یکشنبه  25آذر ماه
بوسیدن این قسمت از
صورت کودک ممنوع
نــوزاد و کودک خردســال
شــما در مرحله ی مهمی از
رشــد قرار دارد برای همین
هر بی دقتــی در مراقبت از
او عوارض جــدی به دنبال
خواهد داشــت  ،بوســیدن
کودک هم یکــی از این بی
دقتی هاست.
بــه گزارش بهداشــت نیوز
بارهــا و بارهــا در مــورد
بوسیدن نوزادان هشدارهای
از سوی متخصصان داده شده
اســت و برای شفاف سازی
این هشــدارها علت نیز بیان
شــده اما چقدر به آن اهمیت
می دهیــم ؟ از نوزادی که با
بوســه از دچــار آنفوالنزا و
مرگ شد تا نوزاد دیگری که
تا آخر عمــر به بیماری ایدز
مبتال گشــت تنها مواردی از
عوارض بوسیدن کودکان کم
سن و سال است ؛ در ادامه ی
بحث خطرات بوسیدن نوزاد
و کودکان خردســال یکی از
متخصصان دندان پزشــکی
در مــورد تاثیــرات مخرب
این رفتــار روی دندان ها و
ســامت دهان گفت  .دکتر
ریچارد مارکــس به والدین
در مورد فــوت کردن غذا و
استفاده از کارد و چنگال بچه
ها به طور مشترک هشدار می
دهد و تاکیــد می کند که از
بوســیدن لب نوزاد و کودک
خودداری کنند.
دیوید بکهــام ،کتی پرایس
و اولیویا وایلد تنها ســه پدر
و مادری هستند که به خاطر
بوســه به لب کودکانشــان،
مورد انتقاد قــرار گرفته اند.
حاال بحث در حوزه بهداشت
و درمان قــرار گرفته و یک
دندان پزشــک بــا نگرانی
در مورد بوســیدن لب های
کودک وارد بحث شده است
به خصــوص اگر دندان های
کــودک هنوز رشــد نکرده
باشند.
براســاس اظهــارات دکتر
ریچــارد مارکــس ،دندان
پزشک مشــهور  ،دندان های
بچه قــادر به مبارزه با اثرات
مخرب باکتری ها نیســتند و
این باعث می شــود نسبت به
عفونت آسیب پذیر شوند.
دکتر مارکس مســتقال بیان
کــرد :دندان هــای کودکان
نســبت به جوانــان عاج و
مینــای متفاوتی دارد  ،مینای
دندان کودکان بســیار نازک
اســت و به انــدازه مینای
بزرگ ســاالن قوی نیست ،
بنابراین به احتمــال زیاد با
هرگونه تمــاس با باکتری ها
خیلی زود می پوسد ».
او هشــدار می دهد والدین
باید مراقــب انتقــال بزاق
دهنشــان به دهــان کودک
باشــند چون باکتــری های
اســترپتکوس از بزرگســال
به کودک منتقل می شــود .
این باکتری باعث پوســیدگی
دندان بچه می شــود و روی
بافت و زبان بچــه تاثیر می
گــذارد حتی قبــل از اینکه
دندان رشــد کند ؛ بنابر گفته
دکتــر مارکــس بچــه ها با
این رفتار اشــتباه بزرگترها
می توانند آنفوالنزا  ،ســرما
خوردگــی  ،ویــروس هایی
مثل تب خال بگیرند.
او همچنیــن توصیه می کند
والدین تــاش کنند کارد و
چنگال و قاشــق را با فرزند
خود مشترک اســتفاده نکنند
غذایشــان را فوت نکنند و یا
لبهای آن ها را نبوســند .او
اضافه می کند »:کودک را به
طور مرتب به دندان پزشکی
ببر ید
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کم کالری ترین میوه ها و سبزیجات را بشناسید
کالری مواد غذایی ،انرژی مــورد نیاز بدن برای انجام فعالیتهای روزمره را فراهم
میکند؛ از اســتراحت و انجام فعالیتهای بدنــی گرفته تا انرژی الزم برای گوارش
غذایی که میخوریم.
کالری مواد غذایی ،انرژی مــورد نیاز بدن برای انجام فعالیتهای روزمره را فراهم
میکند؛ از اســتراحت و انجام فعالیتهای بدنــی گرفته تا انرژی الزم برای گوارش
غذایی کــه میخوریم.گرچه کالری منفی واقعیت ندارد اما غذاهایی که کالری کمی
دارند ،درواقع کمتر از مقدار مورد انتظار ما انرژی تولید میکنند.
بــه این دلیل که بدن بــرای هضم این غذاها نیز انرژی مصــرف میکند.اگر تالش
میکنیــد تا میزان کالری ورودی بدنتان را کاهش دهید ،خوردن غذاهای کم کالری
برای مثال بعضی از میوهها و ســبزیجات ،روشی راحت برای دسترسی به این هدف
است.
در ادامه با چند ماده غذایی آشــنا میشوید که تقریبا میزان کالری آنها صفر است.
 .1سیب
ســیب یکی از میوههای بســیار مغذی و البته محبوب است که همیشه در هر فصلی
از سال و در خانه همه ما پیدا میشــود.یک فنجان سیب خردشده معادل  ۱۲۵گرم،
در حــدود  ۵۷کالری و تقریبا  ۳گرم فیبر غذایی دارد.از آنجایی که بدن شــما برای
گوارش ســیب به انرژی نیاز دارد ،کالری میانگین فراهمشده توسط این میوه ،بسیار
کمتر از آن مقداری است که گزارش میشود.
 .2چغندر
چغندر ،ریشهای خوراکی است که در رنگهای بنفش و قرمز تیره وجود دارد.یکی
از مهمترین خواص چغندر که در تحقیقات فراوانی بررســی شده و به اثبات رسیده
است ،تاثیر آن در کاهش فشار خون است.یک فنجان چغندر یعنی  ۱۳۶گرم ،فقط ۵۹
کالری دارد و  ۱۳درصد از نیاز روزانه به پتاسیم را فراهم میکند.
 .3بروکلی
کلم بروکلی یکی از مغذیترین و غنیترین ســبزیجات از نظر انواع مواد غذایی و
معدنی مورد نیاز است.این ســبزی از خانواده کلم است و بهدلیل خواص بینظیری
که دارد ،میتواند با بیماریهایی مثل ســرطان مقابلــه کند.یک فنجان یعنی  ۹۱گرم
بروکلــی ،فقط  ۳۱کالری دارد و بیــش از  ۱۰۰درصد از نیاز روزانه بدن به ویتامین

