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انواع پوست

ٖ ٞای اص تشویثی ػثاست یه پٛػت ا٘ٛاع  ط
  وٝ اػت ٞٛایی ٚ آب ؿشایي ٚ (ٚساثت) ٔا
  .(ٔحیي صیؼت) ٔی وٙیٓ ص٘ذٌی آٖ دس

  ٚ اسثی ٚیظٌی ٞای ایٗ تشویة
ٝ ی ػٝ صیؼت ٔحیٌی   ایداد سا اػاػی دػت

  ا٘ٛاع ایٗ .خـه ٚ ،چشب ،٘شٔاَ :ٔی ٕ٘ایذ
  وٕی اص ٔختّفی، دسخات ٔی تٛا٘ٙذ پٛػت
  تؼیاس تا خـه وٕی یا چشب تؼیاس تا چشب

 .تاؿٙذ داؿتٝ خـه،



  أش پٛػت ا٘ٛاع ایٗ اص تشویثی ٔـاٞذٜ ی ایٗ، تش ػالٜٚ
ٝ ًٛس ٚ ٘یؼت؛ غیشٔؼِٕٛی   ػٙٛاٖ تحت پٛػت، ٘ٛع ایٗ وّی ت

ٝ ًٛس ٚ «تشویثی پٛػت» ٝ كٛست سایح تش ت   چشب تا ٘شٔاَ پٛػت ت
  تشویة یا ؿشایي ایٗ .ٔی ؿٛد ٘أیذٜ خـه تا ٘شٔاَ پٛػت ٚ

ٝ ای،«(T-zone) تی ٘احیٝ» دس ٔؼٕٛالً پٛػت ا٘ٛاع   دٚ دس ٘احی
.ٔی افتذ اتفاق چا٘ٝ، تا تیٙی، أتذاد دس پیـا٘ی، ًشف

  ٕٞیـٝ أا ٔی ؿٛ٘ذ، تمؼیٓ دػتٝ ػٝ ایٗ اص یىی تٝ افشاد اوثش
 پٛػت ٘ٛع اغّة ٔشدْ .داسد ٚخٛد اػتثٙایی لاػذٜ ای ٞش تشای
  اص خاسج ٔؼٕٛالً دسحاِی وٝ ٔی دٞٙذ، تـخیق ٘ادسػتی تٝ سا خٛد

 .ٞؼتٙذ پٛػت ا٘ٛاع اص دػتٝ دٚ یا یه ٔحذٚدٜ ی



 صٔا٘ی .ٔی دٞٙذ ٕ٘ایؾ تی ٘احیٝ دس سا خفیفی چشتی وٝ اػت افشادی ٔیاٖ دس ٔثاَ تٟتشیٗ
ٖ ٞا اص وٝ   تؼیاس پٛػتـاٖ وٝ ٌفت خٛاٞٙذ تشخی ٔی ؿٛد، ػؤاَ پٛػتـاٖ ٘ٛع ٔٛسد دس آ

ٖ ٞا وٝ ایٗ ٚ اػت چشب ٝ تشداس پان وٙٙذٜ ی یه اص سٚص ٞش آ   پان وٙٙذٜ ی یه ػپغ ٚ الی
 ٘ٛع ایٗ تشای پان وٙٙذٜ ای سطیٓ چٙیٗ یه .ٔی وٙٙذ اػتفادٜ چشب پٛػت ٔٙاػة لٛیِ

ٝ ی تٝ آػیة دِیُ تٝ افشاد ایٗ غاِثاً ٚ اػت تٟاخٕی تؼیاس پٛػت،   ٚ لشٔض پٛػت ؿاخی، الی
  .(چشتی فالذ ٘ٝ اػت سًٛتت فالذ ٔٙظٛس) اػت دِٞیذساتٝ وٝ داؿت خٛاٞٙذ تحشیه ؿذٜ ای

