ارزانﺗﺮﯾـﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺧـﺎﻧﮕﯽ
ﺑـﺮای از ﺑﯿـﻦ ﺑـﺮدن ﭼﯿـﻦ و ﭼـﺮوک
ﺻﻮرت
دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺧـﺎﻧﮕﯽ ارزان ﺑـﺮای
از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوک ﺻﻮرت
ﻫﺮ روزه ﻋﺪهی ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﻓﺮاد در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ
راﻫﻬﺎی ﺣﻔﻆ ﺟﻮاﻧﯽ و ﻃﺮاوت ﭘﻮﺳﺖ و ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوک
ﺻﻮرت ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .آراﯾﺸﮕﺮان و ﺣﺮﻓﻪایﻫﺎی ﺣﻮزهی زﯾﺒﺎﯾﯽ ،ﻫﺰاران
ﻣﺤﺼﻮل را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺟﻮاﻧﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﻪی اﯾﻨﻬﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ در ﻃﺒﯿﻌﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ
را اﻧﮑﺎر ﮐﺮد .ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،ﻋﻼﺋﻢ ﭘﯿﺮی زودرس ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی  UVﺑﺮوز ﮐﻨﺪ.
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﻓﺮاد روﺗﯿﻦﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺟﻮاﻧﯽ و
زﯾﺒﺎﯾﯽ دارﻧﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪود ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻣﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ زﯾﺒﺎ و ﺟﻮان ﺟﻠﻮه
ﮐﺮدن ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻌﺪادی از ﻧﮑﺎت و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوکﻫﺎی ﭘﻮﺳﺖﺗﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ
ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،از ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

 -1ﻗـﺪرت ﻣﺎﺳـﮏ ﻣﺮﮐﺒـﺎت در ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ
ﭘﯿﺮی زودرس ﭘﻮﺳﺖ
ﻣﻮاد ﻻزم:
ﯾﮏ ﻋﺪد ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ﺗﺎزه 2 ،ﺗﺎ  3ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﻋﺴﻞ و ﯾﮏ ﭘﻨﺒﻪ ﺗﻮﭘﯽ

ﻃﺮز اﺳﺘﻔﺎده:
آب ِ ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺎ ﻋﺴﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﭘﻮﺳﺖﺗﺎن ﺣﺴﺎس
اﺳﺖ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺣﺘﻤﺎ ﮐﻤﯽ آب ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮط اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه را ﺑﻪ ﺻﻮرتﺗﺎن ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﺸﮏ
ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ آﺑﮑﺸﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻫﻔﺘﻪای ﯾﮑﺒﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ:
ﻇﺎﻫﺮﺗﺎن ﺷﺎدابﺗﺮ ﺷﺪه ،ﻇﺎﻫﺮ ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوکﻫﺎ ﮐﻢ ﺷﺪه ،ﭘﻮﺳﺖﺗﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی  Cو  Eﻧﺮم و ﻟﻄﯿﻒ ﺷﺪه و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی و ﺟﻮاﻧﯽ ﭘﻮﺳﺖﺗﺎن
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻼوﻧﯿﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮﮐﺒﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

 -2ﻣﺎﺳﮏ ﻫﻮﯾﺞ و ﻋﺴﻞ ﺑﺮای ﺷﺎداﺑﯽ ﭘﻮﺳﺖ

از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوک ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻣﺎﺳﮏ ﻫﻮﯾﺞ
و ﻋﺴﻞ
ﻣﻮاد ﻻزم:
ﯾﮏ ﻋﺪد ﻫﻮﯾﺞ و  2ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﻋﺴﻞ
ﻃﺮز اﺳﺘﻔﺎده:
ﻫﻮﯾﺞ را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ و ﺧﺮد ﮐﻨﯿﺪ و ﻋﺼﺎرهی آن را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .آب ﻫﻮﯾﺞ را ﺑﺎ
ﻋﺴﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺎﺳﮏ ﺣﺎﺻﻞ را روی ﺻﻮرتﺗﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ و  20دﻗﯿﻘﻪ
ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آب ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر را دو ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم

دﻫﯿﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ:
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﻬﺎی ﻓﺮاوان در اﯾﻦ ﻣﺎﺳﮏ،
ﮐﺎﻫﺶ روﻧﺪ ﭘﯿﺮی ﭘﻮﺳﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوکﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ.

 -3از ﻣـﻮاد ﻏﺬاﯾـﯽ ﮐـﻪ در آﺷﭙﺰﺧـﺎﻧﻪ
دارﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﮔﺮدش ﺧﻮن ﺻﻮرتﺗﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﻮاد ﻻزم:
ﯾﮏ و ﯾﮏ دوم ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری آرد ﻧﺨﻮد ،ﯾﮏ دوم ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﭘﻮدر
زردﭼﻮﺑﻪ و ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﻤﯿﺮی درﺳﺖ ﺷﻮد.
ﻃﺮز اﺳﺘﻔﺎده:
ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد را ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮس آراﯾﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرتﺗﺎن ﺑﺰﻧﯿﺪ30 .
دﻗﯿﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ آب وﻟﺮم آﺑﮑﺸﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ:
روﺷﻦﺗﺮ ﺷﺪن رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ،ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪن ﻇﺎﻫﺮ ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوک و ﺷﺎداﺑﯽ ﭘﻮﺳﺖ.

