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نحوه برخورد با کودکان دهن لق!

تبیان :حتم ًا برای شــما هم اتفاق افتاده است که
گاهی رازهایی را که در زندگیتان وجود دارد از زبان
دیگران شــنیده اید که گاهی فاش شــدن آن رازها
حتی باعث اختالفات خانوادگی هم شده است ! اگر
شما فرزند خردسالی دارید باید بدانید که در همه جا
یک ضبط صوتی همراهتان اســت که کارش ضبط
کردن صحبت ها و رازهای شماســت و تنها منتظر
است که کسی از او سوالی بپرسد تا مو به مو همه را
برای دیگران توضیح دهد! به این کودکان ،کودکان
زیادی صادق می گوییم که هر کســی هرچیزی از
آنها می پرسد سریع همه چیز را می گویند...
مسلم ًا هیچ کس دوست ندارد که مسائلی که در
زندگی برایش اتفاق می افتد در جایی درز پیدا کند.

بیتوته :روانشناس بالینی گفت :شیوه مناسب دیگر
برای مدیریت هیجانات منفی مثل خشم ،تخلیه
هیجانات از طریق نوشتن ،خط خطی کردن و حرف
زدن در مورد احساساتمان با دیگران است.
رضایی ،روانشناس بالینی اظهار داشت :ریشه بسیاری
از نزاعها و درگیریهایی که اغلب عاقبت خوشایندی
ندارد خشم و پرخاشگری است.
وی افزود :همه ما می دانیم که بروز خشم بیشتر
وقت ها وضع را بدتر می کند و بروز دادن خشم،
روش خوبی برای کم کردن انرژی آن نیست اما
بسیاری از افرادی که به خصوص در دعواها خشم
خود را بروز می دهند ،احساس از دست دادن کنترل
و شرمساری می کنند .پس بهتر است به دنبال راه
حل بهتری برای این هیجان مخرب باشیم؛ به طوری
که نه مجبور باشیم آن را فروبخوریم و به خودمان
آسیب بزنیم و نه اینکه با بروز آن به دیگران آسیب
بزنیم .در اینجا برای اینکه بتوانیم جلوی این اتفاق
را بگیریم ،یعنی درواقع خشم خود را به خصوص در
دعواها ،درگیری ها و اختالف نظرها کنترل کنیم چند
پیشنهاد مطرح میکنم.
وی افزود :آگاهی ما از اینکه در یک موقعیت عصبانی
هستیم« ،خودآگاهی هیجانی» نامیده می شود؛ به
عبارتی دقیق تر ،خودآگاهی هیجانی یعنی فرد به
احساسات و هیجانات خود در موقعیت های مختلف
آگاهی داشته باشد .این آگاهی می تواند به کنترل
هیجانات و احساسات ما کمک کند.
تبیان :اگر دخترتان ،لباس هایش شــبیه دخترها
و رفتارش شــبیه یک خانم نیست و حتی از کودکی
هم بازی هایش فقط با پســربچه ها هست ،به این
یقین برسید که او در پذیرش هویت جنسی خود دچار
مشــکل شده است و شــما به عنوان والدین در این
مسئله نقش ویژه ای داشته اید .دختر خانم هایتان را
یک بانوی تمام عیار باال بیاورید نه یک دختر پسرانه.
موهای بافته شــده با ربــان صورتی ،دامن های
چین دار و گل ســرهای نگین دار را دوســت ندارد.
ترجیح می دهد همان شلوار لی با یک پیراهن ساده
بپوشد و موهایش را همیشــه کوتاه کند تا از دست
مدل های بافت و گل ســرهای رنگی خالص شود.
دخترانی که از دختر بودن خود احســاس خوشایندی
ندارند و فکر می کنند با پســرانه رفتار کردن ،هویت
اصلی شــان تغییر می کند ،ریشه این دل آزردگی از
هویت جنســی را می توان در کودکی آنها جستجو
کرد .اگــر دخترتان از بازی با همجنس هایش طفره
می رود ،دوست دارد ظاهرش را مثل پدرش درست
کند و همیشــه از اینکه دختر آفریده شــده احساس
تاســف می کند ،مراقب باشــید .همه این نشانه ها
می تواند گویای این باشد که او از جنسیتش ناراضی
است و هویت جنســی اش به درستی شکل نگرفته
اســت .هویت جنســی یعنی پذیرش جنس خود و
رضایت داشتن از آن.
دکتــر بدریالســادات بهرامی ،مشــاور خانواده
معتقد اســت هویت جنســی یک کودک با توجه به
کارهایی که ما از کودکی بــرای او انجام میدهیم،
شــکل میگیرد .مقصود این است که وقتی ما برای
کودک خود اسباببازیهایی چون عروسک ،قابلمه
و کاسه و از این قبیل تهیه میکنیم یا برای او تفنگ
و ماشین و هواپیما و امثال آن میخریم ،داریم هویت

