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بعضی ها وقتی کیف لوازم مراقبت از پوست یا لوازم 
آرایش شان را باز می کنند، انگار وارد میدان مین می شوند! 
چون انبوهی از محصوالت مختلف در کیف شان وجود 
دارد اما آنها هنوز نمی دانند دقیقا کدام محصوالت باعث 
ایجاد خارش پوستی یا شکل گیری جوش های آزاردهنده می شوند. اگر شما 
هم چنین مشکلی دارید، بهتر است با ترکیباتی که در محصوالت مراقبت 
از پوست و محصوالت آرایشی به کار می روند و می توانند واکنش های 
حساسیت زای پوستی ایجاد کنند، آشنا شوید. در ادامه با مهم ترین این ترکیبات 

حساسیت زا و جایگزین های مناسب آنها آشنا می شوید. 

1. ترکیبات آلومینیومی 
محصوالت  از  که  بار  هر  اگر 
آنتی پرسپیرانت  ضدعرق 
استفاده   )antiperspirant(
حالت  شما  بغل  زیر  می کنید، 
یا  می کند  پیدا  قرمز  و  ملتهب 
خود  به  پوسته ریزی  حالت 
می گیرد، به احتمال زیاد نسبت 
به ترکیبات آلومینیومی موجود در 
این محصوالت حساسیت  دارید. 

محصوالت ضدعرق آنتی پرسپیرانت باعث می  شود شما عرق نکنید. این 
مام حاوی موادی مانند آلومینیوم و زیرکونیم است که باعث می  شود 
عرق نکنید، درنتیجه باکتری های زیر بغل و روی پوست شما هیچ چیز 
برای تغذیه ندارند و بوی بدی هم در کار نخواهد بود اما نکته این 
است که هرچه بیشتر از محصوالت آنتی پرسپیرانت برای مقابله با عرق 
استفاده کنید، بیشتر هم با واکنش های حساسیت  زا مواجه خواهید شد. 
جایگزین: اگر دئودورانت های طبیعی در دسترس تان هستند، از این 
محصوالت استفاده کنید، در غیر این صورت، حتما دئودورانت های بدون 
ترکیبات آلومینیومی را جایگزین آنتی پرسپیرانت ها کنید. دئودورانت های 
طبیعی به خوبی بوی بد عرق را از بین می برند اما با شدت زیاد از تعریق 
جلوگیری نمی کنند. اگر همچنان با مشکل لکه های پوستی مواجه شدید، 
سراغ دئودورانت های مخصوص پوست های حساس بروید. اگر به استفاده 
از آنتی پرسپیرانت  اصرار دارید، آنتی پرسپیرانت های مخصوص پوست های 
حساس وجود دارند که سطح بسیار کمی از ترکیبات آلومینیومی دارند و 

می توانند مشکالت ناشی از این ترکیبات را به حداقل برسانند. 

2. اسیدها 
علم به ما می گوید هر محصولی که برای فعل و انفعال با سلول های 
پوستی طراحی شده باشد، ممکن است در بعضی موارد مضرات بیشتری 
نسبت به فوایدش برای پوست داشته باشد. ترکیباتی که در این گروه قرار 

می گیرند، به این ترتیب هستند؛ اسید سالیسیلیک و اسید بتاهیدروکسی 
محلول در چربی که برای درمان آکنه و مقابله با مشکالت پوست چرب 
استفاده می شود؛ رتینوئیدهای موضعی که رشد سلول های پوستی را 
عادی  و در تحریک پوست به تولید کالژن نقش کمکی ایفا می  کنند 
و اسید گلیکولیک که نوعی اسید آلفاهیدروکسی محلول در آب است 
و به عنوان ماده فعال و اثرگذار در بیشتر الیه بردارهای شیمیایی به کار 
می رود. به گفته محققان، همه این ترکیبات در صورت استفاده بیش از 

حد می توانند باعث تحریک و 
التهاب پوست، خشکی، قرمزی 

یا سوختگی پوست شوند. 
جایگزین: با متخصص پوست 
مشورت کنید و زمان استفاده از 
محصوالت موضعی حاوی اسید 
سالیسیلیک یا رتینوئیدها در خانه 
حتما دستورالعمل مصرف را با 
کنید.  پیگیری  احتیاط  و  دقت 
بعضی افراد باید با محصوالت 

رقیق تر و دفعات استفاده کمتر شروع کنند و سپس به تدریج غلظت 
افزایش دهند. اگر نسبت به  از این محصوالت را  و دفعات استفاده 
سراغ  است  بهتر  داشتید،  گلیکولیک حساسیت   حاوی  الیه بردارهای 
یا آنزیم های میوه ای بروید. گاهی اوقات هم   Cانواع دارای ویتامین

الیه برداری بدون استفاده از ترکیبات شیمیایی گزینه مناسبی است. 

