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مهم ترین مشکالت پوستی در فصل پاییز

خشـکی پـاییـزی!
آب وهوا  در  تغییری  هر 
دمای  در  تغییری  هر  یا 
ایجاد  باعث  می تواند  هوا 
مشکالت پوستی در برخی 
پوست های حساسی  که  کسانی  شود.  افراد 
دارند، معموال با شروع فصل پاییز بیشتر دچار 
مشکالت پوستی می شوند. دلیل بروز یا تشدید 
مشکالت پوستی در فصل پاییز، کاهش دمای 
هوا و افزایش خشکی و سرمای هواست. سرما 
و خشک شدن هوا به طور همزمان می توانند 
بر پوست افراد )مخصوصا افراد دارای پوست 
خشک و حساس( تثیر داشته باشند. در ادامه به 
شایع ترین مشکالت پوستی فصل پاییز اشاره 
و راه مقابله با هر کدام از این مشکالت را 

مرور خواهیم کرد.

1. خشکی پوست
اولین و شایع ترین مشکل پوستی در فصل 
پاییز، خشک شدن بیش از حد پوست بدن 
)خصوصا پوست دست ها، اطراف لب، گونه ها 
و ساق پا( است. دلیل خشکی بیش از حد 
پوست در فصل پاییز،  سرد شدن هوا و کاهش 
رطوبت محیطی است. معموال با سرد شدن هوا، 
وسایل گرمایشی مختلفی در خانه یا محل کار 
روشن می شوند که همگی می توانند رطوبت 
محیط را از بین ببرند و درنتیجه باعث ایجاد 

خشکی پوست شوند.
چاره چیست؟ برای رفع خشکی پوست ناشی 
از کاهش رطوبت محیطی و افزایش سرمای هوا، 
اولین توصیه این است که همیشه در روزهای 
سرد سال یک دستگاه بخور در خانه یا محل 
کار داشته باشید تا بتوانید رطوبت محیط را 
افزایش دهید. اگر به دستگاه بخور دسترسی 
ندارید، می توانید یک ظرف فلزی مانند کتری 
را با آب گرم پُر کنید و آن را روی وسایل 
گرمایشی قرار دهید. بخار شدن آب در اثر گرما 
می تواند کمبود رطوبت محیط را جبران کند.
توصیه دیگر این است که در روزهای سرد پاییزی 
بیشتر از سایر روزهای سال از انواع کرم های 
مرطوب کننده و نرم کننده کمک بگیرید، مثال اگر 
در تابستان فقط روزی یکی _دو مرتبه پوست 
را با انواع مرطوب کننده ها ماساژ می دادید، بهتر 
است که این کار را در پاییز و زمستان حداقل 
4 تا 5 بار در روز تکرار کنید. همچنین توصیه 
می شود بعد از هر بار شستشوی دست ها یا 
صورت از مقداری کرم مرطوب کننده بر پایه 
آب استفاده کنید و پس از استحمام یا قبل از 
خواب شبانه هم از کرم های نرم کننده بر پایه 

یک نوع چربی کمک بگیرید. این کار به حفظ 
رطوبت و چربی پوست در روزهای سرد و 

خشک پاییز و زمستان بسیار کمک می کند.

2. اگزما
اگر به اگزمای خفیف مبتال باشید، می دانید که 
مشکل شما با سرد شدن هوا و کاهش دمای 
هوا در فصل پاییز تشدید می شود. حتی بعضی 
افراد مبتال به اگزما از این مساله که خشکی 
به زخم شدن  پاییز  در  پوستشان  و خارش 
پوستشان منتهی می شود، بسیار شکایت دارند.
چاره چیست؟ اگر به اگزما مبتال هستید و 
خشکی پوست شما در پاییز به پوسته ریزی و 
زخم های شدید منجر می شود، بهتر است حتما 
برای گرفتن درمان های تخصصی و استفاده از 
داروهای موضعی تخصصی به پزشک مراجعه 
کنید اما اگر اگزما در حدی شدید نیست که به 
پوسته ریزی های شدید، سفتی شدید پوست 
یا خارش و زخم شدگی شدید پوست منتهی 
شود، می توانید با کمک کرم های نرم کننده بر 

پایه چربی های غلیظ که مخصوص افراد مبتال 
به اگزما هستند، استفاده کنید تا شرایط پوستی 
خودتان را در فصل پاییز بهتر کنید. ضمنا به افراد 
مبتال به "درماتیت سبوره" هم توصیه می شود 
حتما در فصل پاییز یک بار برای ویزیت نزد 
پزشک معالج خودشان بروند تا از توصیه ها و 

درمان های اختصاصی بهره مند شوند.

