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فرزند ،سرعتگیر افزایش طالق در زندگی مشترک!

وقتــی جغد طالق بر بام خانهای نشســت و
غبار غربت و تنهایی فضای غمگین آشیانهای را
در خود گرفت ،جوجههای بیپناه و سرگردان در
جستجوی پدر و مادر خویش بیقراری میکنند.
گاه به دامــان مادر میآویزند تــا النه را ترک
نگویــد و گاه پدر را صدا میزنند تا رهایشــان
نکند ،چرا که آنها هنوز در آستانه پروازند ،هنوز
دهان گرســنگی خــود را برای غــذای محبت
والدین گشــودهاند و هنــوز گرمای آغوش مادر
را میطلبند و زمزمه صدایشــان دشت سرسبز
زندگیشان را پر کرده است ،ولی اکنون این جغد
طالق است که بر سرشان فرود آمده و کابوس
تنهایی و اندوه را بر چشمان آنها نشانده است.
دکتــر علــی باجــان روانشــناس خانواده
گفت :طلالق همچون مشــکالت دیگر نشانه
و عالئمــی دارد که به مرور زمــان خود را در
زندگی زناشــویی نشان می دهد تا اینکه آن ها
به مرحله ای خواهند رسید که طالق را تنها راه
حل موجود مــی دانند و دیگر به عواقب پس از
آن نمی اندیشند.
ازدواجهای به ظاهر آگاهانه
با نگاهی اجمالــی به آمار ازدواج و طالق در
دهههای گذشــته و عصر حاضر در مییابیم که
هرسال نسبت به سال گذشته تعداد ازدواجهایی
که به طالق می انجامد ،رو به افزایش است.
دکتــر علی باجــان روانشــناس بیان کرد:
امــروزه ازدواجها نســبت به گذشــته به نظر
آگاهانهتــر و عاقالنهتــر شــدهاند و افراد دیگر
مثل گذشــته بدون شناخت و به اجبار حاضر به
ازدواج با دیگری نیستند .جوانان با حضور فعال
در جامعه ،شرکت در ســخنرانیهای گوناگون
و مطالعــه کتابهای مختلف ســطح اطالعات
خود را باال بردهاند و بــرای ازدواج خود مالک
و معیارهایی را انتخاب نمودهاند و به نسبت این
معیارها همســر آینده خود را انتخاب میکنند و
زمانی را به عنوان دوران آشنایی سپری میکنند
و در نهایت تصمیم به ازدواج میگیرند .اما دیگر
ظاهر شما و طرز لباس پوشیدن تان حرف های
زیادی برای گفتن دارد و می تواند چیزهای زیادی
درباره شما به دیگران و حتی به خودتان بگوید.
اینکــه آیا هیچ توجهی به مد ندارید یا بســیار
مدگرا هستید؟ گران می پوشید یا ارزان؟ و مالک
شما برای انتخاب لباس چه کسی یا چیست؟ همه
این موارد می تواند در انتخاب لباس لحاظ شــود،
اما نکته اصلی این اســت که توجه نکردن به نوع
لباس و روال پوشیدنمان درست به اندازه ی زیادی
متمرکز شدن روی این موضوع نشانه ی عدم بلوغ
فکری و اجتماعی است .یک لباس خوب قطعا در
افزایش اعتماد به نفس موثر است و به شما کمک
می کند ،ظاهر آراســته تری داشته باشید و نشان
می دهد که به خودتان اهمیت می دهید.
*چی بپوشم؟
شــاید این بهترین و کاربردی ترین پرسشــی
باشــد که در رابطــه با لباس پوشــیدن بتوانیم از
خودمان بپرســیم .اما برای پاسخ باید چند نکته را
درنظر داشته باشیم که با هم برخی از آنها را مرور
می کنیم.
احساس راحتی
شــاید برای شــما هــم پیش آمده باشــد که
تحت شرایطی علی رغم میلتان مجبور شده باشید،
لباســی را بپوشــید ،در این صــورت قطعا تجربه
کرده اید که تمام مدت ذهن شــما درگیر لباستان
بوده و این مانع تمرکز شــما روی کارتان یا لذت
بردن از مهمانی شده است .پس اولین و مهمترین
نکتــه ای که در نظر می گیریم این اســت که هر
لباسی می پوشیم در آن احساس راحتی کنیم.
متناسب با محیط
درست اســت که مهمترین اصل ،راحت بودن
شماســت ولی نه بــه این معنا که هر لباســی را
هر جایی بپوشــید .در واقع در نظر گرفتن محیط و
تمایل خودتان در کنار هم قطعا عاقالنه تر اســت.

