از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺟﺎی ﺟﻮش ﺑﺎ درﻣﺎن
ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ
از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺟﺎی ﺟﻮش در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻤﯽ از از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺧﻮد ﺟﻮش ﺳﺨﺖ ﺗﺮ
اﺳﺖ .ﺟﻮش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮاد ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﻫﺴﺖ و دارای وﯾﮋﮔﯽ آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ درﻣﺎن ﺷﻮد .اﻣﺎ
ﺟﺎی ﺟﻮش ﮐﻤﯽ ﺳﻤﺞ اﺳﺖ ! و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽ رود .اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ
ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ زﻣﺎن ﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ
ﺗﻼش ﻣﺪاوم و اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻮاﻣﻞ روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻃﺒﯿﻌﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮادی ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﺎی ﺟﻮﺷﻬﺎ و
ﻟﮑﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ.

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮ از درﻣﺎن اﺳﺖ
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎی درﻣﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن
ﺟﺎی ﺟﻮش ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی
ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﻢ .ﭼﯿﺰﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از آن اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از اﯾﺠﺎد ﺟﺎی ﺟﻮش ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎ ﺟﻮش ﺑﺎزی ﻧﮑﻨﯿﺪ
ﺑﻠﻪ! دﺳﺘﺘﺎن را دور از ﺟﻮش ﻫﺎ ﯾﺘﺎن ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎزی ﻧﮑﻨﯿﺪ
آﻧﻬﺎ را ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻓﺸﺎر ﻧﺪﻫﯿﺪ .اﮔﺮ درﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ روی آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ
دﻫﯿﺪ ،ﻓﻘﻂ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ  .ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺬف
ﺟﻮش ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻼﯾﻤﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺟﻮش ﻣﯽ زﻧﯿﺪ ،اﻟﺘﻬﺎب زﯾﺎدی روی ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن وﺟﻮد دارد و
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻼژﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﮐﻼژن ﯾﮏ ﻓﯿﺒﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ و ﯾﮑﯽ از
اﺟﺰای ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد .وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺟﻮش
روی ﺻﻮرﺗﺘﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﺸﺎر ﻣﯽ دﻫﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻟﺘﻬﺎب و
آﺳﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﮐﺘﺮی و ﭼﺮک
درون ﺟﻮش ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮐﻼژن ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺼﻮرت ،ﻟﮑﻪ ﻫﺎ و ﺟﺎی ﺟﻮش ﻫﺎ
ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

در ﻣﻌﺮض آﻓﺘﺎب ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر اﺳﺖ از ﺟﺎی زﺧﻢ ﻫﺎ و ﺟﻮش ﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﻣﺮور زﻣﺎن ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ آﻧﻬﺎ را در
ﻣﻌﺮض ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و ﺗﺮﻣﯿﻢ آﻧﻬﺎ ﮐﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و ﻟﮑﻪ ﻫﺎ ﺗﯿﺮه ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﺧﻮرﺷﯿﺪ دوری ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺿﺮوری ﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﯾﺪ از ﮐﺮم ﺿﺪ آﻓﺘﺎب ﺑﺮای
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺎ ﮐﻼه آﻓﺘﺎب
ﮔﯿﺮ ،ﭼﺘﺮ و ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی دﺳﺘﻬﺎﯾﺘﺎن را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.

درﻣﺎﻧﻬﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺟﺎی
ﺟﻮش
ﻣﻮاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺟﺎی ﺟﻮش از ﺻﻮرﺗﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش
ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش ﯾﮏ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺖ .وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Cﻣﻮﺟﻮد در ﻟﯿﻤﻮ ﺑﻪ
ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻼژن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ از آﺑﻠﯿﻤﻮ ﺑﺮ روی ﺟﺎی ﺟﻮش
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻟﮑﻪ ﻫﺎ روز ﺑﻪ روز روﺷﻦ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش
ﭼﻄﻮر از ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش ﺑﺮای ﺟﺎی ﺟﻮش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ

درﻣﺎن ۱
ﯾﮏ ﻟﯿﻤﻮی ﺗﺎزه را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و آﺑﺶ را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .آب ﻟﯿﻤﻮ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
روی ﺟﺎی ﺟﻮش ﺑﮕﺬارﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﯾﺎ ﭘﻨﺒﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

درﻣﺎن۲
اﮔﺮ ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ ،آن را ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﮔﻼب رﻗﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ
روی ﭘﻮﺳﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

درﻣﺎن۳
ﺷﻤﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ
روﻏﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Eﻣﺨﻠﻮط
 Eﯾﮏ ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮب
ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺮده و

ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎی ﺧﻮری آﺑﻠﯿﻤﻮ ﺑﺎ دو ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎی ﺧﻮری
ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ روی ﺟﺎی ﺟﻮش ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ
ﺑﺎ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻓﺮاوان اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺎﻓﺖ
ﺣﺘﯽ آن را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.