3. عطرها و رایحه ها 
محققان دانشگاه واشنگتن معتقدند مواد معطر مصنوعی می توانند پوست 
را تحریک کنند و باعث شکل گیری بثورات پوستی، سردرد، سرفه، 
خس خس سینه و دیگر واکنش های تنفسی شوند. این ترکیبات حتی 
به کار  دارند،  هم  را  عطر«  »بدون  اصطالح  که  محصوالتی  در  گاهی 
معطر و  ترکیبات شیمیایی  از  تولیدکنندگان  از  بعضی  می روند چون 
ویژه ای که نقش پوشش دهنده دارند، برای زدودن مواد معطر مصنوعی 

کمک می گیرند. 
جایگزین: اگر نسبت به عطرها 
و رایحه ها حساسیت  دارید، باید 
از همه محصوالتی که کلمه معطر 
یا عطردار )fragrance( روی 
دوری  شده،  درج  جعبه شان 
کنید و همیشه دنبال محصوالتی 
باشید که اصطالح »بدون رایحه« 
روی   )fragrance-free(

جعبه شان درج شده است. 

4. فلزات 
اگر نسبت به فلز نیکل حساسیت 
دارید که در زیورآالت، لباس و 
دکمه های فلزی به کار می رود، یا 
حساسیت شما نسبت به هر نوع فلز 
دیگری است، باید هنگام انتخاب 
لباس ها به این موضوع توجه کنید. 
در مورد محصوالت مراقبت از 
پوست و محصوالت آرایشی هم 
باید مراقب کبالت باشید. این ترکیب 

فلزی در آنتی پرسپیرانت ها و رنگ موی قهوه ای روشن مورد استفاده قرار 
می گیرد. فلزاتی مانند آلومینیوم، کرومیوم و سرب نیز ممکن است در تولید 

محصوالت آرایشی به کار بروند. 
جایگزین: اگر برایتان ممکن است، از دئودورانت های طبیعی استفاده کنید. 
به عالوه، همیشه محصول آرایشی جدید، خصوصا انواع دارای مواد معدنی 
یا رنگدانه های فلزی را پیش از خریدن روی قسمت کوچکی از پوست 
دست تان امتحان کنید. با این ترفند مطمئن می شوید که ماده مخرب و 

حساسیت زایی با پوست صورت تان تماس پیدا نخواهد کرد. 

5. نرم کننده ها 
که  هستند  ترکیباتی  نرم کننده ها 
برای ایجاد حس خوشایند روی 
پوست طراحی شد ه اند اما بسیاری 
از این ترکیبات می توانند باعث بروز 
جوش ها، مخصوصا در افراد مستعد 
آکنه شوند. ترکیبات نرم کننده ای که 
احتمال حساسیت زا بودن دارند، 
عبارتند از النولین، کره نارگیل، 
کره کاکائو، ایزوپروپیل پالمیتات، 

ایزواستاریل ایزوسترات و میریستیل الکتات. 
سراغ  همیشه  است،  جوش   بروز  مستعد  پوستتان  اگر  جایگزین: 
مرطوب کننده هایی بروید که بر پایه آب طراحی شده اند و در گروه محصوالت 
»غیرجوش زا« )non-comodogenic( قرار می گیرند. این محصوالت به 
پوست شما کمک می کنند تا آب مورد نیاز خودش را بدون مسدود کردن 

منافذ پوستی حفظ کند. 

