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بهداشت فردي،مواد ضدعفونی کننده استرلیزاسیون و تفاوت آن با ضدعفونی کردن
باشد، که در رعایت بهداشـت عمـومی همـه افـراد بـه نـوعی       بهداشت به دو صورت عمومی و فردي می

نظافت فـردي نیـز از وظـایف    . اي سالم داشته باشندظفند، نکات بهداشتی را رعایت نموده، تا جامعهمو
از آن جا که در سالن آرایشگاه، ارتباط بسـیار نزدیـک اسـت، بـراي     . شودبهداشتی هر فرد محسوب می

.باشدجلوگیري از امراض گوناگون، رعایت بهداشت فردي و بهداشت عمومی الزم و ضروري می
در نظر نگرفتن اقدامات بهداشتی توصیه نشده در پیرایشگري، خالف قانون محسوب شـده و پیرایشـگر   

.شودمتخلف تلقی می
شرایط مناسب محیط کار

.محیط کار باید کامالً ضدعفونی شود و آب مصرفی باید سالم باشد-
قفسه، ویترین و کمـد  .تشو باشددیوار و کف سالن باید کامالً تمیز، از جنس مقاوم، صاف و قابل شس-

.متر نباشدسانتی20تر ازها از زمین کمآنکار قابل نظافت بوده و فاصله
.سطل زباله داراي درپوش، قابل حمل و به تعداد کافی در سالن موجود باشد و به موقع تخلیه شود-
.وضع و تعداد دستشویی مناسب بوده و سیستم فاضالب بهداشتی باشد-
.ي شخصی استفاده نموده و داراي کارت معاینه باشدهرفرد از صابون و حوله-
.هاي اولیه و کپسول اطفائ حریق در دید عموم نصب شودي کمکجعبه-
.لوازم برقی قبل از استفاده باید کنترل شودکلیه -

استرلیزاسیون و تفاوت آن با ضدعفونی
:آلودگی زدایی1متد

به خاطر داشته باشید کـه وقتـی نظافـت        . نظافت و ضدعفونی: ي دو مرحله استآلودگی زدایی دارا
ها از ابزار، وسایل و تجهیزات از طریق شستشو با صابون مـایع، آب گـرم و بـا    کنید باید همه آلودگیمی

. استفاده از نظافت و ضدعفونی و تمیزکاري همه لوازم را مورد توجه قرار دهید
به نوبه خود این کار باعث . یابد که، سطح به طور مناسب تمیز شده باشدهش میوقتی آلودگی سطح کا

زا از سـطوح ابزارهـا و تجهیـزات از    ها و عوامل بیماريتر آلوده کنندهبیش. شودکاهش خطر عفونت می
این که چرا نظافت حـائز اهمیـت اسـت، بخشـی از ضـدعفونی      . رودطریق تمیزکردن مناسب از بین می

.و تجهیزات استابزارها 
آلودگی زدایی2متد 
واژه استرلیزه اغلب به طـور ناصـحیح   . نظافت و استریل کردن:آلودگی زدایی دو مرحله دارد2متد 

.مورد استفاده است
-ها را تخریب مـی استرلیزه کردن فرایندي است که به طور کامل همه موجودات میکروبی مانند، هاگ

.کند
گیرند که موسوم به استریل بـا  راي تجهیزات با فشار باال مورد استفاده قرار میمتدهاي مؤثرتر استریل ب

.تنها تمیزکردن ابزارها با بخار کافی نیست. دیگ بخار است
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مدیریت دفع پسماند و پسماند ویژه پزشکی
هاي مدیریت اجرایـی، پسـماندهاي پزشـکی و پسـماندهاي     ضوابط و روش14و 13و12و11طبق ماده 

سازمان محیط زیست بـه منظـور مـدیریت بهینـه     -1زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوابسته و
: پسماند، مراکز تولید کننده پسماند پزشکی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند

در مـورد پسـماندهاي عـادي    (تر و غیرخطرناك ترجیح بر استفاده از کاالهایی با تولید پسماند کم-الف
مارستانی، کاالهایی با تولید پسماند قابل بازیافتبی) شبه خانگی(

مدیریت و نظارت مناسب بر مصرف-ب
جدا سازي دقیق پسماند عادي از پزشکی ویژه در مبدأ تولید پسماند-پ
هاي کم خطرتر به و استفاده از رنگPVCتر به جاي رنگ ترجیح بر استفاده از محصوالت کم خطر-ت

هاي پایه فلزجاي رنگ
:اولویت استفاده از-ث
هاي زیست تجزیه پذیرپاك کننده-1
ترمواد شیمیایی ایمن-2
استفاده از مواد با پایه آب به جاي مواد با پایه حالل-3

هر واحد باید برنامه عملیاتی مدیریت پسماند پزشکی ویژه خود را تهیه و در صـورت مراجعـه   : 12ماده 
.دهدنمایندگان سازمان یا وزارت ارایه 

تولیدکنندگان پسماند پزشکی موظفند پسماندهاي تولیدي خود را شناسایی و آمار تولید را به : 13ماده 
.دارویی و عادي به صورت روزانه ثبت نمایند-تفکیک عفونی، تیز و برنده، شیمیایی

ـ   : 14ماده  خطـر،  یتولیدکنندگان باید پسماندهاي پزشکی ویژه را به منظور اطمینان از حمـل و نقـل ب
هاي مدیریت، پسماند و بهینه سازي و اطمینان از کاهش حجم پسماندهاي پزشکی ویژه، کاهش هزینه

. امحاء از جریان پسماندهاي عادي مجزا نمایند
.دسته  اصلی از یکدیگر ضروري است4تفکیک انواع مختلف پسماندهاي پزشکی  بر حسب:تبصره

و سرایت آنانواع بیماري هپاتیت، راه هاي پیشگیري
هپاتیت

هرچند هپاتیت نسـبت  . رساندشود و به کبد آسیب میهپاتیت ویروس خونی است که باعث بیماري می
شود، زیرا هپاتیت در همه سـیاالت بـدن افـرادي کـه مبـتال هسـتند، ارایـه        تر مقابله میراحتHIVبه 
بـه  . مانـد راي دوره طوالنی مدت زنده میبه عالوه برخالف ایدز هپاتیت در سطح بیرونی بدن ب. شودمی

.همین دلیل الزم است که همه سطوحی که با مشتري در تماس هستند کامالً تمیز و ضدعفونی شوند

پسـماندهاي پزشـکی و پسـماندهاي وابسـته     ،هاي مدیریت اجراییو روشضوابط 14و 13و12و11طبق ماده ١
آموزش پزشکیوزارت بهداشت، درمان و



HIV /ایدز
،کوتاه شده ویروسـی اسـت کـه باعـث سـندرم تخریـب       HIVویروس تخریب کننده سیستم ایمنی ایدز

از . کنـد ري است که سیستم ایمنی بدن را تخریب میایدز نوعی بیما. شودسیستم ایمنی بیمار شده می
. یابدطریق خون و گاهی سایر سیاالت بدن مانند ترشحات از شخصی به شخص دیگر انتقال می

ها هیچ نشانه اي نداشته باشد، اما تست مشـخص  است، ممکن است، براي سالHIVفردي که مبتال به 
گـاهی  . ویروس قرارگرفتن مبتال شـده اسـت یـا خیـر    ماه بعد از در معرض6کند که آیا شخص در می

. دانند که پتانسیل ابتالي سایر افراد هستنددهند و نمیمثبت دارند، هرگز تست نمیHIVافرادي که 
اساسا از طریق استفاده از سوزن مشترك از طریق استفاده کنندگان از داروهاي اعتیاد آور HIVویروس 

