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 آنچه در این مقاله می خوانید

کنیم. لوازم بهداشتی مختلف نیز برای جوانسازی پوست ما ای زیبا تالش میی ما برای زیبا به نظر رسیدن و داشتن چهرههمه

استفاده از شود؛ بنابراین بهتر است با شوند. البته امروزه با گذشت زمان، بیشترین تغییر و اثر پیری در صورت دیده میتهیه می

 .و بازگشت جوانی با ما همراه باشید پوست چروک و چین رفع های جوانسازی پوست برای سالمت خود تالش کنیم. برایروش

 اصول جوانسازی پوست
آرایشی بهداشتی کنیم. این نکات شامل استفاده از لوازم برای داشتن پوستی سالم و شفاف، بهتر است از نکات خاصی پیروی 

پردازیم. البته پیشنهاد ما به های حفظ جوانسازی پوست میها و راهباکیفیت و اصول پاکیزگی پوست است. در ادامه به این روش

 .ار دهیدها قرهای خانگی را به جای آنشما این است که از لوازم آرایشی به ندرت استفاده کنید و ماسک

 بهداشتی اصول حفظ با پوست جوانسازی
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ای برای افزایش دانش فردی وجود دارد. امروزه به خاطر مشاغل کاری گسترده و تعامل زیاد با ابزارهای فنّاوری، منابع گسترده

ن بهتر است با رعایت کننده باشد؛ بنابرایتواند تا حدودی گمراهای نیز میهای گفتاری و تجربهالبته گاهی اوقات وجود تناقض

 :پردازیمای از این اصول میاصول بهداشتی استاندارد، برای جوانسازی پوست خود تالش کنیم. در این قسمت به نمونه

 جوانسازی پوست با دوری از نور خورشید

های شود. رانندهشما میارتباط زیاد با نور خورشید و در تماس بودن با نور مستقیم خورشید، باعث از بین رفتن شادابی پوست 

زمان طوالنی در معرض نور خورشید قرار دارند. اگر به هر های رایج افرادی هستند. این افراد در مدتکامیون یکی از نمونه

 .بروید سبوتاک و ژل تزریق دلیل دچار چین و چروک پوست شدید به دنبال

ترین تواند سادهگونه مشاغل بهتر است به محافظت از پوست خود بیشتر توجه کنند. وجود حفاظی برای پوست میبنابراین این

کننده باشد. سایر افراد نیز در فصل تابستان طبق توصیه پزشکان بهتر است زیاد در معرض نور خورشید قرار نگیرند. کمک

 .شودهای فراوان و کاهش اثر مواد بهداشتی برای جوانسازی پوست میاعث لکهتابش مستقیم اشعه بر پوست ب
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 پوست منظم شستشوی با پوست جوانسازی

های مشخصی به شستشوی پوست خود اقدام کنید. بهتر است با آگاهی از نوع پوست خود و مشورت با پزشک، روزانه در زمان

ی خشک و میانه دفعات شستشوی متفاوتی دارند. از سویی دیگر حتی مایع هاهای چرب نسبت به پوستبه این صورت که پوست

 .های چرب و خشک نیز متفاوت استشستشوی خاص برای پوست

های بنابراین حتماً با پزشک خود مشورت کنید تا از مواد بهداشتی مناسب برای شستشوی پوست استفاده کنید. استفاده از ماسک

تواند از کند. مشورت با پزشک تا حدود زیادی میپر ویتامین نیز به جوانسازی پوست کمک می های مختلف وبهداشتی یا میوه

مشکالت بعدی جلوگیری کند؛ زیرا نوع صابون پیشنهاد شده برای شستشوی پوست برای افراد پوست خشک یا پوست چرب 

 .کامالً متفاوت است

 جوانسازی پوست با خواب منظم

برای حفظ جوانسازی پوست داشتن خواب منظم است. پوست ما در طول روز اشعه و فشارهای زیادی ها ترین راهیکی از اصلی

کند؛ بنابراین در شب و ساعت خاموشی بهتر است با آرامش بیشتری به خواب برویم تا امکان استراحت برای پوست را تحمل می

 .را فراهم کنیم

روز برای ترین نکات برای داشتن خوابی راحت است. خواب شبانهاصلیخواب و آرامش و سکوت آن از تاریک بودن اتاق

ساعت است. داشتن خواب شبانه نیز برای تعادل سیستم بدن و تمرکز بیشتر در کارهای روزانه الزامی  7تا  6ساالن بین بزرگ

 .است

 جوانسازی پوست و داشتن تغذیه مناسب

ذاهای بسیار تند و بسیار شور عالوه بر افزایش فشارخون و قند خون شما، باعث تغذیه از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. غ

