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للتواصل معنا:

يعرف زيت األركان بالذهب السائل، وذلك 
لفوائده اجلمالية التي يقدمها للبشرة والشعر، 
فهــو يوجــد كمكون أساســي فــي الكثير من 
مســتحضرات التجميل، باإلضافــة إلى ذلك 
يحتــوي على فوائد صحية، إذ يســاعد 
تناوله بانتظام في الوقاية من مختلف 
أنواع السرطان، وأمراض القلب، 
الدمويــة، وميكــن  واألوعيــة 
تناوله عن طريق إضافته إلى 
الصلصات الصحية للسلطات.

وصفات طبيعية بزيت األركان 
يحتوي زيت األركان 
 ،A على كل من: ڤيتامني
وڤيتامني E، ومضادات 
وحمــض  األكســدة، 
الليلونيــك، ومختلف 
املعادن التي تعزز من 
صحة اجللد والشعر، 
وميكــن اســتخدامه في 
حتضير مختلف الوصفات 
الطبيعية والتي سنذكرها فيما 

يلي:
٭ زيت األركان للبشرة اجلافة: يساعد زيت األركان 
في ترطيب البشرة اجلافة، وذلك ألن األحماض 
الدهنية املوجودة فيه تتسرب بني مسام اجللد 
لترطبه بشكل أكثر فعالية من الداخل، باإلضافة  
إلى أنه ال يترك أي آثار دهنية على اجللد، وال 
يســبب احلكــة أو االلتهاب نظــرا خلصائصه 
املضادة لاللتهابات، لذا يعتبر مرطبا مناســبا 
جلميع أنواع البشرة، وميكن استخدامه لعالج 
األكزميا والصدفية التي تؤدي إلى جفاف اجللد، 
ويتم دهن بضع قطرات من زيت األركان الدافئ 
بعد االستحمام، أو ميكن حتضير قناع مرطب 
باســتخدامه من خالل مزج بضــع قطرات من 
زيت األركان مع ثالث مالعق صغيرة من اللنب، 
وملعقة كبيرة من العسل، ثم يدهن اخلليط على 
الوجه، ويترك ملدة عشر دقائق، ثم يغسل الوجه، 
وتكرر هذه الوصفة مرة واحدة في األسبوع. 

٭ مزيج الزيت حلب الشباب: يقضي زيت األركان 
على حب الشــباب بسبب خصائصه املضادة 
لألكســدة التي تساعد على شفاء خاليا اجللد 
التالفة، ويقلل من االلتهابات اجللدية بسبب 
احتوائه على الليلونيك، وقوامه غير الدهني 
يحافظ على ترطيب البشرة بطريقة متوازنة، 
ويستخدم حلل مشاكل حب الشباب من خالل 
دهنه عليها مرتني في اليوم ملدة ثالثني دقيقة، 
أو متزج كميات متســاوية مــن زيت األركان 
مــع زيت شجـــــرة الشاي، ودهـــن املزيـــج 
علــى املنطقة املصابة مرتني في اليـــــوم ملدة 

عشر دقائـــــق للحصـــول علــــى النتائـج 
املرجوة. 

٭ زيت األركان للبشرة الدهنية: يعاني 
األشــخاص ذوو البشــرة 

الدهنية مــن الكثير من 
املشــاكل مثل الرؤوس 
الســوداء، والرؤوس 
البيضــاء، والبثــور، 
وغيرها من املشــاكل 
التي تهيج البشــرة، 
ويرجع السبب في ذلك 

إلى تراكم الزيوت على 
طبقة اجللد اخلارجية، 

لــذا ينصــح باســتخدام 
زيت األركان في عالج هذه 

املشــاكل، وذلــك ألن تركيبته 
الكيميائيــة تشــبه تركيبة الدهون 

الطبيعية املوجودة على اجللد، لذا تعمل على 
اإلبطــاء من إنتــاج الزهم بشــكل طبيعي في 
الغدد الدهنية. ويستخدم زيت األركان للبشرة 
الدهنية من خالل دهن البشرة ببضع قطرات 
منه مرتني في اليوم بعد غسل الوجه وجتفيفه 
جيدا، للتخفيف من املظهر الزيتي للبشــرة، 

وتقليص مسامات الكبيرة. 
٭ زيت األركان لعالمات متدد البشرة: االستخدام املنتظم 
لزيت األركان يساعد في حماية خاليا الكوالجني 
املوجودة البشــرة ويخفف من عالمات متدد 
اجللد بسبب احتوائه على ڤيتامني E الذي يقلل 

