
 
 

 ه ضذچرًکنکات طالیی درتار

لثل اص ایٌکَ تَ عشاؽ اًْاع ضذ چشّک ّ ًکت طالیی اى تشّین تِتش عت تذاًین اصال چشا اعتفادٍ اص ضذچشّک ُا 

 هِن اعت ّ چشا پْعت ها تَ اى ًیاص داسد؟

 پْعت پیشی .شْد هی پیشی ی هشاُذٍ لاتل ػالئن ایجاد عثة دُذ، هی سخ پْعت ُای الیَ دس کَ عاختاسی تغییشات

 ُن ّ دُذ هی سخ صهاى گزشت تا کَ اعت ژًتیکی یا دسًّی ػْاهل ًتیجَ ُن کَ اعت پیچیذٍ تیْلْژیکی فشآیٌذ یک

 هتْلف تْاى ًوی سا پیشی.  ّ هحیطی ُای آلْدگی آفتاب، هؼشض دس گشفتي لشاس هاًٌذ هحیطی یا تیشًّی ػْاهل ًتیجَ

 .اًذاخت تؼْیك تَ سا آى تْاى هی اها کشد،

 
 

 شٌد؟ هی پٌست در چرًک ً چین ایجاد سثة عٌاهلی چو

 هی پیشی ی هشاُذٍ لاتل ػالئن ایجاد عثة دُذ، هی سخ پْعت ُای الیَ دس کَ عاختاسی تغییشات شذ گفتَ کَ ُواًطْس

 : شْد هی پْعت دس چشّک ّ چیي تشّص ًتیجَ دس ّ تغییشات ایي ایجاد تَ هٌجش کَ داسد ّجْد هتفاّت فشآیٌذ دّ .شْد

 .تیشًّی ػْاهل اص ًاشی پیشی ّ دسًّی ػْاهل اص ًاشی پیشی

 

   درًنی عٌاهل از ناشی پیری

 

 دس ػولکشدی ّ عاختاسی تغییشات تاػث کَ صهاى اص ًاشی پیشی هاًٌذ پیشی ژًتیک یا  دسًّی ػْاهل اص ًاشی پیشی

 عي تَ ػٌْى هثال : افضایش شکل اعت:شْد کَ تا افضایش عي دس پْعت سخ هیذُذ تَ ایي  هی پْعت ُای الیَ توام

 .شْد هی پْعت تَ سعاًی خْى کاُش ّ پْعتی ػشّق تْجَ لاتل سفتي تیي اص تَ هٌجش ُوچٌیي

 ُوچٌیي چشتی رخیشٍ شذٍ دس پْعت کاُش هی یاتذ چْى عثْهِا چشتی کوتشی تْلیذ هیکٌٌذ. 

 ُیالْسًّیک اعت اعت.ص دیگش اتفالاتی کَ تا افضایش عي دس پْعت سخ هیذُذ کاُش هیضاى 

 

  : تیرًنی عٌاهل از ناشی پیری

 شْد هی ایجاد اعت  هحیطی ُای آلْدگی تٌفش ّ هاّساء اشؼَ آعیة کَ هِوتشیي اًِا هحیطی ػْاهل اثش دس فشایٌذ ایي

  .پشداصین هی فاکتْسُا ایي تشسعی تَ اداهَ دس کَ

 

 اشعو هاًراتنفش خٌرشیذ:

لشاس  UVA ّ UVB هغتمین خْسشیذ تذّى هحافظت، پْعت دس هؼشض پشتْ فشاتٌفشتا لشاس گشفتي دس تاتش ًْس 

شْد. ایي حالت تْلیذ  ُای هْجْد دس الیَ خاسجی پْعت هی دیذگی ّ اص تیي سفتي علْل عثة آعیة UVB گیشد. پشتْ هی

هؤثش اعت ّ تش دس تشّص عشطاى پْعت  UVB .شْد علْلی تا گزشت صهاى هٌجش تَ ضخین شذى الیَ تیشًّی پْعت هی