از طریـق  HIVگـاهی  . یابـد ظت نشده و خالکوبی غیرایمن انتقال مـی و یا از طریق تماس جنسی محاف
گاهی هم ویروس . کندهاي آرایش دائم سرایت میهاي بهداشت درمانی و یا سالنسوزن آلوده در محیط

.شوداز طریق بریدن پوست وارد جریان خون می
بهسازي محیط، پاك نمودن و  گندزدایی ابزار کار

، محلول ساولن، آب ژاول، دتول از مواد ضدعفونی ابـزار  %5/2، محلول بتادین %4یدالکل اتیلیک، فرمالدئ
.باشندکار می

%:5/2محلول بتادین -
تر تري برخوردار است و اثر خورندگی آن کمشبیه آب ژاول بوده، ولی از ثبات بیش% 5/2محلول بتادین 

.لومینیومی استفاده نکنیداز این محلول براي ضدعفونی کردن لوازم مسی و آ. باشدمی
:محلول ساولن-

آن % 1شـود و غلظـت   فلزي استفاده میاز محلول ساولن براي ضدعفونی کردن لوازم و ابزار فلزي و غیر
.ها، مناسب استبراي ضدعفونی کردن زخم
.دقیقه در محلول قرار دهید30لوازم و ابزار کار را به مدت 

.داري شودگراد نگهي سانتیدرجه25ار و در دماي زیر دمحلول حتماً باید در ظروف درب
هاپاك کردن و ضدعفونی کردن دست

. ارزش اسـت بسیار باهامیکروبست که در کاهش انتقال اهاشستن دستبهداشتی،ترین اقدامات مهم
ا را با آب وهدست) کوتاه کردن مومثل (ها رایشگاهپیاز انجام هر کار براي مراجعین در ، پسبهتر است

.را نیـز دقیقـاً بشـویید   والي انگشـتان  ، زیر ناخنهادر موقع شستن دست. دشستشو دهیصابون خوب
زیرا د،نداري شوجامد باید در محلی خشک نگههاي به صورت جامد یا مایع هستند که صابونهاصابون

مخصوص ظروفی که در مایع راهاي صابون.ها باشدتکثیر میکروبمحل رشد و،تواندمیصابون مرطوب
و بعـد از  هرا شسـت که صابون داخل آن تمام شـد، خـوب آن  وقتیو داري نمودهاست، نگهصابون مایع 

.بریزیدمجددا صابون مایع را در آن کردن، خشک 
نانوسـیل  از محلول ،توانیدها میتمیز بودن دستتر نسبت به ضدعفونی وچنین براي اطمینان بیشهم

.کنیدستفادها
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ثیر در أتـ به دلیـل اثـر فـوري   شود،مصرف میها آماده جهت ضدعفونی کردن دستصورتنانوسیل به 
چـون همیهایگونه عارضه بر روي پوست جهت پیشگیري از ابتال به بیماريبدون هیچو حداقل زمان 

محلـول بـراي   جهـت ایـن   از ایـن  . شـود مـی هـاي قـارچی وباکتریـایی اسـتفاده    هپاتیت، ایدز، بیماري
.شودتوصیه میهاکردن دستضدعفونی

دفع پسماند ویژه پزشکی
هاي تفکیک پسماندهاي پزشکی      ویژگی ظروف و کیسه): 1(جدول شماره 

برحسب رنگ ظرف نوع ظرف نوع پسماند ردیف
عفونی زرد کیسه پالستیکی مقاوم عفونی 1

داراي خطر -تیز و برنده
زیستی

ا درب قرمززرد ب SAFETY BOXاستاندارد   تیز و برنده 2

شیمیایی و دارویی ايسفید یا قهوه کیسه پالستیکی مقاوم  شیمیایی و 
دارویی

3

عادي سیاه کیسه پالستیکی مقاوم  پسماند عادي 4
.داري شوندهاي پالستیکی زرد رنگ نگههاي فوق در سطلالزم است کیسه- 1
.، استاندارد این ظروف را تدوین نموده استموسسه استاندارد- 2
.داري شونداي رنگ نگههاي پالستیکی سفید یا قهوههاي فوق در سطلالزم است کیسه- 3
.داري شوندهاي پالستیکی آبی رنگ نگههاي فوق در سطلالزم است کیسه-4

مومشاوره با مشتري و در صورت مشاهده بیماري ارجاع به پزشک متخصص پوست و 
یکی از اهداف اصلی مشورت با مشتري تعیین وجود هر گونـه مغـایرت بـراي از بـین بـردن مـو       

روي پوسـت ایجـاد   واکنشـی ،برخی از شرایط پزشکی و تجویزهاي دارویی ممکـن اسـت  . است
موم مالی مشـتریان بـا ایـن روش    . یا این که پوست را در برابر جراحت آسیب پذیرتر کنندکرده
اگر یکی از شرایط زیـر را  مشتریان . شودهاي شدید پوستی میآسیبضروري یاالتهاب غیرباعث

.نماینداز هر گونه موم مالی استفاده ،د، نباید بدون اجازه مکتوب از پزشکندارا باش
مشورت با مشتري

تـا فـرم   ،از مشـتري بخواهیـد  . رفع مو، همیشه مشورت ضروري استکارقبل از انجام هر گونه 
هاي مراقبت از پوست مورد استفاده کاراین فرم مرتباً در . ت و سالمت را کامل کندغربال بهداش

و هـم شـفاهی   ) به کار رفته روي پوست(گیرد و همه تجویزها را هم به صورت موضوعی میقرار 
.کندگذارند، مشخص میهاي که بر درمان تأثیر میها یا آلرژيهمراه با هر گونه ناهنجاري

اولیهسرویس
آماده سازي اتاق مربوط به کارهاي روي صورت. الف



ها و در صورت نیاز مجدداً آن) ها و صفحاتبراي وجود حوله(ذخایر اتاق مربوطه را چک کنید 
.را ذخیره کنید

.ها و تخت را چک کنیدروکش صندلی. 1
.را بیرون بیندازید،اندقبلی استفاده شدهکارهمه وسایلی که در طی . 2
.ها و وسایل استفاده شده را تمیز و ضدعفونی کنیدهمه برس. 3
اند، تمیز کـرده  را که در سرویس قبلی مورد استفاده قرار گرفتهکنموم داغهاي همه قسمت. 4

.و ضدعفونی کنید
.ها را تمیز و ضدعفونی کنیدها، لنزها و المپپیشخوان. 5
. ، چک کنیدهمه لوازم مورد نیاز را. 6
هـا، ورقـه کتـانی،    دسـتکش :مانند،ها نیاز داریدبار مصرف را که دوباره به آنمه وسایل یکه. 7

بــار مصــرف میکــاپ، پانســمان، اســفنج بــراي تمیــز کــردن و میکــاپ، اپلیکاتورهــاي یــکگــاز 
هاي مربوط به صورت و نوارهاي موم انـداختن  اپلیکاتورهاي مربوط به موم انداختن، پنبه، پارچه

.درا عوض کنی
.مشتري بعدي را آماده کنید. 8
به چه محصـوالتی نیـاز   کاريه هر تصمیم بگیرید که براي ارای. کنیدزمان مشتري را بررسی. 9

.به قدر کافی دارید،مطمئن شوید که از همه محصوالت مورد نیاز در آن روز. دارید
تا در مـورد  ،خوبی استاین زمان . تر از حد نیاز داشته باشیدسعی کنید که محصوالت را بیش
.دریابیدراهاي فردي ويمشتري دوباره فکر کنید و نگرانی

