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کارمحلعمومینظافتوفرديبهداشت
باشد، که در رعایت بهداشت عمومی همـه افـراد،  بهداشت به دو صورت عمومی و فردي می

نظافـت  . اي سالم داشته باشـیم تا جامعهفند، نکات بهداشتی را رعایت نموده،به نوعی موظ
.شودفردي نیز از وظایف بهداشتی هر فرد محسوب می

کارمحیطمناسبشرایط
ویتـرین ،قفسـه .باشـد شستشـو قابـل وصـاف ،مقـاوم جنسازتمیز،بایدکامالًسالنوکفدیوار-

.نباشدمترسانتی20ترازکمزمینازهاآنفاصلهوبودهنظافتقابلوکمدکار
تخلیـه  موقـع بـه وباشـد موجـود سالندرکافیتعدادبهوحملقابل،درپوشدارايزبالهسطل-

.شود
.شودنصبعمومدیددرحریقاطفائوکپسولاولیههايکمکيجعبه-

استرلیزاسیون و تفاوت آن با ضدعفونی
:1متد 

نظافتخاطر داشته باشید که وقتی به . نظافت و ضدعفونی: آلودگی زدایی داراي دو مرحله است
آب گـرم و  ،ها از ابزار، وسایل و تجهیزات از طریق شستشو با صابون مـایع کنید باید همه آلودگیمی

. با استفاده از نظافت و ضدعفونی و تمیزکاریهمه لوازم را مورد توجه قرار دهید
به نوبه خـود ایـن کـار    . باشدیابد که، سطح به طور مناسب تمیز شده وقتی آلودگی سطح کاهش می
زا از سـطوح ابزارهـا و   هـا و عوامـل بیمـاري   تر آلـوده کننـده  بیش. شودباعث کاهش خطر عفونت می

بخشـی از  ،این که چرا نظافت حائز اهمیت است. رودتجهیزات از طریق تمیزکردن مناسب از بین می
.ضدعفونی ابزارها و تجهیزات است

آلودگی زدایی2متد 
لیزه اغلـب بـه طـور    واژه اسـتر . نظافـت و اسـتریل کـردن   :لودگی زدایی دو مرحله داردآ2متد 

.ناصحیح مورد استفاده است
هـا را تخریـب   لیزه کردن فرایندي است که به طور کامل همه موجودات میکروبی ماننـد هـاگ  استر

.کندمی
گیرند که موسوم به استریل میمتدهاي مؤثرتر استریل براي تجهیزات با فشار باال مورد استفاده قرار 

.تنها تمیزکردن ابزارها با بخار کافی نیست. با دیگ بخار است
هاي پیشگیري و سرایت آنانواع بیماري هپاتیت، راه

هپاتیت
هرچنـد هپاتیـت   . رسـاند شود و به کبد آسیب مـی ویروس خونی است که باعث بیماري می،هپاتیت

، زیرا هپاتیت در همه سیاالت بدن افرادي که مبـتال هسـتند،   شودتر مقابله میراحتHIVنسبت به 
. شودارائه می



به همـین  . ماندبه عالوه برخالف ایدز هپاتیت در سطح بیرونی بدن براي دوره طوالنی مدت زنده می
.دلیل الزم است که همه سطوحی که با مشتري در تماس هستند کامالً تمیز و ضدعفونی شوند

HIV /ایدز
،کوتاه شده ویروسی است که باعـث سـندرم تخریـب    HIVتخریب کننده سیستم ایمنی ایدزویروس

. کندایدز نوعی بیماري است که سیستم ایمنی بدن را تخریب می. شودسیستم ایمنی بیمار شده می
. یابداز طریق خون و گاهی سایر سیاالت بدن مانند ترشحات از شخصی به شخص دیگر انتقال می

اي نداشـته باشـد، امـا    هـا هـیچ نشـانه   ممکن است براي سال،استHIVویروستال بهفردي که مب
گرفتن مبتال شـده  کند که آیا شخص در شش ماه بعد از در معرض ویروس قرارمشخص میآزمایش

دانند کـه پتانسـیل   دهند و نمینمیآزمایشمثبت دارند، هرگز HIVگاهی افرادي که . است یا خیر
. راد هستندابتالي سایر اف

اساسا از طریق اسـتفاده از سـوزن مشـترك از طریـق اسـتفاده کننـدگان از داروهـاي        HIVویروس 
. یابداعتیادآور و یا از طریق تماس جنسی محافظت نشده و خالکوبی غیرایمن انتقال می

هاي آرایش دائـم سـرایت  هاي بهداشت درمانی و یا سالناز طریق سوزن آلوده در محیطHIVگاهی 
.شودگاهی هم ویروس از طریق بریدن پوست وارد جریان خون می. کندمی

ها، موادگندزدا جهت ابزار کاربهسازي محیط، دست
.ارزش استبسیار باهامیکروبست که در کاهش انتقال اهاشستن دستبهداشتی،ترین اقدامات مهم

هـا را بـا   دسـت ) درست کردن مومثل (ها از انجام هر کار براي مراجعین در آرایشگاه،پسبهتر است
.را نیز دقیقاً بشوییدوالي انگشتان ، زیر ناخنهادر موقع شستن دست.دآب وصابون خوبشستشو دهی

داري جامـد بایـد در محلـی خشـک نگـه     هـاي  به صورت جامد یا مایع هستند کـه صـابون  هاصابون
ظروفی که در هاي مایع راصابون.باشدها تواند محل رشد وتکثیر میکروبد،زیرا صابون مرطوبمینشو

و هکه صابون داخل آن تمام شد، خوب آنرا شستوقتیو داري نمودهاست نگهصابون مایع مخصوص 
.بریزیدصابون مایع را در آن مجدداًکردن،بعد از خشک 

: نانوسیلاستفاده از محلول نحوه
را کـف  هـا  مخصوص دستF2نانوسیل محلول . ها را شسته و خشک نماییددر صورت نیاز، دست-

.باشدثانیه می30قابلیت اثر محلول نانوسیل حداقل . دست بریزید



.هاي دست پخش شودي قسمتخوب به هم مالیده، تا محلول کامالً در همهها را دست-

.کف دست چپ را، پشت دست راست و کف دست راست را، پشت دست چپ بمالید

.انگشتان را کامالً به مواد آغشته نموده و ماساژ دهیداليالبه-

انگشتان دودست، یکـدیگر  ، تادر کف دست دیگر بمالیدیک دست را،انهاي بیرونی انگشتقسمت-
.و محلول را به زیر ناخن انتقال دهندگیرند بررا در

ها را دست. امالً ضدعفونی شودها کدو دست را در کف دست مالش دهید تا دستنوك انگشتان - 
.هاي برقی خشک نماییدکني شخصی یا دست خشکآبکشی کرده، با دستمال کاغذي، حوله



ها آلوده نانوسیل، نیاز به شستشو نیست ولی، اگر دستها تمیز باشد، قبل از استفادهاگر دست:توجه
.ابون بشوییدها را با آب و صبود، قبل استفاده از نانوسیل، حتماً دست

عوامل موثر در محیط کار
... )نور، رنگ، چیدمان، دما( عوامل فیزیکی در محیط کار 

تر باشد، کارایی کارکنان یک مرکز باالتر رفتـه و  دهد که هر چه میزان نور مطلوبتحقیقات نشان می
.گرددتر میخطاهاي ایجاد شده ناشی از کم نوري کار نیز کم

تـر شـده و بـر روي چهـره نیـز سـایه      هـا کـم  شوند،سایهتر دیده میتر و سریعچنین اجسام واضحهم
.افتدنمی

ایـن  . نماییـد باشند، استفادههاي سیلندري که داراي محافظ میتوانید از المپبراي سالن آرایش می
توانید اطراف آیینه و هم در سقف نصـب کـرده تـا نـور را در فضـا بـه طـور یکنواخـت         ها را میالمپ

.تر انجام گیردتر و کار راحتراکنده کنندو رنگ چهره، مشخصپ
:مناسبتهویه

ي حرارت، میـزان رطوبـت،   منظور از تهویه در محل کار، این است که هواي داخل سالن از نظر درجه
ي مواد مضّر موجود در هوا کنترل شود و یـا بـه عبـارت دیگـر، تهویـه یـا       جریان هوا و احیاناً تصفیه

ت هـوا،   ،ي حرارت، رطوبتهوا، تمهیدي است که با استفاده از آن درجهتصفیه میزان گردش و کیفیـ
هـاي  از نظر وجود عنصرهایی که الزم و ضروري است و عدم وجود گرد و غبار و مواد مضّـر در محـل  

.شودسربسته، براي آرامش و راحتی افراد کنترل می
:دماي محیط کارتنظیم 

کارکنان آرایشگاه و پیرایشـگاه موقـع انجـام    . اسب بستگی به نوع کار در محیط داردحرارت مندرجه
-درجه21کنند که دماي تري نیز صرف میتري برخوردارند، انرژي کمکار از آن جا که از تحرك کم

-این درجه حرارت با تغییر فصل با توجه به رطوبت هوا فـرق مـی  . گراد براي سالن کافی استسانتی
.کند

:محیط کارصحیح بندي ایقع
طوري که گرما، سرما، سر و صـدا و هـر نـوع آلـودگی     . بندي محیط کار باید صحیح انجام گیردعایق

هـاي دو  بندي صحیح محیط کار، از درب و پنجـره براي رسیدن به عایق. وارد فضا و محیط کار نشود
.بندي کنیددیوارها و سقف را عایق. جداره استفاده نمایید

گاه ضدعفونی ابزار کاردست
:اتوکالو 

-زدایی را انجام مـی دقیقه عمل گند20تا 15گراد، به مدت زمان سانتیدرجه121این دستگاه در
زدایـی لـوازم   تـر بـراي گنـد   شوند و بیشبخار آب تحت فشار استریل میابزار و لوازم به وسیله. دهد

.بیمارستان و آرایشگاه کاربرد دارد



: فور 
-سـانتی درجـه 170ساعت یا در حرارت 2گراد، به مدت ي سانتیدرجه160ین وسیله در حرارت ا

از این وسیله براي استریل کردن ابزار فلـزي و  . دهدساعت عمل استریل را انجام می1گراد، به مدت 
.اي که تحمل دماي باال را دارند، استفاده کنیدشیشه

