
1313پوست  و زیبایی
مهم ترین راه های مراقبت از مو

شادابی، زیبایی و سالمت موها تا نوروز شادابی، زیبایی و سالمت موها تا نوروز 
اگر می خواهید تا فرارسیدن 
مراقبتی  برنامه  سال جدید، 
خود  موهای  برای  ویژه ای 
سالمتی،  تا  باشید  داشته 
باید  کنید،  تضمین  را  آنها  زیبایی  و  شادابی 
بشناسید.  را  از مو  مراقبت  راه های  مهم ترین 
سالمت موهای ما تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار 
می گیرد، مانند تغذیه، محصوالت مراقبت از مو، 
استرس یا حتی عوامل محیطی. بنابراین و به باور 
متخصصان پوست ومو، شما نمی توانید سالمتی 
موهای خود را فقط با استفاده از محصوالت 
باکیفیت تضمین کنید، بلکه باید برای داشتن 
موهای شاداب، سالم، براق و زیبا حتما به تمامی 
عوامل تاثیرگذار بر موها توجه داشته باشید. در 
ادامه با مهم ترین راه ها برای مراقبت از موها آشنا 
می شویم که رعایت آنها می تواند گام موثری 
برای افزایش سالمتی و زیبایی موهای شما تا 

فرارسیدن سال جدید باشد. 

مراقب خورد و خوراکتان باشید 
یک ضرب المثل قدیمی می گوید: »شما همان 
چیزی هستید که می خورید!« بهتر است بدانید 
که مواد غذایی مصرفی ما در طول روز به اندازه 
محصوالتی که به موهایمان می زنیم، می توانند 
بر سالمت موها اثرگذار باشند. اگر می خواهید 
موهایی سالم تر، ضخیم تر و قوی تر داشته باشید، 
کم چرب،  پروتئین های  از  کافی  مقادیر  باید 
اسیدهای چرب امگا-3، آهن و ویتامین های 
گروه B را در رژیم غذایی خود داشته باشید. اگر 
بتوانید روزی 1-2 عدد گردوی کامل، هفته ای 
2 وعده ماهی، هفته ای 2 وعده گوشت قرمز یا 
سفید کم چرب، هفته ای 2 وعده حبوبات پخته،  
روزی 1-2 لیوان از سبزی های سبزبرگ تیره و 
روزی 3-5 واحد هم غالت سبوس دار مصرف 
کنید، مقادیر کافی از پروتئین، آهن، امگا-3 و 
ویتامین های گروه B را برای محافظت از سالمتی 

موها دریافت خواهید کرد.
 

موها را بیش ازحد نشویید 
یکی از عادت های نادرستی که باید تا شروع 
سال جدید برای حفظ سالمتی موها کنار گذاشته 
شود، شستن بیش ازحد موها است. اگر پوست 
و موی بسیار چربی دارید، می توانید روزی یک 
بار، اگر پوست و موی خشکی دارید، هر 2 روز 
یک بار و اگر پوست  و موی خیلی خشکی دارید، 
هر 3 روز یک بار موهایتان را بشویید. بهتر است 
برای مراقبت از بافت موها، از شامپوهای مالیم 
و ترجیحا بدون سولفات استفاده کنید. شستن 
بیش ازحد موها باعث ازبین رفتن چربی پوست 
کف سر می شود و سالمتی تارهای مو را به خطر 

می اندازد. در بعضی موارد هم پوست سر برای 
جبران چربی ازدست رفته، چربی بیشتری ترشح 
می کند. این اتفاق برای افرادی با پوست و موی 
چرب بیشتر رخ می دهد، بنابراین برای حفظ 
سالمتی موها باید حد اعتدال را در شست وشوی 

آنها رعایت کنید. 

کمتر از محصوالت حرارتی استفاده کنید 
اگر ریزش مو دارید یا اگر موهای شما بیش ازحد 
خشک است، باید عادت به استفاده از انواع 
یا  اتو  سشوار،  مانند  حرارتی  محصوالت 
فرکننده های مو را کنار بگذارید. هرچقدر که 
موها از حرارت شدید دورتر بمانند، شاداب تر 
و سالم تر خواهند بود. اگر در مواردی مجبور به 
استفاده از وسایل حرارتی هستید، حتما قبل از 
چنین کاری از انواع محصوالت مراقبت از مو در 
برابر حرارت کمک بگیرید و تمام سطح موهای 
خود را به آرامی با این محصوالت ماساژ دهید. 

