
55پوست و زیبایی
چطور در سنین باال موهای سالم تر و جذاب تری داشته باشیم؟

مراقبت از موها پس از مراقبت از موها پس از 5050 سالگی سالگی
شاید این سوال برای خیلی از 
افراد پیش بیاید که با افزایش 
سن چه اتفاقی برای پوست 
سر و موها می افتد؟ بهتر است 
بدانید که با رسیدن به سنین میانسالی، موها مانند 
سایر اعضای بدن شروع به تغییر تدریجی می کنند. 
به عنوان مثال، ریزش موها بیشتر و رشد آنها کمتر 
می شود و حتما هم شما در دوران میانسالی با 
موهای وزتر و خشک تری مواجه می شوید. از 
طرف دیگر، حجم موهای افراد سالمند نسبت به 
افراد جوان کمتر است و ازدست دادن رنگدانه های 
مو و درنتیجه سفید یا خاکستری شدن موها هم 

دور از انتظار نخواهد بود. 
در کنار تمامی این اتفاقات، پا گذاشتن به سن 
یائسگی که معموال بین 45 تا 55 سالگی برای 
خانم ها اتفاق می افتد، می تواند با ایجاد تغییرات 
هورمونی بر تولید سبوم تاثیر بگذارد و به افزایش 
خشکی پوست سر و حتی پوسته پوسته شدن آن 
منجر شود. این مشکل می تواند نازک شدن تارهای 
مو و ریزش آنها را به دنبال داشته باشد. البته به 
خاطر داشته باشید که کاهش سطح استروژن با 
رسیدن به دوران یائسگی می تواند به خودی خود 
نازک شدن تارهای مو و ریزش بیشتر موها را 
به دنبال بیاورد. از این رو توصیه می شود که همه 
خانم ها در سال های منتهی به یائسگی و در دوران 
یائسگی حتما مراقبت از پوست سر و مراقبت 
از موها را درست به اندازه مراقبت از پوست 

صورت جدی بگیرند. 

حفظ سالمت پوست سر برای داشتن 
موهایی سالم تر 

محافظت از تارهای مو بدون محافظت از پوست 
سر امکان پذیر نیست. برای اینکه در دوران یائسگی 
موهای سالمی داشته باشید، باید راه های مراقبت از 
پوست سر مانند پیشگیری از خشکی پوست سر، 
پاکسازی پوست و تامین نیازهای تغذیه ای پوست 
سر را جدی بگیرید. متخصصان پوست ومو بر 
این باورند که حفظ سالمتی موها کامال به حفظ 
سالمتی پوست سر وابسته است. به عبارت دیگر،  
هرچقدر شما در دوران میانسالی و سالمندی بتوانید 
میکروبیوم پوست سر را در وضعیت پایدارتری 
نگه دارید، احتمال اینکه دچار مشکالت مرتبط با 
پوست سر و ریزش موی ناشی از آن شوید، کمتر 
خواهد شد. یکی از راه های حفظ میکروبیوم پوست 

سر، این است که از تجمع چربی های طبیعی پوست 
یا چربی های موجود در محصوالت مراقبت از مو 
در کف سر جلوگیری کنید. برای این کار می توانید 
روزی یک تا دو مرتبه موهای خودتان را از ابتدای 
ریشه تا انتهای ساقه با کمک نوک انگشتان یا یک 
برس نرم به آرامی ماساژ دهید و از شامپوهای مالیم 
برای شستن سر و موها استفاده کنید. بهتر است با 
ورود به دوران یائسگی، دور مصرف شامپوهای 
حاوی سولفات را خط بکشید. شامپوهای حاوی 
سولفات همان محصوالتی هستند که شدیدا کف 
می کنند و می توانند در دوران میانسالی و سالمندی 
باعث وزشدگی و خشکی شدید موها یا ایجاد 

موخوره شوند. 

اهمیت مراقبت از موها هنگام 
شست وشو و رنگ کردن آنها 

شما می توانید برای کمک به جوان سازی پوست سر 
در دوران میانسالی و سالمندی، پس از استحمام از 
یک سرم موی سبک و فاقد سولفات کمک بگیرید. 
از طرف دیگر، استفاده از سرم ها یا کرم های موی 

