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همه نکات و مراقبت های الزم برای حفظ سالمت پوست مردان

 کرم هایی  که باید  
برای همسرتان   بخرید

ــــناسید؟  موثرترین داروی الغـــــری را بشـــــــــــــ
 بهتریــن  کاربردهای اســکراب را از مــــــــا بخواهید 
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 مطمئن ترین ضدچروک های مردانه  را چطور بشناسیم؟

DRUGSTORE
تازه های دراگ استور را در این شماره بخوانید

مجله سالمت زنان

 چطور تاتو را 
پاک کنیم؟

بهترین شیوه برای پاک کردن تاتو

همه آنچه باید راجع به 
ارگانیک های زیبایی بدانید

لوازم آرایشی گیاهی کامال 
بی خطر هستند؟

مجله زیبایی، تغذیه و سالمت
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 چطور با  ریباندینگ موها
 را صاف کنید؟

 صاف کردن مو به شیوه ژاپنی ها

اگر سوال پزشکی دارید کافیست از تلفن ثابت
با سامانه مشاوره پزشکی تماس بگیرید

 9099071353



چند وقت یک بار 
جرم گیری انجام 
دهیم؟
جرم گیری جنبه درمانی 
دارد یا زیبایی؟

گروه دندانپزشکی سینا 

پس از درمان 
لمینیت این 
توصیه ها را جدی 
بگیرید!

من دندان هایم را 
لمینیت کرده ام، آیا 
مراقبت های خاصی 
الزم است که انجام 
بدهم؟

دکتر اشکان مصطفی نژاد 

جایگاه 
میکرونیدلینگ 
در میان روش های 
نوین جوانسازی 
پوست
لطفا در مورد روش 
میکرونیدلینگ و روش 
دکتر سهیل آخوندزادهانجام آن توضیح دهید.
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 آیا من جراحی
 الزم دارم؟
 »من زشــتم؟ دماغم بزرگه؟ صورتم پر از جوش شــده. 
چشم هام پف کرده. دندون هام نامنظمه و...« اینها سواالت 
و جمالتی اســت که خیلی وقت ها فکر افراد به خصوص 
نوجوان ها و جوان ها را مقابل آینه به خودش مشغول می کند 
و شاید تبدیل به دغدغه و حتی رنجی مداوم در زندگی شود. شاید شما هم 
جزء آن دسته از افراد خوش اقبال نباشید که از دوران کودکی تا بزرگسالی 
از نعمت زیبایی برخوردارند و بدون هیچ تالشی نگاه های تحسین آمیز را 
به خود می کشانند. شاید شما هم از آن دسته افرادی باشید که در دوران 
به خصوص نوجوانی بارها و بارها بی رحمانه درمعرض طعنه و زخم زبان غریبه 
و آشنا درباره چهره یا عضوی نه چندان زیبا در صورت شان قرار گرفته اند. 
»دماغ گنده، خرطوم دراز، صورت اسبی« و بسیاری عبارت و جمله هایی از 
این دست که مثل خنجر بر جان افراد می نشیند، در حالی که گویندگان شان 
به بهانه شوخی و مزه انداختن از کنار آن گذشته اند و هرگز به تاثیری که 
این طعنه ها بر افراد گذاشته پی  نبرده اند. شــکی نیست که زیبایی یک 
نعمت ارزشمند است و تالش برای زیبا شدن هم یک رفتار طبیعی است که 
نمی توان بر آن ایرادی گرفت،  اما نگاهی بر موج وسیع جراحی های زیبایی 
این پرسش را ایجاد کرده که تالش برای زیبا شدن چرا این روزها این قدر 
همه گیر، افراطی و نتایجش گاهی عجیب و غیرطبیعی شــده است. دکتر 

مرجان علی قارداشی روانشناس در این باره توضیح می دهد.
پریسا سجادی

پزشک پوست، مو و زیبایی 

 همه نکاتی که به شما می گوید افراط
 در جراحی های زیبایی خطرناک است

دندانپزشک
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می خواهم زیبا بمانم

hint
متاسفانه 
رسانه های 
تصویری 
در پدید 
آمدن معضل 
جراحی های 
زیبایی   نقش 
پررنگی بازی 
می کنند

تمایل به جراحی تا کجا طبیعی 
است؟

هیچ کس نمی تواند منکر این موضوع شود که زیبایی 
و میل به زیباتر شدن یک امر طبیعی است. همه ما در 
مرحله نخست ارتباط با افراد ناآشنا به ظاهر فرد مقابل مان 
توجه می کنیم. ظاهر افراد یک عامل قوی در پذیرش شان 
از طرف دیگران اســت. قطعا افراد خوش چهره شانس 
باالتری در برقراری ارتباط و جذب دیگران دارند. حتی 
برای گرفتن مشاغل و موقعیت های اجتماعی هم ظاهر 
تاثیر زیادی دارد. پس عجیب نیست که افراد از وسایل و 
ابزارهایی حتی تا مرحله جراحی زیبایی استفاده کنند که 
به زیبایی ظاهرشان بیفزایند و چهره مقبول تری برای 
خود بسازند. روانشناسان هم این موضوع را امری طبیعی 
می دانند و بر این شیوه هیچ خرده نمی گیرند. قطعا وقتی 
کسی مثال بینی بزرگی دارد که باعث می شود زمانی که 
مقابل آینه قرار می گیرد احساس خوشایندی از چهره اش 
نداشته باشد حق دارد که برای رفع این مشکل اقدام کند و 
با یک عمل جراحی زیبایی هم نقص ظاهری اش را برطرف 
کند و هم از لحاظ روانی اعتماد به نفس بیشتری پیدا کند 
و به احساس خوشایند زیبا بودن برسد. تا اینجای کار همه 
چیز منطقی و بجاست. مشکل از جایی شروع می شود که 
میل به زیباتر شدن از حد منطقی اش می گذرد. اینجاست 

که پای اختالالت روانی وسط کشیده می شود.

 وقتی پای یک اختالل روانی 
در میان است

دکتر مرجان علی قارداشی مشــاور و روانشناس در 
این باره می گویــد: بین زیبایــی و افزایش اعتماد به 
نفس رابطه منطقی وجود دارد و نمی توان منکر این 
واقعیت شد. بسیاری از مواقع پیش می آید به افرادی که 
دچار افسردگی شده اند توصیه می کنیم که وضعیت 
ظاهری شان را تغییر دهند، مثل الغر شدن تا این بهبود 
به تغییر وضعیت روحیه شــان هم کمک کند. حتی 
در روابط زناشویی هم تغییر و بهبود ظاهر همسران 
می تواند تاثیر مطلوبی در روابط شان داشته باشد. اما 
موضوع اینجاست که یکسری افراد در تمایل و اقدام 
به زیبا شدن دچار افراط می شوند که این موضوع در 
درصد باالیی از موارد رابطه مســتقیم با یک اختالل 
روانی در فــرد دارد. مثال افرادی که دچار وســواس 
هســتند وقتی به وادی جراحی زیبایی بیفتند  هیچ 
کــدام از تغییراتی که در ظاهرشــان ایجاد می کنند 
برای شان رضایت بخش نیست و مدام به رفع ایرادات 
خود  ادامه می دهند و دست آخر چهره ای می سازند 

که با همه رنج ها، هزینه ها و مشکالتی که برای شان 
در پی داشته اما باز هم از آن راضی نیستند و اینجاست 
که مشکالت ظاهری  در کنار اختالالت روانی زندگی 

تلخی را برای شان رقم خواهد زد.

روانشناسان چه می گویند
گروه دیگری که در دام جراحی های متعدد زیبایی 
می افتند، افرادی هستند که از اختالل خودشیفتگی 
رنج می برند. افرادی که گــه گاه در فضای مجازی 
هم پرمخاطب هستند و به مشــکل افراط گونه ای 
جراحی های زیبایی را تجربــه می کنند. این افراد 

مدام و در هر جمعی دوســت دارند زیباتر از همه 
به نظر برســند و به همین دلیل در رقابت با دیگران 
در چرخه جراحی های زیبایی می افتند و متاسفانه 
همیشه کسی هســت که از آنها گامی جلوتر رفته 
باشد و این چرخه را پیش ببرد. این افراد مدام دست 
به جراحی های زیبایی غیرضروری می زنند و بدون 
اینکه بدانند مشکل از ذهن بیمارشان است هزینه 
و رنج بی نتیجه ای به خودشــان تحمیل می کنند، 
به همین دالیل است که ما روانشناسان به جراحان 
زیبایی توصیه می کنیم پیــش از اقدام به جراحی 
بیماران شان را نزد روانشناس بفرســتندتا با نگاه 
واقع بینانه اقدام به جراحی زیبایی کنند. این روش 
قطعا هم برای بیمار و هم پزشک مفید و ثمربخش 
خواهد بود و برای دوطرف مشکالت کمتری در پی 

خواهد داشت. 
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شما هم می توانید سواالت پزشکی خود را از طریق سامانه 9099071353 با ما در میان بگذارید تا ما جوابگویتان باشیم 



 میل به جاودانگی
 و جوانی

این روزها بخشی از جراحی های زیبایی 
هم برمی گردد به تالش افرادی که 

به دوران میانسالی پا گذاشته اند و با 
بهره جویی از جراحی زیبایی و سایر 

روش های موجود در مسیر پیر شدن 
چهره و اندام شان مانع و در رسیدن 

به پیری ظاهر تاخیر می اندازند. دکتر 
مرجان علی قارداشی در این باره 

می گوید: »با رشد دانش پزشکی و باال 
رفتن سطح سالمت و بهداشت جامعه 

سن کهولت هم باالتر رفته و عمرها 
طوالنی تر شده است و درست به همین 
دالیل هم تالش برای به تاخیر انداختن 
پیر شدن چهره و اندام هم امکان پذیر 

شده که البته جای خوشحالی دارد و 
هیچ گالیه ای هم از این بابت نیست. البته 

در این خصوص هم یک اما وجود دارد. 
زیاده روی در تالش برای جوان ماندن 
هم وقتی به جایی برسد که فرد از نظر 

ظاهر هماهنگی و همخوانی با هم سن و 
ساالنش را به کل از دست بدهد و از نظر 
ظاهر شبیه رده های سنی قبل از خود 

شود این ناهماهنگی هم منجر به ایجاد 
اضطراب و اختالل روحی در فرد می شود. 

Bزیبـــــایـــــــی/ e a u t y
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آویزه گوش تان کنید
بسیاری از مواقع پیش می آید به افرادی که دچار 
افسردگی شده اند توصیه می کنیم که وضعیت 

ظاهری شان را تغییر دهند، مثل الغر شدن تا این 
بهبود به تغییر وضعیت روحیه شان هم کمک کند. حتی 

در روابط زناشویی هم تغییر و بهبود ظاهر همسران 
می تواند تاثیر مطلوبی در روابط شان داشته باشد. اما 
موضوع اینجاست که یکسری افراد در تمایل و اقدام 
به زیبا شدن دچار افراط می شوند که این موضوع در 
درصد باالیی از موارد رابطه مستقیم با یک اختالل 

روانی در فرد دارد

مشاور و روانشناس

دکتر مرجان علی قارداشی

ر

شما هم می توانید سواالت پزشکی خود را به سامانه 9099071353 بفرستید  تا ما جوابگویتان باشیم.

الگوهای غلط عامل جراحی 
یکی از پدیده های ناخوشــایندی که ایــن اواخر در 
جامعه ما ایرانیان ظهور کــرده و چهره ها و اندامی نه 
چندان جذاب در میان بانوان و حتــی آقایان ایجاد 
کرده عمل های جراحی و تزریق های ژل و چربی است 
که ظاهر غیرعادی و افراط شــده ای در چهره و اندام 
افراد ایجاد کرده است. اگر به حس فطری زیبا شدن 
بازگردیم هم این گونه تغییرات در دایره زیبا شــدن 
قرار نمی گیرد و توجیه منطقی پیدا نمی کند. اما واقعا 
دلیل این تغییرات ناهنجار چیست. دکتر علی قارداشی 
در این باره می گوید: »در وهله نخست میل افراطی و 
بیمارگونه به دیده شدن یک عامل اصلی برای این گونه 
تغییرات نه چندان طبیعی در افراد است. انتخاب نوع 
خاصی از ظاهر به صورت غلو شده   و تالش برای داشتن 
این نوع ظاهر معضلی است که متاسفانه به دلیل بروز 
نوعی الگوی غلط پدید آمده است. متاسفانه رسانه های 
تصویری در پدید آمدن این معضل نقش پررنگی بازی 
می کنند. تصاویری که از زنان موفق در رسانه ها نمایش 
داده می شــود تصاویری بی نقص و زیباســت. کمتر 
زن موفق و توانمندی در عرصه های مختلف علمی، 
فرهنگی، اقتصادی و غیره بوده که مثل یک ستاره بین 
عموم بدرخشد، دیده شود و مورد توجه قرار بگیرد تا 

به عنوان الگو هم موردتوجه زنان جوان واقع شود. 

 رابطه جراحی با مالک های 
غلط ازدواج 

نگاه مردان به زن مطلوب در این بین بسیار تاثیرگذار 
اســت. متاســفانه توجه بیش از حد مردان به ظاهر 
زنان در انتخاب همسر منجر به این تالش زنان برای 
زیباتر شدن شده اســت. البته اگر مردان در انتخاب 
همســر مالک های شــخصیتی و اخالقی و جایگاه 

علمی و اجتماعی زنان را مدنظر قــرار دهند، رقابت 
بر سر زیباتر شدن به ســمت و سوی دیگری می رود. 
درواقع و براساس خصلت های فطری افراد در انتخاب 
همسرشان و درنظر گرفتن شرایط موردنظر در انتخاب 
همسر، ناخودآگاه درخصوص ویژگی های فرزندی که 
در آینده نصیب شان خواهد شد تصمیم گیری می کنند. 
البته به طور طبیعی درنظر گرفتن شــاخص زیبایی 
اهمیت دارد اما قطعا ویژگی های شخصیتی، فکری 
و فرهنگی عوامل بسیار مهم و تاثیرگذارتری در این 
خصوص هستند که باید درنظر گرفته شوند. به عنوان 
یک مشاور خانواده به وضوح مشاهده کردم که درنظر 
گرفتن صرف عوامل ظاهری در انتخاب همسر در متن 
زندگی زناشویی نتایج مطلوبی در پی نداشته و به مرور 
اختالفات فکری و فرهنگی ظهور کرده و جذابیت های 
ظاهری هم نتوانســته مانع از شکل گیری اختالفات 

زناشویی شود.«

انواع و اقسام رژیم های الغری و بدنسازی، جراحی های متعدد زیبایی و دغدغه هر روزه برای 
اینکه شکل و ظاهری شبیه فالن مدل یا بازیگر سینما داشتن موضوعی است که فکر و ذهن   

برخی جوانان را مشغول خود کرده است. دکتر علی قارداشی در این خصوص توضیح می دهد: 
»بازیگران سینما یا مدل ها متعهد به حفظ شکل خاصی از چهره و اندام شان هستند چون نوع 

حرفه شان و نقش هایی که بازی می کنند این ویژگی را می طلبد  بابت این موضوع هم سبک 
زندگی خاص خودشان را دارند. این درحالی است که وقتی فرد مثال شغلش روزنامه نگار، 

پزشک یا معلمی است، قطعا نمی تواند مانند یک مدل زندگی کند و اصال نیازی هم نیست که این 
شیوه زندگی را داشته باشد. 