ٝ ًٛس سا پٛػت وٝ اػت ٟٔٓ تٙاتشایٗ،   آٖ تشاػاع سا ٔحلٛالت ٚ وشدٜ، اسصیاتی ٔٙاػة ت
  حغ وٝ چیضی آٖ تشاػاع فمي ٘ٝ ٕ٘ائیٓ؛ اػتفادٜ یا تٛكیٝ ٔی ؿٛد ٔـاٞذٜ وٝ چیضی

.ٔی ٌشدد تیاٖ یا ٔی ؿٛد



پوست نرمال

  ٌّٔٛتی ا٘ؼٌاف پزیشی ٚ سً٘، سًٛتت سػا٘ی، داسای ٘شٔاَ پٛػت
  اػت، ؿذٜ ایداد دِسْ ٚ اپیذسْ كحیح ػّٕىشد اثش دس وٝ اػت

  آدیپٛص تافت ٞای تٛػي وافی ا٘ذاصٜ تٝ ٚ داسد ٔٙاػة سًٛتت
  الیٝ دس لٛی تیِٛٛطیىی فؼاِیت .ٔی ؿٛد حٕایت (چشتی تا ٔشتثي)

  ٔتؼادَ ٔتاتِٛیؼٓ ٚ فؼاَ، خٖٛ ٌشدؽ داسد، ٚخٛد (صایا) تاصاَ
  ٚ تش ٚ ،(حدیٓ ٚ تٛپُش) ٌٛؿتاِٛ ٔشًٛب، ٘شْ، ٘شٔاَ پٛػت .اػت
 ػآِ دسخـٙذٌی ٚ ؿفافیّت ٚ سً٘ داسای ٚ ٔی سػذ، ٘ظش تٝ تاصٜ

 .اػت
ٝ یال ٝ ؿفاف ؿاخی ی ٖ دٞٙذٜ ی وٝ اػت، ٘یٕ   لاتُ خي ٞیچ ٚ اػت، ٌِیف تافت یه ٘ـا

ٓ آتی اثش دس وٝ ٔـاٞذٜ ای ٝ ٚخٛد و   تٟتشیٗ .٘ذاسد ٚخٛد چشتی تا ٕٞشاٜ تضسي ٔٙافز یا تاؿذ آٔذٜ ت
.اػت تّٛؽ، ٍٞٙاْ تا تِٛذ تذٚ اص ٔؼٕٛالً وٛدواٖ، پٛػت ٘شٔاَ، پٛػت اص ٔثاَ



  دیٍش ٚ خٛسؿیذ، ٘ٛس تا ٔٛاخٟٝ ػٗ، وِٟٛت ػّت تٝ پیشی
ٓ آتی ٘أؼاػذ، ٞٛای ٚ آب ٕٞا٘ٙذ خاسخی ػٛأُ  پٛػت، و

 پٛػت ؿذٖ تذتش اكّی ػٛأُ آٖ، اص ٘أٌّٛب ٔشالثت ٚ
 .افتادٜ ا٘ذ اتفاق ٌزؿتٝ دس وٝ ٞؼتٙذ ٘شٔاَ

ٗ ٞا، اص ػاسی غزایی سطیٓ .٘الق غزایی سطیٓ ٚ آب ٘اوافی ٔلشف اص ػثاستٙذ ػٛأُ ػایش   ٚیتأی
ٓ ٞا، ٝ ی آٔیٙٝ، اػیذٞای ٚ آ٘ضی َ ٞا ٔٙاػة ػِّٛی تىثیش ٚ سؿذ تشای الصْ تغزی  فشاٞٓ سا ػّٛ
  تٝ پٛػت، پاوؼاصی ػذْ ٕٞچٖٛ ٘ٛخٛا٘اٖ، ٚ وٛدواٖ دس ٘أٙاػة پٛػتی ٔشالثت ٞای .ٕ٘ی وٙذ

ٝ داؿتٗ تٕیض ٔٛالغ، ایٗ دس دسحاِی وٝ، .اػت ؿایغ تؼیاس پٛػت اص ٔشالثت اص آٌاٞی ػذْ دِیُ ٍ٘  
 ٔٙاػة پان وٙٙذٜ ی ٔحلَٛ یه تا (ػلش ٚ كثح) سٚص دس پاوؼاصی تاس دٚ .اػت هشٚسی پٛػت