 -4ﮐﺮﻣـﯽ ﺑـﺎ روﻏـﻦ زﯾﺘـﻮن ،وازﻟﯿـﻦ و
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Eﮐﺮﻣﯽ ﺑﺮای ﺟﻮانﺗﺮ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ
ﮔﺮدن و ﺳﯿﻨﻪ
ﻣﻮاد ﻻزم:
 10ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم روﻏﻦ زﯾﺘﻮن 3 ،ﻋﺪد ﮐﭙﺴﻮل وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Eو  3ﮔﺮم وازﻟﯿﻦ
ﻃﺮز اﺳﺘﻔﺎده:
ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد را در ﮐﺎﺳﻪای ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ
ﻇﺮف آب ﮔﺮم ﺑﺰرگﺗﺮ ،ﮐﺎﺳﻪی ﻣﺤﺘﻮی ﻣﻮاد را ﮔﺮم ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺧﻨﮏ
ﺷﻮد و ﮐﺮﻣﯽ را ﮐﻪ درﺳﺖ ﮐﺮدهاﯾﺪ در ﻇﺮﻓﯽ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و ﻧﮕﻬﺪاری

ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب اﯾﻦ ﮐﺮم را ﺑﻪ ﮔﺮدن و ﺳﯿﻨﻪﺗﺎن ﺑﺰﻧﯿﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ:
ﺑﻌﺪ از دو ﻣﺎه ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﺮدن و ﺳﯿﻨﻪﺗﺎن ﻧﺮمﺗﺮ و ﺟﻮانﺗﺮ
ﻣﯽﺷﻮد و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﭘﻮﺳﺖﺗﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 -5ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺮم ﺷﺐ از وازﻟﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ

ﻫﺮ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب ،ﻻﯾﻪای ﻧﺎزک از وازﻟﯿﻦ را ﺑﻪ ﺻﻮرت و ﮔﺮدن ﺧﻮد
ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺻﺒﺢ ﺑﺎ آب ﮔﺮم آﺑﮑﺸﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮ ﺷﺐ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوکﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ:
وازﻟﯿﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﭘﻮﺳﺖﺗﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺗﺪرﯾﺠﺎ ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوکﻫﺎ را
ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

 -6ﺟﻮاﻧﺴﺎزی ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﮏ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺳﯿﺐ
و ﺟﻮ دوﺳﺮ
ﻣﻮاد ﻻزم:
ﺟﻮ دوﺳﺮ ،ﻋﺴﻞ ،ﺳﺲ ﺳﯿﺐ و ﮔﻼب
ﻃﺮز اﺳﺘﻔﺎده:

 ۲ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﺳﺲ ﺳﯿﺐ و ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﻋﺴﻞ را در ﮐﺎﺳﻪای ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﯾﮑﺮوﯾﻮ آن را ﺗﺎ ﺣﺪی ﮔﺮم ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺴﻞ ﺣﻞ ﺷﻮد .دو
ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﺟﻮ دوﺳﺮ را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ.
 ۲ﺗﺎ  ۳ﻗﻄﺮه ﮔﻼب را ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ و اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ
ﻣﺎﺳﮏ ﺧﻨﮏ ﺷﻮد .ﻣﺎﺳﮏ را روی ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻤﯿﺰ ﺻﻮرت و ﮔﺮدنﺗﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ15 ،
دﻗﯿﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آب وﻟﺮم آﺑﮑﺸﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻓﻮرا دوﺑﺎره ﺑﺎ آب
ﺳﺮد آﺑﮑﺸﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ:
ﮐﺎﻫﺶ ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوکﻫﺎ و ﻧﺮم و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ.

 -7ﺷﮑﻼت ﺗﻠﺦ ﺑﺨﻮرﯾﺪ
ﺷﮑﻼت ﺗﻠﺦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارد ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .ﺧﻮردن
ﻣﻘﺪاری ﺷﮑﻼت ﺗﻠﺦ در ﺻﺒﺢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻤﻮم را از ﺑﺪنﺗﺎن دﻓﻊ ﮐﻨﺪ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﻮﺳﺖﺗﺎن ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ و ﺟﻮانﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و از ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوکﻫﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از رازﻫﺎی ﻓﺮاوان دﻧﯿﺎی
ﺳﻼﻣﺘﯽ و زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻔﯿﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﯿﺮی
و ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوکﻫﺎی ﭘﻮﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎ

