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اليه بردارى پوست
پاكسازى پوست يك روش برداشتن سلول هاى 

سرسياه  و  سرسفيد  دانه هاى  تخليه  و  پوست  مرده  
زيرپوستى است كه باعث يكنواخت تر شدن و شفاف تر شدن 

پوست مى شود، معموالً افراد مواقعى كه مى  خواهند به مهمانى بروند 
يا با نزديك شدن به عيد؛ تمايل به پاكسازى پوست در آنها افزايش مى يابد.

پاكسازى پوست را مى توان به چند روش انجام داد. روش اول داروهايى كه 
 A توسط پزشك در اين زمينه تجويز مى شود كه اين دارو ها حاوى ويتامين
و اسيد هاى ميوه هستند كه تحت عنوان كرم هاى A.H.A  مورد استفاده قرار 
مى گيرند همچنين كرم هاى حاوى ويتامين C در اين زمينه مفيد مى باشند البته 
پروسه پاكسازى پوست با اين روش طوالنى است و تقريباً دو ماه طول مى كشد 
تا پوست اليه بردارى شود و پوست ريزى كند.روش ديگر براى پاكسازى پوست 
استفاده از اسكراب ها و ماسك هاى حاوى دانه هايى نظير زردآلو و هلو است  كه 
بسته به نوع پوست افراد مى توانند هفته اى يك الى دو بار از آنها استفاده شود؛ 
روش كار به اين صورت بايد باشد كه اسكراب را به پوست بماليد و پوست 

خود را به مدت يك تا دو دقيقه ماساژ دهيد و بعد پوست را با آب ولرم 
بشوييد.يك روش سريع هم براى پاكسازى پوست به نام ميكرودرم 

در  شود.  انجام  متخصص  يك  توسط  بايد  كه  دارد  وجود 
اين روش كل پوست در معرض يك ماده مغذى 

بى ضرر كه اكسيدآلومينيوم مى باشد قرار 
مى گيرد.

زن روز
زنان  شاخص

آزيتا راجى
آزيتا راجى ديپلمات و بانكدار ايرانى-

از  يكى  و  كاليفرنيا  ساكن  آمريكايى 
جمهورى  رياست  كميسيون  اعضاى 
براى بورسيه هاى كاخ سفيد است كه 
اياالت  سفير  زن  نخستين  عنوان  به 

متحده در سوئد برگزيده شده است.
راجى متولد تهران است و سال هاى 
كودكى و نوجوانى را در ايران و كشورهاى 
اروپاى غربى گذرانده است. وى مدرك 
ديپلم را از «دبيرستان بين المللى لوزان» 
در سوئيس دريافت كرد، و در آنجا عالوه 
رشته هاى  در  درسى،  موفقيت هاى  بر 
اسكى و شطرنج هم رقابت مى كرد. آزيتا 
راجى كارشناسى معمارى و زبان فرانسه، 
و كارشناسى ارشد بودجه را از دانشگاه 
كلمبيا در نيويورك اخذ كرده و تحليلگر 
معتمد مالى و عضو كميته برتون وودز 
خاورميانه،  كشورهاى  در  وى  است. 
آمريكاى التين، اروپاى غربى و خاور دور 
زندگى، تحصيل و كار كرده و عالوه بر 
فارسى و انگليسى، به زبان فرانسه هم 
انتخاباتى،  كارزار  در  دارد.راجى  تسلط 
معاون   ،2012 سال  در  اوباما  باراك 
صندوق  رئيس  و  ملى  بودجه  رئيس 
وى  بود.  مردد  ايالت هاى  در  پيروزى 
سال 2008 عضو «هيأت  همچنين از 

مشورتى كميته ملى حزب دموكرات» 
بوده است.كاخ سفيد آزيتا راجى را يك 
استراتژيست بازرگانى، و يكى از مديران 
پيشين بازار بورس نيويورك معرفى كرده 
كه تخصص و تجربه اش در بازارهاى مالى 
و اقتصاد جهانى، و تفكر استراتژيكش را 
در بسيارى از وظايف رهبرى در بخش 
خصوصى به كار گرفته است از جمله در 
مشاغلى همچون رياست هيئت امناء،  و 
نيز مشاور در شوراهاى ملى و كميته هاى 
رياست  كميسيون  مانند  منصوب 
جمهورى براى بورسيه هاى كاخ سفيد، 
كالج برنارد در دانشگاه كلمبيا،مشاركت 

ملى براى زنان و خانواده ها.