دفع مناسب زباله
هـا بایـد کـامالً رعایـت     هـا و آرایشـگاه  ه از مباحـث مهمـی اسـت کـه در آموزشـگاه     دفع مناسب زبال

بـار یـک ظـروف :  شـامل آرایشـگاه هـاي زباله.استخشکصورتبههازبالهآرایشگاهدرمحیط.شود
تیز و ها نوكدر محیط آرایشگاه، ممکن است زباله.باشدمیو مو تیغوپنبه،کاغذيدستمال،مصرف

. و شیمیایی باشندبرنده، عفونی
پاك نمودن و گندزدایی ابزار کار

، محلول ساولن، آب ژاول، دتول از مـواد ضـدعفونی   %5/2، محلول بتادین %4الکل اتیلیک، فرمالدئید 
.باشندابزار کار می

:%4یدئفرمالد-
که داراي بخارهاي بسیار سمی و تحریک کننده است، به خصوص براي چشـم % 4محلول فرمالدئید 

.باشدو گلو محرك شدیدي می
نماییـد،  ورغوطهلوازم را به مدت نیم ساعت در آن . زمان استفاده از آن حتماً از ماسک استفاده کنید

ي بعد محلـول  محلول استفاده شده را دور بریزید و براي مرحله. سپس آبکشی کرده و استفاده کنید
.تازه تهیه نمایید

:%5/2محلول بتادین -
تري برخوردار است و اثـر خورنـدگی آن   شبیه آب ژاول بوده، ولی از ثبات بیش% 5/2بتادین محلول 

.از این محلول براي ضدعفونی کردن لوازم مسی و آلومینیومی استفاده نکنید. باشدتر میکم
:محلول ساولن-

%  1شـود و غلظـت   فلزي استفاده مـی از محلول ساولن براي ضدعفونی کردن لوازم و ابزار فلزي و غیر
.ها، مناسب استآن براي ضدعفونی کردن زخم

.دقیقه در محلول قرار دهید30لوازم و ابزار کار را به مدت 
.داري شودگراد نگهي سانتیدرجه25دار و در دماي زیر محلول حتماً باید در ظروف درب

استفاده صحیح از مواد ضدعفونی کننده
لول ضدعفونی کننده باید به طور کامـل از همـه مـواد قابـل رؤیـت یـا       قبل از قرار دادن مواد در مح

شـوند و از  مانده با مواد ضدعفونی کننـده ترکیـب مـی   زیرا این مواد باقی. مانده پاك شده باشندباقی
بعد از پاك کردن کامل تمـام ابزارهـا و وسـایل از تمـام     . کنندضدعفونی کردن درست جلوگیري می

. ید به طور کامل در محلول مواد ضدعفونی کننده قرار داده شوندمانده بامواد باقی



فرو بردن کامل به این معنی است که مایع کافی در ظرف وجود دارد و تمام سطوح شیء ضـدعفونی  
دقیقه یا به مـدت زمـان توصـیه شـده توسـط      10ها را به مدت پوشاند، از جمله دستگیرهشده را می

.عفونی کننده قرار دهیدتولید کننده، داخل محلول ضد
نحوه انجام تمیز و ضدعفونی کردن

در هنگام انجام دادن قبل سرویس یک جفت دستکش نو را به دست کنید تا از آلودگی احتمـالی  . 1
هـاي تـان را از مـواد شـیمیایی قـوي در محلـول       هاي خـود جلـوگیري کنیـد و دسـت    ابزار با دست

.ضدعفونی محافظت کنید
هـا را در زیـر آب جـاري    بار مصرف را تمیز کنیـد، اول آن همه ابزارها و وسایل به غیر از لوازم یک. 2

چیزهـاي  . قرار دهید و به طور کامل با صابون، یک برس نـایلون کوچـک و آب گـرم کـامالً بشـویید     
.ابزارهاي لوال دار را باز کنید تا قسمت نمایان را برس بکشید. یدشیاردار را برس بکش

تـر ضـدعفونی   وجـود صـابون در بـیش   . هاي صابون را با آب جاري گرم پاك کنیدماندههمه باقی. 3
بـار مصـرف   اي یا یـک وسایل را به طور کامل با حوله پارچه. ها را غیرفعال کندآن،تواندها میکننده

-ابزار شما االن به درستی تمیز شده. اجازه دهید که روي یک حوله تمیز خشک شوندتمیز کنید، یا 
.انداند و براي ضدعفونی کردن آماده شده

آن را در محلول ضـدعفونی تحـت ثبـت    . لوازم تمیز شده را در ظرف ضدعفونی مناسب فرو ببرید. 4
به یاد آورید قبـل از فـرو   . داریدنگه ) دقیقه10معموال(وزارت بهداشت براي مدت زمان خواسته شده 

اگر کثیفی محلـول ضـدعفونی بـه وضـوح     . ها در محلول ضدعفونی، لوازم لوالدار را باز کنیدبردن آن
.دیده شود، محلول آلوده شده و باید عوض شود

.ها را به طور کامل تمیز و خشک کنیداز تماس ابزار با پوست جلوگیري کنید، و آن. 5
.تا زمان مورد نیاز در ظرف تمیز و خشک نگه داریدابزارها را. 6
بعـد بـا حولـه    . هاي خود را با  صابون مـایع بشـویید  ها را در آورید و به طور کامل دستدستکش. 7

.بار مصرف خشک کنیداي یا یکپارچه



یک جفت دستکش تمیز را به دست کنید و ایستگاه خود و صندلی مشتري را با مـاده ضـدعفونی   . 8
.ننده تأییدشده تمیز و ضدعفونی کنیدک

دقیقه قبل از 20اطمینان کسب کنید که ظرف ضدعفونی با محلول ضدعفونی تمیز حداقل براي . 9
از هر محلول ضدعفونی کننـده تائیـد شـده توسـط مقـررات دولـت       . اولین سرویس روز پرشده است

کنیـد و هـر   رات تولید کننده استفاده میاستفاده کنید، اما اطمینان یابید که آن را دقیقا طبق دستو
.کنیدمانده آلوده شده، آن را عوض میوقت که محلول به طور روشن با مواد باقی

آناتومی و کارکرد پوست
متـر  سـانتی 3.000اگر پوست یک فرد بالغ کشیده شود، بـیش از  . دام بدن استترین انپوست بزرگ

هـاي خـونی و هـر    ها و رگها و عصبها، استخوانپوست ما از شبکه ماهیچه. مربع را خواهد پوشاند
.پوست تنها مانع طبیعی بدن ما و محیط است. چیز دیگر در داخل بدن ما محافظت خواهد کرد

هاي بیماري عینـی، آلـودگی  یـا زخـم بـه دور بـوده و تـا حـدودي         ز هر نشانهبهداشت پوست باید ا
سطح پوست سـالم تـا حـدودي اسـیدي اسـت، و سیسـتم ایمنـی آن        . مرطوب، نرم و ارتجاعی باشد

. دهند، که سعی در لمس کـردن یـا وارد شـدن دارنـد    بینی واکنش نشان میدرست به موجودات ذره
.است) چربی(غدد سباسه )عرق(ها و غدد بوي بد هاي پوست شامل مو، ناخنزائده

ها یا پاها، باعث ضخیم شدن یـا رشـد   در ادامه، فشار تکراري بر روي بخشی از پوست، به ویژه دست
.کندشود، که الیه مهم و محافظتی است که از آسیب پوست زیرین جلوگیري میآن به پینه می

)ماپیدرم، مزودرم، هیپودر( آناتومی پوست صورت 
اپیدرم و درم: شودپوست از دو بخش اصلی تشکیل می

هاي هاي خونی ندارد، اما تعداد زیادي پایانهرگ. ترین الیه پوست استترین و نازكاپیدرم، بیرونی-
.شوداپیدرم از پنج الیه ساخته می. عصب کوچک دارد



قشـر طبقـه   . ی اپیـدرم اسـت  شود، الیه بیرونقشر طبقه شاخی، که به عنوان الیه شاخی شناخته می
اي اسـت کـه بـراي    بینـیم، و الیـه  کنیم آن را میاي است، وقتی که ما به پوست نگاه میشاخی  الیه

ریـزد  هاي مقیاس مانند آن به طور مستمر فرو میسلول. شودمحصوالت و خدمات سالن مراقبت می
-ها از کراتین ساخته مـی سلول. شوندن میآیند، جایگزیهایی که از سطح الیه زیر میسلولو توسط 

تولیـد  ) هـا چربـی (ها با  لیپیـدها  سلول. هاستشوند، یک پروتئین فیبري که عنصر اصلی مو و ناخن
. کنندشوند و در ساختن قشر طبقه شاخی محافظ و ضدآب کمک میشده توسط پوست ترکیب می

شـود،  هاي کوچک سـاخته مـی  از سلولقشر زیرین، الیه روشن و شفاف زیر قشر طبقه شاخی است؛
.تواند از آن بگذردکه نور می

هـاي  شود، الیـه اپیـدرمی متشـکل از سـلول    اي شناخته میچنین به عنوان الیه دانهاي، همقشر دانه
رسـند،  ها بـه سـطح مـی   وقتی که سلول. شوندرسند و با کراتین پر میاست که مانند دانه به نظر می

.ریزندشوند و از قشر طبقه شاخص فرو میهاي مرده جایگزین میسلولمیرند، می
الیه خاردار، جایی است که فرایندهاي پوست . قشر میانی، الیه خاردار درست باالي قشر رویش است

.شودریزي شروع می
یـه  ایـن ال . ترین الیـه اپیـدرم اسـت   شود، عمیققشر رویش، که به عنوان الیه سلول پایه شناخته می

هـاي  از الیـه . هاسـت کند، مسئول رشـد اپیـدرم  هاي پوست اپیدرم را تولید میزنده اپیدرم که سلول
هـاي  چنـین حـاوي سـلول   این قشر رویـش هـم  . شودهاي مختلف ساخته میها با شکلسلولمتعدد 

. شـود میده مـی کند و مالنین نادانه پوست تولید میشود، و رنگخاص است که مالنوسیت نامیده می
در برابـر اثـرات مخـرب نـور مـاوراء      ) که زیر اپیدرم قرار دارند( هاي حساس در درم مالنین از سلول