درﻣﺎن ۴
ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺟﺎی ﺟﻮش ﻣﺎﺳﮏ ﻟﯿﻤﻮ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز:
ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬا ﺧﻮری آب ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ﺗﺎزه
ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬا ﺧﻮری ﻋﺴﻞ
ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬا ﺧﻮری روﻏﻦ ﺑﺎدام
دو ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬا ﺧﻮری ﺷﯿﺮ
ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ و روی ﭘﻮﺳﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ روزی ﯾﮏ ﺑﺎر
ﺑﻪ ﻣﺪت  ۷ﺗﺎ  ۱۰روز اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺗﻔﺎوت را ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن از آب ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ﻫﺮﮔﺰ ﺑﯿﺮون ﻧﺮﻓﺘﻪ و در ﻣﻌﺮض
ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ.

درﻣﺎن ۵
ﺳﻔﯿﺪه ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را ﺟﺪا ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ آﺑﻠﯿﻤﻮ ﻣﺨﻠﻮط
ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر از ﻫﻤﺰن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن آﻧﻬﺎ را روی ﺟﺎی ﺟﻮش ﺑﺰﻧﯿﺪ
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺷﺐ روی ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﺻﺒﺢ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ

۲٫ﻋﺴﻞ
ﭼﻄﻮر از ﻋﺴﻞ ﺑﺮای ﺟﺎی ﺟﻮش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ

درﻣﺎن۱
ﻋﺴﻞ را روی ﺟﺎی ﺟﻮش ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ در ﻃﻮل ﺷﺐ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و
ﺻﺒﺢ آن را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.

درﻣﺎن۲
دو ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﻋﺴﻞ ﺑﺎ ۱/۴ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﭘﻮدر ﺟﻮدوﺳﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ
ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻼﯾﻢ را روی ﺟﺎی ﺟﻮش ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﺑﺮای  ۱۵ﺗﺎ  ۲۰دﻗﯿﻘﻪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ
ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آب وﻟﺮم ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.

درﻣﺎن۳
ﻧﺼﻒ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﭘﻮدر دارﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﻋﺴﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ
و روی ﺟﺎی ﺟﻮش ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺎﺳﮏ را در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﻤﺎم
ﺷﺐ روی ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﺒﺢ آن را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.

درﻣﺎن۴
ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺟﺎی ﺟﻮش ﻣﺎﺳﮏ ﻋﺴﻞ -آﺳﭙﺮﯾﻦ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ
اﮔﺮﭼﻪ آﺳﭙﺮﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺎده ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آن
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﺴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺎی آﮐﻨﻪ را از روی ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن ﺣﺬف
ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﺎﻟﯿﺴﯿﻠﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﻣﻮﺟﻮد در آﺳﭙﺮﯾﻦ ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﺑﺎﻓﺖ رﯾﮓ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﺑﺮدار ﺧﻮب ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز:
دو ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬا ﺧﻮری ﻋﺴﻞ
آﺳﭙﺮﯾﻦ  ۳-۲ﻋﺪد
ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه آب
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
آﺳﭙﺮﯾﻦ ﻫﺎ را در ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه آب ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ در آن ﺣﻞ ﺷﻮﻧﺪ .از
ﻣﯿﺰان زﯾﺎد آب اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ رﯾﮓ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺮای
ﻻﯾﻪ ﺑﺮداری ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ.
ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط آب و آﺳﭙﺮﯾﻦ ﻋﺴﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ
روی ﺟﺎی ﺟﻮش ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺑﺮای  ۱۵دﻗﯿﻘﻪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ
اﮐﻨﻮن ﺑﺎ آب ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ

۳٫آﻟﻮورا
اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ  ،آﻟﻮورا ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻮﺳﺘﻬﺎی ﻣﺘﻮرم را ﺗﺴﮑﯿﻦ
ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎی ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪه ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ژل ﺗﺎزه اﯾﻦ ﮔﯿﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ
از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوی آﻟﻮورا ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﭼﻄﻮر از آﻟﻮورا ﺑﺮای ﺟﺎی ﺟﻮش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ
ﯾﮏ ﺑﺮگ آﻟﻮورا ﺑﺮدارﯾﺪ و ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺒﺰ ﺑﯿﺮوﻧﯽ آن را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﯾﮏ
ﻣﺎده ژل ﻣﺎﻧﻨﺪ در زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺒﺰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ .اﯾﻦ ژل را ﺑﺮدارﯾﺪ و
روی ﺟﺎی ﺟﻮش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺳﭙﺲ آن
را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.
دوﺑﺎر در روز از آﻟﻮورا اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ را در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ روز
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎی ﺟﻮش ﻣﺤﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن درﺧﺸﺎن و ﻣﺤﮑﻢ
ﻣﯽ ﺷﻮد.