رفع موهاى وز با اين روش هاى طبيعىرفع موهاى وز با اين روش هاى طبيعى
شايد شما يا برخى كسانى كه در 
جمع دوستان خود مى شناسيد، مدام 
سردتان است و احساس لرز مى كنيد. 
در واقع در هر جمع و گروهى حداقل 
دماى  از  كه  شود  مى  پيدا  نفر  يك 
هواى موجود ناراضى است و تقاضاى 
را  ها  پنجره  يا  اتاق  در  شدن  بسته 

حتى در فصل گرم سال دارد. 
سرمايى ها هميشه با همسر خود 
سر نوبت پايين آوردن خنك كننده 
مبارزه مى كنند و وقتى ديگران اتاق 
را ترك كرده اند، آنها مخفيانه خنك 
شما  مى كنند.  خاموش  را  كننده 
رفتارى  چنين  دقيقا  است  ممكن 
داشته باشيد، در حاليكه سالم ترين 
فرد روى زمين به نظر مى رسيد، در 
دماى 9 درجه سانتى گراد احساس 
ترك  حال  در  بدن تان  مى كنيد 
خوردن است و خود را تسليم هواى 

سرد مى بينيد.
پيدا  دنبال  به  هميشه  شما  قطعا 
براى  ريشه اى  علت  يك  كردن 
خود  سرانگشتان  زده  يخ  حالت 
از  خواهد  مى  دلتان  و  هستيد 
خالص  خود  هميشگى  ژاكت  حمل 
شويد. در اينجا كارشناسان پزشكى 
شما  احتمالى  نفرت  واقعى  داليل 
اند.  كرده  شناسايى  را  زمستان  از 
نفرتى كه باعث ترك شغل و حركت 
گرم  هاى  سرزمين  سمت  به  كردن 

مى شود. 
وجود  خوب  دليل  يك  ابتدا:  در 
همسر  يا  پسر  دوست  چرا  كه  دارد 
يخى  ملكه  كه  كنند  مى  فكر  شما 
شكايت  سرما  از  هميشه  و  هستيد 
متخصص  راس  شرى  دكتر  داريد. 
زنان و زايمان و سالمت زنان مركز 
بهداشت پراويدنس در سانتا مونيكا 
بيشتر  حساسيت  در  را  دليل  اين 
زنان نسبت به سرما و مستعد بودن 
سرما  به  نسبت  مردان  از  بيش  آنها 

مى داند.
به  منجر  كه  اى  عمده  داليل  از 
هاى  زمان  همه  در  سرما  احساس 
كم  از  از  توان  مى  شود  مى  سال 
تيروئيد،  عملكرد  اختالل  خونى، 

ديابت كنترل نشده، مشكالت عفونى، 
اشتهايى  بى  و  بدن  اندك  چربى 

عصبى نام برد.
پزشك  آرتور،  كريستين  دكتر 
داخلى اهل كاليفرنيا مى گويد: برخى 
از مردم ممكن است احساس ناراحت 
كننده اى در دماى سرد نسبت باقى 
اين  لزوما  اما  باشند،  داشته  را  افراد 
احساس نشان دهنده مشكل خاصى 

نيست. مگر اينكه حامل بيمارى هاى 
زير باشد:

1. كم كارى تيروئيد: با كم كارى 
تيروئيد امكان اين وجود دارد كه فرد 
حتى  كند،  سرما  احساس  همواره 
وقتى كه لباس كافى پوشيده و دماى 
دكتر  نيست.  پايين  هم  آنقدرها  هوا 
آرتور مى گويد: «از نشانه هاى ديگر 
خشك،  پوست  تيروئيد  كارى  كم 
خستگى و يبوست است، اگر چنين 
خون  آزمايش  با  بايد  داريد  عالئمى 
اين مشكل را تشخيص دهيد و با دارو 

به درمان آن بپردازيد.»  

