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به جای خط چشم سرمه 
بزنید

برای  خانم ها  پیش  سال  هزاران 
ابروی  و  چشم  جذابیت  افزایش 
خود از پودر سنگ سرمه استفاده 
می کردند و با کمک یک شاخه نازک 
یا میله  بسیار نازک فلزی پودر نرم شده 
سنگ سرمه را به ابروها و چشم ها 
می کشیدند. پودر سرمه درست همان 
کاری را می کرد که خط  چشم های 
دکتر  گفته  به  می کند.  امروزی 
محمد فصیحی دستجردی، محقق 
طب سنتی، بهترین سرمه از سنگ 
اثمد است که به آن »سنگ مکه« هم 
اثمد  سنگ  بهترین  ولی  می گویند 
مربوط به ایران و اطراف اصفهان بوده 
که اکنون دیگر از آن اثری نیست.

به جای رژلب شیمیایی گل 
محمدی و آب چغندر را 

امتحان کنید
در طب سنتی توصیه درمانی درمورد 
رنگ لب ها یا گونه نداریم، اما اگر 
مایلید می توانید با ترکیب یک چهارم 
فنجان موم، یک چهارم فنجان روغن 
کرچک و 2 قاشق غذاخوری روغن 
این  بسازید.  طبیعی  رژلب  کنجد 
مواد را با هم ترکیب کنید و روی 
حرارت غیرمستقیم بگذارید. برای 
رنگ آمیزی آن می توانید آب چغندر 
در  را  آن  و  کنید  اضافه  آن  به  را 
یخچال بگذارید تا به خوبی ببندد. 
می توانید از گلبرگ های گل محمدی 
هم استفاده کنید. آنها را بکوبید و با 
کمی روغن نارگیل به لبتان بزنید.

به جای ادکلن و مام، 
شیرین بیان بزنید

و  عطرها  از  استفاده  جای  به 
صنعتی  خوشبوکننده  اسپری های 
از اسپری گیاهی شیرین بیان استفاده 
کافی  اسپری  این  تهیه  برای  کنید. 
است 50 گرم شیرین بیان را درون 
3 لیوان آب بجوشانید تا 1/5 لیوان 
از آب آن باقی بماند. بعد از آماده 
شدن جوشانده را صاف کنید و اجازه 
دهید خنک شود. این جوشانده را 
درون ظرفی که قابل اسپری کردن 
باشد، بریزید و روزی 3  بار آن را 
به بدن به ویژه بخش هایی که بیش 
از همه عرق می کند، اسپری کنید.

به جای رنگ شیمیایی حنا 
بگذارید

در طب سنتی ایرانی رنگ کردن مو و 
از بین بردن آثار پیری از چهره توصیه 
شده است. برای این کار به توصیه 
دکتر فصیحی، از رنگ موی مشکی 
که از پوست گردو تهیه شده می توان 
رنگ  کرد. حنا شایع ترین  استفاده 
سنتی است که عالوه بر استحکام 
پوست، نوعی رنگ ناخن و پوست 

و مو محسوب می شده است.

به جای مرطوب کننده 
روغن بنفشه استفاده کنید

برای مرطوب نگه داشتن و لطافت 
پوست از روغن گل بنفشه کمک 

بگیرید.
روشور یا سفیداب با برداشتن یک 
الیه از پوست هم سودای بدن را 
کاهش می دهد و هم یک الیه بردار 

مالیم است.

به جای شیرپاک کن ها 
روغن نارگیل بزنید

برای پاک کردن آرایش های شیمیایی 
از روی صورتتان می توانید از روغن 
نارگیل استفاده کنید. این روغن غیر 
از اینکه آرایش صورت شما و حتی 
ضدآب ها را هم پاک می کند، خواص 

درمانی فوق العاده ای دارد.

به جای ژل روغن سیاهدانه 
بزنید

قدیم  مردان  آرایش های  از  یکی 
روغن زدن به مو بود که مانند ژل 
زدن امروزی است. روغن سیاهدانه 
باعث سیاهی مو و روغن بادام باعث 

استحکام مو می شود.