3. کراتوزیس پیالریس
»کراتوزیس پیالریس« نوعی بیماری بی خطر 
همراه با خارش غیرطبیعی و ناراحت کننده 
است که گاهی می تواند به ایجاد پوسته ریزی 
در بازوها منتهی شود. این مشکل در فصل پاییز 
و با سرد شدن هوا تشدید می شود زیرا افراد 
مجبور هستند در روزهای سرد پاییزی، لباس 
بیشتری بپوشند و همین پوشیدن لباس های 
بیشتر و ایجاد تماس پوستی با لباس ها می تواند 

مشکل را تشدید کند.
چاره چیست؟ اگر مشکل شما بیش از اندازه 

حاد و آزاردهنده بود، حتما با پزشک معالج 

خودتان در این مورد مشورت کنید اما اگر این 
مشکل به صورت خفیف در شما وجود دارد، 
توصیه می کنیم قبل از پوشیدن لباس های پاییزی 
یا زمستانی که معموال پشمی یا حساسیت زا 
هستند، یک لباس نخی به  رنگ سفید را به عنوان 

زیرپوش انتخاب کنید.

4. خشکی لب ها
خشکی لب ها از دیگر شکایت های بسیار رایج 
در فصل پاییز است. خشکی و پوسته ریزی 
لب ها در فصل پاییز می تواند به کندن مداوم 
آنها  شدن  زخم  نهایتا  و  شما  توسط  لب ها 
منتهی شود. بعضی متخصصان بر این باورند 
که افراد با شروع فصل پاییز و سرد شدن هوا، 
به نوشیدن آب در طول روز تمایل کمتری 
باعث  نشان می دهند. همین مساله می تواند 
کم آبی بدن شود و خشکی بیش از حد پوست 

یا لب ها را به دنبال داشته باشد.
چاره چیست؟ عالوه بر اینکه توصیه می شود 
از  پیشگیری  برای 

کم آبی بدن در طول روز آب کافی بنوشید، 
بهتر است مراقبت از پوست لب ها را هم مانند 
نکنید.  فراموش  یا صورت  پوست دست ها 
را  لب ها  پوست  روز  هر  که  ترتیب  این  به 
کمی  آب  پایه  بر  مرطوب کننده  کرم های  با 
مرطوب کنید و پس از آن هم مقداری پماد 
بزنید.  D روی لب ها  یا   A حاوی ویتامین 
زدن وازلین روی پوست لب ها نیز می تواند 
از خشکی یا پوسته ریزی آنها در فصل پاییز 

یا زمستان پیشگیری کند.
اگر اهل استفاده از رژلب هستید، بهتر است 
در فصل های پاییز و زمستان از رژهای مات 
یا خشک استفاده نکنید و به جای آن از رژهای 
حاوی روغن های گیاهی و ویتامین های مختلف 
کمک بگیرید. اگر در شرایطی مجبور به استفاده 
از رژهای مات یا خشک شدید، حتما قبل از 
استفاده لب ها را با کمی وازلین چرب کنید. 
اگر در فصل پاییز و زمستان دچار خشکی و 
پوسته ریزی بیش از حد لب ها شدید، به هیچ وجه 
با دست یا دندان اقدام به کندن پوست لب ها 

نکنید تا شرایط از چیزی که هست بدتر نشود. 
به جای این  کار می توانید کمی عسل و دارچین 
را با همدیگر مخلوط کنید و به عنوان ماسک لب 
از آن کمک بگیرید. قرار دادن دارچین و عسل 
به مدت 15 تا 20 دقیقه روی لب ها می تواند 
رطوبت آنها را برگرداند و باعث پیشگیری 
از خشکی شدید پوست لب ها شود. ضمن 
اینکه بهتر است به جای کندن پوسته ها برای 
الیه برداری پوست لب ها، از ترکیب عسل و 
شکر دانه درشت استفاده کنید. به این ترتیب 
که یک قاشق غذاخوری شکر دانه درشت را با 
یک قاشق مرباخوری از عسل ترکیب کنید و 
این ترکیب را روی پوست لب به خوبی ماساژ 
دهید. دانه های درشت شکر باعث کنده شدن 
پوسته های لب می شوند و عسل هم می تواند 
به طور همزمان باعث پیشگیری از زخم شدن 
جای پوست های کنده شده شود. به این ترتیب 
هم لطافت و زیبایی لب ها در فصل پاییز حفظ 
خواهد شد و هم امکان آسیب دیدگی آنها در 
اثر خشکی بیش از حد یا ترک خوردگی پوست 

