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صحـــــة
طيبة: أعاني من ملعان دائم في بش��رتي مما يسبب لي ألو

إحراجا أمام زميالتي، فهل اجد حال لديك؟
معظم الن����اس يربطون البش����رة الالمعة باجلمال 
والشباب، لكن اللمعة التي تسببها الدهون قد ال تعطينا 
توهج البش����رة الذي نريده، ومعظم مش����اكل البشرة 
الدهنية ترتبط بفترة املراهقة، ومبرحلة البلوغ، لكن 
الكثير من الناس قد يعانون من البشرة الدهنية لفترة 

طويلة حتى بعد تخرجهم من الكلية، وبالنسبة للبعض 
اآلخر، ميكن ان تستمر معهم مدى احلياة. وبغض النظر 
عن عمرك فالدهون التي تعرف ايضا باسم »الزهم« هي 
افراز للغدد الزهمية التي تقع في عمق الطبقة الثانية 
او االدمة من البش����رة، وهذه الغدد موجودة بكثرة في 
الوجه والعنق والرأس والصدر والظهر، وهذا هو السبب 
ف����ي ان هذه املناطق هي االكثر تأث����را بإنتاج الدهون، 

فهي تتدفق من الغدد الى املس����امات ومن ثم الى سطح 
البشرة. والدهون تلعب دورا حيويا بالنسبة للبشرة 
والشعر، فهي تساعد على ترطيبهما مما مينح الشعر 
ملعانا صحيا ويساعد على إبقاء البشرة ممتلئة ورطبة، 
لك����ن لدى بعض الناس يكون افراز الدهون بكثرة، فال 
يبدو شكل الشعر والبش����رة صحيا، إمنا يبدو دهنيا 

ومبقعا وقد يكون قذرا احيانا.

ليس كل ما يلمع ذهبًا

شرب املاء يرطب الوجه

التقشير لعالج حب الشباب

لتعزيز إنتاج الكوالجين 
البشــرة  فـي  الجديــد 
»ReTin-A« استخدمي الـ

أوصت باستخدام أحماض 
»ألفا هيدروكس« 

لتجديد البشرة 
ومعالجة آثار 

الشمس

أم عمر: أوالدي يعانون دائما من احمرار وجوههم، 
فخدودهم حمراء جدا، وأشعر بأنها جافة؟

إذا أصبحت البشرة جافة تكون حساسة وبالتالي 
تصبح حمراء استخدمي لهم كرميات االطفال املرطبة، 
بإمكانك ان تستخدمي سياميد أو أي كرمي ذي ترطيب 
قوي، وال تنسي أن تضعي لهم كرمي حماية من الشمس 

وأنا اعتقد ان بشراتهم بيضاء.
نعم بيضاء.

إذن يجب استخدام حماية من الشمس لئال حتترق 
البشرة أو متتلئ بالنمش.

هل يعني ذلك نقص ڤيتامني معني، ألن الشفاه ايضا 
أراها متشققة؟

يب����دو أن بياضه����م من النوع الثان����ي أو الثالث 
كاالس����كندنافيني، فيجب ان حتافظي على بشراتهم 

من الشمس.
هل هناك أكل معني يرطب اجللد؟

أطعميه����م أطعمة مفيدة كالفواك����ه والبقوليات 
واحلليب ومش����تقاته فهذه األطعمة مفيدة لالطفال، 

ويجب ان تنتبهي لتغذيتهم جيدا.
أظافرهم كذلك بها تش��ققات، هل هذا نقص ڤيتامني 

معني؟
هذا يعتبر نقصا بالكالسيوم.

أم أحمد: أريد أن أس��أل عن اللي��زر إلزالة آثار حب 
الشباب؟ 

هل اختفت احلبوب أم التزال موجودة؟
اختفت ولكن هناك قليال من اآلثار.

إذا لم تكن هناك آثار عميق����ة وحتفر كثيرا ملاذا 
تزيلينها باللي����زر، هناك عالج����ات أخرى كالعالج 
الضوئي، والتقشير ومجموعة حمض الفاكهة وكلها 
تعطيك نفس النتيجة خالل شهر ونصف إال إذا كان 
هناك حتفر عميق تستطيعني ان تلجئي إلى التقشير 
بالليزر، وعموما عالج هذه احلالة هو التقشير اذا كان 

بالليزر أو كان تقشيرا بالكريستال 
أو تقش����يرا كيميائيا أو بحمض 
الفاكهة أو حتى باالعشاب.حمض 
الفاكه����ة أو الليزر يعطيان نفس 
النتيجة، وعند جلوئك إلى اي نوع 
من التقشير يجب ان تكوني حذرة 
جدا فإذا جلست في املنزل أقل من 
أس����بوعني فال بأس، لكن إذا كان 
عملك يستلزم منك التعرض دائما 
للشمس فأنا أفضل أن تنتظري، 
ولكن مشكلتنا باخلليج ال تستطيع 
أن تقول يجب عمله بالش����تاء أو 
الصيف، وهنا في الكويت ال يوجد 
شتاء حقيقيا فالشمس ال تغيب 