پوست کف سر را ماساژ بدهید 
بسیاری از ما عادت داریم که موهایمان را چندین  
بار در طول روز شانه بکشیم. اما به گفته متخصصان 
پوست ومو، اگر می خواهید موهای سالم تر و 
شاداب تری داشته باشید، نباید از ماساژ دادن 
پوست کف سر غافل شوید. زمانی که شما 
پوست کف سر را با کمک نوک انگشتان به آرامی 
ماساژ می دهید، سرعت گردش خون در کف سر 

را بیشتر می کنید و درنتیجه تغذیه بهتر تارهای 
مو را امکان پذیر می سازید. اگر موهای خشکی 
دارید، سعی کنید قبل از ماساژ دادن پوست کف 
سر، ابتدا نوک انگشتان دست را به یک روغن 
طبیعی آغشته کنید و سپس عمل ماساژ دادن را 
شروع کنید. در حین ماساژ دادن پوست کف 
سر، ذرات روغن را به آرامی از سطح پوست کف 
سر به سمت ساقه موها بکشید. این ترفند ساده 
می تواند به مرور زمان باعث افزایش سالمتی و 

شادابی موهای شما شود. 

از شامپوها و نرم کننده ها به درستی 
استفاده کنید 

بسیاری از مشکالت پوست ومو ناشی از این 
هستند که ما به درستی از شامپوها و نرم کننده های 
مو استفاده نمی کنیم. عدم استفاده صحیح از 
باعث  می تواند  مو  نرم کننده های  و  شامپوها 
ازبین رفتن رطوبت مفید موها و همچنین کدر 
و خشک شدن آنها شود. روش صحیح برای 
شامپو کردن موها، این است که ابتدا پوست کف 
سر و موها را کامال خیس کنید. سپس شامپو 
را با کمک نوک انگشتان دست روی پوست 
کف سر ماساژ دهید. پوست کف سر ذاتا زمینه 
مناسبی برای تجمع چربی ها، آلودگی ها یا بقایای 
محصوالت مراقبت از مو است. پس زمانی که 
پوست سر را به خوبی تمیز نمی کنید و شامپو 
را فقط روی موها ماساژ می دهید، آلودگی ها و 

چربی ها را روی پوست کف سر باقی می گذارید 
و با این کار باعث بسته شدن تدریجی روزنه های 
پوست کف سر می شوید. همین اتفاق می تواند 
ریزش موها را در طوالنی مدت به همراه داشته 
باشد. بعد از اینکه پوست کف سر و ساقه موها 
را به آرامی شامپو کردید، باید موهای سرتان را 
آبکشی کنید و بعد از آن هم انواع نرم کننده را 
فقط روی ساقه موها ماساژ دهید. ماساژ دادن 
ساقه موها با نرم کننده ها می تواند حالت وزشدگی 
و خشکی موها را بگیرد و موها را براق تر کند. 
سعی کنید هنگام آبکشی نرم کننده ها، موهای خود 
را بیش ازحد نشویید تا تمامی ترکیبات نرم کننده 
به طور کامل از روی ساقه های مو پاک نشوند. 

از شامپوهای خشک غافل نشوید 
اگر ورزشکار هستید یا به دلیل شغل خاصتان زیاد 
عرق می کنید و مجبور می شوید که موهایتان را 
بیشتر از روزی یک بار بشویید، به شما توصیه 
می کنیم که از شامپوهای خشک کمک بگیرید. 
شامپوهای خشک به آبکشی نیاز ندارند و فقط 
روی ریشه موها ماساژ داده می شوند. استفاد از 
این شامپوها، عالوه بر اینکه باعث افزایش خشکی 
و شکنندگی موها نمی شود، همچنین می تواند 
موهای شما را کامال تمیز و پُرپشت نشان دهد. 

مدیریت استرس داشته باشید 
آیا می دانید که داشتن استرس می تواند شدیدا 

باعث ازدست رفتن سالمت و شادابی موها شود؟ 
محققان بر این باورند که استرس های شدید در 
روزهای آخر سال می تواند تاثیری بسیار منفی 
بر سالمت موها داشته باشد و حتی باعث ریزش 
بیشتر موها شود. بنابراین اگر می خواهید با شروع 
سال جدید، موهای سالم و زیبایی داشته باشید، 
بهتر است که مدیریت استرس را یاد بگیرید. مثال 
می توانید تکنیک های تنفس عمیق برای کاهش 
استرس یا انجام یوگا و مدیتیشن در روزهای 
پایانی سال را به برنامه روزانه خود اضافه کنید.