 Cرا تامین میکند.
 .4هویج
بیشــتر افراد میدانند که هویج ســبب تقویت بینایی میشــود ،چون مقدار زیادی
بتاکاروتــن دارد که در بدن به ویتامین  Aتبدیل میشــود و دریافت این ویتامین به
میزان کافی ،برای قوه بینایــی ضرورت دارد.یک فنجان یا  ۱۲۸گرم هویج ،فقط ۵۳
کالــری دارد و بیش از  ۴۰۰درصد از نیاز روزانه به ویتامین  Aرا تامین میکند.
 .5گل کلم
گل کلم غالبا به رنگ ســفید اســت و برگهای ســبز دارد .انواع کمیابتر آن به
رنگهای بنفش ،نارنجی و زرد هم وجود دارد.در ســالهای اخیر بهعنوان جایگزینی
برای ســبزیجات با کربوهیدارت باال یا غالت ،مورد توجه قرار گرفته اســت .یک
فنجــان یا  ۱۰۰گرم گل کلم  ۲۵کالری و فقط  ۵گرم کربوهیدرات دارد.
 .6کرفس
کرفس یکی از مشــهورترین مواد غذایی کمکالری است .ساقههای بلند و سبزرنگ
آن ،دارای فیبرهای نامحلول است که در بدن هضم نمیشود و به همین دلیل ،کالری
تولیــد نمیکند.عالوهبر این ،کرفس مقدار زیــادی آب دارد و به همین دلیل طبیعتا
کالــری کمتری دارد.در یک فنجان یا  ۱۱۰گرم کرفس خرد شــده ،فقط  ۱۸کالری
انرژی وجود دارد.
 .7خیار
خیار یکی از ســبزیجات پراستفادهای است که در هر ساالدی پیدا میشود .از خیار
همراه با میوهها و ســبزیهای دیگر برای تهیه آبهای طعمدار نیز استفاده میکنند.
ازآنجاییکه بیشتر خیار از آب تشکیل شده ،کالری بسیار کمی دارد .یک فنجان خیار
یا  ۵۲گرم از آن ،فقط  ۸کالری دارد.
 .8گریپفروت
گریپ فروت یکی از لذیذترین و مفیدترین میوهها در بین مرکبات اســت .این میوه
را به تنهایی میتوان اســتفاده کرد ،ولی در تهیه ساالدها و غذاها ممکن است ،مورد
اســتفاده قرار بگیرد.برخی عناصر موجود در گریپفروت ،به کاهش سطح کلسترول
و افزایش متابولیسم بدن کمک میکند .نصف یک گریپفروت معادل  ۱۲۳گرم۵۲ ،
کالری دارد.