عنا في الصيف او الشتاء.
فإذا حصلت عل����ى اجازة من 
الدوام، وجلس����ت بالبيت عشرة 
أيام أو أس����بوعني على أن تكون 
بالصيف، فتأكدي من اللجوء إلى 
دكتور أو متخصص ومؤهل لذلك، 
فأحيانا يلج����أ البعض إلى من ال 
يعرف م����اذا يفعل ألن جناح هذه 
العملية ليس بالتقشير نفسه، إمنا 
جناحها يتوقف على اخلطوات التي 
تأتي بعد التقشير، وكيف تتعاملني 
مع بشرتك، فإذا وجدت من يعلمك 
اخلطوات الصحية أوال بأول إلى أن 

يكتمل العالج فهذا هو األفضل.

شعر أبيض

أم فه��د: عمل��ت لي��زر في احد 

املستشفيات فظهر الشعر معظمه أبيض اللون رغم اني 
عملت 8 جلسات وعمري 42 سنة؟

رمبا ظهور هذا اللون األبيض بس���بب السن، 
وليس���ت له عالقة بالليزر، هل اجريت فحوصات 
بشأن الهرمونات، إذا كانت متوازنة وإذا كانت هناك 

اعراض للغدة الدرقية؟
أجري��ت الفحوص��ات واصطحبته��ا مع��ي إل��ى 

املستشفى، وكلها كانت سليمة.
بالذبذب����ات  األبي����ض  الش����عر  ازال����ة  ميكن����ك 

الكهربائية.
استخدمتها قبل 7 سنوات ولكنها شوهت وجهي 

وتناثرت احلبوب اكثر فتركته.
إذن اذهبي إلى عيادة أخرى ودكتور آخر مادامت 

فحوصاتك سليمة واستعملت الليزر.
منى: أريد أن أس��أل عن كرمي نخاع الثور، ما فائدته 

للشعر؟
هو ليس جيدا لكل الناس، فبالنسبة للشعر اجلاف 
أو املقصف أو املصبوغ والتالف ميكن استخدامه، أما 
إذا كان الشعر ناعما ودهنيًا، ففي هذه احلالة سيسبب 

تساقطا له، فما نوعية شعرك؟
شعري ناعم ولكنه جاف ويتقصف وهو دهني؟

إذا كانت فروة الرأس دهنية، فاس����تعمليه قليال 
وعلى اطراف الشعر فقط، اما إذا وضعته على فروة 
الرأس فسيتسبب ذلك في تساقطه، ألن افرازاته جتعله 
ثقيال على جذور الش����عر، فال نستطيع ان جنزم او 
ننفي جودة الكرمي، ولكن على حس����ب حالة الشعر 

نقرر مدى تأثيره.

حب الشباب

عمري 16 عاما ووجهي به حب ش��باب، أحيانا تكون 
احلبوب حمراء وهي ال تظهر بكثرة ولكنها بارزة؟

إذا كانت احلبوب حمراء فأكثري من شرب عصير 

البرتقال واالناناس، وه����ي العصائر احملتوية على 
ڤيتامني  C، وإذا استطعت أن تأخذي يوميا ڤيتامني 
او فوار ملدة ش����هرين أو ثالثة فستقل هذه احلبوب، 
استعملي تونيك وال تغسلي وجهك كثيرا بالنيتروجني 

النه سيهيج البشرة. 
وماذا لو استعملت جل للحبوب؟

ليس����ت هناك مش����كلة، ولك����ن ال تعبثي بها وال 
تعاجليها، وسأقدم لك وصفة جيدة، اخلطي الروب 
واخليار باخلالط، وضعي املزيج على وجهك كماسك 

ملدة عشر دقائق ثم اغسليه باملاء.
بخصوص تبييض الركب، هل ينفع التقشير معه؟

ليس وحده، إذا استعملنا التقشير دون ترطيب، 
فسيعود جافا واكثر س����وادا ولكن عند استخدامك 
التقشير استخدمي كرميا مرطبا معه، او جربي ڤيتامني 

E أو فازلني.
شروق: اريد ان اسأل عن نفخ اخلدود؟

انا خبيرة جتمي����ل اعالج حالة بش����رتك، اعمل 
على تبييض البشرة او تسميرها ولكن ال استعمل 

احلقن.
ع��زة احلفناوي: هل األماكن الداكنة في اجلس��م لها 

مراهم معينة؟
أكيد لها مراهم، ولها عالجات ولها جلسات حتى 
بالعيادات لها اجهزة متخصصة، ولها انواع من التقشير 

اخلاص بهذه املناطق.
هل هناك مرهم معني ممكن استخدامه؟

األفضل أن ت����راك االخصائية او الدكتور ألني ال 
أستطيع ان اصف لك كرميا دون رؤيتك، لرمبا يضرك 

خاصة ان املنطقة حساسة جدا.