. کندهاي ماوراء بنفش محافظت می، نور خورشید یا از المپ)UV(بنفش بیش ازحد 
درم . استشود، الیه زیر ساخت یا داخلی پوست درم، الیه زیرین پوست، یا پوست واقعی شناخته می

تـر از  بـار کلفـت  25الیه درم بـا حساسـیت بـاال    . یابدبراي شکل دادن به بافت زیرپوستی امتداد می
، غدد بوي هاي لنفاوي، عصبهاي خونی، رگشماري رگدر داخل ساختار آن تعداد بی. اپیدرم است

هـاي راسـت،   اهیچـه م. هاي راست وجود دارندهاي مو و نیزماهیچه، غدد سباسه و فولیکول)عرق(بد 
بسـیاري بـه آن   . شـوند هاي غیر ارادي در پایین مو هستند که باعث ترکیـدگی پوسـت  مـی   ماهیچه

و مشبک) الیه باالیی(برآمده : شوددرم از دو الیه تشکیل می. گویندهاي  پوست میبرآمدگی
برآمدگی جلد اصـلی  را     در این جا. الیه برآمده، الیه بیرونی درم است که درست زیر اپیدرم قرار دارد

برخی برآمـدگی  . هاي سر هستندهاي کوچک و مخروطی شکل در پایه فولیکیابید، که برآمدگیمی
هاي لمسـی  هاي حلقه زدن و برخی حاوي ساختارهاي اپیدمی کوچک هستند، گلبولحاوي مویرگ

چنـین  ایـن الیـه هـم   .هاي عصبی براي لمس کردن و فشار دادن حساس هسـتند نام دارند، با پایانه
هـا را بـه   باالي الیه برآمده، جایی که اپیـدرم . شونددانه میهاي تولید رنگها، سلولشامل مالنوسیت

.شودکند، اتصال اپیدرم و درم نامیده میهم متصل می



.کنداست که براي پوست کل اکسیژن و مواد غذایی آن را فراهم میتر درمالیه مشبک، الیه عمیق
:شودساختارهاي زیر در داخل شبکه آن میشامل 
)عرق(هاي چربی                          غدد بوي بدسلول

هاي موهاي خونی                            فولیکولرگ
هاي راستهاي لنفاوي                           عضلهرگ

هاي عصبیپایانه)                      چربی(غدد سباسه 
. شـود ، به عنوان بافت چربی، یا بافت زیر الیه زیرین پوسـت شـناخته مـی   )هیپودرم(افت زیر جلديب

چنین بـراي اسـتفاده کـردن بـه صـورت انـرژي و نیـز        دهد، و همبافت چربی به بدن نرمی و فرم می
بافـت زیرپوسـتی در ضـخامت خـود طبـق      . باشدهایی مانند مقابله محافظتی براي پوست میفعالیت

.کندجنس و سالمت کلی فردي فرق میسن،
هـا را در  بـه احتمـال زیـاد آن   . شودترکیدگی پوست اغلب در اثر سردي یا ترس در پوست ظاهر می

.تري دارندجاهایی از پوست خواهید دید که موي کم
کارهاي پوست

.کار اصلی پوست، محافظت، احساس، تنظیم، دفع، ترشح و حذف است6
.کندها حفظ میپوست بدن را،از زخم و تهاجم باکتري:محافظت
هاي عصب حسی، پوست به گرما، سرما، لمس کـردن، فشـار و درد   تحریک کردن پایانهبا:احساس
.دهدپاسخ می

بـدن سـالم دمـاي داخلـی ثابـت را      . کنداز پوست بدن در برابر محیط محافظت می:تنظیم حرارت
. کندحفظ می) درجه سلسیوس37(درجه فارنهایت 98.6حدود 

)معمولی، چرب، خشک، مختلط و حساس ( انواع پوست 
:پوست معمولی –

کند، زیرا غدد چربی آن به انـدازه طبیعـی فعالیـت          ي کافی چربی ترشح میپوست معمولی به اندازه
سـطح پوسـت   . متر مربـع اسـت  میکرو گرم در هر سانتی500تا 250ترشح چربی آن بین . کنندیم

.رطوبت کافی داشته و از لطافت کافی برخوردار است
:پوست چرب -

یعنـی میـزان ترشـح غـدد     . کننـد ی در این نوع پوست، زیادتر از اندازه طبیعی ترشح مـی ي چربغده
شـود،  ترشح چربی باعث مـی . متر مربع از پوست استمیکروگرم در هر سانتی500تر از چربی، بیش

. صورت حالت روغنی و براق دیده شود
: پوست خشک-



-پوست خشک به دلیل کم شدن ترشحات غدد چربی و از دست دادن آب سطح پوست به وجود می
پوسـت حالـت پوسـته    . شـود متر مربع مـی میکروگرم در سانتی250تر از ترشح غدد چربی، کم. آید

. پوسته شده و حالت کشیدگی دارد
:پوست مختلط -

تـر در  باشد و بیشور که از نام آن مشخص است، پوست مختلط ترکیبی از دو نوع پوست میهمان ط
. صورت، تیزون چرب استTصورت خشک و ناحیه uمعموالً ناحیه . شودپوست صورت دیده می

:پوست حساس -
در . شـوند هستند که، آلرژي دارند و در اثر باال رفتن سن نـازك مـی  هایی هاي حساس، پوستپوست

-داراي منافذ ریز بوده و معموالً به رنگ روشن و قرمز مـی . دهندبرابر نور آفتاب حساسیت نشان می
. باشد

مشکالت و عوارض پوست
:هاي خیلی چرب منافذ باز پوست در پوست

. شوند، داراي منافذ باز زیادي هستندهایی که خیلی چرب هستند و کامالً براق دیده میپوست
:چین و چروك و افتادگی پوست 

هـاي  یابند و تغییر رشـته ها، در پوست افزایش میبا افزایش سن و نازك شدن پوست، چین و چروك
طرف، حالت ارتجاعی پوست هاي ضعیف و نامنظّم از یکهاي خطی باریک به تودهاالستین، از رشته

گردد کـه  کم شده و کاهش تخریب کالژن از طرف دیگر، باعث کم شدن قدرت پوست و شلی آن می
.کندهاي عصبی نیز، این مسأله را تشدید میخشکی بیش از حد و حالت

:ترك خوردگی پوست 
دقت نمایید شرایط سرد و خشـک آب و هـوایی   . داردکه پوست خیلی خشک شود، ترك برمیزمانی

پوست خشک را باید درمان کرد تا از بروز ترك خوردگی جلوگیري بـه  . کنداین عارضه را تشدید می
.باشدي پوست، ضروري میاستفاده از نرم کننده و مرطوب کنندهچنین هم. عمل آید

:کک و مک
هـاي  شود که ضـایعات و لکـه  هاي رنگی، در سطح پوست کک و مک ظاهر میدر اثر تجمع پیگمنت

. شودکه در افراد سفید پوست و بور دیده می،رنگی هستند اي کمقهوه
١:کوپروز 

هـا در درم، خاصـیت   به دلیل اشکال در گردش خون، مویرگ.کوپروز از ریشه التین گرفته شده است
هاي خونی قابـل رؤیـت، کـه در اثـر کـاهش حالـت       یابد، به اجتماع مویرگجاعی شان کاهش میارت

١Kvprvz



ي حرارت و سن یا دستکاري اشتباه گشـاد شـده باشـند و بـه حالـت اولیـه       ارتجاعی و افزایش درجه
شود برنگردند، کوپروز گفته می

تشخیص مواد مصرفی متناسب با نوع پوست مشتري
نظر کیفیت، کنترل شده و مـواد فاقـد   بندي اززمانی مواد استاندارد هستند، که مراحل تولید و بسته

.هرگونه آلودگی باشد
ي محصوالت را بشناسید و ترکیبات هاي سازندهخواهید، اطمینان خاطر داشته باشید، شرکتاگر می

.تري دارندمواد را، نیز شناخته و از محصوالتی استفاده کنید، که زیان کم
.شوندي متفاوت ساخته میپایه4مواد آرایشی از 

) :امولسیون روغن در آب ( o/wي آبپایه
افزاینـد و  باشد، که کمی مواد چرب و روغنـی را بـه آن مـی   ي آب میماده اصلی این محصوالت  پایه

.شودچربی در آن معلق می
) :امولسیون آب در روغن ( w/oي چربی پایه
چربی زیادي دارد، پوست را نـرم  . افزایندي رنگی را به آن میآب و ماده. ي اصلی آن چربی استماده
. باشدهاي خشک مناسب میکند و براي پوستمی

٢:ترکیبات بدون چربی
ایـن ترکیبـات   . شوددر ترکیبات این محصول روغن وجود ندارد، باعث کشیدگی و خشکی پوست می

. دار مناسب استهاي چرب و جوشبراي پوست
٣:ترکیبات بدون آب

. باشـند ها چربی است و از آن جا که داراي چربی باالیی هستند، عایق و ضـدآب مـی  ي اصلی آنماده
زیرا به علت غلظت باالیی که دارند، عیـوب پوسـت را مخفـی    . گویندبه این ترکیبات، حاجب نیز می

)استتار درمانی(. کنندمی
:ي ترکیبات آرایشیمواد سازنده

. ي پایه و مواد افزودنی، ساخته شده استي فعال، مادهماده: مواد آرایشی از سه قسمت 
:ايترکیبات پایه

کشاند و ممکن است، خاصیت نـرم کننـدگی، خنـک کننـدگی و     قسمت فعال را به داخل پوست می
.مرطوب کنندگی نیز داشته باشد

استفاده از ابزار و مواد مناسب با نوع پوست مشتري
.ابتدا با مشتري مشاوره نموده و نوع پوست را شناسایی نمایید-
. تان را کامالً شسته و ضدعفونی نماییدهاياین که پاك سازي را شروع کنید، دستقبل از-

٢oil –free
٣water– free



. براي مشتري روپوش تمیز آماده کرده، تا بپوشد و خودتان نیز روپوش بپوشید–
هـاي او  سازي بنشیند، حوله را روي شـانه با احترام مشتري را راهنمایی کنید، تا روي صندلی پاك–

.قرار دهید
.سازي، موها روي صورت نیایدسر مشتري را با هد و یا حوله، خوب بپوشانید، تا موقع پاكموي–
.ید و مورد نیاز هستند، در دسترس بچینیداکردهتمام ابزار و لوازمی را که قبالً ضدعفونی –
.براي هر نوع پوست، از لوازمی که مخصوص همان پوست است، استفاده کنید–
باشد، در سطل زبالـه  بار مصرف میپنبه، دستمال و ابزار یک: ، پسماند را که شاملبعد از انجام کار–