سبک که حاوی ترکیبات مرطوب کننده هستند، 
می تواند به ترمیم کوتیکول های مو کمک کند 
و باعث افزایش سالمت و درخشندگی موها 
در دوران یائسگی شود. توصیه می شود که از 
سرم ها و کرم های مرطوب کننده بالفاصله بعد 
از استحمام استفاده کنید تا بتوانید رطوبت موها 
را به خوبی حفظ کنید. به خاطر داشته باشید که 
زیاده روی در استفاده از محصوالت مراقبت از 
مو به معنای بهبود شرایط موها نخواهد بود. به 
عبارت ساده تر، شما باید هر محصولی را به اندازه 
و براساس الگویی که روی بسته بندی کاال نوشته 
شده است، مصرف کنید. اگر یک سرم یا کرم 
مو فقط مخصوص ساقه موها است، سعی کنید 
که از تماس آن محصول با پوست کف سر یا 
ریشه موها جلوگیری کنید. اگر هم محصولی 
مخصوص مراقبت از پوست کف سر طراحی 
شده است، سعی کنید تا با کمک نوک انگشتان 
همیشه محصول را به آرامی روی پوست کف سر و 
ریشه ها موها ماساژ دهید. بعضی از خانم ها عادت 
دارند که برای پوشاندن رنگ سفید یا خاکستری 

موها در دوران میانسالی، به طور مداوم از رنگ های 
شیمیایی استفاده کنند. این رنگ ها می توانند باعث 
خشکی و افزایش شکنندگی موها شوند، رطوبت 
طبیعی موها را از بین ببرند و خشکی پوست کف 
سر را هم به دنبال داشته باشند. بنابراین سعی کنید 
که برای حفظ سالمت موها در دوران میانسالی و 
سالمندی، تا جایی که می توانید از رنگ های طبیعی 
یا رنگ های حاوی روغن های طبیعی استفاده کنید 
و پس از رنگ کردن موها هم از انواع سرم های 

آبرسان کمک بگیرید. 

ریزمغذی های مورد نیاز برای موها 
پس از رسیدن به یائسگی 

تمامی خانم های یائسه باید به این نکته توجه داشته 
باشند که یکی از مهم ترین راه های حفظ سالمت 
موها، تامین ریزمغذی های مورد نیاز آنها است. 
متخصصان پوست ومو بر این باورند که ویتامین ها 
و امالح ضروری می توانند به حفظ سالمت و 
شادابی موها کمک کنند. از این رو به بسیاری از 
خانم های در سن یائسگی توصیه می شود که 

حتما مصرف غذاهای غنی از آهن، روی، ویتامین 
C، ویتامین های گروه B و امگا-3 را در برنامه 
غذایی منظم خودشان داشته باشند. این ویتامین ها 
و امالح می توانند باعث افزایش استحکام تارهای 
مو شوند و به رشد بیشتر موها کمک کنند. اگر 
خانم های یائسه دچار کمبودهای غذایی هستند، 
باید زیر نظر متخصص زنان یا متخصص تغذیه 
مصرف دوز مشخصی از مکمل های غذایی را 
در برنامه خود داشته باشند تا در اثر کمبودهای 
تغذیه ای دچار ریزش مو، خشکی مو یا نازک 
شدن تارهای مو نشوند. گاهی مصرف انواع 
مولتی ویتامین یا مکمل های کالژن به صورت 
دوره ای برای خانم های باالی 50 سال تجویز 
می شود تا آنها بتوانند از حفظ سالمت موهای 

خودشان اطمینان حاصل کنند. 

بهترین راه های حالت بخشی و 
حجم دهی به موها پس از یائسگی 

بیشتری  فضای  خاکستری،  یا  سفید  موهای 
می توانند  این رو،  از  دارند.  کوتیکول ها  در 

مولکول های موجود در نرم کننده ها را با سرعت 
و در مقادیر بیشتری جذب کنند. بنابراین زمانی 
که شما در حمام حجم باالیی از نرم کننده های 
سنگین را استفاده می کنید، باعث انباشته شدن 
مازاد محصول روی موها یا حتی چسبیدن موها به 
پوست کف سر می شوید. این کار باعث می شود 
که موهای شما کم حجم تر و نازک تر از حالت 
عادی نشان داده شوند. از طرف دیگر، بعضی 
از محصوالت مراقبت از پوست در بازار وجود 
دارند که ادعای حجیم سازی موها پس از رسیدن 
به یائسگی را مطرح می کنند. بد نیست بدانید 
که تعداد زیادی از این محصوالت با خشک و 
زبر کردن موها باعث حجیم تر شدن آنها از نظر 
ظاهری می شوند و درنتیجه شما تصور می کنید 
که موهایتان حجیم تر شده اما درواقع اتفاقی جز 
خشکی بیشتر مو رخ نداده است. با این حساب، 
توصیه اول به خانم های در سن یائسگی این است 
که از محصوالت نرم کننده مو با حجم کمتر در 
حمام استفاده کنند و حتما هم موها را بعد از 
آغشته کردن به محصوالت نرم کننده به خوبی 
آبکشی کنند. از آنجایی که پوست کف سر و 
موها در سنین یائسگی بسیار حساس هستند، 
بنابراین سعی کنید که موها و پوست کف سر 
را به آرامی در حمام ماساژ بدهید و از چنگ زدن 
موها یا پوست کف سر خودداری کنید زیرا چنین 
کارهایی می توانند باعث ریزش بیشتر موها و 

