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زيبايی       وتغذيه
فريب اين دروغ ها را نخوريد!

این روزها در اینجا و آنجا ممکن است تبلیغات 
عجیب و غریبی درباره برخی روغن های زیبایی 
مانند روغن خراطین به چشم و گوش هر کسی 
بخورد. این روغن درواقع عصاره کرم خاکی است 
که از قدیم در طب بوعلی سینا به عنوان ماده مناسب 
برای پوست تجویز می شده. قدما از این روغن 
برای نرم کردن پوست و توصیه به جوانسازی 
بهره می گرفتند چون شما هرچه رطوبت پوستتان را 
بیشتر حفظ کنید و آن را از خشکی محفوظ بدارید، 
چین وچروک ها و نمای پیری دیرتر بروز می کنند.
 امروزه به علت تمایل مردم و روی آوردن شان 
به مواد طبیعی، تبلیغات زیادی هم در این زمینه 
انجام می گیرد که غالبا غیرعلمی است؛ مثال درباره 
روغن خراطین عنوان می شود که به جای تزریق 
کالژن می توانید روغن را روی پوست خود بزنید 
و از حجم گرفتن لب، گونه و... لذت ببرید! اما 
این گفته اصال صحت علمی ندارد. اگر روغن 
خراطین را برای حجم دهی استفاده می کنید، باید 
بدانید که اصال جذب این ماده از روی پوست که از 
الیه های متعدد شاخی تشکیل شده، عملی نخواهد 
بود و در حالت عادی تنها فایده استفاده از این ماده، 
نرم کنندگی پوست است. در صنعت داروسازی، 
انواع کرم های پیش ساز کالژن  مانند ویتامینC یا 
تقویت کننده های پوست وجود دارند که در کارخانه  
با تکنولوژی باال به ذرات بسیار کوچک در حد 
میکرو تبدیل می شوند. در واقع، با این شیوه و 
استفاده از تکنولوژی نانو و روش های پیچیده سد 
پوستی برای نفوذ این مواد در نظر گرفته می شود. 
این کرم ها به راحتی جذب می شوند و اثر خود را 
می گذارند. حاال تصور کنید چطور ممکن است 
یک روغن از این سد پوستی رد شود و کار تزریق 
کالژن را انجام دهد؟ اگر شما از یک ماده خاص 
استفاده می کنید که تبلیغ آن را در تلگرام یا شبکه های 
اجتماعی می بینید، بهتر است بدون وسوسه شدن 
کمی درباره اش بیندیشید و انتظار خود را از خرید 
محصول و مصرف آن معین کنید. با مطالعه و کسب 
اطالعات از منابع موثق علمی می توانید از مصرف 

هر ماده خوراکی، بهداشتی و آرایشی لذت ببرید.
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