من تأثير اجلذور احلرة الضارة، ويساعد على 
حتسني مرونة اجللد ويرطبها، ويستخدم من 
خــالل تدليكه على املناطق املراد عالجها مثل 
املعدة، أو الصدر، أو أسفل الظهر، أو األفخاذ من 
خمس إلى عشر دقائق، ثم شطفه بعد ثالثني 
دقيقة باملاء الفاتر، وتكرار هذه الطريقة يوميا 
لبضعة أشهر حتى تتالشى عالمات التمدد. 

التقليل من عالمات الشيخوخة املبكرة: األحماض  ٭ 
الدهنية املوجودة في زيت األركان حتسن مرونة 
البشرة، وحتارب اجلذور احلرة األمر الذي مينع 
ظهور عالمات الشيخوخة املبكرة كاخلطوط 
الرفيعــة، واجللــد املترهــل، والتجاعيــد، 
والكلف املرتبــط بالتقدم بالعمر، 
باإلضافة إلى أن املواد املضادة 
لألكسدة حتافظ على شباب 
البشرة، وحتمي البشرة 
مــن األضــرار الناجمة 
عن التلوث واألشــعة 
البنفســجية،  فــوق 
زيــت  ويســتخدم 
األركان للحفاظ على 
شباب بشــرة الوجه 
والرقبــة مــن خــالل 
تدليكها ببضع قطرات 
مــن زيــت األركان ملــدة 
خمــس دقائــق يوميا قبل 
النــوم، وإضافته إلــى النظام 

الغذائي. 
٭ مرطب للشــفاه: يرطب زيت األركان الشفاه 
ويجعلهــا ناعمــة، خاصة في فصل الشــتاء، 
باإلضافة إلى أنه يحميها من األضرار املختلفة 
بســبب مضــادات األكســدة املوجــودة فيها، 
ويســتخدم من خالل فرك قطــرة أو قطرتني 
منه على الشفاه اجلافة ملدة دقيقة يوميا، ثم 
مســح الزائد منه، أو يستخدم من خالل مزج 
بضــع قطرات منه ومن الفانيال الســائلة مع 
نصف ملعقة صغيرة من السكر البني الناعم، 
وفرك املزيج على الشــفاه بحــركات دائرية، 
ثم شــطفه باملاء الدافئ، ودهن الشفاه مجددا 

بقطرة من زيت األركان، وتكرار هذه الوصفة 
مرة واحدة في األسبوع.

٭ تقوية األظافر: اخلصائص املرطبة لزيت األركان، 
وڤيتامني E املوجود فيه تغذي األظافر الضعيفة، 
وتســاعد على إصالح التالف منها وتشــجع 
علــى منوها، باإلضافة إلى أنها متنع اإلصابة 
بااللتهابات الفطرية لألظافر من خالل تدليكها 
ملدة خمس دقائق بالزيت، لزيادة الدورة الدموية 
فيها يوميا قبل النــوم، أو ميكن نقع األظافر 
بكميات متســاوية من زيت األركان، وعصير 
الليمون ملدة عشرين دقيقة من مرة إلى مرتني 

أسبوعيا.
٭ تنعيم الشعر وتكثيفه: حمض الليلونيك، وحمض 
األولييك املوجودان في زيت األركان ينعمان، 
ويجعالنه ناعما، وأكثر ملعانا، وسهل التحكم، 
باإلضافــة إلــى أن هذه األحمــاض حتمي من 
األضرار الناجمة عن أشعة الشمس، واملنتجات 
الكيميائية املوجودة في حمامات الســباحة، 
وتســتطيع أيضا معاجلة الشــعر املتقصف، 
ويســتخدم زيــت األركان من خــالل تدفئته، 
وتدليكه من خمس إلى عشر دقائق على فروة 
الرأس والشعر، وتركه ملدة ثالثني دقيقة بعد 
تغطيته بقبعة بالستيكية، ثم شطفه بالشامبو، 
وتكرر هذه الطريقة من مرتني إلى ثالث مرات 
أسبوعيا للحصول على النتائج املرجوة، وميكن 
أيضا دهن الشعر بالزيت بعد االستحمام ليبقى 
ناعما ولكن ال ينصح باتباع هذه الطريقة بشكل 
يومي لكي ال يصبح الشــعر دهنيا ويصعب 