کمتر حمام کنید به نفع شما است
وقتی کســی می گوید هر روز حمام نمی کند شاید به
نظر خیلی ها عجیب بیاید ،اما آیا واقعا الزم است هر روز
دوش بگیریم؟ بررســی های علمی نشان داده که روزانه
حمام کردن ،آن طور هم که فکر می کنیم کار درســتی
نیســت .این مطلب را بخوانید تا بفهمید چرا کمتر حمام
کردن به نفع شماست.
زیاد حمام کردن و زدن زیاد صابون به پوســت خوب
نیست ،ولی به ســختی می توان افراد را متقاعد کرد که
از صابون باید زمانی اســتفاده کنند که واقعا الزم است.
صابون چربی پوســت را از بین می برد .در نتیجه پوست
شما خشک شــده و بافت زبر و خشنی پیدا می کند .از
صابون باید در نواحی خاصی استفاده کرد ،مانند کشاله

ران ،زیربغل ،و کف پاها .پوست ما قابلیت شگفت انگیزی
برای تمیز کردن خودش دارد.
بیشتر چیزهایی که امروزه برای سالمتی و سبک زندگی
ارائه می شــوند ،برای اثبات ادعای شان پشتوانه علمی
چندانی ندارند .اکنون برای تان توضیح می دهیم که چرا
عادت روزانه حمام کردن ،عادت چندان درستی نیست.
* الیه بیرونی پوست شما از سلول های مرده ای تشکیل
شده است که از الیه های زیرین محافظت می کند.
* الیه بیرونی پوست توسط چربی ها یا لیپیدها حفظ می
شود که مسئول حفظ رطوبت پوست هستند.
* زمانی که به حمام می روید و پوست تان را می سابید،
این الیه چربی را از روی پوست تان جدا می کنید.

* هر چه بیشــتر دوش بگیرید ،آسیب بیشتری به الیه
بیرونی پوست وارد می کنید.
* زیاد حمام کردن مانع رشــد باکتری های مفید روی
پوســت تان می شــود .این باکتری هــای خوب برای
محافظت از پوست و بدن در برابر عفونت ها الزم هستند.
بنابراین روزانه حمام کردن ،چربی طبیعی پوست را از بین
می برد ،در نتیجه پوست خشک شده و بیشتر در معرض
تحریک و التهاب قرار می گیرد .حمام کردن مفرط ،یعنی
فرسایش زیاد پوست.
پوست شــما می تواند خودش را تمیز کند و کارهای
زیاد وجود دارد که می توانید انجام دهید تا جوری به نظر
برسید که انگار همین االن از زیر دوش بیرون آمده اید!