گاهــی از این دهن لقی بیش از حد فرزندتان کالفه
می شــوید و از روی عصبانیت ســر او داد می زنید
امــا هیچ فایده ای ندارد و دفعه بعــد باز این کار را
تکرار می کند پس چگونــه باید با کودک دهن لق
و خبرچینمان برخورد کنیم تا دســت از این کارش
بردارد؟
جلوی جمع کودکتان را خراب نکنید
یکــی از رفتارهای ناپســند که باعــث لج بازی
کودک می شــود داد زدن ،فحش دادن و به عبارتی
تنبیه کودک در حضور دیگران اســت که البته این
رفتار نه تنها در تربیــت کودک تاثیر مثبتی نخواهد
داشت بلکه باعث می شود کودک در انجام کار مورد
نظر اصرار ورزد و مجدداً آن را تکرار کند.

شما حق دارید که وقتی فرزندنتان در جمع رازی
را فاش می کند عصبانی شوید اما کمی آرامش خود
را حفظ کنید و از راهش وارد شوید.
راهش چیست؟
اول از همه اینکه کــودک چه چیزی را در جمع
مطرح می کند مهم اســت .یــک زمانی کودک در
جمع چیزهای بی اهمیتی مثل اینکه دیشب شام چه
خــورده ایم؟ یا دیروز کجا رفته ایم را مطرح می کند
کــه در اینصورت والدین نباید هیچ گونه واکنشــی
از خود نشــان دهند اما اگر کودک مســائل مهم و
شــخصی زندگیتان مثل اینکه مامان و بابام دیشب
با هم دعوا کردن یا بابام اخراج شــد و ...را در جمع
بیان کرد ،او را از جمع بیرون بکشید و از حستان به

هیجانات را با نوشتن و صحبت کردن
تخلیه کنیم

این روان شناس بالینی تصریح کرد :مثال با گفتن این
جمالت به خود «من در حال حاضر عصبانی هستم»،
«احساس خشم می کنم» ،مانع از آن می شویم که
خشم کنترل ما را به دست گیرد.
خشممان را از قبل شناسایی کنیم
رضایی ادامه داد :مرور تجربه های عصبانیتهایی
که در گذشته داشته ایم ،می تواند به ما کمک کند
پیش بینی کنیم ،بودن با برخی افراد یا حضور در برخی
موقعیت ها در بیشتر موارد منجر به عصبانیت ما می
شود .مثال اگر می دانیم رفتن با فالن دوست درجه
چندم به سینما ما را خشمگین می کند می توانیم با او

سینما نرویم .ولی مثال اگر باید در یک جلسه کاری
شرکت کنیم که می دانیم در آن جلسه همکار یا رییس
ما حرف هایی در مورد عملکرد ما می زند که منصفانه
نیست .در این شرایط بهتر است از قبل بدانیم که باید
مجهز به راهکارهایی مثل مذاکره یا تن آرامی به آن
جلسه برویم .همیشه مجهز بودن به ما کمک می کند
خشممان را بهتر کنترل کنیم .وی با بیان اینکه تنفس
عمیق می تواند بر ضربان قلب و در نتیجه فشار خون
اثر بگذارد گفت :بدین ترتیب می توان با تنفس عمیق،
مانع از باال رفتن فعالیت اجزای جسمانی خشم شد و
به خنثی کردن آن کمک کرد.