در انتخاب محصوالت مراقبت از مو 
بیشتر دقت کنید 

اگر می خواهید سال جدید را با داشتن موهای سالم 
شروع کنید و حفظ سالمت موها را در اولویت 
برنامه های سال جدیدتان قرار دهید، باید نسبت به 
انتخاب محصوالت مراقبت از مو هوشیارتر باشید. 
بهترین محصوالت مراقبت از مو، محصوالتی 
هستند که سولفات یا پارابن ندارند. اگر فقط 
به مدت چند ماه از محصوالت بدون سولفات 
و پارابن استفاده کنید، به طرز شگفت انگیزی با 
افزایش سالمتی موهایتان مواجه خواهید شد. 

هرگز با موهای خیس نخوابید 
متاسفانه یکی از باورهای بسیار نادرست در میان 
بسیاری از افراد، این است که با موهای خیس و 
حوله پیچ می خوابند یا بالفاصله بعد از خروج 
از حمام موهایشان را با حوله های مخصوص 
می بندند تا در همان حالت خشک شوند. این 
عادت نادرست می تواند باعث شکل گیری شوره 
سر یا عفونت های قارچی در پوست کف سر 
شود. اگر فرصت کافی دارید، اجازه دهید که 
موهایتان به صورت باز و با هوای محیط خشک 
شوند. اگر فرصت کافی ندارید هم بهتر است 

که سشوار را روی حالت ولرم تنظیم کنید و 
موها را با کمک باد مالیم سشوار و با فاصله ای 
50 سانتی متری از سشوار خشک کنید. البته به 
خاطر داشته باشید که در هر دو حالت خشک 
کردن موها باید ابتدا آب اضافی آنها را بعد از 
استحمام با کمک یک حوله نخی به خوبی بگیرید.

تامین آب بدن را جدی بگیرید 
یکی از مهم ترین نکاتی که همیشه برای حفظ 
سالمتی و شادابی موها مطرح می شود، این است 
که اگر می خواهید موهای درخشان و زیبایی داشته 
باشید، باید به اندازه کافی آب بنوشید. زمانی که 
شما در طول روز آب کافی مصرف نمی کنید، 
باعث افزایش خشکی پوست کف سر می شوید. 
خشک شدن پوست کف سر با کاهش رشد موها، 
ریزش موها، خارش و شوره سر همراه است. 
تحقیقات نشان داده اند افرادی که به اندازه کافی 
آب نمی نوشند، هرچقدر هم که از محصوالت 
آبرسان برای موها استفاده کنند، همچنان موهای 

درخشان و سالمی نخواهند داشت.

از موها و پوست سرتان در برابر نور 
خورشید محافظت کنید 

اگر می خواهید موهای قوی تر و سالم تری داشته 
باشید، باید از موها در برابر پرتوهای آسیب زای 
نور خورشید محافظت کنید. زمانی که مجبور 
هستید در ساعات آفتابی روز خارج از خانه 
باشید، حتما موهای خود را با کاله بپوشانید یا 
از محصوالت مراقبت از موی حاوی ترکیبات 
ضدآفتاب کمک بگیرید. تماس نور آفتاب با 
موها می تواند باعث افزایش خشکی، شکنندگی 

و ریزش آنها شود. 

از مدل موهای آسیب زا دوری کنید 
زمانی که شما موهایتان را با انواع نگهدارنده ها 
می بندید، ممکن است آسیب هایی فیزیکی به 
تارهای مو وارد کنید و باعث افزایش شکنندگی 
تارهای مو یا حتی ریزش موها در اثر کشیده شدن 
ریشه آنها شوید. به عنوان مثال، ریزش موهای 
شقیقه در افرادی که موهایشان را به صورت 
دم اسبی محکم می بندند، بسیار شایع تر از دیگران 
است. از طرف دیگر، احتمال شکستن تارهای 
از استحمام  افرادی که بالفاصله بعد  مو در 
موهایشان را با سنجاق یا انواع کلیپس های مو 
جمع می کنند، بیشتر خواهد بود. بنابراین توصیه 
می شود که همیشه موهایتان را در ُشل ترین 
حالت ممکن و با نرم ترین وسایل نگهدارنده  

مو جمع کنید.
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بیشتر ما طی چند سال اخیر حداقل 
یک بار با تبلیغات لیزر موهای زائد 
مواجه شده ایم و بعضی از ما هم این 
کار را حداقل یک بار امتحان کرده ایم. 
یکی از مهم ترین و بهترین ویژگی های لیزر موهای 
زائد این است که می تواند برای مدت زمان طوالنی ای 
ماندگار باشد و حتی دائمی شود، البته به این شرط که 
همه چیز به درستی و به موقع انجام شده باشد. برای اینکه 
اثربخشی لیزر موهای زائد را به حداکثر برسانید، باید 
دستورالعمل های متخصصان پوست ومو را در این زمینه 
دنبال کنید و حتما جلسات منظم برای لیزر موهای زائد 
را پیگیری کنید. البته عوامل دیگری هم در این زمینه 
نقش دارند. در این مقاله با جزئیات بیشتری درباره این 

موضوع آشنا خواهیم شد. 

