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شـنبه  15دی - 1397شـماره نخسـت

چرا استفاده از همراه بانک ها ضروری است؟
ممکـن اسـت شـما هـم جزو افرادی باشـید کـه تاکنون به هـر دلیلی از همـراه بانک
هـا اسـتفاده نکـرده باشـید .امـا شـاید زمان آن فرا رسـیده باشـد کـه در تصمیم خود
تجدیـد نظـر کنیـد .داشـتن یک موبایل هوشـمند امـروزه دیگر برای همـگان مقدور
اسـت .وجـود آلودگـی شـدید هـوا در شـهرهای بزرگ  ،مسـائل زیسـت محیطـی و...
مـا را بـر آن مـی دارد کـه راه جـدی بـرای انجـام عملیـات بانکـی پیدا کنیـم .این در
حالـی اسـت کـه شـما مـی توانید با نصـب خدمات همـراه بانک امـن در موبایل خود،
در هـر زمـان و مـکان ،کلیـه خدمـات بانکـی را بـه سـادگی و بدون اتلاف وقت انجام
دهیـد .خدمـات قابـل ارائـه موسسـه اعتبـاری ملل از جامـع ترین خدمات قابـل ارائه

توسـط همراه بانک هاسـت.
برخی از این خدمات عبارتند از:
موجودی حسـاب ،انتقال وجه حسـاب به حسـاب ،صورت حسـاب،پرداخت قسـط
تسـهیالت پرداخـت قبـوض (کارت  -حسـاب) ،مسـدودي كارت،تغییـر رمـز همـراه
بانك،غیرفعـال سـازی همـراه بانک،شـعبه یاب ،گزارش مغایر ،اسـتعالم شـماره شـبا
بـرای فعـال سـازی و اسـتفاده از سـرویس همـراه بانک کافی اسـت به یکی از شـعب
موسسـه اعتبـاری ملـل در سراسـر کشـور مراجعـه و فـرم درخواسـت فعـال سـازی
خدمـات همـراه بانـک را تکمیـل کنید.

بهترین روش
جوان سازی پوست
کدام است؟
هـر کـدام از روش هـا بـه میـزان
خاصـی اثـر جـوان سـازی دارنـد و
همچنیـن مـدت زمـان دوام خاصی.
بـرای انتخـاب بهتریـن روش جـوان
سـازی کسـی که می تواند بیشترین
کمک را به شـما بکند ،قطعاً پزشـک
متخصص اسـت که با توجه به سـن شـما ،نوع پوسـت شـما،
میـزان افتادگـی بافت پوسـت و خطوط و چـروک های موجود
آن چـه بـرای شـما مناسـب و تاثیـر گـذار خواهد بود ،به شـما
پیشـنهاد خواهـد کـرد .آن چه دسـت شماسـت مراقبت بیش
از پیـش پوسـت پـس از انجـام هر کـدام از اعمال جوان سـازی
اسـت کـه باعـث حفظ و دوام بیشـتر نتیجه عمل خواهد شـد.
بـد نیسـت بدانیـد درصـد موفقیـت و بهبـود در روش هـای
جراحـی بـرای جـوان سـازی پوسـت بـه مراتب خیلی بیشـتر
از روش هـای غیـر جراحـی اسـت.
ساده  ،ارزان ،همیشگی
اگـر همـه مـا به صـورت یک عـادت مثبـت ،مراقبـت روزانه از
پوسـت را در سـنین پاییـن تـر در برنامـه زندگـی مـان جـای
بدهیـم ،در سـنین باالتـر بـرای بازگردانـی جوانـی مجبـور بـه
پرداخـت هزینـه های گزاف نخواهیم بود .یک سـری از مراقبت
هـای سـاده و در دسـترس که قطعـا مداومـت در آن ها نتیجه
خوبـی در پـی خواهـد داشـت ،به شـرح زیر اسـت:
مصرف زیاد مایعات و مخصوصا آب
مصرف میوه های حاوی آنتی اکسیدان
استفاده همیشگی از کاله در آفتاب
کاهـش مصـرف قند و شـکر چون باعـث از بین رفتن کالژن
می شوند
اسـتفاده مـداوم از ضـد آفتـاب حتـی زمانـی کـه در معرض
مسـتقیم آفتاب نیستید
پـاک سـازی پوسـت بـه صـورت شـبانه کـه باعـث نفـس
کشـیدن پوسـت مـی شـود
کاهش استرس
پرداختن به ورزش های آرامش بخش مانند یوگا
داشتن خواب کافی

