ﻣﺎﺳﮏ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻟﮑﻪ
ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﭘﻮﺳﺖ
ﻟﮑﻪ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﯾﺎ ﻟﮑﻪ
ﺑﺮوز ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آﮐﻨﻪ ﯾﺎ ﺟﻮش ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ  ،ژﻧﺘﯿﮏ
ﻧﺎدرﺳﺖ از ﭘﻮﺳﺖ ،رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  ،آﻓﺘﺎب ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ و
ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻫﺎی ﺗﯿﺮه
اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
 ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﭘﯿﺮی ﻧﯿﺰ

ﺟﻮش ﻫﺎی ﺳﺮﻗﺮﻣﺰ  ،ﺳﺮ ﺳﯿﺎه ﯾﺎ ﺳﺮﺳﻔﯿﺪ ﻫﻢ در ﮔﺮوه ﻟﮑﻪ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ
ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﻓﺬ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻟﮑﻪ
ﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ از ﺑﺪن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
در ﺻﻮرت  ،ﮔﺮدن  ،ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﭘﺸﺖ راﯾﺞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎزار ﭘﺮ ﺷﺪه از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﮑﻪ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻏﻠﺐ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻟﮑﻪ ﻫﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن از
ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺎن ﺑﻪ ﻣﺎدر ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮﯾﺪ.
درﻣﺎن ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻟﮑﻪ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ را ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت دو
ﻫﻔﺘﻪ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ دﻟﺨﻮاه ﺑﺮﺳﯿﺪ .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻟﻮازم
آراﯾﺸﯽ  ،از ﻟﻮازﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﻣﻨﺎﻓﺬ ﭘﻮﺳﺘﯽ
ﻧﺸﻮﻧﺪ .رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻟﮑﻪ ﻫﺎی
ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﻋﻠﻞ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻟﮏ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺟﻮش  ،آﮐﻨﻪ  ،اﮔﺰﻣﺎ  ،ﺟﻮش ﻫﺎی ﺳﺮﺳﯿﺎه و
ﺳﺮﺳﻔﯿﺪ  ،آﻟﺮژی ﻫﺎ  ،ﺧﺎل ﻫﺎ و ﻧﻘﺎط ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ و دﯾﮕﺮ ﻋﺎرﺿﻪ ﻫﺎی
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﯽ و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺖ ﻫﻤﮕﯽ از ﻋﻠﻞ ﻟﮏ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ  ،اﺳﺘﺮس  ،آﻓﺘﺎب ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﺧﻄﺮ ﺗﺸﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرت ﮐﻪ در
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﺪن ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮای ﺧﺸﻦ  ،ﭼﺮﺑﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﭘﻮﺳﺖ و
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻻت آراﯾﺸﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮم ﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﺎوی

ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻟﮑﻪ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮوز ﻟﮏ در ﺻﻮرت و ﭘﻮﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ
آن ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ دوران ﺑﻠﻮغ  ،ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ  ،ﺑﺎرداری و ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻟﮑﻪ ﻫﺎی ﺧﺎص ﺻﻮرت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﮑﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﺎﻧﮋﯾﻮم ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻋﺮوق ﻣﺘﺴﻊ ﻋﻤﯿﻖ
در ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﺛﺮ وراﺛﺖ ژﻧﺘﯿﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻟﮏ ﻫﺎ
ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ وﺟﻮد دارﻧﺪ و در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ.
اﺻﻮﻻ ﻟﮑﻪ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻟﮏ ﻫﺎﯾﯽ از رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﯿﺮه روی
ﭘﻮﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺻﻮرت وﮔﺮدن ﻣﺴﺘﻌﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ اﻧﺪ .ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﻟﮏ ﻫﺎ در ﭘﺸﺖ ﯾﺎ روی زﺑﺎن ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ.