ٖ ٞا اص اػتفادٜ .دٞذ واٞؾ سا آوٙٝ دسكذ 25 تا ٔی تٛا٘ذ   ٕٞچٙیٗ ٚ ٘أالیٓ اػىشاب ٞای ٚ كاتٛ
 ٚ خٛسؿیذ ٘ٛس تا ٔٛاخٟٝ .ٔی ٕ٘ایذ وٕه ٘شٔاَ پٛػت ؿذٖ تذتش تٝ ٘أؼاػذ صیؼت ٔحیي
ٓ آب، خـه، سا پٛػت حفاظت، تذٖٚ ًثیؼی ٔحیي .ٔی ٕ٘ایذ پیش ٔٛػذ اص پیؾ ٚ و



  اص حفاظت ٕٞچٙیٗ ٚ ػلش، ٚ كثح دس ٔٙاػة پاوؼاصی تٝ ٘شٔاَ پٛػت
َ ٞای اص ٘اؿی اوؼیذاػیٖٛ   اص ٔذاْٚ اػتفادٜ ی .داسد ٘یاص خٛسؿیذ ٘ٛس ٚ آصاد سادیىا

ٖ ٞا حاٚی ٔحافظ ٔشًٛب وٙٙذٜ ٞای   سٚص ًَٛ دس هذآفتاب یه ٚ آ٘تی اوؼیذا
ٝ ٔٙظٛس َ ٞای آػیة ٚ سًٛتت اتالف اص خٌّٛیشی ت ْ ٞای ٕٞشاٜ تٝ آصاد، سادیىا   وش
  حاٚی ٔشًٛب وٙٙذٜ ٞا ایٗ وٝ اػت ٟٔٓ .اػت هشٚسی ؿة دس آتشػاٖ

ٖ ٞایی ٗ ٞای ٘ظیش آ٘تی اوؼیذا   یا،(Idebenone) ایذتٖٙٛ،E ٚ Cٚیتأی
ٝ تشداسی .تاؿٙذ Q10وٛآ٘ضیٓ  .اػت ٔفیذ ٘یض یه تاس ٚلت ٞشچٙذ كٛست تٝ الی
  ٘ثایذ وٛدواٖ تٝ .اػت ٟٔٓ تؼیاس وٛدواٖ، تشای حتی خٛسؿیذ، ٘ٛس اص حفاظت

  یا تٍزاس٘ذ لذْ ػاحُ سٚی تش ٔٙاػة هذآفتاب یه تذٖٚ وٝ تـٛد دادٜ اخاصٜ
  ٚ UVتشاتش دس ٔحافظتی ػٛأُ حاٚی وٝ خٛب ٔحافظ وشْ یه تذٖٚ

  ٘شٔاَ پٛػت تشای .تیایٙذ تیشٖٚ خا٘ٝ اص تشفی سٚصٞای دس تاؿذ، آ٘تی اوؼیذاٖ
.اػت آػیة وٙتشَ ٚ پیـٍیشی ٔشالثت، اكّی ساٜ حُ



پوست چرب

ٝ ٚخٛد چشتی غذد حذ اص تیؾ فؼاِیت اثش دس وٝ اػت ٚهؼیتی چشب پٛػت   ٔی آیذ ت
ٖ ٞا تٛػي ػٕذتاً فؼاِیت ایٗ .ٔی ٌشدد پٛػت چشتی اصدیاد ٔٛخة وٝ   یا آ٘ذسٚط

ٖ ٞای   تشاق، ظاٞش تٛػي ٔی تٛاٖ سا چشب پٛػت .ٔی ؿٛد وٙتشَ ٔشدا٘ٝ ٞٛسٔٛ
  چشتی، احتثاع دِیُ تٝ ٔؼٕٛالً پٛػت، ٔٙافز .داد تـخیق آٖ ػفت ٚ هخیٓ

