
تان را محــو کنید ھای چھـرهدر یک ساعت چـروک  

ھای ھا و ماسکھا، لوسیونداشتن پوستی سالم و با نشاط تنھا در گرو استفاده از کرم
 گرانقیمت، خارجی و رنگارنگ نیست.

ھای متنوعی وجود دارد که تاثیر خواص درمانی ھای روغنی و میوهدر طبیعت گیاھان دارویی، دانه
ھای پوستی نه تنھا بر ھا و عارضهآنھا در درمان و پیشگیری از ابتال به بیماریو شفابخش 

درمانگران طب سنتی در سراسر جھان، بلکه برای متخصصان پوست و پزشکان طب مدرن نیز 
ای که امروز بسیاری از داروسازان در طب مدرن از گیاھان دارویی، آشکار شده است. به گونه

ھا و مواد بھداشتی و آرایشی ھا، لوسیوند معدنی برای تھیه انواع کرمھای روغنی و موادانه
کنند. اگر چه استفاده از این مواد بھداشتی و آرایشی با منشاء گیاھی در مقایسه استفاده می

ھای طبیعی خود نسخه  اما درمانگران طب سنتی ھمچنان  با محصوالت شیمیایی مفیدتر است
کند. کنندگان خود توصیه میشود به مراجعهو گیاھان دارویی تھیه می را که از ترکیب موادطبیعی

  ھای عطارباشی برای پیشگیری از بروز چین و چروک است.ترین نسخهخوانید طبیعیآنچه می
  

  ھا را محو کنیددر کمتر از یک ساعت چروک
  

ھای و چروک ترین زمان ممکن چینخواھید در کوتاهاید و میاگر به یک مھمانی دعوت شده
کنیم به توصیه عطارباشی عمل کنید و از ماسک تان را برطرف کنید، پیشنھاد میسطحی پوست

استفاده از این ماسک به مدت   ھا بھره بگیرید.گلیسرین و مغز خیار برای برطرف کردن چین
ھای پوستی و آبرسانی مناسب به برطرف شدن خشکی پوست و روز عالوه بر تقویت سلول  ٧
ترین ترین، کاربردیکند. این شیوه سادهھای ایجاد شده در سطح پوست کمک میین و چروکچ

ھای درمان چروک پوست و پیشگیری از پیری زودرس پوست ترین شیوهو یکی از اورژانسی
است. برای استفاده از این ماسک کافی است یک خیار متوسط را بدون پوست رنده کنید و آن را 

دقیقه ھر شب روی پوست  ٢٠خوری روغن گلیسیرین ترکیب کرده و به مدت با یک قاشق غذا
خود قرار دھید. استفاده از این ماسک یک ھفته پیش از مھمانی و مراسم عروسی به شما 

  کند تا پوستی با نشاط و بدون چروک داشته باشید.کمک می

  ھای خشک را ترمیم کنیدھا و بافتسلول
  

یا لبخندتان روی پیشانی یا اطراف  خندید حتما خط اخما زیاد میاگر فرد اخمالویی ھستید ی
ھا را کنیم، برخی به ھنگام شادی چشمبرخی از ما اخم می   ھا و چشم ظاھر شده است.لب

کنیم و ھمه اینھا تاثیر زیادی در بروز چین فشریم، برخی عضالت صورت را منقبض میبه ھم می
ھای مبارزه با سنتی یکی از بھترین شیوه   عتقاد درمانگرانو چروک در پوست صورت دارد. به ا

ھای گیاھی است. این ھای ناشی از شادی و غم در زندگی استفاده از حمامبروز چین و چروک
حمام ھا با تاثیر گذاشتن بر اعصاب بدن و ریلکس کردن آنھا و ھمین طور با آبرسانی دقیق به 

ھای پوستی به مرور کم یزان آسیب وارد شده به سلولکنند تا از مھای پوست کمک میسلول
شود. از این رو درمانگران طب سنتی حمام کردن با عصاره یا اسانس گیاھان دارویی مانند عصاره 

گل رز، عصاره اسطوخودوس، عصاره بادام شیرین، عصاره گل پامچال و عصاره لیمو یا روغن 
کنند. این حمام موجب قه به مراجعان خود توصیه میدقی ٣٠آواکادو را یک بار در ھفته و به مدت 

  شود.دیده میھای آسیبھای خشک و سلولترمیم بافت
  

  درمانی غافل نشویداز معجزه روغن
  



ھای پیشگیری ترین شیوهماساژ صورت و عضالت اطراف چشم، پیشانی و دھان از جمله کاربردی
سالگی ماساژ  ٢٦-٢٥ای جوان از سنین ھاز ابتال به چروک پوست است. در صورتی که خانم

توانند از بروز چین و چروک شبانه صورت را به شیوه صحیح و به صورت مداوم داشته باشند، می
امیدوار باشند. استفاده از روغن ماھی  ٥٠در صورت خود تا پایان مراحل میانسالی و اواخر دھه 

ھای درمانی است که توسط ین شیوهتربه عنوان روغن ماساژ برای این منظور یکی از مناسب
با   بسیاری از درمانگران طب سنتی چین به آن توصیه شده است. برای این منظور کافی است
ھا، مقدار اندکی از روغن ماھی سرانگشتان دست خود را آغشته کرده و عضالت صورت کنار لب

است برای ارائه ماساژی  ھا را به آرامی ماساژ دھید. بھترعضالت گونه، ابروھا و اطراف چشم
ھایی که در این زمینه منتشر شده کمک تان از مشاور یا کتابدقیق و مناسب به عضالت صورت

  بگیرید.
  