پوسته ریزی پوست کف سر شود. 
از طرف دیگر، خانم هایی که می خواهند در 
دوران یائسگی موهای حجیم تری داشته باشند، 
می توانند از طریق مشورت با یک متخصص 
پوست ومو از محصوالت خوراکی یا موضعی 
حاوی بیوتین استفاده کنند. اگر می خواهید از 
خشک شدن بیش ازحد موها در دوران یائسگی 
جلوگیری کنید و حالت نرم و زیبایی به موهای 
خود بدهید، سعی کنید که از خشک کردن شدید 
موها با حوله خودداری کنید. به جای آن، آب 
اضافی موها را به آرامی و با کمک یک حوله 
نرم و نخی بگیرید و سپس مقداری اسپری 
محافظت کننده از مو در برابر حرارت به موها 
بزنید و درنهایت هم موهای خود را با کمک باد 
مالیم سشوار خشک کنید. بهتر است که سشوار 
حدود 30 تا 40 سانتی متر از موها و پوست کف 

سر فاصله داشته باشند.  
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ایجاد  باعث  می تواند  یائسگی 
تغییرات زیادی در پوست صورت و 
بدن شود. اولین و مهم ترین تغییر این 
است که بدن تولید حجم باالی کالژن 
را متوقف می کند و شما حجم زیادی از چربی های 
زیرپوستی خود را از دست می دهید. همین دو مساله 
می تواند شدیدا باعث کاهش انعطاف پذیری پوست 
و افزایش خشکی پوست در اثر تغییرات هورمونی 
شود. ایجاد خط های زیاد و عمیق در ناحیه دور چشم، 
دور لب، گردن و کناره های گوش هم از شایع ترین 
اگر  این رو  از  است.  یائسه  خانم های  شکایت های 
می خواهید در دوران یائسگی همچنان پوست سالم 
می توانید  که  تا جایی  باید  باشید،  داشته  و شادابی 
رطوبت و چربی پوست خودتان را مدیریت کنید و 
در کنار روتین های پوستی خانگی، حتما وضعیت 
پوستتان را تحت نظر پزشک متخصص پوست ومو 
متخصص  پزشک  است  ممکن  گاهی  کنید.  کنترل 
در بعضی موارد تزریق بوتاکس برای ناحیه یک سوم 
روش هایی  انجام  یا  چربی  تزریق  صورت،  باالیی 
برای تحریک کالژن سازی را به شما پیشنهاد کند. 
اگر می خواهید بایدها و نبایدهای مراقبت های پوستی 
در دوران یائسگی را بیشتر بشناسید، خواندن ادامه 

این مقاله را به شما توصیه می کنیم.

بـایـدهـا
1. مراقبت های پوستی را تحت نظر پزشک انجام دهید.
در سال های منتهی به یائسگی، میزان استروژن بدن 
کاهش می یابد و سطح کالژن و االستین پوست کمتر 
می شود. همین مساله می تواند انعطاف پذیری پوست 
و مو را کمتر کند و باعث ایجاد مشکالت پوستی یا 
مشکالتی در زمینه موها برای خانم های یائسه یا در 
سن یائسگی شود. بعد از یائسگی، تولید کالژن حدود 
یک درصد در هر سال کاهش می یابد. به همین دلیل 
هم بسیار ضروری است که خانم های یائسه به کاهش 
کالژن پوست حساس باشند و رویکرد هدفمندی را 
به منظور حفظ سالمت و شادابی پوست خودشان در نظر 

