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اگرچه استفاده از انواع کرم ها و توصیه های مختلف 
پزشکی و زیبایی می تواند به شادابی پوست کمک 

کند اما آنچه در این باره کمی مغفول مانده بی توجهی 
به »پاکسازی پوست« است. در واقع تجمع انواع 

آالینده های فیزیولوژیکی و محیطی پوست را مستعد 
بروز جوش، آکنه، تیرگی و... می کند که اگر اصول تمیز 

کردن پوست به خوبی رعایت شود، شادابی و سالمت 
آن حفظ می شود.  با اینکه بعضی افراد تصور می کنند 

شستشوی پوست برای رفع این آلودگی ها کافی است، 
باید توجه داشت روش شستشو بسیار مهم است تا از بروز 

خشکی و تحریک پوست پیشگیری شود. از طرفی هر 
فردی باید به ساختار و ویژگی های پوست توجه داشته 

باشد و بهترین حالت را در نظر بگیرد... )صفحه 30-31(

توصیههایمتخصصانپوستبهخانمهاییکهمیخواهند
پوستخودراجواننگهدارند

پاکسازی پوست؛ 
چرا، چه وقت، 

چگونه؟

واقعا مونوسديم گلوتامات 
سم سفید است؟!

این روزها خبری در برخی رسانه ها مبنی 
بر مضرات متعدد ترکیبی به نام »مونوسدیم 
گلوتامات« منتشر شده که آن را  کنار نمک 
و شکر، نوعی سم سفید نامیده اند که باعث 
افزایش اشتها و اضافه وزن و چاقی می شود.
بهتر است بدانید  مونوسدیم گلوتامات، نوعی 
ترکیب افزودنی یا همان بهبوددهنده طعم 
گوشت است. این ترکیب در صنایع غذایی 
برای بهبود دادن به طعم انواع کنسروهای 
گوشتی مانند تن ماهی یا سوسیس و کالباس 
مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجایی که ما 
در بازار صنایع غذایی ایران، چندان تنوعی 
در کنسروهای گوشتی نداریم، میزان استفاده 
از مونوسدیم گلوتامات هم در صنعت غذای 
ایران به اندازه ای شایع نیست که بخواهیم 

درباره آن هشدار دهیم.
یا  گوشتی  کنسروهای  دیگر،  طرف  از 
و  سوسیس  مانند  گوشتی  فراورده های 
کالباس به قدری مشکالت سالمت دارند 
خودی خود  به  آنها  نامحدود  مصرف  که 
دردسرساز  مصرف کننده  برای  می تواند 
در  گلوتامات  مونوسدیم  وجود  و  باشد 
این محصوالت، شاید کمترین نگرانی ما 
در مورد آنها باشد. البته باید به این نکته 
هم اشاره کرد که الگوی غذایی ایرانی ها 
به گونه ای نیست که مصرف کنسروهای 
گوشت یا فراورده های گوشتی در آنها به 
قدری باال باشد که درباره وجود مونوسدیم 
گلوتامات در این محصوالت نگران باشیم 
و شاید بتوان گفت کمی درباره این ترکیب 
)حداقل برای مصرف کننده ایرانی( اغراق 

شده است.
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