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 چروک های دور چشم با روش های طبیعیرفع 

 

 بیشتر … و چشم عفونت چشم، خشکی مژه، گل همچون هاییعارضه و هابیماری وجود با

 هم چشم دور پوست از مراقبت اما. باشند خود چشمان مراقب باید که دانندمی افراد

 بدن نقاط سایر از ترنازک توجهی قابل طوربه قسمت این پوست زیرا دارد، زیادی اهمیت

 ازحدبیش مصرف خوابی، بی علتبه است ممکن که چشم دور سیاهی و چشم زیر پف. است

 هآنچ از ترمُسن را فرد توانندمی باشند، شده ایجاد ارثی عوامل حتی و مضر هاینوشیدنی

 در پوستی هایآسیب کاهش به چشم، دور پوست از صحیح مراقبت. بدهند نشان هست

 .باشید داشته شاداب و لطیف پوستی شودمی سبب و انجامدمی ناحیه این

 

 

 به مطلب، این در که دارند وجود چشم دور پوست از مراقبت برای بسیاری طبیعی هایروش

 .کنیممی اشاره آنها مؤثرترین و ترینساده از یکی

 

 از یدتوانمی شیمیایی، بهداشتی و آرایشی محصوالت به نیاز بدون روش، این از استفاده با

 .کنید محافظت خود چشم دور پوست

 :کنید تهیه را زیر موارد ابتدا

 

 وازلین؛ 

 پنبه؛ مقداری 

 نرم؛ یپارچه 

 مالیم؛ صابون 

 سرد؛ کمپرس یا خیار از هاییبرش 

 طبیعی عسل. 
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 .کنید دنبال را زیر مراحل فوق، مواد یتهیه از بعد

 

 اول یمرحله

 ایشیآر هایکنندهپاک جایبه کار این برای. کنید پاک مالیمت با را هایتانچشم آرایش ابتدا

 الیمم صابون با را خود صورت. کنید استفاده نرم یپارچه یا پنبه تکه یک و وازلین از تجاری،

 گرم آب یا ولرم آب از شود،می پوست خشکی سبب داغ آب که آنجا از. بشویید گرم آب و

 .کنید استفاده

 

 دوم یمرحله

 نیدک استفاده سرد کمپرس از چشم، دور یناحیه در ایجادشده رنگ تغییر یا پف کاهش برای

 نازک هایبرش از توانیدمی همچنین. دارید نگه موضع روی دقیقه ۰۲ یا ۵۱ مدتبه را آن و

 .کنید استفاده زدهیخ سبزیجات هایبسته یا سرد خیار

 

 سوم یمرحله

 

 ۵۲ بدهید اجازه. بمالید تانچشم اطراف پوست روی را آن و بردارید طبیعی عسل مقداری

 پاک مرطوب و نرم یپارچه با آرامیبه را آن سپس بماند، باقی تانپوست روی دقیقه ۵۱ تا

 چشم دور چروک درمان و پوست لطافت به هفته، در بار سه یا دو عسل از استفاده. کنید

 .کندمی کمک

 

 چهارم یمرحله

 تانپوست شودمی سبب تانچشم اطراف در E ویتامین کرم یا روغن از روزانه یاستفاده

 در شما پوست از E ویتامین. شود کم تانپوست روی خطوط و وچروکچین و بماند مرطوب

 .کندمی محافظت خورشید (UV) فرابنفش یاشعه برابر
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 پنجم یمرحله

 

 نیدک سعی بنابراین کند،می کمک پوست به آبرسانی و بدن ماندن هیدراته به آب نوشیدن

 تپوس رطوبت الکل، و کافئین حاوی هاینوشیدنی. بنوشید آب کافی یاندازهبه روز طول در

 کافئین حاوی هاینوشیدنی مصرف در. شوندمی منجر پوست خشکی به و دهندمی کاهش را

 .نکنید استفاده الکل از و کنید رعایت را تعادل قهوه، مانند

 

 آخر سخن

 آفتابی عینک از خورشید، آورزیان هایاشعه برابر در چشم دور پوست از مراقبت برای

 اهرظ بدن آب کمبود و الکل مصرف خوابی،کم دلیلبه معموال چشم زیر پف. کنید استفاده

 به اضافی، نمک دفع و بدن زدایی سم منظوربه و چشم زیر پف از جلوگیری برای. شودمی

. بخوابید کافی یاندازهبه و کنید خودداری الکل مصرف از بنوشید، آب زیاد میزان

 ود،شنمی رفع طبیعی هایروش با و است قدیمی تانچشم دور پف و سیاه یهاله کهدرصورتی

 نکنید، استفاده داروها از خودسر طوربه هرگز. کنید مراجعه تانپزشک به آن درمان برای

 .باشد ناپذیرجبران آنها جانبی عوارض است ممکن زیرا

 