. اتاق کار باید از شب قبل با نظافت و ضدعفونی آماده شود. 10
آماده سازي مشتري. ب
اگر قرار مالقات مربوط . فرم پذیرش مشتري یا کارت ثبت سرویس را مجدداً بررسی کنید. 11

.ت، توجه داشته باشید که مشتري باید فرم پذیرش را پر کندبه یک مشتري جدید اس
اسـتراحت،  :ماننـد .نیازهاي شخصی را برطرف سازید،قبل از این که به سراغ مشتري بروید. 12

تا وقتی که به مشتري رسیدید، توجه کامل به نیازهـاي وي داشـته   .نوشیدن آب، تلفن شخصی
.باشید

مطمئن شوید که هر چیزي که باعث پـرت کـردن حـواس از    . را خاموش کنیدهمراهتلفن . 13
. ایدرا کنار گذاشته،شودمیمشتري

خـاطر  چنـد نفـس عمیـق بکشـید و بـه      . ها و مسائل شخصی خالی کنیدذهن را از نگرانی. 14
هاي مـورد نیـاز مشـتري را    و توجه کامل، همه سرویسکاره بهترین داشته باشید که باید با ارای

. ه کنیدارای



ارتباط صحیح و پذیرش مشتري. پ
اگر قبالً هـیچ وقـت   . پرسی کنیداي با مشتري سالم و احوالبا لبخندي گرم و رفتاري حرفه. 15

دسـت دادن اولـین مرحلـه بـراي     . خود را به او معرفی کنید و با او دست دهیـد ،ایدندیدهاو را
اگـر  . ار تأثیر فراوانی بـر او دارد ها است و مطمئن باشید که این کپذیرش مشتري با لمس دست

.تا فرم پذیرش را پر کند،از او بخواهید،مشتري جدید است
که باید لباس خود را عوض کند یا یک لباس بلنـد روي  ،مشتري را تا محلی همراهی کنید. 16

.ایدمطمئن شوید که همه موارد الزم را به او خاطر نشان کرده. لباس خود بپوشد
.حل امنی قرار دهدبخواهید تا همه جواهرات خود را درآورد و آن ها را در ماز مشتري. 17
. دراز بکشدکاره بنشیند و یا این که روي تخت ارایتا روي صندلی،از او دعوت کنید. 18
تا به طور مناسب روي تخت دراز بکشد و مویش را با کاله محـافظ  ،به مشتري کمک کنید. 19

که ،مطمئن شویدکاره را روي او بپوشانید و قبل از ارایملحفه. تفاده کندیا از هدبند و حوله اس
را کـار مـوم انـداختن    به خاطر داشته باشید که مشـتري تنهـا   . کندمشتري احساس راحتی می

اي بتوانید رابطـه درسـتی بـا وي داشـته باشـید،      رایشگر حرفهعنوان پیبلکه باید به ،خواهدنمی
اعتماد، صداقت و اطمینان همیشه . کنداي به این امر کمک میحرفهصداقت شما به عنوان یک

.موفقیت آمیزترین روش براي گرفتن اعتماد، احترام و در نهایت وفاداري مشتري است
که قبالً هم ،ه کنیدارایخواهید کاريمیاگر . رت کنیدبا مشتري مشوکارقبل از شروع . 20
بل پوست وي چه عکس العملی به ا بیان کند که دفعه قاز مشتري بخواهید ت،ایده کردهارای
اطالعات موجود در فرم پذیرش را بررسی ،اگر مشتري جدید است. نشان داده استکاره ارای

. کنید و هر گونه پرسشی را در خصوص پوست یا هر شرایط فهرست شده در فرم عنوان کنید
. را براي مشتري توضیح دهیدیک نوع خاص درمان را تعیین کنید و به طور مختصر آن 

اپیالتورها
موم اپیالتوري است که معموالً به شکل سرد یا . کشداپیالتور مو را از زیر فولیکول بیرون می

. محصول به صورت صمغ هستند2هر .گیردگرم بسته به توصیه سازنده، مورد استفاده قرار می
چون . اي نداردنیازي به نوارهاي پارچهد ر است و براي از بین بردن موي زایتموم سرد ضخیم

. کشد تا مو رشد کندتري طول میمدت زمان بیش،شودموم باعث کندن مو از زیر فولیکول می
. هفته است6تا 4زمان بین موم انداختن به طور کلی 

آنالیز ساختمان پوست
هاسلول
بدون . انسانویاهان، تا حیوانات ها تا گها واحدهاي پایه موجودات زنده هستند، از باکتريسلول

بـه عنـوان واحـد سـاختاري پایـه، سـلول مسـئول ادامـه دادن همـه          . سلول زندگی وجود ندارد



تریلیون سلول در بدن انسان وجود دارند و از نظر انـدازه، شـکل   . هاي زندگی انسان استفعالیت
.کنندو هدف با هم فرق می

شود؛ نقش مهمی در تولید مثـل  ر مرکز سلول یافت میپرتوپالسم فشرده، فعال است که دهسته
. سلول و متابولیسم دارد

بافت
. دهندهاي مشابه است که کار خاصی انجام میاي از سلولبافت مجموعه

)اپیدرم، مزودرم، هیپودرم(آن انواع الیه هاي پوست بدن و اجزاي -
م و درمراپید: شودبخش اصلی تشکیل می2پوست از 

-هاي خونی ندارد، اما تعداد زیادي پایانهرگ. ترین الیه پوست استترین و نازكبیرونیاپیدرم
.شودالیه ساخته می5اپیدرم از . هاي عصب کوچک دارد

قشـر  . شود، الیـه بیرونـی اپیـدرم اسـت    قشر طبقه شاخی، که به عنوان الیه شاخی شناخته می
اي اسـت  بینـیم و الیـه  آن را میکنیمگاه میوقتی که ما به پوست ن.اي استطبقه شاخی  الیه

هاي مقیاس مانند آن به طور مستمر سلول. شودکه براي محصوالت و خدمات سالن مراقبت می
هـا از  سـلول . شـوند آیند، جایگزین مـی هایی که از سطح الیه زیر میسلولریزد و توسط فرو می

ها با  لیپیـدها  سلول. هاستصر اصلی مو و ناخنین فیبري عنشوند، یک پروتیمیکراتین ساخته
شوند و در ساختن قشر طبقـه شـاخی محـافظ و    تولید شده توسط پوست ترکیب می) هاچربی(

. کنندضدآب کمک می
هـاي کوچـک سـاخته    قشر زیرین، الیه روشن و شفاف زیر قشر طبقـه شـاخی اسـت؛ از سـلول    

.تواند از آن بگذردشود، که نور میمی
است یهایشود، الیه اپیدرمی متشکل از سلولاي شناخته میبه عنوان الیه دانهکهاي، انهقشر د

رسـند،  ها بـه سـطح مـی   وقتی که سلول. شوندرسند و با کراتین پر میکه مانند دانه به نظر می
.ریزندفرو میشوند و از قشر طبقه شاخیهاي مرده جایگزین میمیرند، سلولمی

چنین به عنوان جلد اصلی، پوست چربی، الیه زیرین پوست، یا پوست واقعـی شـناخته   همدرم، 
کل دادن به بافت زیرپوستی امتـداد  درم براي ش. شود، الیه زیر ساخت یا داخلی پوست استمی
. ابدیمی

کل اکسـیژن و مـواد غـذایی آن را فـراهم     ،تر درم است که براي پوستالیه مشبک، الیه عمیق
.کندمی

:شودشامل ساختارهاي زیر در داخل شبکه آن می
)عرق(ي چربی                          غدد بوي بدهاسلول

هاي موهاي خونی                            فولیکولرگ



هاي راستهاي لنفاوي                           عضلهرگ
هاي عصبیپایانه)                      چربی(غدد سباسه 