جویای آموزشهــا و مهارتهــای الزم برای
زندگی کردن نمیشوند و فکر میکنند همه چیز
را بدست آوردهاند و دیگر خوشبخت هستند.
وی افزود :همیشــه باید از کســانی بترسیم
کــه فکر میکننــد میدانند ،ولــی نمیدانند و
به اصطالح خود را عقل کل میدانند .اما عدهای
هم هستند که تمام جوانب را رعایت میکنند و
انتخابی درســت و شایسته هم دارند ،ولی چون
مهارت الزم برای زندگی را نمیدانند به مشکل
بــر میخورند .از هــر  4ازدواج ،یکی به طالق
منجر میشــود که این آمار روز به روز در حال
افزایش اســت .زندگی کردن مهارت میخواهد
و کسانی خوشــبخت هستند که مهارت الزم را
کسب کرده باشند.
عدم دانش مهری پررنگ در ازدواج
این روانشــناس خانــواده در خصوص علل
طالق عنوان کرد :یکی از علل طالق ،نداشــتن
دانش و مهارت زندگی کردن است ،به طور مثال
نمیدانند چطور با هم صحبت کنند و وقتی که
مشکلی ایجاد شود ،نمیدانند چگونه آن را حل
و فصــل کنند .خودمحوری افــراد هم میتواند
موجب بزرگ شدن مشــکالت و لج و لجبازی
آنها و در نهایت طالق شــود ،بــه گونهای که
هرکســی میخواهــد حرف خود را به کرســی
بنشــاند و اعتقادی به مشورت کردن هم ندارد.
باجالن ادامــه داد :گاهی باورهــای غلط افراد
در مورد ازدواج ممکن اســت مشکلساز شود،
مثال برخی افــراد ازدواج را حالل مشــکالت
خود میدانند و یا فکر میکنند دوســت داشتن
یکدیگر برای رسیدن به خوشبختی کافی است
و گاهی نیز عادتهای اخالقی مثل پرخاشگری،
دروغ ،لجاجت ،اعتماد به نفس پایین ،مشکالت
اقتصــادی ،عــدم بلــوغ هیجانــی و عقالنی،
منفیگرایــی و انتخاب نادرســت میتواند یک
ازدواج به ظاهر موفق را به طالق بیانجامد.
آژیر طالق به صدا در می آید
دکتر علــی باجــان در خصــوص عالئم

هشــداردهنده طالق میگویــد :وقتی زوجین
زمان کمی را برای هم اختصاص دهند ،روزهای
مهــم زندگی مثــل تولــد و ازدواج را فراموش
کنند ،تجربیــات و خاطرات جدید و مشــترک
بــا هم ندارند و خاطرات آنهــا به دوران عقد یا
اوایل ازدواج آنها برگــردد ،مهارت ارتباط موثر
و صحبت کردن با هم را نداشــته باشند و اغلب
صحبتهای آنها به مشاجره و دعوا ختم شود ،با
تکرار این مشاجرهها تصمیم به سکوت میگیرند
و هرکدام به ســویی میروند ،از لحاظ عاطفی
و ابراز احساســات ضعیف باشند ،از لحاظ روابط
زناشویی مشکل داشته باشــند ،هرکدام در پی
کســب و افزایش دارایی خود باشــند ،چرا که
اعتقــاد به پایداری و دوام ایــن ازدواج ندارند و
شــروع به پسانداز کردن بــرای خود میکنند،
همه این نشــانهها از عالئم هشداردهنده طالق
در خانواده است.
خیالتان از طالق آسوده میشود
ایــن روانشــناس خانــواده در خصــوص
راهکارهــای رهایــی از طالق اظهــار کرد :با
مشاهده هر یک از عالئم هشداردهنده طالق در
خانواده ،اولین کاری که زوجین باید انجام دهند،
این است که فهرســتی از نیازها و خواستههای
برآورده نشــده خود را برای دیگری فراهم کنند
و از آن در جهت بهتر شــدن زندگی اســتفاده
کنند ،زمان بیشتری را باهم بگذرانند و با انجام
فعالیتهای مشــترک که عامل مشاجره در آن
وجود ندارد ،مثل فیلم ،زمان بیشــتری در کنار
هم باشند .در طول روز چندین بار با هم تماس
بگیرند و یا پیامک عاشقانه بدهند.
زوجین باید یکســری مهارتها را یاد بگیرند
تا بتوانند زمانی که عصبانی هســتند ،مسائل را
به گونهای بیان کنند که به مشــاجره ختم نشود
کــه این مهارت میتوانــد از طریق مطالعه و یا
روانشناسی کسب شود.
 6مــاه؛ دوران طالیی رســیدن به
آرامش