َ ٞای  پٛػت ظاٞش .ٔی آیٙذ ٘ظش تٝ تضسي ٔٛ، فِٛیىَٛ دس تاوتشی ٞا ٚ ؿاخی ػّٛ
ٝ ٞایی ٔٛالغ تؼوی دس ٚ ٔی سػذ ٘ظش تٝ ٘اآساػتٝ ٚ چشن چشب،   چا٘ٝ، سٚی تش ِى

ٝ ٞا .ٔی ٌشدد احؼاع چشتی وشدٖ، ِٕغ ٍٞٙاْ تٝ ٚ ٔی ؿٛد دیذٜ پیـا٘ی یا/ٚ ٌٛ٘



  ٔحلٛالت اص ٘ادسػت اػتفادٜ اثش دس ٔی تٛا٘ذ چشب پٛػت ٔـىالت ایٗ، تش ػالٜٚ
  اص پٛػت وشدٖ خـه تٝ تٕایُ چشب، پٛػت تا افشاد دس .تـٛد تذتش پٛػتی ٔشالثت
ٖ ٞای اص اػتفادٜ ًشیك   لاتن ٔٛاد اص ا٘ذاصٜ اص تیؾ اػتفادٜ یا ٘أالیٓ كاتٛ

  ٚ وشدٜ ٔختُ سا پٛػت حفاظتی ػّٕىشد وٝ داسد ٚخٛد اػىشاب ٞا یا (ػفت وٙٙذٜ ٞا)
  ًشیك اص پٛػت ػّٕىشدٞای حذ اص تیؾ تحشیه اص تایذ .ٔی ٌشدد آب تثخیش ٔٛخة
.ٌشدد اختٙاب تحشیه وٙٙذٜ ٔاػاط یا ٔاِؾ

  غذد تشؿح تٝ تٕایُ ٔشًٛب ٚ ٌشْ ٞٛای ٚ آب
 پٛػت، ٔی ؿٛد تاػث ٚ ٔی وٙذ تـذیذ سا چشتی

 .ٌشدد چشب تش



  دِٞیذساتٝ چشبِ ٚ (آب وٕثٛد تذٖٚ) چشب :ٕ٘ٛد تمؼیٓ صیشؿاخٝ دٚ تٝ ٔی تٛاٖ سا چشب پٛػت
  حیٗ دس ٚ اػت؛ تشخٛسداس ٔٙاػثی سًٛتت سػا٘ی اص پٛػت اَٚ، ٔٛسد دس .(آب وٕثٛد تا ٕٞشاٜ)

ٗ وٝ   اص حؼی ٞیچ ِٚیىٗ ٔی وٙذ، احؼاع سا چشتی فشد ٚ ٔی سػذ ٘ظش تٝ چشب پٛػت، ای
  ٚخٛد چشب پٛػت خلٛكیات تٕاْ ٘ذاسد؛ سًٛتت پٛػت دْٚ، دػتٝ دس أا .٘ذاسد ٚخٛد «خـىی»

  تٝ تٕایُ چشب پٛػت داسای افشاد اغّة .ٔی وٙذ ؿىایت «خـه پٛػت» اص فشد ِٚیىٗ داسد
ٝ وٙٙذٜ ٚ خـه وٙٙذٜ تشویثات اص اػتفادٜ  پیأذ ِٚی .ٕ٘ایٙذ احؼاع وٕتشی چشتی تا داس٘ذ دِٞیذسات
 ٚهؼیت ایٗ وٝ صٔا٘ی .اػت پٛػت تشن خٛسدٌی ٚ صتشی، ؿذٖ، پٛػتٝ پٛػتٝ ػُٕ، ایٗ ٟ٘ایی
  خـه ٘ٛع اص پٛػتؾ وٙذ فىش فشد وٝ ٔی ؿٛد تاػث ٔؼٕٛالً «خٛدتـخیلی» ٔی ؿٛد ایداد
ٗ ٞا اص غٙی ؿذٜ ٔحلٛالت دس٘تیدٝ ٚ اػت ٖ خایی اص ٚ .ٕ٘ایذ خشیذاسی سا سٚغ  پٛػت ایٗ وٝ آ
  تذتش سا پٛػت چشتی ٚهؼیت فمي ٔحلٛالت ایٗ اػت، تٛدٜ وافی چشتی داسای ایٗ اص پیؾ