-شـناخته مـی  )هیپـودرم (الیه زیرین پوستبافت زیر جلدي، به عنوان بافت چربی، یا بافت زیر
چنین براي استفاده کردن به صورت انرژي و دهد، و همبافت چربی به بدن نرمی و فرم می. شود

بافت زیرپوستی در ضـخامت خـود   . باشدهایی مانند مقابله محافظتی براي پوست مینیز فعالیت
.کندطبق سن، جنس و سالمت کلی فردي فرق می

ع پوستانوا
، چرب یـا خشـک اسـت،    ت این کهنوع پوس. شتري توجه کنیدنمایی در پوست مبه المپ بزرگ

چه تواند به طور دائمی با درمان تغییر کند، گرنوع پوست ارثی است و نمی. شودمیتعیین
شرایط پوست در ارتباط با نوع پوست خاص . پوست ممکن است بعد از درمان بهتر به نظر برسد

.شودمیمشخص
ها و شرایط مربوط با انواع پوست

پوست
عالئم نوع پوست پوست

بسته، منافذهاي بسته هاي باز وکومدون
شده، ظاهر براق، ضخیم، زرد رنگ، بافت 

پوست نارنجی

منافذ مرئی، بزرگ چرب

پوست بسته، بدون منفذ، ممکن است با 
ها خشک خطوط ظریف، نازك و چروك

براي لمس کردن خطرناك و زبر . شود
.است

.منافذ خیلی کوچک یا مرئی نیستند خشک

تربیش. پوست نرمال واقعا معمول نیست
.ها پوست ترکیبی دارندمشتري

توزیع برابر منفذ در کل پوست، اغلب 
نبود چروك. سطح نرم است

نرمال

منافذ بسته شده در بینی، چانه و مرکز 
-پیشانی، خشک، بدون منفذ روي به لبه

هاي بیرونی صورت

منافذ مرئی در پایین مرکز صورت، منفذ 
هاي هشود یا رو به لبنمیدیده 

.شودتر میبیرونی صورت کوچک

ترکیب 
خشک

ها، منافذ بسته شده، یا منافذ کومدون
مرئی در مرکز صورت

ر منافذ مرئی و بزرگ در پایین توزیع بیش
منافذ رو . مرکز صورت تا گونه ادامه دارد

.شودهاي بیرونی صورت خشک میبه لبه

ترکیب 
چرب

اد هاي باز و بسته به تعدوجود کومدون
ها و بسیار زیادي، منافذ بسته و جوش

هاکورك

ها آکنه قسمتمنافذ خیلی بزرگ در تمام 
شود، به صورت نوعی از پوست بررسی می

.زیرا ارثی است

آکنه
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آنالیز شرایط پوست
ها به طور کلی ارثی نیستند، اما با نوع خـاص  آن. شرایط پوست به طور کلی قابل درمان هستند

.هستندپوست در ارتباط
دهد که سطح خیلی در سطح چروك، نشان میو پوسته پوسته شده یهایپوست خشک قسمت

. شودنازك خشک شده منجر به تشکیل مرئی خطوط ظریف بسیاري می
شـود و بـه آسـانی بـا برخـی      پوست به آسانی قرمز می. صورتی دارد-ت حساس ظاهر قرمزپوس

هاي قوي، محصوالت باید از محصوالت یا شیرپاکن. شودمحصوالت مراقبت از پوست ملتهب می
. بردارهاي قوي در هنگام درمان پوست حساس اجتناب کنیدالیهاي ورایحه

:)ايهاي قهوهلکه(:هاي ناشی از آفتابلکه
شوند و در نقاطی که در معرض آفتـاب قـرار   تا سیاه ظاهر میاي تیره این ضایعات به رنگ قهوه

. کندتر بروز میدارد، بیش
بـه دلیـل اشـکال در    . باشـد ت و به معنی مس میکوپروز از ریشه التین گرفته شده اس:کوپروز

هـاي  یابد، به اجتمـاع مـویرگ  ها در درم، خاصیت ارتجاعی شان کاهش میگردش خون، مویرگ
ي حرارت و سن یا دستکاري خونی قابل رؤیت، که در اثر کاهش حالت ارتجاعی و افزایش درجه

.شودگفته میاشتباه گشاد شده باشند و به حالت اولیه برنگردند، کوپروز
باشـد و درون یـا   ي یک نوع مایع شـفاف مـی  ي کوچکی است که حاوتاول و یا کیسه2تاولچه،

. قرار دارد) پوست بیرونی(ي اپیدرمیس الیهدقیقاً زیر
را در خود ندارد، ولی گونه مایعیبرآمدگی ریزي بر روي پوست است که هیچ3جوش نوك تیز،

.شوداین نوع جوش به صورت متداول در آکنه دیده می. ممکن است چرکی شود
نوعی جوش نوك تیز برآمده و ملتهب است، مرکزي سفید و زرد رنـگ دارد کـه   جوش چرکی،

نیازمنـد ارجـاع   . (گوینـد به این قسمت زخم سر جوش مـی . باشدحاوي چرك بر باالي زخم می
.)پزشک هستند

باشد و فقط چنـد سـاعت دوام   است داراي خارش که ملتهب میي ریز قرمز رنگهادانه4کهیر،
.دارد

٢ Vesicle
٣ Papule
٤ Hives
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سازاختالالت غدد چربی
بایـد از  د یرایشگر موهاي زایـ پچندین اختالل رایج مربوط به غدد چربی ساز وجود دارد که یک 

.باشد و آن را تشخیص دهدآن آگاهی داشته
ایـن  . ه با کراتین و چربی پوست پر شده اسـت باشد کي مویی مییک جوش سرسیاه یک کیسه

کـه همـان مرکـز    Tي شوند بـه خصـوص در منطقـه   تر در صورت افراد ظاهر میها بیشجوش
.باشدصورت می

و از کراتین هسـتند کـه زیـر سـطح اپیـدرمیس      خطر و مملهایی بیکیست5،هاي میلیاجوش
هـاي کوچـک   هـا ماننـد دانـه   این جوش. گونه بازشدگی قابل رؤیتی ندارندشوند و هیچمیظاهر 

.باشند که تقریبا همیشه به صورت کامل گرد هستندکنجد می
سـاز بـه   ي تورم غـدد چربـی  نوعی وضعیت پوست است که به واسطه:سبورییک درماتیتیس

. آیدمیوجود 
هاي زیبایی و با استفاده توان آن را در سالنولی می،باشدیک وضعیت پزشکی می6،سبورییک

.اند معالجه نمودهاي حساس ساخته شدهپوستاز محصوالت پوستی غیرچرب که براي
شد، یک وضعیت مزمن است که به صورت عمده بر ي روزاشا نامیده میکه سابق آکنه7،رزایشا

. شودر میها و بینی ظاهروي گونه
هاي رایج پوستها و بیماريورم

، یک بیماري رایج باکتریـایی  شودي چشم نیز شناخته میکه با نام ورم ملتحمهورم ملتحمه، 
این بیماري به شدت واگیر اسـت و بیمـارانی کـه بـه ایـن درد      . سازداست که چشم را آلوده می

. باید با احترام و فوراً به یک پزشک ارجاع داده شوند،مبتال هستند
کـه از  ،باشـد یک نوع بیمـاري پوسـتی تـورمی، ناراحـت کننـده و معمـوالً مـزمن مـی        8،اگزما

توان به تورم متوسط تا شدید، پولکی شـدن، و گـاهی اوقـات خـارش شـدید      هاي آن میویژگی
. اشاره کرد