بگیرند. گاهی ممکن است در دوران یائسگی و به دلیل 
افزایش ترشحات غدد چربی، فرد دچار آکنه های شدید 
شود. از این رو، اصال نمی توان مشکالت پوستی در دوران 
یائسگی را به صورت خودسرانه درمان کرد. به عنوان 
مثال، ممکن است پوست شما در دوران یائسگی به 
همان اندازه که چرب و درگیر آکنه است، دچار درجاتی 
از خشکی هم باشد. به همین دلیل هم محصوالتی که 
به صورت معمول برای درمان آکنه در نظر گرفته می شوند، 
نمی توانند برای شما مناسب باشند. از این رو، شما باید 
پس از مراجعه به پزشک، از محصوالتی استفاده کنید 
بر مدیریت چربی اضافی پوست، حاوی  که عالوه 
ترکیبات آبرسان هم باشد تا بتواند جلوی چین وچروک 

یا خشکی بیشتر پوست را بگیرد. 
2. از رتینول استفاده کنید. رتینول یکی از بهترین 
ترکیبات برای افزایش کالژن پوست است و می تواند 
به طور موثری از روند پیری یا چروکیدگی شدید پوست 
پیشگیری کند. به همین دلیل هم توصیه می شود که 
با مشورت با یک متخصص پوست ومو، استفاده از 
رتینول را در برنامه مراقبت از پوست قرار دهید. از 
طرف دیگر، ویتامین Cهم می تواند باعث تحریک 
کالژن سازی شود و ضخامت پوست را افزایش دهد. 
از این رو، اگر می خواهید با شروع یائسگی دچار ُشلی 
ریز  چین وچروک های  یا  نشوید  پوست  افتادگی  و 
و درشت فراوانی روی پوست خودتان نبینید، بهتر 
از ویتامین Cخوراکی یا موضعی  است که استفاده 
را در کنار رتینول و تحت نظر متخصص پوست ومو 
داشته باشید. از طرف دیگر، تمامی خانم های یائسه 
باید به این نکته توجه داشته باشند که پوست آنها در 
برابر تهاجم عوامل خارجی مانند اشعه فرابنفش نور 
از یک  استفاده  و  است  آسیب پذیر  بسیار  خورشید 
کرم ضدآفتاب با SPF مناسب برای آنان ضروری 
خواهد بود. متاسفانه بسیاری از خانم ها بعد از رسیدن 
به سن یائسگی، اهمیت چندانی به استفاده از کرم های 
ضدآفتاب و آبرسان نمی دهند و همین مساله باعث 
می شود که پوست آنها شدیدا در معرض آسیب های 

ناشی از خشکی قرار بگیرد. 

3. دریافت آنتی اکسیدان ها را افزایش دهید. با کاهش 
سطح استروژن در دوران یائسگی، میزان کالژن پوست هم 
کمتر می شود و فرد با ازدست دادن شادابی پوست مواجه 
می گردد. اگر می خواهید شادابی و شفافیت پوست خود 
را در دوران یائسگی حفظ کنید، به شما توصیه می کنیم 
که دریافت روزانه آنتی اکسیدان ها به صورت فراوان را 
پشت گوش نیندازید. قدرتمندترین آنتی اکسیدان ها که 
می توانند به حفظ سالمتی پوست ومو در دوران یائسگی 
کمک کنند و باعث افزایش شادابی پوست و درخشش 
موها شوند، در میوه ها و سبزی های تازه و رنگی وجود 
دارند. انواع میوه ها و سبزی های تازه با رنگ های قرمز، 
نارنجی، بنفش، سیاه و سبز تیره باید به صورت روزانه 
در دوران یائسگی مصرف شوند. توصیه می شود که 
در دوران یائسگی روزانه 2 تا 4 واحد میوه و 3 تا 5 

واحد از سبزیجات تازه را مصرف کنید. 

نبـایـدهـا 
1. از محصوالتی که باعث خشکی پوست می شوند، 
استفاده نکنید. یکی از مشکالت پوستی که با ورود 
به یائسگی برای بسیاری از خانم ها اتفاق می افتد، کاهش 
متابولیسم پوست است. یعنی با شروع یائسگی، پوست 