درمان پارکینسون و آلزایمر با تکنولوژی تحریکات مغزی

رئیــس هفتمین کنگــره علوم اعصاب
پایــه و بالین ،گفت :امروزه با اســتفاده
از تکنولوژی تحریکات مغزی ،میتوان
بیمــاری هایی همچون پارکینســون و
آلزایمر را درمان کرد.
به گزارش بهداشــت نیوز :محمدتقی
جغتایی ،در آســتانه برگــزاری هفتمین
کنگــره علــوم اعصاب پایــه و بالین،
اظهارداشت :هدف از برگزاری این کنگره
ایجاد پل ارتباطی میان محققین علوم پایه
و علوم بالینی است .در واقع ،مباحثی که

در این کنگره مطرح خواهد شد ،اقداماتی
ست که به مراحل کاربردی رسیده است.
وی با اشاره به موضوعات مورد بحث
در کنگره امســال ،گفت :اســتفاده از
تکنولوژی تحریکات مغزی برای درمان
بیماری ها ،از جمله موضوعاتی اســت
که مطرح می شود ،زیرا ،این تکنولوژی
تحریکات ســطحی و عمقی مغز بوده و
عمدتا برای درمان بیماری ها رایج مانند
پارکسینون و وسواس استفاده می شود.
جغتایی ادامه داد :تکنولوژی تحریکات

مغزی در اعتیــاد و بیماری صرع نیز می
تواند کاربرد داشــته باشد و امروزه می
توان بیماریهایی مانند پارکینســون و
آلزیمر را از این طریق تشخیص داد.
جغتایی افزود :ســلول هــای بنیادی
عصبی ،صرع ،اختالالت تکاملی ،نقشــه
برداری مغز ،رشــد و تکامل کودکان،
فلســفه ذهن ،علوم اعصاب شــناختی،
عصب زبان شناسی و توانبخشی عصبی،
از دیگر محورهای مورد بحث در هفتمین
کنگره علوم اعصاب پایه و بالین است.

وی اظهارداشــت 800 :مقالــه در این
کنگره بصورت سخنرانی و پوستر ارائه
میشــود که مقاالت و تــازه های علمی
این کنگره برای متخصصان نورولوژی،
جراحان مغز و اعصاب ،روانپزشــکان،
متخصصان علوم اعصــاب ،فیزیولوژی
آناتومــی ،رادیولــوژی ،ایمونولوژی،
روانشناســان و متخصصان حوزه های
مربوط به مهندســی مانند برق ،مکانیک،
مهندسی پزشکی و فیزیک قابل استفاده
خواهد بود.

سطح کلسترول خون را با راههای خانگی ،کنترل کنید
با افزایش کلســترول بد یا همان ال دی ال بســیاری از
سیســتم های حیاتی بدن از بین می روند .عوارض ناشی
از کلســترول بد اغلب واضح نیستند و بنابراین می توانند
تهدیدکننده زندگی باشند.
در این میــان درمان های متنوع خانگــی برای کاهش
کلسترول بد پیشنهاد شده اند:آب سیب ،جعفری و اسفناج:
این آب میوه مخلوط با سبزیجات برای کاهش کلسترول
ی ها از بدن موثر است.
باال و دفع ســاده و ســریع چرب 
ن ها و مواد معدنی است
ترکیبات آن سرشار از انواع ویتامی 
ی های زیاد،
که عالوه بر خالص کردن شــما از شر چرب 
باعث تقویت بدنتان نیز میشود 4 .عدد سیب را به همراه
یک برگ اســفناج و چند برگ جعفری میکس کرده و هر
روز یک لیوان از این نوشیدنی ضد کلسترول میل کنید.
آب کلم با سیر :نوشیدنی کلم و سیر به دفع مازاد چربی و
کلسترول بدن خون کمک می کند .روزانه یک فنجان از این
نوشیدنی پرخاصیت میل کنید تا کلسترول خونتان از بین