ی متناسب با نوع پوستتست مواد مصرف-
متر باالتر از آرنج یا سانتی2الی 1سپس . مقداري از موم را در موم داغ کن بریزید تا گرم شود

ي تست شده ساعت ناحیه48یا 24طی . دقیقه مکث کرده و تمیز کنید20پشت گوش زده، 

٥ Acne Milia
٦ Seborrheic
٧ Rzaysha
٨ Eczema
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مشاهده نشد، را بررسی نمایید و اگر هر گونه واکنشی مثل التهاب، قرمزي، خارش و تاول 
. از موم استفاده نمایید, توانیدمی

هاي ساختمان موالیه
ساختارهاي ریشه مو

هاي جلدي، ماهیچـه  ساختارهاي اصلی مو، ریشه مو است، که شامل فولیکول مو، ساقه مو، زائده
.شودمی) چربی(زا عضله قائم و غدد چربی

بـدن بـه   در تمام. گیردفولیکول مو گودي یا حفره در پوست یا پوست مو که ریشه مو را دربرمی
الیه داخلی (ها ها از اپیدرم تا درمفولیکول. شوند،ها توزیع میاستثناي کف دست و کف پا و لب

گاهی بـیش از یـک   . کندهاي بافتی جلدي را احاطه مییابند، جایی که زائدهتوسعه می) پوست
سـت قـرار   بخشی از مو که در زیر سطح اپیدرم الیه بیرونـی پو . کندمو از یک فولیکول رشد می

.دهد، ساقه نام دارددارد، ریشه مو و بخشی از مو که باالي اپیدرم را نشان می
ساختارهاي ساقه مو

.باشدمی11و مدوال10کورتکس9کوتیکول،: عبارتندالیه اصلی ساقه مو 3

از تک الیه شفاف پوششی تشـکیل  . شودترین الیه مو شناخته میکوتیکول مو، به عنوان بیرونی
الیه کوتیکـل مـانعی   . پوشاندها شبیه پوسته به نظر می رسد، که سقف را میشود، این سلولمی

کند، وقتی که در برابر کورتکس بـه طـور   افظت میکند که ساختار داخلی مو را محرا فراهم می
براي ایجاد درخشش و صافی، داشتن موي سالم، مانند ابریشـمی ضـروري   . گیردمحکم قرار می

.است
براي احساس کردن کوتیکول، یک رشته سالم مو را بین انگشت شست و سبابه کـه از نزدیـک   

رشته بایـد احسـاس لخـت و صـافی     . کشیدرو به باال رشته را ب. شود، بگیردپوست سر شروع می

٩ Cuticle
١٠ Cortex
١١ Medulla
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دارید، و بعد رشته را با انگشت شست و سبابه با دست دیگر انتهاي رشته مو را با دست نگه. کند
در این جهت، احساس زبرتر . هاي خود را رو به طرف پایین ساقه مو حرکت دهیدانگشت. بگیرد

.کنیدمیکنید، زیرا شما در جهت مخالف رشد الیه کوتیکل حرکت می

-هاي طویـل حـاوي  رنـگ   مرکز پروتیین فیبري که توسط سلول. کورتکس، الیه وسط مو است
وزن کلـی مـو از   % 90در حـدود . گیرنـد شکل مـی ) ي سیاه روي پوستهارنگ(هاي مالنین دانه

قابلیت ارتجاعی مو و رنگ طبیعـی آن، نتیجـه سـاختارهاي پـروتیین     . شوندمیکورتکس ناشی
.منحصر به فرد واقع در کورتکس است

هاي مو، مرطوب کردن، مدل حرارتی، فر کردن دائمی و مواد شـیمیایی صـاف   تغییرات در رنگ
. دهندکنننده در کورتکس روي می

.هاي پراکنده و مجتمع در کورتکس شناورندپیگمنت-
به طور طبیعـی مـوي بـور    . شودهاي گرد تشکیل میترین الیه مو است و از سلولمدوال، داخلی
هـاي مـرد شـامل    همـه ریـش  . به طور کلی، موي کلفت و زبر حاوي مدوال است. مدوالیی ندارد

.شودمدوال مربوط به کارهاي سالن نمی. شودمدوال می
قطر

تواند به صورت زبر، متوسط یا ظریـف         بافت مو می. بافت مو ضخامت یا قطر رشته موي فرد است
داشـتن  . تواند از رشته به رشته در سر یـک فـرد بـاهم فـرق داشـته باشـد      می. بندي شودطبقه

موي پشت گردن، فـرق سـر،   . هاي گوناگون براي مو غیرعادي نیستهاي مختلف از بافتقسمت
.هاي مختلفی داشته باشدها  جلوي خط مو یک فرد ممکن است، بافتگیجگاه

تر است، به همـان دلیـل، کـه طنـاب     ظریف قوياز موي . ترین قطر را داردبافت موي زبر بزرگ
. تر از طناب نازك استضخیم  قوي



تر است، طوري که هنگام به کـار بـردن   اغلب در پردازش نسبت به موي متوسط و ظریف مقاوم
دائمی، و مواد صاف کننـده شـیمیایی، بـه    هايهاي مو، حاللمحصوالتی مانند نرم کننده، رنگ

.رندتري نیاز داپردازش بیش
متوسـط  موي . ترین بافت است و در مقایسه با موي دیگر استاندارد استبافت موي متوسط رایج

.دهدمشکل یا نگرانی خاصی را نشان نمی

تر اسـت و نسـبت بـه    تر است، پردازش آن آسانترین قطر را دارد و شکنندهموي ظریف کوچک
.هاي شیمیایی قرار داردتر در معرض آسیب از کارموي زبر یا متوسط، بیش

در نوزادان و اشخاص مسن قطـر مـو   . کندقطر مو در افراد متفاوت است و با طول عمر تغییر می
.است) نرمال(کم و در سایر اشخاص معمولی 

:تعداد مو
.تار مو در بدن موجود است000/250تقریباً 

.تار آن روي صورت و سر وجود دارد000/150
هـاي  تعداد مو در افرادي که داراي مـو .هاي دیگر بدن پراکنده استتار مو در قسمت000/100

. باشداي هستند، متغیر میمشکی، قرمز و یا قهوه
هزار تار000/140تا 000/130بین : موي بلوند-
هزار تار000/120تا 000/110بین : ياموي قهوه-
هزار تار90/  000حدود : موي حنایی-

تر است، طوري که هنگام به کـار بـردن   اغلب در پردازش نسبت به موي متوسط و ظریف مقاوم
دائمی، و مواد صاف کننـده شـیمیایی، بـه    هايهاي مو، حاللمحصوالتی مانند نرم کننده، رنگ

.رندتري نیاز داپردازش بیش
متوسـط  موي . ترین بافت است و در مقایسه با موي دیگر استاندارد استبافت موي متوسط رایج

.دهدمشکل یا نگرانی خاصی را نشان نمی

تر اسـت و نسـبت بـه    تر است، پردازش آن آسانترین قطر را دارد و شکنندهموي ظریف کوچک
.هاي شیمیایی قرار داردتر در معرض آسیب از کارموي زبر یا متوسط، بیش

در نوزادان و اشخاص مسن قطـر مـو   . کندقطر مو در افراد متفاوت است و با طول عمر تغییر می
.است) نرمال(کم و در سایر اشخاص معمولی 

:تعداد مو
.تار مو در بدن موجود است000/250تقریباً 

.تار آن روي صورت و سر وجود دارد000/150
هـاي  تعداد مو در افرادي که داراي مـو .هاي دیگر بدن پراکنده استتار مو در قسمت000/100
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انواع مو
:موهاي نازك