 .ٔی ؿٛ٘ذ ... ٚ ػشػیاٜ خٛؽ ٞای ِىٝ، ایداد تٝ ٔٙدش ٚ ٔی وٙٙذ

  چٖٛ وٝ ٔی وٙٙذ فىش ٔؼٕٛالً چشب پٛػت تا اؿخاف
  أا .٘ذاس٘ذ ٘یاصی ٔشًٛب وٙٙذٜ تٝ اػت چشب پٛػتـاٖ

  ٚ چشتی، غذد اص چشتی وٝ تاؿیذ داؿتٝ خاًش تٝ اػت ٟٔٓ
َ ٞای اص سًٛتت .ٔی ؿٛد ٘اؿی ػِّٛی تیٗ وا٘ا



  ػلش ٚ كثح ٔالیٓ حاَ ػیٗ دس ٚ وأُ پاوؼاصی ٘یاصٔٙذ چشب پٛػت اص ٔشالثت
َ ٞا .اػت ٖ ٞای یا ط   تا ٕ٘ٛد خٛاٞٙذ وٕه چشتی فالذ ٔشًٛب وٙٙذٜ ی ِٛػیٛ

  وٝ فشآٚسدٜ ٞایی ٘ظیش ٔحلٛالت، دیٍش .ٕ٘ایذ حفظ سا خٛد سًٛتت ٚ ٘شٔی پٛػت،
  اػتفادٜ ٔٛسد ٔی تٛا٘ٙذ ٔی وٙٙذ، وٕه چشتی غذد تشؿح تٙظیٓ تٝ ٔی ٕ٘ایٙذ ادػا
ٗ حاَ، تا تٍیش٘ذ؛ لشاس   وٝ اػت هشٚسی .اػت ٔـىٛن ٔحلٛالت ایٗ اثشتخـی ای

  .داسیذ ٍ٘ٝ ٔشًٛب ٚ تٕیض ٔٙاػة ٔشًٛب وٙٙذٜ ی ٚ پان وٙٙذٜ تا سا چشب پٛػت
ٝ تشداسٞایی  اػیذٞا ٞیذسٚوؼی آِفا ٘ظیش ٔی دٞٙذ، ٘یض سًٛتت پٛػت تٝ وٝ الی

(AHAs) اػیذٞا ٞیذسٚوؼی تتا یا (BHAs)،ٚ اص ٞفتٍی ٔلشف یا  
ٝ تشداسٞای ٝ ؿذت چشب، پٛػت تشای ًشاحی ؿذٜ آ٘ضیٕی الی   ایٗ .ٔی ٌشدد تٛكیٝ ت

  ػایض ٚ چشتی، واٞؾ ًشیك اص چشب پٛػت تافت ٚ ظاٞش تٟثٛد تٝ ٔحلٛالت
ٝ تشداسی ٔیضاٖ وشدٖ ًثیؼی ٚ ٔٙافز،   وٝ كٛستی دس .ٔی ٕ٘ایٙذ وٕه پٛػت الی

ٝ دسػتی ٖ خایی اص ٌشدد، ٔشالثت چشب پٛػت اص ت   خٛسدٖ چشٚن ٚ چیٗ فشآیٙذ وٝ آ
.داسد اسخحیت پٛػت ٘ٛع ایٗ ٔی ؿٛد، پذیذاس تأخیش تا آٖ



پوست خشک

 فؼاِیت داسای چشتی غذد ػّت تٝ ػٕذتاً خـه پٛػت
ٝ تشداسی ٘اوافی، َ ٞای غیشػادی الی  ػٌحی ػّٛ

 .ٔی ؿٛد ایداد ٔحیٌی ٘أالیٕات ٚ ،(ٞایپشوشاتٛصیغ)
ٌٝ٘ٛ ٖ   صٔاٖ ٌزؿت تا تذٖ فؼاِیت ٞای تٕاْ وٝ ٕٞا