.ریخته و دیگر ابزار را ضدعفونی کنید و در کمد بچینید
هاي پوستی ناشی از عوامل آسیب رسان به پوستآسیب
:اگزما

هـاي آن       باشد که از ویژگییک نوع بیماري پوستی تورمی، ناراحت کننده و معموالً مزمن می4
.خارش شدید اشاره کردتوان به تورم متوسط تا شدید، پولکی شدن، و گاهی اوقاتمی

:آماس پوست
اصطالحی است که به صورت گسترده براي توصیف هرگونه وضعیت تورمی پوسـت  5

.شوداستفاده می
هاي پوستی انواع بیماري

:تاولچه
باشد و درون یا دقیقاً زیـر  ي کوچکی است که حاوي یک نوع مایع شفاف میتاولچه کیسه6

. داردقرار) پوست بیرونی(ي اپیدرمیس الیه
:جوش چرکی

نوعی جوش نوك تیز برآمده و ملتهب است، مرکـزي سـفید و زرد رنـگ دارد کـه     7
نیازمند ارجاع پزشـک  . ( گویندبه این قسمت زخم سر جوش می. باشدحاوي چرك بر باالي زخم می

.)هستند
:کهیر

.باشد و فقط چند ساعت دوام داردهاي ریز قرمز رنگ است داراي خارش که ملتهب میدانه8
و ) حساسـیت پوسـتی  (ي ورم کردن و یا خراشیدن، گزیده شدن توسط حشرات به واسطهاین زخم 

.آیدیا گزیده شدن با گیاه گزنه به وجود می
:پوست رفتگی

.آیدي سایش به وجود میم پوستی و یا خراشی است که به واسطهزخ9
:شکاف

نفـوذ  ) ي درونـی پوسـت  الیـه (ي درمـیس  باشد که به داخل الیهترکی بر روي پوست می10
.هاي عمیق بر روي دست و یا لب نام بردهاي شدید و شکافتوان از تركبراي مثال می. کندمی

٤Eczema
٥Dermatitis

٦Vesicle
٧Hot pussy

٨Hives
٩Excoriation



ز ي کم ارتفاعی بـر روي پوسـت اسـت کـه بعـد ا     شود، سطح برآمدهاسکارنیز نامیده می11:اثر زخم
.بهبود یک زخم بر روي پوست به وجود می آید

چندین اختالل رایج مربوط به غدد چربی ساز وجـود دارد کـه یـک    12:سازدد چربیاختالالت غ
.باشد و آن را تشخیص دهدسازي باید از آن آگاهی داشتهکاربر پاك

:هاي میلیاجوش
خطر و مملو از کراتین هستند که زیر سطح اپیـدرمیس ظـاهر   هایی بیکیست13

هـاي کوچـک کنجـد   هـا ماننـد دانـه   ایـن جـوش  .گونه بازشدگی قابل رؤیتی ندارنـد شوند و هیچمی
.باشند که تقریبا همیشه به صورت کامل گرد هستندمی

-کیسـت . ر شـده اسـت  نوعی زخم بیرون زده و جیب مانندي است که از چربی پ:دارکیست چربی
ایـن نـوع اخـتالالت بایـد بـا      . شوندهاي چربی به صورت معمول بر روي پوست سر و پشت دیده می

.عمل جراحی توسط یک متخصص پوست برداشته شوند
:آکنه

سـاز از ترشـحات   ي آن التهـاب مـزمن غـدد چربـی    نوعی اختالل پوستی بوده که مشخصـه 14
. باشدها میمانده و باکتريباقی

:رزایشا
شد، یک وضعیت مزمن است که بـه صـورت عمـده بـر     ي روزاشا نامیده میکه سابق آکنه15
هـاي  هـاي ایـن وضـعیت قرمـزي، ورم و گشـادي رگ     از مشخصه. شودها و بینی ظاهر میروي گونه

عامل به وجود . باشدهاي چرکی میهاي نوك تیز و جوشخونی و در برخی موارد شکل گیري جوش
. شودباشد، ولی وضعیت آن به صورت ژنتیکی حدس زده میي رزایشا ناشناخته میآورنده

:زرد زخم
هاي ترشحی        هاي آن زخمیک نوع بیماري پوستی و باکتریایی واگیر است که از ویژگی16

تـر در  دهـد و بـیش  ر قسـمت چانـه روي مـی   این زخم معموالً بر روي صورت و بـه ویـژه د  . باشدمی
.گرددکودکان مشاهده می

:پسوریازیس
اي قرمز رنگی کـه  هتوان به تکههاي آن مییک بیماري پوستی است که از ویژگی17

اند اشاره کـرد و ایـن عالئـم معمـوالً بـر روي پوسـت       اي و سفید رنگ پوشیده شدههاي نقرهبا پولک
.شوندها، زانوها، سینه و قسمت تحتانی پشت ظاهر میسر،آرنج

١٠Gap
١١Scab

١٢Disorders of the sebaceous glands
١٣Milia welding

١٤Acne
١٥Rzaysha
١٦Impetigo
١٧Psoriasis
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اي مربوط به پوستدانهاختالالت رنگ
هـا  باشد که شـکل آن تر از حد نرمال میاي تیرهدانهبه معناي ترکیبات رنگ18:هایپرپیگمنتیشن

باشـد کـه   هـا مـی  دانـه ود رنگهایپرپیگمنتیشن نیز به معناي نب. باشداي میهاي نقطهبه صورت لکه
.گردداي روشن و یا سفید میهاي نقطهلکهمنجر به

:زالی
باشد کـه  در بدن می) سیاه(ي مالنین دانهیک نوع هایپرپیگمنتیشن مادرزادي و یا نبود رنگ19

اي سفید بوده و پوست بـدن در مو در این مورد به صورت نقره. شودشامل پوست، مو و چشم نیز می
ها صورتی هسـتند و پوسـت   چشم. باشد که قابل برنزه شدن نیستاین مورد سفید صورتی مانند می

.شودباشد و زودتر پیر مینسبت به نور حساس می
:لک

اي و یا شـرابی بـوده کـه بـه صـورت      یک نوع رنگ رفتگی پوستی غیرطبیعی و به رنگ قهوه20
.باشداي شکل مینامنظم و دایره
:برنزه شدن

هاي پوست است کـه بـه سـبب مجـاورت در برابـر نـور خورشـید و        دانهتغییر رنگ21
.گیردي فرابنفش شکل میاشعه
:لیگــوویتی

اي هــاي نقطــهشــود، نقــاط و لکــهباشــد کــه باعــث مــییــک وضــعیت ارثــی مــی22
هاي تیروئید رابطـه داشـته   هایپرپیگمنتیشن بر روي پوست به وجود آیند که ممکن است، با وضعیت

.پوستی که به ویتیلیگو مبتال باشد، را باید از مجاورت زیاد در برابر نور آفتاب دور کرد. باشند
بسیاري از مـوارد ایـن بیمـاري خـوش خـیم بـوده و       . رشد غیرطبیعی پوست است23:هایپرتروفی

.باشندمیخطربی
:خال گوشتی

اي رنگ بر روي پوسـت اسـت کـه رنـگ آن در     ي کوچک قهوهي یا لکهیک نقطه24
. باشداي و آبی نفتی متغیر میطیف بین برنزه تا قهوه

:زگیل
.باشدبه رنگ پوست میاي رنگ و یا یک زگیل رشد بیش از اندازه و کوچک قهوه25

توان به راحتی توسط ها را میزگیل. شوندتر دیده میتر بر روي گردن افراد مسنهامعموالً بیشزگیل
.یک متخصص پوست برداشت

١٨Hyper Pygmntyshn
١٩Albinism

٢٠Stain
٢١Tanning

٢٢Vitiligo
٢٣Hypertrophy

٢٤Mole
٢٥Wart



شـود،  یک عفونت قارچی که باعث بروز یک آبسه کوچک در کنار پیازچـه مـو مـی   26:فولیکولیت
.باشدمی

:سرطان پوست
سرطان پوست که عمدتاً به خاطر مجاورت بیش از حد در برابـر نـور خورشـید    27

.باشندشان متفاوت میدهد که در خطرناکیشود، در سه حالت متفاوت روي میایجاد می
هـاي  برآمدگی. باشدخطرترین نوع سرطان پوست میترین و کمرایج28:ايهاي پایهتومور سلول

.هاي این سرطان استکوچک و مروارید مانند، اغلب از ویژگی
:اسکوایموس

هـایی ماننـد   اي است و معموالً ویژگـی هاي پایههاي سلولتري از تومورنوع جدي29
.ي قرمز و یا برآمدگی را با خود به همراه داردهاي نوك سوزنی پولکی شدهجوش

:مالنوماي خطرناك
ترین شیوع را در ایـن سـه نـوع سـرطان داراسـت، ولـی بـا ایـن حـال          کم30

.باشدترین نوع سرطان پوست میخطرناك
:هاي باکتریاییعفونت

. زا، عفونـت باکتریـایی وجـود نـدارد    هـاي بیمـاري  ن وجود بـاکتري بدو31
وقتـی کـه یـک    . شـوند ها دچار عفونت نمـی زا از بین بروند، مشتريهاي بیماريبنابراین اگر باکتري

تواند باعث آسیب، سـوزش یـا عفونـت بـدن     مشتري دارید که التهاب دارد، این شرایطی است که می
چرك ماده سیالی است که از طریق عفونـت  . ، درد و سوزش همراه استالتهاب با قرمزي، گرما. شود

وجود چرك . هاي مرده استها و سلولهاي سفید خون، باکتريکه در برگیرنده سلول. شودایجاد می
عفونت محلی مانند جوش یا دمـل نشـان دهنـده ایـن اسـت کـه       . اي از عفونت باکتریایی استنشانه

. شده استبخش خاصی از بدن دچار آسیب
هاي پوستکنندهانواع پاك

به طور اساسی دو . اندپاك کننده براي تمیز کردن سطح پوست  و پاك کردن آرایش طراحی شده
)دارکف(کننده فومیکن و پاكشیرپاك: نوع پاك کننده وجود دارد