۱٫آب ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش
آب ﻟﯿﻤﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از درﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای روﺷﻦ ﮐﺮدن
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻧﻘﺎط ﺗﯿﺮه و زﯾﺎدی رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺖ را ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﺳﯿﺪ ﺳﯿﺘﺮﯾﮏ زﯾﺎد آن ﭘﻮﺳﺖ
را ﻧﺎزک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ،ﭼﺮﺑﯽ اﺿﺎﻓﯽ ﭘﻮﺳﺖ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ
آﮐﻨﻪ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺿﻤﻨﺎ ﻣﻨﺎﻓﺬ درﺷﺖ ﭘﻮﺳﺖ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده و آن
را ﻧﺮم ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دﯾﮕﺮ ﺧﻮاص زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش را در اﯾﻨﺠﺎ
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
روش دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎی ﺧﻮری آب ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ﺗﺎزه را
ﺑﺎ ﻋﺴﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ و آن را روی ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از  ۱۵ﺗﺎ
 ۲۰دﻗﯿﻘﻪ آن را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺎه
ﯾﺎ ﺗﺎ ﻣﺪت ﺑﻬﺒﻮدی اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ.
ﺿﻤﻨﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آب ﻟﯿﻤﻮ و آب ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ را ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوی
ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺷﻔﺎف ﮐﺮدن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﻮﺳﺖ ) ﻣﺎﺳﮏ ﻫﺎی ﺷﻔﺎف ﮐﻨﻨﺪه
ﭘﻮﺳﺖ( ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﺟﻮی دو ﺳﺮ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ
ﻣﺨﻠﻮط را روی ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ  .ﺑﻌﺪ از  ۱۵دﻗﯿﻘﻪ آن را ﺑﺎ آب
ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه و ﯾﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺘﺎﯾﺞ
رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ  ،ﻫﺮ روز ﯾﺎ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

۲٫آب ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ
ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎر از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ث و آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل
ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﭘﻮﺳﺘﯽ روﺷﻦ و ﻋﺎری از ﻟﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ﻣﻨﺎﻓﺬ
درﺷﺖ ﭘﻮﺳﺖ را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻗﺎﺑﺾ آن ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻟﯿﮑﻮﭘﻦ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ دارد در ﮐﺎﻫﺶ آﻓﺘﺎب ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن را ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺪﻫﯿﺪ.
 ۱۰اﻟﯽ  ۱۵دﻗﯿﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ آن را ﺑﺎ آب ﺳﺮد ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.
اﯾﻦ روش ﺳﺎده را ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ و ﯾﺎ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
دﻟﺨﻮاه اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ.
ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺷﻔﺎف و ﺳﺎﻟﻢ ﻫﺮ روز در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺎن از ﮔﻮﺟﻪ
ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺗﺎزه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

۳٫ﺳﺮﮐﻪ ﺳﯿﺐ
ﺳﺮﮐﻪ ﺳﯿﺐ ﺳﺮﺷﺎر از اﺳﯿﺪﻫﺎی ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ آﻟﻔﺎ ﺑﻮده و از اﯾﻦ رو ﻧﻘﺎط
ﺗﯿﺮه و ﻟﮏ ﻫﺎ را روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل  PHﭘﻮﺳﺖ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﺮﺑﯽ اﺿﺎﻓﻪ آن را ﮐﺎﻫﺶ داده و ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺑﺴﺘﻪ را ﺑﺎز ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ و آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﺳﺮﮐﻪ ﺳﯿﺐ ﻣﺎﻧﻊ از
ﺑﺮوز آﮐﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
روﺷﻬﺎی از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن آﮐﻨﻪ ﯾﺎ ﺟﻮش ﺻﻮرت
ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮﮐﻪ ﺳﯿﺐ را ﺑﺎ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ آب ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﺪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﯿﺰان آب را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ.
ﯾﮏ ﭘﻨﺒﻪ داﺧﻞ اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮده و آن را روی ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻼ ﻗﺮار
دﻫﯿﺪ.
 ۱۰ﺗﺎ  ۱۵دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ آب ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.
دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر در روز ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻟﮑﻪ ﻫﺎ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﻮﻧﺪ.