دیذگی پْعت ًیض تأثیش داسد. دس ّالغ طثك اظِاس عاصهاى جِاًی  ًیض دس آعیة UVA طثك تحمیمات اًجام شذٍ، پشتْ

تاشٌذ. صهاًی کَ  UVA تِذاشت ، دس استثاط تا پیشی صّدسط ًاشی اص تاتش آفتاب افشاد تغیاس تایغتی هشالة پشتْ



 
 

دٌُذ،  پزیشی پْعت سا کاُش هی ُایی کَ خاصیت اًؼطاف کٌذ، گیشًذٍ ُای ػویك پْعت ًفْر هی دس الیَ UVA پشتْ

پزیشی پْعت دس ایجاد چیي ّ چشّک پْعت هؤثش ُغتٌذ ّ  شًْذ. ضخین شذى ّ کاُش خاصیت اًؼطاف فؼال هی

 .تْاًذ هٌجش تَ عشطاى پْعت شْد دیذگی پْعت شذٍ کَ هی ُش دّ عثة آعیة UVA  ّUVB پشتُْای

 

 :ىا لٌدگیآ

پیشی صّدسط پْعت ، آکٌَ  ُای ُْا تاػث صًذ. آالیٌذٍ ُای هضش خْسشیذ، تَ پْعت ها آعیة هی ُْا هاًٌذ اشؼَ آلْدگی

 .شًْذ ُای دیگش هی ، آلشژی ، تیشٍ شذى پْعت ّ آعیة عشطاى پْعت، 

ُای ػویك آى ًفْر  پْعت کْچکتشًذ! پظ ّلتی تا پْعت ها دس تواط تاشٌذ، تَ الیَتشاتش اص هٌافز  02ُای ُْا  آالیٌذٍ

کٌٌذ ّ هٌافز پْعت سا  کٌٌذ، پْعت سا شل هی ُا تؼذ اص ًفْر تَ پْعت، آى سا خشک ّ هلتِة هی کٌٌذ. ایي آالیٌذٍ هی

 شْد دچاس اختالل هی تْاًذ تٌفظ کٌذ ّ شاداتی ّ عالهت آى کٌٌذ. دس ًتیجَ پْعت تَ عختی هی هغذّد هی

 

 

 انتخاب کرم ضذچرًک هناسة:

 حاال کَ تا ػلتِای پیشی پْعت ّ چیي ّ چشّک اشٌا شذین تایذ تَ دًثال اًتخاب یک کشم ضذچشّک هٌاعة تاشین:

پظ  .تاى سا دس ًظش تگیشیذ صشفٌظش اص ایٌکَ لصذ خشیذ چَ هحصْل پْعتی سا داسیذ، هِن اعت کَ ُوْاسٍ ًْع پْعت

 اص اى فاکتْس عي تغیاس هِن هیشْد

 دس ًظش تگیشیذ کَ فاکتْس عي دس اًتخاب کشم ضذ چشّک تغیاس هِن عت 

 تيترین سن استفاده از کرم ىای ضذچرًک چو سنی است؟

 کٌذ. اها ایي فشآیٌذ یک لاػذٍ ثاتت ًیغت ّ طْس هؼوْل تؼذ اص عی عال اداهَ پیذا ًوی فشآیٌذ تْلیذ کالژى دس پْعت تَ

 .هوکي اعت تا تْجَ تَ ًژاد افشاد ّ یا کشْس هحل صًذگیشاى هتفاّت تاشذ

ُویي دلیل تَ پیشٌِاد هتخصصاى تِتش اعت کَ اعتفادٍ اص کشم ُای ضذچشّک سا اص عی عالگی ششّع کٌیذ. ُوچٌیي  تَ

 .عالگی ششّع کٌٌذ 02ُا سا اص  شذت خشکی داسًذ، اعتفادٍ اص ایي کشم کٌٌذ تا افشادی کَ پْعت تَ ُا تْصیَ هی آى

تاهیي سطْتت هٌاعة تشای پْعت یکی اص ػْاهل تاثیشگزاس دس جلْگیشی اص چشّک شذى پْعت اعت. الصم ًیغت 