هاي خشک و حساس  طراحـی شـدند   وستکننده،  لوسیون غیر فومی است که براي پشیرهاي پاك
تا آرایش را پاك کنند که باید با یک اسفنج مرطوب صورت، پنبه، دستمال نـرم یـا پـد کتـان پـاك      

هـا را بـراي نـوع پوسـت داده شـده      ها اضافه مـی شـوند تـا آن   کنترکیبات گاهی به شیرپاك. شوند
.مخصوص کنند

.اي هر نوع پوستی وجود داردانواع گسترده اي از محصوالت مراقبت در منزل بر

٢٦Folliculitis
٢٧Skin Cancer

٢٨Tumor stem cells
٢٩Askvaymvs

٣٠Melanoma risk
٣١Bacterial infections
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شود، محصول شوند که باعث میهایی که شامل مواد شوینده هم میپاکنندهپاك کننده فومی،
این محصوالت به طور کلی براي ترکیب انواع پوست چرب هستند، . کف کند و به آسانی پاك شود

کردن از این ها استفادهمشتري. کننده براي پوست خشک و حساس هستندگرچه برخی پاك
. توانند به سرعت و به آسانی در زیر دوش استفاده کنندمحصوالت را دوست دارند، زیرا می

پاك . کندها را درمان میمقدارهاي مختلف ترکیبات پاك کننده دارند که سطح مشخصی از چربی
اي انواع ها را برها ممکن است، ترکیبات خاصی داشته باشد تا آنکننده فومی، مانند شیرپاکن

.دار دارندبرخی ترکیبات، آنتی باکتري براي پوست آکنه. کندپوست، مخصوص می
:کنانواع شیرپاك

در انـواع  . تـر باشـد  باشد کـه نسـبت آب آن، بـیش   کن، به شکل امولسیون چربی در آب میشیرپاك
هـاي چـرب، خشـک، حسـاس و معمـولی      مخصـوص پوسـت  : مختلف در بازار موجود است از قبیـل 

کـن، بـراي پـاك    مورد استفاده عموم بوده و از شـیرپاك اي است که از قدیمکن تمیز کنندهرپاكشی
توانید استفاده هایی که در طول روز، روي پوست تجمع کرده، میکردن آرایش، گرد و غبار و آلودگی

. شودکن به راحتی از روي پوست شسته میشیرپاك. کنید تا مواد آرایشی بهتر جذب پوست شود
:کرم پاك کننده

هـاي پـاك کننـده،    کرم. توانید به عنوان شستشوي روزانه استفاده نماییدکننده میهاي پاكاز کرم
هـاي خشـک مناسـب    تر بوده و براي پاك کردن پوستکن غلیظباشد و از شیرپاكچرب و غلیظ می

هـا را پـاك   هاي لوازم آرایش و پوست را در خود حل کرده  و آنهاي پاك کننده، چربیکرم. هستند
. گذارند، که براي پوست خشـک، مفیـد اسـت   ربی مالیمی از خود، روي پوست باقی میکنند و چمی
ي هیدرولیپیـدي  هاي پاك کننده امولوسیون بوده و مواد مغذي دارند و با رطوبت رسانی از الیـه کرم

.کنندپوست محافظت می
:انواع تونیک

پوسـت را متعـادل            phهـا معمـوالً   تونیک. هاي مختلف در بازار موجود استانواع تونیک، براي پوست
سـازي نقـش   دهد و در ترمیم پوست، زمان پاكمیقوامکنند و منافذ پوست را بسته و به پوست می

. نمایندمهمی را ایفا می
هـا  کن یا ژل پاك کننده و قبل از ماسکعد از شستشوي پوست با شیرپاكسازي، بتونیک را در پاك

.توانید، با یک تکه پنبه به پوست بمالیدتونیک را می. ها استفاده کنیدو کرم
هـا معمـوالً آرامـش بخـش و التیـام      تونیک. باشدهاي خشک و حساس، بدون الکل میتونیک پوست
کنند و قـدرت جـذب   هاي بعدي آماده میست را براي مراقبتهستند و پو) تازه کننده(دهنده        

.برندمیمواد را باال 



:کنندهکف پاك
-هـا معمـوالً شـاداب   این کـف . کندا از روي پوست پاك میکننده، عمیقاً آلودگی و چربی رکف پاك

شـوند، از بـین   هایی را، که باعث جـوش مـی  اثر ضدعفونی کنندگی دارند و باکتري. باشندکننده  می
.برندمی

:لوسیون
هایی به شکل مـایع هسـتندکه، در فرمـول    ها فرآوردهلوسیون. لوسیون در انواع مختلف موجود است

هـا  لوسـیون . کـن، از لوسـیون اسـتفاده کنیـد    پس از استفاده از شیرپاك. این مواد چربی وجود ندارد
.باشندضدعرق و  ضدعفونی کننده می

کن را از بین برده و تکمیل کننـده  پس از مصرف شیرپاكهاي مرده پوست مانده سلوللوسیون باقی
هـاي  بعـد از اسـتفاده از کـرم   . کندلوسیون به بستن منافذ پوست کمک می. باشدکن میاثر شیرپاك

.توانید، از لوسیون استفاده نماییدالیه بردار یا ماسک، نیز می
.رب استفاده نماییدهاي خشک و چاز لوسیون براي طراوت و تازگی پوست و بهبود پوست

:هاصابون
هـا، سـورفاکتانت   مواد اصلی در تمام پاك کننده. ها هستندي پوست، صابونیکی از مواد پاك کننده

هاي اسیدي چرب که به واسطه اسید چرب بـه ذرات  مکباشد که همان ني فعال سطحی میمادهیا 
ها، چربی را احاطه نموده و از سطح پوسـت بـا   میسل. دهدها را تشکیل میچسبند و میسلچربی می

.داردکمک آب بر می
ولی از نظر میزان سختی، به دو نوع نـرم  . شان انواع مختلفی دارندي سازندهها با توجه به مادهصابون

ها کربنات سدیم یا سود به کار رفته و سـخت  هاي قلیایی، که در آنصابون. شوندیم میو سخت تقس
. باشندمناسب لباس و دست می. گویندهاي سدیمی میها صابونهستند و به آن
برد،  هاي مرده را از بین میاي دارد که سلولالیه بردارها بستگی به ذرات پاك کننده:الیه بردارها

. توانند به عنوان یک نرم کننده براي مرطوب کردن پوست نیز استفاده شودمی
یـز  هـاي مـرده پوسـت را تم   هاي صورت بـا از بـین بـردن چربـی، دوده و سـلول     ماسک:هاماسک

اند، از مرطوب کردن تا آرامـش بخـش   ها به منظورهاي متفاوتی ساخته شدهاگر چه ماسک. کنندمی
بودن براي پوست، اما در حقیقت خشک کننده پوست است و اگر پوست مشتري از نوع چرب باشـد،  

. ها بسیار مؤثر استاین ماسک
ی نظیر الکل یـا همـاملیس بـراي    این محصوالت از ترکیبات):هاسفت کننده(ها منقبض کننده

کنند، اسید بوریـک، روي، جـوهر نعنـاع خشـک و     سفت کردن و با طراوت کردن پوست استفاده می
این محصوالت . شوندشوند که باعث احساس سوزش میاکالیپتوس اغلب به این محصوالت اضافه می

رد و باعث سـفت شـدن   اي نداسفت کنندها هیچ خاصیت تمیزکننده. تر یک شعبده بازي استبیش
. هاي حساس و خشک باعث سوزش و حساسیت شوندتوانند در پوستشوند و مینمیطوالنی مدت 



سازيآماده سازي مشتري جهت پاك
.ابتدا با مشتري مشاوره نموده و نوع پوست را شناسایی نمایید-
. شسته و ضدعفونی نماییدتان را کامالًهايسازي را شروع کنید، دستقبل از این که پاك-
. براي مشتري روپوش تمیز آماده کرده، تا بپوشد و خودتان نیز روپوش بپوشید–
هـاي او  سازي بنشیند، حوله را روي شـانه با احترام مشتري را راهنمایی کنید، تا روي صندلی پاك–

.قرار دهید
.سازي، روي صورت نیایدكموي مشتري را با هد و یا حوله، خوب بپوشانید، تا موقع پا–
.ید و مورد نیاز هستند، در دسترس بچینیداکردهي لوازمی که قبالً ضدعفونی همه–
.براي هر نوع پوست، از لوازمی که مخصوص همان پوست است، استفاده کنید–

ارجاع مشتري به پزشک متخصص در صورت مشاهده بیماري پوستی 
.تی، با احترام شخص را به پزشک ارجاع دهیددر صورت مشاهده هر نوع بیماري پوس

هاي الیه بردارانواع کرم
. کننـد هاي مرده از سطح پوسـت کمـک مـی   بردارها، محصوالتی هستند که در جدا کردن سلولالیه

تـر بـه   تـر و تمیـز  دهد که صافهاي مرده از سطح پوست این امکان را به پوست میجدا کردن سلول
.نظر برسد

-ها، پیـري و رنـگ  کنند و ظاهر چروكبردارها در تمیز کردن منافذ بسته شده صورت کمک مییهال
توانند از محصـوالتی اسـتفاد کننـد    هاي آرایش و زیبایی میايحرفه. کنددانه بیش از حد را بهتر می

. هاي مرده را از سطح پوست برداردسلولکه 
الیـه بردارهـاي درمـانی محصـوالتی     . شـود ارهاي شیمیایی انجام میبردالیهاز برداري با استفاده الیه

. شوندهستند که به طور فیزیکی استفاده می شوند تا مانع تشکیل سلول مرده 
یل سـلول مـرده را از بـین    بردارهاي شیمیایی، محصوالتی هستند کـه بـه طـور شـیمیایی تشـک     الیه
گرچه ممکن است براي  درمـان روز یـا   (شوند، ها یا براي مدت زمان کوتاهی استفاده میآن. برندمی

بـردار  مـواد شـیمیایی الیـه   . شـوند اي یافت مییا در ترکیب مرطوب کننده) شب مشخص شده باشد
.معروف به اسیدهاي آلفا هیدروکسید هستند

اسـت کـه معمـوالً    32بـرداري آنـزیم  اولین  نوع کرم الیـه . بردارهاي آنزیم وجود دارددو نوع پایه الیه
دهد که براي چنـد دقیقـه خشـک    میشود و این امکان را در پوست استفاده می. محتوي پاپین است