دختران نوجوان به تیپ پسرانه
عالقه
ِ

جنسی او را میسازیم .اگر برای دخترمان رنگهای
صورتــی و دخترانــه انتخاب میکنیــم ،داریم به او
هویت جنســی میدهیم .عالوه بر اینها ،رفتار ما با
کودک دختر و پسرمان در شکلگیری هویت جنسی
او موثر اســت .والدینی که با دختر خود همانند یک
پســر رفتار میکنند یا هستند کســانی که پسر خود
را همچون دختربچهها میآرایند ،دامن میپوشــانند،
موهایش را بلند میکنند و دلشان میخواهد به قولی
این پســر آخری را کمی دردانه و لــوس کنند تا به
آرامش برسند.
بر هم خوردن تصورات والدین
پــدر و مادر از زمان تولد در نــوع رفتار با کودک
خود براساس ذهنیت و آرمان های ذهنی خود عمل
می کنند .در خانواده ای که آرزوی داشــتن پســر یا
دختر وجود داشــته ،والدین ســعی مــی کنند تا در
صورت به دنیــا آمدن فرزند نیز همــان نقش ها و
رفتارهای کلیشه ای مورد دلخواه خود را در او ایجاد
کنند .آنها سال ها درآرزوی دختر یا پسر بوده اند ولی
با دنیا آمدن فرزند ،با ذهنیات آنها یکسان نبوده ،حاال
بــرای آنها فرقی نمی کند و آنگونه که مورد پســند
خــود آنها عمل می کنند .و یا در خانواده ای که پدر
نقش پر رنگ تر رفتــاری را بر عهده دارد می تواند
خصوصیات مردانه تری را در دختران خود ایجاد کند.
همین اتفاق زمانی هم که مادر از خصوصیات مردانه
بیشتری برخوردارست،یا مستقل تر عمل می کند ،و
در رفتارهایــی همچون اتکاء به نفس ،دفاع از حقوق
شخصی ،نداشــتن ظرافت های رفتاری و ...قوی تر

است نیز ،رخ می دهد.
خودتان را کپی نکنید
پدر یا مادری که به هر قیمتی می خواهد فرزندش
نمونه کپی شده او باشد هم می تواند کودکش را در
مراحل هویت یابی جنســی دچار مشکل کند .وقتی
شــما به عنوان یک پدر دســت دخترتان آچار و پیچ
گوشتی می دهید و از او می خواهید به جای عروسک
بازی با همســاالنش راه و رسم برآمدن از پس همه
کارهــای خانه را یاد بگیرد یا وقتــی به عنوان یک
مادر همراه با پســر کوچولوی تان کوبلن می دوزید،
فرزندتان را درگیر نقش های جنستی خود می کنید.
درست است که انتظار داشــته اید اولین فرزند شما
پسر باشــد اما حق ندارید واقعیت را نادیده بگیرید و
نقش فرزندتان را نه آنطور که هست ،بلکه آنطور که
آرزو دارید تعیین کنید .بهتر است برای تولد دختران
به جای یک جعبه ابزار ،چند پیراهن گلدار بخرید و از
جمله «دخترم مرد خانه است!» دست بردارید.
پدری که از توانایی و ظرافت داشــتن همسرش
خسته شــده ،احتما ًال برای تربیت دختری توانمند و
به قول خودش «مرد» تالش می کند تا این کاستی
را فراموش کند و مادری که همسری ضعیف داشته،
سعی می کند بی عرضگی های شریک زندگی اش
را با توانمندی هــای فرزندش جبران کند اما یادتان
نرود که فرزند شما درآن واحد نمی تواند دو نقش را
برعهده بگیرد و برایتان هم پسر باشد و هم دختر.
بهبود ضعف های خود در فرزند
اگر همیشــه زنی ضعیف و منفعــل بوده اید و به
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او بگویید  .مثال بگویید «:من خیلی ناراحت شدم که
مســائل خصوصی زندگیمان را جلوی بقیه گفتی» و
تا چند دقیقه ناراحتیتان را در ظاهر به او نشان دهید.
رازداری را به کودکتان آموزش دهید
کودکان همانگونه کــه مانند ضبط صوت هرچه
را می شــنوند پخش می کننــد  ،هرچه را می بینند
هــم مانند آن رفتار مــی کنند لذا یکــی از دالیل
دهن لقی کودکان خود والدین هستند .از آنجایی که
حریم خصوصی خیلی برای کودک جا نیفتاده است
هنگامی که والدیــن در حضور کودک هر چیزی را
مطرح می کنند کودک هــم این کار را در حضور
دیگران انجام می دهد لذا ســعی کنید که در حضور
کودک از مســائل و رازهای خانوادگیتان با دیگران
نگویید و حداقل زمانی که خواب اســت یا در خانه
نیست با دیگران صحبت کنید.
نکته دیگــر در رابطه بــا آمــوزش رازداری به
کودک جلب اعتماد کودک اســت .رازهای کودکان
نزد دیگران چیز بی اهمیتی اســت اما برای کودکان
ارزشــمند اســت لذا وقتی کودکتان رازی را هرچند
بی اهمیت به شــما می گوید و از شما می خواهد که
به کسی نگویید شــما باید امین او باشید و به هیچ
قیمتی اجازه ندهید که این اعتماد از بین برود.اگر راز
کودکتان را به دیگران حتی به همســرتان بگویید او
دیگر به شما اعتماد نخواهد کرد .چنین مواردی که
کودک رازی را به شما میگوید و از شما می خواهد
که آن را به کسی نگوید موقعیتی خوب است تا به او
یاد دهید که فاش کردن راز دیگران باعث می شود
که دیگر کسی به ما اعتماد نداشته باشد و خیال او را
از بابت اینکه رازش را فاش نمی کنید راحت کنید.
با کودکان راز نگه داری را بازی کنید
یکــی از موثرترین روش ها برای آموزش چیزی
به کودکان بازی با کودک اســت .در هر چیزی که
فکر می کنید کودک نیاز به آموزش دارد آن مسئله
را از راه و روش خــودش با کودکتان بازی کنید  .در
زمینه ی راز نگه داری شما می توانید با بازی کردن
یکسری اطالعات به او بدهید و رازی داری را به او
بیاموزید به عنوان مثال  :وسیلهای را در جایی پنهان
کنید و به کودک بگویید که این یک راز اســت و در
مورد آن با کسی حرف نزند .اگر کودک توانست یک
روز به کسی چیزی نگوید او را تشویق کنید.