چرا نباید مقایسه کنید؟
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زیبایی
B e a u t y

مشاور پوست

hint
رنگ های سیاه 
و قهوه ای 
پررنگ 
معموال به لیزر 
جواب مثبتی 
می دهند و 
به راحتی پاک 
می شوند، 
اما اغلب 
پاک کردن 
رنگ های قرمز 
با مشکالتی 
همراه می شود

چرا با یک جلسه پاک نمی شود
از آنجا که رنگ های متعــددی در خالکوبی ها وجود 
دارد و رنگدانه ها نیز در عمق های متفاوتی از پوســت 
وارد می شوند برای تخریب این رنگدانه ها به جلسات 
متعدد لیزر و لیزرهای متعدد با طول موج های متفاوت 
نیاز است. اگر بیمار اصرار به پاک کردن در یک جلسه 
داشته باشد منجر به گذاشتن اثر )جای زخم و اسکار( 
خواهد شد اما به طور کلی باید گفت که هر قدر خالکوبی 
سطحی و قدیمی تر باشــد، راحت تر قابل پاک شدن 
است اما هر چه رنگ به کار رفته حرفه ای تر خالکوبی 

شده باشد، سخت تر پاک می شود

رنگ هایی که سخت پاک می شوند
رنگ های سیاه و قهوه ای 
پررنــگ معموال بــه لیزر 
جواب مثبتی می دهند و 
به راحتی پاک می شوند، اما 
اغلب پاک کردن رنگ های 
قرمز با مشــکالتی همراه 
می شود و رنگ قرمز دیرتر به لیزر جواب می دهد. پاک 
کردن رنگ های سبز و آبی نیز ممکن است با مشکالتی 
مواجه شود در عین حال خالکوبی  )تاتو(های سفید یا 
خالکوبی  )تاتو(های همرنگ پوست ممکن است در اثر 
لیزر تبدیل به رنگ خاکستری یا سیاه شود بنابراین در 
چنین مواردی توصیه می کنیم چند جلســه با لیزر 
تکه  ای کوچک را تست کنید و در صورت جواب دادن 
لیزر و کمرنگ شــدن، اقدام به پاک کردن کامل تاتو 

کنید.

 لیزر 
چقدر موفق است؟

لیزر q-switched مناســب ترین نــوع لیزر برای 
رنگ های سیاه، آبی،  قهوه ای تیره است. نحوه عملکرد 
این لیزر به این صورت است که ذرات رنگ داخل پوست 
را منفجر و آنها را به ذرات ریز تبدیل می کند. این ذرات 
توسط سلول های الشــه خوار برداشته شده و کم کم 
دفع می شود بنابراین عمل اصلی پاک شدن رنگ تاتو 
را سلول های ایمنی خود تاتو انجام می دهند و در واقع 
رنگ های ریز شده را ریزه خواری کرده و از بین می برند. 
این نوع لیزرها گاهی تا 10 جلســه باید تکرار شود تا 
خالکوبی به طور کامل از بین برده شود بنابراین بیمار 
باید صبر و شکیبایی داشته باشد و به پزشک متخصص 

خود اعتماد کند.

راه حلی برای تاتوهای رنگی 
پوست

لیزر co2 : نوع دیگر از انواع  لیزر الیه بردار اســت. در 
این نوع لیزرها تعداد جلسات کمتری برای درمان الزم 
است و گاهی با یک تا 3 جلسه درمان تاتو کامال پاک 
می شود. در مواردی که از رنگ های مخلوط استفاده 
شده این روش بهتر جوابگوست. همچنین در مواردی 
که از رنگ های همرنگ پوست توسط آرایشگر استفاده 
شده باشد، این روش بیشتر توصیه می شود. البته در این 
روش بعد از پاک کردن تاتو مدت کوتاهی قرمزی روی 
پوست باقی می ماند و سپس به تدریج محو می شود. 
البته باید بدانید تعداد جلسات بستگي دارد و هم به 

میزان رنگی که آرایشگر در پوست وارد کرده  است.

3 گروه از افراد هستند که به فکر پاک 
کردن تاتو می افتند؛ اولین گروه کسانی 
که بعد از تاتو  به هر دلیل پشیمان 
می شوند مثال سلیقه شان تغییر می کند 
یا یکنواختی آن دلشان را می زند یا... و 
جالب است بدانید در تحقیقي که به عمل 
آمده، مشاهده شده حدود 70 درصد از 
افراد ساعتي بعد از خالکوبي از این عمل 
خود پشیمان می شوند.
گروه دومی که به دنبال پاک کردن 
تاتو هستند کسانی اند که اعتقاد دارند 
آرایشگر آن طور که باید کارش را درست 
انجام نداده  است مثال طرح تاتو در چشم 
یا ابرو آن طور که باید قرینه نیست و الزم 
است برای قرینه شدن قسمتي از طرح 
یک طرف پاک شود.

گروه سوم هم افرادی هستند که بعد 
از تاتو دچار واکنش هاي حساسیتي 
)آلرژیک( به رنگ تاتو مي شوند 
بنابراین  الزم است آن رنگ از داخل 
پوست خارج شود. 
این افراد غالبا بعد از مدت کوتاهی به فکر 
پاک کردن تاتو می افتند اما نمی دانند از 
میان روش های متعددی که برای ریمو و 
پاکسازی طرح ها وجود دارد کدام روش 
بهترین و سالمت ترین است.

بهترین شیوه برای پاک 
کردن تاتو

Beauty

چطور
 تاتو را 
پاک کنیم؟

ر

شما هم می توانید سواالت پزشکی خود را از طریق سامانه 9099071353 با ما در میان بگذارید تا ما جوابگویتان باشیم 
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کانال رسمی سیب سبز

جدیدترین اخبار سالمت ایران و جهان
را در این کانال بخوانید

telegram.me/seeb24
اینستاگرام رسمی سیب سبز

 با آخرین سوژه های سیب سبز
در این صفحه آشنا شوید

instagram:seebesabz

نــــشـــریـــــه ســــالمـــــت زنـــــان

همین حاال موبایل خود را بردارید و عضو کانال های ما شوید...

  با لب ها شوخی نکنید
در تاتوی مخاط نیز احتمال بروز همان عوارضی که در 
تاتوی روی پوست گفته شد، وجود دارد. عالوه بر این 

چون از رنگ قرمز استفاده می شود، احتمال پیش آمدن 
آلرژی نیز وجود دارد. شاید این اتفاق به ندرت صورت 
گیرد اما وقتی ایجاد شد، خالصی از آن آسان نیست 

زیرا پاک کردن رنگی که داخل مخاط لب شده بسیار 
مشکل است و حتی در برخی موارد غیرممکن می شود. 
قبل از ورود لیزرها، اغلب از روش های جراحی برای پاک 

کردن تاتوها استفاده می شد که متاسفانه این روش ها 
باعث ایجاد جوشگاه ها و اسکارهای شدیدی روی پوست 
می شدند. هرچه تزریق سطحی تر و رنگ غیرحرفه ای تر 

باشد، پاک کردن آن راحت تر است.

 آیا لیزر درد دارد؟
استفاده از لیزر براي پاک کردن تاتو بدون عارضه 

نیست. درد هنگام انجام لیزر، سوزش و سرخي ناحیه 
تا چند هفته بعد از انجام عمل و مشکالت نادرتري 

نظیر باقي ماندن جاي زخم، روشن یا تیره شدن پوست 
و... نیز ممکن است بروز کند. برای پاک کردن تاتو هر 

جلسه معموال چند دقیقه بیشتر طول نمي کشد اما 
قبل از آن فرد باید آماده شود. بي حسي موضعي ناحیه، 

استفاده از عینک محافظ مخصوص هنگام عمل و 
استفاده از ضدآفتاب بعد از لیزر از جمله نکاتي است 

که باید رعایت شود. بعد از 7 تا 12 جلسه لیزر مي توان 
مطمئن بود تاتو تا حد زیادی محو مي شود. بین هر 

جلسه نیز باید بین 4 تا 8 هفته فاصله گذاشت.

 آیا تاتو با کرم پاک می شود
گفته مي شود برخي کرم ها مي توانند تاتو را پاک کنند 
اما تبلیغاتي که در این زمینه انجام مي شود، پایه علمي 

ندارد و شعارهایي دروغین است. اگر اصرار دارید از 
این نوع کرم ها استفاده کنید، مارک شناخته شده اي 

انتخاب کنید زیرا برخي از انواع آنها حاوي موادشیمیایي 
خطرناکي هستند که سالمت را به خطر مي اندازند.

 پاک کردن کامل تاتو ممکن 
نیست

هر چند روز به روز تکنولوژی های مربوط به لیزر برای 
پاک کردن تاتو و خالکوبی بیشتر می شود ولی همچنان 

پاک کردن تاتو کار مشکل و زمان بري است و نیاز به 
درمان مرتب دارد اما بد نیست بدانید که پاک کردن 

کامل تاتو بدون هیچ ردی از آن فعال عمال ممکن نیست.

اگر پوست تیره دارید مشکل تان 
بیشتر است

استفاده از این لیزر برای تغییر رنگ ماده خالکوبی شده 
در افراد با رنگ پوســت تیره کمی مشکل تر است زیرا 
میان رنگ پوست و رنگ ماده خالکوبی شده هنگام پاک 
شدن رقابتی به وجود می آید و در نتیجه احتمال دارد 
پوســت عکس العمل های مختلفی از خود نشان دهد 
مثال پررنگ یا حتی سفید یا بی رنگ شود البته در بعضی 

موارد نیز جوش هایی روی پوست پدید می آید.

آیا پاک کردن تاتو عوارضی هم 
دارد

در استفاده از لیزر برای پاک کردن خالکوبی عوارض 
جانبی کمتری )نسبت به سایر روش ها( وجود دارد ولی 
به هر حال قبل از هر نوع تصمیم گیری بهتر است متوجه 

عوارض احتمالی آن باشید:
  پوست در معرض خطر عفونت قرار می گیرد و حتی 
ممکن است زخم شود و این زخم ها به طور دائم روی 

پوست باقی بمانند یا به طور کامل پاک نشوند. 
  در صورت محو شــدن خالکوبی از روی پوست نیز 
ممکن است پوســت محل خالکوبی شده تغییر رنگ 
دهد و رنگ آن نسبت به بقیه مناطق کمرنگ تر یا تیره 
شود که به مرور زمان بهبود می یابد. مثال  در پاک کردن 
خالکوبی لب ها، خط چشم و ابرو ممکن است رنگدانه ها 
به طور کامل محو نشوند و جای خالکوبی به صورت یک 

سایه روی بدن باقی بماند.
  در برخی موارد نیز واکنش هــای آلرژیکی گزارش 
می شــود به خصوص در مواردی که جوهر خالکوبی 
حاوی ســولفید جیــوه بوده باشــد. در ایــن حالت  
واکنش ها به شــکل قرمزی، خــارش و التهاب بروز 

می کنند. برای جلوگیــری از واکنش های احتمالی، 
اغلب آنتی هیستامین های خوراکی و نستروئیدهای 
ضد التهاب تجویز شده و به بیمار توصیه می شود حتما 

از قرار گرفتن در معرض نور خورشید خودداری کند.

بزرگ ترین اشتباه آرایشگرها در 
پاک کردن تاتو

بیشتر آرایشــگران برای پاک کردن تاتو به رنگ های 
همرنگ متوسل می شــوند اما این بزرگ ترین اشتباه 
است زیرا با این کار مشکالت بیمار نه دوچندان بلکه 
صدچندان خواهد شد چون وقتی رنگ همرنگ به کار 
رود  پاک کردن با لیزر بسیار دشوارتر می شود. از طرف 
دیگر گاهي پیش مي آید هنگام پاک کردن این رنگ ها با 
لیزر وضعیت از آنچه که بوده بدتر مي شود، همین رنگ 

پوست تیره تر مي شود.

وقتی رنگ کامال پاک نمی شود
گاهی پیش می آید بعد از تاتو 
سیســتم دفاعی بــدن به 
مقابله با این جسم خارجی 
که همــان رنگ اســت، 
می پردازد. وقتی سیستم 
دفاعــی بــدن وارد عمل 
می شود، پاک کردن ذرات رنگ دیگر کار راحتی نیست 
و بیمار مجبور می شــود مرتبا از داروهای کورتونی و 
داروهای ضدالتهابی به صــورت موضعی و تزریقی در 
داخل ضایعه یا به صورت خوراکی استفاده کند و این 
مسئله می تواند فرد را با مشکالت متعددی مواجه کند.

ر

شما هم می توانید سواالت پزشکی خود را به سامانه 9099071353 بفرستید  تا ما جوابگویتان باشیم.
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زیبایی طبیعی

100%
هیچ برچسبی 
هم چندان 
نمی تواند 
نشان دهنده 
طبیعی و 
ارگانیک بودن 
محصول باشد 
چراکه درصد 
طبیعی بودن 
محصوالت 
متفاوت است 
و محققان 
معتقدند هیچ 
محصولی 
100درصد 
ارگانیک 
نیست 

اگرچه مردم از محصوالت شیمیایی که بیشتر از ویژگی های مثبت، عوارض دارند، خسته 
شده و خواهان محصوالت آرایشی گیاهی هستند اما اعتماد کورکورانه هم چندان 

فایده ای نصیب تان نمی کند. اینکه کورکورانه به واژه گیاهی اعتماد کنید، چندان منطقی 
به نظر نمی رسد چراکه متخصصان معتقدند حتی محصوالت آرایشی بهداشتی ارگانیک 

هم کامال ایمن و بی خطر نیستند و در این مورد بحث های زیادی وجود دارد.  اینکه واژه 
گیاهی روی محصوالت را بخوانید نمی تواند شما را از همه خطرات مصون کند. البد 

می پرسید چرا؟ اینها اطالعاتی است که در سایت های معتبر بهداشتی و سالمت جهان  
منتشر شده است.  پس بهتر است قبل از تصمیم برای خرید این مطلب را مطالعه کنید.

Slide shore :منبع
سارا میرشجاعی

همه آنچه باید راجع به ارگانیک های زیبایی بدانید

لوازم آرایشی گیاهی 
کامال بی خطر هستند؟

حتی 
محصوالت گیاهی هم 

ممکن است عوارض جانبی داشته 
باشند و تاکنون موارد مختلفی از بروز این 

عوارض گزارش شده است. موضوع این است 
که اگرچه هیچ کس منکر ویژگی های مثبت 

محصوالت گیاهی نیست، اما همین محصوالت 
هم ممکن است عوارضی مثل حساسیت، 

قرمزی، ایجاد جوش و... برای برخی 
مصرف کنندگان به دنبال داشته 

باشند 

Beauty

ارگانیک یعنی چه؟
هیات تایید محصوالت ارگانیک استرالیا )ACO( درباره 
محصوالت ارگانیک توضیح می دهد: ممکن است یک 
محصول، یک یا دو مورد از ترکیبات آن ارگانیک باشد 
و برچسب ارگانیک دریافت کند اما بقیه ترکیبات آن 
شیمیایی و مصنوعی باشد. بنابراین تشخیص محصول 
ارگانیک قضیه بسیار دشــوار خواهد بود. در حقیقت 
ارگانیک یعنی محصولی که بــه روش کامال طبیعی 
ساخته شده باشد و در تولید آن هیچ گونه مواد شیمیایی، 
حتی زمان آبیاری، کودپاشی و... گیاهان مورداستفاده در 

آن، استفاده نشده باشد.

 از کجا بدانیم یک محصول
 گیاهی است؟

محصوالت آرایشــی بهداشــتی ارگانیک و گیاهی 
معموال با برچســب »گیاهی« یا »طبیعی« معرفی 
می شــوند و به عنوان یک خریدار از روی برچســب 
محصول می توانید متوجه گیاهی بودن آنها شوید. در 
حقیقت این برچسب هم چندان نمی تواند نشان دهنده 
طبیعی و ارگانیک بودن محصول باشد چراکه درصد 
طبیعی بودن محصوالت متفاوت اســت و محققان 
معتقدند هیچ محصولی 100درصد ارگانیک نیست. 
عبارت USDA نشــان می دهد که این محصوالت 
طبق استانداردهای تعریف شده، ارگانیک محسوب 
می شــوند. احتماال به عنوان یک خانم به محصوالت 
گیاهی عالقه دارید چراکه دوستدار سالمت و پوست 
خود هســتید. اما سوال این اســت که آیا »گیاهی« 
همیشه مساوی با »سالمت« هست؟ در ادامه به این 

پرسش پاسخ می دهیم. 