27مد و زیبایی

نشان  بررسی ها  و  »آمار 
می دهد بيش از 800 ماده 
شيميايي در مواد آرايشي 
و عطرهاي صنعتي وجود 
باعث  مواد  اين  از  مدام  استفاده  و  دارد 
مي شود به مرور اين مواد جذب بدن شود. 
جذب اين مواد به طور حتم در بدن عارضه 
ايجاد مي كند. مهم ترين مساله ابتال به سرطان 
است. مواد نگهدارنده موجود در محصوالت 
كه  هستند  تركيب هايي  مهم ترين  آرايشي 
بيماري مي شوند. كارابن ها و  بروز  باعث 
فتاالت ها ارتباط مستقيمي با رشد تومورهاي 
سرطاني دارند و ديده شده خانم هايي كه 
بيشتر  مي كنند،  استفاده  زياد  مواد  اين  از 
دچار سرطان پستان مي شوند. سازمان مبارزه 
با سرطان آمريكا نشان داده در نمونه هاي 
گرفته شده از سرطان پستان ماده كارابن وجود 
بررسي هاي  به  نياز  اين مسائل  البته  دارد. 
قوي تری دارد. غير از سرطان ها، استفاده از 
مواد آرايشي به خصوص در كساني كه از سن 
پايين مصرف اين مواد را شروع مي كنند، خطر 
پيري زودرس به دنبال دارد و دليل آن هم 
نرسيدن اكسيژن  كافي به پوست است. مواد 
آرايشی تغييراتي در پوست ايجاد مي كنند 
كه عامل چروكيدگي، به خصوص در ناحيه 
پيشاني و خط خنده و اطراف چشم است. 
حساسيت از عوارض عمومي مواد آرايشي 
به خصوص مواد تقلبي و غيراستاندارد است. 
تورم، تاول، سوزش، خارش، سوزن سوزن 
شدن و كهير، لك و آكنه از عوارض اين 
مواد است.« اينها بخشي از صحبت هاي دكتر 
محمدعلي نيلفروش زاده متخصص پوست 
و رئيس انجمن متخصصان پوست  و موي 
مي توانيد  مطلب  ادامه  در  كه  است  ايران 

مشروح آن را بخوانيد.

: آيا می توان به برندهای معروف 
اطمينان كرد؟

محصول های  تولیدکننده  شرکت های  تمام 
و  مطمئن  محصولی  می  خواهند  آرایشی 
باکیفیت تولید کنند. معموال برندهای بزرگ 
و معروف تحت نظارت های دقیقی هستند و 
روال کار این گونه است که تمام ترکیب های 
و  بررسی  آزمایشگاه  در  آنها  استفاده  مورد 
آزمایش  هورمونی  گیرنده های  بر  آنها  تاثیر 
 شود. در صورتی که ترکیبات استفاده شده در 
فرموالسیون مواد آرایشی سرطان زا یا اختالل گر 
سیستم غدد درون ریز باشد، فورا وارد فهرست 
سیاه می شود. این شرکت ها معموال زیر نظر 
گروه های تحقیقاتی و سم شناسی هستند و اگر 
محصولی مورد شک قرار بگیرد، فرموالسیون 
و تمام ترکیب های موجود در آن ماده آزمایش 

می شود تا ایمنی دوز ترکیب های استفاده شده 
تایید شود. بسیاری از گردانندگان شرکت های 
آرایشی نیز خود به این مسائل احترام می گذارند 
نمی کنند  مصرف  را  ممنوعه  ترکیب های  و 
چون پیشرفت آنها در گرو اعتماد مردم است. 
امروزه تنها 40 درصد محصول های آرایشی 
حاوی مواد سمی است اما واضح است که 
به مرور و با پیشرفت  علم بر فهرست مواد 
سمی افزوده می شود و این مواد باید از روند 

تولید حذف شوند.
: چطور مطمئن شويم تركيب های 
مضر در محصول های آرايشی حذف شده 

است؟
محصول های  تولیدکننده  شرکت های  تمام 
فرموالسیون  موظفند  بهداشتی  و  آرایشی 
قید  بسته بندی  روی  را  محصول ها  کامل 
از  بسیاری  بسته بندی  روی  هنوز  البته  کند. 
یا   DEP ترکیب های  می  توانید  محصول ها 
پارابن را ببینید. انگشت اتهام در حال حاضر 
است.  رفته  نشانه  این محصول ها  به سمت 
مشکل اینجاست که گاهی جایگزین کردن ماده 
دیگری به جای ترکیب های مضر بسیار سخت 
است. مثال به جای MIT که نوعی نگهدارنده 
بسیار حساسیت زا بود، پارابن ها جایگزین شد 
اما حتی همین ترکیب   هم مشکوک به نظر 

می  رسد و در حال حاضر جایگزین دیگری 
برای آن وجود ندارد. 