جدول قیمتهای روشهای
جوانسازی پوست

تومان

روش
جوانسازی

عملکرد

زمان زمان
تاثیر دوام اثر

میانگین
هزینه

بوتاکس

برطرف کردن
چروک و خطوط
عمیق پوست

یک
ماه

6-8
ماه

 400هزار تا
 450هزار

تزریق ژل

برطرف کردن
چروک ریز ،
برجستگی گونه و
لب ها

یک
هفته

 6ماه
تا
چند
سال

 650هزار تا
 850هزار

تزریق چربی

برطرف کردن
چروک ریز ،
برجستگی گونه ها
و چانه

دو
هفته

یک میلیون
و  200تا یک
میلیون و
 500هزار

PRP

تحریک کالژن
سازی و تولید رگ
های خونی جدید

سه
هفته

 650هزار تا
 750هزار

میکرونیلدینگ

 200هزار تا
 550هزار

تحریک کالژن
سازی پوست

هیدرودرم
ابریژن

الیه برداری پوست
توسط فشار آب
وتحریک کالژن
سازی

یک
ساعت

حدود 100
هزار

میکرودرم
ابریژن

الیه برداری پوست
توسط کریستال
آلومینیوم

یک
ساعت

حدود 100
هزار

لیفت با نخ

رفع افتادگی
پوست

لیزر

برطرف سازی
چروک ،لک ها،
تحریک کالژن
سازی  ،محو
کردن حفره ها و
اسکارها ،سفت
کردن بافت پوست

 4-6هر نخ حدود
350.000
ماه

هر جلسه
حدود
100.000

بررسی هزینه روش های جوان سازی پوست

چگونه زمان را
به عقب برگردانیم ؟

ایـن روزهـا پیشـرفت تکنولـوژی هـای کاربردی در پزشـکی به
معصومه جمالی
حوزه زیبایی نیز وارد شـده که بیشـترین تاثیرات چشـمگیر آن
روزنامهنگار
در جوانسـازی پوسـت اسـت ،به طوری که اسـتفاده از این روش
هـا روز بـه روز همـه گیـر تـر شـده و امـروزه افـرادی را در جامعـه و اطراف مـان می بینیم
کـه اگـر از مـا بپرسـند بنظـرت فالنـی چند سـال سـن دارد؟ بـا توجه بـه صورت جـوان او
قطعـا سـن واقعـی او را نمـی توانیـم درسـت تشـخیص دهیم و حتی ممکن اسـت با شـنیدن
سـن واقعـی آن هـا متعجـب شـویم .در ایـن نوشـتار تلاش کـرده ام کـه بـا پـرس و جوها
فـراوان دریابیـم بـه چـه قیمتـی آن ها جوان مانـده اند؟ امـروز می خواهـم نتیجه تحقیقات
و بررسـی روش های مختلف جوان سـازی پوسـت را با شـما به اشـتراک بگذارم تا هم از
نـوع عملکـرد و نتیجـه هـر کدام با خبر شـوید ،هم میـزان هزینه احتمالی که روی دسـتتتان
خواهد گذاشـت را نیـز بدانید.