۴٫روﻏﻦ زﯾﺘﻮن
ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روﻏﻦ ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯽ
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ) ، (A, D, E, C,B1, B2آﻫﻦ و آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان اﺳﺖ .وﯾﮋﮔﯽ
ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺟﺎی ﺟﻮش ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
ﭼﻄﻮر از روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺟﺎی ﺟﻮش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ رﺧﺘﺨﻮاب از روﻏﻦ زﯾﺘﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز:
روﻏﻦ زﯾﺘﻮن
آب ﮔﺮم
ﯾﮏ ﺣﻮﻟﻪ ﯾﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﮐﺘﺎن ﺗﻤﯿﺰ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ:
ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺻﻮرﺗﺘﺎن را ﺑﺎ آب وﻟﺮم ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ و ﺧﺸﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺑﺮدارﯾﺪ و ﺻﻮرﺗﺘﺎن را ﺑﺎ آن ﻣﺎﺳﺎژ دﻫﯿﺪ.
ﺗﻤﺮﮐﺰﺗﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﺟﺎی ﺟﻮش ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎﺳﺎژ را ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﺪ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن
ﺟﺬب ﭘﻮﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﺣﻮﻟﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﯾﺎ ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ را ﺑﺮدارﯾﺪ در آب ﮔﺮم ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ
ﭘﺎرﭼﻪ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب را روی ﺻﻮرت ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺎر را ﺑﮕﯿﺮد
ﺣﺎﻻ روﻏﻦ اﺿﺎﻓﯽ را ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﻣﺤﮑﻢ آن را
ﻧﺴﺎﺑﯿﺪ.
ﺑﻌﺪ از  ۲-۱دﻗﯿﻘﻪ ﺻﻮرﺗﺘﺎن را ﺑﺎ آب ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﯾﺎ ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﺻﻮرت
ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.

۵٫ﺟﻮش ﺷﯿﺮﯾﻦ
ﺟﻮش ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻫﻨﻮز ﯾﮑﯽ از درﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺸﻬﻮر ﺑﺮای ﺟﺎی ﺟﻮش ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺛﺮ
ﻻﯾﻪ ﺑﺮداری اش اﺳﺖ .ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎی ﻣﻼﯾﻢ ﺟﻮش ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺎ آب ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه و
ﻻﯾﻪ ﻣﺮده ﭘﻮﺳﺖ را ﺣﺬف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر
آﻟﻮدﮔﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﻄﻮر از ﺟﻮش ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺮای ﺟﺎی ﺟﻮش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ
دو ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﺟﻮش ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺮدارﯾﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻣﺨﻠﻮط
ﺧﻤﯿﺮی درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺻﻮرﺗﺘﺎن را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ آن ﻣﺎﺳﺎژ دﻫﯿﺪ و روی ﺟﺎی ﺟﻮش ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﻌﺪ از  ۲-۱دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﻤﯿﺮ روی
ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺑﺎ آب ﮔﺮم ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.
از ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ از روﻏﻦ زﯾﺘﻮن.
اﯾﻦ ﮐﺎر را دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ.

۶٫ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﺧﺎم
ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﺧﺎم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺟﺎی ﺟﻮش ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ روز و ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
ﭼﻄﻮر از ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﺧﺎم ﺑﺮای ﺟﺎی ﺟﻮش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ
ﯾﮏ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮدارﯾﺪ و آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﻧﺎزک داﯾﺮه ای
ﺑﺒﺮﯾﺪ
ﯾﮑﯽ از ﻻﯾﻪ ﻫﺎ را ﺑﺮدارﯾﺪ و آن را روی ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻼﯾﻤﺖ و ﺑﺎ

ﺣﺮﮐﺎت داﯾﺮه ای و ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﺪ ﻻﯾﻪ ی ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ
ﺧﺸﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻻﯾﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﺎر را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﺮای ﻣﺪت  ۲۰-۱۵دﻗﯿﻘﻪ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ را از ﺻﻮرﺗﺘﺎن ﺑﺮدارﯾﺪ زﯾﺮا ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن آب ﺳﯿﺐ
زﻣﯿﻨﯽ را ﺟﺬب ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺻﻮرﺗﺘﺎن را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.
از ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﺧﺎم را  ۴-۳ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺟﺎی ﺟﻮش ﺑﺮای ﺣﺪاﻗﻞ  ۲-۱ﻣﺎه اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ  .اﯾﻦ روش و
دﯾﮕﺮ درﻣﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﺷﺎن روی
ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﻮﻧﺪ.

۷٫ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺧﺎم
ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎی ﺟﻮش را از ﺻﻮرﺗﺘﺎن ﺣﺬف ﮐﻨﺪ.
ﭼﻄﻮر از ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺧﺎم ﺑﺮای ﺟﺎی ﺟﻮش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ
دو راه وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ آﺳﺎن اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﻧﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﻮرد اول.