 لوازم آرایشی گیاهی 
چه خواصی دارند؟

اکســید تیتانیوم، اکسید زینک و 
اکســید آهن ازجمله مواد معدنی 

سیب سبز .  شماره34186
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زیبایی طبیعی
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نکته دیگر این است که برخی تولیدکنندگان، 
از اعتماد و استقبال مردم نسبت به محصوالت 
گیاهی سوءاســتفاده کــرده و برای فروش 
بیشتر خود بهره می گیرند. امروزه بسیاری 
از محصوالت گیاهی، فقط برچسب »گیاهی« 
دارند کــه در واقع همــان ترکیبات دیگر 

محصوالت را دارند. 
به عالوه بسیاری از مطالعات اخیر نشان داده که 
محصوالت گیاهی ای در بازار هستند که مواد 

شیمیایی و دیگر مواد ممنوعه در 
آنها وجود دارد؛ چنین محصوالتی 
بسیار مضرند. بنابراین به هنگام 
خرید هر محصول دقت کنید که 

عالوه بر برچســب 
مورد  آیا  گیاهی 
ســازمان  تایید 
بهداشتی مروبطه 

هست یا خیر!

مراقب تقلبی ها باشید

طبیعی هســتند که در انواع لوازم آرایشی ارگانیک 
به کار می روند و می توانند شادابی پوست را افزایش 
دهند. در تولید محصوالت آرایشــی گیاهی از مواد 
گیاهی مثل رزماری، بابونه، ســدر، آلوئه ورا )تامین 
نرمی و رطوبت پوست و تامین ویتامین های ضروری( 
و... و آنتی اکسیدان های طبیعی و مواد رنگی طبیعی 
مثل حنا )اثرات ضدقارچ و تقویت کننده مو(، وسمه، 
زردچوبه )ضدالتهاب، آنتی اکســیدان( و... استفاده 
می شود. آنتی اکسیدان های طبیعی و ویتامین هایی 
مثل ویتامین A و C موجود در لوازم آرایشی ارگانیک 
و گیاهی می توانند به تســهیل درمان  آسیب بافتی 
و برگرداندن وضعیت طبیعی پوســت کمک کنند. 
به عالوه ویتامین A و مشــتقات آن دو وظیفه اصلی 
دارند کــه به عنــوان آنتی اکســیدان و فعال کننده 
پروتئین ها و ژن های خاصی هستند. کالژن سازی، 
بهبود ظاهر پوست، رفع چین و چروک ها، رفع شل 
شدگی و افتادگی پوست و... ازجمله مزایای این مواد 
گیاهی هستند. ویتامینE هم به محافظت در برابر 
آفتاب، بهبود آســیب ها و شفافیت و سالمت پوست 
کمک می کند. درنهایت اینکه استفاده از لوازم آرایشی 
گیاهی و ارگانیک نســبت به مواد شیمیایی عوارض 
اندکی دارد، مواد مغذی بیشــتری به پوســت و مو 
می رساند، مزایای دارویی دارد و به راحتی روی پوست 

و مو می نشیند.

ممکن است حساسیت زا باشد؟
قبل از هر چیــز باید بگوییم کــه حتی محصوالت 
گیاهی هم ممکن است عوارض جانبی داشته باشند 
و تاکنون موارد مختلفی از بروز این عوارض گزارش 
شده است. موضوع این اســت که اگرچه هیچ کس 
منکر ویژگی های مثبت محصوالت گیاهی نیست، 
اما همین محصوالت هم ممکن است عوارضی مثل 

حساســیت، قرمزی، ایجاد جــوش و... برای برخی 
مصرف کنندگان به دنبال داشــته باشــند. بنابراین 
این طور نیســت که به صرف گیاهی بــودن، همه 
افراد بتوانند با اطمینان کامل از این لوازم آرایشــی 
و بهداشتی استفاده کنند. افرادی که به خودی خود 
دچار حساســیت ها و التهاب های پوستی هستند و 
به طور کلی پوست حساسی دارند، بهتر است دقت 
بیشتری داشــته باشــند چراکه حتی محصوالت 
صددرصد گیاهی هم می تواند باعث ایجاد حساسیت 

در این افراد شود. 

 چرا نمی توان 
صددرصد گیاهی تولید کرد؟

موضوع بسیار مهم در امر محصوالت آرایشی ارگانیک این 
است که اساسا محصول صددرصد ارگانیک وجود ندارد. 
چراکه اگر قرار باشد لوازم آرایشی کامال گیاهی و ارگانیک 
و بدون اســتفاده از مواد شیمیایی تولید شود، آن وقت 
تنوع این محصوالت بسیار کم خواهد شد و پاسخگوی 
نیازهای مشتریان نخواهد بود. به عالوه هزینه و زمان تولید 
چنین محصوالتی بسیار باال خواهد بود. به همین دلیل 
تولیدکنندگان محصوالت ارگانیک هم باید مواد شیمیایی 
مختلف برای ایجاد رنگ و درخشندگی و... اضافه کنند تا 
هم هزینه ها کم شود و هم تنوع آن باعث شود مشتریان 

خود را از دست ندهند. 

ارگانیک ها همیشه مناسب 
نیستند!

چه محصوالت ارگانیک و چه غیرارگانیک استفاده کنید، 
مهم میزان استفاده و استاندارد بودن آن است. یعنی اگر 
از محصوالت مرغوب و استاندارد استفاده کنید، معموال 
مشکل حادی به وجود نمی آید. قطعا ترجیح بر استفاده 
از محصوالت ارگانیک است چون ضرر کمتری دارند. اما 
به هر حال استفاده مداوم از محصوالت آرایشی می تواند 
برخی بیماری های پوستی مثل آکنه یا جوش ها را تشدید 
کند، زیرا یکی از مواد ارگانیکی که از پشم گوسفند به 
وجود می آید اوسرین است که در بسیاری از کرم های 
آرایشی و بهداشتی وجود دارد. در این صورت اگر افراد 
مســتعد جوش از کرم های ارگانیک حاوی این ماده 
استفاده کنند به احتمال زیاد آکنه های شان شدیدتر 
می شود. بنابراین تنها انتخاب محصول ارگانیک برای 
سالمت پوست کافی نیست بلکه باید شرایط پوست هم 

درنظر گرفته شود.

 کدام لوازم آرایشی مهم تر 
هستند؟

بیش از هر چیز به لوازم آرایشی که امکان راه یافتن به 
داخل بدن را دارند باید توجه داشته باشید. به عنوان 

مثال رژلب به دلیل امکان ورود مستقیم به داخل دهان 
و بدن، ریمل و خط چشم و سایه به دلیل تماس مستقیم 
با مخاط چشم بیش از دیگر لوازم آرایشی مورد توجه 
هستند و باید انواع استاندارد آن که از نظر مواد مضر 

پارابن، سرب، فرمالدئید و... مورد بررسی قرار گرفته اند 
را انتخاب کنید. لوازم آرایشی دیگر مثل کرم پودر، 
پنکک، رژگونه و... اگرچه جذب پوست می شوند اما 
از آنجا که مستقیم وارد بدن نمی شوند کمتر آسیب زا 

خواهند بود. 
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مجله زیبایی،تغذیه و سالم

از مونالیزا تاچ و لیپوماتیک 
چه می دانید؟

گروه جراحی، زیبایی و لیزر دکتر مردانی شما را با مزیت های این  روش آشنا می کند!

لیزر مونالیزاتاچ  کامل ترین و بی نظیرترین تکنولوژی لیزر 
دنیاست که فیلد پزشکی خانم ها را متحول کرده و در بزرگ ترین 
و مطرح ترین مراکز تحقیقاتی پزشکی بین المللی موردمطالعه و 
بررسی قرار گرفته است

A D V E R T I S M E N T  R E P O R T A G E

  آشنایی بیشتر با کلینیک ویوا
دکتر مردانی، متخصص جراحی، زیبایی و 
لیزر، فارغ التحصیل سال 1383 از دانشگاه 
علوم پزشکی تهران و عضو آکادمی جامعه 
جراحان ایران، پس از پایان طرح پزشکان 
متخصص در مناطق محروم از سال 85 در 
حوزه جراحی و زیبایی و لیزر اســت. در 
کارنامه وی سابقه باالی 10 هزار عمل جراحی 
موفقیت آمیز موجود اســت. کلینیک ویوا 
واقع در منطقه زعفرانیه شــامل مجموعه 
بســیار کامل از خدمات جراحی و زیبایی 
و لیزر شامل پزشــکان متخصص و پرسنل 

مجرب است.
خدمات متنوع و کاملی را در زمینه های: 

  جراحی های زیبایی
 جراحی زنان و زایمان

 جراحی لیزری
 مراقبت های پوست و مو 

  لیزرهای بسیار پیشرفته مربوط به زیبایی 
پوست 

  از بین بردن موهای زائد 
 لیزر مربوط به زیبایی دستگاه تناسلی زنان

 ارائه می دهد.

برای انجام ليپوماتيک دانستن این 
نکات مهم است

عمل جراحی لیپوماتیک جزء عمل های جراحی بزرگ 
محسوب می شود. بنابراین باید توجه داشت که نیازمند 
یکسری آمادگی های قبل از عمل، حین و بعد از عمل است 
که همگی نیازمند انجام ایــن جراحی در مرکز جراحی 

مجهز است. 
آمادگی های قبل از عمل جراحی شامل:

  انجام آزمایشات قبل از عمل جراحی
 انجام مشاوره های الزم با سایر همکاران پزشک

  انجام اقدامات تشخیصی در صورت صالحدید پزشک 
جراح معالج

این عمل جراحی نیازمند بیهوشــی بــوده که می تواند 
بیهوشی کامل یا بی حسی منطقه ای باشد که باید توسط 
متخصص بیهوشی انجام شود. همچنین حین انجام عمل 
وجود متخصص بیهوشی بسیار ضروری و حیاتی است، 
زیرا باتوجه به نوع این جراحی ممکن اســت مشکالت و 

اختالالتی به وجود آید که فقط توسط متخصص بیهوشی 
قابل کنترل و درمان است. الزم است بدانید بعضی از این 
اختالالت تهدیدکننده حیات فرد بــوده و بدون حضور 
متخصص بیهوشی ممکن است فرد حین عمل جراحی 
فوت کند. اتاق های عمل جراحی با مواد مخصوص کامال 
استریل می شــوند و حتی هوای اتاق عمل نیز به میزان 
بسیار زیادی میکروب زدایی می شود. پرسنل نیز لباس های 
مخصوص می پوشــند که هر روز شست وشو و استریل 
می شوند. وسایل موردنیاز جراحی نیز به طور کامل استریل 
و تمام این عوامل موجب می شوند ریسک عفونت های بعد 

از عمل به شدت کاهش پیدا کند.
 نکته!

 باتوجه به موارد ذکر شده انجام جراحی های لیپوماتیک و 
پیکرتراشی در مطب ها و کلینیک های پوست و مو بسیار 
خطرناک بوده و تهدیدکننده حیات فرد است. پس به یاد 
داشته باشید در صورتی که قصد انجام این عمل جراحی 
را دارید حتما پزشک جراح آن را در اتاق عمل یک مرکز 

جراحی مجهز انجام دهد.

ليزر موناليزا تاچ و کاربردهای آن
لیزر مونالیزاتاچ  کامل ترین و بی نظیرترین 
تکنولوژی لیزر دنیاســت که فیلد پزشکی 
خانم ها را متحول کــرده و در بزرگ ترین و 
مطرح تریــن مراکز تحقیقاتی پزشــکی 
بین المللی موردمطالعه و بررسی قرار گرفته 
که نتایج درخشانی را به دنبال داشته است و 
مفتخر به دریافت بهترین تاییدیه های پزشکی 

از جمله FDA آمریکا است.

کاربردهای متنوع این دستگاه:
1- روشن کردن پوست ناحیه تناسلی

2- رفع شلی واژن Thitening  )تایتنینگ(
3- البیا پالســتی )رفع بدشــکلی ناحیه 

تناسلی(
4- رفع بی اختیاری ادرار به دنبال عطســه 

و سرفه
5- رفع خشکی واژن

6- رفع آتروفی واِژن ناشی از یائسگی
7- رفع درد هنگام نزدیکی

8- رفع سوزش و خارش
9- افزایش سفتی و مقاومت بافت واژن

10- درمان سیستول و ریکتوسل )افتادگی 
مثانه(

و بسیاری از موارد پزشکی و زیبایی )پس از 
مشاوره با پزشک(

برای شروع درمان با 
موناليزاتاچ ابتدا باید:
1- معاینه کامل واژن انجام شود.

2- پاپ اسمیر انجام دهید.
3- در صورت وجود عفونت واژینال، درمان 

عفونت قبل از انجام لیزر انجام شود.
4- در صورت مصرف قرص آهن، قبل از انجام 

لیزر آن را قطع کنید.
5- درصورتی که سابقه تبخال تناسلی دارید 

به پزشک خود اطالع دهید.
 در حال حاضر در دنیا با استفاده از دستگاه 
پیشــرفته لیزر مونالیزا تاچ دیگر ســراغ 
درمان های پرعارضه هورمونی یا جراحی های 
وسیع با درد و دوران نقاهت طوالنی نمی روند. 
با درمان ساده و سرپایی لیزر در فواصل 6 هفته 
 مشکل شل شدن واژن و افتادگی مثانه بعد از 
زایمان، به صورت کامال سرپایی در مطب قابل 

درمان است.
 جالب است بدانید:

  درد ندارد.
  نیاز به بیهوشی و بی حسی ندارد.

  دوران نقاهت آن هم بسیار کوتاه مدت است 
و حتی می توان گفت که دوران نقاهت ندارد.

برای انجام خدمات زیبایی و درمانی امروزه کلینیک های زیادی در سطح شهر تاسیس شده اند که هر کدام 
دارای مزیت های زیادی هستند. گروه جراحی، زیبایی و لیزر دکتر مردانی این روزها با خدمات نوینی که انجام 
می دهد توانسته طرفداران زیادی را به خود جلب کند، چرا که این مرکز مجهز به پیشرفته ترین تجهیزات 
و تکنولوژی است که در درمان خیلی از مشکالت توانسته موفقیت های زیادی کسب کند. در ادامه شما با 

سایر خدمات گروه جراحی، زیبایی و لیزر دکتر مردانی بیشتر آشنا می شوید.

آدرس: تهران، زعفرانيه، خيابان مقدس اردبيلی، نرسيده به چهارراه پسيان، پالک 19/6، طبقه۴، واحد13
  تلفن  تماس :   021-266۴17۴۴       021-22173296            091202631۴5                  093007563۴8

       Vivaclinictehran                                       @Vivaclinic                                        
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مجله زیبایی،تغذیه و سالم

ین راه پیشگیری و درمان بهتر
یس چیست؟   وار

 آخرین بررسی های انجام شده توسط محققان دانشگاه علوم پزشکی تهران نشان می دهد که ۱۰ تا ۲۰ درصد از جمعیت 
کشور به بیماری واریس مبتال هستند و این در حالی است که اغلب آنان از بیماری خود بی اطالع هستند و در صدد درمان هم 
نیستند. از دکتر مینا محمدی مدیر علمی شرکت ژاک آندرل، خواستیم ما را با بیماری واریس و ژل موضعی که برای درمان 

این بیماری وجود دارد، آشنا کند. 

شرکت ژاک آندرل پاریس نمایندگی انحصاری محصوالت 
بهداشتی و درمانی با برند ژاک آندرل در خاور میانه و ایران

A D V E R T I S M E N T  R E P O R T A G E

جلوگیری از گسترش عوارض پیشرفته بیماری واریس، با ژل ضد واریس!

بيماری واریس چيست و  چرا گرفتار واریس و سنگينی پاها می شویم؟
واریس،بهگشادشدنسیاهرگهایاتورموریدگفتهمیشود.