شطفه باملاء.
٭ ترطيب األقدام: اخلصائص املرطبة في زيت 
األركان تســاعد على تنعيم األقدام واألكعاب 
املتشــققة ومينع االلتهابات التي قد تصيبها، 
ويســتخدم من خــالل تدليكه علــى األكعاب 
والقدمني بعد نقعهما في املاء الدافئ، وحفهما 
باحلجر احلفاف، ثم لبس اجلوارب ملدة عشرين 
دقيقة على األقل، ويفضل أن يبقى الزيت حتى 
اليوم التالي، وتكرر هذه الطريقة يوميا ولعدة 
أيام للحصول على أقدام صحية، وخالية من 

التشققات.

زيت األركان.. 
الذهب السائل

Stop
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زيــت جوز الهند يحتــوي على ڤيتامــني هـ، وهو 
ڤيتامني يســاعد على منع جفاف البشــرة، وميكن أن 
يساهم في إصالح تلف اجللد، والتخلص من سوادها، 

ويتم استخدامه عن طريق:
٭ تطبيق زيــت جوز الهند علــى املرفقني والركبتني 

بعد االستحمام.
٭ تدليك األكواع والركبتني بلطف ملدة 1-2 دقيقة.

٭ تكــرار العملية عدة مرات في اليوم. أو عن طريق: 
مــزج ملعقة صغيرة من زيت جــوز الهند، مع نصف 

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
٭ فرك األكواع والركبتني باخلليط. تركه على البشرة 
ملدة 15-20 دقيقة، ومن ثم مسحه باملاء، أو باملنشفة.

٭ تكرار العملية مرة واحدة في اليوم.

عصير الليمون
٭ ميكــن اســتخدام عصير الليمون لفــرك اجللد عن 
طريق خلطه مع ملح البحر، أو بخلطه مع السكر، أو 
مع مســحوق احلليب اجلاف، وذلــك عن طريق: فرك 
الركبتــني واألكواع باخلليط بحــركات دائرية كل مرة 
عند االســتحمام باســتخدام الليفة، ملــدة دقيقتني أو 

ثالث دقائق.
٭ غســل الركبتني باملاء الدافئ، وجتنب املاء الساخن 

أو البارد، حتى ال يجف اجللد.
٭ جتفيف الركبتني أو األكواع مبنشــفة ناعمة، ومن 
ثــم وضع كرمي ترطيب يحتوي على زبدة الكاكاو، أو 

زبدة الشيا.
٭ تطبيــق الفازلني أو كرمي الترطيب قبل الذهاب إلى 

النوم.
٭ ميكن تدليك البشــرة بزيت الزيتون الدافئ إذا كان 

اجللد جافا.
٭ تطبيق كرمي لتفتيح البشرة هناك بعض الكرميات 
املتوافرة دون وصفة طبية تستخدم لتفتيح البشرة، 
بحيث ميكن اســتخدام الهيدروكينون جنبا إلى جنب 
مع التريتينوين، وفي حال استخدامه ينبغي احلرص 
على اتباع التعليمات جيدا، وعدم اســتخدام أحد هذه 

الكرميات ألكثر من ثالثة أسابيع في وقت واحد.
٭ كمــا يؤخذ بعــني االعتبار ضرورة عــدم التعرض 
ألشــعة الشــمس، واحلرص على تطبيــق كرمي واقي 

الشمس بدرجة حماية 30 أو أعلى. 
وميكن استخدام العالج بالليزر في احلاالت الشديدة، 
ولكنه قد يسبب التندب للبشرة، ويسبب زيادة سواد 

األكواع والركبتني.

جوز الهند
 لتبييض الركب واألكواع

hair

طرق منع تساقط الشعر وتكثيفه
تعد مشكلة تساقط الشعر من املشاكل 
التي يعاني منها الرجال والنساء واألطفال 
أيضا، حيث إن املعدل الطبيعي لتساقط 
الشعر يكون ما بني 50 و100 شعرة يوميا، 
وفي الوضع الطبيعي ينمو شعر آخر بعد 
سقـــوط الشعــــــر ولكن هذا ال يحدث 

دائما.
عند مالحظة تســاقط الشعر بكثرة 
مبعدل أعلى من املعدل الطبيعي ينصح 
باستشارة الطبيب املتخصص لتحديد 