کالژن سازی تعطیل!
از زمانـی کـه انسـان هـا وارد دهـه چهـارم زندگـی خـود مـی شـوند
فعالیـت کالژن سـازی پوسـت کاهـش پیـدا کـرده و کم کـم متوقف
مـی شـود ،در ایـن زمـان و حتـی کمـی زودتر بایـد به تولیـد کالژن
در پوسـت کمـک کـرد  ،وقتـی کلمـه کالژن به گوش مان می رسـد
ناخـودآگاه بـه یـاد پوسـت می افتیم  ،بهتر اسـت بدانیـم کالژن ماده
ای اسـت پروتئینی که در بدن دارای پنج نوع مختلف اسـت .آن ها
در اسـتخوان  ،غضـروف  ،دنـدان  ،تانـدون هـا و حتی زجاجیه چشـم
نیـز وجـود دارنـد  .امـا کالژنـی کـه منظـور ماسـت کالژن موجود در
پوسـت اسـت که کاهش آن باعث شـلی و افتادگی پوسـت می شود.
بافت این پروتئین چون به صورت سـه رشـته ای به هم تنیده اسـت
دارای حالـت کشسـانی و ارتجـاع بسـیار زیـادی اسـت و جزء سـخت
تریـن بافـت هـا اسـت کـه در عین حال به سـختی ترمیم می شـود،
بنابرایـن بایـد همیشـه سـعی کنیـم میـزان ایـن پروتئیـن را در بدن
مـان افزایـش دهیـم تـا پوسـت حالـت شـادابی خـود را حفـظ کند .
توجه داشـته باشـید که نور خورشـید  ،مصرف قند و دخانیات باعث
کاهـش کالژن در بـدن می شـوند.
به تولید کالژن ها کمک کنیم
از  30سـالگی به بعد بهتر اسـت برای کمک به پوسـت مان خودمان
دسـت بکار شـویم و بدن را به ادامه کالژن سـازی ترغیب و تحریک
کنیـم .یکـی از آسـان تریـن روش ها تغذیه مفید برای این کار اسـت،
ویتامین  Cیک آنتی اکسـیدان قوی اسـت که اثرات مخرب رادیکال
هـای آزاد را خنثـی مـی کنـد و باعث حفظ جوانی و شـادابی پوسـت
شـده و از افتادگـی زودهنـگام و بـروز چیـن و چـروک جلوگیری می
کنـد .میـوه هایـی ماننـد پرتقـال ،نارنگـی ،لیموترش ،گریـپ فروت،
کیـوی ،بلوبـری ،تـوت فرنگـی و تمشـک کـه سرشـار از ویتامیـن C
هسـتند در افزایش میزان کالژن تاثیر زیادی دارند .سـبزیجاتی مانند
بروکلـی ،انواع کلم ها ،اسـفناج ،چغنـدر ،بادمجان ،گوجه فرنگی و گل
کلـم نیـز بـا تولیـد ویتامین ها و مـواد معدنی و به خصـوص ویتامین
 Cبـه سـاخت کالژن کمـک مـی کنند .شـیر یا پنیر سـویا که حاوی
«جنیسـتئین» هسـتند.نیز بـه دلیل داشـتن یک ترکیب شـیمیایی
قـدرت بـدن بـرای ترشـح هر چه بیشـتر کالژن را باال مـی برد .
بوتاکس
شـناخته شـده ترین روش جوانسـازی پوست بوتاکس اسـت  .در این
روش سـم بوتولینـوم توکسـین به عضالت خاصی از صـورت که دچار
چـروک شـده تزریـق مـی شـود و بـا فلج کـردن عصـب ،آن عضله را
بـی حرکـت کـرده و چیـن و چروک هـای ریز را ناپدید مـی کند .این
روش اگـر توسـط متخصـص ایـن کار انجام شـود خطـرات و عوارض
کمـی داشـته و بعـد از یـک مـاه اثـر خـود را کامال نشـان مـی دهد.
بوتاکـس جـزء رایـج تریـن روش هـای جـوان سـازی و بسـیار تاثیـر
گـزار اسـت و مـی توانـد چهـره شـما را چند سـال جوانتر نشـان می
دهـد  .البتـه ایـن اثـر موقـت اسـت و بـرای نتیجه بهتر  ،بایـد هر  6تا
 8مـاه تمدید شـود.
فیلر یا تزریق ژل
ایـن روش بـا تزریـق ژل بـه زیـر پوسـت گـودی هـا  ،خطـوط اخم و
خنـده ،چـروک هـا را پـر و عمـق آنهـا را کـم مـی کند  ،اسـکارهای
( جـای زخـم) بجـا مانـده از آکنـه  ،جراحـی و جـوش را محـو مـی
کنـد ،ایـن روش حتـی بـرای برجسـته نشـان دادن گونه هـا و لب ها
نیـز گزینـه خوبـی اسـت .بعضـی ژل هـا حاوی دانـه های ریـز جامد
معلـق هسـتند  ،ایـن هـا بعـد از ایـن کـه ژل ها به مـرور زمان جذب
شـدند  ،زمینـه رشـد کالژن را تقویـت می کنند .ژل هـا  6ماه تا چند
سـال اثرشـان مانـدگار اسـت کـه با تکـرار تزریق مـی توان اثـر آن را
همیشـه حفـظ کـرد .یک هفته پـس از تزریـق ژل اثرات جوانسـازی
آن را خواهیـد دید.

موضـع تزریـق شـده و باعث می شـود سـلول های جدید با سـلول
های قدیمی جایگزین شـوند .عوامل رشـد موجود در  PRPتشکیل
رگ ها و کالژن جدید را تحریک می کند و رگ های خونی جدید
 ،رنگ پوسـت را بسـیار شـاداب تر و جوان تر جلوه خواهد داد .این
روش هیچگونـه حساسـیتی در پـی نخواهد داشـت  ،پـس از تزریق
بـه مـدت یک شـبانه روز باید از شستشـوی محل تزریـق خودداری
کـرد و پـس از سـه هفته اثـر آن را مشـاهده خواهید نمود.