حواسمان را پرت کنیم
این روان شناس بالینی خاطرنشان کرد :منطق استفاده
از روش های حواس پرتی در این است که ذهن ما
آن واحد به دو
این ویژگی را دارد که نمی تواند در ِ
مسئله فکر کند .وقتی در مواقع خشم ،حواس خود را
معطوف به موضوعات حاشیه ای کنیم ،ذهن از حواس
تاثیر می پذیرد و بدین ترتیب از فکر کردن و پر و بال
دادن بیشتر به خشم دور می شویم .هر روشی که به
لحاظ روانی شما را از موقعیت دور و حواستان را به
موضوعی دیگر مشغول کند ،یک روش حواس پرتی
محسوب می شود .برای مثال شمردن معکوس اعداد
(هفت تا هفت از  100کم کنیم)؛ به یاد آوردن شعر؛
به یاد آوردن یک تصویر یا خاطره خوشایند؛ تماشای
فیلم و...
وی گفت :یک شیوه مناسب دیگر برای مدیریت
هیجانات منفی مثل خشم ،تخلیه هیجانات از طریق
نوشتن ،خط خطی کردن و حرف زدن در مورد
احساساتمان با دیگران است.
رضایی در پایان توضیح داد :ممکن است در مواردی
راهکارهای قبلی به کارمان نیایند و ما ناگزیر در
موقعیت شروع تجربه خشم قرار بگیریم .در این
موارد گاهی بهترین راه این است که برای کاهش
هیجانمان موقعیت را ترک کنیم ،اما حواسمان باشد
ترک موقعیت خیلی طول نکشد و زمانی که احساس
کردیم آرام تر شده ایم به موقعیت برگردیم و حتم ًا در
یک زمان مناسب تر راجع به مسئله گفت و گو کنیم.
خاطر همین ویژگی ها آســیب زیادی دیده اید ،نباید
اجازه دهیــد دخترتان قربانی این کمبود ها شــود.
شمایی که همیشه به خاطر ناتوانی در برآورده کردن
نیازهای تان عذاب کشیده اید ،بعید نیست که بعد از
مادر شدن بار زندگی را روی دوش فرزندتان بیندازید
و با نیت ستون ساختن از او ،زندگی را برایش سخت
کنید .همیشه دوست داشــته اید تحصیالت و شغل
و موقعیت هایتان فالن شــکل باشــد اما هرگز به
علت ناتوانی خود به آنها دســت پیدا نکرده اید حال
می خواهید که دخترتان شــبیه شــما نشود و سعی
می کنید او را از دخترانه بودن خودش خارج کنید.
و یا پدری که از ناتوانی های مادر یا همســرش
به ســتوه آمده یــا مادری که فاقد همســر و تنها با
دخترش زندگی می کند هم ممکن اســت در تربیت
فرزند خود دچار اشتباه شود و با خیال ساختن «ستون
خانه» از فرزندش ،نقشــی را به او بدهد که متناسب
با جنسیتش نیســت .پس مراقب رفتارهای خودتان
باشید و ســعی نکنید خألهای زندگی تان را توسط
فرزندتان پر کنید.
خودتان درست رفتار کنید
اگر شما به عنوان یک مادر ،همیشه ناکامی هایتان
را با این ادعا که «من زن هستم!» برای کودک تان
توجیه کنید ،طبیعی اســت که زن بودن را به عنوان
یک ایراد و ســد راه برایش معرفی می کنید .عواقب
چنین تصمیمی می تواند پرورش دختری باشــد که
همیشه از جنســیت حقیقی اش فرار می کند .الزمه
دختــر بودن این نیســت که او نتوانــد خصایص و
ویژگی های مثبت خود را بشناســد ،بلکه باید بر آنها
اتکا کند و با باور آنها به خودشناســی دســت یابد و
اعتماد به نفس کافی را داشته باشد.