درﻣﺎن۱
ﯾﮏ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﺮدارﯾﺪ و آن را ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﺑﺒﺮﯾﺪ
ﻗﻄﻌﺎت را ﻟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻤﯿﺮ ﺷﻮد)ﻣﻐﺰ آن ﺑﻤﺎﻧﺪ(
اﯾﻦ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻟﻪ ﺷﺪه و ﺧﻤﯿﺮی را روی ﺻﻮرﺗﺘﺎن ﺑﺮای  ۲۰-۱۵دﻗﯿﻘﻪ
ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
ﺻﻮرﺗﺘﺎن را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ
روزاﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﻣﺪت  ۲-۱ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

درﻣﺎن۲
ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺟﺎی ﺟﻮش ﻣﺎﺳﮏ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﻮاد ﻻزم:
ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ۲ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری
ﺧﯿﺎر ۱ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری

آووﮐﺎدو  ۲ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری
دﺳﺘﻮاﻟﻌﻤﻞ:
ﻣﻐﺰ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ را ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ
ﺧﯿﺎر و آووﮐﺎدو را رﻧﺪه ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آب آن ﺧﺎرج ﺷﻮد
ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ
روی ﺻﻮرﺗﺘﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ
ﺑﺮای  ۲۰-۱۵دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﺑﺎ آب ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ
ﻫﻤﻪ درﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﺟﺎی ﺟﻮش ﺧﻮﺑﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻧﻮع
ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻨﺪ .ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮدن ﻧﻮع ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
ﺻﺒﻮر ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺟﺎی ﺟﻮﺷﺘﺎن را ﺑﺎ اﯾﻦ روﺷﻬﺎ درﻣﺎن ﮐﻨﯿﺪ و ﻗﻄﻌﺎ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آﻧﻬﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ روش
درﻣﺎﻧﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺻﺒﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۸٫ﻧﻌﻨﺎع
ﺑﺮگ ﻫﺎی ﻧﻌﻨﺎع ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﻔﺎ دﻫﻨﺪه ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای آﮐﻨﻪ و ﺟﺎی ﺟﻮش
ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮگ ﻟﻪ ﺷﺪه ﻧﻌﻨﺎع ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺟﺎی
ﺟﻮش ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺧﻮردن آن ﺧﻮن را ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﺮده و از اﺑﺘﻼی ﻣﺠﺪد
ﺑﻪ آﮐﻨﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺒﺰی ﺣﺎوی آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﺑﻮده و ﭘﻮﺳﺖ
را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺟﺎی ﺟﻮش ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

درﻣﺎن۱
ﺑﺮگ ﻫﺎی ﺗﺎزه ﻧﻌﻨﺎع را ﻟﻪ ﮐﻨﯿﺪ و آب آن را در ﻇﺮﻓﯽ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.
آن را روی ﻣﻨﻄﻘﻪ ی ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺟﺎی ﺟﻮش ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﻮد

درﻣﺎن۲
ﭼﻨﺪ ﺑﺮگ ﺗﺎزه ﻧﻌﻨﺎع را ﺑﺮدارﯾﺪ.
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﻫﻤﺰن ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻦ آن را ﻟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راه ﻫﺎی زﯾﺮ آن را روی ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن
ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺘﻬﺎی ﭼﺮب :ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎی ﺧﻮری از ﻧﻌﻨﺎع
ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎی ﺧﻮری از آرد ﻧﺨﻮدﭼﯽ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ .

ﻣﺜﻞ ﭼﺴﺐ ﺷﻮد.
ﻗﺮار دﻫﯿﺪ:
ﺧﻤﯿﺮی ﺷﮑﻞ را ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﭼﻨﺪ

ﻗﻄﺮه ﮔﻼب آن را ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺗﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل
روﻏﻦ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﭘﻮﺳﺖ و ﮐﺎﻫﺶ آﮐﻨﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺟﻮش ﻫﺎی ﺻﻮرت ﻫﻢ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﺸﮏ :ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎی ﺧﻮری از ﺑﺮگ ﻧﻌﻨﺎع ﺧﻤﯿﺮ ﺷﺪه را
ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه از ﻋﺴﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ .آن را ﺷﺒﯿﻪ ﺧﻤﯿﺮ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ در
آورده و روی ﺻﻮرت و ﮔﺮدن ﺗﺎﺟﺎﯾﯿﮑﻪ ﺟﺎی ﺟﻮش وﺟﻮد دارد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ
ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد .اﮔﺮ ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺧﺸﮏ اﺳﺖ ﮐﻤﯽ ﮐﺮم
در ﺧﻤﯿﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺘﻬﺎی ﻧﺮﻣﺎل :ﻣﺤﻞ ﻫﺎﯾﯽ از ﺻﻮرت ﯾﺎ ﺑﺪﻧﺘﺎن ﮐﻪ ﺟﺎی ﺟﻮش دارد
را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ و ﺧﻤﯿﺮ ﻧﻌﻨﺎع را روی ﺟﺎی ﺟﻮش ﺑﮕﺬارﯾﺪ .آن را ﺑﺮای ﺗﻤﺎم
ﺷﺐ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ و ﺻﺒﺢ ﺑﺎ آب ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.