سیاهرگها،رگهایخونیهستندکهخونراازتماماندامهایبدنجمعآوریکردهوبهسمتقلبهدایتمیکنند.
وقتیجریانگردشخونبهدرستیانجامنشود،رگهابراثرجمعشدنخوندرآنهابرجستهمیشوندکهاینامر
بیشتردرپاهاورانهادیدهمیشودکهبهآنهاواریسگفتهمیشودوازریشهالتینvarixبهمعنایپیچخوردهگرفته
شدهاست.واریسهایتارعنکبوتیبیشتربهلحاظزیباییناراحتکنندههستند،حالآنکهواریسهایطنابیعالوه
برظاهرطنابمانند،مشکالتمتعدددیگرینیزبههمراهدارند.واریسهایتارعنکبوتیبسیارشایعهستندوبیشاز

۴۰درصدزنانباالی۵۰سالبهاینبیماریدچارند.
چه عواملی موجب  تشدید این بيماری می شود؟

 سابقه خانوادگی و ارثی:برخیافرادبادریچههایوریدیباکاراییپایینتریادیوارههایعروقیضعیفتربهدنیا
میآیند.

سن:خطرواریسباافزایشسنزیادترمیشــود.کمتراز۱۰درصدزنانزیر۳۰سالوبیشاز۷۵درصدزنانباالی
۷۰سالبهواریسمبتالهستند.

جنسیت:زنانبیشازمردانمستعدواریسهستندوبارداریعاملاصلیآناست.
وزن:اضافهوزنبهویژهدراطرافشکم،فشاراضافیرابروریدهایساقپاتحمیلمیکند.

پژوهشگرانتخمینمیزنندایستادنهایطوالنیمدتدلیلبیشاز۲۰درصدمواردپیدایشواریسدربزرگساالن
است.

نحوه مصرف این ژل به  چه شکل است و برای چه 
مدتی باید از محصول استفاده کرد؟

برای رفع واریس پاها روزی دو تا سه مرتبه همراه با ماساژ استفاده شود و 
بهتر است بعد از آن مدتی پاها را باالتر از سطح قلب خود قرار دهید. با این 

کار خون تازه در رگ ها جریان پیدا کرده و به عملکرد ژل کمک می کند.
اگر از جوراب های ضدواریس اســتفاده می کنیــد، می توانید مجددا 
جوراب های خود را بپوشید زیرا ژل به سرعت جذب شده و هیچ گونه  اثری 

از چربی و لک از خود باقی نمی گذارد.
استفاده موضعی از محصوالت ضد واریس بخشی از 
پروسه درمانی هر فرد است و زمانی که فرد برای درمان 
الزم دارد به فاکتورهای متعددی بستگی دارد از قبیل: 

سن، ژنتیک و نوع واریس.
برای رفع واریس تار عنکبوتی 8 الی ۱۲هفته استفاده از 
آیسی ژل  و برای واریس های طنابی تیپ یک استفاده 
از ژل ضدواریس به همراه جوراب به مدت 5 الی 9 ماه 

توصیه می شود.
اولین قدم اصالح الگوی زندگی است ولی اگر طبق روال 
گذشته مدت زیادی بی تحرک یا سر پا بایستد خیلی 

دیرتر جواب می گیرید.

برای درمان این بيماری چه باید کرد؟
درصورتیکهعاملایجادکنندهاینضایعاتداخلیباشند

بامراجعهبهپزشکمتخصصبایدتحتدرمانقرارگیرند.
خوشبختانهدراکثرمواردخونریزیهاوتورمپاهامنشاداخلی
نداشتهوبیشــترعللموضعیدارند.بهزبانسادهترتنبلی،
تضعیفوعدمکاراییسیستموریدی-لنفاویسطحیباعث
میشوندتاواریسایجادشودکهبااستفادهازژلاختصاصی
وتقویتکنندهاینسیســتممیتوانبهطورموضعیتاحد

قابلقبولیاینضایعاترابرطرفکرد.
برای درمان موضعی چه ژل یا کرمی 

مناسب است؟
محققانومتخصصانالبراتوارهایگیاهپزشکیژاکآندرلبه
سرپرستیپروفسوربرن)P.Brin(کهدارایشهرتبینالمللی
است،بااشرافبرتاثیروکاراییعصارهگیاهانموفقبهارائه
ترکیبیمنحصربهفردشدهاستکهچونهنگاممصرفباعث
سبکیوخنکیپاهامیشودآنراآیسیژل)IcyGel(یاژل
یخینامیدند.آیسیژلبعدازمصرفباعثکاهشدمایموضع
مورداستفادهمیشودوفرداحساسسبکیوتازگیمیکند
ودرهمانجلساتاولمصرفبهدلیلوجودموادموثرمانند
رزوراترولومنتیلالکتات۲۵تا۳۰درصدازالتهابراازبین

بردهوباادامهمصرفکبودیهایزیرجلدی،هماتوم،واریس
وبهطورکلیسنگینیموضعمورداستفادهازبینمیرود.
لطفا ترکيب و مکانيسم اثر  مواد مورد 

استفاده در آیسی ژل را توضيح دهيد تا  
با خواص این ژل آشنا شویم.

روغنهستهانگورموجوددرآیسیژلسرشارازرزوراترول
است.اینمادهیکآنتیاکسیدانوآنتیرادیکالقویوبسیار
موثراستوازسختشدندیوارهرگهایخونیجلوگیری

میکندوموجببهبودبافتهایآسیبدیدهمیشود.
اینژلبهدلیلوجودبنزیلسالسیالتومنتیلالکتاتدر
کاهشدردهایعضالنیوالتهابنیزموثراستوموجب
خنکیطوالنیمدتدرپوستواندامهایتحتفشارقرار
گرفتهمانندپامیشود.ژلضدواریسژاکآندرلمیتواند
تیرگیهایناشیازواریسرابهخوبیبرطرفکندزیراحاوی
تریاتانولآمیناستواینترکیبزمانیکهدرکنارویتامین

Cموجوددرروغنهسته
انگورقراربگیرد
موجبروشنی
ســـــت پو

میشود.

تلفن:88195485-88195361
jacques-andhrel.com

محصول شرکت فازیلب فرانسه
نماینده انحصاری: شرکت آرین سالمت سينا

www.phasilab.com
تلفن مشاوره 021-22658561

دکتر مینا محمدی 
مدیر علمی شرکت ژاک آندرل
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از مونالیزا تاچ و لیپوماتیک 
چه می دانید؟

گروه جراحی، زیبایی و لیزر دکتر مردانی شما را با مزیت های این  روش آشنا می کند!

لیزر مونالیزاتاچ  کامل ترین و بی نظیرترین تکنولوژی لیزر 
دنیاست که فیلد پزشکی خانم ها را متحول کرده و در بزرگ ترین 
و مطرح ترین مراکز تحقیقاتی پزشکی بین المللی موردمطالعه و 
بررسی قرار گرفته است

A D V E R T I S M E N T  R E P O R T A G E

  آشنایی بیشتر با کلینیک ویوا
دکتر مردانی، متخصص جراحی، زیبایی و 
لیزر، فارغ التحصیل سال 1383 از دانشگاه 
علوم پزشکی تهران و عضو آکادمی جامعه 
جراحان ایران، پس از پایان طرح پزشکان 
متخصص در مناطق محروم از سال 85 در 
حوزه جراحی و زیبایی و لیزر اســت. در 
کارنامه وی سابقه باالی 10 هزار عمل جراحی 
موفقیت آمیز موجود اســت. کلینیک ویوا 
واقع در منطقه زعفرانیه شــامل مجموعه 
بســیار کامل از خدمات جراحی و زیبایی 
و لیزر شامل پزشــکان متخصص و پرسنل 

مجرب است.
خدمات متنوع و کاملی را در زمینه های: 

  جراحی های زیبایی
 جراحی زنان و زایمان

 جراحی لیزری
 مراقبت های پوست و مو 

  لیزرهای بسیار پیشرفته مربوط به زیبایی 
پوست 

  از بین بردن موهای زائد 
 لیزر مربوط به زیبایی دستگاه تناسلی زنان

 ارائه می دهد.

برای انجام ليپوماتيک دانستن این 
نکات مهم است

عمل جراحی لیپوماتیک جزء عمل های جراحی بزرگ 
محسوب می شود. بنابراین باید توجه داشت که نیازمند 
یکسری آمادگی های قبل از عمل، حین و بعد از عمل است 
که همگی نیازمند انجام ایــن جراحی در مرکز جراحی 

مجهز است. 
آمادگی های قبل از عمل جراحی شامل:

  انجام آزمایشات قبل از عمل جراحی
 انجام مشاوره های الزم با سایر همکاران پزشک

  انجام اقدامات تشخیصی در صورت صالحدید پزشک 
جراح معالج

این عمل جراحی نیازمند بیهوشــی بــوده که می تواند 
بیهوشی کامل یا بی حسی منطقه ای باشد که باید توسط 
متخصص بیهوشی انجام شود. همچنین حین انجام عمل 
وجود متخصص بیهوشی بسیار ضروری و حیاتی است، 
زیرا باتوجه به نوع این جراحی ممکن اســت مشکالت و 

اختالالتی به وجود آید که فقط توسط متخصص بیهوشی 
قابل کنترل و درمان است. الزم است بدانید بعضی از این 
اختالالت تهدیدکننده حیات فرد بــوده و بدون حضور 
متخصص بیهوشی ممکن است فرد حین عمل جراحی 
فوت کند. اتاق های عمل جراحی با مواد مخصوص کامال 
استریل می شــوند و حتی هوای اتاق عمل نیز به میزان 
بسیار زیادی میکروب زدایی می شود. پرسنل نیز لباس های 
مخصوص می پوشــند که هر روز شست وشو و استریل 
می شوند. وسایل موردنیاز جراحی نیز به طور کامل استریل 
و تمام این عوامل موجب می شوند ریسک عفونت های بعد 

از عمل به شدت کاهش پیدا کند.
 نکته!

 باتوجه به موارد ذکر شده انجام جراحی های لیپوماتیک و 
پیکرتراشی در مطب ها و کلینیک های پوست و مو بسیار 
خطرناک بوده و تهدیدکننده حیات فرد است. پس به یاد 
داشته باشید در صورتی که قصد انجام این عمل جراحی 
را دارید حتما پزشک جراح آن را در اتاق عمل یک مرکز 

جراحی مجهز انجام دهد.

ليزر موناليزا تاچ و کاربردهای آن
لیزر مونالیزاتاچ  کامل ترین و بی نظیرترین 
تکنولوژی لیزر دنیاســت که فیلد پزشکی 
خانم ها را متحول کــرده و در بزرگ ترین و 
مطرح تریــن مراکز تحقیقاتی پزشــکی 
بین المللی موردمطالعه و بررسی قرار گرفته 
که نتایج درخشانی را به دنبال داشته است و 
مفتخر به دریافت بهترین تاییدیه های پزشکی 

از جمله FDA آمریکا است.

کاربردهای متنوع این دستگاه:
1- روشن کردن پوست ناحیه تناسلی

2- رفع شلی واژن Thitening  )تایتنینگ(
3- البیا پالســتی )رفع بدشــکلی ناحیه 

تناسلی(
4- رفع بی اختیاری ادرار به دنبال عطســه 

و سرفه
5- رفع خشکی واژن

6- رفع آتروفی واِژن ناشی از یائسگی
7- رفع درد هنگام نزدیکی

8- رفع سوزش و خارش
9- افزایش سفتی و مقاومت بافت واژن

10- درمان سیستول و ریکتوسل )افتادگی 
مثانه(

و بسیاری از موارد پزشکی و زیبایی )پس از 
مشاوره با پزشک(

برای شروع درمان با 
موناليزاتاچ ابتدا باید:
1- معاینه کامل واژن انجام شود.

2- پاپ اسمیر انجام دهید.
3- در صورت وجود عفونت واژینال، درمان 

عفونت قبل از انجام لیزر انجام شود.
4- در صورت مصرف قرص آهن، قبل از انجام 

لیزر آن را قطع کنید.
5- درصورتی که سابقه تبخال تناسلی دارید 

به پزشک خود اطالع دهید.
 در حال حاضر در دنیا با استفاده از دستگاه 
پیشــرفته لیزر مونالیزا تاچ دیگر ســراغ 
درمان های پرعارضه هورمونی یا جراحی های 
وسیع با درد و دوران نقاهت طوالنی نمی روند. 
با درمان ساده و سرپایی لیزر در فواصل 6 هفته 
 مشکل شل شدن واژن و افتادگی مثانه بعد از 
زایمان، به صورت کامال سرپایی در مطب قابل 

درمان است.
 جالب است بدانید:

  درد ندارد.
  نیاز به بیهوشی و بی حسی ندارد.

  دوران نقاهت آن هم بسیار کوتاه مدت است 
و حتی می توان گفت که دوران نقاهت ندارد.

برای انجام خدمات زیبایی و درمانی امروزه کلینیک های زیادی در سطح شهر تاسیس شده اند که هر کدام 
دارای مزیت های زیادی هستند. گروه جراحی، زیبایی و لیزر دکتر مردانی این روزها با خدمات نوینی که انجام 
می دهد توانسته طرفداران زیادی را به خود جلب کند، چرا که این مرکز مجهز به پیشرفته ترین تجهیزات 
و تکنولوژی است که در درمان خیلی از مشکالت توانسته موفقیت های زیادی کسب کند. در ادامه شما با 

سایر خدمات گروه جراحی، زیبایی و لیزر دکتر مردانی بیشتر آشنا می شوید.

آدرس: تهران، زعفرانيه، خيابان مقدس اردبيلی، نرسيده به چهارراه پسيان، پالک 19/6، طبقه۴، واحد13
  تلفن  تماس :   021-266۴17۴۴       021-22173296            091202631۴5                  093007563۴8
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ین راه پیشگیری و درمان بهتر
یس چیست؟   وار

 آخرین بررسی های انجام شده توسط محققان دانشگاه علوم پزشکی تهران نشان می دهد که ۱۰ تا ۲۰ درصد از جمعیت 
کشور به بیماری واریس مبتال هستند و این در حالی است که اغلب آنان از بیماری خود بی اطالع هستند و در صدد درمان هم 
نیستند. از دکتر مینا محمدی مدیر علمی شرکت ژاک آندرل، خواستیم ما را با بیماری واریس و ژل موضعی که برای درمان 

این بیماری وجود دارد، آشنا کند. 

شرکت ژاک آندرل پاریس نمایندگی انحصاری محصوالت 
بهداشتی و درمانی با برند ژاک آندرل در خاور میانه و ایران

A D V E R T I S M E N T  R E P O R T A G E

جلوگیری از گسترش عوارض پیشرفته بیماری واریس، با ژل ضد واریس!

بيماری واریس چيست و  چرا گرفتار واریس و سنگينی پاها می شویم؟
واریس،بهگشادشدنسیاهرگهایاتورموریدگفتهمیشود.

سیاهرگها،رگهایخونیهستندکهخونراازتماماندامهایبدنجمعآوریکردهوبهسمتقلبهدایتمیکنند.
وقتیجریانگردشخونبهدرستیانجامنشود،رگهابراثرجمعشدنخوندرآنهابرجستهمیشوندکهاینامر
بیشتردرپاهاورانهادیدهمیشودکهبهآنهاواریسگفتهمیشودوازریشهالتینvarixبهمعنایپیچخوردهگرفته
شدهاست.واریسهایتارعنکبوتیبیشتربهلحاظزیباییناراحتکنندههستند،حالآنکهواریسهایطنابیعالوه
برظاهرطنابمانند،مشکالتمتعدددیگرینیزبههمراهدارند.واریسهایتارعنکبوتیبسیارشایعهستندوبیشاز

۴۰درصدزنانباالی۵۰سالبهاینبیماریدچارند.
چه عواملی موجب  تشدید این بيماری می شود؟

 سابقه خانوادگی و ارثی:برخیافرادبادریچههایوریدیباکاراییپایینتریادیوارههایعروقیضعیفتربهدنیا
میآیند.

سن:خطرواریسباافزایشسنزیادترمیشــود.کمتراز۱۰درصدزنانزیر۳۰سالوبیشاز۷۵درصدزنانباالی
۷۰سالبهواریسمبتالهستند.