تـوان جـنس آن را   لطیف بوده و با دیـدن مـی  . تر است تر و نازكاین موها از موهاي نرمال، نرم
.رنگ بوده و قطر آن کم استموهاي نازك معموالً کم. تشخیص داد

):نرمال(موهاي معمولی 
.باشدموهاي معمولی نه ضخیم است و نه نرم می

: موهاي ضخیم
.توان با دیدن آن را تشخیص دادموهاي ضخیم زبر و کلفت هستند و می

جنس مو
. شودنامیده می13و موي ترمینال12شود، که موي ولوسنوع اصلی مو در بدن یافت می2

دار است دانه و کرك، ظریف، بدون رنگشود، کوتاهموي ولوس، به عنوان موي النگو شناخته می
هـا تـا سـن بلـوغ     تواند در بچـه شود و میمعموالً در نوزادان یافت می. شودکه در بدن ظاهر می

شود که به طـور معمـولی بـه    در بزرگساالن، موي ولوس معموالً در جاهایی یافت می. دیده شود
هاي دیگـر  ونیز نزدیک تمام قسمت،)ها و سر کچلپیشانی، مژه(شودصورت بدون مو بررسی می

تري نسبت به آقایان حفـظ  مو ولوس بیش% 55خانم ها معموالً . بدن، به جز کف دست و کف پا
.کندموي ولوس به تبخیر عرق کردن کمک می. کنندمی

دار که در پوست سر، پاها، بازوهـا و بـدن زنـان و مـردان     دانهموي ترمینال، موي بلند، زبر، رنگ
دانـه  موي ترمینال از موي ولوس زبرتر است و به استثناي موي خاکستري، رنـگ . شودمییافت

.دارد و معموالً  داراي مدوالست

١٢ vellus
١٣ Terminal hair



ها موي ولوس ظریـف ایجـاد کنـد، تـا     تواند در برخی قسمتتغییرات هورمونی در طول بلوغ می
تولید کردن موي ولـوس یـا   هاي مو تواناییهمه فولیکول. تر شودجایگزین موي ترمینال ضخیم

.ها بستگی داردموي ترمینال را دارند، به ژن، سن و هورمون
هاو به کارگیري آن) گرم و سرد( انواع موم -
، مخلوطی از قندهاي مختلف است که معموال اسید سیتریک دارد و موم سرد از نظر شیمیایی-

ي عمل نحوه. شود که ترکیب، غلیظ و چسبنده شده و براي کندن موها مؤثر واقع شودباعث می
چسـبد و بـا کنـدن مـوم از روي پوسـت، موهـا       موها به موم سرد می. موم سرد، مانند گرم است

.شودهمراه با موم کنده می
:موم سردطرز تهیه 

عسل+ ساکاروز + )جوهر لیمو(اسید سیتریک+ آب 
تفاده از این موم باید، آن قدر آن را گرم کنیـد،  جهت اس. باشداز موم زنبور عسل میموم گرم -
دقیقه مکث نموده، تا سفت شود و بـا یـک حرکـت از    1. ذوب شده، سپس روي پوست بمالیدتا

.شوندو کنده میموها به موم چسبیده . روي پوست بردارید
روش تهیه موم سنتی-
14)شکر(

د است که دربرگیرنده استفاده از خمیر تی دیگر براي از بین بردن موي زاییک متد موقشکر
یک مزیت .باشدمیتر مناسبضخیم بر پایه شکر است و به خصوص براي انواع پوست حساس

.شودهم کنده میباشد مترسانتی5/0این روش این است که حتی اگر مو فقط 
.شودد از پوست ساده است و با آب گرم حل میاز بین بردن موم موي زای

: طرز درست کردن مومک
لیوان شکر 2-
لیوان آبلیمو1-
فنجان آب1-

آبلیمو را به آن . حرارت باید کم باشد تا غلیظ شود. شکر و آب را ترکیب کرده و بجوشانید
مقداري از مومک . طور بجوشد و غلظتی شبیه به عسل پیدا کنداناضافه نمایید و بگذارید، هم

.را روي دست یا پا تست کنید
.توانید از آن استفاده نماییداگر موها کنده شد، مومک آماده است و می

١٤ Sugaring

صل
ف
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روش تهیه موم گیاهی-
سه فنجان عسل را با دو فنجان آب و نصف فنجان آبلیمو مخلوط کرده روي حرارت قرار دهید 

براي تهیه این موم می توانید از شکر یا عسل تاریخ مصرف گذشته و غیر قابل .اموش نکنیدفر
خوردن استفاده کنید تا جوش آید و بعد از آن به مدت نیم ساعت روي حرارت مالیم بگذارید و 

.وقتی مخلوط تیره شده، موم آماده است. هر چند دقیقه مخلوط را هم بزنید

)پیشرفته ( روش تهیه موم دائم -
و مقدار زیادي مواد مضر براي پوست ) هیدروکربن ترشح شده از گیاهان(از رزین در واقع وکس 

. برخی از این ترکیبات عبارتند از رنـگ ، مـواد شـیمیایی و رایحـه مصـنوعی     .تشکیل شده است
فراد هنگامی که از وکس براي از بین بردن مو استفاده می کنید باعث ایجاد آلرژي در برخی از ا

. می شود
.گویندشرفته میپیعنوان اپیالسیوندر ایران را اپیالسیون با وکس 

روش وکس صورت و به کارگیري موم دائم-
:روش وکس صورت

.با اسپري ضدعفونی کننده، صورت را ضدعفونی نمایید-
. رطوبت پوست را با دستمال یا پنبه بگیرید تا پوست کامالً خشک شود-
کن ذوب شده، با آبسالنگ در جهت رشد مو، یـک  گرمموم شمعی که داخل مخزن دستگاه موم-

.ي منظم و نازك به پوست بمالیدالیه
تـر آن را روي  بـراي اطمینـان بـیش   . مواظب باشید، موم خیلی داغ نبوده و پوست را نسـوزاند -

.دست خود امتحان کنید
.مدت کوتاهی مکث کرده تا خنک شود-
با دست خود پوست را نگه داشـته و بـا دسـت دیگـر مـوم را بـرخالف جهـت، از روي پوسـت         -

. بردارید
.ه باشددرج45ي برداشتن بهتر است زاویه-
بعد از اپیالسیون، از ژل ضدالتهاب استفاده کرده و ماساژ دهید، سـپس از لوسـیون مخصـوص    -

.استفاده کنید تا پوست نرم شود
ضـدرویش  ي ساعت از قطره6جلسه هر 3الی 2خواهید رشد موها به تأخیر بیفتد، در اگر می-

ي چنـین اسـتفاده از قطـره   هم. بیندازیدمو استفاده نمایید تا بدین صورت رشد موها را به تأخیر
.کندضدرویش، موها را کرکی می



:لوازم مورد نیاز
:گراددرجه سانتی100هاي خشابی با موم

باکتریال، پودر تالک، پد نـواري سـفید، ژل ضـدالتهاب،    خشاب یا قوطی حاوي موم، اسپري آنتی
وص برش پد نواري ي ضدرویش، دستکش، ماسک، دستگاه مخصروغن مخصوص، قطره

.باشددقیقه می30مدت مکث آن . خشاب حاوي موم را در دستگاه قرار داده تا ذوب شود-
خشاب را اول تست کرده و بعد . محل مورد نظر اپیالسیون را با اسپري ضدعفونی، تمیز نمایید-

.از آن استفاده نمایید
ست گرفته شود، مقداري پودر تالـک  تري ایجاد شود و رطوبت سطح پوخواهید درد کماگر می-