األسباب والعالج املناسب للحالة.
وصفــات طبيعية للحد من تســاقط 

الشعر 
حليب جــوز الهند: يســتخدم للحد من 
تساقط الشعر وترطيبه الحتوائه على 

البروتينات والڤيتامينات.
٭ املكونات: كوب من حليب جوز الهند. 
٭ الطريقــة: يوضع احلليب على فروة 
الرأس باســتخدام فرشاة صبغ الشعر. 
ويغطى الشعر مبنشفة ويترك ملدة 20 
دقيقة ثم يغســل الشــعر باملــاء البارد 
والشامبو. - تكرر الوصفة مرة واحدة 

أسبوعيا. 
الزبادي اليوناني: يســتخدم لتعزيز منو 
الشعر الحتوائه على البروتني وڤيتامني 

B5
٭ املكونات: ملعقتان كبيرتان من الزبادي 

ليمونة، ملعقة كبيرة من العسل. 
٭ الطريقــة: يوضع الزبــادي في وعاء 
ويضاف له العســل وعصيــر الليمون. 
وتخلط املكونات للحصول على خليط 
ويوضع على فروة الرأس وجذور الشعر 
باستخدام فرشاة صبغ الشعر. ثم يترك 
على الشعر ملدة 30 دقيقة ثم يغسل باملاء 
البــارد. وتكرر الوصفة مــرة أو مرتني 

أسبوعيا.

جذور العرق سوس: تســتخدم للعناية 
بفروة الرأس وعالج القشــرة ولتعزيز 

منو الشعر
٭ املكونــات: ملعقــة كبيــرة من جذور 
العرق سوس املطحونة، ملعقة صغيرة 

من الزعفران، كوب حليب. 
٭ الطريقة: يوضــع الزعفران والعرق 
سوس في احلليب وتخلط املكونات جيدا. 
ويوضع اخلليط على البقع الفارغة من 
الشعر في فروة الرأس قبل النوم ويترك 
لليوم التالي ويغســل الشعر. ثم تكرر 

الوصفة مرتني أسبوعيا. 
عصير البصل: يســاعد علــى تدفق الدم 

لبصيالت الشعر لزيادة منوه
٭ املكونات: بصلة. 

٭ الطريقة: تعصر البصلة ويستخرج 
عصيرهــا. ويوضع عصير البصل على 
الشــعر بواســطة قطنــة ويتــرك ملــدة 
30 دقيقـــــة ثم يغســل باملـــــاء البارد 
والشامبو. ثـــــم تكـــرر الوصفة مــرة 

واحدة أسبوعيا. 
البيض: يستخدم للعناية بصحة الشعر 
B الحتوائه على البروتينات وڤيتامني

٭ املكونات: بياض بيضتني. 
٭ الطريقة: يخفق بياض البيض جيدا 

في وعاء ويوضع على الشعر وفروة 
الــرأس بواســطة فرشــاة الصبغة. 
ويغطى الشــعر بقبعة االستحمام 
ويتــرك ملدة 20 دقيقة ثم يغســل 
باملاء البارد ثم بالشامبو. ثم تكرر 

الوصفة مرتني أسبوعيا.
عصير الليمون: يستخدم للحد من 

تساقط الشعر
٭ املكونات: حبتان أو ثالث حبات 

من الليمون، كوب ماء دافئ. 

٭ الطريقة: تعصر حبات الليمون 
وتصفى في وعاء باستخدام قطعة 
شاش وتخلط مع املاء. ويغسل 

الشعر ثم يوضع اخلليط على 
فروة الرأس وتدلك، ويترك 5 
دقائق ثم يغسل باملاء البارد. ثم 
تكرر الوصفة مرتني أسبوعيا. 
الشاي األخضر والبيض: يستخدم 

لتعزيز منو الشعر
٭ املكونات: ملعقتان كبيرتان 
من الشاي األخضر، صفار بيضة. 
الطريقــة: ويوضــع صفــار  ٭ 

البيضــة في وعــاء ويضاف الشــاي 
األخضر، وتخلــط املكونات للحصول 
على خليط كرميي. ويقســم الشعر من 
املنتصف ويوضع اخلليط عليه وعلى 
فروة الرأس ويغطى بقبعة االستحمام 
ويتــرك ملدة 30 دقيقة ثم يغســل باملاء 
البارد ثم بالشــامبو. ثم تكرر الوصفة 

مرتني إلى ثالث مرات أسبوعيا.