ای نیز با داشتن مواد مصنوعی فراوان، برای های کارخانهشود. غذاهای مصنوعی و شکالتحذف شادابی پوست نیز می

 .تان مضر هستندسالمتی

شود؛ بنابراین حتماً با دید بدن و جذب مواد غذایی ناسالم میاز سویی دیگر، خوردن زیاد فست فودها در هفته نیز باعث خستگی ش

ای بدون لکه و داشتن برنامه غذایی سرشار از ویتامین و پروتئین، به جوانسازی پوست خود کمک کنید. به این صورت، چهره

 .پوستی صاف خواهید داشت



 

 جوانسازی پوست و مصرف آب کافی

رسانی نیز تواند تا حدود زیادی به جوانسازی پوست شما کمک کند؛ زیرا روند خوننوشیدن آب به میزان الزم در روز می

دار روید، مانند بانوان خانهگیرد؛ بنابراین اگر شاغل هستید و سرکار میتر انجام میتر شده و دفع مواد زائد از بدن راحتآسان

توانید با هر تشنگی، سالمت پوست ید. به این صورت میعزیز، حتماً بطری آب برای مصرف روزانه در مقابل میز تان قرار ده

 .خود را نیز تضمین کنید

 جوانسازی پوست و تغییر سبک زندگی

داشتن تغذیه مناسب و دوری از غذاهای فست فودی تنها بخشی از تغذیه مناسب و سالم است. غذاهای صنعتی و مصرف زیاد 

تری برای خود شوند؛ بنابراین حتماً سعی کنید سبک زندگی سالممیها نیز باعث چروک و مشکالت پوستی شکالت و شوری

هوله بپردازیم. ولی با خرید میوه و تنقالت سالم، سالمتی خود را برای ی ما درآمد کافی داریم که به خرید هلهانتخاب کنید. همه

 .کنیمچندین سال بیمه می



 جوانسازی پوست با محصوالت آرایشی بهداشتی استاندارد
ای درست برای مخاطب این بخش فقط بانوان و دختران عزیز نیستند. امروزه آقایان نیز برای حفظ زیبایی پوستشان باید به شیوه

شده است. رعایت این نکات عالوه بر حفظ حال در ادامه توضیحاتی در این مورد بیانی خود استفاده کنند. بااینپیرایش چهره

 .کندزان انرژی و انگیزه شما را نیز بیشتر میشادابی و طراوت پوست شما، می

 

 جوانسازی پوست با محصوالت آرایشی متناسب با پوست

تواند کمک مفیدی برای شما باشد. با تعیین درجه خشکی یا چربی پوست شما، پزشک پزشک متخصص پوست در این زمینه می

شود تا از . زمان و میزان استفاده از این لوازم بهداشتی نیز ذکر میآرایش بهداشتی مجاز را توصیه کندای از لوازمتواند نمونهمی

 .خطرات بعدی جلوگیری شود

آرایشی تواند در انتخاب لوازمآرایشی با داشتن تاریخ انقضا و برچسب سالمت محصول تا حدود زیادی میاستاندارد بودن لوازم

قیمت و تاریخ گذشته باعث از بین رفتن روند هداشتی ارزانآرایشی بمناسب برای حفظ سالمتی پوست موثر باشد. لوازم

 .شودجوانسازی پوست شما می



 جوانسازی پوست و مراجعه منظم به پزشک متخصص

تواند در این زمینه مفید باشد؛ اما چون این دانش بر اساس تجربه وجود دانش طبی تجربی بین پزشکان طب سنتی تا حدودی می

شود اما زشک متخصص پوست نیز باشید.با گذشت زمان و افزایش سن پوست ما ناخودآگاه پیر میاست بهتر است تحت نظر پ

توان تا حدودی این زمان را به تعویق انداخت. امتحان کردن مواد آرایشی مختلف بر روی پوست دست و صورت تنها باعث می

 .ناپذیر خواهد بودهای جبرانخسارت

 کالم پایانی

توانید به جوانسازی پوست خود کمک کنید. شده و رعایت کردن روند بهداشتی برای سالمت پوست، میبا رعایت نکات ذکر 

کند؛ بنابراین برای جوانسازی پوست خود با ای و کار بلد نیز تا حدود زیادی راه را برایتان آسان میمشورت با پزشکی حرفه

 .آرایشی بهداشتی استاندارد اقدام کنیدفاده از لوازمای شامل روش سبک زندگی سالم و استای دقیق و حرفهبرنامه

 


