ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﺮوک ﻫﺎی زﯾﺮ ﭼﺸﻢ را از
ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﻢ؟
ﭘﻮﺳﺖ زﯾﺮ ﭼﺸﻢ ﻧﺎزک ﺗﺮﯾﻦ و ﻇﺮﯾﻒ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ی ﭘﻮﺳﺖ ﺻﻮرت اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺟﺎﯾﯽ در ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ!
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از
اﯾﺠﺎد ﭼﺮوک زﯾﺮ ﭼﺸﻢ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و آن را ﻃﻮری درﻣﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﺳﺮﯾﻌﺎ از دور ﭼﺸﻤﺘﺎن ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﮔﺮدد.
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﭼﺮوک ﻫﺎی زﯾﺮ ﭼﺸﻢ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻦ اﺳﺖ! ﻣﻦ اﻧﻮاع ﭘﻮﺳﺖ
ﻫﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده ام ﻫﻤﻪ ی آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺸﺘﺮک دارﻧﺪ و آن ﺧﺸﮑﯽ
دور ﭼﺸﻢ اﺳﺖ .ﭘﻮﺳﺖ دور ﭼﺸﻢ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ای از ﭘﻮﺳﺖ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ وﻣﺮاﻗﺒﺖ از آن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن
ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن را آﻣﺎده ﮐﺮده و از روﺷﻬﺎی ﻣﻮﺛﺮی
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﺮوک ﻫﺎی دور ﭼﺸﻤﺘﺎن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﭘﻮﺳﺖ دور ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺷﻮد ،ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ آب
ﺟﺬب ﮐﺮده و ﻣﺘﺴﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮ
ﭼﺮوﮐﯽ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﭼﻄﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺮﯾﻊ ﭼﺮوک ﻫﺎی زﯾﺮ ﭼﺸﻢ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﻢ
ﻣﺎﺳﮏ روﻏﻨﯽ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺳﺮﯾﻊ ﭼﺮوک ﻫﺎی زﯾﺮ ﭼﺸﻢ

ﻣﻮاد ﻻزم:
روﻏﻦ رز ارﮔﺎﻧﯿﮏ
ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﯽ
روﻏﻦ زﯾﺘﻮن
وازﻟﯿﻦ
آﻣﺎده ﺳﺎزی ﭘﻮﺳﺖ :ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ارﮔﺎﻧﯿﮏ ،آراﯾﺶ را از ﭘﻮﺳﺖ و
دور ﭼﺸﻢ ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه دور ﭼﺸﻢ را ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ای ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن درﺳﺖ ﮐﺮده
اﯾﺪ ) ﺑﺎ آب ﺑﺮﻧﺞ( ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ.
ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﯽ

ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری روﻏﻦ رز
ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری روﻏﻦ زﯾﺘﻮن
اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و ﺑﺮای ﻣﺪت ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ دور ﭼﺸﻢ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ.
ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﭘﻨﺒﻪ ای ﯾﺎ ﭘﻨﺒﻪ ی ﻣﺮﻃﻮﺑﯽ را ﺑﺮدارﯾﺪ و روی ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺮ
ﭼﺸﻢ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﻔﺸﺎرﯾﺪ.
اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ روﻏﻦ ﻫﺎ ﺟﺬب ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮاد ﺟﺬب ﭘﻮﺳﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺠﺪدا ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﻓﻮق را دور ﭼﺸﻢ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻋﺴﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ آن
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ،ﻣﺎﺳﺎژ دﻫﯿﺪ و اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ در ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ.
از ﯾﮏ ﭘﻨﺒﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ آب ﮔﺮم ﻣﺮﻃﻮب ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و آن را در زﯾﺮ
ﭼﺸﻢ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
ﻣﺠﺪدا ﺗﺮﮐﯿﺐ روﻏﻨﯽ را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ زﯾﺮ ﭼﺸﻢ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ و
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺬب ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮدد.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﯾﺮ ﭼﺸﻢ را ﺑﺎ وازﻟﯿﻦ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.
ﭼﺮوک ﭼﺸﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺪت  ۲۰دﻗﯿﻘﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود .ﭘﻮﺳﺖ زﯾﺮ ﭼﺸﻢ
اﮐﻨﻮن ﻋﻤﯿﻘﺎ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه و ﭘﻮﺳﺖ آن ﺳﺎﻟﻢ و ﭘﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ
اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﭼﺮوک ﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ دارﯾﺪ از اﯾﻦ روﻏﻦ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺷﺐ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﮏ ﻻﯾﻪ وازﻟﯿﻦ روی آن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه
ﺑﺮای ﺣﺬف ﭼﺮوک زﯾﺮ ﭼﺸﻢ اﺳﺖ .ﻣﻦ زﻧﺎﻧﯽ را دﯾﺪه ام ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﺮﺗﺐ و ﻫﺮ ﺷﺐ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ روﻏﻨﯽ ،ﭼﺮوک ﻫﺎی زﯾﺮ ﭼﺸﻢ ﺷﺎن را در ﻇﺮف
ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده اﻧﺪ! ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ زﯾﺮ ﭼﺸﻤﺘﺎن را ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻧﻮازش ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از رﻃﻮﺑﺖ را ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﭘﻮﺳﺖ ﺻﻮرت ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﭼﺮوک ﻫﺎی زﯾﺮ ﭼﺸﻢ
از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ روﻧﺪ.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از اﯾﻦ ﻣﺎﺳﮏ دور ﭼﺸﻢ روﻏﻨﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ و ﻫﺮﺷﺐ ،ﻗﺒﻞ از
ﺧﻮاب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﮕﺬارﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ دور ﭼﺸﻤﺘﺎن ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﭼﻄﻮر از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭼﺮوک ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ:
از ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ دوری ﮐﻨﯿﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ روﯾﺪ ﻋﯿﻨﮏ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
ﻫﺮﮔﺰ ﭼﺸﻤﺘﺎن را ﺟﻤﻊ و ﻟﻮچ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
از ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺮای ﺷﺴﺘﺸﻮی اﻃﺮاف ﭼﺸﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.