.شوددهد که از پوست به صورت رول جدا میالیه را تشکیل می. شود
شـود و  برداري آنزیم پودري است که با آب در اتـاق کـار  ترکیـب مـی    ترین نوع الیهدومین و معروف

در طـول  توانـد کند و حتی میاین نوع درمان آنزیم پوست را خشک نمی. رودروي صورت به کار می
.درمان با بخار مورد استفاده قرار بگیرد

٣٢Gomaj



سازي پوستانواع پاك
:توانید پاك کنید پوست را به دو روش می

ي چرب و معمـولی، روزي  هاپوستسازي سطحی براي پاك. سازي سطحی استپاك:روش اول -
هـا و  یچربـ سـازي،  این پـاك . شودیمبار انجام ي خشک و حساس، روزي یکهاپوستدو بار و براي 

سازي سـطحی بـا پـاك    پاك. بردیمي مرده را به طور سطحی از بین هاسلّولپاك کرده و آرایش را 
کننده، تونیک و لوسیون و سپس کرم تقویـت  ، ژل پاكکنپاكي معمولی و سبک مثل شیرهاکننده

ي چـرب و  هـا پوسـت بـراي  . گیـرد یمـ انجـام  . شـود یمـ کننده، مرطوب کننده یا آب رسان استفاده 
.ید استفاده کنیدتوانیممعمولی، 

سازي عمیق، پوسـت و منافـذ آن، کـامالً پـاك     در روش پاك. سازي عمقی استپاك:روش دوم -
اس، هـر    هاپوستبار و براي ي یکاهفتهي چرب و معمولی، هاپوستبراي . شودیم ي خشـک و حسـ

ي هـا کننـده اك سـازي عمیـق، از پـ   در پاك. سازي عمیق انجام دهیدتوانید پاكیمبار، دو هفته یک
.شودیمبردار، کرم پیلینگ، بخور و ماساژ استفاده یهالتر، مانند يقو

ماساژ صورت
ا مالش دادن، بـه آهسـتگی گـرفتن، مخلـوط کـردن،      ماساژ، دست کاري دستی یا مکانیکی از بدن ب

تـر  دهد یا جـذب را بـیش  ضربه زدن یا حرکت هاي دیگر است که متابولیسم و گردش را افزایش می
کند ها کمک میماساژ، مشتریان توسط متخصصان آرایش و زیبایی به آن. کندکرده و درد را کم می

.را سفت نگه داردهاي صورتکه پوست صورت خود را سالم و ماهیچه
ماساژ هاي صورت

ها کامل شده است، بهترین ماساژها براي استفاده کردن بررسی ماساژ پایه، تکنیک ماساژ و راهنمایی
م ماساژهاي صورت، به یاد داشته باشد که سرعت هنگا. تر مورد بحث قرار بگیردتواند بیشصورت می

هاي خـود را از صـورت   کنید، دستوقتی که شروع به ماساژ می. برابر، یا موزون، آرامش دهنده باشد
.مشتري برندارید

.بلند کردن چانه، از فشار سبک استفاده کنید. حرکت چانه



:زیر گونهماساژ 
.اي استفاده کنید، از چانه تا گوش بچرخانیداز حرکت دایره:ترگونه پایین

.از شکل پیروي کنید:هاي دهان،بینی و گونهحرکت

هـا بلغزانیـد و سـپس تـا خـط مـو       هاي خود را تا گیجگاهانگشت:هاي خطی روي پیشانیحرکت
.ر طول پیشانی تا ابروي راست حرکت دهیدهاي خود را دنوازش کنید، به آهستگی دست

از خط ابرو شروع کنید و تا وسط پیشانی کار کنید و سـپس رو بـه   :اي روي پیشانیحرکت دایره
خط مو



.دهیداز یک طرف پیشانی شروع کنید و به پشت سر ادامه می:حرکت متقاطع

حرکت متقاطع
هاي خود را بکشـید، بـا   انی بلغزانید و سپس انگشتهاي خود را رو به مرکز پیشانگشت:حرکت سر

.ها حرکت کنیدفشار سبکی رو به گیجگاه
هـا بگذاریـد، انگشـت اشـاره را روي     هـاي چشـم  انگشت وسط خود را درگوشه:حرکت ابرو و چشم

هـا را بـه   هـا بلغزاینـد و سـپس آن   هاي بیرونی چشم، زیر چشمها را رو به گوشهآن. ابروها قرار دهید
.هاي داخلی قرار دهیدگوشه

هـا  از حرکت چرخشی در بین گونـه . ها را رو به پایین، بینی را بلغزانیدانگشت:حرکت بینی و گونه
هاي خود را زیر چشم بلغزانیـد و سـپس بـه    انگشت. ها استفاده کرده و به آرامی بچرخانیدتا گیجگاه

.پل بینی برگردانید
هاي انگشت. هاي دهان تا اطراف بینی شروع کنیداي از گوشهرهاز حرکت دای:حرکت دهان و بینی

.هاي دهان تا اطراف بینی ببریدها را تا گوشهخود را روي ابروها بلغزانید و سپس آن
.هاي دهان ببریدهاي خود را روي ابروها بلغزانید و دوباره تا گوشهانگشت

را دور دهان بکشید، زیر لب و چانه پـایینی  هاي خوداز مرکز لب باالیی، انگشت:حرکت لب و چانه
.بروید

هاي دسـت راسـت خـود را از چانـه و دور     سر را با دست چپ نگه دارید و انگشت:حرکت اختیاري
.دهان بکشید، تا مرکز لب باالیی حرکت دهید

.شـود ها انجـام مـی  هاي و از بینی تا بخش باالیی گوشاز دهان تا گوش:هاحرکت لیفتینگ گونه
هـا و از بینـی تـا وسـط     از چانه تا الله گوش، از دهـان تـا وسـط گـوش    :هاحرکت چرخشی گونه

.هاگوش
از چانه تا الله گوش، از دهان تا گوش، از بینی تا بـاالي گـوش و سـپس از    :اي سبکحرکت ضربه

.این عمل را در طرف دیگر تکرار کنید. پیشانی کار کنید
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از فشار بـاالتر در  . ات رو به باال و سبک در گردن استفاده کنیداز ضرب:اي روي گردنحرکت ضربه
.اطراف گردن و ضربات رو به پایین استفاده کنید
تـري در        با این حال، نیاز به توجه بیش. ها فرقی نداردماساژ در پوست آقایان با ماساژ در پوست خانم

. کندهاي صورت دارد، جایی که مو رشد میقسمت
سازي پوست نرمالطریقه پاك

.از مشتري بخواهید هر گونه زیورآالت را در بیاورد. 1
.به مشتري اتاق تعویض لباس را نشان دهید، و در صورت نیاز به او کمک کنید. 2
هاي  مشـتري بـا تخـت    زي را در پشت مشتري در میز صورت بگذارید تا از تماس شانهحوله تمی. 3

.جلوگیري کنید
اي را روي سـینه  حولـه . در صورت نیاز، به مشتري خود در قرار گـرفتن روي تخـت کمـک کنیـد    . 4

اي روي بدن مشتري قرار دهید، لبه بـاالي حولـه را تـا    مشتري قرار دهید و یک روپوش، یک ملحفه
. هاي مشتري را درآورید و روپوش را از دور پاهاي مشتري جمع کنیدکفش. کنید

توان از اتاق تعویض لباس بـه پـا   کنند که میبار مصرف استفاده میهاي یکاز دمپاییها برخی سالن
. کرد

و محافظـت  هدبند را به پارچه، حوله یا پوشاننده دیگر دور سر مشتري محکم ببندید تـا از مـوي ا  . 5
:براي پوشاندن سر با حوله، از مراحل زیر پیروي کنید. کنید

تر طرف مقابل تا کنید، و آن هاي باال تا گوشه پایینحوله را به طور قطري از یک طرف گوشه. 1-5
. را روي جاسري با تا رو به پایین قرار دهید

.ت صورت قرار دهیدحوله را روي جا سري قرار دهید، قبل از این که مشتري را قسم
وقتی مشتري در موقعیت نشسته است، پشت سر باید روي حولـه باشـد، طـوري کـه اطـراف      . 2-5

.حوله بتواند مرکز را تا وسط پیشانی و خط مو بپوشاند
. هد بند را با نوار چسبی یا سنجاق استفاده کنید تا حوله را در جا نگه دارد. 5–3

هاي گوش خـم نشـود و حولـه    هاي مو زیر حوله قرار بگیرد، اللهرشتهاطمینان کسب کنید که همه 
.خیلی زیاد سفت پیچیده نشود

.مشتري از روپوش استفاده کند. 6
اگر مشتري آرایش دارد، از مراحل زیر براي پاك کردن آن اسـتفاده کنیـد، اگـر مشـتري آرایـش      . 7

.استفاده کنید8ندارد، از مرحله 
هـا  آن. مشتري استفاده کنیـد ن مرطوب به  اندازه چشم براي پاك کردن چشماز پدهاي کتا. 1-7

.را در جاي دیگري به مدت یک دقیقه قرار دهید
هاي مشتري حتی بـا  در این بین، از پدهاي کتان مرطوب به اندازه چشم براي پاك کردن لب. 2-7

.ها پاك شوندادامه دهید تا لبهاین کار را. هاي لب رو به مرکز استفاده کنیدضرباتی از گوشه
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حال، میکاپ چشم را با همان روش پاك کنید، به آهستگی به طـرف پـایین و بیـرون بـا پـد      . 3-7
این کار را تا پاك کـردن پلـک و   . اول از یک چشم شروع کنید و بعد با چشم دیگر. کتان ضربه بزنید

.ها ادامه دهیدمژه
همیشـه از  . هـا را پـاك کنیـد   کند، و سپس میکـاپ زیـر چشـم   از مشتري بخواهید که نگاه. 7–4

.این قسمت نازك پوست را نکشید. حرکات آرام دور چشم استفاده کنید
آن  را بـا  . کن  به اندازه یک قاشـق چـاي خـوري از ظـرف برداریـد     با استفاده از کاردك شیرپاك. 8

.دست ترکیب کنید تا نرم شود
کـن را رو بـه بـاال روي چانـه، فـک،      جارو شروع کنید تا شـیرپاك در قسمت گردن با حرکت . 1-8

