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در چن�د ش�ماره قب�ل ب�ا مطل�ب تغذیه و س�امت پوس�ت همراه ش�ما عزیزان بودی�م. در این مطال�ب به نقش و 
اهمی�ت درش�ت مغذی ه�ا و گیاهخ�واری و.. ب�ر س�امت پوس�ت پرداختیم. در این ش�ماره و در قس�مت آخر با 
یکس�ری س�ؤاالت مطرح ش�ده درزمینه س�امت پوس�ت و نقش آب بر شادابی پوس�ت، مطلب را جمع بندی و به 

انتها می رسانیم:

درگذشته اغلب التهابات مزمن پوست صورت 
را که شامل جوش های متعدد سرسیاه و سفید 
س��رخی پوس��ت بود، به نابسامانی روح و روان 
نسبت داده و به مدت طوالنی این افراد تحت 
درمانهای دارویی ضدافسردگی قرار می گرفتند 
اما کماکان مش��کل آن ها پابرجا باقی می ماند. 
اما بعد از انجام چکاپ کامل و بررس��ی میزان 
ریزمغذی ه��ای کلی��دی در مایع��ات ب��دن و 
بررس��ی دودمان های میکروارگانیس��م های 
تش��کیل دهنده فلور دستگاه گوارشی افراد در 
اکثری��ت قری��ب به اتفاق آن ه��ا، کمبودهای 

فاحش ویتامین -D3 روی- بیوتین -امگاتری 
و س��لنیوم مشاهده گردید. همچنین با بررسی 
می���کروارگانیس��م های تش�����کیل دهنده 
و  بیم��اری زا  ی��ا  پات��وژن  باکتری ه��ای 
پروبیوتیک های کمکی در سیستم ایمنی افراد 
مش��خص ش��د در تع��داد کثی��ری از اف��راد 
موردبررس��ی مخمره��ای قابل توجه��ی در 
روده هایش��ان ج��ا خوش نم��وده بودند که با 
تقسیم بندی آن ها به گروه هدف و گروه شاهد 
تغیی��رات ایجادش��ده در ن��وع و کیفیت تغذیه 
روزمره و دادن مکمل های موردنیاز و برطرف 

ک��ردن کمبوده��ای موج��ود، به تدریج حالت 
التهاب صورت آن ها فروکش نموده و جوش ها 
ک��م و کمتر گردیده و نی��از به تمامی داروهای 
قبلی که بکار برده می ش��د به طور معنی داری 
کاه��ش یاف��ت ضم��ن اینک��ه مش��کالت 
پوستی ش��ان نی��ز برطرف گردید. اس��تفاده از 
مناب��ع پروتئین��ی و بعضی عناص��ر نظیر روی 
مش��خصاً در سالمت پوست تأثیر قابل توجهی 
دارن��د ازاین رو توصیه به اصالح رژیم غذایی و 
گنجان��دن مناب��ع غذای��ی این م��واد، راهکار 

مناسبی برای سالمت پوست بشمار می رود.
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سایه تغذیه  برپوست

نقش بهبود کیفیت و تعادل تغذیه بر سالمت پوست
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ن��������������ق���ش آب در ط���راوت و 
پیش���گیری از چین وچ���روک 

پوست
به ط�ور دائ�م و فراتر از نیاز واقعی نوش�یدن آب 
هی�چ اث�ری بر ش�ادابی پوس�ت ن�دارد مگر در 
م�واردی ک�ه اف�راد در ط�ول روز آب مصرف�ی و 
دفع�ی از طری�ق تعری�ق و تع�رق و ... را جبران 
قاب�ل  مق�دار  ب�ه  ی�ا  باش�ند   نک�رده 

توجهی الکل مصرف نموده باش�ند که آثار آن ها 
در چهره ش�ان مش�هود ش�ده باش�د، بطوریکه 
 پ��وستش�ان چ�����روک و درهم کش�یده و 
 خشک و خ���شن گ����ردیده و با ت�أمین آب 
حال�ت  زمان�ی  کوت�اه  در  ب�دن  موردنی�از 
درهم کش�یدگی و بی حالی و زبری بافت پوس�ت 

برطرف  گردد.
در آب وه�وای معت�دل هر فردی تا دو لیتر آب نیاز 
دارد ک�ه به ط�ور تدریج�ی و م�داوم از طری�ق 
نوش�یدن آب و چ�ای و ی�ا س�ایر م�واد غذایی و 
گروه ه�ای س�بزیجات و میوه ه�ا و خوراکی های 

مختلف تأمین می شود.

