاسینامید در کرم های ضدآفتاب 
ترکیب شوند، می توانند تاثیر شگفت انگیزی در جهت مراقبت 
از پوست و همچنین حفظ سالمت و شادابی آن داشته باشند. 
5. رتینول و رتینوئید: رتینول نوعی از مشتقات ویتامین A است 
و استفاده از محصوالت حاوی آن می تواند تا حد قابل قبولی به 

درمان آکنه کمک کند. مطالعات علمی ثابت کرده اند که محصوالت 
مراقبت از پوست حاوی رتینول ها مزایای ضدپیری بسیار خوبی 
دارند و می توانند به حفظ سالمتی و شادابی پوست کمک کنند. 
رتینول ها به عنوان نوعی اسید آمینه، نقش مثبتی در افزایش کالژن سازی 
دارند و باعث افزایش قابلیت انعطاف پذیری پوست و پیشگیری 
از افتادگی پوست می شوند. رتینوئیدها نیز تقریبا خواص مشابهی 
دارند، اما نکته قابل توجه درباره آنها این است که معموال محصوالت 
حاوی رتینوئید باید توسط متخصصان پوست ومو تجویز شوند. 

6. پپتیدها: اگر می خواهید عالئم قابل مشاهده پیری پوست را 
کاهش دهید، استفاده از محصوالت مراقبت از پوست حاوی 
پپتیدها را به شما توصیه می کنیم. پپتیدها درواقع اسیدهای آمینه ای 
هستند که با افزایش کالژن سازی در پوست به پیشگیری از پیری، 
ُشلی و افتادگی پوست کمک می کنند. تحقیقات نشان داده اند 
که اگر افراد به مدت 2 هفته متوالی از محصوالت موضعی 
حاوی پپتیدها استفاده کنند، چین وچروک های خفیف پوستی 

را تا اندازه قابل توجهی کاهش می دهند. 
7. نیاسینامید: نیاسینامید که بیشتر با عنوان ویتامین B3 شناخته 
می شود، می تواند به کاهش قرمزی و التهاب پوست کمک کند. 
استفاده از محصوالت مراقبت از پوست حاوی نیاسینامید باعث 
آکنه های خفیف و روشن شدن پوست  بهبودی در شرایط 
می شود. این محصوالت می توانند نشانه های پیری پوست را 
تا حدی کمرنگ کنند، به درمان لکه های پوستی کمک برسانند 
و برای پیشگیری از تشدید عالئم پسوریازیس یا جلوگیری از 

خطر ابتال به سرطان پوست موثر باشند. 
8. عصاره چای سبز: یکی از تبلیغ های گسترده ای که این روزها 
درباره بعضی از محصوالت مراقبت از پوست مشاهده می شود، 
این است که محصول مورد نظر حاوی ترکیبی جادویی با نام 
عصاره چای سبز است. خوش بختانه این ترکیب فقط جنبه تبلیغاتی 
ندارد و عصاره چای سبز به عنوان یک ترکیب آنتی اکسیدانی و 
ضدالتهابی می تواند به تسکین پوست کمک کند و از آسیب های 
پوستی ناشی از رادیکال های آزاد و تماس با پرتوهای فرابنفش 
خورشیدی جلوگیری کند. محصوالت مراقبت از پوستی که 
حاوی عصاره چای سبز هستند، به تسکین عالئم روزاسه هم 

کمک می کنند و مزیت های ضدپیری زیادی هم دارند. 
9. سرامیدها: هرچند که بدن ما به طور طبیعی، نوعی اسید 
چرب به نام سرامید را تولید می کند، اما استفاده از سرامیدها در 
ساخت محصوالت مراقبت از پوست می تواند به حفظ رطوبت 
پوست و مراقبت از پوست در برابر آالینده های زیست محیطی 
یا عوامل آب وهوایی کمک کند. تحقیقات گسترده ای که در 
سال 2020 بر روی افراد مبتال به اگزما انجام شد، نشان داد 
که استفاده از کرم ها یا لوسیون های حاوی سرامید می تواند 
خشکی پوست آنها را از بین ببرد و آبرسانی موضعی باکیفیتی 

را برای پوست ها آنها به انجام برساند. 

حوزه  در  خبرها  بهترین  از  یکی  هیالورونیک:  اسید   .10
پوست های  با  افرادی  برای  پوست  از  مراقبت  محصوالت 
خشک و حساس، تولید انواع کرم ها و لوسیون های حاوی 
اسید هیالورونیک است. این ترکیب معجزه آسا که در دهه های 
اخیر به محصوالت مراقبت از پوست اضافه شده است، با 
حفظ رطوبت طبیعی پوست نهایتا به حفظ سالمتی و شادابی 
آن کمک می کند و باعث می شود که پوست شما صاف تر 
از دیگر اوقات به نظر برسد. اما چرا؟ دلیلش این است که 
اسید هیالورونیک با حبس کردن رطوبت در سطح پوست، 
به ذرات کالژن متصل می شود و درنتیجه پوست را صاف تر 
سال  در  که  مطالعه ای  می دهد.  نشان  طبیعی اش  حالت  از 
2021 روی خانم های 30 تا 65 ساله انجام شد، نشان داد 
که استفاده منظم از محصوالت مراقبت از پوستی که حاوی 
حفظ  و  کردن  صاف  بر  عالوه  هستند،  هیالورونیک  اسید 
پوستشان  سطحی  چین وچروک های  آنها،  پوست  رطوبت 
را هم از بین برده و به بهبود زخم ها یا اسکارهای پوستی 
ناشی از جوش ها یا آکنه ها در پوست آنها کمک کرده است. 
11. اسید کوجیک:استفاده از محصوالت مراقبت از پوست 
حاوی اسید کوجیک، به بیمارانی توصیه می شود که می خواهند 
با  کوجیک،  اسید  کنند.  ترمیم  را  هایپرپیگمنتاسیون  عالئم 
جلوگیری از تولید بیش ازحد مالنین )رنگدانه های پوستی( به 
کنترل هایپرپیگمنتاسیون یا تغییرات رنگدانه ای پوست کمک 
می کند. ضمن این که استفاده از کرم ها، سرم ها یا لوسیون های 
حاوی اسید کوجیک از پوست ما در برابر پرتوهای فرابنفش 