لب به حداقل ممکن خواهد رسید.
در نهایت اگر جزو افرادی هستید که عالوه بر 
لب ها، پوست اطراف لب هایتان هم خشک و 
پوسته پوسته می شود، به شما توصیه می کنیم 
ماسک عسل و دارچین را برای پوست اطراف 
لب هم استفاده کنید و شب ها قبل از خواب حتما 
تمامی قسمت های پوست اطراف لب را با یک 
نوع مرطوب کننده بر پایه چربی ماساژ دهید.

5. شوره سر
خیلی ها همزمان با شروع فصل پاییز و آغاز 
روزهای سرد سال از مشکل شوره سر شکایت 
می کنند. بهتر است بدانید  اگر شوره سر در 
اثر سرمای هوا تشدید شود، یعنی پوست شما 
خشک است و این شوره ها به دلیل پوسته ریزی 

کف سر شکل گرفته اند.
چاره چیست؟ اگر به دلیل خشکی پوست کف 
سر دچار شوره سر در فصل پاییز و زمستان 
می شوید، بهتر است از شامپوهای ضدشوره 
و شامپوهای مخصوص موهای خشک به طور 
همزمان استفاده کنید و بعد از استحمام موها 
طبیعی  روغن های  حاوی  محصوالت  با  را 
کمی ماساژ دهید. اگر مشکل شوره سر در 
اندازه شدید  از  بیش  پاییز و زمستان  فصل 
است، بهتر است برای بهره مندی از درمان های 
تخصصی حتما به پزشکان متخصص پوست  

مراجعه کنید. 
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قطعا بسیاری از شما از ماسک زدن 
خسته شده اید، حتی ممکن است 
عده ای نیز از آن متنفر باشند، با این 
وجود ماسک از ما در برابر ویروس 
کرونا که در سراسر جهان شیوع پیدا کرده  محافظت 
می کند. شاید اگر به شما کمک کنیم مزایای استفاده 
از ماسک را در زیبایی بدانید، تمایل تان به استفاده 
از ماسک بیشتر شود. به هرحال ماسک ها می توانند 

مزیت هایی هم برایمان داشته باشند:

1. پنهان سازی تبخال
تصور کنید یک روز صبح با زخم بزرگی در گوشه 
دهان از خواب بیدار  شوید. ممکن است سعی کنید 
با آرایش آن را پنهان کنید اما آرایش ایده خوبی 
برای این کار نیست. حتی این احتمال وجود دارد 
که این زخم ناخوانده را مدام بسابید تا به نحوی 
از بین برود. ساییدن زخم نیز روش خوبی برای 
برطرف کردن آن نیست حتی ممکن است آن  را 
تشدید و وخیم تر کند بنابراین هیچ کمکی به شما 
نخواهد کرد. اینجاست که اهمیت ماسک مشخص 
می شود. ماسک این امکان را به شما می دهد تا تبخال، 
جوش های آکنه، لب های شکاف خورده و هر چیز 
ناخوشایندی را در صورتتان پنهان و چه بسا استتار 

کنید. به نظرتان این فوق العاده نیست؟

2. آرایش کامل و بی قید و شرط چشم ها
همان طور که می دانید، کلید آرایش موفق این است 
که هرگز در این امر زیاده روی نکنید و دقیقا به همین 
دلیل همیشه توصیه می شود از آرایش بیش از حد 
لب ها و چشم ها خودداری کنید اما با استفاده از ماسک، 
لبخند شما هر قدر هم که زیبا باشد تمام روز پنهان 
است. نگران نباشید. به جای آرایش لب ها می توانید 

روی آرایش چشم ها مانور بدهید.