۴٫ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ
آب ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﺣﺎوی ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
رﻓﻊ ﮔﻮدی و ﺗﯿﺮﮔﯽ دور ﭼﺸﻢ ﺑﺎ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ

ﯾﮏ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻮﭼﮏ را ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و رﻧﺪه ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺻﺎﻓﯽ ﮐﺎﻏﺬی ﯾﺎ ﯾﮏ ﺻﺎﻓﯽ رﯾﺰ آب ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﯾﮏ ﭘﻨﺒﻪ داﺧﻞ آب ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﺮده و آن را روی ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ.
ﺑﻌﺪ از  ۱۰ﺗﺎ  ۱۵دﻗﯿﻘﻪ آن را ﺑﺎ آب ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه و ﯾﺎ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
دﻟﺨﻮاه ﺑﺮﺳﯿﺪ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ .

۵٫ﻣﺎﺳﮏ ﮔ ِﻞ ﺳﺮﺷﻮر
اﯾﻦ ﮔ ِﻞ ﮐﻪ ﻧﺎم دﯾﮕﺮ آن ﺧﺎک ر ُس ﭼﺮﺑﯽ زدا ﯾﺎ ﺧﺎک ر ُس رﻧﮓ زدا اﺳﺖ
ﺑﺮای ﻻﯾﻪ ﺑﺮداری از ﭘﻮﺳﺖ و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻣﺮده و ﺧﻼص ﺷﺪن از
ﻟﮑﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ .ﭼﺮﺑﯽ اﺿﺎﻓﯽ ﭘﻮﺳﺖ راﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﺛﺮ روﺷﻦ
ﮐﻨﻨﺪه ی ﭘﻮﺳﺖ دارد .ﻣﺎﺳﮏ ﻫﺎ و اﺳﮑﺮاب ﻫﺎی ﻻﯾﻪ ﺑﺮدار ﭘﻮﺳﺖ
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ ﮔﻼب ،ﭼﺎی ﺳﺒﺰ  ،آب ﺧﯿﺎر  ،آب ﻟﯿﻤﻮ ﯾﺎ ﻓﻘﻂ آب ﺳﺎده
را ﺑﺎ دو ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری از ﮔ ِﻞ ﺳﺮﺷﻮر ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻤﯿﺮ ﻧﺮﻣﯽ
ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ .آن را روی ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ  .ﺑﻌﺪ از  ۱۵ﺗﺎ  ۲۰دﻗﯿﻘﻪ آن
را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری آب ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ و ﭘﻮدر ﭼﻮب ﺻﻨﺪل را
ﺑﺎ دو ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﮔ ِﻞ ﺳﺮﺷﻮر ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻤﯿﺮ ﻧﺮﻣﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺑﯿﺎﯾﺪ .آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن روی ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ و ﺑﻌﺪاز  ۲۰دﻗﯿﻘﻪ
ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.
اﯾﻦ روش ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﯾﺎ دوﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﺒﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﻟﺨﻮاه ﺑﺮﺳﯿﺪ.

۶٫آﻟﻮﺋﻪ ورا
ژل آﺑﺪار آﻟﻮﺋﻪ ورا ﺣﺎوی ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺷﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی
ﺗﺎزه را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺟﻮﺷﮕﺎه ﻫﺎ و ﻟﮑﻪ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ﺧﻮاص ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ دارد ﮐﻪ در درﻣﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ آﮐﻨﻪ ﻧﯿﺰ
ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .ﻣﺎﺳﮏ آﻟﻮﺋﻪ ورا ﺑﺎ آووﮐﺎدو ﻣﺨﺼﻮص ﭘﻮﺳﺘﻬﺎی ﺧﺸﮏ و ﺣﺴﺎس
ژل آﻟﻮﺋﻪ ورای ﺗﺎزه را از ﯾﮏ ﺑﺮگ آﻟﻮﺋﻪ ورا ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و آن را روی
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ .ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ آن را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ .ﺑﺮای

ﯾﮏ ﻣﺎه ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺮ روز اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ.
ﺿﻤﻨﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دو
آب ﻟﯿﻤﻮ و ﺷﮑﺮ را
ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ  ۱۵ ،دﻗﯿﻘﻪ
ﯾﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ

ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ژل آﻟﻮﺋﻪ ورا و ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری
ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ آراﻣﯽ آن را روی ﭘﻮﺳﺖ
ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ و آن را ﺑﺎ آب ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر را دو
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻟﮑﻪ ﻫﺎ ﺧﻼص ﺷﻮﯾﺪ.