. ها و در امتداد اطراف و پل بینی پخش شودپایین بینی تا گیجگاه
.        هـاي بینـی و اطـراف بینـی انجـام دهیـد      ها دور سـوراخ اي با نوك انگشتهاي کوچک دایرهحرکت
.ها ادامه دهیدپیشانی تا گیجگاههاي جارو را رو به باال بین ابروها و در طول حرکت

کن اضافی را با کاردك تمیز بردارید و  به طرف پـایین گـردن، سـینه و پشـت را بـا      شیرپاك. 2-8
.ضربات آهسته بلند نرم کنید

هاي خود را به آهستگی به شـکل دایـره در اطـراف         از مرکز پیشانی شروع کنید، نوك انگشت. 3-8
.ا حرکت دهید و سپس به عقب تا مرکز پیشانی ببریدهها تا گیجگاهچشم

ها تا پیشانی، به طـور مالیـم تـا    هاي خود را رو به پایین بینی تا لب باالیی، از گیجگاهانگشت. 4-8
.ها و پیشانی بلغزانیدچانه و به طور سفت تا باالي خط فک و در پشت رو به گیجگاه

هاي گرم و مرطـوب  هاي کتان مرطوب، پدها یا حولهتمالهاي صورت، دسکن را با اسفنجشیرپاك. 9
کـار را  . کن را از روي صـورت پـاك کنیـد   قبل از انجام دادن مرحله بعدي، همه شیرپاك. پاك کنید

.روي گردن، سینه و پشت تمام کنید
. ها را براي استفاده کردن تعیین کنیدپوست مشتري را آنالیز کنید تا محصوالت و روش.  10

هاي گرم، مرطوب یا بخار کننده یا مرطوب کننده صورت استفاده کنیـد و پوسـت صـورت را    ز حولها
اگر از یک بخار کننده اسـتفاده  . کندها کمک میها به بیرون آوردن آننرم کنید، شل کردن کومدون

هاي مشتري را با پدهاي کتان مرطوب شده با آب مقطر یا محلول کمپرس مخصوص کنید، چشممی
.چشم بپوشانید

.بخار به نرم کردن خطوط سطحی و افزایش جریان خون کمک کرده تا به سطح پوست برسد
اي براي صـورت  از پاك کننده دانه. برداري کنیدفرض کنید که پوست مشتري غیرحساس است، الیه

از هرگـز . اي کوچـک ماسـاژ دهیـد   هـاي دایـره  کننده را بـا حرکـت  استفاده کنید و به آهستگی پاك
ها ممکن اسـت بـه طـور تصـادفی بـه      اي در کنار قسمت چشم استفاده نکنید، زیرا دانهمحصول دانه

-اي را مـی کننـده دانـه  خواهید، پاكاگر می. این روش باید دو دقیقه طول بکشد. داخل چشم بریزند
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یـا کتـان   کننده همـراه بـا اسـفنج یـا پـد      از پاك. توانید در معرض بخار دهنده صورت استفاده کنید
. مرطوب استفاده کنید

هاي مشابه بـراي پـاك   روش. از کرم، لوسیون یا ماساژ مناسب براي هر نوع پوست استفاده کنید. 11
در صورت نیاز، از روغن یا کرم نـرم  . ها و پشت استفاده کنیدکننده، از کرم براي صورت، گردن، شانه

را با اسـتفاده از ماسـاژ توضـیح داده شـده در      صورت . ها و روي گردن استفاده کنیدکننده دور چشم
.بخش ماساژ  صورت در این فصل ماساژ دهید

از . هاي تمیز کننده، مرطوب پاك کنیدهاي گرم، مرطوب و پدها یا اسفنجکرم  ماساژ را با حوله. 12
.کننده پیروي کنیدهاي مشابه مانند پاكروش

.تونر یا تازه کننده اسفنج بکشیدگیر کتان مرطوب شده باصورت را با پنبه. 13
.کمی ماسک را از ظرف با کاردك تمیز بردارید و روي کاله بگذارید.14
از ضربات آهسته بلند از مرکـز  . ماسک را با برس طبیعی  به کار ببرید، از گردن شروع کنید. 1-14

.رو به بیرون استفاده کنید
ک را روي صـورت از مرکـز رو بـه بیـرون در نیمـه صـورت و       تا خط چانه ادامه دهید و ماس. 2-14

.سپس تا نیمه دیگر به کار ببرید
.دقیقه بماند10تا 7اجازه دهید تا ماسک روي صورت به مدت . 14- 3

.ها یا حوله پاك کنیدماسک را با پنبه گیر کتان مرطوب، اسفنج. 15
.یداز تونر، داروي قابض یا تازه کننده استفاده کن. 16
.از یک مرطوب کننده یا ضدآفتاب استفاده کنید. 17
وقتی سرویس کامل شد، پوشش سر را درآورید و به مشتري اتاق تعویض لباس را نشـان دهیـد،   . 18

.در صورت نیاز به او کمک کنید
سازي پوست خشکطریقه پاك

. از مشتري بخواهید هر گونه زیورآالت، گوشواره را در بیاورد. 1
.شتري اتاق تعویض لباس را نشان دهید، و در صورت نیاز به او کمک کنیدبه م. 2
هاي مشتري بـا تخـت   اي تمیزي را در پشت مشتري در میز صورت بگذارید تا از تماس شانهحوله.3

.جلوگیري کنید
اي را روي سـینه  حولـه . در صورت نیاز، به مشتري خود در قرار گـرفتن روي تخـت کمـک کنیـد    . 4

اي روي بدن مشتري قرار دهید، لبه باالي حوله را تـا  ار دهید و یک روپوش یا یک ملحفهمشتري قر
هـا  از برخی سالن. هاي مشتري را درآورید و روپوش را از دور پاهاي مشتري جمع کنیدکفش. کنید

.دتوان از اتاق تعویض لباس به پا کرکنند که میبار مصرف استفاده میهاي یکدمپایی
.سر را ببندید و آن را بپوشانید. 5
.میکاپ را پاك کنید. 6
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هـاي  کننده استفاده کنید، به آرامی ماساژ دهید و سپس با پدهاي گرم و مرطـوب، اسـفنج  از پاك. 7
.نرم یا حوله گرم، مرطوب آن را پا کنید

.مانده تونر را با  پد کتان مرطوب یا اسفنج نرم پاك کنیدباقی. 8
.دقیقه بماند5را روي صورت متمرکز کنید و اجازه دهید که به مدت بخار . 9

بـه آرامـی بـا            . اي براي پوست خشک اسـتفاده کنیـد  بردار ذرهبعد از بخار کردن، از  محصول الیه.10
.هاي گرد سبک ماساژ دهیدحرکت

.هاي مشتري استفاده کنیداز کرم چشم، زیر چشم. 11
.ا مرطوب کننده یا محصول ماساژ براي پوست خشک استفاده کنیداز لوسیون، کرم ی. 12
.ها ماساژ دهیدکاريپوست را با دست. 13
هاي نرم و حوله گرم و مرطـوب و نـرم   شود، با پدهاي کتان، اسفنجاگر از کرم ماساژ استفاده می. 14

.پاك کنید
هـاي ماسـاژ آهسـته    از محصول مرطوب کننده یا خاص اضافی براي پوسـت خشـک بـا حرکـت    . 15

.استفاده کنید
از گردن شروع کنید و از برس ماسک نرم استفاده کنید، کرم نرم کننده یا ماسـک ژل مرطـوب   . 16

ماسـک  . داریـد اطمینان کسب کنید که ماسک را از ظرف با کاردك تمیز برمی. کننده استفاده کنید
.باید از مرکز رو به بیرون به کار رود

. دقیقـه بمانـد  10اجازه دهید که ماسک براي مـدت  . خنک چشم استفاده کنیداز پدهاي کتان. 17
.اطمینان یابید که مشتري احساس راحتی دارد

.هاي مرطوب و نرم برداریدها یا حولهماسک را با پدهاي کتان گرم، مرطوب، اسفنج. 18
.تونر را براي پوست خشک با پدهاي کتان بردارید. 19
.یا کرم ضدآفتاب براي پوست خشک استفاده کنیداز مرطوب کننده . 20
وقتی سرویس کامل شد، پوشش سر را درآورید و به مشتري اتاق تعویض لباس را نشـان دهیـد،   . 21

.در صورت نیاز به او کمک کنید
سازي پوست چربطریقه پاك

.از مشتري بخواهید هر گونه زیورآالت، گوشواره را در بیاورد. 1
.تعویض لباس را نشان دهید، و در صورت نیاز به او کمک کنیدبه مشتري اتاق. 2
هاي مشتري بـا تخـت   اي تمیزي را در پشت مشتري در میز صورت بگذارید تا از تماس شانهحوله. 3

.جلوگیري کنید
اي را روي سـینه  حولـه . در صورت نیاز، به مشتري خود در قرار گـرفتن روي تخـت کمـک کنیـد    . 4

یک روپوش، یک ملحفه، روي بدن مشتري قرار دهیـد، لبـه بـاالي حولـه را تـا      مشتري قرار دهید و



هـا از  برخی  سالن. هاي مشتري را درآورید و روپوش را از دور پاهاي مشتري جمع کنیدکفش. کنید
.توان از اتاق تعویض لباس به پا کردکنند که میبار مصرف استفاده میهاي یکدمپایی

.را بپوشانیدسر را ببندید و آن . 5
. میکاپ را پاك کنید. 6
هـاي  از پاك کننده استفاده کنید، به آرامی ماساژ دهید و سپس با پدهاي گرم و مرطوب، اسـفنج . 7

.نرم یا حوله گرم مرطوب آن را پاك کنید
.مانده تونر را با پد کتان مرطوب یا اسفنج نرم پاك کنیدباقی. 8
.دقیقه بماند5و اجازه دهید که به مدت بخار را روي صورت متمرکز کنید . 9

اي مالیم براي پوست چـرب یـا پوسـت    برداري دانهدر طول یا بعد از بخار دادن، از محصول الیه. 10
بـا پـدهاي کتـان    . اي سـبک ماسـاژ بدهیـد   هـاي دایـره  به آهستگی با حرکت. مختلط استفاده کنید