كلف البشرة

بالنسبة للكلف البسيط السطحي هل يزول بالكرميات؟
بالطبع، ولكن يحتاج الى مدة اطول، فاجللسات 

التي تكون عند االطباء تكون سريعة، ولكن يجب ان 
تأخذي حذرك اكثر، بينما اذا عملتيها بالبيت ممكن ان 

تأخذ مدة طويلة للعالج وتكون مضمونة اكثر.
ما رأيك في كرمي Fair and Lovely؟

هذا الكرمي مينح حماية قوية من الشمس، والبشرة 
عندما ال تتعرض إلى ضرر الشمس جتدد نفسها ألن 

اخلاليا تتجدد.
هل هذه تفيد في حاالت الكلف؟

الكلف ميكنك معاجلته من مطبخك، بوضع عصير 
ليمون كل يوم على البشرة بالقطن وال تفركي الليمونة 
ألن أليافها تسبب اسمرارا للبشرة، أما العصير فيقوم 
بعمل التقشير والتبييض، ومع استخدامه ملدة سبعة 

اشهر يختفي اذا كان خفيفا جدا.
أحمد الصالح: عمري 28 عاما وبشرتي مختلطة 
وتظهر به����ا بثور صغيرة لونه����ا ابيض ومتفرقة، 
اس����تخدمت عدة عالجات منها Retin-a وذهبت الى 
ع����دة اطباء فكانت البثور تق����ل وتعود عندما اترك 

العالج؟
عموما Retin-a ليست له عالقة بالرؤوس البيضاء، 
بل يقوم هذا العالج بعمل تقشير وأنت تريد توازن 
انزميات، ألن لديك افرازات زائدة فيمكنك عمل تنظيف 
للبشرة مرة في الشهر او تستخدم ماسك الطني مرة 
باألسبوع عندها ستقل االفرازات وتنتهي املشكلة.

أي نوع من ماسك الطني استخدمه؟
يفضل ان يكون األبيض، وهناك الوردي ولكن ال 
تأخذ الطني البحري بلون الطني من البحر امليت فرمبا 
يسبب لك حساسية ألني اعتقد ان بشرتك حساسة، 

لذلك يفضل اخذ ماسك الطني األبيض.
وال حتاول غس���ل وجهك ثالث او اربع مرات في 
اليوم بالصابون او الغس���ول الذي يجفف البشرة 

حتى ال تتهيج وتزيد من االفرازات.
هل باإلمكان استخدام شيء آخر كمرطب مثال؟

إذا استخدمت مرطب أساسه ماء 
فسيخفف من دهونك فأي كرميات 
بها ڤيتامني C أو كرميات بها مواد 
مبيضة ستقفل املساحات الى وقت 
معني وستزيد االفرازات واألفضل 

ان تراجع اخصائي في ذلك.
مدحت: النمش، ما أسبابه، وهل 

ميكن إزالته؟
النم���ش احتم���ال ان يك���ون 
وراثيا وهو يظهر بسبب الشمس، 
تستطيع ان جتعل النمش باهتا 
ولكنه ال يختفي وميكن ان يعالج 
بالليزر ولفترة مؤقتة فقط، وكذلك 
اذا استخدمت حماية من الشمس 

فسيصبح باهتا وال يزيد.
إميان: عمري 31 س��نة ومنذ ان 
كان عمري 25 س��نة بدأ يظهر في 
وجه��ي بقع س��وداء صغيرة فهل 

ميكن ان تزال؟
إلى تقشير وميكن  حتتاجني 
ان تزال بالليزر وهناك تقش���ير 
كيميائي وعالج ضوئي وميكنك 
او اخصائيا  ان تراجعي دكتورا 
وبناء على رؤيته لبشرتك ميكن 
ان يح���دد اي عالج لها بناء على 

مدى جتاوبها مع اي تقنية.