۷٫ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ
ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی و آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
داﺷﺘﻦ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺷﻔﺎف ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎر از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ث ،
اﺳﯿﺪﻫﺎی ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ آﻟﻔﺎ ،اﺳﯿﺪ ﺳﺎﻟﺴﯿﻠﯿﮏ و اﺳﯿﺪ اﻻژﯾﮏ اﺳﺖ ﭘﻮﺳﺖ
ﻣﺮده را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ آﮐﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺟﻮﺷﮕﺎه ﻫﺎ را ﮐﻤﺮﻧﮓ ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
درﻣﺎن ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺟﺎی ﺟﻮش ﯾﺎ ﺟﻮﺷﮕﺎه
دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﻨﮕﺎل ﻟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ دو ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﻣﺎﺳﺖ ﺳﺎده و ﻋﺴﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ آراﻣﯽ روی ﺻﻮرت و ﮔﺮدن ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ و ﺑﮕﺬارﯾﺪ  ۱۰ﺗﺎ  ۱۵دﻗﯿﻘﻪ روی
ﭘﻮﺳﺖ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ .
ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﮔﺮم ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎز ﺷﺪن ﻣﻨﻔﺬﻫﺎی
ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

۸٫ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺮﺗﻘﺎل
ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﻮﺳﺖ
ﺷﻤﺎ را ﺷﻔﺎف ﮐﺮده و ﺟﻮﺷﮕﺎه ﻫﺎی آﮐﻨﻪ و ﻟﮏ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺖ را روﺷﻦ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ آﻓﺘﺎب ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن
ﺳﺮﺷﺎر از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ث و آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺮﻧﮓ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ و
ﺣﻔﻆ ﺟﻼی ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎﺳﮏ ﭘﺮﺗﻘﺎل و آووﮐﺎدو ﻣﺨﺼﻮص ﭘﻮﺳﺘﻬﺎی
ﺧﺸﮏ
دو ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺮﺗﻘﺎل را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﻋﺴﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ و

ﻣﺎﺳﺖ ﺳﺎده ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺧﻤﯿﺮ را روی ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ
ﺑﻌﺪ از  ۱۵دﻗﯿﻘﻪ آن را ﺑﺎ آب ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎر را دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺿﻤﻨﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﻮدر ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺮﺗﻘﺎل را از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻏﺬای
ﺳﺎﻟﻢ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺮﺗﻘﺎل در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮر
ﺧﻮرﺷﯿﺪ و آﺳﯿﺎب ﮐﺮدن آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮدر رﯾﺰ آﻣﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 ۹٫ﺧﯿﺎر
ﺧﯿﺎر ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ آراﻣﺒﺨﺶ اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﻓﺬ ﭘﻮﺳﺖ را ﺑﺎز ﮐﺮده و ﺑﻪ
روﺷﻦ ﺷﺪن ﺟﻮﺷﮕﺎه ﻫﺎ و ﻟﮏ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ را
ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ث و آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان اﻟﺘﻬﺎب را
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺟﺎی ﺟﻮش ﺑﺎ آب ﺧﯿﺎر
ﻧﺼﻒ ﻓﻨﺠﺎن ﺧﯿﺎر ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﺮد ﺷﺪه را درون ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻦ ﯾﺎ ﻫﻢ زن
ﺑﺎ ﺳﻪ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری آب ﻟﯿﻤﻮ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺧﻤﯿﺮ را روی ﭘﻮﺳﺖ
ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از  ۲۰دﻗﯿﻘﻪ آن را ﺑﺎ آب ﺳﺮد ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ .ﻫﺮ روز اﯾﻦ
ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻟﮏ ﻫﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ.
ﺿﻤﻨﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آب ﺧﯿﺎر ﺗﺎزه را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﭘﻨﺒﻪ روی
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از  ۲۰ﺗﺎ  ۳۰دﻗﯿﻘﻪ آن را ﺑﺎ آب ﺳﺮد ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ .اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﻫﺮ روز و ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ.