6. سولفات ها 
سدیم لورت سولفات و سدیم الرل سولفات، ترکیبات زدایشگر یا پاک کننده ای 
هستند که در  انواع شامپوهای سر، شامپوهای بدن و صابون های بچه استفاده 
می شوند. پس اگر شما پس از استفاده از محصوالت شوینده سر و بدن 

با سوزش مزمن چشم یا پوست 
باید  احتماال  می شوید،  مواجه 
محصوالت حاوی این ترکیبات را 
کنار بگذارید. به گفته محققان، این 
ترکیبات در بعضی  افراد باعث بروز 
بثورات پوستی، لکه های پوستی و 
سوزش چشم می شوند. خشک 
کردن پوست و مو هم از دیگر 

عارضه های این ترکیبات برای افرادی است که نسبت به آنها حساسیت دارند. 
جایگزین: برای دور ماندن از این ترکیبات حساسیت زا همیشه فهرست 
ترکیبات سازنده محصول مورد نظرتان را بررسی کنید. خوشبختانه امروزه 
بیشتر شامپوهای ارگانیک حاوی این ترکیبات زدایشگر نیستند و اثر مالیم تری 

برای پوست و موی افراد حساس دارند. 

7. روغن های ضروری 
هنگام خرید محصوالت زیبایی، 
به یاد داشته باشید که محصوالت 
طبیعی لزوما در همه موارد گزینه 
نمی شوند.  محسوب  بهتری 
رده  در  ضروری  روغن های 
قرار می گیرند  ترکیبات طبیعی 
اما این توانایی را هم دارند که 

باعث تحریک پوست در بعضی افراد شوند و خصوصا  بثورات پوستی  ایجاد 
کنند. امروزه روغن های ضروری به بعضی از شامپوهای سر، نرم کننده های 

مو، لوسیون های بدن و کرم های صورت اضافه می شوند. 
جایگزین: اگر فکر می کنید نسبت به روغن های ضروری حساسیت  دارید، 
محصوالت مورد استفاده تان را بررسی کنید تا ببینید در کدام یک از آنها از 
روغن های ضروری استفاده شده است. امروزه تولیدکنندگان، نام روغن های 
ضروری را به صورت جداگانه در فهرست ترکیبات سازنده درج می کنند که 
به شما کمک می کند تا این ترکیبات را سریع تر شناسایی کنید. در صورتی که 
نسبت به آنها حساسیت داشتید، سراغ محصوالت بدون این ترکیبات بروید. 
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آشنایی با ترکیبات حساسیت زای موجود در محصوالت آرایشی و بهداشتی و جایگزین های آنها

7 عامل تحریک کننده آرایشی بهداشتی
 ترجمه: 

راضیه فیضی

علم به ما می گوید هر محصولی که برای فعل و انفعال با 
سلول های پوستی طراحی شده باشد، ممکن است در بعضی 

موارد مضرات بیشتری نسبت به فوایدش داشته باشد. 
به گفته محققان، همه این ترکیبات در صورت استفاده بیش 

از حد می توانند باعث تحریک و التهاب پوست، خشکی، 
قرمزی یا سوختگی پوست شوند
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»یک محسن عزیز« روایتی مستند از زندگی شهید محسن وزوایی است. اما متن کتاب و واژه هایی که نویسنده در آن استفاده 
می کند، کتاب را از یک زندگی نامه داستانی به یک سفرنامه عرفانی تبدیل کرده است.  نویسنده  در بخشی از مقدمه کتاب 

می نویسد:

»اصاًل شبیه آدم های معمولی نبود. نه آدم های معمولِی نسل خودش و نه آدم های نسل ما و نه حتی نسل گذشته اش. این کتاب 
شرح یک سفر چهار ساله است. چهارسالی که در آن کسی از یک آدم معمولی به یک قهرماِن فراموش نشدنی تبدیل شده است. 

شرح یک سفر چهارساله جذاب و رو به رشد. یک سفِر عمودی. 
آنچه مرا به نوشتن این سفرنامه تشویق کرد، »نشناختن« بود. نشناختِن کسی که رزومه اش می گفت یکی از بزرگ ترین و 
موفق ترین فرماندهان دوران جنگ بوده. اما چرا »شناخته شده« نبود؟ با این سؤال وارد زندگی محسن شدم و هرچه پیش تر رفتم، 

بیشتر دانستم که تاریِخ بی وفا به جبران دخالت های محسن، او را به دیار غفلت تبعید کرده...«