اختالل  يك  رنو  رنو:  بيمارى   .2
است كه باعث سردى انگشتان دست 
و پا مى شود. اين بيمارى در هواى 
سرد حتى تشديد مى شود و گاهى 
اوقات مى تواند منجر به تغيير رنگ 
پوست به رنگ آبى يا سفيد شود. اين 
موضعى  سردى  به  مربوط  بيمارى 
معمول  طور  به  و  شود  مى  بدن 
قبل از 30 سالگى شروع مى شود و 

معموال 
زنان  در 

يابد.  مى  بروز 
با ديدن چنين نشانه 

متخصص  پزشك  به  بايد  هايى 
قرار  درمان  تحت  و  كنيد  مراجعه 

گيريد.

اين  در  نوروپاتى:  بيمارى   .3
بيمارى باز هم امكان سردى دست و 
پا وجود دارد ولى عالوه بر تغيير رنگ 
نوروپاتى موجب سوزن سوزن شدن 
بيمارى  اين  باشد.  هم  حسى  بى  يا 
نياز به معاينه پزشكى و تست هاى 
دارو  با  تواند  مى  و  دارد  تشخيصى 

درمان شود.

بيمارى  اين  كم:  خون  4.گردش 
مى تواند با سن يا ساير بيمارى هاى 
خون  فشار  و  ديابت  مانند  مزمن 
شرايط  اين  مديريت  دهد.  رخ  باال 
بهبود  به  تواند  مى  منظم  ورزش  و 

گردش خون كمك كند.

وقتى  بيمارى  اين  خونى:  كم   .5
بروز مى كند كه سطح هموگلوبين 
خون كم است، ضمن اينكه كسانى 
به  آهن  آنها  غذايى  مواد  در  كه 
مبتال  ندارد،  وجود  كافى  ميزان 
معموال  شوند.  مى  خونى  كم  به 
دوران  كه  كسانى  و  گياهخواران 
در  بيشتر  دارند،  سنگين  قاعدگى 
اين  دارند.  قرار  خونى  كم  معرض 
پريدگى،  رنگ  موجب  بيمارى 
احساس خستگى و احساس سرماى 
زياد مى شود. با يك آزمايش خون 
ساده مى توان اين بيمارى را بررسى 
هاى  مكمل  از  شروع  براى  و  كرد 

آهن استفاده كرد.

نظر  از  كه  افرادى  كم:  وزن   .6
اغلب  هستند،  وزن  كم  بالينى 
وزنى  كم  كنند.  مى  سرما  احساس 
را مى توان با محاسبه شاخص وزن 
بررسى كرد. اين محاسبه با اندازه قد 
و سن افراد رابطه مستقيم دارد. وزن 
متعادل سالمت بدن و ايمنى بدن را 

در پى دارد.

هيچ چيز 
بدتر از وز كردن 
راه  اما  نيست  موها 
كه  دارد  وجود  ساده اى  حل هاى 
شدن  وز  از  زيادى  حد  تا  مى توانيد 

موهاى تان جلوگيرى كنيد.
ترجيح  معموال  اگر  گازدار:  آب 
كردن  خشك  براى  مى دهيد 
موهاى تان از سشوار استفاده نكنيد 
و دوست داريد موهاى تان به صورت 
در  بيشتر  شود،  خشك  طبيعى 
داريد،  قرار  موها  وزخوردن  معرض 
از  جلوگيرى  براى  خوب  روش  يك 
اين وز، استفاده از آب گازدار است، 
كافى است در حمام بعد از اين كه 
شستيد  را  موهاى تان  هميشه  مثل 
يك بار  آخر  در  كرديد،  آبكشى  و 
آبكشى  گازدار  آب  با  را  موهاى تان 

كنيد.
حل  راه  يك  سيب:  سركه 
جلوگيرى  براى  ديگر  مؤثر  طبيعى 
سيب  سركه  از  استفاده  موها،  وز  از 
سركه  اين  از  استفاده  روند  است، 
گازدار  آب  از  استفاده  شبيه  خيلى 
هميشه  مثل  حمام  در  يعنى  است 
آخر  در  و  بشوييد  را  موهاى تان 
سيب  سركه  و  آب  مساوى  مقدارى 
با  را  موها  و  كنيد  مخلوط  هم  با  را 