نکاتی برای نگهداری از گل و گیاهان آپارتمانی

• سوال های زیادی پرسیده
می شــود کــه چــرا در فصل
زمســتان گل های داخل منزل
سرحال نیستند؟
اگر شرایط ایده آل و محیط مرطوبی
بتوانید داخل خانه برایشان فراهم کنید
تا حدودی می شــود آن ها را سرحال
کرد.
• تأمین رطوبت گیاه
همانطور که بارها گفتیم غبار پاشی
یکی از راه های تأمین رطوبت اســت و
اســتفاده زیاد و نادرســت از این روش
چیزی جز بیماری های قارچی به همراه
ندارد و این روش را زیاد توصیه نمی کنیم.
کاشتن گیاهان هم نیاز در یک گلدان می تواند تا حدودی میزان رطوبت را افزایش بدهد یا اینکه
گلدان ها را نزدیک هم قرار بدهید.
• تأمین رطوبت گیاه به روش دیگر
یکی از بهترین راه هایی که می توانم به شــما پیشــنهاد کنم در مورد گیاهان رطوبت دوست،
استفاده از سینی سنگریزه (یا شن) و آب است.
اما روش درست کردن به چه صورتی است؟
یک ظرف یا ســینی را از مقداری ســنگریزه و آب پر کنید به طوری که ارتفاع سنگریزه بیشتر
از آب باشــد ،هدف ما از این عمل تأمین رطوبت از طریق هوا است و نمی خواهیم با این کار گیاه
را آبیاری کنیم در نتیجه گلدان باید روی ســنگریزه ها قرار بگیرد و با آب در تماس نباشــد ،آب به
تدریج بخار می شود و رطوبت را در اختیار گیاه قرار می دهد.
* در واقع انگار گلدانتان را در یک جزیره قرار دادید.
* دستگاه بخور سرد هم یکی از روش های خوب برای تأمین رطوبت گیاه است.
نکته
یکی از کارهای اشتباهی که باعث آسیب رساندن به گیاه می شود ،باقی ماندن آب در زیرگلدانی
برای مدت طوالنی اســت ،این کار باعث می شــود که در اطراف ریشه آب باقی بماند و باعث زرد
شــدن برگ ها شــود و کم کم گیاه از بین برود .بعضی از خاک ها زهکشی باالیی دارند و ممکن
است بعد از آب دهی به سرعت خارج شوند اما گیاه هنوز تشنه باشد برای این گیاهان اجازه بدهید
حدود نیم ساعت آب باقی بماند اما بعد آب باقی مانده را خالی کنید.
نکته
یک تصور غلط که خیلی هم خطرناک اســت این اســت که تا گیاهی زرد و بی حال می شود یا
خاک آن را عوض می کنند یا به آن کود می دهند ،چنین گیاهی ریشه های ضعیفی دارد و این کار
باعث ایجاد شوک می شود ،اول عامل اصلی که باعث این آسیب شده است را پیدا کنید و رفع کنید
بعد که گیاه کمی رو به راه شد اگر نیاز به تعویض خاک یا کود دهی بود این کار را انجام بدهید.
• بهترین زمان برای تعویض گلدان و خاک گل ها قبل از شروع فصل رشد می باشد.
• که در ایران معمو ًال اواخر اسفند ماه می باشد.
• بنابراین در فصل پاییز و زمستان از تعویض خاک یا گلدان بپرهیزید.
نکته
برای مبارزه و دور کردن حشــرات پوســت پرتقال روی خاک گلدان بریزید حشرات را فراری
می دهد.
برای تســریع در قلمه زنی گلها هرکدام از مواد زیر را که موجود است را به ته ساقه گل آغشته
کنید.
عســل ،دارچین ،پودر بچه ،جوشیده ســاقه درخت بید مجنون ،شیره درخت انگور ،شیره درخت
نارگیل و قرص آسپرین