3. محافظت از پوست در برابر آلودگی
از آنجا که پوست به طور ناخواسته مدام در طول 
روز در معرض آلودگی هوا و محیط قرار دارد، 
این آلودگی قطعا روی آن تأثیرات مخربی خواهد 
داشت. این موضوع می تواند پیری پوست را تسریع 
و پوست را کدر کند. در یک کالم تمام آن چیزهایی 

که ما هیچ گاه برای پوست مان آرزو نمی کنیم، ممکن 
است با قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا اتفاق بیفتد 
و چه بسا تشدید شود، بنابراین با ماسک زدن هم از 
سالمت خود در برابر این ویروس شوم محافظت 
خواهید کرد و هم الاقل نیمی از پوست صورتتان از 

آلودگی هوا و محیط در امان خواهد بود.

مراقبت اصولی از ماسک
حال که از مزایای ماسک زدن مطلع شدید، باید 
با نحوه مراقبت از آن نیز آشنا شوید. اگر در روز 
فقط چند دقیقه از ماسک پارچه ای خود استفاده 
کرده اید، نیازی به شستن روزانه آن نیست. برای 
جلوگیری از شستن ماسک پارچه ای خود آن هم 
استفاده، می توانید آن را  از چند دقیقه  فقط پس 
در یک پاکت کاغذی تمیز قرار دهید. پاکت های 
کاغذی، رطوبت را جذب می کنند و از آلودگی 
قسمت داخلی ماسک که با صورت در تماس است 
جلوگیری می کنند. با این حال، هیچ گاه فراموش 
دست  ماسک  به  می خواهید  زمان  هر  که  نکنید 
بزنید، باید دستان خود را با صابون بشویید یا با 

محلول هیدروالکلی شستشو دهید.

اشتباهاتی که هنگام ماسک زدن نباید 
مرتکب شوید!

را هر  ماسک  آلودگی،  از خطر  برای جلوگیری 
جایی رها نکنید. اگرچه بعضی  افراد به ماسک 
به چشم یک ابزار زیبایی نگاه می کنند اما انداختن 

جانبی  لوازم  مانند  خود،  بازوی  دور  به  ماسک 
صنعت ُمد، یک اشتباه بزرگ محسوب می شود. 
عوامل عفونی موجود در ماسک و بازوی شما، 
ماسک را غیرقابل استفاده می کنند زیرا می توانند 

خطر آلودگی را افزایش دهند. 
همچنین مراقب باشید ماسک خود را در جیب یا 
کیف دستی خود نگه ندارید زیرا باعث آلودگی 
لباس یا سایر اشیای کیف شما می شود. بسیاری 
از افراد پس از ترک یک مکان عمومی بسته، به 
سرعت ماسک خود را پایین می آورند تا آزادانه 
صحبت کنند یا نفس بکشند اما باید از این حرکت 
خودداری شود. چانه به طور بالقوه ناحیه آلوده ای 
است، بنابراین با پایین آوردن ماسک، عمال قسمت 

داخلی ماسک خود را آلوده می کنید.
برای محدود کردن تمام خطرات، بهتر است چند 
بار از ماسک خود استفاده نکنید. هر زمان که از 
منزل خارج می شوید، ماسک تمیز دیگری نیز در 
یک کیسه کاغذی همراه داشته باشید و به محض 
برداشتن ماسک فعلی، در یک مکان مطمئن مثل 
ماشین، آن  را با ماسک تمیز جدید جایگزین کنید.

اشتباهاتی که زیبایی را به 
خطر می اندازند

پیدایش  از  جلوگیری  برای 
از  آنچه  صورت،  لکه های 
برخوردار  باالیی  اهمیت 
برای  که  است  این  است 
پوست صورت  از  مراقبت 
خود روال و عاداتی بی عیب 
و نقص داشته باشید. در ادامه 
با  قطعا  که  شده  ذکر  نکاتی 
رعایت آنها هم بهداشت پوستتان 
به  را تضمین خواهید کرد و هم 
اشتباهات دیگری مرتکب نخواهید شد.