آن آب بكشيد.
و  فر  موهايى  اگر  ماءالشعير: 
مشكل  آنها  دادن  حالت  با  هميشه 
استفاده  خوب  حل  راه  يك  داريد، 
فر  ماءالشعير  است،  ماءالشعير  از 
موهاى شما را ثابت نگه مى دارد تا 
مى شود  خشك  وقتى  شما  موهاى 
خيس  كه  باشد  زمانى  مثل  نيز 
است.كافى است تمام موها را به آن 
آغشته كنيد، مى توانيد ماءالشعير را 

روى موها اسپرى كنيد.
فرمول  يك  طبيعى:  نرم كننده 
ويژه براى نرم كردن و حالت دادن 
موهاى خشك شما. 1فنجان مايونز 
مخلوط  شده  له  آواكادو  نصف  با  را 
حالت  تا  بزنيد  آن قدر  و  كنيد 
چسبى پيدا كند، اين مخلوط را به 
با  را  موها  سپس  بماليد  موهاى تان 
با  و  بپوشانيد  پالستيكى  كاله  يك 
يك حوله داغ روى آن را بپوشانيد، 
سپس  كنيد  صبر  دقيقه  حدود 20 
نتيجه  براى  بكشيد،  آب  را  موها 
بهتر هفته اى يك بار اين كار را تكرار 

كنيد.
اين  نارگيل:  و  زيتون  روغن 
بهترين  وز  با  مبارزه  براى  روغن ها 
اين كه  براى  هستند.  شما  دوستان 
به نظر  چرب  خيلى  شما  موهاى 
نرسد مقدار كمى از اين روغن ها را 
در كف دست تان بريزيد سپس ميان 

موهاى تان بماليد.
سراميكى:  صاف كننده هاى 

اتو  با  را  موهاى تان  مى خواهيد  اگر 
صاف كنيد، اتويى انتخاب كنيد كه 
باشد  داشته  سراميكى  صفحه هاى 
در  كه  است  اين  ما  پيشنهاد  البته 
اين  از  يك بار  تنها  و  استثنا  شرايط 

شيوه استفاده كنيد.
موهاى تان را ضخيم كنيد

در  را  كتان  تخم هاى  كتان:  تخم 
يك كاسه آب بگذاريد و اجازه دهيد 
با  سپس  بماند  باقى  روز   5 حدود 
پنبه اين مايع را به پوست كف سر 

بماليد و بعد از 25دقيقه بشوييد.
روش  اين  از  استفاده  هنگام  حنا: 
جمع  را  حواس تان  حسابى  بايد 
خودتان  كه  طور  همان  چون  كنيد 
رنگ دهنده  ماده اى  حنا  مى دانيد، 
رنگ  بدون  حناى  از  استفاده  است، 
مشكل  اين  زيادى  حد  تا  مى تواند 
در  را  حنا  پودر  كند،  حل  را  شما 
سپس  بريزيد  داغ  آب  ظرف  يك 
چند قطره آب ليمو يا ماست به آن 
اضافه كنيد. سپس اين مخلوط را به 
موهاى تان بزنيد و بگذاريد حداقل 1 
ساعت روى موها باقى بماند. 4 هفته 
مخلوط  اين  از  يك بار  هفته اى  اول 
استفاده كنيد سپس 2 هفته يك بار، 

تا نتيجه را ببينيد.
 10 حدود  روز  هر  دادن:  انرژى 

كه  بكشيد  دراز  به گونه اى  دقيقه 
اين  باشد،  بدن  از  پايين تر  سرتان 
مى شود  باعث  خوابيدن،  وضعيت 
شود.  شما  سر  وارد  بيشترى  خون 
موها را از پشت گردن به سمت باال 
ريشه هاى  به  كار  اين  با  كنيد  شانه 
ضعيف شده موها انرژى مى دهيد و 
جلوگيرى  آن ها  ريزش  از  حدى  تا 

مى كنيد.
بگذاريد، حسابى برق بزند

سفيده   4 مرغ:  تخم  سفيده 
تخم مرغ را خوب هم بزنيد سپس 
براى  بماليد،  سر  كف  پوست  روى 
آب كشيدن موهاى تان مقدار كمى 