: محصوالت ارگانيك قابل اعتمادتر 
هستند؟

محصوالت آرایشی ارگانیک قدمتی 2 هزار ساله 
دارد. از قرن 20 به بعد است که کارخانجات 
لوازم آرایش شیمیایی راه اندازی شدند به مرور 
طرفداران محصوالت ارگانیک کم شد اما پیش 
از آن تمام خانم ها از گیاهان و ترکیبات طبیعی 
برای زیباتر شدن کمک می گرفتند. در مصر 
حضرت  میالد  از  قبل  سال  هزار   3 باستان 
مسیح)ع( زنان روغن های گیاهی مانند پالم، 
روغن زیتون و گردو را با گیاهان معطر مخلوط 
و از آن برای محافظت از پوست خود در برابر 
آفتاب و پیشگیری از چین وچروک استفاده 
باستان  می کردند. در دست نوشته های یونان 
یاس  و گل  با مصرف گالب  رابطه  در  نیز 
یافت  مطالبی  چین وچروک ها  کاهش  برای 
روشن  پوستی  داشتن  رم  در  است.  شده 
زنان  دلیل  همین  به  بود.  زنان  زیبایی  نماد 
آمیدون برنج را با کارمین مخلوط می کردند 
و به پوستشان می زدند. برای حفظ زیبایی و 
طراوت پوست صورت هم ماسک هایی از جو 
و پیاز و عسل درست می کردند. آب انگور 
نیز به دلیل خواص ضدپیری میان زنان این 

سرزمین طرفداران بسیاری داشت .به مرور با 
گذر از قرون وسطی و اتمام قرن 19 با ایجاد 
کارخانجات صنعتی استفاده از مواد شیمیایی 
در لوازم آرایشی و محصوالت شستشو رواج 
یافت و به دلیل استفاده راحت تر و تنوع بیشتر 
این مواد جایگزین مواد طبیعی شد. در قرن 
21 با شناسایی عوارض ناشی از مصرف مواد 
آرایشی شیمیایی بر پوست و ارگان ها برخی 
برندها که پیش از آن نیز محصوالت آرایشی 
خانگی عرضه می کردند محصوالت آرایشی 
ارگانیک را در قالب برند وارد بازار کردند. 
در سال 2002 میالدی استانداردی با عنوان 
COSMOS-Standard برای این برند ها 
در نظر گرفته شد و از سال 2009 میالدی تعداد 
شرکت های تولید کننده محصوالت ارگانیک 

روزبه روز افزایش یافت.
آرايشی  محصوالت  بايد  چرا   :

ارگانيك استفاده كنيم؟
زنبور  موم  از  ارگانیک  محصوالت  بیشتر 
اسانس گل ها  و  گیاهی  و روغن های  عسل 
و ادویه جات یا پیگمنت های معدنی ساخته 
شده اند و حاوی ترکیباتی با منشاء نفتی مثل 
روغن های معدنی، سیلیکون، نیترات و فلزات 
سنگین و... نیستند. این مواد که به وفور در مواد 
آرایشی کالسیک یافت می شوند، مسمومیت زا 

هستند. ترکیبات شیمیایی برخالف تصور عامه 
مردم در سطح پوست باقی نمی مانند و جذب 
الیه های عمقی تر شده و در بدن ذخیره می شوند. 
ترکیبات  شیمیایی،  ترکیبات  با  مقایسه  در 
اسیدهای  و  گیاهی  مانند روغن های  طبیعی 
چرب موجود در مواد آرایش ارگانیک روی 
بافت هیدرولیک سطحی پوست تاثیر مثبت 
می گذارند و سبب نرمی و لطافت می شوند. 
نیترات  سیلیکون،  شیمیایی،  نگهدارنده های 
آرایشی  مواد  در  موجود  سنگین  فلزات  و 
کالسیک تجمع ویتامین C را در بدن کاهش 
می دهند، سبب تخریب پروتئین های سلولی 
می شوند و متابولیسم سلولی را کند خواهند 
 کرد. پاروکسینزوات هم ترکیبی شیمیایی است 
که به شدت محرک پوست و چشم است و 
باعث حساسیت های تماسی می شود. ترکیبات 
رنگی مخصوصا آنهایی که در رژلب استفاده 
و توسط خانم ها بلعیده می شود نیز برای افراد 
مبتال به آسم، اگزما و افراد حساس به آسپیرین 
مضر است. این ترکیبات از جمله دالیل ابتالی 
کودکان به بیش فعالی، سردردهای شدید، تاری 
 دید، ریزش اشک و آب ریزش بینی  شناخته 
شده است. مواد آرایشی ارگانیک در مقایسه 
با مواد آرایشی کالسیک، ترکیبات شیمیایی 
به  کمتری  آسیب  درنتیجه  و  دارند  کمتری 
پوست می رسانند و برای پوست مغذی ترند. 
بررسی های بسیاری نشان داده با حذف بسیاری 
از مواد شیمیایی مخصوصا مواد شیمیایی نفتی 
ناراحتی های پوستی از جمله آکنه، درماتیت 
کاهش  حساسییت ها  و  التهاب ها  تماسی، 