سواد الكوع والركبة

دالل: ه��ل صحيح م��ا يقال من 
للركبت��ني  مفي��د  اجللس��رين  ان 
والكوعني إلزالة الس��واد، وهل هو 

للرجــل: ال تحلــق 
ذقنك عند االسـتيقاظ من 
قبل  وجهك  ونظـف  النوم 
الحالقة إلزالة الخاليا الميتة

التجارة ببشرة النساء
رنا: ما االحتياطات الت��ي يجب أخذها بعني االعتبار بعد 

جلسات الليزر؟
اي جلسات ان كانت ليزر او عالجا للبشرة فاحتياطيا 
يجب ان ترطب البش����رة حلمايتها من الشمس، فسر او 

مفتاح اجلمال هو بالترطيب واحلماية.
وهنا اريد ان انوه مبناسبة ذكر كرميات الترطيب الى 
ان بعضا من مندوبي مبيعات املس����تحضرات الطبية او 
املستحضرات التجميلية يذهبون لالخصائيني او األطباء 
ويطلبون منهم وصف كرمي معني ويأخذون عمولة ال تزيد 
على 5% او 10%، فدائما تأتينا هذه العروض، واعتقد ان 
الطبيب اجليد ال يخضع لهذه الرش����اوى، فإذا كان عمله 
صحيحا بالنهاية سيستمر، فمبلغ 200 او 300 دينار آخر 
الشهر ليس����ت اهم من سمعته، أنا ال اعتقد ان الشخص 
املؤهل يفعل ذلك، وال اعتقد وال يوجد هناك ماركة افضل 
من األخرى، وانا شخصيا اتعامل مع جميع املاركات العاملية 
س����واء كانت اميركية او سويس����رية او املانية، وامتنى 
ان يق����رأ الناس امللصقات املكتوب����ة على علب الكرميات 
قبل الش����راء، فبناء على العناصر واملكونات املوجودة 
يستطيعون شراءها. فكما نختار الطعام الصحي لصحتنا 
املفروض ان نعرف كيف نختار املس����تحضرات اجلديدة 
لصحة بشراتنا مهما كانت املاركة، فيجب ان يعي الناس 

كيفية اختيار ما يناسبهم.

خبيرة التجميل زيبا لـ »األنباء«:
 الليزر أحدث وسيلة للحصول على بشرة نضرة وصافية

زينب أبو سيدو

منذ بدء التاريخ وقبل احلضارة والتكنولوجيا واملدنية وقبل ان يصبح املجتمع البشري شابا ومدركا كانت عالقة الرجل باملرأة ملهمة ومنها خرجت االساطير واملالحم وارتبط كل 
ذلك عند املرأة بجمالها وصحتها ونقاء بشرتها.

وعرفت احلضارات القدمية طرقا متعددة اسـتخدمتها النساء للحفاظ على جمالهن وشـبابهن ولعل علوم احلفاظ على نضارة البشرة كانت من اكثر العلوم تقدما، وانطبق عليها ما 
ميكن تسـميته »بسـر املهنة« بحيث عرف التاريخ كثيرا من املقربني في بالط امللوك واالميرات ملهارتهم الطبية والتجميلية على اخلصـوص، وكان هذا واضحا وجليا في احلضارات 
املصرية والبابلية والصينية، ومازالت ملكات السياسة اللواتي ذاع صيتهن بسبب جمالهن مثل نفرتيتي وكليوباترا وسميراميس وجوليا دومينا وغيرهن، احياء في ذاكرة التاريخ، وادواتهن 

التجميلية معروضة في أكبر متاحف العالم.
واملرأة بطبيعتها تبحث عن اجلمال وال جمال من دون نضارة البشـرة وصفائها ومع التقدم العلمي ازدادت هذه الوسـائل تعقيدا كما اصبحت اكثر عمومية، اذ صار بامكان جميع 

النساء استخدامها واللجوء اليها ولم تعد هذه الوسائل املتطورة حكرا على االميرات واملترفات وبنات الطبقات املخملية.
ولعل من اكثر هذه الوسائل تطورا اآلن العالج بالليزر الذي لم يعد وسيلة جلراحات معقدة ومتطورة ودقيقة بل اصبح مع االستخدام الواسع لتقنياته يستخدم وبشكل فعال 
جدا وآمن حلل الكثير من مشكالت البشـرة التي كانت تعتبر وحتى وقت قريب مستعصية كالتخلص من شعر الوجه عند الفتيات والسيدات والتقشير الدقيق للبشرة بهدف 

التخلص من اخلاليا امليتة ودفع البشرة الى جتديد شبابها اضافة الى ازالة االلوان غير املرغوب فيها سواء في الوجه او في مناطق اجلسم االخرى.
وكما تؤكد خبيرة التجميل زيبا رفيق، املتخصصة بالتجميل والبشرة من بريطانيا التي استضافتها »األنباء« للرد على اسئلة القراء املتصلني واحلاصلة على 
جائزتي Assel وNCff من بريطانيا، وعلى شهادة التقشير االخضر من املانيا، ودبلوم التغذية والريجيم، ان استخدام الليزر يتوقف بدرجة كبيرة على 
مهارات املختص، الذي يقوم بالعالج وتشـدد على ان هذه املهارات هي االسـاس في الوصول الى نتائج رائعة. كما تؤكد على ان العالج بالليزر آمن 
على جميع مناطق اجلسـم مبا فيها املناطق احلساسة وهو من احدث التقنيات اآلمنة والتي تعطي نتائج سريعة وحقيقية، وجتعل بشرة املرأة 