اصول کلی درباره انتخاب لباس

مثال لباســهای شــاد و گلدار و کفش های راحت
بیشــتر مناسب ســفر و مهمانی های خانوادگی و
خودمانی است .همانطور که کفشهای پاشنه بلند و
نوک تیز برای سفر یا محیط کار مناسب نیستند.
* تناسب رنگ
در انتخاب رنگ لباس دو نکته را درنظر بگیرید.
تناسب رنگ با پوست شما
مثال اگر پوست شما خیلی روشن است ،پوشیدن
پیراهن با رنگ های روشــن و مهتابی ،شــما را

رنگ پریده نشــان می دهد و اگر پوســت تیره ای
دارید ،رنگ های روشن برای شما مناسب تر است.
تناسب رنگ لباسها با هم
بعضی رنگها مکمل هم هستند و بعضی رنگها
علی رغم کنتراست ،ترکیب مناسبی برای پوشش
به حســاب می آیند .مثال رنگ خاکستری یا سفید
به عنوان زمینه همراه با رنگ های شــاد و روشن
می تواند ترکیب مناســبی برای یک تیپ اسپرت
باشــد و با رنگهای تیره ترکیب مناسبی برای یک

باجالن در مورد مشــکالت پــس از طالق
تصریح کرد :هر شکســتی یکســری مسائل و
مشــکالت برای فرد به همــراه دارد که طالق
نیز برای طرفین رفتارهای شبه افسردگی ایجاد
میکند که شدت آن بســتگی به سن ازدواج و
رابطه آنها دارد که هرچه بیشــتر باشــد ،شدت
افســردگی و عوارض آن نیز بیشتر است .برای
روبرو شدن با یک مشکل 5 ،مرحله پیش روی
ما قرار دارد ،مرحله اول مرحله انکار اســت که
فــرد نمیخواهد بپذیرد که ایــن اتفاق برای او
افتاده است .مرحله دوم چانهزنی و معامله کردن
با خدا اســت که اگر این اتفاق نیفتد ،فالن کار
را میکنم و مرحله ســوم خشــم است که فرد
میگوید چرا برای من این اتفاق افتاده اســت و
فرد در مرحله چهارم فاز افسردگی را میگذراند
و نهایتا مرحله پنجم پذیرش مشــکل است که
طی شــدن همه این مراحل به اعتماد به نفس
و عزت نفــس ،واقعگرایی و عقلگرایی فرد در
مدیریت این دوران بســتگی دارد که برای افراد
گوناگون متفاوت است.
ازدواج پس از طالق؛ آری یا خیر؟
باجــان در خصوص شــرایط ازدواج پس از
طالق بیان کرد :وقتی فرد عزیزی را از دســت
میدهد با مرور زمان احساسات و هیجانات روز
اول کاهش مییابــد .در مورد طالق نیز همین
هیجانات و احساســات ناخوشایند وجود دارد.به
همین دلیل وقتی فرد با این احساســات درگیر
است ،نمیتواند تصمیم عقالنی و درستی بگیرد
و ممکن است بعد از گذراندن این دوران به این
نتیجه برسد که تصمیم او اشتباه بوده است .این
زمــان برای افراد از  6ماه تا چند ســال ممکن
است به طول انجامد.
فرزند ،قربانی ردیف اول طالق
این روانشناس خانواده در خصوص بچههای
طــاق میگوید :بیشــترین آســیب در طالق
شــامل حال فرزندان میشــود که اگر سن آنها
خیلی پایین باشــد ،چون از نظــر عقالنی هنوز
به رشد کافی نرســیدهاند ،احساس میکنند که
خود موجب طالق بودهاند و خود را ســرزنش و
تحقیر میکنند و در نتیجه وارد فاز افســردگی،
گوشــهگیری ،اضطراب و پرخاشگری میشوند
و گاهــی به موادمخــدر روی میآورند ،اما باید
در نظر داشــت که گاهی زندگی بــا یک والد
آســیب و مضرات کمتری از زندگی با هر دو را
دارد ،در اینجا تنها راهحل همان طالق است.
ساختن زندگی به بهای سوختن در
آن
باجــان در پایــان در مورد شــرایط پس از
طالق گفت :گاهی اوقات ممکن اســت زنان از
ترس به دوش کشیدن تمام بار زندگی و مستقل
زندگی کردن و همچنین خطرات و آســیبهای
زیادی که ممکن است پس از طالق او را تهدید
کند ،حاضــر به زندگی کردن با هر شــرایط و