برود .البته توصیه میکنیم در مصرف نوشیدنی کلم زیاده
ی تواند
روی نکنید چون مصرف زیاد و طوالنیمدت کلم م 
باعث حساس شدن غده تیروئید شود.
آب زنجبیل و آناناس :این ترکیب نقش مهمی در ســم
زدایی بدن و تحریک متابولیسم دارد و میزان جذب لیپیدها
در شریان ها را کاهش می دهد .سه تکه آناناس را به همراه
ســه فنجان آب و یک قاشق غذاخوری زنجبیل رنده شده
ترکیب کنید و آن را حداقل سه بار در هفته به رژیم غذایی
تان اضافه کنید تا شاهد کاهش کلسترول ال دی ل باشید.
کنجد ،ســیب و جو :این ترکیب به منظور کاهش میزان
کلســترول و تری گلیسیرید و پاکسازی شریان ها کاربرد
دارد و سرشــار از فیبر ،ویتامین هــا و مواد معدنی برای
بهبود فرایند هضم و حفظ سالمت قلب است .یک قاشق
غذاخوری کنجد را به همــراه یک فنجان آب ،یک عدد
ســیب و دو قاشق غذاخوری جو میکس کنید و  30دقیقه
قبل از صبحانه برای  3بار در هفته میل نمایید.

سیر و لیمو :هر دو گزینه حاوی آنتی اکسیدان هایی هستند
که به حذف چربی از شــریان ها کمک می کنند .مصرف
این ترکیب منجر به پاکسازی خون و کاهش خطر ابتال به
بیماری های ناشی از التهاب می شوند .چند حبه سیر را به
صورت رنده شده با یک دوم فنجان آب لیمو مخلوط کنید
و هر روز صبح به مدت  3هفته از آن مصرف نمایید.

حفظ طراوت و شــادابی پوســت و
جلوگیــری از پیر و چروکیده شــدن
آن دغدغه هرکســی اســت .عالوه بر
محصــوالت زیبایی که بــه صورت
موضعی از پوســت مراقبــت می کنند
برخی نوشیدنی ها با خواص منحصر به
فردشان به پوست طراوت و شادابی می
دهند.
حفظ طراوت و شــادابی پوســت و
جلوگیــری از پیر و چروکیده شــدن
آن دغدغه هرکســی اســت .عالوه بر
محصــوالت زیبایی که بــه صورت
موضعی از پوســت مراقبــت می کنند
برخی نوشیدنی ها با خواص منحصر به
فردشان به پوست طراوت و شادابی می
دهند.
«حســین ایمانی» متخصص تغذیه و
رژیمدرمانی گفت« :برای داشتن پوستی

بدون چــروک و با قدرت کشســانی
مناســب باید به انــدازه کافی در طول
روز آب بنوشــید .نوشــیدن کم آب
باعث خشــکی و چروکیدگی پوست و
مصرف بیــش از حد آب باعث کاهش
میزان سدیم خون میشود که عوارضی
مانند تهوع ،سردرد و گرفتگی عضالت
خواهد داشت».
عضــو هیئتعلمی دانشــگاه تهران با
اشــاره به اینکه بســیاری از افراد در
طول روز به محض تشنه شدن به جای
آب چای یــا قهوه مینوشــند گفت:
«این باورنــد که این نوشــیدنیها در
عیــن از بین بردن حس تشــنگی برای
پوستشان هم مفید است .گرچه این نوع
نوشــیدنیها به رفع نیاز بدن به مایعات
کمک میکنند ،اما نوشیدنیهای حاوی
کافیین در صورتی که بیش از  5فنجان