اكثر صفاء ورونقا وتخلصها من الكثير من مشاكلها.
واجابت خبيرة التجميل والعناية بالبشـرة زيبا رفيق عن اسـئلة قراء »األنباء« مقدمة عددا من الوصفات الطبيعية التي ميكن للسيدة 
اعدادها في مطبخها من اجل مشـكالت الكلف وحب الشـباب وغيرها، كما امتدت نصائحها الى الرجال للحفاظ على بشـرة صحية 

منطلقة من ان البشرة اخلالية من املشاكل معيار صحي اوال قبل ان تكون معيارا جماليا. فإلى التفاصيل:
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ألو زيبا رفيق خبيرة التجميل والعناية بالبشرة، خريجة 
 NCFE وجائزة  Asseاململكة املتحدة، حاصلة على جائزة
من اململكة املتحدة وحاصلة على شهادة التقشير األخضر 
من أملانيا وحاصلة على دبلوم كخبيرة التغذية والريجيم. 
لديها عدة اصدارات وكتيبات باللغتني العربية واإلجنليزية 
منها »انا وامي واملطبخ« »للعناية بالبش���رة« »خلقت 
ألكون جميلة« »كوني خبيرة جتميل نفسك« »العناية 

بالبشرة للجميع« وخالل اللقاء أعلنت زيبا عن افتتاح 
مركز العناية الشخصية بالتعاون مع مستشفى الراشد 
وسيكون باملركز خبيرات مؤهالت وهو ليس للبيع فقط، 
ولكن للتثقيف فتأتي السيدة وتفحص بشرتها، ونشرح 
لها كيف تتعامل معها وندربها على العناية الشخصية، 
بعدها تشتري املاركة، او الكرميات التي تناسبها، ويكون 
لديها ملف بالكمبيوتر، وبعد ثالثة شهور سينتهي العالج 

او الكرمي الذي اشترته فدورنا هنا هو االنتباه لذلك، ثم 
نتصل بها ونعود لنفحص بشرتها.

 وأكدت اخصائية التجميل زيبا ان التقنيات العاملية 
املتبعة في الكويت تف���وق املوجودة في اغلب البلدان 
العربية وذكرت ان هناك سيدات يتصلن بها من لبنان، 
حلج���ز مواعيد للعالج حي���ث ال تتوافر هذه التقنيات 

هناك.

مركز تثقيفي للبشرة

يفضل عدم العبث بحبوب الوجه

افضل ام نيفيا؟
الفازلني يقوم بعمل طبقة على األماكن اخلشنة، 
واالحتكاك واجلفاف يس���بب الس���واد واخلشونة، 
لذلك يعمل الفازلني على تطريته، وال اس���تطيع ان 
اجزم ان هناك كرميا افضل م���ن آخر، فكلها تعمل 

على ترطيب البشرة.
هل يعمل الفازلني على تبييض البشرة؟

اي مادة تعمل على ترطيب البش����رة تتسبب في 
تفتيح لونها. 

خلود: هل الليزر آمن على البش��رة؟ وهل يناس��ب 
كل البشرات؟

ليس فقط الليزر، فكل انواع العالجات ممكن ان 
تضر البشرة وممكن ان تكون آمنة لها، فالتقنية او 
العالج ليسا هما اخلطر لكن اخلطر يكمن فيمن يقدمه 
لك فيجب ان يعرف نوع البشرة ويختار الوقت املناسب 

من العام ويعرف عمرك قبل اخضاعك للعالج.
نحن دائما نس����مع من بعض الناس يقولون هذا 
ليزر بارد وهذا ليزر حار وهذه شركة فالنية وهذه 
شركة عالنية وغيرها وهذا جهاز من فالن، هي ليست 
قضية فالن، اكيد هناك اجهزة افضل من اخرى ولكن 
جناح اي عملية يتوقف على الدكتور او الفني الذي 
يجريها اذا لم يس����تخدمها استخداما صحيحا يضر 

البشرة وال يفيدها.
ازه��ار: كيف تختل��ف طريقة اس��تخدام الليزر مع 

البشرة السمراء والبشرة البيضاء؟
البشرة البيضاء افضل وانسب لليزر من البشرة 
الس����مراء مع لون الش����عر الداكن، بشرط ان يكون 
الفني او الدكتور ش����اطر، وق����ادرا على التحكم في 

برمجة الليزر.