اشتباه اول: نشستن دست ها
شستن دست ها قبل از شروع برنامه زیبایی ضروری 
است تا از جاگیری باکتری ها یا سایر ناخالصی ها روی 
پوست خود که هنگام استفاده از سرم، کرم و... در 
تماس مستقیم با انگشتان است، خودداری کنید. عالوه 
بر این، کرم هایی در بازار لوازم آرایشی و بهداشتی 
موجود است که در شیشه یا ظرفی به خصوص نگه 
داشته می شوند و بالطبع قبل از استفاده، الزم است 
از انگشتان خود کمک بگیرید بنابراین شستن دست 
باعث می شود هنگامی که برای برداشتن کرم، انگشتتان 

را وارد ظرف می کنید، باکتری ها داخل کرم نشوند.

اشتباه دوم: کوتاه نکردن ناخن ها
قسمت زیرین ناخن مملو از باکتری است و این موضوعی 
است که معموال افراد کمی به آن توجه دارند. از آنجا که 
شما مدام از دستان خود در طول روز استفاده می کنید 
ناخالصی ها نیز معموال به آنجا پناه می برند. وحشت 
نکنید، فقط باید دستان خود را به طور منظم در طول 
روز شستشو دهید. برای جلوگیری از تجمع باکتری ها 
ناخن های خود را نیز کوتاه کنید! شاید داشتن ناخن هایی 
کوتاه برایتان جذاب و زیبا نباشد اما به این فکر کنید که 
رویه ای کامال بهداشتی را برای حفظ سالمت خود در 

پیش گرفته اید. اگر از آن افرادی هستید که به هر دلیلی 
ناخن کوتاه را نمی پسندند، توصیه ما به شما این است 
که قبل از شروع کار و پیش از اینکه دستان خود را به 
سمت صورت ببرید، آنها را به خوبی بشویید. همچنین 
می توانید یک برس مخصوص بگیرید و ناخن ها را 

مسواک بزنید تا نتیجه بهتری  حاصل شود.

اشتباه سوم: استفاده همیشگی از یک حوله ثابت
بعد از تمیز کردن پوست با محصول مورد عالقه خود 
مانند ژل یا روغن که معموال به دلیل  بافت نرمی که 
دارد برای پوست مناسب تر است، به طور اتوماتیک از 
یک حوله برای خشک کردن صورت خود استفاده کنید 
اما مرتب حوله خود را تعویض کنید چون مرطوب 
است و باکتری ها می توانند در آن رشد کنند. همچنین 
به یاد داشته باشید برای بدن و صورت خود از یک 

حوله واحد استفاده نکنید.

اشتباه چهارم: نشستن مرتب وسایل کار
برس مو، قلم موها و وسایل مشابه دیگر باید مرتب 
تمیز شوند. در مورد برس مو نیز توجه داشته باشید 
باید حداقل هفته ای یک بار تمیز شود چون هم با سبوم 
مو در تماس است و هم با باکتری های مختلف. برس های 
چوبی را می توانید در مخلوطی از آب و شامپو خیس 
کنید تا به خوبی تمیز شوند اما مراقب باشید برس برای 
مدت طوالنی خیس نشود زیرا این امر ممکن است 
به چوب برس آسیب برساند. اگر پالستیکی است، آن 
را در یک لیتر آبی که با 4 قاشق غذاخوری جوش شیرین 
مخلوط شده است، قرار دهید و بگذارید یک شب 
بماند. قلم مو ها را می توان با آب و شامپو یا آب و 
صابون شست. هفته ای یک بار یا اگر وقت دارید فقط 
بعد از استفاده از آنها، صابون را روی موهای قلم مو ها 
بکشید و به آرامی مالش دهید و سپس بشویید. در 
ادامه آنها را روی حوله تمیز بگذارید تا خشک شوند. 
سپس، می توانید محصوالت خود مثل شیشه های کرم، 
بطری سرم و... را با یک دستمال ضدعفونی کننده پاک 

feکنید تا میکروب های سطح آنها را از بین ببرید. 
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مزایای استفاده از ماسک در زیبایی

اولین و 
شایع ترین 
مشکل پوستی 
در فصل پاییز، 
خشک شدن 
بیش از حد 
پوست بدن 
به خصوص 
پوست دست ها، 
اطراف لب، 
گونه ها و ساق 
پا است. دلیل 
خشکی بیش 
از حد پوست 
در فصل پاییز،  
سرد شدن هوا 
و کاهش رطوبت 
محیطی است