جنسیت:زنانبیشازمردانمستعدواریسهستندوبارداریعاملاصلیآناست.
وزن:اضافهوزنبهویژهدراطرافشکم،فشاراضافیرابروریدهایساقپاتحمیلمیکند.

پژوهشگرانتخمینمیزنندایستادنهایطوالنیمدتدلیلبیشاز۲۰درصدمواردپیدایشواریسدربزرگساالن
است.

نحوه مصرف این ژل به  چه شکل است و برای چه 
مدتی باید از محصول استفاده کرد؟

برای رفع واریس پاها روزی دو تا سه مرتبه همراه با ماساژ استفاده شود و 
بهتر است بعد از آن مدتی پاها را باالتر از سطح قلب خود قرار دهید. با این 

کار خون تازه در رگ ها جریان پیدا کرده و به عملکرد ژل کمک می کند.
اگر از جوراب های ضدواریس اســتفاده می کنیــد، می توانید مجددا 
جوراب های خود را بپوشید زیرا ژل به سرعت جذب شده و هیچ گونه  اثری 

از چربی و لک از خود باقی نمی گذارد.
استفاده موضعی از محصوالت ضد واریس بخشی از 
پروسه درمانی هر فرد است و زمانی که فرد برای درمان 
الزم دارد به فاکتورهای متعددی بستگی دارد از قبیل: 

سن، ژنتیک و نوع واریس.
برای رفع واریس تار عنکبوتی 8 الی ۱۲هفته استفاده از 
آیسی ژل  و برای واریس های طنابی تیپ یک استفاده 
از ژل ضدواریس به همراه جوراب به مدت 5 الی 9 ماه 

توصیه می شود.
اولین قدم اصالح الگوی زندگی است ولی اگر طبق روال 
گذشته مدت زیادی بی تحرک یا سر پا بایستد خیلی 

دیرتر جواب می گیرید.

برای درمان این بيماری چه باید کرد؟
درصورتیکهعاملایجادکنندهاینضایعاتداخلیباشند

بامراجعهبهپزشکمتخصصبایدتحتدرمانقرارگیرند.
خوشبختانهدراکثرمواردخونریزیهاوتورمپاهامنشاداخلی
نداشتهوبیشــترعللموضعیدارند.بهزبانسادهترتنبلی،
تضعیفوعدمکاراییسیستموریدی-لنفاویسطحیباعث
میشوندتاواریسایجادشودکهبااستفادهازژلاختصاصی
وتقویتکنندهاینسیســتممیتوانبهطورموضعیتاحد

قابلقبولیاینضایعاترابرطرفکرد.
برای درمان موضعی چه ژل یا کرمی 

مناسب است؟
محققانومتخصصانالبراتوارهایگیاهپزشکیژاکآندرلبه
سرپرستیپروفسوربرن)P.Brin(کهدارایشهرتبینالمللی
است،بااشرافبرتاثیروکاراییعصارهگیاهانموفقبهارائه
ترکیبیمنحصربهفردشدهاستکهچونهنگاممصرفباعث
سبکیوخنکیپاهامیشودآنراآیسیژل)IcyGel(یاژل
یخینامیدند.آیسیژلبعدازمصرفباعثکاهشدمایموضع
مورداستفادهمیشودوفرداحساسسبکیوتازگیمیکند
ودرهمانجلساتاولمصرفبهدلیلوجودموادموثرمانند
رزوراترولومنتیلالکتات۲۵تا۳۰درصدازالتهابراازبین

بردهوباادامهمصرفکبودیهایزیرجلدی،هماتوم،واریس
وبهطورکلیسنگینیموضعمورداستفادهازبینمیرود.
لطفا ترکيب و مکانيسم اثر  مواد مورد 

استفاده در آیسی ژل را توضيح دهيد تا  
با خواص این ژل آشنا شویم.

روغنهستهانگورموجوددرآیسیژلسرشارازرزوراترول
است.اینمادهیکآنتیاکسیدانوآنتیرادیکالقویوبسیار
موثراستوازسختشدندیوارهرگهایخونیجلوگیری

میکندوموجببهبودبافتهایآسیبدیدهمیشود.
اینژلبهدلیلوجودبنزیلسالسیالتومنتیلالکتاتدر
کاهشدردهایعضالنیوالتهابنیزموثراستوموجب
خنکیطوالنیمدتدرپوستواندامهایتحتفشارقرار
گرفتهمانندپامیشود.ژلضدواریسژاکآندرلمیتواند
تیرگیهایناشیازواریسرابهخوبیبرطرفکندزیراحاوی
تریاتانولآمیناستواینترکیبزمانیکهدرکنارویتامین

Cموجوددرروغنهسته
انگورقراربگیرد
موجبروشنی
ســـــت پو

میشود.

تلفن:88195485-88195361
jacques-andhrel.com

محصول شرکت فازیلب فرانسه
نماینده انحصاری: شرکت آرین سالمت سينا

www.phasilab.com
تلفن مشاوره 021-22658561

دکتر مینا محمدی 
مدیر علمی شرکت ژاک آندرل
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چی بخرم؟

Beauty
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hint
با مشاهده 
اولین 
نشانه های 
خستگی و 
آسیب روی 
صورت با 
مشاوره و 
بررسی فورا 
استفاده از 
الیه بردارها 
را در برنامه 
مراقبت از 
پوست خود 
قرار دهید

زیبایی
B e a u t y

متنوع ترین محصوالت برای الیه برداری از پوست صورت
Store 2017

چه اسکرابی بخریم؟

پوستی سفت و با طراوت 
C ماسک الیه بردار ویتامین
این الیه بردار کار یک روشن کننده، سفت کننده و ضدآسیب و استرس را 
یک جا انجام می دهد. چون حاوی نوع خاص و بسیار جدیدی از ویتامین C با 
اثری 60برابر قوی تر و ماندگاری طوالنی تر از دیگر انواع ویتامین C است که 
در درمان آسیب هایی ناشی از آفتاب، استرس، مواد شیمیایی و انواع آلودگی 
کاربرد بسیار موثری دارد. از طرفی وجود مجموعه ای از آنتی اکسیدان های قوی 
و ترکیبات انحصاری در این محصول باعث ترمیم سریع و شفافیت و استحکام 
پوست می شود و از روند تخریب آن جلوگیری می کند.
نکته: توصیه می کنیم اگر پوستی حساس و خشک دارید از این 
الیه بردار استفاده نکنید.

 مغذی و انرژی زا
ژل اسکراب اکلت 

پوست صورت محل تجمع پوست های مرده و آلودگی و چربی های اضافه است به 
همین دلیل در فواصل زمانی معین و مناسب به رسیدگی و الیه برداری نیاز دارد. 
ژل اسکراب پاک کننده صورت اکلت لورال، غنی شده با میکرودانه های الیه بردار 

به گونه ای طراحی شده تا دانه های سرسیاه روی صورت و سلول های مرده پوست را 
همراه با آلودگی از انواع پوست شسته و با بافت انرژی زا و مغذی خود احساس تازگی 
و سبکی را به شما هدیه کند. این اسکراب ضد خستگی است و خنکی دلپذیری را به 

پوست می بخشد.
نکته :  ژل اسکراب لورآل به عنوان الیه برداری مالیم فاقد مواد صابونی ، برای 

انواع پوست مناسب است. 

 55 هزار تومان قیمت :

 EspEcially for

womEn

ویژه خانم ها

Beautyتحریک نوسازی پوست 
 کیو وی پولیش
برای برداشتن آلودگی ها از عمق پوست الیه بردار ایگو محصولی حاوي روغن 
گل جهت تجدید رطوبت پوست، دارای ویتامینE به عنوان آنتي اکسیدان و 
ویتامینB3 براي کاهش حساسیت و کاهش خطوط و چروک هاي پوست 
است. این الیه بردار سلول هاي کدر و مرده را جدا کرده و پوست شما را به طور 
چشمگیري نرم و زنده مي کند. به عالوه اینکه با عملکردی موثر برگرفته از عصاره 
خالص جودوسر با هر بار استفاده نوسازي پوست را تحریک مي کند تا پوست شما 
ظاهري جوان تر و شفاف تر پیدا کند.

نکته : الیه بردار ایگو بسیار مالیم است، پس پوست هاي خشک و 
حساس هم مي توانند به صورت روزانه از آن استفاده کنند.

 

قیمت :

  240 هزار تومان 

ر

شما هم می توانید سواالت پزشکی خود را از طریق سامانه 9099071353 با ما در میان بگذارید تا ما جوابگویتان باشیم 

قیمت :

  35 هزار تومان 
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کانال رسمی سیب سبز

جدیدترین اخبار سالمت ایران و جهان
را در این کانال بخوانید

telegram.me/seeb24
اینستاگرام رسمی سیب سبز

 با آخرین سوژه های سیب سبز
در این صفحه آشنا شوید

instagram:seebesabz

نــــشـــریـــــه ســــالمـــــت زنـــــان

همین حاال موبایل خود را بردارید و عضو کانال های ما شوید...

SCrUB  Cream SHAMPOO
محیط پیرامون و آلودگی هایش مهم ترین عامل پیری و کدر شدن پوست صورت شماست و شما هیچ راهی برای مقابله با آن ندارید 
مگر اینکه همواره سفت و سخت مراقب پوست تان باشید، چون انباشته شدن هر کدام از این جرم و چربی ها روی پوست و ترکیب آن 
با دیگر آلودگی های معلق پوست را در مسیر تخریب و پیری زودرس قرار خواهد داد. پس باید با مشاهده اولین نشانه های خستگی 
و آسیب روی صورت با مشاوره و بررسی فورا استفاده از الیه بردارها را در برنامه مراقبت از پوست خود قرار دهید. چون تنها از همین 

طریق می توانید آلودگی ها را از دل پوست تان بیرون بکشید و پوست را شفاف و با طراوت کنید.
شقایق جعفری

 از عمق پاک کنید
کرم اسکراب کدلی

الزمه داشتن پوستی صاف، پاکیزه و شاداب از بین بردن آلودگی ها و چربی هایی است 
که راه منافذ و تنفس پوست را سد کرده است. پس برای این کار به الیه برداری عمقی 
با محصوالتی مانند این کرم اسکراب کدلی نیاز است تا با پاک کردن پوست از عمق و 
رطوبت رسانی آن مانع کدر شدن یا افتادگی پوست شود. بنابراین تا آسیب ندیدن پوست 
این کرم مالیم را هفته ای یک تا دو بار روی پوست مرطوب با حرکات دورانی ماساژ دهید و 
سپس با آب گرم بشویید.
 نکته : این کرم نباید در اطراف چشم استفاده شود پس هنگام مصرف
مراقب باشید.

 دشمن جوش های سرسیاه
ماسک اسکراب

ماسک اسکراب سینره غنی از مواد طبیعی از عصاره کیوی و نارون کوهی 
است که چربی اضافی پوست را جذب کرده، جوش های سر سیاه را از بین برده 

و منافذ پوست را کوچک تر می کند. به این ترتیب پوست شفاف و با طراوت 
می شود. دانه های اسکراب موجود در این ماسک باعث می شود تا سلول های 
مرده به راحتی از سطح پوست جدا شده و عالوه بر رطوبت رسانی به نوسازی 

پوست سرعت ویژه ای ببخشد. درواقع این ماسک به طور اختصاصی برای 
پاکسازی عمیق پوست و کاهش چربی اضافی آن طراحی شده است.

نکته : بهتر است در نقاطی از صورت که جوش های سرسیاه دیده 
می شوند عمل ماساژ الیه بردار روی پوست را به مدت بیشتری ادامه 

دهید.

لوکس و طبیعی 
ژل اکسفولیانت

الیه برداری فوق مالیم مناسب برای هر نوع پوست حتی پوست حساس که با استفاده 
از ترکیبات کامال طبیعی خود، کار حذف سلول های مرده و آلودگی ها از روی پوست 

صورت را به بهترین شکل انجام می دهد. الیه بردار مالیم و طبیعی نوکس همراه با عوامل 
التیام بخش و نرم کننده، پوست شما را از عمق پاک کرده و با برداشتن هر گونه جرم و 
ناخالصی از منافذ آن، شادابی و نفس تازه ای به پوست هدیه می کند. پس برای احیای 

پوست خود از این الیه بردار ویژه غافل نشوید.
نکته : بهتر است پوست های نرمال تا مختلط   دو تا سه بار در هفته و پوست های 

خشک و حساس تنها یک بار در هفته از آن استفاده کنند. 

قیمت :
  102 هزار تومان 

قیمت :

 12 هزار تومان 

ر

شما هم می توانید سواالت پزشکی خود را به سامانه 9099071353 بفرستید  تا ما جوابگویتان باشیم.
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  103 هزار تومان قیمت :



ر
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Scrub  Cream
 مکمل پاکیزگی پوست 
ماسک الیه بردار بورآد

شستن روزانه صورت به تنهایی برای از بین بردن آلودگی و ناخالصی های پوست شما کافی نیست، به ویژه وقتی 
هر روز روی صورت خود از انواع مواد آرایشی استفاده می کنید. با این حال ماسک الیه بردار بورآد نوویدرم یک 
محصول دوکاره برای الیه برداری و کاهش چربی اضافی پوست است. این الیه بردار دارای 95درصد ترکیبات 
با منشا کامال طبیعی و ضدباکتری است که بعد از مصرف آن منافذ باز پوست تنگ و صورت درخشان و شفاف 
می شود. بدون پارابن، الکل و سیلیکون بودن آن هم از مزایای دیگری است که این ماسک را به مکملی مناسب 
برای شست وشوی پوست تبدیل کرده است.

 نکته : ماسک الیه بردار نویدرم محصولی مناسب و انحصاری 
برای الیه برداری از صورت خانم هاست.

  بهبود بافت پوست 
ژل الیه بردار نورمادرم 
به طور معمول پوست های چرب منافذ درشت و جوش های بیشتری دارد. چون غدد چربی با ترشح 
بیش از حد باعث ایجاد این چربی روی پوست می شود و ظاهری براق و روغنی به آن می دهد بنابراین 
کار پاکسازی این نوع پوست ها تخصصی تر و برداشتن آلودگی و چربی ها از عمق کمی مشکل تر 
است. اما جای نگرانی نیست چون ژل الیه بردار نورمادرم ویشی منافذ بسته پوست را باز و عمیقا تمیز 
کرده و همچنین بافت پوست را بهبود می بخشد. این محصول با دو مکانیسم الیه برداری فیزیکی و 
شیمیایی مالیم موجب نرم شدن پوست می شود.
نکته : این محصول برای از بین بردن آلودگی پوست های چرب و آکنه دار بسیار مناسب 
است.
 

الیه مرده پوست را بردارید
کرم الیه بردار صورت

اگر به دنبال الیه برداری مالیم و موثر می گردید این کرم حاوی دانه های بسیار ریزی است 
که با ماساژ آن روی صورت تمام سلول های مرده و آلودگی هایی که داخل منافذ پوست 
نفوذ کرده و انباشته شده اند را به راحتی خارج و پوست شما را عمیقا تمیز می کند. کرم 
الیه بردار کلیون باوجود ترکیبات طبیعی، مفید و همچنین ویتامین های مختلف باعث 
می شود تا پس از استفاده، تاثیر فوق العاده آن را روی پوست خود مشاهده کنید. با مصرف 

این الیه بردار پوست بسیار شاداب تر، نرم تر و درخشان تر از قبل می شود.
نکته : ماساژ کرم روی پوست باید بسیار آرام انجام شود و روی زخم یا التهاب 

پوستی مطلقا استفاده نشود.

  پوست تان را بسازید
ماسک الیه بردار هیسه اک

 الیه برداری موثر با دو کارایی که برای داشتن پوستی سالم هم به عنوان ماسک و هم به عنوان اسکراب استفاده 
می شود. ترکیبات موثر موجود در این ماسک اوریاژ آلودگی ها را جذب و پوست را پاک و شفاف می کند و 
به دلیل داشتن دانه های ریزی که کامال با پوست سازگار هستند، همزمان احساس رضایت و لطافت را به پوست 
شما هدیه می دهد. این محصول به دلیل داشتن گلیسیرین پوست را نرم و شفاف کرده و عطری خوشایند 
مشابه دیگر محصوالت اوریاژ دارد.