آى هشطْب   ُا تَ عي خاصی تشعیذ ّ تایذ صْست خْد سا ُویشَ تشای حفع شاداتی ّ جْاًی تشای اعتفادٍ اص ایي کشم

 .ًگَ داسیذ

 

 ىای ضذ چرًک   هعجسه کرم

ضذ   ُا اًتظاس هؼجضٍ داشت. کشم گْل تیتشُای صسد تثلیغات سا ًخْسیذ ّ تْجَ داشتَ تاشیذ کَ ُیچ گاٍ ًثایذ اص کشم 

ُا سا کاهال تشطشف کٌذ ّ فمظ هی تْاًذ کوک کٌٌذٍ تاشذ. ٌُْص دس جِاى ُیچ کشهی  ّ چشّک  تْاًذ چیي چشّک ًوی 

ّ چشّک ُایی سا کَ دس اثش آفتاب تَ ّجْد آهذٍ  کٌذ. فمظ چیي  ّجْد ًذاسد کَ تتْاًذ ُوَ هشکالت پْعتی سا دسعت

 .هاٍ هی تْاى تِثْد تخشیذ 6 ُایی هاًٌذ تشتیٌْئیي آى ُن حذالل تَ هذت  اًذ، تا اعتفادٍ اص هصشف کشم 

 اًْاع کشم ضذ چیي ّ چشّک صْست

 کشهِاای ضذچشک اًْاع هختلفی داسًذ

 .شدشاى سا هؼشفی هی کٌیندس اداهَ ُش کذام اص ایي هحصْالت ّ کاسک

 کرم ضذ چین ً چرًک دًر چشن

تا اعتفادٍ اص کشم ضذ چشّک دّس چشن هی تْاى پْعت حغاط اطشاف چشن سا هشطْب ًگَ داشت ّ هاًغ تَ ّجْد 

ُای   شًْذ، تَ آى ُا چشّک اگش تغیاس ػویك  ُای تیشًّی چشن شذ. ایي خطْط  آهذى چیي ّ چشّک ّ خظ دس گْشَ
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تش اعتفادٍ کٌین. ُویشَ اّلیي  ُای لْی   ی گْیٌذ. تشای پش کشدى ایي ًْع چشّک ُا، تایذ اص ضذ چشّکپٌجَ کالغی ه

ضذ چشّک   عالگی، حتوا اص کشم ۵۲ُا دس ًاحیَ دّس چشن تَ ّجْد هی آیٌذ. دس ًتیجَ تِتش اعت تؼذ اص  چشّک

 .هخصْص دّس چشن اعتفادٍ تشْد

 کرم ضذ چین ً چرًک شة 

تش اص کشم ُای سّص ُغتٌذ ّ دس   کَ شة تِتشیي صهاى تشای تاصعاصی پْعت اعت. کشم ُای شة غلیع ُوَ هی داًین 

ُا حاّی هْاد هغزی، ّیتاهیي، ستیٌْل ّ دس   ایي کشم صهاى خْاب اثش تیشتشی دس جلْگیشی اص پیشی پْعت داسًذ. 

 .عالگی تَ تاال تاشذ ۰۳شة( تایذ اص عي شة )کشم  اعتفادٍ اص کشم ضذ چشّک .تشداسُا هی تاشٌذ  تشخی هْاسد الیَ

 کرم ضذ چین ً چرًک رًز 

ُغتٌذ.   ُای ضذ چشّک سّص هؼوْال حاّی ضذآفتاب  دس کٌاس کشم ُای شة تایذ اص کشم سّص ُن اعتفادٍ کٌین. کشم 

ذٍ ُن داسد ّ ضذ چشّک سّص، تَ هؼٌی ػذم اعتفادٍ اص کشم ضذآفتاب ًثایذ تاشذ. کشم سّص هشطْب کٌٌ  اعتفادٍ اص کشم

 .کٌذ اص خشک شذى پْعت هواًؼت هی

 