سركه سيب به آب اضافه كنيد.
شامپو براق كننده: ژل درون 4 
قاشق  يك  همراه  به  را  آلوورا  برگ 
عسل به شامپو خود اضافه كنيد تا 
كردن  براق  براى  جادويى  شامپويى 

موهاى تان داشته باشيد.
روغن  مقدارى  كامل:  مخلوط 

با  را  آواكادو  كنجد،  نارگيل،  بادام، 
و  كنيد  مخلوط  عسل  قاشق  يك 
موهاى تان  به  را  مخلوط  اين  سپس 
حوله  يك  با  را  موها  و  بماليد 
صبر  ساعت  يك  حدود  بپوشانيد، 

كنيد سپس موهاى تان را بشوييد.
قاشق   3 كننده:  زيبا  مخلوط 
قاشق   4 با  را  عسل  غذاخورى 
يك  و  كرچك  روغن  غذاخورى 
را  آلوورا  مقدارى  و  مرغ  تخم  زرده 
بزنيد  هم  به  آن قدر  كنيد،  مخلوط 
سپس  شود  دست  يك  مخلوط  تا 
اين مخلوط را به موهاى تان بماليد 
حوله  با  ساعت   1 حدود  را  موها  و 
نتيجه  به  رسيدن  براى  بپوشانيد. 
بهتر مى توانيد موها را با آب رزمارى 
آبكشى كنيد(براى تهيه آب رزمارى 
ظرفى  در  را  رزمارى  برگ  چند 
بجوشانيد و از آب آن استفاده كنيد)

اگر موهاى تان شوره دارد
باكترى ها  به  گياه  اين  رزمارى: 
و قارچ ها حمله مى كند و آنها را از 
بين مى برد، يك قاشق چاى خورى 
رزمارى له شده را داخل يك فنجان 
اجازه  و  بريزيد  جوش  حال  در  آب 
آن  سپس  بزند.  جوش  چند  دهيد 
به  بار  يك  روزى  و  كنيد  صاف  را 

موهاى تان بزنيد.

آب  ليتر  نصف  آويشن:  مخلوط 
جوش  به  آب  وقتى  بجوشانيد  را 
رزمارى  غذاخورى  قاشق  آمد1 
را  مخلوط  اين  كنيد،  اضافه  آن  به 
سپس  بجوشانيد  دقيقه   5 حدود 
قاشق   1 بعد  برداريد  اجاق  روى  از 
غذاخورى آويشن به آن اضاف كنيد 
و حدود15 دقيقه صبر كنيد سپس 
اين  كنيد،  صاف  را  مخلوط  اين 
بزنيد،  خشك  موهاى  به  را  مخلوط 

نيازى به آبكشى نيست.
اگر دوست داريد، شاداب بماند

يك  تخم :  زرده  شيرو  مخلوط 
هم  خوب  با  را  تخم مرغ  زرده  عدد 
بزنيد تا كف كند. بعد شير را به آن 
قاششق  يك  مى توانيد  كنيد،  اضافه 
اضافه  آن  به  هم  گالب  خورى  غذا 
كنيد. اين ماسك مو را به مدت ده 
تا پانزده دقيقه روى موها بگذاريد و 
سپس با آب ولرم آبكشى و كنيد و 

از  موهاى تازه خود لذت ببريد.

مشكل آدم هاى سرمايى چيست؟مشكل آدم هاى سرمايى چيست؟

خانه ات را باد برد 
تو هنوزم نگراِن وزِش باد، در موي مني !؟ 
مسِخ افيونِي افسانه ي اصحاِب كدامين غاري ؟ 

در كدامين خوابي ؟ 
خواب در چشِم تو ويرانِي صد طايفه است ...

تشِت رسوايِي دزداِن امارت افتاد 
تو نگهدار ، هنوزم دو سِر شاِل مرا ...

پشِت اين پرده ي پوسيده ، تو در خوابي و من 
با همين زلفِك ممنوعه ي خود 
نردباني به بلنداي سحر ميبافم 

تا برآرم خورشيد
هيال صديقىو تو در خوابي و آب از سرت مي گذرد