ﻫﺮ روز ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ آب ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ.
از ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮب دو ﺑﺎر در روز اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﺮ روز از ﮐﺮم ﺿﺪ آﻓﺘﺎب  UVA/UVBاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
از ﭘﻮدرﻫﺎی آراﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎد دور ﭼﺸﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﭘﻮﺳﺖ را ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
از ﻣﺎﺳﮏ دور ﭼﺸﻢ روﻏﻨﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم ﺑﺮای دور ﭼﺸﻢ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از اﯾﺠﺎد ﭼﺮوک ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ.
از ﮔﺮﻣﺎ ،ﺳﺮﻣﺎ و ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ دوری ﮐﻨﯿﺪ.
از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زا اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
از آب ﻫﺎی ﮐﻠﺮ دار و آﺑﻬﺎی ﺷﻮر درﯾﺎ دوری ﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﺪاﻗﻞ  ۸ﺳﺎﻋﺖ در ﺷﺐ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ.

ﭼﻄـﻮر ﭘﻮﺳـﺘﯽ درﺧﺸـﺎن داﺷﺘـﻪ ﺑـﺎﺷﯿﻢ؟-
ﺷﺴﺘﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ!
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ ی
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده اﯾﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن آﺳﯿﺎﯾﯽ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺻﺎف و درﺧﺸﺎن دارﻧﺪ؟ زﻧﺎن در ﻓﺮﻫﻨﮓ
آﺳﯿﺎﯾﯽ از آب ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﭘﻮﺳﺘﺸﺎن ﻃﺮاوت ،درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ و ﺻﺎﻓﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ.
آب ﺑﺮﻧﺞ ،ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﻨﺰل ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد .ﻫﻤﻪ ی ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﯾﮏ ﻇﺮف ،آب ،ﺑﺮﻧﺞ
و ﭘﻨﺒﻪ اﺳﺖ:

دو ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﺑﺮﻧﺞ ﺧﺎم و ارﮔﺎﻧﯿﮏ را ﺑﺮدارﯾﺪ و در
ﻇﺮﻓﯽ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آن را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ آﻟﻮدﮔﯽ دارد ،ﺑﺮﻃﺮف
ﺷﻮد.
روی ﺑﺮﻧﺞ ﺗﻤﯿﺰ ﺷﺪه آب ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ  ۳ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ
روی ﺑﺮﻧﺞ آب ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﮕﺬارﯾﺪ  ۲۰دﻗﯿﻘﻪ ﺧﯿﺲ ﺑﺨﻮرد.
آب ﺷﯿﺮی رﻧﮓ روی آن را در ﻇﺮﻓﯽ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.
ﭘﻨﺒﻪ را ﺑﺎ اﯾﻦ آب ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻨﯿﺪ.

از ﭘﻨﺒﻪ ای ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ اﯾﻦ آب ﺧﯿﺲ ﺷﺪه ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن
ﺻﻮرﺗﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﮕﺬارﯾﺪ آب ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن ﺟﺬب ﺷﻮد.
ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ی دﯾﮕﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد.
وﻗﺘﯽ ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن ﺧﺸﮏ ﺷﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﻬﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی را ﺟﺬب
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن اﮔﺮ ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ اﺣﺴﺎس ﺻﺎﻓﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺪ درﺧﺸﺎن ﺗﺮ و روﺷﻦ ﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮن اﻧﻮاع
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺞ ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ.

ﻓﻮاﯾﺪ آب ﺑﺮﻧﺞ
ﭘﻮﺳﺖ در ﺻﺎف ﺗﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ روﺷﻦ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻧﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺻﻮرت ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آب ﺷﻮد.
ﻣﻨﺎﻓﺬ را ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
از ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭘﻮﺳﺖ را ﺗﺎزه و ﺷﺎداب ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﺑﺴﯿﺎر ارزان اﺳﺖ!
ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ای ﮐﺎﻣﻼ ارﮔﺎﻧﯿﮏ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ.
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و در
ﯾﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.