هر خفتی باشــند ،یعنی نوعی همزیستی دارند.
این همزیستی میتواند آسیبهای زیادی را به
زنان و حتی فرزندان وارد سازد و این کار از دید
روانشناسان ناپسند و غیر معقول میباشد.
موقعیت رسمی تر و محل کار.
تناسب جنس
لباس هایی با جنس ابریشم یا حریر قطعا برای
محیط کار مناســب نیست ،در حالیکه پارچه های
فاســتونی ،کتان یا جین کارایی و کاربرد بیشتری
دارنــد و ظاهر بهتری به شــما می دهند .در واقع
در محیط های عمومی و به ویژه محل کار پیروی
کردن از قواعد معمول مناسب تر و معقول تر است.
سایز
خیلی مهم است که همیشه لباس را کامال سایز
خودتان انتخاب کنید .خیلــی از افراد فقط به این
خاطر که با وزن یا اندام های خود راحت نیســتند
یا اعتماد به نفس کافی ندارند ،ســایزهای بزرگتر
را انتخــاب می کنند .دقت کنیــد که صرف نظر
از ســلیقه و سبک پوشــش ،مهم است که لباس
اندازه بدن شما باشد ،همانطور که باید از پوشیدن
لباس های تنگ و سایز کوچکتر خودداری کنید.
توجه به جزییات
مدل آستین ،شــکل کمربند ،نوع جوراب ها یا
برش دامن و شــلوار همگی تاثیر قابل توجهی در
ظاهر شــما دارند .مثال کمربند بهتر است نه خیلی
باریک باشد و نه خیلی پهن یا برش لباس ها باید
متناسب با قد و وزن شما لحاظ شود .خطوط افقی
شما را چاق تر و کوتاهتر و خطوط عمودی شما را
بلندتر و الغرتر نشان می دهند.
امضای شخصی
اولین دیدار معموال بیشترین تاثیر را دارد و لباس
می تواند در شــروع چیزهای زیادی درباره شــما
بیان کند .شیوه ی لباس پوشیدن در واقع امضای
شــخصی محســوب می شــود و منحصر به فرد
اســت .اجازه دهید امضای مخصــوص به خود را
داشــته باشــید و البته می توانید هر وقت تمایل
داشــتید آن را تغییر دهید .اما مهم است که چشم
بسته از دیگران تقلید نکنید.

ترس اصلیترین علت حسادت است
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دکتر میرزایی کارشــناس ارشد روانشناسی در خصوص حسادت گفت :حسادت یکی از شایعترین
هیجانات انســانی است که مســتقیم ًا به روابط بین افراد مربوط میشود که در نتیجه آن فرد احساس
آشفتگی – ضعف و ناتوانی – پوچی و ترس شدید خواهد کرد.
وی با بیان اینکه حســادتهای عاشــقانه منجر به خود آزار شدن خود فرد می شود ،تصریح کرد:
این حس بیش از همه خود فرد را آزار خواهد داد و زمانی بروز مییابد که فرد احســاس کند رابطه و
موقعیتی که برایش از اهمیت زیادی برخوردار بوده توسط فرد دیگری در معرض تهدید است.
میرزایی ادامه داد :این احســاس در موارد گوناگونی از جمله روابط عاطفی همسران بروز میکند و
اغلب این ترسها وابســته به یک ترس درونی است که عالوه بر آزار دهنده بودن برای فرد استرس
و نگرانی را به ارمغان میآورد.
این عضو بسیج پزشــکی با اذعان به اینکه ترس از مقایسه شدن یکی از عوامل حسادت عاشقانه
اســت ،افزود :ترس از مقایسه شــدن یکی از دالیل حسادت در روابط عاطفی است چرا که میترسند
پس از این مقایسه بدتر به نظر برسند.
این روانشــناس اظهار کرد :معموال این افراد حسود با ســؤاالتی مواجه هستند و دائم آن را خود
تکرار میکنند اما این دسته از افراد اسیر احساسات آزاردهنده ترس و نگرانی – کمبود و بیکفایتی و
عدم امنیت خواهند شد و گاهی این حس به حدی قوی خواهد شد که به شک و بددلی تبدیل میشود
چرا که فرد احساس میکند همسرش با فرد دیگری در یک ارتباط صمیمی قرار دارد.