مدت زمان ماندگاری لیزر موهای زائد 
چقدر است؟ 

تاثیرات نهایی لیزر موهای زائد می توانند ماندگاری 
طوالنی مدتی داشته باشند، اما روش لیزر موهای زائد 
اساسا در گروه روش هایی که با یک جلسه انجام می شوند 
و به پایان می رسند، قرار نمی گیرد. بنابراین هر فرد برای 
طوالنی تر کردن ماندگاری لیزر موهای زائد یا حتی دائمی 
کردن آن باید حداقل 5 جلسه لیزردرمانی یا حتی بیشتر 
را پیگیری کند. پس از انجام دادن صحیح و به موقع 
5 تا 6 جلسه لیزردرمانی، بیشتر افراد تا چندین سال 

دیگر با موهای زائد مواجه نمی شوند. 
رشد دوباره موها بیشتر از همه در ناحیه صورت اتفاق 
می افتد، مخصوصا در قسمت های چانه و گردن. این اتفاق 
در میان خانم هایی که در سن یائسگی قرار دارند، بیشتر 
بروز می یابد، زیرا وقتی سطح استروژن در بدن کمتر 

می شود، سطح تستوسترون می تواند باال برود و همین 
روند به شکل گیری و رشد بیشتر موها منتهی می گردد. 
موهای بدن هم می توانند دوباره رشد کنند و این اتفاق 
عمدتا در قسمت های بازوها، ساق پاها، قفسه سینه و 
شکم مشاهده می شود. معموال وقتی که موها دوباره رشد 

می کنند، نازک تر از قبل هستند و تراکم کمتری نسبت 
به قبل از لیزر موهای زائد دارند. البته متخصصان 
پوست ومو می گویند که ماندگاری نتایج نهایی لیزر 
موهای زائد، از فردی به فرد دیگر متفاوت است. 

چه عواملی در ماندگاری لیزر 
موهای زائد تاثیرگذار هستند؟

ممکن است که بعضی از موها به طور طبیعی و 
به مرور زمان دوباره رشد کنند و به همین دلیل هم 

پیگیری جلسات لیزردرمانی ترمیمی )1 تا 2 بار در 
سال( توصیه می شود. اما جدای از رشد طبیعی و قابل 
پیش بینی موها، عوامل دیگری هم هستند که می توانند 

سرعت رشد دوباره موها را افزایش دهند. 

پیامدهای  می توانند  هورمونی  تغییرات  هورمون ها: 
مختلفی برای رشد دوباره موها پس از لیزر موهای 
زائد داشته باشند. برای مثال، کسی که ابتدا لیزر موهای 
زائد را انجام می دهد و سپس باردار می شود، احتماال 
بعد از زایمان به یک جلسه ترمیمی نیاز دارد. یا مثال 
 )PCOS( افراد مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک
ممکن است بعد از لیزر موهای زائد با رشد ناگهانی 

موها در ناحیه صورت مواجه شوند. 
افرادی که از قرص های ضدبارداری استفاده می کنند 
هم ممکن است با تفاوت هایی مواجه شوند. درواقع 
بعضی از این افراد با مصرف قرص های ضدبارداری 

دچار نوسانات هورمونی خاصی نمی شوند، اما بعضی از 
آنها واقعا نوسانات هورمونی شدیدی را تجربه می کنند، 
درحالی که همین اتفاق به رشد دوباره موها پس از لیزر 

موهای زائد منتهی می شود. 
پوست و رنگ موها: لیزر موهای زائد مستقیما باید 
مالنین پوست را هدف بگیرد. بنابراین این لیزردرمانی 
معموال برای افراد دارای پوست روشن و موهای تیره، 
بهترین نتایج را به همراه دارد. درواقع افراد دارای پوست 
روشن و موهای تیره، بهترین گزینه برای لیزر موهای 
زائد هستند، زیرا دستگاه لیزر می تواند موهای زائد آنها 
را بدون آسیب رسانی به پوست هدف بگیرد. تیره تر 
شدن پوست، خطر سوختگی پوست را افزایش می دهد 
و داشتن موهای روشن هم می تواند اثربخشی نهایی 

لیزر موهای زائد را کاهش دهد. 