  ھر روز بخور درمانی کنید
  

بخوردرمانی را بھترین شیوه برای   ھای طبیعی درمان در مکتب آیورودا و چین،درمانگران شیوه
شناسند. در این شیوه احتیاجی به اضافه کردن ھیچ می ھای پوستیآبرسانی و تقویت سلول

گیاه دارویی و ماده طبیعی وجود ندارد. بخار آب به تنھایی برای افزایش میزان رطوبت، درمان 
ای دو ایجاد لطافت پوست موثر است. در این حالت تنھا کافی است ھفته  ھای سطحی وچروک

ھای مرده ھا و سلولپاکسازی آلودگی  ح پوست وبار از بخار آب برای آبرسانی به سط  ٣تا 
پوست اقدام کنید. تنھا باید مراقب باشید که به ھنگام استفاده از این روش فاصله مناسب را با 

  تان را نسوزاند.ظرف بخور حفظ کنید تا بخار آب پوست صورت

  نکته مھم
  

ھا در ش مقاومت این سلولھای پوست به مرور زمان موجب افزایآبرسانی و تغذیه مناسب سلول
  شود.مقابل پیری زودرس پوست می

  
  با این عرق گیاھی، لوسیون ضد چروک بسازید

  
ھای یکی دیگر از نسخه ھای طبیعی و گیاھی درمان چروک پوست و پیشگیری از بروز چروک

بیشتر در سطح پوست استفاده از مخلوطی رنده پوست خیار و گالب است. بھترین شیوه برای 
دقیقه  ٣٠یه این ماسک این است که پوست خیار را به کمک رنده ریزریز کنید و آن را به مدت تھ

دقیقه روی  ٢٠درون گالب مرغوب خیس کنید. سپس پوست خیار خیس شده در گالب را به مدت 
تان ماسک کنید. استفاده از این ماسک به صورت روزانه تاثیر زیادی در افزایش پوست صورت
ھای ھای خشک دارد. آبرسانی و تغذیه مناسب سلولرطرف شدن زبری پوستآبرسانی و ب

  شود.ھا در مقابل پیری زودرس پوست میپوست به مرور زمان موجب افزایش مقاومت این سلول
  

  ھای پوست خداحافظی کنیدبا زبری
  

از نشاسته اید کرم تھیه شده رو شدهروبه اگر با سرد شدن ھوا به مرور با خشکی و زبری پوست
توانید کل پاییز و زمستان از شر و شیر را از دست ندھید. با یک بار تجربه این کرم خانگی می

زبری و خشکی پوست در امان باشید. برای تھیه این کرم طبیعی که از آن با عنوان خمیر 
 را با یک فنجان  شود، الزم است نصف قاشق غذاخوری نشاسته پودر شدهنشاسته نیز یاد می

شیر تازه پرچرب ترکیب کنید تا خمیری نرم و لطیف از آن به دست آید. سپس این خمیر را روی 
تان بماند. پس دقیقه روی پوست ٣٠تا  ٢٠پوست صورت خود ماسک کرده و اجازه دھید به مدت 



آسای این ماسک طبیعی از این مدت پوست را با آب نیمه ولرم بشویید و شاھد تاثیرات معجزه
  باشید.

  سینااسفناج درمانی به سبک بوعلی
  

ھای سلول  گیری عضالت صورت و آبرسانی و تغذیهماساژ صورت با اسفناج تاثیر زیادی در فرم
شود ھای تازه اسفناج و شیر تازه پرچرب تھیه میپوستی دارد. این ماسک از آن جھت که با برگ

ادابی آنھا نیز کمک کرده و پوستی ھای پوست به افزایش نشاط و شعالوه بر آبرسانی به سلول
برگ اسفناج بزرگ  ٢کند. برای تھیه این ماسک کافی است ھا ھدیه میبا نشاط و جوان به خانم

دقیقه روی حرارت مالیم قرار  ٥و تازه را در نصف لیوان شیر جوشیده و داغ بریزید و آن را به مدت 
ھا را از شیر خارج ود. بعد از این مدت برگھا نرم و لطیف ششود تا برگدھید. این کار موجب می

تان ماسک کنید. اجازه کرده و آنھا را به کمک قاشق یا ھاونگ به صورت خمیر درآورید و روی صورت
تان بماند. سپس آن را با کمک آب نیمه ولرم دقیقه تا نیم ساعت روی صورت ٢٠دھید این ترکیب 

  بشویید.
  

تھیه این ماسک استفاده کنید و به جای تھیه ماسک اسفناج از  توانید از روش دیگری نیز برایمی
کوب چوبی شیر، از ماست استفاده کنید. اسفناج را ابتدا بخارپز کنید و سپس آن را با گوشت

قاشق غذاخوری ماست  ٣تا  ٢خوب بکوبید و اجازه دھید اسفناج خنک شود. بعد از این مرحله 
ط را خوب ھم بزنید. این ترکیب برای آبرسانی به پوست پرچرب به آن اضافه کنید و این مخلو

شود. این گروه بھتر است زنند توصیه نمیافرادی که دچار چربی پوست ھستند و زیاد جوش می
  چرب برای اسفناج درمانی استفاده کنند.از شیر کم

 