با این دارو آلزایمر را به زانو در
بیاورید

متخصصان در مســیر تحقیقات خود برای درمان آلزایمر به نتایج
مفید و اثربخش یک دارو پی بردند.
به گزارش بهداشت نیوز :بیماری آلزایمر یکی از رایجترین انواع
زوال عقلی اســت که حدود  ۵.۷میلیون نفــر در آمریکا و ۴۶.۸
میلیون نفر از مردم جهان به این بیماری مبتال هســتند.
این بیماری با عالئمی از قبیل از بین رفتن قدرت حافظه ،ناتوانی
در حل مشکالت و احســاس گیجی همراه است .در حال حاضر،
درمانهای رایج برای آلزایمر بر کاهش روند پیشــرفت برخی از
عالئم آن و کنترل تاثیر آن روی وضعیت رفتاری و روانی متمرکز
است.
در این بررســی جدید گروهی از متخصصان انگلیسی دریافتند
دارویــی که تاکنون برای درمان بیماری کبد مورد اســتفاده بوده
میتوانــد به مقابله با بیماری آلزایمر نیز کمک کند.
پیش از این نتایج مطالعات نشــان داده داروی «اورسودوکســی
کولیک اسید» که در درمان بیماری کبدی تجویز میشود ،میتواند
روند پیشرفت بیماری پارکینســون را متوقف کند .در این مطالعه
مشخص شد این دارو عملکرد میتوکندری را در برخی مبتالیان به
بیماری پارکینسون بهبود میدهد.
میتوکندری انرژی مورد نیاز ســلولها برای رشد و تقسیم شدن
را تامین میکند.
در بیمــاری آلزایمــر ،عملکرد نامطلــوب میتوکندری میتواند
فاکتــور موثری باشــد و ظاهرا این تغییرات حتــی پیش از آنکه
پالکهای پروتئینی سمی در مغز انباشته شود ،رخ میدهد.
محققان انگلیســی با توجه به این شــرایط تصمیم گرفتند تاثیر
داروی اورسودوکســی کولیک اســید را برای مقابله با مشــکل
عملکرد نامطلوب میتوکندری در مبتالیان به آلزایمر مورد بررســی
قرار دهند.
به گزارش مدیکال نیوز تودی ،آنها با استفاده از بافتهای جمع
آوری شــده از بیماران مبتال به آلزایمر مشاهده کردند که داروی
موجود در درمــان بیماری کبد میتواند عملکرد میتوکندری را در
بیماری آلزایمر نیز بهبود بخشد.

ارتباط ابتال به عفونت در جوانی و
بیماری روانی

محققان دریافتند عفونت
در دوره کودکــی یــا
نوجوانی فرد را در ابتال
به مشکالت سالمت روان
آسیب پذیر می کند.
محققــان دانشــگاه
آرهــوس دانمــارک
دریافتند کودکانی که به
دلیل عفونت بستری می شــوند  ۸۴درصد بیشتر با ریسک ابتال به
اختالل روانی و  ۴۲درصد بیشــتر با ریسک باال تجویز دارو برای
درمان اختالل شان روبرو هستند.
دکتر «اوله کوهلر فرزبرگ» ،سرپرســت تیم پژوهش ،در این باره
می گوید« :ارتباط عفونت با اختالالت روانی در مغز در حال رشد
نشــان می دهد که بین بدن و مغز ارتباط تنگاتنگی وجود دارد».
یافته ها نشــان داد این ریسک در مورد عفونت های شدیدتر که
نیاز به بســتری شدن در بیمارســتان دارد بیشتر است .اما عفونت
های با شــدت کمتر هم که با دارو درمان می شــوند با افزایش
ریسک اختالالت روانی مرتبط هستند.
به گفته وی« ،اگرچه این مســئله می تواند ناشی از دالیل دیگری
نیز باشــد به عنوان مثال برخی افراد بــه لحاظ ژنتیکی در معرض
ریســک باال ابتال به عفونت های بیشتر و اختالالت روانی هستند».
بــه گفته محققان ،عفونت های مکرر الزاما به بدن یا مغز آســیب
نمی رســانند .در حقیقت ،عفونت ها برای رشــد سیســتم ایمنی
ضروری هســتند .اما در مورد برخی افــراد ،عفونت می تواند بر
مغز تاثیر گذارد و منجر به آســیب طوالنی مدت شود ،اگرچه این
اتفاق نادر است.
در این مطالعه ،محققــان داده های بیش از یک میلیون دانمارکی
را بین ســال های  ۱۹۹۵و  ۲۰۱۲بررسی کردند .از بین این افراد،
حدود  ۴درصد به خاطر اختالل روانی در بیمارستان بستری شده
بودند و بیش از  ۵درصد به خاطر درمان شرایط شان دارو مصرف
می کردند.
تیم تحقیق دریافت عفونت های درمان شــده با دارو ،بخصوص
آنتی بیوتیک ،با افزایش ریســک بیماری روانی مرتبط بود .میزان
این ریســک براساس نوع اختالل روانی متفاوت بود .عفونت های
باکتریایی با باالترین میزان ریسک همراه بودند.
به گفته محققان ،شــایع ترین اختــاالت روانی مرتبط با بیماری
های عفونی شــامل اســکیزوفرنی ،اختالل اجباری-وسواســی،
اختالالت شــخصیتی و رفتاری ،اوتیســم ،اختالل بیش فعالی ،و
تیک های عصبی هستند.