نکته : به عنوان ماسک می توانید از این الیه بردار مالیم هر روز استفاده کنید. 

قیمت :
  58 هزار تومان 

Beauty

چی بخرم؟

قیمت :

  45 هزار تومان 

قیمت :

  47 هزار تومان 

قیمت :
  51 هزار تومان 
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سیب سبز .  شماره 186

hint
یکي دیگر 
از مشکالت 
رایج این فصل 
خشک شدن 
دست هاست، 
خشکي 
دست یکي 
از مشکالت 
پوستي 
آزار دهنده 
است که 
درصورت 
بي توجهي و 
رسیدگي به 
آن، مي تواند 
به یک بیماري 
مزمن تبدیل 
شود

معموال وقتي فصل عوض مي شود و آب وهوا تغییر مي کند تغییرات کوچکي نیز در ظاهر پوست و مو به وجود مي آید به خصوص با شروع فصل پاییز که 
پوست در فصل تابستان تابش خورشید را تحمل کرده  است. هوا رو به سرد شدن مي رود و در پوست و مو آمادگي زیادي براي خشک شدن به وجود 
مي آید و پوست و مو در ظاهر پژمرده و بدون آب به نظر مي رسند به خصوص اگر مجبور باشید هر روز براي رفتن به سر کار از خانه خارج شوید. اما نگران 
نباشید اگر مي خواهید در این بیرون رفتن هاي هر روزه و در مسیر کار پوست تان کمترین آسیب را ببیند پیشنهادهاي ما حتما براي تان مفید خواهد بود. 

نسخه های طبیعی برای خداحافظی
 با خشکی پوست

فرمول پیشگیری از خشکی پوست

Beauty

ر

شما هم می توانید سواالت پزشکی خود را از طریق سامانه 9099071353 با ما در میان بگذارید تا ما جوابگویتان باشیم 

معموال یکي از مشــکالت خانم ها در روزهاي گرم تابستان این 
بود که وقتي در میانه روز به صورت شان در آینه نگاه مي کردند 
صورت تا حدي چرب به نظر مي رســید و انگار مواد آرایشي و 
بهداشتي روي صورت ذوب و قاطي شــده بودند ولي در پاییز 
و وقتي هوا سردتر مي شــود احتماال مشکلي عکس این حالت 
پیش مي آید، یعني وقتي هنــگام ظهر به صورت نگاه مي کنند 
پوست خشک و پوسته پوسته به نظر مي رسد. اگر شما هم دچار 
این مشکل هستید اول از همه به دنبال یک پاک کننده کرمي 
و مرطوب کننده باشــید تا در حمام یابعــد ازالیه برداري از آن 
اســتفاده کنید. حتما دقت کنید که روي برچسب پاک کننده  
کرمي شکل تان، مرطوب کننده نوشته شــده باشد تا هم مواد 
آرایشي و آلودگي ها را به خوبي از صورت پاک کند و هم پوست 

را مرطوب کند. 
یکي دیگر از مشکالت رایج این فصل خشک شدن دست هاست، 
خشکي دست یکي از مشکالت پوســتي آزار دهنده است که 
درصورت بي توجهي و رسیدگي به آن، مي تواند به یک بیماري 
مزمن تبدیل شــود. اســتفاده از یک کرم مرطوب کننده قوي 
مي تواند بســیار کمک کننده باشــد. عالوه بر این، براي ایجاد 
رطوبت عمقي در پوست مي توانید از روغن کاالندوال)گل همیشه 
بهار( روزي 2بار استفاده کنید. همچنین اگر خارش یا کشش 
زیادي در پوست تان احساس مي کنید مي توانید 10 قطره روغن 
از اکالیپتوس و نعنا و آلوورا بــه مرطوب کننده تان اضافه کنید. 
عالوه بر این ها از مصرف صابون هایي که شدیدا قلیایي هستند یا 
مواد پاک  کننده اي که مقادیر زیادي مواد خشک کننده و قلیایي 

دارند، خودداري کنید. 

پاك کننده کرمي  شكل بخرید
 محصوالت تک کاره بخرید

اکنون وقت درمان است

اگر نوع پوست شــما خشک یا مختلط باشد 
ممکن اســت یک کرم پودر عادي، چندان 
مناسب استفاده در پاییز نباشد اما اگر اصرار 
دارید که براي یکنواخت کردن رنگ پوست تان 
از کرم پودر استفاده کنید بهتر است به دنبال 
کرم پودري باشــید که حاوي مقداري مواد 
مرطوب کننده باشد چون با محافظت بیشتر از 
پوست در مقابل باد هاي پاییزي هم یکنواختي 
پوست را بهتر حفظ مي کند و هم مانع خراب 
شدن آرایش شما مي شود. احتماال در تابستان 
به دنبال محصوالت آرایشي و بهداشتي سبکي 

بودید که چنــد کار را با هم انجام دهند مثل 
مرطوب کننده ها یــا ضدآفتاب هاي رنگ دار 
یا. . .  که چندان هم روي پوست شما سنگیني 
نکنند، اما در پاییز بهتر است به جاي استفاده 
از محصوالت چندکاره از محصوالتي استفاده 
کنید که تنها یک کار را انجام مي دهند مثال 
این کــه مرطوب کننده باید کامــال مجزا از 
کرم پودر باشد یا. . . . چون وقتي کرمي فقط 
مرطوب کننده باشــد بهتر مي تواند فرآیند 
آبرساني به پوست را انجام دهد و آب پوست را 

در تمام روز حفظ کند.

ممکن است پوســت شــما در تابستان به 
دلیل تابش آفتاب کمي آســیب دیده و روي 
آن لک هایي به وجود آمده باشــد یا رنگ آن 
یکنواختي خود را از دست داده  یا حتي کمي 
ناهموار شده باشــد، این روزها که شدت نور 
آفتاب کمتر شده  وقت درمان پوست تان است، 

سرم ها یا کرم هاي لکه بر و مغذي مي تواند به 
پوست شما کمک زیادي بکند. محصوالت 
و کرم هاي روشــن کننده اي در داروخانه ها 
وجود دارند که مي توانند دوباره یکنواختي را 
به پوست شما بازگردانند مثال کرم هاي حاوي 

هیدروکینون براي این منظور مفید هستند. 

اگر پاهاي تان زبر مي شود
کف پاها نیز در این فصل زبر و زمخت مي شوند و گاهي ترک هایي نیز روي پاشنه پا 

به وجود مي آید، اگر شــما هم دچار چنین 
مشکلي شده اید اول از همه به دنبال یک 

اسکراب یا لوسیون یا کرم مخصوص پا 
باشید. همچنین مي توانید بعد از این که 
پاهاي تــان را با آب ولرم شست و شــو 
دادید، کف پا را با یــک روغن گیاهي 
آغشته کنید و به مدت چند دقیقه آن را 

ماساژ دهید. ســپس یک جوراب کلفت 
بپوشید و بگذارید تمام شب هنگام خواب، 

جوراب پاي تان باشد. نتیجه این کار را پس از 
چند بار تکرار خواهید دید. عالوه بر این استفاده 
منظم از ترکیب گلیسیرین و گالب به عنوان پماد 
در نرم کردن پوست و رفع ترک هاي پا موثر است. 

کلینیک پوست

زیبایی
B e a u t y ممکن

است پوست شما در 
تابستان به دلیل تابش آفتاب کمي 

آسیب دیده و روي آن لک هایي به وجود 
آمده باشد یا رنگ آن یکنواختي خود را از 

دست داده  یا حتي کمي ناهموار شده باشد، 
این روزها که شدت نور آفتاب کمتر شده  وقت 

درمان پوست تان است، سرم ها یا کرم هاي 
لکه بر و مغذي مي تواند به پوست شما 

درمانی برای یک مشکل زناشویی شایع!کمک زیادي بکند
امواج ماوراء صوت  چطور یک اختالل مردانه را درمان می کند؟

تا چه اندازه رابطه زناشویی در زندگی مشترک تاثیرگذار است؟! آیا واقعا اختالل در رابطه زناشویی می تواند 
زندگی زوجین را به خطر بیندازد؟! این سواالتی است که ممکن است ذهن برخی افراد را به خود درگیر کند. 
نکته این است، همان گونه که  مشکالت عاطفی بین زوجین بر روابط زناشویی آنها تاثیرگذار است، روابط 
زناشویی مختل هم مشکالت عاطفی به دنبال خواهد داشت. در نتیجه باید به این نکته اشاره شود که در 
زندگی زناشویی عوامل مهمی تاثیرگذار هستند که یکی از این عوامل رابطه زناشویی موفق است. برای 
همین زوجین در کنار حل مشکالت بین فردی باید همزمان مشکل زناشویی خود را حل کنند. در ادامه 
دکتر امیر مدیر، متخصص اورولوژی )آندورولوژیست(، درمورد روش درمانی امروزی برای رفع این مشکل 

بیشتر توضیح می دهد. 

آدرس: تهران، زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، نرسیده به چهارراه پسیان، پالک ۱9/6، طبقه۴، واحد۱۳
  تلفن  تماس :   02۱-266۴۱7۴۴       02۱-22۱7۳296            09۱2026۳۱۴5                  09۳00756۳۴8

       Vivaclinictehran                                       @Vivaclinic                                        

برای درمان مشکالت جنسی در آقایان روش های مختلفی وجود دارد 
که به افراد پیشنهاد می شود اما درمان دارویی بیشتر مورد استقبال 
قرار می گیرد، چراکه در دسترس ترین درمان، درمان دارویی است

 مردان بیشتر در چه زمینه ای با 
مشکل در رابطه زناشویی شان 

مواجه هستند؟

بین گروه های پزشکی یا حتی بعضی متخصصان 
این تصور شایع بود که مردان براساس آمارهای قبلی 
در ســنین جوان تر مثال زیر ۴۰ یا ۵۰سال مشکل 
عمده شــان زودانزالی بوده و قاعدتا نباید مشکل 
نعوظی داشته باشند. درحالی که مدتی است آمارها 
نشان می دهد برخالف دهه های گذشته مشکالت 
زناشویی با مشکل نعوظ در آقایان جوان هم بسیار 

شایع است. 
 توصیه شما به زوج های جوانی 

که با این مشکل مواجه هستند 
چیست؟

نتیجه گیری من این است زوج هایی که با مشکل 
زناشویی مواجه هستند باید ســریعا برای درمان 
اقدامات الزم را انجام دهنــد و درکنار درمان این 
مشکل، مشکالت فردی و عاطفی خود را برطرف 
کنند. همچنین مشکالت نعوظی در سنین جوانی 
باید جدی گرفته شــود و نباید علت و درمان را به 
تعویق انداخت، چراکه آمارهای جدید نشان می دهد 
که ممکن است یک مرد جوان کامال  بدون استرس و 
تنش باشد اما به طور جدی از مشکل نعوظ رنج ببرد. 

 برای درمان مشکالت جنسی 
مردان چه روش های درمانی وجود 

دارد؟
برای درمان مشکالت جنسی در آقایان روش های 
مختلفی وجود دارد که به افراد پیشنهاد می شود اما 
درمان دارویی بیشتر مورد استقبال قرار می گیرد، 
چراکه در دسترس ترین درمان، درمان دارویی است. 
همچنین پذیرش روش های درمانی دیگر ممکن 
است برای فرد مخاطب چندان کار آسانی نباشد. 
اما نکته ای که باید به آن اشاره کنیم این است که 
برخی از این مشکالت تنها با دارودرمانی قابل درمان 
نیستند چراکه برخی از این داروها نقش مکمل را 

دارند و نقش درمانی شان ضعیف است. 

دکتر امیر مدیر، متخصص اورولوژی 
)آندورولوژیست(

شماره نظام پزشکی: 91873

مکانیسم این روش درمانی چیست؟
با امواج ماوراءصوت که در یک زمان محدود یک ربع تا 2۰ دقیقه ای روی آلت 
استفاده می شود، عروق ریزانت های آلت که دچار  گرفتگی و انسداد هستند باز و 
با تقویت خونرسانی آلت مشکل نعوظی برطرف می شود. قاعدتا به صورت سرپایی 
درمان انجام می شود و نیاز به بستری شدن ندارد و با کمترین زحمت و بدون درد 

و بدون عارضه می توان درمان را به کار برد.  
طول جلسه درمان چقدر است؟

بین افراد مختلف طول جلسه درمان بسته به نوع مشکل و شرایط بیمار متفاوت 
است اما به طور کلی طول درمان معموال بین ۶ تا ۸جلسه است. بیمار می تواند 

بین یک یا 2جلســه در هفته انجام دهد. قاعدتا هرقدر مشــکل پیشرفته تر، 
عمیق تر و قدیمی تر باشد، جلسات درمانی بیشتری ممکن است نیاز باشد.

آیا محدودیت سنی دارد؟
خیر، در تمام سنین قابل استفاده است. 

  تا چه اندازه درصد موفقیت وجود دارد؟
بسته به شــدت بیماری زمینه ای دارد. در موارد خیلی شدید نزدیک به ۶۵ تا 
۷۰درصد میزان موفقیت وجود دارد. قاعدتا اگر بیماری شــدید نباشد میزان 

موفقیت از این درصد اعالم شده باالترهم می رود.

کدام روش درمانی در درمان 
مشکالت جنسی مردان این روزها 

بهترین جواب گیری را به دنبال 
دارد؟

سونوتراپی، یکی از روش هایی است که امروزه برای 
درمان این دسته از مشکالت برای آقایان به کار برده 
می شود که عاری از عوارض است و بهترین نتیجه 

درمانی را به دنبال دارد. 
فواید استفاده از این روش:
1- عوارض قرص را ندارد.

۲- حتی مواردی که به قرص جواب نمی دهند با این 
روش درمان پذیر هستند.

3-  فواید و اثراتش تا مدت ها و به صورت بلندمدت 
با فرد باقی می ماند.

4- در بیماری های مزمن مانند دیابت و فشارخون 
بسیار موثر است.



درمانی برای یک مشکل زناشویی شایع!
امواج ماوراء صوت  چطور یک اختالل مردانه را درمان می کند؟

تا چه اندازه رابطه زناشویی در زندگی مشترک تاثیرگذار است؟! آیا واقعا اختالل در رابطه زناشویی می تواند 
زندگی زوجین را به خطر بیندازد؟! این سواالتی است که ممکن است ذهن برخی افراد را به خود درگیر کند. 
نکته این است، همان گونه که  مشکالت عاطفی بین زوجین بر روابط زناشویی آنها تاثیرگذار است، روابط 
زناشویی مختل هم مشکالت عاطفی به دنبال خواهد داشت. در نتیجه باید به این نکته اشاره شود که در 
زندگی زناشویی عوامل مهمی تاثیرگذار هستند که یکی از این عوامل رابطه زناشویی موفق است. برای 
همین زوجین در کنار حل مشکالت بین فردی باید همزمان مشکل زناشویی خود را حل کنند. در ادامه 
دکتر امیر مدیر، متخصص اورولوژی )آندورولوژیست(، درمورد روش درمانی امروزی برای رفع این مشکل 

بیشتر توضیح می دهد. 
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برای درمان مشکالت جنسی در آقایان روش های مختلفی وجود دارد 
که به افراد پیشنهاد می شود اما درمان دارویی بیشتر مورد استقبال 
قرار می گیرد، چراکه در دسترس ترین درمان، درمان دارویی است

 مردان بیشتر در چه زمینه ای با 
مشکل در رابطه زناشویی شان 

مواجه هستند؟

بین گروه های پزشکی یا حتی بعضی متخصصان 
این تصور شایع بود که مردان براساس آمارهای قبلی 
در ســنین جوان تر مثال زیر ۴۰ یا ۵۰سال مشکل 
عمده شــان زودانزالی بوده و قاعدتا نباید مشکل 
نعوظی داشته باشند. درحالی که مدتی است آمارها 
نشان می دهد برخالف دهه های گذشته مشکالت 
زناشویی با مشکل نعوظ در آقایان جوان هم بسیار 

شایع است. 
 توصیه شما به زوج های جوانی 

که با این مشکل مواجه هستند 
چیست؟

نتیجه گیری من این است زوج هایی که با مشکل 
زناشویی مواجه هستند باید ســریعا برای درمان 
اقدامات الزم را انجام دهنــد و درکنار درمان این 
مشکل، مشکالت فردی و عاطفی خود را برطرف 
کنند. همچنین مشکالت نعوظی در سنین جوانی 
باید جدی گرفته شــود و نباید علت و درمان را به 
تعویق انداخت، چراکه آمارهای جدید نشان می دهد 
که ممکن است یک مرد جوان کامال  بدون استرس و 
تنش باشد اما به طور جدی از مشکل نعوظ رنج ببرد. 