چگونه کودکان کارآفرین داشته باشیم

در دنیای امروز که همه چیز به ســرعت در حال تغییر اســت فرزندان شما به کسب مهارت های
جدیــدی نیاز دارند تا خود را با تغییرات دنیای امروز هماهنگ کنند .اگر در همین دوران مهارت های
الزم برای مدیریت و کارآفرینی خالق را به فرزندان آموزش دهید در آینده مسیر موفقیت را برایشان
هموارتــر خواهید کرد .این مقاله توســط «دکتــر ریچارد رنه» که در زمینه رشــد و تکامل کودکان
تحقیقاتی انجام داده ،در اختیار شما قرار داده می شود.
راه تجربه را باز کنید
نوزادان و کودکان با میل و اشتیاق به سوی کشف کردن ،ناشناخته ها به دنیا آمده اند .آنها نسبت
به دنیای پیرامون خود کنجکاو هستند .اجازه بدهید فرزندتان از غریزه خود پیروی کند و به اکتشافات
خود بپردازد و به عنوان والدین نسبت به اکتشافات او واکنش نشان دهید و تشویقش کنید .با این کار
فرزندتان در آینده فرصت هایی را شناسایی خواهد کرد که دیگران قادر به تشخیص آن نیستند و این
یعنی نشانه موفقیت در زندگی شخصی و کاری.
مخترع شدن سخت نیست
اختراع کردن فقط مختص افرادی نیســت که تکنولــوژی جدید یا تجارت نویی را ابداع می کنند.
کودکان در دنیای امروز نیاز دارند که در مقابل چالش ها و مشــکالت به وجود آمده به راه حل دست
پیدا کنند .اگر فرزند شما در انجام تکالیف درسی اش دچار اشتباه شده از او انتقاد نکنید درعوض به او
فرصت دهید مســاله را با امتحان کردن راه حل های مختلف حل کند .این کار باعث باالرفتن قدرت
خالقیت در فرزندتان می شود.
محبوب بودن
دوســت داشته شدن با شهرت تفاوت زیادی دارد .اگر کودکان بتوانند در دوران خردسالی از طرف
دیگران دوست داشته شوند موفقیت آنها در بزرگسالی حتمی است .دوست داشته شدن تا حدود زیادی
به این موضوع بســتگی دارد که فرزند شما تا چه اندازه با دیگران روابط اجتماعی دوستانه ای برقرار
می کند .نقش خانواده در این بین اهمیت زیادی دارد.
همدردی را آموزش دهید
یکی از خصوصیات کارآفرینان و افراد موفق جهان این اســت که آنها همیشــه به دیگران خدمت
کرده اند .برای تقویت چنین حسی در فرزندتان به او بیاموزید که باید احساسات دیگران را درک کند
احساس همدردی و دلسوزی نسبت به دیگران می تواند جهان آنها را تغییر دهد.
شجاعت
کودکان باید بدون اینکه از نتایج انتخاب های خود بترسند همواره در پی کشف فرصت های جدید
برای خود باشــند .وقتی کودکان احســاس امنیت و حمایت کنند ،نســبت به قضاوت هایشان اعتماد
بیشتری دارند و در نتیجه هنگام رویارویی با یک فرصت به موقع آن را کشف و از آن استفاده می کنند.
خوش بینی
کارآفرینان موفق معتقدند با تالش خود می توانند برای بهترشــدن امور تغییراتی ایجاد کنند .برای
به وجود آوردن چنین حسی در فرزندتان سعی کنید صبح او را به شکل مثبتی برایش شکل دهید .اگر
در افکار و رفتار خود دیدگاه مثبتی را از خود نشــان دهید به تدریج این نوع خوش بینی به فرزندتان
هم نفوذ پیدا خواهدکرد.
از آنها کار بکشید
افراد موفق همیشــه دست به کار زده و از کار نترسیده اند .در همین دوران کودکی فرزندتان را در
کارهای مختلف دخالت دهید تا لذت انجام دادن یک کار را به صورت کامل تجربه کند .طبق مطالعات
کودکانی که در ســنین خردسالی عهده دار مســئولیت های کوچک و بزرگ بوده اند در  20سال بعد
نمرات دانشگاهی بهتری گرفته اند.