تزریق چربی
تزریـق چربـی بسـیار شـبیه تزریـق ژل مـی باشـد بـا ایـن تفاوت
کـه ژل مـاده ای مصنوعـی اسـت کـه وارد بـدن می شـود و گاهی
بـه نـدرت ممکـن اسـت واکنـش هـای آلرژیکی بـدن را بـه دنبال
داشـته باشـد امـا چربـی چون از قسـمتی از بدن خـود فرد گرفته
مـی شـود هیچگونـه عـوارض و واکنـش آلرژیکـی در پـی نخواهد
داشـت  .از تزریق چربی برای جوانسـازی پوسـت  ،برجسـته کردن
چانـه و گونـه هـا اسـتفاده مـی شـود  .اثـرات تزریـق دو هفته پس
از عمـل نمایـان می شـود و نیـاز به یک هفته ریـکاوری دارد .بهتر
اسـت بدانیـد تزریق چربی نسـبت بـه تزریق ژل دردناک تر اسـت.

جراحی لیفت با نخ
یکـی دیگـر از تکنیـک های جوانسـازی که نسـبت به سـایر روش
هـا شـاید دردنـاک تر یا ترسـناک تر بـه نظر برسـد جراحی لیفت
صـورت بـا نـخ اسـت که البته آن طور که به نظر می رسـد نیسـت
و تاثیـر خوبـی در رفـع افتادگی پوسـت دارد .در این روش پزشـک
جـراح از طریـق شـکاف هـای ریـز در صـورت نـخ ها را بـه نواحی
هـدف وارد مـی کنـد ،نـخ هـا بـا اتصـال به پوسـت باعث کشـیده
شـدن آن مـی شـوند  .لیفـت بـا نـخ بـدون بـی حسـی و در زمان
حـدود  15دقیقـه انجـام می شـود  .نخ ها حدود  4تـا  6ماه در زیر
پوسـت وجـود دارنـد و تـا ایـن زمان سـلول های فیبرو پالسـت را
کـه باعـث شـکل دهی بـه بافت ها می شـود را تحریـک می کنند
و سـبب جوانسـازی پوسـت می شـوند .اصال نگران ظاهر خود پس
از عمل نباشـید چراکه نخ در ناحیه داخل پوسـت پنهان می شـود
و جـای زخـم یـا جراحـت قابل مشـاهده نخواهد بود.
البتـه روش جراحـی لیفـت که در آن از نخ اسـتفاده نمی شـود نیز
وجـود دارد و جـراح در ایـن روش خـو ِد پوسـت را از اطراف صورت
کشـیده و صـاف مـی کنـد  .از این روش بـرای از بین بردن خطوط
گردن نیز اسـتفاده می شـود .

الیه برداری شیمیایی
کاربـرد ایـن روش بیشـتر در محو کردن اسـکارهای سـطحی ،رفع
بدرنگی پوسـت و یک دسـت کردن آن اسـت و تاثیری بر چین و
چـروک و خطـوط ایجاد شـده در پیشـانی و کناره هـای لب ندارد.
در ایـن روش یـک محلـول اسـیدی روی پوسـت مالیده می شـود
کـه سـلول هـای پوسـت را شـل کـرده و الیه های باالیـی را بر می
دارد .تاثیـر ایـن روش بـا توجـه به نوع و قـدرت محلول و همچنین
میـزان عمـق نفوذ مـاده الیه بردار در پوسـت متفاوت اسـت.
الیه برداری مکانیکی
ایـن روش نیـز بایـد زیـر نظر پزشـک و یا کارشـناس زیبایی انجام
شـود و چگونگـی ایـن روش بـه ایـن صـورت اسـت کـه ناحیه ای
را بـا کریسـتال هـای هیدروکسـید الومینیوم سـمباده می کشـند
تـا پوسـت شـفاف تـر و یکدسـت تر شـود ،الیـه بـرداری مکانیکی
هزینـه ای مناسـب دارد و بـه ریـکاوری نیـز نیـازی ندارد.
میکرونیلدینگ
ایـن روش نیـز از روش هـای جـوان سـازی غیـر مسـتقیم پوسـت
اسـت یعنـی مثلا شـبیه بوتاکس عمل نمی کند بلکـه با تحریک
پوسـت  ،تولیـد کالژن را تحریـک کـرده و افزایـش مـی دهـد کـه
تولیـد کالژن خـود بخـود افتادگـی و پیری پوسـت را به تاخیر می
انـدازد .در ایـن روش پزشـک بـا وسـیله ای برقی که دارای سـوزن
هـای بسـیار ریـز و تیـز مـی باشـد پوسـت را تحریـک مـی کنـد،
سـوزن هـا آسـیب های ریزی ایجـاد می کنند که موجـب افزایش
تولید کالژن و االسـتین در پوسـت می شـود ،قبل یا بعد از سـوزن
زدن هـم از مـوادی چـون اسـید هیالورونیک یا اسـید اسـکوربیک
اسـتفاده مـی کننـد تا مـاده عمیق تر نفوذ کند  .ایـن روش نیز بی
خطـر بـوده و بـر خلاف آنچـه بـه نظر می رسـد دردناک نیسـت .
لیزر درمانی
اسـتفاده از لیـزر در علـوم پزشـکی دامنـه گسـترده ای دارد و در
زیباسـازی و جوان سـازی پوسـت نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار
اسـت  .لیـزر مـی توانـد خطوط متوسـط یا عمیـق را برطرف کند،
رنگ  ،بافت و سـفتی پوسـت را به صورت چشـمگیری بهبود دهد،
حفـره هـا و اسـکارها را محـو کنـد ،همچنین لیزر چـون می تواند
سـلول هـای خاصـی در الیـه هـای متفـاوت پوسـت را هـدف قرار
دهـد بـرای برطـرف کـردن لـک های خیلـی رنگدار و بـزرگ مثل
مـاه گرفتگی مورد اسـتفاده قـرار گیرد.
PRP
یکی از مفید ترین روش های جوانسـازی پوسـت تزیرق پالسـمای
غنـی شـده از پالکـت اسـت کـه بنام  PRPشـناخته می شـود .در
ایـن روش پالکـت هـای خونـی حـاوی مقادیـر زیـادی فاکتورهای
رشـد از خـون و سـلول هـای خونـی خود فـرد برای کم به پوسـت
او گرفتـه مـی شـود .پالسـمای غنی شـده با پالکت هـای خونی به