۹٫ﺟﻮدوﺳﺮ
ﺟﻮ دوﺳﺮ روﻏﻨﻬﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎدل را از ﭘﻮﺳﺖ ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﻼوه وﯾﮋﮔﯽ
ﭘﺎﮐﺴﺎزی دارد و ﺑﻌﻨﻮان ﻻﯾﻪ ﺑﺮدار ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

درﻣﺎن۱
ﭘﻮدر ﺟﻮدوﺳﺮ و ﮔﻼب را ﺑﺮدارﯾﺪ.
در ﻇﺮﻓﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻤﯿﺮ ﭼﺴﺒﻨﺎﮐﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ.
آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮﺷﺸﯽ روی ﺻﻮرت ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
ﺑﮕﺬارﯾﺪ  ۱۵دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺑﺎ آب ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ آن را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﻋﺴﻞ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮط
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

درﻣﺎن ۲
ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻟﯿﻮان ﭘﻮدر ﺟﻮ دوﺳﺮ و دو ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﻋﺴﻞ را ﺑﺮدارﯾﺪ
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻤﯿﺮ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
آن را ﺑﻪ آراﻣﯽ روی ﻟﮑﻪ ﻫﺎ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺣﺪود  ۱۵دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ
آن را ﺑﺎ آب ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ

۱۰٫ﺧﻤﯿﺮ ﺻﻨﺪل
ﮔﻼب ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺟﻮش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎاﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﻮﺳﺖ را ﻏﺬادﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﻮب ﮔﯿﺎه ﺻﻨﺪل وﯾﮋﮔﯽ ﺧﻨﮏ
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺖ داﺷﺘﻪ و آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ﺧﻤﯿﺮ ﺻﻨﺪل و ﮔﻼب را ﺗﻤﺎم ﺷﺐ روی ﺻﻮرت ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺻﺒﺢ
آن را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺒﻮد را در ﺟﺎی ﺟﻮش
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ .ﻓﻮاﯾﺪ ﭼﻮب ﺻﻨﺪل ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎرﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻮب ﺻﻨﺪل ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ در ﻫﻨﺪ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﯿﺎن زﯾﺎدی ﯾﮑﯽ از ﻟﻮازم آراﯾﺶ ﻋﻤﺪه زﻧﺎن ﻫﻨﺪی را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ داده اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ اﻣﺮوزه ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و آراﯾﺸﯽ
زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺑﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ
ﮐﻠﯿﺪی آﻧﻬﺎ ﭼﻮب ﺻﻨﺪل اﺳﺖ.

۱۱٫ﯾﺦ
اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﺦ روی ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺳﻔﺖ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ و ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﻓﺬ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺟﻮﺷﻬﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﯾﺦ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﻘﺒﺾ ﮐﻨﻨﺪه ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻃﺮاف ﺟﺎی
ﺟﻮش ﻫﺎ و ﻟﮑﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻟﮑﻪ ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ
آﺷﮑﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﯾﺰ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.

۱۲٫آب ﺧﯿﺎر
ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل اﯾﺪه آل ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.
ﺧﯿﺎر آﻟﻮدﮔﯽ ﭘﻮﺳﺖ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ آن را ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺟﺎی ﺟﻮش
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﮐﻨﻪ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

۱۳٫ﺳﻔﯿﺪه ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن آن راﺣﺖ اﺳﺖ و در درﻣﺎن ﺟﺎی ﺟﻮش ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻔﯿﺪه
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را ﺑﺎ ﭘﻨﺒﻪ روی ﺻﻮرت ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺗﻤﺎم ﺷﺐ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﺛﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺣﺎوی ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن روی ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ درﻣﺎن را ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ .ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﻠﻮک ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺎﻓﺖ
ﻫﺎ و ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن روی ﭘﻮﺳﺖ و

ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺶ روی ﺻﻮرت ،ﺑﺎزﺳﺎزی و اﺻﻼح ﺟﺎی ﺟﻮش را ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.

۱۴٫زرد ﭼﻮﺑﻪ
زردﭼﻮﺑﻪ ﺑﺮای ﻫﺰاران ﺳﺎل در ﺷﺮق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﮔﺬﺷﺘﻪ از زردﭼﻮﺑﻪ روی ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ
ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﮐﯽ زردﭼﻮﺑﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺟﺎی ﺟﻮش ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .زردﭼﻮﺑﻪ دارای
وﯾﮋﮔﯽ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ و ﻧﻌﻨﺎع دارای وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .از
ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،اﮔﺮ ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﺎی
ﺟﻮش را از ﺻﻮرﺗﺘﺎن ﻣﺤﻮ ﮐﻨﯿﺪ.

درﻣﺎن۱
ﻣﺨﻠﻮط ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ از ﭘﻮدر زردﭼﻮﺑﻪ و آب ﻧﻌﻨﺎع درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
آن را روی ﺟﺎی ﺟﻮش ﺑﺰﻧﯿﺪ.
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺣﺪود  ۲۰دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
آن را ﺑﺎ آب ﮔﺮم ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.