.را روي سطح پوست پخش کرده و ماساژ دهید
.اي پارچه امتحان کنید تا روان حرکت کندخشاب را روي تکه-
.روي محل مورد نظر در جهت رویش موها بکشید-
.پد را روي موم گذاشته و ماساژ دهید و برخالف جهت رشد موها، سریع بردارید-
.روي پوست مالیده تا کامالً ضدعفونی شودژل مخصوص را-
.با روغن مخصوص، محل را نرم و لطیف کنید-

)اپیالسیون، دپیالسیون(هاي مختلف موزدایی روش-
)سرما و گرما(اپیالسیون با مومک به روش دستی -
سیون و اپیالسیون به روش برقی دپیال-
هاي موبردپیالسیون با تیغ و کرم-
ن با کاغذ سمباده دپیالسیو-
موم شمعی -

)ي موصدمه زدن به ساقه(دپیالسیونو) ي موصدمه زدن به ریشه(15مفهوم اپیالسیون
هـاي اپیالسـیون،   در بعضـی از روش . شـود در اپیالسیون موها از ریشـه کنـده مـی   :اپیالسیون

. بـین نمـی رونـد   هاي فعال ازها سلولي مو از بین رفته و در بعضی روشهاي فعال ریشهسلول
)اپیالسیون موقت و دائمی(

شود و مو از محلی باالتر در سطح یا نزدیک ي مو درگیر نمیدر دپیالسیون، ریشه:دپیالسیون
.شودپوست قطع می

١٥ Epilation



16)اپیالتور(دپیالسیون و اپیالسیون موقت به روش برقی 

یا موزن 17)اپی لیدي(توانید از موکن برقی به طور کلی براي اصالح صورت به روش برقی، می
.باشندهاي برقی قابل شارژ میموکن و موزن. استفاده کنید) ماشین یک یا چند فنره(برقی 

متنوع موجود است، که داراي سرهاي مختلف بوده و هرکدام براي ماشین موکن برقی در انواع
.از موکن برقی فقط شخصی استفاده کنید. شودقسمتی از صورت و بدن استفاده می

. بهتر است قبل استفاده از موکن برقی، حمام کنید تا پوست نرم شده و ریشه مو، سست شود
. تراش، روي پوست بکشیداشین ریشموکن را مانند م. صورت را به طور کامل خشک کنید

شوند، موها الي فنر ها و فنرهایی می باشد که می چرخند، عقب یا جلو میموکن داراي چرخ
.شوندگیر کرده و از ریشه کنده می

:موکن دستی
. باشند، که داراي تنوع زیاد بوده و انواع آن در بازار موجود اسـت ها ابزار دستی موزدایی میموکن
تـوان  که هر کدام داراي دسته بوده و مـی ،یک یا چند فنره باشند،ستی ممکن استهاي دموکن

.با آن به راحتی موها را برداشت
آورده و در محل مـورد نظـر قـرار داده و بـا فشـار      توانید به شکل منحنی درموکن تک فنر را می

هـا  مـوکن . هیـد دست و پیچاندن همراه با حرکت به عقب و جلو، عمل اصالح صورت را انجـام د 
مـوکن را در  . نوع چند فنر آن شبیه به قیچی جاي انگشـت دارد . آورندموها را از ریشه بیرون می

.دست گرفته و با فشار روي فنر، آن را روي صورت بچرخانید تا موها از ریشه کنده شود
هاي موبردپیالسیون با تیغ و کرم

ي سطح بـا  شود، موها فقط از روي پوست و همههنگامی که از تیغ براي دپیالسیون استفاده می
الـی  1این مدت ممکن است به . رشد کندکشد کهشود و مدت زیادي طول نمیآن تراشیده می

. شـود تر شده و نوك مو تیز و ضخیم میچنین ضخامت موها نیز زمان رشد بیشروز برسد، هم2
. بهتر است از تیغ براي دیپالسیون دست و صورت استفاده نشود

.شیو دپیالسیون با تیغ است-
موبرهايکرمانواع

مـوبر بـه شـکل کـرم، خمیـر، پـودر و       . باشـد هاي مختلف میموبر داراي انواع گوناگون از شرکت
ترکیباتی که در موبرهـا بـه کـار    . هاش قلیایی قوي استکرم موبر داراي پ. جود استاسپري مو

.روندد شده و در سطح پوست از بین میرفته است، باعث نرم شدن موهاي زای

١٦ Epilator
١٧ Apylydy



:طرز کار
گرم بشویید، تا حدي که چربی اضـافی آن برطـرف گـردد، سـپس     محل دپیالسیون را با آب نیم

کرم را با کاردك مخصوص روي پوست قرار . کمی مرطوب باشدپوست را طوري خشک کنید که 
.ي ضخیمی روي پوست ایجاد نمایددهید، به صورتی که کامالً روي موها را بپوشاند و الیه

5بسـتگی بـه ضـخامت مـو از     (.مدتی مکث کنیـد . دقت کنید، کرم را روي پوست ماساژ ندهید
کـرم را از روي  . کنـد لت پوسـیدگی پیـدا مـی   پس از مکث الزم موها حا.) باشددقیقه می10الی

از ژل التیام بخش، بعد از موزدایی یـا کـرم مرطـوب    . پوست بردارید و با آب گرم محل را بشویید
.شودبعد از انجام دپیالسیون با موبر، رشد موها نرمال می. کننده مناسب استفاده کنید

)سرما و گرما(با مومک به روش دستی اپیالسیون
:نوار موبر مومک

.شودها مالش دهید تا گرم الیه به هم چسبیده است را، بین دست2نوار مومک که داراي 
.ي نوار را از هم جدا کنیدالیه به هم چسبیده2سپس به آرامی 

.یکی از نوارهاي مومک را در جهت رویش موها، روي پوست بچسبانید
.روي نوار را چند ثانیه ماساژ دهید

. با یک حرکت سریع در جهت خالف رویش موها، نوار مومک را بردارید
.دالتهاب استفاده نماییدپوست را با آب ولرم بشویید و از کرم ض

موزدایی صورت با موم و روش پاك کردن مواد-
روش کار

دارنـده مـوم   بـه نگـه  ،تا مـوم آب شـود  ،مدت زمانی که نیاز است. موم را در هیتر ذوب کنید. 1
1دارنده کامل باشد اگر اگر نگهدقیقه 25تا 15بستگی دارد که 

دقیقـه زمـان   10تا نصف باشـد 4
تـر  داغ. مطمئن شوید که موم بیش از حد نازك نیست یا بیش از حد داغ نشده اسـت خواهدمی

.شودتر شده آن میشدن موم باعث نازك
ضخامت موم باید بـه  . شودکند و باعث ایجاد آسیب و جراحت میموم نازك به احتمال زیاد می

.و البته نباید روان باشدبودهاندازه سس کارامل 
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بـار  ه تمیزي را باالي جایگاه صورت روي صندلی قرار دهید و سپس آن را بـا کاغـذ یـک   حول. 2
.مصرف بپوشانید

.کاله مو یا هدبند را روي سر مشتري بگذارید تا مو از صورت جدا بماند. 3
.هاي یک بار مصرف را بپوشیددستکش. 4
طـره کوچـک مـوم روي مـچ     دما و ضخامت موم گرما داده شده را با استفاده از ریختن یک ق. 5

اما نباید داغ باشد و بایـد بتـوان بـه آرامـی آن را بـا کـاردك       ،باید گرم باشد. دست تست کنید
.پخش کرد

با کاردك یا اپلیکاتور چوبی پوشش نازکی از موم گرم را در محدوده مورد نظر پخش کنیـد و  . 6
از حـد بـه مـوم آغشـته     مطمئن شوید که کـاردك بـیش  . در جهت رویش مو آن را ادامه دهید