 . ۱۰ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻮز
ﻣﻮز و ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻮز ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ دارد و ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﺧﯽ و اﻟﺘﻬﺎب
ﺟﻮش ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﺳﺮﺷﺎر از ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ و آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺖ ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻮز را از ﻃﺮف داﺧﻞ آن ﺑﻪ ﻣﺪت  ۵ﺗﺎ  ۱۰دﻗﯿﻘﻪ روی ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﺒﺘﻼی ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ.
ﻫﺮ ﻗﺪر ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را روی ﭘﻮﺳﺖ ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ  .ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺷﺴﺘﻦ

ﺑﻪ آب ﻧﺪارد.
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺳﻪ ﺑﺎر در روز اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻟﮏ ﻫﺎی ﺗﯿﺮه
ﺧﻼص ﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﻟﮏ ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﮐﻨﯿﺪ  ،رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .زﯾﺎد آب ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد
را از اﺷﻌﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ .ﺿﻤﻨﺎ اﮔﺮ ﻟﮏ ﻫﺎﯾﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ در اﺛﺮ
اﮐﻨﻪ ﯾﺎ ﺟﻮش اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﺧﻮد را دو ﺑﺎر در روز ﺑﺎ
ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ و ﺟﻮش ﻫﺎی ﺻﻮرت را ﻓﺸﺎر ﻧﺪﻫﯿﺪ.

درﻣﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻋﺼﺎره ای ﮐﻪ از ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ و آب ﻟﯿﻤﻮ در آب ﺑﺪﺳﺖ
آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ درﻣﺎن ﻟﮏ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ درﻣﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرآﯾﯽ را در ﻣﻮرد ﻟﮏ ﻫﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه از ﺟﻮﺷﮕﺎه آﮐﻨﻪ دارد.
ﻣﺨﻠﻮط ﻋﺼﺎره ﺣﺎﺻﻞ از زﻧﯿﺎن و ﺟﻮاﻧﻪ ﯾﺎس دو ﺑﺎر در روز ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮ روی ﻟﮏ ﻫﺎی ﺻﻮرت دارد.
ﻣﻘﺪاری ﺳﺮﮐﻪ را ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻟﻪ ﺷﺪه ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ
را در ﻃﻮل ﺷﺐ روی ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻼی ﭘﻮﺳﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﺗﮑﺮار اﯾﻦ روش
ﺑﻪ ﭘﺎک ﺷﺪن ﻟﮏ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺧﻤﯿﺮی ﮐﻪ از ﻣﺨﻠﻮط ﭘﻮدر ﭼﻮب ﺻﻨﺪل و آب ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﯾﮑﯽ از درﻣﺎﻧﻬﺎی
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮای ﻟﮏ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﺮرا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻤﯿﺮ ﺻﻨﺪل
در درﻣﺎن ﺟﺎی ﺟﻮش
ﻣﻘﺪاری ﻫﻮﯾﺞ را ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ وﺑﻌﺪ ﻟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻮﯾﺞ ﻫﺎی ﻟﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ
ﻣﺪت  ۱۵ﺗﺎ  ۲۰دﻗﯿﻘﻪ روی ﺻﻮرت ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ ﺗﺎ
ﻟﮏ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﻮﻧﺪ .آب ﻫﻮﯾﺞ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮد
را دارد.
ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از آب ﻟﯿﻤﻮ  ،ﮔﻼب و ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺴﺎوی ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ
درﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻟﮏ ﺻﻮرت اﺳﺖ.
اﯾﻦ درﻣﺎن را ﺣﺪود  ۵ﺗﺎ  ۱۰دﻗﯿﻘﻪ روی ﭘﻮﺳﺖ ﺻﻮرت وﮔﺮدن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻟﮏ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﺗﺎن ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﯾﮏ
ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری آرد  ،ﮐﻤﯽ زردﭼﻮﺑﻪ و ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﻣﺎﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﯽ

ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ
ﭘﻮﺳﺘﻬﺎی ﭼﺮب
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از دﯾﮕﺮ درﻣﺎن ﻫﺎی ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻟﮏ ﻫﺎی ﺻﻮرت
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﻼب و ﻣﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﻮدر ﭘﻮﺳﺖ ﻟﯿﻤﻮ ﯾﺎ ﭘﺮﺗﻘﺎل اﺷﺎره
ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﭘﺎﭘﺎﯾﺎی ﺳﺒﺰ ﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت  ۱۵دﻗﯿﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از
آﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻦ درﻣﺎن ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻟﮏ ﻫﺎی ﺻﻮرت در ﻣﻨﺰل
اﺳﺖ .ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﺎﭘﺎﯾﺎی ﻟﻪ ﺷﺪه و ﺷﯿﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﺑﻬﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﭼﻬﺎر ﺑﺎدام را ﺷﺐ در آب ﺧﯿﺲ ﮐﻨﯿﺪ .ﺻﺒﺢ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎدام را در آورده و
آﻧﻬﺎ را ﭼﺮخ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ ﮐﻤﯽ ﻋﺴﻞ و ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه آب ﻟﯿﻤﻮ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﭼﺮخ
ﺷﺪه اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺎدام و ﺷﯿﺮ ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ
در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺧﻤﯿﺮ درﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﺪت  ۲۰ﺗﺎ  ۳۰دﻗﯿﻘﻪ روی ﺻﻮرت
ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺑﻌﺪ آن را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﻫﺎی درﻣﺎن
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻟﮏ ﻫﺎی ﺻﻮرت اﺳﺖ.
ﭼﻨﺪ آﻟﻮی ﻫﻨﺪی را ﺷﺐ در آب ﺧﯿﺲ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺮم
ﺷﺪﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﻟﻪ ﮐﻨﯿﺪ و روی ﺻﻮرت ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﻣﺨﻠﻮط
ﺻﻮرت را ﺑﺎ آب ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻟﮏ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﺗﺎ ﺣﺪودی زﯾﺎدی ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن دو ﻗﺴﻤﺖ روﻏﻦ ﺑﺎدام  ،ﻫﻔﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﺼﺎره ﮐﺎﻓﻮر و
ﻣﻘﺪاری ﮔﻼب و ﭘﻮدر ﭼﻮب ﺻﻨﺪل ﯾﮏ ﺧﻤﯿﺮ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎﺳﮏ را
ﻣﺮﺗﺒﺎ روی ﭘﻮﺳﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻟﮏ ﻫﺎی ﺻﻮرت را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.
دو ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﺳﺮﮐﻪ  ،ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﮔﻼب و ﻣﻘﺪاری آب ﺧﯿﺎر را
ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎﺻﻞ را روی ﻟﮏ ﻫﺎی ﺗﯿﺮه ی ﭘﻮﺳﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
روﻏﻦ ﮐﺮﭼﮏ -روﻏﻦ ﮐﺮﭼﮏ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺧﻮب ﻟﮏ ﺗﯿﺮه ﭘﻮﺳﺖ
اﺳﺖ .روﻏﻦ ﮐﺮﭼﮏ را دو ﺑﺎر در روز روی ﻧﻘﺎط ﺗﯿﺮه ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ ﺗﺎ
روﺷﻦ ﺷﻮد .ﺑﻪ آراﻣﯽ روﻏﻦ را ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت داﯾﺮه ای روی ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺗﯿﺮه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻟﮏ ﻫﺎ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺪ رﻧﮕﯽ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺖ را
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .درﻣﺎن ﺗﺮک ﺧﻮردﮔﯽ ﻟﺒﻬﺎ ﺑﺎ روﻏﻦ ﮐﺮﭼﮏ
ﺷﯿﺮ -ﺑﺮای ﺧﻼص ﺷﺪن از ﺳﺮ ﺳﯿﺎه ﻫﺎی روی ﭘﻮﺳﺖ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮرﻧﮓ ﻫﺎی
ﭘﻮﺳﺖ  ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد ﺷﯿﺮ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﺮﺗﺒﺎ اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﺪ اﺳﯿﺪ ﻻﮐﺘﯿﮏ ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺖ را ﮐﺎﻫﺶ داده و