۱۵٫ﻣﺮﯾﻢ ﮔﻠﯽ
ﻣﺮﯾﻢ ﮔﻠﯽ و آﻟﻮورا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻔﺎ دﻫﻨﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎی ﺟﻮش را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ دوﺑﺎره
ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ .ﻣﺮﯾﻢ ﮔﻠﯽ را در آب ﺟﻮش ﺑﺨﯿﺴﺎﻧﯿﺪ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺧﻨﮏ ﺷﻮد و
ﺳﭙﺲ روی ﺻﻮرﺗﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .آﻟﻮورا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ روی ﭘﻮﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

 ۱۶٫آراﯾﺶ و ﮐﺮم ﻫﺎ
آراﯾﺶ و ﮐﺮم ﻫﺎی ﺑﺪون ﭼﺮﺑﯽ
ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ وﺿﻮح ﺟﺎی ﺟﻮش ﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را
ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ و
ﺑﺪون ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺟﺎی ﺟﻮش را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ
اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻟﻮازم آراﯾﺶ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ وﺿﻌﯿﺖ را ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﮐﺮده
اﯾﺪ را ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺳﺎزﯾﺪ.

۱۷٫ﺳﺮﮐﻪ ﺳﯿﺐ
ﺳﺮﮐﻪ ﺳﯿﺐ ﻣﺤﻠﻮل ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺟﺎی ﺟﻮش و آﮐﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ
ﻗﺎﺑﺾ ﻗﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن را در ﻣﺤﻞ اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺮﻣﯿﻢ
ﺳﻠﻮل ﻫﺎ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد.

درﻣﺎن۱
ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه ﺳﺮﮐﻪ ﺑﺮدارﯾﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﯽ آب آن را ﺿﻌﯿﻒ و رﻗﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﭘﻨﺒﻪ آن را روی ﺟﺎی ﺟﻮش ﺑﺰﻧﯿﺪ.
ﺑﺮای ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ آب ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.

۱۸٫راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ ای
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎﻟﻢ
اﺳﺘﻔﺎده از درﻣﺎﻧﻬﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮای اﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﺎی ﺟﻮش ﻫﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺣﻞ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﯾﮏ ﻣﺮاﻗﺒﺖ دﯾﮕﺮ از ﭘﻮﺳﺖ ﻫﻢ درون ﺑﺪن و ﻫﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﻮب
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺘﻌﺎدﻟﯽ دارﯾﺪ و ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ
از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه ﺳﻼﻣﺖ ﭘﻮﺳﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Aو ﻏﺬاﻫﺎی
ﻏﻨﯽ از آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﮐﻪ آﺳﯿﺒﻬﺎی رﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﻣﯿﻮه ﻫﺎ و ﺳﺒﺰی ﻫﺎ در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ روزاﻧﻪ ﺗﺎن ﺟﺎی ﺟﻮش را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻢ و ﺧﻮﺷﻤﺰه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺧﻮب و
ﺳﺎﻟﻢ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.

۱۹٫آب
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎده ی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺮای درﻣﺎن ﺟﺎی ﺟﻮش اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ
ﺑﺎﯾﺪ آب ﻓﺮاوان ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﺳﻤﻮم از ﺑﺪﻧﺘﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﺮده
و ﻣﺠﺪدا ﺑﺪن را اﺣﯿﺎ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آب ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﻓﺘﺎدن ﺳﻠﻮل
ﻫﺎی ﻣﺮده و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺧﻮردن آب وﻟﺮم در ﺻﺒﺢ ﺑﻪ
وﯾﮋه ﺑﻪ دﻓﻊ ﺳﻤﻮم ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 ۲۰٫روﻏﻦ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روﻏﻦ ﺑﺮ روی ﺟﺎی ﺟﻮش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻮﺳﺖ را اﺣﯿﺎی ﻣﺠﺪد
ﮐﻨﺪ زﯾﺮا دارای وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.

۲۱٫ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ
ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای درﻣﺎن ﺟﺎی ﺟﻮش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

درﻣﺎن ۱
ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻣﻘﺪاری ﺑﺮگ ﺗﺎزه ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ ﺑﺮدارﯾﺪ.
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻦ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎده ای ﺧﻤﯿﺮی ﻟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
آن را روی ﺻﻮرت ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﯾﺎ روی ﺟﺎی ﺟﻮش ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
ﺑﺮای ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺑﺎ آب آن را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.

درﻣﺎن ) ۲ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺷﺐ(
ﺗﻌﺪادی از داﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ را ﺑﺮدارﯾﺪ.
ﺑﺮای ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ داﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻤﯿﺮی ﺷﮑﻞ
ﻟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺟﺎی ﺧﻨﮑﯽ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺧﻤﯿﺮ را روی ﻟﮑﻪ ﻫﺎی ﺟﻮش ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
ﺑﺮای  ۲۰-۱۵دﻗﯿﻘﻪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺑﺎ آب ﮔﺮم آن را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.