ٝ تشداسی ٚ چشتی غذد فؼاِیت ٔی یاتذ، واٞؾ   ٘یض الی
 اػت ٕٔىٗ تا٘ٛاٖ اص تؼیاسی حمیمت، دس .ٔی یاتذ واٞؾ
  تٝ چشب حاِت اص یائؼٍی اص پغ پٛػتـاٖ وٝ دسیاتٙذ
.اػت ٌشاییذٜ خـه

ٖ خایی اص ٝ ػٙٛاٖ پٛػت ػٌح سٚی چشتیِ وٝ آ   ػُٕ سًٛتت اتالف تشاتش دس ًثیؼی ٔا٘غ یه ت
  تٙاتشایٗ، .ٔی دٞذ واٞؾ سا سًٛتت حفظ دس آٖ تٛا٘ایی خـه، پٛػت دس چشتی فمذاٖ ٔی وٙذ،
ٓ آب ٔؼٕٛالً خـه پٛػت .ٔی ؿٛد احؼاع خاسؽ ٚ صتشی، تشن خٛسدٌی، اغّة ٚ اػت و



  ٚ حؼاع، حذ اص تیؾ ظشیف، خیّی پٛػت ٞای كٛست تٝ غاِثاً ٔی تٛاٖ سا خـه پٛػت
  ٔی تٛا٘ذ خـه پٛػت ٘تیدٝ، دس .داد تـخیق ٔـاٞذٜ غیشلاتُ تمشیثاً ٔٙافز تا ٘اصن،

َ ٞای ٝ ی دس وٕتشی ػّٛ   تٝ پٛػت ٘ٛع ایٗ .تاؿذ داؿتٝ چشب پٛػت تٝ ٘ؼثت ؿاخی، الی
ٗ حاَ، تا .اػت سیض ػٌحی خٌٛى اص ّٕٔٛ اغّة ٚ ٔی ؿٛد چشٚن ٚ چیٗ دچاس ٘یض ساحتی   ای

ٝ تشداسی تا وٝ خـىی پٛػت ٘ٛع یه  وّی صٚدسع پیشی یا خٛسؿیذ، ٘ٛس آػیة غیشًثیؼی، الی
ٝ كٛست ٔی تٛا٘ذ اػت، ٕٞشاٜ .ؿٛد ظاٞش پٛػتٝ پٛػتٝ ٚ هخیٓ ت

 .ٔی ؿٛد تـذیذ ٌشٔا ٚ تاد، خٛسؿیذ، ٘ٛس ٔؼشم دس ٌشفتٗ لشاس تا خـه پٛػت ٔـىالت
ٝ ٚیظٜ ٘أٙاػة، پٛػتی ٔشالثت ٞای   سا ٔـىُ ایٗ سًٛتت، اتالف تشاتش دس حفاظت ػذْ ت

  .ٔی ٕ٘ایذ ٔواػف
  ٔحلٛالتی دستشٌیش٘ذٜ ی تایذ خـه پٛػت اص ٔشالثت

ْ وٙٙذٜ ٞا وٝ تاؿذ  اهافٝ پٛػت ػٌح تٝ سا چشتی ٞا یا ٘ش
 ًثیؼی تِٛیذ وٝ فشآٚسدٜ ٞایی ٕٞچٙیٗ ٚ ٕ٘ٛد خٛاٞٙذ

  یا ٔی دٞٙذ افضایؾ سا پٛػت دس سًٛتت خارب ٔٛاد
water تشویثات) ٔی ٕ٘ایٙذ تحشیه binding).