خورشیدی محافظت خواهد کرد. 
12. اسید ترانگزامیک: این ترکیب هم مانند اسید کوجیک 

می تواند به کنترل هایپرپیگمنتاسیون کمک کند و عوارض 
جانبی بسیار محدودی را برای افراد 

مبتال به این مشکل به دنبال 
داشته باشد. محصوالت 

اسید  حاوی 
ترانگزامیکبا 

تعادل  حفظ 
میکروبیوم 

پوست، 
ابتال  احتمال 
از  بعضی  به 
بیماری های 

مانند  پوستی 
و  پسوریازیس 

کاهش  را  اگزما 
می توانند  و  می دهند 

گزینه بسیار خوبی برای 
تسکین پوست بعد از لیزردرمانی 

یا حمام باشند.

در بخش قبلی به مهم ترین ترکیباتی اشاره کردیم که می توانند برای افراد دارای 
پوست خشک، آکنه ای، حساس یا چرب مناسب باشند. اما متخصصان پوست ومو 
بر این باورند که بعضی از ترکیبات موجود در محصوالت مراقبت از پوست که 
از نظر تبلیغاتی مانور زیادی روی آنها داده می شود، به هیچ وجه برای پوست ما 
ضروری نیستند و الزم نیست که هیچ هزینه اضافی ای برای خرید محصوالت 
حاوی این ترکیبات در نظر بگیرید. مهم ترین این ترکیبات شامل موارد زیر می شوند: 
ترکیبات معطر:  در سال های اخیر، بسیاری از کمپانی های تولیدکننده محصوالت 
آرایشی و بهداشتی، روی رایحه خوشایند محصوالت خود تاکید زیادی داشته اند. با 
این حال، روایح مصنوعی نه تنها مزیتی برای یک محصول مراقبت از پوست محسوب 
نمی شوند، بلکه می توانند در موارد زیادی باعث ایجاد تحریکات پوستی شوند. 
ترکیبات رنگی: بعضی از محصوالت مراقبت از پوست در دهه های اخیر برای 
ایجاد جذابیت بیشتر، به صورت شفاف عرضه نمی شوند و حاوی رنگدانه های 
مصنوعی هستند. متخصصان پوست ومو صراحتا می گویند که محصوالت 
مراقبتی حاوی رنگ افزوده هیچ فایده اضافه تری برای مصرف کننده ندارند و 

فقط می توانند جذابیت ظاهری محصول را افزایش دهند. 
پروپیلن  گلیکول: پروپیلن  گلیکول معموال برای افزایش ماندگاری محصول 
و جلوگیری از ماسیده شدن محصول روی پوست استفاده می شود. با این حال 
این ترکیب در سال 2018 به عنوان یک ترکیب حساسیت زا شناخته شد و 
متخصصان پوست ومو هم اعالم کردند که استفاده از محصوالت حاوی پروپیلن 

 گلیکولمی تواند به تشدید عالئم درماتیت تماسی منتهی شود. 
روغن نارگیل: یکی دیگر از ترکیباتی که در دهه های اخیر در ساخت بعضی از 
محصوالت مراقبت از پوست استفاده می شود و قیمت محصوالت را چندبرابر 
می کند، روغن نارگیل است. هرچند که استفاده از روغن نارگیل می تواند فوایدی 
برای پوست داشته باشد، اما استفاده مداوم از این روغن برای پوست صورت 
باعث انسداد یا گرفتگی روزنه های پوستی و افزایش جوش های آکنه ای خواهد 
شد. از این رو توصیه می شود که اگر پوست مستعد آکنه یا چربی دارید، خرید و 

مصرف مداوم محصوالت حاوی روغن نارگیل را فراموش کنید. 

توصیه نهایی 
افراد مختلف با پوست های متفاوت، واکنش های پوستی مختلفی نسبت به 
محصوالت کمپانی های متفاوت دارند. یعنی ممکن است کرم، لوسیون، 
ژل، سرم و... که برای شما کامال مفید و کارآمد است، برای دوستتان 
تبدیل به یک فاجعه پوستی شود. از این رو بهتر است که قبل از خرید 
محصوالت مراقبت از پوست، فریب سروصدای تبلیغاتی در فضای 
صنعت زیبایی را نخورید و قبل از انتخاب محصوالت پرطرفدار در 
رسانه های اجتماعی، ابتدا ترکیبات موجود در محصول و کارایی آنها را 
در نظر بگیرید. اگر محصول مورد نظر را قبل از خرید تست کنید و مطمئن 
شوید که اثربخشی و کارایی مطلوبی دارد، حتما بهترین انتخاب را خواهید 
داشت. درنهایت این که اگر بعد از یکی دو بار استفاده از محصوالت مراقبت از 
پوست جدید با مشکالتی مانند سوزش، خارش یا بثورات پوستی مواجه شدید، 

بالفاصله استفاده از محصول خریداری شده را متوقف کنید.

 ترکیباتی که برای پوست شما ترکیباتی که توسط متخصصان پوست ومو تایید شده اند
ضروری نیستند 

شماره هشتصدوهفتادوهشت   بیست وچهار دی هزار و چهارصدویک