الليزر واالماكن الحساسة

خديج��ة: ه��ل الليزر آمن ف��ي املناطق احلساس��ة 
والوجه؟

اذا كان العمل صحيحا فهو آمن، 
والليزر منذ مدة والناس تستخدمه 
فقضية آمن وغير آمن هذه مرحلة 

تخطيناها منذ فترة.
حنان: هل صحيح ان الش��يرة 

ترهل البشرة؟
الشيرة ال ترهل البشرة ولكن 
تهيجها فاذا استخدمناها باستمرار 
تسبب خشونة تتحول التى سواد 
فيما بعد ونحن اآلن في زمن الليزر 
والشيرة كانت من اجيال جداتنا 

وليس امهاتنا.
ش��روق: كيف يستخدم مقشر 

الوجه؟
املقشرات التي ميكنك شراءها 
من الصيدليات واحملالت التجميلية 
حتتوي على املكونات النش����طة 
نفس����ها التي يس����تخدمها اطباء 
ام����راض اجللدية، لكن بنس����بة 
تركيز اق����ل، التركيزات االقل في 
املواد الكيميائية تعني انه مسموح 
لك استخدامها في املنزل، من دون 
احلاجة الى االش����راف الطبي، ما 
التعليمات املفصلة  دمت تتبعني 
املكتوبة على املنتج حول كيفية 

استخدامه.
احمللول او الكرمي الذي تضعينه 
عل����ى وجهك يحت����وي على مواد 
كيميائية من شأنها ان تقوم بتقشير 
الطبقة اخلارجية للبشرة تاركة 

طبقة جديدة اكثر نضارة، وهذا يساعدك على الغاء 
عالمات الش����يخوخة، واحلصول على بشرة متألقة 
ليس فيها اي عيوب واضحة على الطبقة اخلارجية، 
لكن االفضل دائما استش����ارة مهنيني مختصني حتى 
لو كنت تريدين استخدام تقشير خفيف ميكنك عمله 
في املنزل، فاذا كنت تستخدمني املواد الكيميائية على 
بشرتك فقد ينطوي ذلك على خطر حدوث اثار جانبية، 
اعتمادا على نوع بشرتك، فهذه املواد رمبا تؤدي الى 
تفتيح البشرة قليال او كثيرا، او اذا كان احمللول قويا 

جدا لنوع بشرتك فقد يسبب ندوبا.
ومن الطبيعي ان يبدو وجهك محمرا او منتفخا 
بعد القيام بعملية التقشير لكن هذا االمر قد يختفي 
بعد بضعة ايام، وم����ن املمكن ايضا ان تظهر بعض 

القشور.

بشرة الرجل والحالقة

علي: ما أفضل طرق احلالقة؟
عندما تستيقظ من النوم صباحا، متيل بشرتك 
الى ان تكون منتفخة ومتورمة، اذا كنت حتلق ذقنك 
في الصباح، فيجب عليك االنتظار بعض الوقت قبل 
البدء باحلالقة للس����ماح لالنتفاخ بالزوال، وعندما 
تصل بش����رتك الى مرحلة االنشداد، سيكون الشعر 

اقرب الى السطح واسهل للحالقة.
ومن االفضل تنظيف الوجه مبنظف للوجه قبل 
احلالقة للمساعدة على ازالة اخلاليا امليتة واالوساخ 
الزائدة، والدهون وابراز اي ش����عر نام ومنع انسداد 
موس احلالقة واذا اخترت ان تتخطى مرحلة الغسل 
التي قبل احلالقة، فتأكد من استخدام املاء الدافئ لترطب 
وجهك جيدا قبل وض����ع كرمي احلالقة او اجلل على 
وجه����ك. تدليك وجهك مباء دافئ يجعله اكثر مرونة 
ويس����اعد على فتح املسام، باالضافة الى انه يساعد 
على تنعيم شعر الوجه، فالشعيرات اللينة والرطبة 

تكون أسهل عند احلالقة، لكن من األفضل ان حتلق عند 
انتهائك من استحمامك الصباحي فذلك يجعل املهمة 
أسهل كثيرا. وضع منشفة دافئة ومبللة على وجهك 
لبضع دقائق ميكن ان يساعدك ايضا في تليني الشعر 
وفتح املسام، وبالنسبة للرجال ذوي الشعر اخلشن 
جدا فإنهم قد يحتاجون الى وضع منش����فة ساخنة 