 برای درمان مشکالت جنسی 
مردان چه روش های درمانی وجود 

دارد؟
برای درمان مشکالت جنسی در آقایان روش های 
مختلفی وجود دارد که به افراد پیشنهاد می شود اما 
درمان دارویی بیشتر مورد استقبال قرار می گیرد، 
چراکه در دسترس ترین درمان، درمان دارویی است. 
همچنین پذیرش روش های درمانی دیگر ممکن 
است برای فرد مخاطب چندان کار آسانی نباشد. 
اما نکته ای که باید به آن اشاره کنیم این است که 
برخی از این مشکالت تنها با دارودرمانی قابل درمان 
نیستند چراکه برخی از این داروها نقش مکمل را 

دارند و نقش درمانی شان ضعیف است. 

دکتر امیر مدیر، متخصص اورولوژی 
)آندورولوژیست(

شماره نظام پزشکی: 91873

مکانیسم این روش درمانی چیست؟
با امواج ماوراءصوت که در یک زمان محدود یک ربع تا 2۰ دقیقه ای روی آلت 
استفاده می شود، عروق ریزانت های آلت که دچار  گرفتگی و انسداد هستند باز و 
با تقویت خونرسانی آلت مشکل نعوظی برطرف می شود. قاعدتا به صورت سرپایی 
درمان انجام می شود و نیاز به بستری شدن ندارد و با کمترین زحمت و بدون درد 

و بدون عارضه می توان درمان را به کار برد.  
طول جلسه درمان چقدر است؟

بین افراد مختلف طول جلسه درمان بسته به نوع مشکل و شرایط بیمار متفاوت 
است اما به طور کلی طول درمان معموال بین ۶ تا ۸جلسه است. بیمار می تواند 

بین یک یا 2جلســه در هفته انجام دهد. قاعدتا هرقدر مشــکل پیشرفته تر، 
عمیق تر و قدیمی تر باشد، جلسات درمانی بیشتری ممکن است نیاز باشد.

آیا محدودیت سنی دارد؟
خیر، در تمام سنین قابل استفاده است. 

  تا چه اندازه درصد موفقیت وجود دارد؟
بسته به شــدت بیماری زمینه ای دارد. در موارد خیلی شدید نزدیک به ۶۵ تا 
۷۰درصد میزان موفقیت وجود دارد. قاعدتا اگر بیماری شــدید نباشد میزان 

موفقیت از این درصد اعالم شده باالترهم می رود.

کدام روش درمانی در درمان 
مشکالت جنسی مردان این روزها 

بهترین جواب گیری را به دنبال 
دارد؟

سونوتراپی، یکی از روش هایی است که امروزه برای 
درمان این دسته از مشکالت برای آقایان به کار برده 
می شود که عاری از عوارض است و بهترین نتیجه 

درمانی را به دنبال دارد. 
فواید استفاده از این روش:
1- عوارض قرص را ندارد.

۲- حتی مواردی که به قرص جواب نمی دهند با این 
روش درمان پذیر هستند.

3-  فواید و اثراتش تا مدت ها و به صورت بلندمدت 
با فرد باقی می ماند.

4- در بیماری های مزمن مانند دیابت و فشارخون 
بسیار موثر است.



همه محصوالت تخصصی
 و مفید مخصوص آقایان برای 
مقابله با پیری پوست 

پوست را جوان می کند
     النگ وی آقایان 

گینو بین محصوالت منحصر به فرد خود کرمی تخصصی از ترکیب 
حیات سلولی برای مراقبت از پوست شما طراحی کرده است. محصولی 

که به دلیل قدرت عملکرد و بازسازی موثر از آن در بیمارستان برای 
 ترمیم و درمان سوختگی های شدید استفاده می شود. ضدچروک و 
مرطوب کننده مخصوص آقایان گینو با داشتن 56 ماده فعال موثر در 

حیات سلولی پوست را جوان کرده و حالت طبیعی را به چهره شما 
بازمی گرداند. پس برای مقابله با پیری پوست و بازسازی آن از عمق 

می توانید روی این محصول حساب کنید.
خاصیت شبه بوتاکس 
کرم ضدچروک 
آقایان 
چروک هایی که به مرور در همه 
قسمت های صورت به چشم می خورند 
را به کرم ضدچروک سینره بسپارید. 
چون قادر است سرعت ساخت کالژن و 
االستین و سایر پروتئین های ساختمانی 
پوست را افزایش دهد و نه تنها از ایجاد 
چروک های جدید جلوگیری، بلکه به 
کاهش عمق، وسعت و تعداد چروک هایی 
که روی پوست وجود دارند هم کمک 
می کند. به عالوه اینکه با خاصیت شبه 
بوتاکس باعث کاهش فشار روی پوست 
و رفع حالت جمع شدگی در محل های 
چین خورده مانند فاصله دو ابرو می شود.

احیاکننده 24 ساعته 
    سرم هیدرا ابسولو

برای اینکه بتوانید بافت پوست را از حالت پیر و خسته خود 
بیرون بیاورید باید ابتدا آنها را احیا و سپس تقویت کنید. سرم 
آرناد به عنوان احیاکننده ای 24ساعته، محصولی برای تغذیه 
بافت پوست و سرشار از ویتامین E است که با به دام انداختن 

رادیکال های آزاد از پیری پوست جلوگیری می کند. عصاره جو 
موجود در این سرم حاوی اسیدهای چرب ضروری پوست است 

که باعث بهبود خاصیت ارتجاعی و محافظت از کالژن پوست 
می شود و ویتامین C پایدار ترکیبات آن به شفافیت و افزایش 

طراوت و زیبایی پوست کمک می کند.

چروک ها را بردارید
   کرم ضدچین و چروک و انرژی زا 

تاثیرات مخرب آفتاب و آلودگی مهم ترین علت پیری پوست صورت است. پس برای اینکه اثرات آن 
را به حداقل برسانید کرم سبک دکلره با قابلیت جذب باال و فرموالسیون پیشرفته را امتحان کنید. 
کرمی که موجب کاهش چین و چروک و بهبود انعطاف پوست می شود و ترکیبات انحصاری موجود 
در آن تحریکات و التهابات پوست را خصوصا بعد از اصالح برطرف و از سلول های پوست محافظت 
می کند. به عالوه اینکه ویتامین و مواد معدنی آن فعالیت های پوست آقایان را تقویت خواهد کرد.

تامین کننده همه ویتامین های ضروری پوست 
     ا امولسیون ضدپیری ُاپتی ِمیل
اگر می خواهید همه بی توجهی خود نسبت به پوست تان را جبران کنید باید از همین امروز 
دست به کار شوید، آن هم با اعتماد به محصوالتی مانند این امولسیون پایو که همزمان یک 
ضدچروک، سفت کننده و ضدافتادگی پوست با ساختاری فاقد چربی و غیرکومدون زاست. 
پایو با این محصول ضدپیری تخصصی که برای آقایان طراحی شده است امالح و ویتامین های 
ضروری پوست را تامین و پوست را بازسازی و احیا می کند. البته به عالوه امتیازات دیگری مانند 
مغذی و رطوبت رسان بودن که پوستی یکدست و شفاف برای شما به ارمغان می آورد.
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اگرچه پوست مردان به خاطر ویژگی های متفاوت نسبت به پوست زنان نیاز به مراقبت 
کمتری دارد اما این مقاومت باال دلیل خوبی نیست که تا آخر عمر پوست تان را به 
حال خود رها کنید. حاال یا به علت باورهای اشتباه یا تصوری که شما از وقت گیر بودن 
مراقبت بیشتر از خود در ذهن تان دارید. در این صفحه ها محصوالت متنوع و 
محافظت کننده ای پیش روی شماست تا با کمک آنها بتوانید برای تمام عمر 
پوست صورت خود را سالم و صاف نگه دارید. البته با درنظر گرفتن این 
نکته که باید برای همیشه محصوالتی استفاده کنید که مخصوص 
آقایان و متناسب با جنس و ویژگی های پوست تان طراحی شده 
باشد.

شقایق جعفری 

بازسازی کنید
  آنتی ریدز لیراک 
این محصول حاوی غلظت باالیی از کمپلکس 
پروویتامین با اثرات بازسازنده است که موجب 
افزایش ساخت کالژن و ترمیم پوست می شود. 
در نتیجه پس از مصرف اثر پیشگیری و کاهش 
قابل رویت چروک و خطوط ریز کامال روی پوست 
قابل مشاهده است. خاصیت آبرسان و نرم کننده 
پوست را هم می توانید به امتیاز این محصول اضافه 
کنید. پس باتوجه به همه این ویژگی های مهم برای 
بازسازی و افزایش خاصیت ارتجاعی پوست خود 
و ارزیابی و رضایت 95درصدی مصرف کنندگان 
می توانید از اثرات ویژه آن بهره ببرید.

محکم کننده پوست 
  سرم فیرمینگ 

ریجنریشن
آقایان برای محافظت از سلول های پوست 
خود می توانند از سرم ددوسنس استفاده 

کنند چون فرموالسیون این محصول 
فاقد عطر و حاوی هیالورونیک اسید 

جهت بازسازی و رفع چروک است و در 
کنار مرطوب نگه داشتن موجب افزایش 
استحکام پوست می شود. این محصول 

برای خانم ها و آقایان با انواع پوست مناسب 
است و با جلوگیری از ایجاد چین و چروک 

و بروز پیری زودرس یا افتادگی پوست 
با اثر فوری روز و شب از جوانی و شادابی 

صورت شما مراقبت می کند. به صورت تان فرم دهید 
کرم ضدپیری قوی 
مراقبت کردن و رسیدگی به پوست به عنوان یک ضرورت برای جوانسازی 
صورت، ارتباطی با زن یا مرد بودن شما ندارد چه بسا گاهی پوست آقایان 
در معرض آسیب های بیشتری قرار دارد. بنابراین با مصرف کرم ضدپیری 
پالر ضمن بازسازی و ترمیم الیه های پوستی، با حذف سلول های مرده 
سطحی رنگ چهره را یکنواخت و پوست صورت خود را شفاف کنید. چون 
این محصول با ساختار سبک و جذب آسان، عالوه بر رفع چین و چروک به 
لیفتینگ و فرم دهندگی پوست شما هم کمک ویژه ای می کند.

به پوست تان انرژی بدهید
  امولسیون من اسپیس

محصولی غنی از ترکیبات گیاهی و مختص آقایان برای مراقبت از جوانی و التیام پوست 
بعد از اصالح صورت که با داشتن عصاره جو دوسر از قرمزی، تحریک و هرگونه التهاب 

پوستی جلوگیری می کند. امولسیون آبرسان کامفورت زون با رفع خستگی و انرژی 
بخشی، از پوست در برابر خشکی و آسیب های خارجی محافظت می کند. فرموالسیون 

این محصول غیرجوش زاست و با مصرف آن به خاطر ساختار سبک با جذب سریع 
هیچ گونه حس سنگینی یا چربی روی پوست باقی نخواهد ماند.
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ضدچروک فوق قوی
  فلویید پری می یم 

این محصول با تکنولوژی پیشرفته و چند کاره قوی ترین راه حل برای   
درمان عالیم پیری مانند چروک، خطوط و افتادگی، خستگی و التهاب 

پوست است. فلویید ضدچروک، التیام بخش و انرژی دهنده لیراک به عنوان 
یک کمپلکس انرژی برای رفع عالئم خستگی و تقویت فعالیت سلولی به کاهش 
چروک ها و سفت تر شدن پوست شما کمک کرده و بروز عالیم پیری را به تاخیر 

می اندازد. این محصول مناسب مردان باالی 35 سال با هر نوع پوست حتی حساس است 
تا صبح یا شب روی پوست تمیز صورت استفاده شود.

EspEcially for mEnویژه آقایان



قوی ترین جوان کننده گیاهی
   نوکسلنس آقایان

فلویید تخصصی آقایان نوکس قوی ترین فلویید 
ضدچروک، جوان کننده، انرژی بخش و  شفاف کننده 

پوست برگرفته از عصاره موثر گیاهان و درخت هاست که 
سلول های پوست را با هر بار استفاده عمیقا پاکسازی  و 
چروک ها را برطرف می کند. از طرفی تمام آقایان در هر 
سنی می توانند از این محصول استفاده کنند چون این 

محصول به سرعت جذب پوست شده و کوچک ترین 
چسبندگی روی آن ایجاد نمی کند به عالوه اینکه رایحه 

مردانه و بی نظیر برگرفته از چوب و ادویه های هندی 
استفاده از این محصول را بسیار دلچسب خواهد کرد.

متخصص رفع چروک های عمیق
   کرم ضدچروک قوی آقایان
هدیه ای از دل طبیعت برای آقایانی که به پوست خود اهمیت می دهند. محصولی قوی از ترکیب 
عصاره جینسینگ، عصاره درخت بلوط و توس و پپتید برنج برای رفع خطوط و چروک های عمیق 
که بعد از مدتی کوتاه به طور کامال محسوس از روی صورت پاک می شوند. کرم ضدچروک آکادمی 
در کنار دیگر امتیازهای خود به عنوان یک مرطوب کننده بی نظیر و تقویت کننده به استحکام 
پوست کمک کرده و از پوست در مقابل رادیکال های آزاد محافظت می کند. پس صبح و شب روی 
صورت و گردن با مالیمت ماساژ دهید.

منبع طراوت و شادابی 
   ژل آنتی فتیگ اکسپرس 

ویژگی های پوست آقایان با خانم ها متفاوت است و درنتیجه این گروه نیازمند 
محصوالت اختصاصی برای پوست خود هستند. پس برای اینکه درباره 

این محصول ویژه گینو بیشتر بدانید باید بگوییم که این ژل فاقد چربی و 
غیرچسبناک بوده و به آسانی جذب می شود و با استفاده از خواص مواد 

گیاهی آثار خستگی را ازبین می برد. پس اگر می خواهید از شر چین و چروک، 
خستگی و تیرگی پوست خالص شوید می توانید از این محصول با جذب 

آسان استفاده و از تاثیرات آن در جوانی صورت لذت ببرید.

ترمیم سریع پوست 
   کرم ضدچروک فیس دیفنس
این کرم مرطوب کننده و ضدچروک با ساختار الیت و سبک، حاوی 
آنتی اکسیدان ها و ضدآفتاب های بسیار قوی )ضد UVA ،UVB( جهت مقابله با 
مشکالت ناشی از آفتاب، استرس، آلودگی ها و خستگی در پوست آقایان است. 
محصولی از سری محصوالت مورد که با ترکیب انحصاری موجب ترمیم سریع، 
افزایش شفافیت و سفت شدن پوست می شود. پس از این کرم با فیلترهای 
ضدآفتاب به عنوان درمان تخصصی آقایان برای مرطوب نگه داشتن پوست و 
افزایش خاصیت ارتجاعی آن روی پوست تمیز صورت خود استفاده کنید.
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مشاور پوست و مو

30
استفاده از کرم 
یا سرم های 
ضدپیری 
با ساختار 
مغذی بعد از 
30سالگی برای 
شما ضرورت 
پیدا می کند 
تا بتوانید 
از شدت 
تخریب پوست 
جلوگیری 
و پیری آن 
را به تاخیر 
بیندازید

پوست مردان دیرتر پیر می شود 
اما...