۲۲٫آرد ﻧﺨﻮدﭼﯽ ﯾﺎ آرد ﻟﭙﻪ
آرد ﻧﺨﻮدﭼﯽ ﯾﺎ آرد ﻟﭙﻪ اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در درﻣﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮای
ﭘﺎک ﮐﺮدن ﯾﺎ ﻻﯾﻪ ﺑﺮداری ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻣﺮده ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود .ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی
ﻣﺮده را اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﻻﯾﻪ ای ﺗﺎزه را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﻼوه ﻟﮑﻪ ﻫﺎی
ﺟﺎی ﺟﻮش را ﮐﺎﻫﺶ داده و ﭘﻮﺳﺖ را روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
دو ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری از آرد ﻧﺨﻮدﭼﯽ ﯾﺎ آرد ﻟﭙﻪ ،ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﮔﻼب
و ﮐﻤﯽ از ﭘﻮدر زردﭼﻮﺑﻪ را ﺑﺮدارﯾﺪ
در ﻇﺮﻓﯽ آﻧﻬﺎ را ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﯾﻊ ﺧﻤﯿﺮ ﺷﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.

ﻣﺨﻠﻮط را روی ﺻﻮرﺗﺘﺎن ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ.
ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ روی ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن ﺧﺸﮏ ﺷﻮد.
ﺑﺎ آب آن را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.
ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 ۲۳٫روﻏﻦ ﺗﯽ ﺗﺮی) درﺧﺖ ﭼﺎی(
روﻏﻦ ﺗﯽ ﺗﺮی ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل دارد و ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎﯾﯽ را از ﺑﯿﻦ
ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه ﺟﻮش ﺻﻮرت ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از اﯾﺠﺎد ﺟﺎی ﺟﻮش
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺎی ﺟﻮش را روﺷﻦ و ﻣﻨﺎﻓﺬ را ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه از روﻏﻦ ﺗﯽ ﺗﺮی ﺑﺮدارﯾﺪ.
آن را ﺑﺎ ﻓﺸﺎر و ﻣﺎﻟﺶ ﻣﻼﯾﻤﯽ روی ﺟﺎی ﺟﻮش ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ.
ﺑﺎ ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻟﮑﻪ ﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ.

۲۴٫ﻣﺎﺳﺖ و ﺧﯿﺎر
ﻟﺒﻨﯿﺎت

دارای

آﻟﻔﺎ

ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ

اﺳﯿﺪ

ﻃﺒﯿﻌﯽ

ﻫﺴﺘﻨﺪ،

ﻣﺤﺼﻮﻻت

ﻟﺒﻨﯽ

ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺷﯿﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه در اﺣﯿﺎی ﭘﻮﺳﺖ و
ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺎی ﺟﻮش ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﯿﺎر ﻏﻨﯽ از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ Aو  B1, Cاﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﯿﺰان ﻟﮑﻪ ﻫﺎی
ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻢ ﺷﻮد .ﺑﻌﻼوه ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ دارد.
ﺧﯿﺎر را ﺑﺮدارﯾﺪ و آب آن را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻣﺎﺳﺖ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻟﺒﻨﯿﺎت ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻤﺎ ﺳﺖ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺨﻠﻮط ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ از اﯾﻨﻬﺎ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
روی ﻣﺤﻞ ﺟﻮش ﻫﺎ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ.
ﺑﮕﺬارﯾﺪ  ۲۰-۱۵دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺑﺎ آب ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع ﻟﺒﻨﯿﺎت و ﺧﯿﺎر
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
آن را روی ﺟﺎی ﺟﻮش ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
ﺑﺮای ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺑﺎ آب ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.

ﻫﻢ

 ۲۵٫روﻏﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E
اﯾﻦ روﻏﻦ دارای ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﯾﯽ از آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان اﺳﺖ و دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ
ﺗﺎزه ﮐﺮدن ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺸﮏ و زﺑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ی ﺟﺎی ﺟﻮش ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ را ﺑﺼﻮرت ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﻓﺬ
ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن ﺑﺎز ﺷﻮد.
ﻣﺤﺘﻮای ﮐﭙﺴﻮل وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Eرا ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
آن را روی ﺻﻮرت ﯾﺎ ﺟﺎی ﺟﻮش ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دوراﻧﯽ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ.
ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﺮای  ۱۰دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺎﺳﺎژ دﻫﯿﺪ.
ﺑﮕﺬارﯾﺪ  ۲۰-۱۵دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﻮﯾﻨﺪه ﻣﻼﯾﻢ آن را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.

۲۶٫ﮐﺸﮏ
ﮐﺸﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻼﯾﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﺮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﮏ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻟﻮﺳﯿﻮن ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻮﺳﺖ را ﺳﻔﺖ ﻣﯽ
ﺳﺎزدو از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺎی ﺟﻮش ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻓﺮاد ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺘﻬﺎی
ﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﺸﮏ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺎی ﺟﻮش ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن
ﻣﻼﯾﻢ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ آراﻣﺶ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮏ ﻇﺮف ﭘﺮ از ﮐﺸﮏ ﺑﺮدارﯾﺪ.
ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ آن را روی ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ.
ﺑﺮای ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﺸﮏ ﻟﮑﻪ ﻫﺎ را روﺷﻦ و ﭘﻮﺳﺖ را ﻧﺮم ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد.