.یدهاي نرم یا حوله گرم و مرطوب پاك کنمرطوب، اسفنج
-به دسـتورالعمل .  ریزي در هر قسمتی با منافذ بسته شده استفاده کنیداز لوسیون یا ژل پوسته. 11

دقیقـه بمانـد،   8تـا  5لوسیون باید به طور کلی روي پوست به مدت . هاي تولید کننده بستگی دارد
هاي نرم  و حوله با پدهاي کتان مرطوب، اسفنج. هاي تولید کننده بستگی دارددوباره به دستورالعمل

. مرطوب و نرم و گرم پاك کنید
از پـدهاي کتـان مرطـوب بـراي                       . هاي التکس قبـل از انجـام کـار اسـتفاده کنیـد     از دستکش. 1-13

هاي مشتري استفاده کنید تا از در معرض قرار گیري با نور خیره کننده از المپ  بزرگ کننـده  چشم
. هاي باز را به آهستگی فشار دهیـد ، کومدون)مپ بزرگ کننده استفاده کنیداز ال( جلوگیري شود، و 

.         پوسـت را بکشـید  . ها یـا منفـد بسـته شـده قـرار دهیـد      هاي وسط خود را در طرف کومدونانگشت
. هاي خود را در زیر فولیکول قرار دهید، و با مالیمت فشار دهیدانگشت

توانیـد از  به عنوان یک جـایگزین، مـی  . هاي اطراف استفاده کنیداز همان تکنیک براي تمام فولیکول
.گیر کتان استفاده کنیدهمان تکنیک استفاده کردن از پنبه

ها فشار هاي خالی یا ناخنهرگز با انگشت. دقیقه براي کل صورت بیرون نکشید5تر از بیش. 13- 2
! ندهید

یون قابض، تونر یا سرم تخصص یافتـه بـراي پوسـت    برداري کامل شد، از لوسبعد از این که الیه. 14
.طور که براي پوست خشک استفاده شدهمان. چرب استفاده کنید

اگر منافذ آن بیش از حد بسـته شـده باشـد،    . پوست چرب با منافذ بسته شده را نباید ماساژ داد. 15
مرطوب کننده تـا محلـول   اگر منافذ آن بیش از حد بسته نباشد، از محلول . انجام دهید16تا مرحله 

.ماساژ پوست را انجام دهید. ماساژ طراحی شده، براي پوست چرب و مختلط استفاده کنید
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هاي چرب هاي معدنی براي تمام قسمتاز برس ماسک استفاده کنید، از ماسک مبتنی بر تن. 16
خشک شده توانید از ژل براي پوستهایی مانند چشم یا گردن میبراي قسمت. استفاده کنید
. استفاده کنید

اگر ماسک صورت را بیش از حد خشک کند، پوست . دقیقه بماند10بگذارید که ماسک به مدت 
.ترك برمی دارد

.ي گرم، نرم ماسک را پاك کنیدهاي نرم یا حولهبا پدهاي کتان مرطوب، اسفنج. 17
.از تونر براي پوست روغنی با پدهاي کتان استفاده کنید. 18
.ز مرطوب کننده یا ضدآفتاب طراحی شده براي پوست چرب یا پوست مرکب استفاده کنیدا. 19
وقتی سرویس کامل شد، پوشش سر را درآورید و به مشتري اتاق تعویض لباس را نشان دهید، . 20

.در صورت نیاز به او کمک کنید
و تاثیر کرم ضدآفتاب براي پوستپوستسالمتخطرنورخورشیدبراي

هـاي بیرونـی روي سـن پوسـت     ترین تأثیر از تمام عاملبیش)UV(نور آفتاب و اشعه ماوراي بنفش
هر چه سـن بـاالتر   . هاي نور آفتاب هستندعالئم پیري پوست ناشی از اشعه%85تا %80تقریباً. دارد
تـر  این ضعیف شدن بـیش . شودطور طبیعی ضعیف میرود، فیبرهاي کالژن و االستین پوست بهمی

بدون محافظت درست قـرار گرفتـه   UVAدهد که پوست به طور دائم در معرض نور زمانی روي می
.باشد
گوینـد، باعـث سـوختگی، برنـزن شـده پوسـت و       هاي سوزان میها اشعه، که به آنUVBهاي اشعه

.کنندز نفوذ پایه اپیدرم محافظت میهاي کوتاه ااین اشعه. شودهاي پوستی میسرطان
سالمپوستیداشتنبرايوخوابتأثیرغذا

نوشیدن مقدار زیادي آب، خوردن رژیم غذایی سالم، داشتن اسـتراحت کـافی و ورزش مـنظم بـراي     
. سالمتی و ظاهر پوست ضروري است

توانیـد اسـتفاده   نوشیدن آب فراوان یکی از بهترین کارهایی است که براي داشتن سیمایی زیبـا مـی  
ماننـد هـوا   . اسـت % ) 80تقریبـاً در حـدود   (هاي ضروري بدن انسان بخشآب یکی از بهترین. کنید
آب عالوه در کمک به بدن در توزیع مواد مغذي، به سیسـتم بـدن   . توانیم بدون آب زندگی کنیمنمی

لیوان در روز آب بنوشید، بعـد از  8حداقل . ها را دفع کندکند که مواد سمی و ناپاکیشما کمک می
پوسـت شـما   . روز شما متوجه این تغییردر ظاهر پوست خود خواهید شـد 4یا 3عد ازانجام این کار ب

.تر به نظر خواهد آمدتر و دست کم شادابسالم
تغذیه و حفظ سالمت پوست

چنین به نفع مشتریان است که از طریق درست انتخاب کـردن مـواد مغـذي، درك    به نفع شماو هم
براي سالم نگه داشتن بدن، افراد باید اطمینان . چگونگی محافظت پوست سالم  داشته باشیداولیه از

، )نگه داشتن سـطح سـالم آب در بـدن   (خورند، به تنظیم کردن هیدراسیونها مییابند چیزي که آن



اخـتالالت پوسـتی، خسـتگی، افسـردگی، اسـترس، و      . کندها کمک میتولید چربی و کار کلی سلول
. توانند با یک رژیم غذایی ناسالم و یا هیدراسیون نامناسب ایجاد شوندهاي دیگر مییماريبرخی ب

هاانواع ویتامینه
:ها ویتامین
هـا آن ، بـه دو دسـته تقسـیم         اسـاس قابلّیـت  در سالمتی پوست ، نقش بسزایی دارد و برهاویتامین

:شوند می
ویتامین محلول در چربی  و ویتامین محلول در آب

.هستند ) K-E-F-D-A: ( ویتامین محلول در چربی -1
از . رود ه بـه کـار مـی   هاي نرم کنندها و لوسیوندر کرم. دارد پوست را مرطوب نگه می: Aویتامین 

بهترین منبع بتاکاروتن بوده و با تحریک سنتز کـالژن نقـش مـؤثّري در    . کند سرطان جلوگیري می
.کاهش چین و چروك پوست دارد 

هـا بـه کـار       در کـرم . کنـد  از چین و چروك و شل شدن عضالت پوست جلـوگیري مـی  : Eویتامین 
در مـواد آرایشـی   . شود در مغز بادام یافت می. پیري است رود و خاصیت نرم کنندگی دارد ، ضد می

.شود به عنوان مواد حاوي آنتی سلنیوم عرضه می
.شود باعث بیماري کورك و آکنه می: Fکمبود ویتامین 

:هاي محلول در آب ویتامین-2
دار و نقش مهمی در سالمت پوست و مو دارد و بـا کمبـود آن ، پوسـت خشـک و لکّـه     : Cویتامین 

.کند از خون ریزي جلدي جلوگیري می. شود ریزش مو زیاد می
، ) جلـدي  ( هـاي پوسـتی   کمبود این ویتامین باعث به وجود آمـدن نـاراحتی  ) : بیوتین ( Hویتامین 

.خشکی و خستگی پوست است 
.شود کمبود این ویتامین ، باعث خونریزي زیر جلدي می: Pویتامین 
.ن باعث ، کم خونی و ضایعات پوست است کمبود آ: B6ویتامین
.سازد هاي قرمز میدر اثر نور خورشید گلبول. شود کمبود آن باعث عوارض جلدي می: Dویتامین 
.شود کند و زمانی که روده سالم است ساخته میبه بند آوري خون کمک می: Kویتامین 

.شود موجب خشکی پوست می: B1کمبود ویتامین  
ریبوفالوین چین پوستی صورت و کنار بینـی ، شـیارهاي بـین    ) : ریبوفالوین ( B2ویتامین کمبود 

هاي ساق پا و گردن یا نقاط در لب به وجود آورده و نیاسین باعث بیماري ضایعات پوستی در قسمت
.  شود موجب تیره شدن ، رنگ پوست می. معرض نور آفتاب هستند 

.شود ه شدن و التهاب پوست میموجب پوست: B3کمبود ویتامین  
.شود موجب کاهش ایمنی پوست می: B4کمبود ویتامین  
.شود موجب سفید شدن رنگ صورت و مو ، ضایعات غدد می: B5کمبود ویتامین  



. شود موجب خشکی پوست شده و همچنین رفتن پرزهاي زبان نیز می: B8کمبود ویتامین  
.شود ي زود رس میموجب پیر: B12کمبود ویتامین 

.باشد هاي تقویتی ، در طول شب میترین زمان استفاده از کرممناسب
ها انواع ماسک

ها به طور موقّت، تقویتی بوده و بـراي مراقبـت از پوسـت    ماسک.ها در انواع مختلف موجودندماسک
.اي ضخیم روي پوست بمالیدها را به صورت الیهماسک. شونداستفاده می

شوند، هایی که، از روي پوست برداشته میماسک: شوند ها به دو گروه تقسیم میبه طور کلّی ماسک
هـایی کـه، از   ماسک. شوندراحتی کنده میروي سطح پوست خشک شده، حالت پالستیک شده و به

.شوندروي پوست باید شسته شوند، معموالً پودري یا خمیري هستند و با آب ولرم شسته می
دقیقـه  15الـی  10. بردار را، روي صورت مالیده، طوري که نواحی دور چشم مالیده نشودماسک الیه

.مکث کرده، تا ماسک خشک شود، سپس صورت را بشویید
.باشدهاي خشک میماسک کرمی، مخصوص پوست-
.هاي چرب استماسک پودري، مخصوص پوست-
.ماسک ژلی، مخصوص همه نوع پوست است-