می یابد.
به گفته محققان، اپیدرم ساالنه بیش از 2 کیلوگرم 
ترکیبات آرایشی را به خود جذب می کند و 
این موضوع بر سالمت افراد تاثیر منفی دارد. 
این ترکیبات نه تنها سالمت بشر، بلکه سالمت 
سیاره زمین را هم تهدید می کنند. فتاالت ها 
درنهایت می توانند وارد آب رودخانه ها، دریاها 
و حتی شیر گاوها و بدن ماهی ها شوند. در 

 World Wide سال 2006 میالدی سازمان
Fund for Nature پس از آزمایش روی 
اعالم  اروپا  در  رفته  فروش  به  غذایی  مواد 
کرد میزان فتاالت های یافت شده در گوشت، 
شیر، مواد لبنی و حتی گوشت ماهی ها، بسیار 
باالست. این ترکیبات باعث بروز اختالالت 

هورمونی، حساسیت و آسم می شوند.
: هنگام خريد مواد آرايشی ارگانيك 

بايد به چه نكاتی توجه كرد؟
بهترین نوع مواد آرایشی ارگانیک آنهایی هستند 
که 95 درصد ترکیبات طبیعی و کمتر از 10 
درصد افزودنی و نگهدارنده شیمیایی دارند. 
مواد آرایشی ارگانیک حاوی رنگدانه، اسانس 
و... شیمیایی نیستند و تماما از ترکیبات طبیعی 
به دست آمده اند. در مواد آرایشی کالسیک 
معموال از پارابن برای نگهداری استفاده می شود 
اما بررسی های بسیاری نشان داده این مواد برای 
سالمت مضر است و به گفته محققان دانشگاه 
ریدنیگ در سال 2004 میالدی، می تواند منشاء 
ابتال به سرطان پستان باشد. در این تحقیق 
20 تومور سرطان پستان مورد بررسی قرار 
گرفت و مشخص شد 18 مورد حاوی پارابن 
است. هنگام خرید محصوالت ارگانیک باید به 
ترکیبات ماده آرایشی نگاهی بیندازید. در یک 
محصول باکیفیت حداقل بیش از 75 درصد 
ترکیبات تشکیل دهنده باید طبیعی باشد. به 
تاریخ انقضا نیز توجه کنید. در صورتی که تاریخ 
انقضا یک ساله است؛ یعنی کیفیت ماده آرایشی 
ارگانیک پایین و حاوی مواد نگهدارنده  های 
شیمیایی مانند فتاالت هاست. گرچه تمام لوازم 
ارگانیک مواد نگهدارنده دارند، آن گروه که 
تاریخ انقضای 6 تا 9 ماهه دارند حاوی مواد 

نگهدارنده شیمیایی کمتری هستند.
و  كنترل  تحت  اين محصوالت   :

نظارت هستند؟
درست است که پایه لوازم آرایش ارگانیک 
مواد طیبعی است، این موضوع بهانه ای برای 
فرار از نظارت نیست. در لوازم آرایش ارگانیک 
از ترکیبات گیاهی استفاده شده و برخالف 
مواد آرایشی کالسیک نظارت ها باید دقیق تر 
باشد. کنترل از مزرعه و از بخش  کشاورزی 
که در آن ترکیبات اولیه به عمل می آید، شروع 
می شود. در اروپا و آمریکا استانداردهای خاصی 
به برند های تولید کننده محصوالت ارگانیک 
داده می شود که نشانه کیفیت و سالمت این 

محصوالت است.
ارگانيك  آرايشی  مواد  چرا   :

گرانقيمت تر هستند؟
الزاما همیشه این طور نیست ولی به طور حتم 
از  گرانقیمت تر  باکیفیت  طبیعی  ترکیبات 
ترکیبات شیمیایی هستند. امروزه شعار »مصرف 

کمتر اما باکیفیت تر« طرفداران بیشتری دارد.

هشدار دكتر محمدعلي نيلفروش زاده متخصص پوست درباره تركيبات مضر محصوالت آرايشي

آرايش زياد، پيري زودرس مي آورد!
غير از سرطان ها، 
استفاده از مواد 
آرايشي به خصوص 
در كساني كه از سن 
پايين مصرف اين مواد را شروع 
مي كنند، خطر پيري زودرس به 
دنبال دارد و دليل آن هم نرسيدن 
اكسيژن  كافي به پوست است. 
اپيدرم ساالنه بيش از 2 كيلوگرم 
تركيبات آرايشی را به خود جذب 
می كند و اين موضوع بر سالمت 
افراد تاثير منفی دارد

شماره ششصدوشصت وهفت  بیست ودو اردیبهشت نودوهفت

مواد طبيعی را جايگزين مواد شيميايی كنيد

 سمیه 
مقصودعلی

شماره 1219 27 اردیبهشت 1397
6