۲۷٫ﺑﺮگ درﺧﺖ ﭼﺮﯾﺶ
ﭼﺮﯾﺶ دارای آﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ،آﻧﺘﯽ وﯾﺮوﺳﯽ
دارد .ﺑﻌﻼوه ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺳﻤﻮم ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﺪه را ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﮐﻨﺪ و از اﯾﺠﺎد
ﺟﺎی ﺟﻮش ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
ﭼﻨﺪ ﺑﺮگ از ﭼﺮﯾﺶ ﺑﺮدارﯾﺪ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ روی ﺟﺎی ﺟﻮش ﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮدارﯾﺪ.
ﺑﺮای دﯾﺪن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب اﯾﻦ روﻧﺪ را اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ.

روﺷﻬﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﺠﺎد ﺟﺎی ﺟﻮش
روﺷﻬﺎﯾﯽ در زﯾﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺟﺎی ﺟﻮش ﻗﺎﺑﻞ
دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ .از اﯾﻦ روش ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را در
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﺠﺎد ﺟﺎی ﺟﻮش ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﺑﺎ ﺧﻮردن ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی آب و ﻏﺬاﻫﺎی ﺗﺎزه و آﺑﻤﯿﻮه ﻫﺎی
ﻃﺒﯿﻌﯽ آب ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ.
ﺑﻪ ﺟﻮﺷﻬﺎﯾﺘﺎن دﺳﺖ ﻧﺰﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی
ﻣﻀﺮ در ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺨﺶ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺸﮑﻞ را ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﺮ روز ﺻﻮرﺗﺘﺎن را ﺑﺎ آب ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻮﺳﺖ را ﺗﻤﯿﺰ
و ﻋﺎری از آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎ و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ .
اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻤﺎل ﻣﺮﻃﻮب و ﺷﯿﺮ ﭘﺎک ﮐﻦ ﺑﺮای زدودن
آراﯾﺶ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.
از اﺳﺘﻔﺎده ﻟﻮازم آراﯾﺶ ﺑﺮاق و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر روی ﭘﻮﺳﺖ
اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﻟﻮازم آراﯾﺶ روﻏﻨﯽ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﭘﻮﺳﺖ را ﻣﯽ
ﺑﻨﺪد .
از ﻟﻮزام آراﯾﺶ ﺑﺪون ﭼﺮﺑﯽ و ﺳﺒﮏ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺎی ﺟﻮش
اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
آب ﻧﺎرﮔﯿﻞ ﻫﻢ ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺟﺎی ﺟﻮش ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻢ ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﻫﻢ ﺑﺮ روی ﺟﺎی ﺟﻮش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﭼﻮب ﺻﻨﺪل را ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ در آب ﺑﺨﯿﺴﺎﻧﯿﺪ ﺳﭙﺲ ﭼﻮب
را ﺑﺮدارﯾﺪ و ﭘﻨﺒﻪ را در آن ﻓﺮو ﮐﺮده و روی ﺟﺎی ﺟﻮش
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺐ ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﻤﺎﻧﺪ .آن را ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ را ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ
ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ.
اﺳﺘﺮس ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ
ﺟﻮش و ﺟﺎی آن را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﻮﮔﺎ
و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ اﺳﺘﺮس ﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪاردی اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﺎ اﻧﺪاﻣﺘﺎن را
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.
از دﺳﺮ ،ﺷﮑﺮ و روش ﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﭘﺮﮐﺎﻟﺮی ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ

زﯾﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻮش ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
از ﺳـﯿﺐ و ﭘﺮﺗﻘـﺎل رﺳـﯿﺪه ،ﺳـﺒﺰﯾﺠﺎت ﺗـﺎزه ،ﻟﺒﯿﻨـﺎت،
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  ،Aﻣﮑﻤﻞ آﻫﻦ ،ﻫﻮﯾﭻ ،ﺑﺮوﮐﻠﯽ ،ﻣﺎﻫﯽ ،ﮐﺪو و ﻏﻼت
در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﯾﮏ ﻗﺮص ﺳﺮدرد )ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺴﯿﻠﯿﮏ اﺳﯿﺪ دارد ﻣﺜﻞ آﺳﭙﯿﺮﯾﻦ(
ﺑﺎ  ۳-۲ﻗﺮص اﯾﺒﻮ ﺑﺮوﻓﻦ ﺑﺮدارﯾﺪ و آﻧﻬﺎ را در ﻣﻘﺪار
ﮐﻤﯽ آب ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ  .اﮐﻨﻮن روی ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ و
ﺑﮕﺬارﯾﺪ  ۱۵دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺻﻮرﺗﺘﺎن ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺟﺎی ﺟﻮش را ﺗﯿﺮه ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از ﮐﺮم ﺿﺪ آﻓﺘﺎب
ﺑﺎ  SPF 15ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
درﻣﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺟﺎی ﺟﻮش ﺧﻔﯿﻒ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
اﮔﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ای دارﯾﺪ ﯾﺎ ﺟﺎی ﺟﻮش ﻋﻤﯿﻖ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﯿﺶ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﻧﻮع رژﯾﻢ ﻣﮑﻤﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﻮﺳﺖ
ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ .ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻓﻮاﯾﺪ درﻣﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﮏ
رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ در ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ی ﺟﺎی ﺟﻮش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ
ﺑﺎﺷﺪ.