با این روغن دهانتان را خوشبو کنید

این نوشیدنی پیری پوست را به تاخیر می اندازد
در طول روز مصرف شوند اضطرابزا
هســتند و نهتنها برای پوست بلکه برای
قلب مضرنــد .چای و بهخصوص چای
سبز حاوی آنتیاکسیدان است و همانند
دیگر دمنوشهــای گیاهی اگر به اندازه
مصرف شود میتواند در زیبایی پوست
تاثیر مثبت داشته باشد».
ایمانــی کفیــر را یکــی از بهترین
نوشیدنیها برای زیبایی پوست برشمرد
و ادامــه داد« :کفیــر بــا تنظیم کردن
باکتریهای داخل دستگاه گوارش و کبد
و ایجاد سالمت بیشتر در آنها و با داشتن
مواد معدنی کمیابی مانند بیوتین باعث
بهبود ســامت و زیبایی پوست خواهد
شد .برای دیدن این تغییر ،هر شب یک
لیوان کفیر را قبل از خواب بنوشــید و
پس از یک ماه پوســت خود را با قبل
مقایسه کنید .همچنین با استفاده از کفیر
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بهعنوان ماسک میتوانید پوستی شفاف
و بدون لک داشته باشید .برای این کار
 2قاشق غذاخوری کفیر را با یک قاشق
چایخوری روغن بادام تلخ مخلوط کنید
و هر شب روی پوســتتان بزنید و پس
از 20دقیقه صورت خود را بشویید».
در پایان به ضرورت مصرف اسیدهای
چرب ضروری برای زیبا و ســالم بودن
پوست تاکید کرد و گفت« :پوست برای
زیبا و سالم بودن غیر از آب و رطوبت
کافی به اســیدهای چرب ضروری هم
نیــاز دارد .مصرف اســیدهای چرب
امگا 3و امگا 6میتواند تا حد زیادی به
کشسانی پوست کمک کند اما برخالف
تصور بســیاری از افراد نقشی در رفع
کبودی زیر چشم ندارد .درضمن پوست
نهتنها به رطوبترســانی درونی بلکه به
مرطوبکنندههای خارجی نیازمند است»

روغـن پسـته قلـب را تقویـت میکنـد و خوشـبوکننده دهـان
ا ست .
روغـن پسـته قلـب را تقویـت میکنـد و خوشـبوکننده دهـان
اسـت؛ چکانـدن چنـد قطـره روغن پسـته در بینـی بـرای تقویت
حافظـه و دفـع سـموم موثر اسـت.
ایـن روغـن در عطرسـازی مصرف فـراوان دارد؛ یکی از خواص
روغـن پسـته ترکیـب فیبـری و ارزش غذایـی باالی آن اسـت ،از
روغن پسـته در صنایع آرایشـی و طب سـنتی اسـتفاده می شـود؛
یکـی دیگـر از خـواص روغن پسـته جلوگیـری از چروک شـدن
پوسـت و همچنین حفظ شـادابی و نرم شـدن پوسـت اسـت.