آشنایی با نکات کدبانوگری

 )1کتری یا سماور پر از جرم شده؟
• راه حل
دوتا قاشق جوش شیرین را داخل کتری پر آب بریزید و ۲۰دقیقه بجوشانید.
 )2حمام و دستشویی بوی بد می دهد و هرچه می شویید فایده ندارد؟
• راه حل
دوتا شمع روشن کنید فوری برطرف می شود.
 )3آینه دستشویی و حمام همیشه بخار می گیرد؟
• راه حل
با کمی کف ریش آینه یا شیشه را پاک کنید تا وقتی تمیز است عمراً بخار بگیرد.
 )4روغن ماشــین کف پارکینگ و حیاطمان ریخته است و با هیچ شوینده ای
از بین نمی رود؟
• راه حل
شب نوشابه بریز روی لکه ها و صبح با آب خالی بشویید .هیچ اثری به جا نمی ماند.
 )5روی کامپیوتر فرزندم همیشه گرد می نشیند هر روز باید پاک کنم؟
• راه حل
دســتمالی را با ســرکه ســفید نم دار کنید و با آن کامپیوتر و کیس و اسپیکرها را تمیز کنید .تا
مدتی خبر از گرد و غبار نیست.
 )6بوی بد کفش های اسپرت آزار دهنده است؟
• راه حل
شب داخل کفش ها جوش شیرین بپاشید صبح اثری از بو نیست.
 )7دوس ندارم شمع سفره هفت سین آنقدر چکه کند؟
• راه حل
چند ساعت قبل از استفاده شمع را داخل فریزر بگذار بعد آن را روشن کنید نتیجه اش خارق العاده
است.

روش هایی برای داشتن پوستی شفاف

بیتوته :گردو در میان تمام دانههای روغنی یا آجیلها غنیترین ماده خوراکی است .در حقیقت،
گردو نیروگاه مواد مغذی موجود در طبیعت اســت .به غیر از خواص شگفتانگیز آن برای سالمت
کل بدن ،گردو سرشار از فواید جوانکننده پوست هم هست .گردو از لحاظ تغذیهای حاوی ترکیبات
غذایی با ارزش باالیی مثل پروتئین ،اســیدهای مفید چرب ،آنتیاکســیدانها ،فیبر و مواد معدنی
است.
استفاده از گردو برای داشتن پوستی سالم
فیبر موجود در گردو باعث تقویت جریان خون در بدن شــده و مواد مغذی الزم را به خوبی به
پوست میرساند.
استفاده از گردو برای داشتن پوستی درخشنده
چربیهای سالم و مفید گردو مثل امگا  ،۳پوست شما را سالم ،درخشنده و جوان میکند .عالوه
بر این ،گردو پوستتان را مرطوب نگه میدارد و از نفوذ سموم به داخل پوست جلوگیری میکند.
استفاده از گردو برای از بین بردن جای زخمها
پروتئینها اجزاء تشــکیلدهنده پوست شما هستند .زمانی که بهطور منظم گردو میخورید مواد
الزم برای تشکیل پروتئینها را تامین میکنید .این ترکیبات قادرند جراحترا خیلی سریعتر بهبود
ببخشند و جای زخم را از بین ببرند.
استفاده از گردو مانع آسیبهای پوستی میشود
آنتیاکسیدانهای موجود در گردو اثرات مخرب رادیکالهای آزاد را از بین میبرند .در حقیقت،
رادیکالهای آزاد دشــمن اصلی پوست شما محسوب میشــوند اما اگر پوستتان به میزان الزم
مقاوم باشــد گرد و خاک ،آلودگی هوا و حتی اشــعههای مضر  UVهم نمیتوانند روی آن تاثیر
منفی داشته باشند.
استفاده از گردو پوستتان را شاداب و سفت میکند
با مصرف گردو میتوانید اســتحکام و شادابی پوســت جوان خود را حفظ کنید .پتاسیم موجود
در گردو از تجمع مایعات ،پفکردگی و شــل شدن پوست که ناشی از مصرف بیش از اندازه سدیم
است جلوگیری میکند.