فعالیت متابولیکی خودش را تا حد قابل توجهی از دست 
می دهد و به همین دلیل هم کمتر می تواند آب یا رطوبت 
داخل بافت خود را حفظ کند. کاهش عملکرد متابولیکی 
پوست و کم شدن میزان رطوبت آن، نتیجه ای جز خشکی، 
چروکیدگی و تسریع روندهای پیری پوست را در پی 
نخواهد داشت. از طرف دیگر، قرار گرفتن در معرض 
نور خورشید و آالینده های محیطی در دوران یائسگی 
می تواند باعث تشدید خشکی و آسیب پذیری پوست 
شود. از این رو بسیار ضروری است تا در سال های منتهی 
به یائسگی و پس از رسیدن به این دوران سعی کنید تا 
با استفاده از محصوالت مراقبت از پوست که آبرسانی 
قوی و مناسبی دارند،  رطوبت پوست خودتان را حفظ 
کنید. استفاده از انواع کرم ها و لوسیون های آبرسان باید 
جزو روتین های مراقبت از پوست در سال های منتهی به 
یائسگی و دوران یائسگی باشد. از طرف دیگر، باید به این 
نکته توجه داشته باشید که استفاده از تمامی محصوالتی 
که می توانند رطوبت پوست را از بین ببرند و باعث 
تشدید خشکی پوست شوند، در دوران یائسگی ممنوع 
است. صابون ها یا شوینده های پوستی که بیش ازحد کف 
می کنند، عاملی برای خشکی شدید پوست در دوران 
یائسگی محسوب می شوند و به همین دلیل بهتر است 

که از مصرف آنها خودداری کنید. به جای شوینده های 
صابونی و محصوالتی که باعث خشکی شدید پوست 
می شوند، می توانید از پن ها یا ژل های شست وشوی 
غیرصابونی در دوران یائسگی کمک بگیرید. بهتر است 
تا جایی که می توانید در این دوران از الیه برداری پوست 
خودداری کنید زیرا الیه برداری )مخصوصا الیه برداری 
عمیق و کلینیکی( می تواند شدیدا باعث کاهش چربی و 
رطوبت پوست در دوران یائسگی شود و روند خشکی 

و پیری پوست را تشدید کند. 
همان طور که گفته شد،  2. دوش آب داغ نگیرید. 
یائسگی می تواند به خودی خود باعث کاهش رطوبت 
پوست شود. از این رو، شما باید سعی کنید که در 
سال های منتهی به یائسگی و در دوران یائسگی از انجام 
کارهایی که می توانند باعث کاهش بیشتر سطح رطوبت 
و چربی پوست شوند، خودداری کنید. به عنوان مثال، 
دوش آب گرم یا آب داغ یا شستن دست و صورت 
با آب بیش ازحد گرم در دوران یائسگی ممنوع است. 
بهتر است در این دوران از آب ولرم برای دوش گرفتن 
یا شستن پوست دست و صورت استفاده کنید و حتما 
پس از شستن دست و صورت یا دوش گرفتن، تمامی 
پوست صورت، گردن، روی دست ها،  قسمت های 
آرنج، روی پاها و زانوها را با یک لوسیون آبرسان 
یا کرم مرطوب کننده ماساژ بدهید. پس از آن، پوست 
دور چشم ها را هم با کمک یک کرم مخصوص دور 
چشم ماساژ بدهید تا از پیری و چروکیدگی پوست 
حساس دور چشم ها تا حد زیادی پیشگیری کنید. 
به خاطر داشته باشید که مرطوب نگه داشتن 
پوست گردن و پشت دست ها در دوران 
داشتن  نگه  اندازه مرطوب  به  یائسگی 
متاسفانه  است.  مهم  صورت  پوست 
به  فقط  یائسه  خانم های  از  بعضی 
رسیدگی  خودشان  صورت  پوست 
می کنند و حدود 5 تا 8 سال پس از 
یائسگی با چروکیدگی های شدید یا 
لکه های پوستی در ناحیه گردن و پشت 
دست ها مواجه می شوند. توصیه می شود 
که در دوران یائسگی حتما از کرم های 
ضدآفتاب برای پوست پشت دست ها و 

گردنتان هم کمک بگیرید.

بایدها و نبایدهای مراقبت از پوست پس از یائسگی

شماره هشتصدوشصت وچهار   شانزده مهر هزار و چهارصدویک

قرار گرفتن در معرض نور خورشید قرار گرفتن در معرض نور خورشید 
و آالینده های محیطی در دوران و آالینده های محیطی در دوران 
یائسگی می تواند باعث تشدید یائسگی می تواند باعث تشدید 
خشکی و آسیب پذیری پوست خشکی و آسیب پذیری پوست 
شود. از این رو بسیار ضروری شود. از این رو بسیار ضروری 

است تا در سال های منتهی است تا در سال های منتهی 
به یائسگی و پس از رسیدن به یائسگی و پس از رسیدن 
به این دوران سعی کنید تا با به این دوران سعی کنید تا با 
استفاده از محصوالت مراقبت استفاده از محصوالت مراقبت 

از پوست که آبرسانی قوی و از پوست که آبرسانی قوی و 
مناسبی دارند،  رطوبت پوستتان مناسبی دارند،  رطوبت پوستتان 

را حفظ کنیدرا حفظ کنید
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