آن را روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﻨﺒﻪ ﺷﯿﺮ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ روی ﻧﻘﺎط ﻗﻬﻮه ای
ﺻﻮرت ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ۸ .ﺗﺎ  ۱۰دﻗﯿﻘﻪ آن را ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.
اﯾﻦ درﻣﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ را دوﺑﺎر در روز ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﺎ
رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﯿﺮه ﭘﻮﺳﺖ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و ﺻﻮرت ﺗﺎن روﺷﻦ ﺗﺮ ﺷﻮد.
آب ﭘﯿﺎز ﻗﺮﻣﺰ – ﯾﮏ ﭘﻨﺒﻪ ﺗﻤﯿﺰ را داﺧﻞ آب ﭘﯿﺎز ﺑﺮده و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ روی
ﻧﻘﺎط ﺗﯿﺮه رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﮑﯽ
از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﻫﺎی درﻣﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻟﮏ ﻫﺎی ﺻﻮرت اﺳﺖ.
از اﯾﻦ روش ﺑﺮای ﮐﻤﺮﻧﮓ ﮐﺮدن ﮐﮏ و ﻣﮏ  ،ﻟﮏ ﻫﺎی ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ  ،ﻣﻼﺳﻤﺎ
و دﯾﮕﺮ ﻟﮏ ﻫﺎی ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ آﻧﻬﺎ را از ﺑﯿﻦ
ﺑﺒﺮﻧﺪ.
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  –Eوﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ای ﯾﮏ درﻣﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻟﮏ ﻫﺎی ﺗﯿﺮه روی
ﺻﻮرت اﺳﺖ .وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ای ﯾﮏ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﻮﺳﺖ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻟﮏ ﻫﺎی ﺗﯿﺮه و دﯾﮕﺮ ﻟﮏ ﻫﺎی روی ﺻﻮرت و ﭘﻮﺳﺖ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﮐﭙﺴﻮل وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ای را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ
رﺧﺘﺨﻮاب ﺑﺮوﯾﺪ  ،ﻣﺎﯾﻊ داﺧﻞ آن را روی ﻧﻘﺎط ﻗﺮﻣﺰ ﯾﺎ ﻗﻬﻮه ای ﺻﻮرت
ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ .درﻣﺎن ﺟﺎی ﺟﻮش ﺑﺎ روﻏﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ای

رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮای ﻟﮏ ﻫﺎی ﺻﻮرت
ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺘﻌﺎدل و ﻣﻐﺬی ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ی ﮐﺎﻓﯽ ﺣﺎوی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ آ
 ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ث  ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ای و روی و ﺳﻠﻨﯿﻮم ﺑﺎﺷﺪ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺑﺮوز ﻟﮏ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮده و روﻧﺪ درﻣﺎن ﻟﮏ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﺴﻬﯿﻞ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ زﯾﺮ را ﺣﺘﻤﺎ در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﺪ :
ﭘﺮﺗﻘﺎل  ،ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش  ،ﻫﻮﯾﺞ  ،ﮔﺎوا ،ﻫﻨﺪواﻧﻪ  ،ﻓﻠﻔﻞ ﻗﺮﻣﺰ و زرد ،
ﺑﺮوﮐﻠﯽ  ،ﻟﻮﺑﯿﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ،ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت  ،داﻧﻪ ﻫﺎ ،ﻣﻐﺰﻫﺎ و ﻏﻼت
ﮐﺎﻣﻞ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن از ﻏﺬاﻫﺎی ﭼﺮب و ﭘﺮ روﻏﻦ دوری ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﮐﯽ ﻫﺎی
ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ دار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻬﻮه  ،ﭼﺎی و ﺣﺘﯽ ﺷﮑﻼت را ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻟﺰوﻣﯽ ﺑﻪ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف آب ﮐﺎﻓﯽ ﭘﻮﺳﺖ را در ﺷﺮاﯾﻂ
ﺳﺎﻟﻢ و درﺧﺸﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارد .از اﯾﻦ اﺻﻮل رژﯾﻤﯽ و درﻣﺎن ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻌﻠﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺎن را ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