اینکه پوست یکی از فاکتورهای 
اصلی زیبایی و جذابیت چهره 
هر فرد به حساب می آید یک 
حقیقت است پس نمی شود این 
را قبول داشت و برای مراقبت از 
آن کاری نکرد. پس مرد بودن 
شــما دلیلی بر رویین تن بودن تان نیست. حتی با وجود 
تفاوت هایی که با علم به آن می توان ثابت کرد که پوست شما 
مقاوم تر از پوست زنان در برابر آسیب های مختلف است اگر 

سیب سبز .  شماره 50186

با وجود همه تفاوت های فیزیکی و رفتاری، 
مراقبت کردن از پوست شــما مردان به 
پیچیدگی راه و روش های زنانه نیست تا 
جایی که به سادگی با رعایت چند نکته 
ریز به مرز جوانی و جذابیت می رسید. 
پس بهتر اســت تا پای رسیدگی 
کردن به پوست و مراقبت از آن به 
میان می آید، خودتان را به آن راه 
نزنید. همین امروز زمان خوبی برای 
شروع است تا بعد از سر و سامان دادن 
به ظاهر، برای بهبود کیفیت و جلوگیری از 
پیری پوست خود هم برنامه ریزی کنید. 
پس برای اینکه کمی اطالعات درباره شیوه 
مراقبت از پهناورتریــن ارگان بدن تان 
به دســت بیاورید با راهنمایی های دکتر 
مجید میرزاخانی به شما مردان می گوییم که 
چرا و چگونه باید از زیبایی و سالمت پوست 

خود محافظت کنید.
شقایق جعفری

همه نکات و مراقبت های الزم 
برای حفظ سالمت پوست مردان

کرم هایی
 که باید  برای 
همسرتان   بخرید

Beauty
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بخواهیم کمی بیشتر وارد جزئیات شویم باید بگوییم که 
پوست مردان به دلیل تولید کالژن بیشتر ضخیم تر از پوست 
خانم هاست و درست به همین دلیل عالئم پیری روی پوست 
مردان دیرتر از خانم ها ظاهر می شود. اما نکته اینجاست که 
مردان با کم توجهی و مراقبت نکردن از شادابی و جوانی 
پوست و از همه مهم تر تحت فشار استرس های محیطی، 
همزمان با خانم ها میزبان عالئم پیری روی پوست صورت 
خود می شوند. پوســت آقایان با قرار گرفتن در معرض 
آســیب هایی مانند آلودگی هوا، نور آفتاب و تعریق مدام 
رطوبت طبیعی خود را از دست داده و با بروز خشکی و تولید 
چربی بیشــتر، درنهایت کیفیت ظاهری خود را از دست 
می دهد. در آخر هم که شکست در مبارزه با همه این عوامل 
مخرب محیطی، موجب ظاهر شدن آثار افزایش سن روی 

پوست صورت می شود.

 
چه محصوالتی نیاز دارید؟  

برای سالمت و زیبایی پوست تان 
مبلغی را تعیین کنید چون برای 
مراقبت از آن به محصوالتی نیاز 
دارید که در برابر بیشتر آسیب ها 
از پوست شــما دفاع کند. از 
طرفی این محصــوالت باید 
کرم های تخصصی آقایان باشــد نه هر محصولی که در 
دسترس هست. در اینجا به شما خواهیم گفت که پوست 

شما برای سرزندگی به چه محصوالتی نیاز دارد. 
   ضدآفتاب: هرگز بدون استفاده از کرم ضدآفتاب خانه 
را ترک نکنید این مورد یکی از اساسی ترین نیازهای شما 
برای داشتن پوستی سالم و جوان است. برخالف تصوری 
که در ذهن دارید این روزها انــواع ضدآفتاب های بدون 
رنگ و چربی مخصوص شما تولید می شوند. از طرفی تاثیر 
انکارناپذیر آن در جلوگیری از پیری و حتی سرطان پوست 

را نباید نادیده گرفت.
   تونر یا ژل شست وشو: صورت شما باید دو بار در روز 
کامال شسته شود اما نه با صابون یا آب خالی بلکه با محلول 
یا ژل های مخصوص شست وشو که مناسب نوع پوست 
شماســت. یا حداقل می توانید با پاک کننده های صورت 

)تونر( پوست خود را تمیز و سپس آبکشی کنید.
   ژل یا فوم اصالح: اگر بدون محافظت یا ژل و کف کار 
اصالح صورت خود را انجام دهید رطوبت از پوست تان رفته 

و سطح آن کامال خشک و آسیب پذیر می شود.
   افترشیو و مرطوب کننده: اســتفاده از افترشیو 
بعد از اصالح مانند مصرف مرطوب کننده بعد از دوش 
گرفتن ضروری اســت. برای اینکه تمام الیه های مرده 
پوســت بعد از حمام و اصالح کردن برداشــته شده و 
پوست آماده خشک و چروک دار شدن است. پس برای 
مرطوب و بازسازی کردن الیه سطحی پوست حتما از 

مرطوب کننده و افترشیو استفاده کنید.
   الیه بردار: هر دو یا سه هفته یک بار پوست شما به 
یک الیه برداری اساسی نیاز دارد. پس برای خود حتما 
یک اسکراب مالیم و مردانه تهیه کنید و قبل از اصالح 
صورت مقدار مناسبی از آن را روی پوست تان قرار دهید 
و سپس اصالح کنید. با این کار هم الیه ای مرده به راحتی 

از پوست جدا و هم روند اصالح آسان تر انجام می شود.
   کرم دور چشــم: باتوجه به مراقبت نکردن های 
مداوم شما از پوســت باید منتظر بروز چروک های ریز 
و درشت به ویژه در اطراف چشم ها باشید، چون پوست 
اطراف چشم نازک است و بعد از خشک شدن جزء اولین 
نقاطی از صورت است که دچار پیری و چروک می شود. 
پس برای پیشــگیری از این اتفاق استفاده از کرم های 
دور چشــم تخصصی آقایان که این روزها تنوع زیادی 
هم دارد را بین محصوالت و ملزومات مراقبت از پوست 

خود قرار دهید.
   کرم های ترمیم کننده و ضدپیری: استفاده از کرم یا 
سرم های ضدپیری با ساختار مغذی بعد از 30سالگی برای 
شما ضرورت پیدا می کند تا بتوانید از شدت تخریب پوست 
جلوگیری و پیری آن را به تاخیــر بیندازید. این کرم ها با 
تحریک نوسازی سلول های پوست، پوست شما را جوان 

و شاداب نگه می دارد.

با این اشتباهات زود پیر می شوید   
باتوجه به اینکه شما بیشتر ســاعت های روز را خارج از 
منزل در معرض آســیب های محیطی قرار دارید بدون 
عینک آفتابی، کاله و ضدآفتاب در طول روز و در فصول 
مختلف در معرض نور و اشعه خورشید قرار نگیرید. اگر 
همین حاال روبه روی آینه به صورت تان نگاهی بیندازید، 
می توانید لک و خطوط ناشی از همین اشتباه خود را به 

وضوح مشاهده کنید.
   برای خرید و انتخاب محصوالت بهداشتی از ژل اصالح 
تا مرطوب کننده و ضدآفتاب سراغ محصوالت نامرغوب و 
بی کیفیت نباشید. چه چیزی مهم تر از سالمت پوست 
شــما پس کمی هزینه کنید و با کسب اطالعات سراغ 

گزینه های مناسب بروید.
   شما در تمام طول عمر خود صدها بار صورت خود را 
اصالح خواهید کرد پس تیغ یا ریش تراش هایی که کند 
یا بی کیفیت هستند را همین حاال دور بیندازید. این ابزار 

به راحتی پوست شــما را زخم، خشک و 
ملتهب خواهد کرد.

   دستگاه ریش تراش یا تیغ های مصرفی 
شما نباید در محیط حمام رها شود، چون 
در فضای مرطوب آن باکتری ها و قارچ ها 
رشــد می کنند و باعث عفونت پوســتی 
می شوند. بهتر اســت آنها را در قفسه ای 

خشک و بهداشتی نگهداری کنید.
   هیچ وقت وسایل شخصی خود را که مستقیما 
با پوست تان در ارتباط است با دیگران به اشتراک 
نگذارید. گاهی یک زخم یا بیماری پوستی ساده هم 

شما را تا مدت ها به دردسر می اندازد.

 
این نسخه ها را امتحان کنید

   ورزش کنید: تمریــن و فعالیت های ورزش 
به طور طبیعی سوخت و ساز و تعریق بدن شما را 
افزایش می دهد و در پی آن تمام سموم داخل بدن 
خارج می شود. درنتیجه موجب افزایش تولید کالژن 
و جریان خون در سطح پوست و توزیع مواد مغذی 
به سلول های پوستی می شــود. از طرفی مطمئن 
باشــید ورزش برای کاهش جوش های پوستی و 
مبارزه با عالیم پیری بسیار مفید است. پس ورزش 
کردن را در اولویت برنامه مراقبت از پوســت خود 

قرار دهید.
   نوشیدن آب و رژیم متعادل: باید با تغییراتی 
کوچک رژیم غذایی خود را به سمت نوشیدن آب 
فراوان و مصرف میوه ها و سبزیجات ببرید، چون با 
این روش به طور طبیعی رطوبت پوست صورت تان 
تامین و شادابی آن دوچندان می شود. اما از سویی 
دیگر باید با متعادل کردن رژیم غذایی خود مصرف 
چربی، سرخ کردنی ها و نوشابه را به حداقل برسانید.

   بخور بدهید: تعجب نکنید بخور دادن پوست 
تنها مختص خانم ها نیست! چون منافذ پوست شما 
هم هر از گاهی نیاز به پاکسازی عمقی دارد در غیر 
این صورت جوش های سرسیاه، آکنه و موهای زیر 
پوستی سالمت و زیبایی صورت تان را تحت تاثیر قرار 
می دهد. بخور دادن به راحتی جریان خون را تسریع 
و پوست را از عمق پاک می کند. بخور گیاهانی مانند 
اسطوخودوس، چای سبز، بابونه و نعناع برای شما 

بسیار مناسب است.
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دو بیماری در افراد وجود دارد که هر کدام در گذشته به شیوه های سنتی درمان می شدند؛ فیستول و کیست 
مویی بیماری هایی هستند که شیوه های سنتی درمان برای  آنها عاری از مشکالت نبودند. یکی از مهم ترین 
مشکالت این نوع از درمان ها دوره نقاهت طوالنی مدت بود اما امروزه با دو روش نوین این دو بیماری قابل 
درمان هستند. در ادامه دکتر رضا ابراهیمی نیا، متخصص جراحی و فوق تخصص الپاراسکوپی، در مورد این 

دو روش درمانی یعنی VAAFT  و EPSIT و مزیت های آنها توضیحاتی می دهد. 

ین دوره نقاهت   چطور با کوتاه تر
این مشکالت را درمان کنیم؟!

بهترین روش درمان برای فیستول و کیست مویی چه روشی است؟

روش جدیدی که امروزه توسط یک جراح کولورکتال ایتالیایی ابداع شده است، 
با استفاده از دوربین این اعمال جراحی را انجام می دهند که این روش VAAFT نام 
دارد. در این نوع جراحی نیازی به برش یا جراحی باز نیست.

دکتررضاابراهیمینیا
متخصصجراحیوفوقتخصص

الپاراسکوپی
شماره نظام پزشکي: 31887

فیستول چیست؟
به طور کلــی فیســتول در نتیجه  یک اتصــال غیرنرمال میــان دو ارگان 
 یا دو ســطح و بافت بدن به وجود می آید. در فیســتول مقعــد این اتصال
 بین دیواره  مخاطی درون کانال مقعد و پوست نزدیک مقعد ایجاد می شود 
که به شکل یک تونل کوچک باریک غیرطبیعی در پایان راست روده ظاهر 

خواهد شد که به سطح خارجی پوست باز می شود. 

 چرا فیستول به وجود می آید؟
در واقع فیســتول ناحیه مقعدی می تواند در نتیجه یک آبسه دور مقعدی 
ایجاد شود که دردناک است. افرادی که به آبســه مقعدی مبتال می شوند 
ممکن است از هر 4 نفر 2 نفرشان در ناحیه مقعد دچار فیستول شوند. گاهی 
اوقات آبسه خود به  خود تخلیه می شود و چرک خارج می شود اما در مواقعی 
که آبسه به طور خود به خود تخلیه نمی شود، تنها روش قطعی درمان، برش 

دادن آبسه و تخلیه آن است.
  

عالئم این مشکل چیست؟
از عالئم درد ناحیه مقعدی وجود ترشح در ناحیه دور مقعد که از یک سوراخ 

این ترشحات خارج می شود.
 اگر فیستول مقعد به موقع درمان نشود، چه 

عوارضی به دنبال دارد؟ 
منجر به ایجاد فیستول های متعدد می شود و حتی طول فیستول بلندتر شده 
و متعاقبا جراحی وسیع تری را بیمار متحمل می شود و طول درمان بیماری 
بیشتر خواهد شد. فیستول ها عفونی هستند و اگر درمان نشوند عفونت به 

دیگر نقاط بدن سرایت می کند. 

 برای درمان فیستول چه باید کرد؟
در روش های مرسوم قدیم یا فیستول به طور کامل برداشته می شد یا روی آن باز 

و تمیز شده و اجازه داده می شد تا بسته شود. اما این روش خالی از معایب نبود. 
از معایب این روش: 

1-صدمه به اسفنکتر مقعدی که باعث بی اختیاری می شود.
2-عود مجدد

3-زمان طوالنی برای جوش خوردن
4- پانسمان های متعدد و طوالنی و توام با درد

5-درد زیاد در این ناحیه
6-عدم بازگشت به کار و فعالیت های روزمره بعد از چندین هفته یا ماه

 بهترین روش برای درمان فیستول چه روشی است، چرا؟
روش جدیدی که امروزه توسط یک جراح کولورکتال ایتالیایی ابداع شده است، 
 VAAFT با استفاده از دوربین این اعمال جراحی را انجام می دهند که این روش
نام دارد. در این نوع جراحی نیازی به برش یا جراحی باز نیست. در روش درمانی 
VAAFT دوربین وارد مسیر فیستول شده و با تخریب مسیر فیستول اجازه جوش 

خوردن و بسته شدن فیستول داده می شود.
 چرا امروزه روش VAAFT بیشتر مورد تایید است؟

چون مزیت های بیشتری را نسبت به جراحی باز دارد. ازجمله این مزایا: 
1-عدم برش جراحی

2-عدم صدمه زدن به اسفنکر مقعدی
3-درد کمتر

4-عدم نیاز به پانسمان های دردناک و طوالنی مدت
5-بازگشت زودتر به فعالیت های اجتماعی

6- میزان عود کمتر

کیست های مویی یا  سینوس 
پیلومیندال چطور درمان می شود؟

کیســت مویی درواقع کیســت عفونی است که در 
سال های بعد از بلوغ با ورود مو به داخل کیست ایجاد 
عفونت کرده که با درد، قرمزی و تورم در ناحیه بین 
چین دو باسن در ناحیه پشــت ظاهر می شود. برای 
درمان بعد از رفع عفونت، برداشــتن کیست است 
که جای آن باز گذاشــته تا خود بــه خود در عرض 
چند ماه بسته شــود یا به صورت روش های مختلف 
بسته می شود که البته برش بزرگ بوده و امکان عود 

بیشتر است. در روش جدید که به نام EPSIT است از 
دوربین استفاده کرده، برش در حدود 0/5سانتی متر 

داده می شود. 
 از مزایای این روش در واقع: 

1-برش وجود ندارد
2-پانسمان های وسیع و دردناک ندارد

3-در عرض چند هفته بسته می شود
4-بیمار درد ندارد

5-خیلی زود سر کار برمی گردد
6-میزان عود کمتر است
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