اكثر من مرة جلعل احلالقة أسهل لديهم.
هناء: ما أنواع كرميات األساس؟

لكرميات األساس أنواع عديدة منها: املرطب امللون 
مبع����دل حماية »اس ب����ي اف« ويعتبر مثاليا ملنظر 
طبيعي، فهو مينحك تغطية حقيقية وترطيبا، ومنها 
األساس الدولي »ستيك« يستخدم استخداما مزدوجا 
كأساس وكونسيلر وستحصلني عندها على تغطية 
جيدة، ومنها النوع الزيت����ي، ال أنصح به ألصحاب 
البشرة الدهنية، ضعي األساس بأطراف أصابعك أو 
باستخدام االسفنجة للحصول على أفضل النتائج. 
وهناك األساس املضغوط الذي يجب ان يستخدم برقة 
للحصول على تغطي����ة خفيفة، فإضافة الكثير منه 
س����تجعل وجهك ملطخا ومنظره مزيفا. أما األساس 
السائل فهذا النوع سهل الوضع ويعطي الوجه شكال 

حيويا ونديا.
هدى: ما اخلطوات التي اتبعها قبل وضع املكياج؟

وضع املكياج عادة يستغرق من 10 الى 20 دقيقة، 
وقب����ل البدء بوضعه تأكدي من ان بش����رتك نظيفة 
ورطبة، ومن قيامك بإزالة آثار املكياج القدمية ونظافة 

يديك ونظافة أدوات مكياجك.
هناء: هل هناك مضار من عملية التقشير؟

كلمة التقشير قد تسبب اخلوف عند بعض الناس 
ولكن هذا الشيء يجب أال نخشى منه، فأي شيء يوضع 
بشكل صحيح في الوقت املناسب ومع االهتمام فمن 
املؤكد ان نتائجها ستكون ناجحة وغير ضارة، حتى 

إذا كانت حساسة جدا.

عبير: هل من املمكن أن تنكمش املسام الكبيرة؟
املسام مهمة جدا لصحة البشرة ألنها توفر لها الزيت 
الذي يحافظ عليه����ا ناعمة ورطبة، ومع ذلك أنت ال 
تريدين ان تتذكري وجودها في كل مرة تنظرين فيها 
الى املرآة فاملسام تبدو أكثر وضوحا عندما تكون أكبر 
مما هي عليه بالفعل. تسمح املسام للدهون بأن تصل 
الى سطح البشرة والشعر للتخلص منها، وتوسعها 
يحدث لعدة أسباب من ضمنها الوراثة والنظام الغذائي 
والتنظيف غير السليم، فقومي بتغيير نظامك الغذائي، 
واستخدمي التنظيف بالعالجات الطبيعية التي ميكن 
ان تؤثر في ظهور املسام الكبيرة على املدى الطويل. 
وتوجد حلول س����ريعة للتخلص من هذه املش����كلة 
كالقيام بالتقشير ومعاجلة البشرة باألدوية القابضة 
التي س����تقلل من حجم املسام مؤقتا. كما ان الوراثة 
هي العامل األساس����ي الذي يحدد حجم املسام وقلة 
الترطيب والنظافة ايضا يعدان من األسباب الرئيسية 
لتوسع املسام، وكذلك العمر والتعرض ألشعة الشمس 
الضارة، كما يؤثر التدخني سلبيا على حجمها ويلحق 

أضرارا بالغة بالبشرة.

البشرة الدهنية

س��عاد: بش��رتي دهنية كيف أعاجلها؟ وما احلماية 
التي استخدمها؟

ضعي قناعا على وجهك مرة كل أسبوع، فستكون 
نتائجه رائعة لبش����رتك الدهنية، ويفضل استخدام 
قناع الطني فهو يس����اعد على تنظيف البش����رة من 
األعماق الى املس����ام، وكذلك يعمل على إزالة اخلاليا 

امليتة والرؤوس السوداء من الوجه.
اجعلي من قناع الطني روتينا أس����بوعيا تقومني 
به، وال تزيدي عن ذلك النه في حاالت اخرى ميكن ان 
يجعل بشرتك جافة جدا، وسيؤدي الى زيادة إفراز 

الدهون للتعويض عن املفقود.
بالنسبة للحماية من الشمس 
استخدمي كرمي احلماية الذي يكون 
على ش����كل جل »هالمي« او على 
شكل بودرة، ويحتوي على عامل 
حماية مرتفع من الش����مس »اس.

بي.اف«.
عاي��دة: كي��ف أصح��ح أضرار 

الشمس؟
قبل أن تتمكني من إصالح أي 
من أضرار أشعة الشمس على الوجه 
أنت بحاجة ملنعها من ان تتدهور 
اكثر، وهذا يعني اس����تخدام واق 

جيد من الشمس كل يوم.
ابحثي عن املنتجات التي حتتوي 
الفا هيدروكس في  على احماض 
تركيبته����ا فهذه األحماض تعتبر 
مقشرا طبيعيا إلزالة خاليا سطح 
اجللد امليت، وتنشيط انتاج خاليا 
بش����رة جديدة، كما تساعد على 

إصالح لون البشرة وملمسها.
مضادات األكسدة طريقة رائعة 
للب����دء في إصالح أضرار أش����عة 
الشمس على الوجه، وتعمل على 
إصالح األضرار التي تلحق بلون 

البشرة وملمسها ومرونتها.
في محاولة مللء اخلطوط التي 
تسببها الشمس ابحثي عن املنتجات 
التي حتتوي على عنصر يسمى 
»Retin - A« فهذا العنصر يساعد 
على إضافة حجم البشرة من خالل 

تعزيز انتاج الكوالجني اجلديد.