!بار موم را روي محدوده مورد نظر نچکانیددو. نیست

به آرامی آن را در جهت رویش . استفاده کنید،اي روي قسمت موم انداخته شدهاز نوار پارچه. 7
.بار پارچه را همیشه در مسیر رویش مو فشار دهید5تا 3مو فشار دهید و با انگشت 

دارید و با حرکتی سـریع پارچـه را برداریـد و ایـن کـار را عکـس       اري آرام نگهپوست را با فش. 8
.نوار را مستقیماً به طرف خود نکشید. جهت رویش مو انجام دهید

.بخش مورد نظر را به آرامی ماساژ دهید. 9
.مانده روي پوست را برداریدي موم باقیبا ریموور موم همه. 10
.یگر دور ابرو انجام دهیدهاي دهمین کار را در بخش. 11
پوست را با نرم کننده مالیم تمیز کنید و از لوسیون ضدعفونی کننده یا نرم کننده استفاده . 12

.کنید
موزدایی باالتنه با موم-

تري مخصوصا در قسمت زیر بغل از حساسیت بیش. موزدایی باالتنه بسیار حساس است
رایشگر انجام نشده و موزدایی پیاست، به وسیله جهت موزدایی این قسمت بهتر. برخوردار است

. این قسمت، توسط خود مشتري با تیغ انجام گردد



موزدایی پا با موم و پاك کردن مواد-
روش کار

.موم را در هیتر ذوب کنید. 1
.تخت را با کاغذ یک بار مصرف بپوشانید. 2
.حوله وي را بپوشانیداز مشتري بخواهید تا روي تخت دراز بکشد و به کمک چند.3
.کامالً با تمیزکننده مالیم تمیز کرده و خشک کنید،خواهید موم بیندازیدقسمتی را که می. 4
. که باید موم انداخته شود، استفاده کنید،الیه نازکی از پودر روي قسمتی از بدن. 5
چـک مـوم روي مـچ    با استفاده از ریختن یک قطره کو،دما و ضخامت موم گرما داده شده را. 8

.دست تست کنید
با کاردك یا اپلیکاتور چوبی پوشش نازکی از موم گرم را در محدوده مورد نظر پخش کنیـد و  . 9

مطمئن شوید که کـاردك بـیش از حـد بـه مـوم آغشـته       . در جهت رویش مو آن را ادامه دهید
از بین ببرید و آن را پاك با لوسیون موم را ،اگر نوارهاي مربوط به موم انداختن را ندارید. نیست
.کنید

بـه آرامـی آن را در جهـت    . اي روي قسمت موم انداخته شـده اسـتفاده کنیـد   از نوار پارچه. 10
.بار پارچه را همیشه در مسیر رویش مو فشار دهید5تا 3رویش مو فشار دهید و با انگشت 

ه موم بـیش از حـد   مطمئن شوید ک،شودهاي حساس بدن موم انداخته میوقتی که روي بخش
.آن را کوتاه کنید،باشدمترسانتی5/0اگر مو بلندتر از . داغ نیست

دارید و با حرکتی سریع پارچه را برداریـد و ایـن کـار را عکـس     پوست را با فشاري آرام نگه. 11
.جهت رویش مو انجام دهید

.نوار را مستقیماً به طرف خود نکشید
.ماساژ دهیدبخش مورد نظر را به آرامی . 12
.هر بار از یک نوار پارچه اي تازه استفاده کنید. 13
.از مشتري بخواهید تا بچرخد و همین کار را براي پشت پا هم انجام دهید. 14
.مانده را از روي پوست پاك کنیدهمه پودر باقی. 15
کننده استفاده پوست را با نرم کننده مالیم تمیز کنید و از لوسیون ضدعفونی کننده یا نرم . 16

. کنید
.مشتري را تا اتاق مخصوص تعویض لباس مشایعت کنید. 17

ل 
فص

شم
ش



روش موزدایی دست -
:استفاده از موم گرم

کن، طوري که جوش نیاید، گرمگراد یا در مومي سانتیدرجه40قوطی مومک را در آب گرم 
.گرم کنید

.ش موها، روي دست پخش کنیداي نازك را در جهت رویي کاردك، الیهاستفاده از لبهبا 
. اي را روي موم گذاشته و با دست فشار دهید تا خوب بچسبدنوار پارچه

.پارچه را بر خالف جهت رویش مو، به سرعت بکشید
. ولرم بشوییدپوست را با دستمال مرطوب به آرامی تمیز کرده و با آب

.گرددیک پوست میبعد از مصرف نوار مومک، محل را نخارانید، زیرا باعث تحر
هاي مراقبت از پوستروش

.زیرا آب گرم پوست را تحریک خواهد کرد،بعد از انجام موزدایی دوش آب گرم نگیرید-
پوست تحریک زیرا ساعت پس از انجام موزدایی از دئودورانت و عطر استفاده نکنید، 24تا -

.شده و باعث خارش آن خواهد شد
.تا پوست آرام شود،استفاده نمایید،باشدک کننده میاز کرم و ضدعفونی که خن-
هاي این عمل باعث خواهد شد، سلول.کنیدبردار استفاده نوبت موزدایی از الیه2در بین -

.مرده از روي پوست پاك شده و منافذ پوست بسته شود
.دایی از تیغ یا موبر استفاده نکنیدهفته قبل از موز2-
موزداییعوارض پوست بعد از-
یکی از عوارض پوست بعد از موزدایی باز شدن منافذ پوست اسـت و در بعضـی مواقـع باعـث     -

.شودهاي ریز در پوست میزخمایجاد
شـود حساسـیت   از عوارض دیگر اپیالسیون برداشتن چربی محافظ پوست است که باعث مـی -

.باشدتري داشتهپوست زیاد شده و عوامل مضر محیطی بر پوست اثر بیش
.رودبعد از استفاده از موزدایی پ هاش پوست باال می-
استفاده از روغن و لوسیون بعد از موزدایی-

که قدرت باالیی جهت رشد و بهبـود  ،ثر استؤهاي بعد از موزدایی داراي مواد ملوسیون و روغن
هـاش پوسـت را   داده و پقرمزي پوست را تسکین . کندهاي پوست بوده و آن را ترمیم میبافت

.کندو متعادل می) 5/5(به حد طبیعی 



استفاده از کیسه یخ یا کیسه گرم-
یخ، خون هاي به سطح پوسـت آمـده را کـه    . شودمیبعد از انجام موزدایی از کیسه یخ استفاده

کنـد و در نتیجـه قرمـزي    شوند، از سطح پوسـت دور و آن را خنـک مـی   باعث گرمی پوست می
کیسه یخ را چند دقیقه روي محل بگذارید، یخ ناراحتی و درد را کم کرده و .شودمیپوست کم 

.بخشدسرخی را نیز بهبود می
:کیسه گرم

نیاز به دیدن هیچ حرارتـی در کمتـر از   کیسه گرم فوري نوعی کیسه حاوي مایع است که بدون
رمانگـاه و مطـب   از ایـن کیسـه در د  . درجـه را مـی دهـد   50چند ثانیه به شـما دمـاي مثبـت    

، گـرم  )گرفتگـی عضـله، کـوفتگی عضـله    (، فیزیـوتراپی، ورزش  )جراحی، ایمپلنت(دندانپزشکی 
براي افزایش دماي بدن (کردن دست وپا در سرما و ورزش هایی چون اسکی و کوهنوردي، سفر 

هـاي اولیـه و   ، کمـک )کاهش دردهاي غیر تورمی، دردهاي مفصـلی (هاي اضطراري در وضعیت
.گرما براي کاهش دردهاي خاص و کاهش سرمازدگی کاربرد دارد. توان استفاده کردغیره می 