آیا نوشیدن الکل برای پوست مضراست؟

در برنامه ریزی های تأمین نیازهای تغذیه خانواده
چه مواد غذایی را باید انتخاب کرد؟

به طورکلی نوشیدن الکل به هر شکل و صورتی در حکم سم تلقی می شود 
چراکه میکرو ریزمغذی های بدن را از بین برده و آب بدن را کاهش می دهد 
و به اعصاب و رشته های عصبی آسیب می رساند و موجب تنگی مویرگ ها 
که غذا رس��ان بافت پوس��ت مخصوصاً پوس��ت صورت می باش��د می شود. 
ازاین جهت در افرادی که به طور مداوم میزان زیادی نوش��یدنی های الکلی 
می نوشند موجی از افزایش رشد بی رویه فعالیت غدد چربی پوست را شاهد 
هستیم. جهت حفظ سالمتی و بهبودی طراوت و شادابی پوست مخصوصًا 
چهره بجای نوشیدن الکل و نوشابه های رنگین و بی رنگ، گازدار و بی گاز 
و آبمیوه ه��ای صنعت��ی از آب گوجه فرنگ��ی تازه و یک لیوان آب هویج و آب 
به صورت جرعه جرعه حتی بدون احس��اس تش��نگی در حد متعادل بنوشید. 
دریافت منابع غذایی آبزیان فاقد جیوه و فلزات سنگین، روغن زیتون و منابع 
غذای��ی حیوان��ی و گیاهی حاوی اس��یدهای چرب امگا تری، افزایش میزان 
مصرف منابع غذایی گیاهی، ماست های کم چرب سنتی حاوی پروبیوتیک 
فراوان، آووکادو، انواع آجیل و دانه های روغنی، گردو، بادام، پسته به صورت 

تازه و سالم به مقدار محدود و تخم مرغ نیز بجای گوشت توصیه می شود.

حتی االم��کان از خری��د مواد غذایی حاضری، قندهای تصفیه ش��ده، لبنیات 
چرب و گوشت های فراوری شده خودداری نموده و بجای آن ها از سبزی ها و 
فرآورده ه��ای گیاه��ی طبیع��ی ارگانی��ک از قبی��ل گوجه فرنگ��ی، هویج، 
کدومسمایی، انواع کلم ها مخصوصاً کلم بروکلی، سبزی خوردن های متنوع 
و میوه های فصل مخصوصاً انواع توت ها، سیب، هلو، گالبی، شلیل، سیفی 

جات در حد نیاز و توان مالی خریداری فرمایید.

آیا با جواب گویی به احساس تشنگی
نیاز بدن به آب برطرف می شود؟

متأسفانه پاسخ به این سؤال منفی می باشد زیرا که عوامل متعددی 
در ع��دم ایج��اد تعادل مایعات دریافتی یا میزان دفع آن ها دخیل اند 
ازجمله این فاکتورهای تأثیرگذار سن فرد است. اغلب افراد تمایلی 
به نوشیدن آب ندارند و جایگزینی مایعات ازدست رفته بهر شکل و 
صورتی کمتر از میزان نیاز روزانه اس��ت. به موازات عدم احس��اس 
تش��نگی، کلیه ها ادرار غلیظ تر تولید می نمایند که مواد زاید را دفع 
نماین��د. اگر کلیه ها توانایی الزم را نداش��ته باش��ند ممکن اس��ت 
سیس��تم های کنترل خودکار بدن با افزایش حجم بیش��تر ادرار این 
ناتوانی را پوشش دهند و از این طریق آب بیشتری از بدن از دست 
م��ی رود و ط��راوت و تازگ��ی بافت پوس��ت و عض��الت فروکش 
می نماید. ازاین رو توصیه می ش��ود افراد فقط به احس��اس تشنگی 
اکتفا نکرده و خودشان را عادت بدهند که به طور تدریجی در فاصله 

بین وعده ها، جرعه جرعه با نوشیدن، حدود 1.5 لیتر دریافت کنند.

پروتئین، دوست دار پوست
مناب�ع پروتئی�ن حیوانی، آبزی�ان و ماکیان و  

گوش�ت های قرمز یا جایگزین آن ها تخم مرغ- پنیر- 
کشک- ماست دوغ و پروتئین های گیاهی که از منابع 
غ�ات و حبوب�ات و دانه ها و مغزه�ا و انواع آجیل های 
تازه و تلفیق آن ها با یکدیگر به منظور افزایش ارزش 
بیولوژیک�ی پروتئی�ن و افزای�ش تراکم م�واد مغذی 
آن ه�ا جه�ت تأمین نیازه�ای س�لولی و جلوگیری از 
گرس�نگی های پنهانی و س�لولی و ش�ادابی پوس�ت 

بسیار تأثیرگذار می باشد، توصیه می شود.

روی
یکی از فلزات تأثیرگذار در س�امت پوست  

برش�مرده می ش�ود. معموالً مناب�ع پروتئینی، حاوی 
روی قابل توجه�ی هم هس�تند. توصی�ه به میل کردن 
ماه�ی – میگ�و- مغ�ز تخمه ک�دو- بادام زمین�ی- 
تخم م�رغ- نخ�ود و س�ایر حبوبات- ق�ارچ- کلم برو 
کل�ی- غ�ات کام�ل یا پرک ش�ده- ش�یر و لبنیات- 
ش�کات تل�خ و در ص�ورت ل�زوم مکم�ل روی جهت 

تأمین کمبودهای احتمالی بسیار مهم است.
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