ْ وٙٙذٜ ٞا افضٚدٖ   ٔی ٕ٘ایٙذ وٕه پٛػت ػٌح تٝ چشتی ٞا یا ٘ش
  تٝ سا سًٛتت اتالف وٝ ؿٛد تـىیُ «آب تٙذی» غـاء یه تا

  ٚصٖ تا تشویثات ٔی تٛا٘ٙذ ٔحلٛالت ایٗ .ٔی سػا٘ذ حذالُ
  سا دایٕتیىٖٛ ٚ اػیذ، ٞیاِٛسٚ٘یه والطٖ، ٘ظیش تاال، ِٔٛىِٛی

 ٌّیىِٛیه اػیذ ٕٞا٘ٙذ ٔشًٛب وٙٙذٜ تشویثات .ؿٛ٘ذ ؿأُ ٘یض
  وٕه وّؼتشَٚ ٚ ػشأیذٞا، اٚسٜ، ٌّیؼشیٗ، الوتیه، اػیذ ٚ

  ٚ یاتذ افضایؾ پٛػت ًثیؼی آب ٍٟ٘ذاسی تٛا٘ایی تا ٔی ٕ٘ایٙذ
  ٔشًٛب وٙٙذٜ ٞای لثیُ ایٗ .ؿٛد داؿتٝ ٍ٘ٝ پٛػت دس سًٛتت

ٝ ؿذت ٚ ٞؼتٙذ هشٚسی خـه پٛػت تشای چٙذٔٙظٛسٜ   ت
  اص اػتفادٜ دیٍشی، پٛػت ٘ٛع ٞش ٕٞا٘ٙذ .ٔی ؿٛ٘ذ تٛكیٝ

  تا اػت هشٚسی ٚ الصْ آ٘تی اوؼیذاٖ تشویثات تا ٔحلٛالت
  ٚ ٔغزی ٔاػه ٞای اص اػتفادٜ .تیافتذ تأخیش تٝ ػِّٛی آػیة

.ٔی ٌشدد تٛكیٝ خـه پٛػت تشای ٘یض آتشػاٖ



(مختلط)پوست ترکیبی 

ٝ ًٛس وٝ ٔی افتذ اتفاق صٔا٘ی تشویثی پٛػت   ا٘ٛاع ٕٞضٔاٖ ت
ٗ وٝ .تاؿذ داؿتٝ ٚخٛد ٘شٔاَ یا خـه چشب، پٛػت   ایٗ چشا ای
ٗ حاَ، تا ٘یؼت؛ ٔؼّْٛ ٞٙٛص ٔی افتذ، اتفاق   اَؿىاَ سایح تشیٗ ای

ٝ ٞای تا افشاد دس تشویثی پٛػت   ٚ چشب تی ٘احیٝ ٚ ٘شٔاَ ٌٛ٘
ٝ ٞای تا یا  .ٔی ؿٛد دیذٜ ٘شٔاَ تی ٘احیٝ ٚ خـه ٌٛ٘

ٝ ًٛس پٛػت ٘ٛع ایٗ   ٔی تٛا٘ذ چشب پٛػت ٚخٛد، ایٗ تا .٘یؼت چشب ٚ خـه ٕٞضٔاٖ ت
  تا ٘شٔاَ پٛػت تشای .ٔی تاؿٙذ سًٛتت ٘یاصٔٙذ ٚ ٞؼتٙذ دِٞیذساتٝ وٝ تاؿذ ٔٙاًمی داسای
  وٝ چشتی فالذ ٔحلٛالت دِٞیذساتٝ، خـه/٘شٔاَ ٘ٛاحی تا ٕٞشاٜ چشبِ پٛػت یا چشب
  .ٔی ؿٛد تٛكیٝ ،ٞؼتٙذ PCAػذیٓ یا ٌّیؼشیٗ ٘ظیش آتی پایٝ سًٛتت خارب ٔٛاد حاٚی

  یا/ٚ تحشیه سا پٛػت سًٛتت ٍٟ٘ذاسی ظشفیت وٝ ٞؼتٙذ تشویثاتی حاٚی وٝ ٔحلٛالتی
  هشٚسی، چشب اػیذٞای الوتیه، اػیذ یا ٌّیىِٛیه اػیذ ٔثاَ ػٙٛاٖ تٝ ٔی ٕ٘ایٙذ، تشٔیٓ

.ٞؼتٙذ ٔٙاػة تش خـه تا ٘شٔاَ پٛػت ا٘ٛاع تشای وّؼتشَٚ، یا/ٚ ػشأیذٞا