نصائح لبشرة جميلة

الحرب والتجميل
عدنان: الحظنا أن البلدان التي تكثر بها احلروب تهتم 

بعمليات التجميل أكثر، ما تفسيرك لذلك؟
يعود ذلك الى عدة اسباب اهمها احلالة النفسية التي 
ميرون بها تنعك���س عليهم باحلاجة الى الترفيه عن 
أنفسهم، سبب آخر يعود إلى التشوهات التي تفرزها 

احلروب وتصليح هذه التشوهات، وغيرها كثير.

دين��ا: ما ال��ذي ينبغ��ي ان أفعله كل ي��وم للحافظ على 
بشرتي؟

أوال اشربي الكثير من املاء فشرب ثمانية اكواب يوميا 
يجعل بشرتك رطبة، وهو مفيد اكثر مع البشرة اجلافة، 
ويجب ان تعلمي بأن املشروبات األخرى ال تؤخذ باحلسبان 
خاصة الصودا، القهوة، الشاي، او املشروبات الغازية، فكل 
ما سبق يحتوي على الكافيني املدر للبول. جتنبي التدخني 
ألنه يسبب السرطان فإذا لم ترهبك هذه العبارة فعليك 
اإلصغاء إلى التالي: يسبب التدخني ظهور خطوط ريشية 
خفيفة حول منطقة الشفاه واحتقانا في األوعية الدموية. 
يجب عليك اختيار الطعام الصحي منخفض الدهون الذي 
يحتوي على الكثير من اخلضراوات والفواكه واحلبوب. 
الى جانب احلفاظ على الوزن، فإن ممارسة الرياضة شيء 
أساسي للحفاظ على بش����رة نضرة ومشرقة، فهي تزيد 
من تدفق الدم الى البش����رة وتغذية اخلاليا باألكس����جني 
والتخلص من الس����عرات احلرارية الزائدة. ابتعدي عن 
التوتر، فاملخاوف املتعلقة باملال والعمل ال تنتهي ابدا، لذا 
ال مفر من التعرض لضغوط احلياة، لكن تتفاقم املشكلة 
عندما يصبح التوتر امرا مستمرا يوميا، فإلى جانب ضرره 
للبشرة، فإنه يتسبب في األرق، وهو إلى جانب ذلك يعمل 
على حتفيز اجلسم على زيادة إنتاج الهرمونات وهو احد 
االسباب الرئيسية ملشاكل البشرة. احلصول على قسط 
كاف من النوم، فالنوم هو الوقت الذي يقوم فيه اجلسم 
بإصالح نفسه من مشاق اليوم، عادة ما اعاني من األرق 
عندم����ا يكون هناك الكثير من العمل، وهذا بالطبع يؤثر 
في مظهري وراحة بالي، عند ذلك اقوم بأخذ حمام ساخن 
حلل هذه املشكلة. واخيرا فان معرفة نوع بشرتك سوف 

يساعدك على حسن العناية بها.

اخلطـي الـروب والخيـار بالخالط 
الشـباب لحب  »ماسـك«  واسـتخدميه 
لمـدة عشــر دقائــق ثــم اغسـليه

ال تضعـي المكيـاج إال على بشـرة 
نظيفة ورطبة واحرصي على إزالة المكياج
القديـم واحرصـى علـى نظافـة يديك

للكلــف امسـحي وجهـك 
بعصيـر الليمون يوميًا باسـتخدام 
بالقشرة ألن  القطـن وال تفركيـه 
أليافها تسـبب اسـمرارًا للبشرة

غيـري نظامـك الغذائي 
واسـتخدمـي العالجـــات 
المسـاحات  إلزالة  الطبيعيـة 
الكبيـــرة فـي البشـــرة

استخدام قناع الطين أسبوعيًا 
مـن الدهنيـة  البشـرة  ينظـف 
 األعمـاق  ويقلـل من إفـراز اتهـا

مـن  الحمايـة  كريمـات 
الشـمس تخفـف النمــش 
وتجعلــه باهتـًا غيـر ظاهـر

»األنباء« تحاور خبيرة التجميل زيبا رفيق

د. زيبا رفيق ترد 
على أسئلة القراء

)حسن حسيني(