از تزریق چربی
برای جوانسازی
پوست ،برجسته
کردن چانه و گونه
ها استفاده می شود.
اثرات تزریق دو
هفته پس از عمل
نمایان می شود و
نیاز به یک هفته
ریکاوری دارد.
بهتر است بدانید
تزریق چربی نسبت
به تزریق ژل
دردناکتر است

هیدرو درم ابریژن
این روش جوانسـازی و پاکسـازی پوسـت با اسـتقبال زیادی روبرو
شـده اسـت چـرا کـه بدون هیـچ درد و عارضـه  ،در کمال آرامش
و در زمـان کمتـر از یـک سـاعت انجـام مـی شـود و بهتـر از همـه
اینکـه اثـر بخشـی سـریعی دارد .بنابراین می تواند یـک روش ایده
آل بـرای جوانسـازی پوسـت صـورت باشـد کـه می تـوان هر چند
وقـت یکبـارآن را انجـام داد .در ایـن روش با فشـار آب الیه خارجی
پوسـت که از بافت های مرده و پیر تشـکیل شـده شـکافته شـده و
از بیـن مـی رونـد ،در نتیجـه پوسـت روشـن تر و تازه تر می شـود.
همچنیـن از چربـی پوسـت هـای خیلی چرب نیز مـی کاهد .پس
از انجـام میکـرودرم نیـازی بـه ریکاوری و اسـتراحت ندارید و فقط
حتمـا بایـد مـداوم از کـرم ضـد آفتـاب اسـتفاده کنیـد .البته این
روش خیلی ارزان نیسـت.
میکرو درم ابریژن
ایـن روش هـم مانند هیدرودرم آبریژن اسـت فقط نوع الیه برداری
آن متفـاوت اسـت  .در روش میکـرودرم آبریـژن یـک مـاده معدنی
بنام کریسـتال آلومینیوم روی پوسـت ریخته می شـود تا پوسـت
سـائیده شـود و الیـه پیـر و چروکیـده از بیـن بـرود سـپس الیـه
زیرین پوسـت که شـفاف و روشـن اسـت جایگزین آن می شـود.
هایفو تراپی
هایفو تراپی روشـی مفید اسـت که کمتر اسـمی از آن شـنیده ایم.
در ایـن روش بافـت زیـر پوسـت مسـتقیما توسـط انـرژی گرمایی
تحریـک بـه کالژ سـازی مـی شـود و باعث می شـود بافت پوسـت
بهتـر شـده و افتادگـی آن برطـرف شـود .عملکـر هایفـو خیلی به
لیفـت صـورت شـبیه اسـت بـا ایـن تفـاوت که نـه عمـل جراحی
انجـام مـی شـود نه تزریق .پـس از انجام آن نیز نیـازی به ریکاوری
نیسـت .ایـن تکنیـک بـرای کل بـدن و همـه افـراد قابل اسـتفاده
است.