البته معنای چنین توضیحاتی، این نیست که لیزر موهای 
زائد برای رنگ های پوستی مختلف و رنگ های موی 
مختلف به نتیجه نمی رسد، زیرا پیشرفت های اخیر در 
عرصه تکنولوژی لیزر باعث شده اند که دستگاه های 
جدیدتر عملکرد بسیار بهتری در میان پوست های تیره تر 

و موهای روشن تر داشته باشند. 
وضعیت فولیکول موها: اگر فولیکول موها در فرایند 
لیزر موهای زائد تخریب شود، اثرات لیزردرمانی 
دائمی خواهند بود. اگر فولیکول موها آسیب ببیند 
اما تخریب نشود، فولیکول موها می تواند دوباره 
ترمیم شود و درنتیجه موها نیز می توانند دوباره رشد 
اتفاقی رخ بدهد و موها  کنند. معموال اگر چنین 
دوباره رشد کنند، اساسا موهای رشدکرده روشن تر 

و نازک تر از قبل خواهند بود.

 ترجمه: 
یوسف 
صالحی

آیا لیزر موهای زائد می تواند برای همیشه ماندگار باشد؟ 

شماره هشتصدوهشتادوسه   بیست ونه بهمن هزار و چهارصدویک

  آیا راهکارهایی برای ماندگاری بیشتر لیزر موهای زائد وجود دارد؟ 
اگر واقعا می خواهید که لیزر موهای زائد ماندگاری باالیی داشته باشد، حتما باید در این زمینه 
براساس دستورالعمل متخصصان پوست ومو عمل کنید و حتما جلسات منظم لیزر موهای زائد 
را طبق برنامه و به درستی دنبال کنید. رعایت نکات زیر هم می تواند ماندگاری بیشتر یا حتی 

دائمی شدن لیزر موهای زائد را ممکن کند: 
 قبل از هر جلسه لیزر موهای زائد اجازه دهید که موها حداقل 1 سانتی متر رشد کنند. بنابراین 
از حدود 4 تا 6 هفته قبل از جلسه لیزر موهای زائد باید از هر گونه دستکاری این موها یا 

تراشیدن آنها خودداری کنید. 
 در یک هفته منتهی به جلسه لیزر موهای زائد حتما از محصوالتی که می توانند به سد دفاعی 
پوست آسیب برسانند، دوری کنید. اسکراب ها و دیگر محصوالت حاوی ترکیبات الیه بردار 

مانند اسیدهای آلفاهیدروکسی و رتینوئیدها شامل این موارد می شوند. 
لیزر  به جلسه  منتهی  ماه  یک  در  و  کنید  استفاده  از محصوالت ضدآفتاب  هرروز   
موهای زائد حتما استفاده از ضدآفتاب را با دقت دنبال کنید و حتما چند بار در روز از 

ضدآفتاب کمک بگیرید. 
باید پوستتان را تمیز کنید و بدون استفاده از هرگونه  لیزردرمانی،   در روز جلسه 
مراجعه  پزشک  به مطب  و...  دئودورانت ها  لوسیون ها،  پوستی،  ضدآفتاب، روغن های 
کنید. استفاده از این محصوالت در چنین شرایطی می تواند مانعی اضافی میان لیزر و 

پوست بدن شما به وجود بیاورد.

تاثیرات نهایی لیزر موهای زائد می توانند تاثیرات نهایی لیزر موهای زائد می توانند 
ماندگاری طوالنی مدتی داشته باشند، اما ماندگاری طوالنی مدتی داشته باشند، اما 

روش لیزر موهای زائد اساسا در گروه روش لیزر موهای زائد اساسا در گروه 
روش هایی که با یک جلسه انجام می شوند روش هایی که با یک جلسه انجام می شوند 

و به پایان می رسند، قرار نمی گیرد. و به پایان می رسند، قرار نمی گیرد. 
بنابراین هر فرد برای طوالنی تر کردن بنابراین هر فرد برای طوالنی تر کردن 

ماندگاری لیزر موهای زائد یا حتی دائمی ماندگاری لیزر موهای زائد یا حتی دائمی 
کردن آن باید حداقل کردن آن باید حداقل 55 جلسه لیزردرمانی  جلسه لیزردرمانی 

یا حتی بیشتر را پیگیری کندیا حتی بیشتر را پیگیری کند