درمان جوش صورت با چند روش خانگی

جوش صورت یکی از مشکالت پوستی است که می توانید با روش های خانگی آن را درمان کنید.
با مواد طبیعی می توانید جوش های صورت تان را درمان کنید.
با راه های آسان از پوستی صاف و درخشان برخوردار شوید:
درمان جوش صورت با روغن درخت چای
به دلیل وجود ترکیبات آنتی باکتریال و خاصیت تســکین دهندگی ،درخت چای به خشــک کردن
جوش های ســر ســفید و از بین بردن آکنه ها کمک قابل توجهی می کند .کافی است مقدار کمی از
برگ های درخت چای را روی نقاط حساس پوست بگذارید و بعد  10تا  15دقیقه آن را بشویید ،پس
از چند بار انجام این کار تفاوت را در پوستتان احساس می کنید.
درمان جوش صورت با لیمو ترش
یکی دیگر از منابع اســیدی که به کشــتن باکتری های پوستی و خشک شدن سریع جوش های
صورت کمک می کند لیمو ترش است .شما می توانید هر شب پیش از رفتن به تخت خواب یک نیمه
از لیمو ترش را روی صورت خود بمالید و صبح بشویید .به این نکته توجه داشته باشید که اگر پوستی
حساس دارید با احتیاط از این خوراکی استفاده کنید.
درمان جوش صورت با خمیر دندان
آنچه که ما برای تمیزی دهان و دندان استفاده می کنیم به سادگی می تواند جوش های صورت را
خشک و اندازه آنها را کوچک کند .البته خمیر دندان برای افرادی که از آکنه ها و جوش های مزمن
رنج می برند کارکرد چندانی ندارد و می تواند به پوست آنها آسیب جدی بزند .شب ها پس از مسواک
زدن مقدار کمی خمیر دندان روی انگشت خود بزنید و آن را روی جوش های پوستی خود بگذارید و
صبح ها آن را بشویید .فراموش نکنید که برای تسکین پوست تنها از خمیر دندان سفید استفاده کنید.
درمان جوش صورت با سیر
احتما ًال ســیر یکی از سبزیجات و ادویه های مورد عالقه شما در آشپزی است ،اما همین خوراکی
لذیــذ می تواند به شــما کمک کند تا دیگر جوش های صورتتــان را نبینید .خوراکی با خاصیت آنتی
باکتریال و سولفور که تأثیر شگفت انگیزی در نابودسازی سریع آکنه های پوستی دارد .سیرها را تکه
تکه کنید و روی قســمت های آســیب دیده پوســتتان بگذارید و پس از چند دقیقه آنها را بشویید تا
پوستی روشن و صاف داشته باشید.
درمان جوش صورت با آسپرین
به دلیل خاصیت ضد التهابی آســپرین نه تنها قابلیت مبارزه با جوش ها را دارد بلکه به کم رنگ
شــدن آنها هم کمک می کند .یک ربع از آسپرین را شــب ها روی قسمت های ملتهب پوست خود
بگذارید و تا صبح برای شستن آن صبر کنید.
درمان جوش صورت با نمک دریایی
اگر به دنبال راهی سریع برای از بین بردن جوش ها هستید ،پیشنهاد ما به شما نمک دریایی است.
کافی است مقداری آب به دو قرص نمک دریایی اضافه کنید و آن را روی قسمت های حساس پوست
بگذارید ،سریع تر از آنچه فکرش را بکنید جوش ها از بین می روند و پوست شما صاف می شود.
درمان جوش صورت با عسل
یکی از خواص قابل توجه عسل ،آنتی باکتریال بودن آن است .این خوراکی بی نظیر ضمن کشتن
آکنه های پوســتی از بروز عفونت هم جلوگیری می کند .یک توپ نخی کوچک را به عســل آغشته
کنید و ســپس سطح پوســت خودتان را با آن ماســاژ دهید ،اجازه دهید  10تا  15دقیقه عسل روی
پوست شما بماند .فراموش نکنید برای اینکه نتیجه مطلوب حاصل شود باید این کار را حداقل دو بار
در هفته انجام دهید.

