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 مي ايجاد عارضٍ بُداشتي ي آرايشي محصًالت آيا

 كىىد؟

 هجبص ثْذاؿتيٍ  آسايـي هحلَالت اص مِ كَستي دس اگشچِ

 گبّي ٍلي ايوي ّؼتٌذ هؼوَالً هحلَالت ايي ؿَد، اػتفبدُ

 . ؿًَذ هـنالتي ٍ ًبخَاػتِ ثشٍص اثشات ثِ هٌجش اػت هوني

 تحشيل ثْذاؿتي، آسايـي هحلَالت اص ًبؿي ػَاسم هْوتشيي

 .ّؼتٌذ خفيف آلشطيل ّبي ٍامٌؾ ٍ پزيشي

 اثشاتٍ  مَدمبى تَػط ثْذاؿتي آسايـي هحلَالت ثلغ هَاسد

 گضاسؽ ًيض خبف دٌّذُ تـنيل هَاد اص ًبؿي تشي جذي جبًجي

 دٌّذُ تـنيل هَاد ثشخي ثيي استجبط هطبلؼبت ثشخي .اػت ؿذُ

 . اًذ دادُ ًـبى سا ّب ػشطبى ثب ثْذاؿتي ٍ آسايـي هحلَالت

 تحقيقبت اًجبم ثِ ًيبص هطبلؼبت، ًتبيج ايٌگًَِ هَسد دس اگشچِ

 حذ تب مِ مشد تَكيِ ملي طَس ثِ تَاى هي ٍلي اػت ثيـتشي

 .ؿَد اػتفبدُ ثْذاؿتي آسايـي هحلَالت اص موتش اهنبى

 ؿَيٌذُ هَاد ٍ كبثَى ثب پَػت ٍ هَ صيبد ؿؼتـَي ّوچٌيي

 ثجشد ثيي اص سا پَػت مٌٌذُ هحبفظت طجيؼي چشة اليِ تَاًذ هي

  . ؿَد ؿنل فلؼي ٍ خـل پَػت داؿتي ثبػث ٍ

 چشة ّبي مٌٌذُ هشطَة يب آسايـي هَاد اص صيبد اػتفبدُ طشفي اص

 جَؽ ايجبد ثِ هٌجشٍ  مشدُ هؼذٍد سا پَػت هٌبفز تَاًذ هي

 .ؿَد
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ٍ بز دار :  محصًالت ارايشي الي

ِ اكلي ستيٌَئيذّبي هَضؼي ٍ اليِ ثشداسّب سا هي ٍ دػت تَاى ثِ د

ِ اٍل ثيـتش ثِ كَست هحلَل  گلئَيل اػيذّب تقؼين مشد مِ دػت

ّب ٍ ٍ دس ثشخي هَاسد ثِ كَست طل ٍ مشم ثشاي اًَاع پَػت

ُ هي ثشداسّب  ؿَد ٍ دػتِ دٍم اليِثيـتش ثشاي دسهبى آمٌِ اػتفبد

 .گيشًذّوگي ثِ كَست مشم هَسد اػتفبدُ قشاس هي

ُ ًبدسػت ٍ ثذٍى تجَيض پضؿل هتخلق اص مشم ّبي اػتفبد

ّبي هيَُ، ثبػث ايجبد ػَاسضي اص ثشداس ٍ ّن چٌيي هبػلاليِ

ِ لل ٍ حؼبػيت ِ گبّي ايي ػَاسم ّبي پَػتي هيجول ؿَد م

 .ثشگـت ًبپزيش ّؼتٌذ

ِ ديگشي اص اليِ ثشدا ّبي ثؼيبس سّب ّن ٍجَد داسد مِ ثب غلظتدػت

ٍ تَػط پضؿل ثشاي دسهبى ثشخي اص ثيوبسي ِ مل ٍ ثبال  ّب اص جول

ؿَد مِ ثيوبساى ّبي آمٌِ تجَيض هيهل، اػنبسّبي آمٌِ، مَهذٍى

ِ ًجبيذ اص ايي هحلَل ُ ثِ ّيچ ٍج ّب ثذٍى هـَست پضؿل اػتفبد

 ؿَدمٌٌذ ٍ هلشف آًْب تَػط خَد پضؿل اًجبم هي

ٍ يب ؿيشدّي  ُ صًبًي مِ دس دٍساى ثبسداسي  دس ثشخي اص افشاد ثِ ٍيظ

ِ ػَاسم اتَايويَى ًظيش قشاس داسًذ ٍ يب دچبس ثيوبسي ّبيي اص جول

ُ ّؼتٌذ، مشم ِ ًجبيذ لَپَع ٍ غيش ّبي اليِ ثشداس ثِ ّيچ ٍج

ُ ؿًَذ، هگش دس هَاسد خبف ٍ دس كَست تجَيض پضؿل  اػتفبد

ُ قشاس گيشًذهتخلق هي  تَاًٌذ هَسد اػتفبد

ُ اص هيَُ ثِ ػٌَاى هبػل ّبي طجيؼي، پبيِ ػلوي ًذاؿتِ ٍ اػتفبد

ُ اص هبػل ّبي هيَُ الصم اػت هحلَالت داساي جْت اػتفبد

هجَص اص ٍصات ثْذاؿت مِ هطبلؼبت ػلوي ثش سٍي آًْب اًجبم 

 .ؿذُ اػت، هَسد اػتفبدُ قشاس گيشد

 

 



 

مبهل آى ثشچؼت اطالػبت مِ مٌيذ تْيِ سا هحلَالتي 

ثبؿذ ٍ ّوچٌيي ٍ هَسد تبييذ ٍصاست ثْذاؿت ٍ دسهبى 

هحلَل  AHA , pH ػطح  هَسد دس اطالػبتي ؿبهل

 ثبؿذ.

هيضاى  مِ مٌيذ اػتفبدُ سا هحلَالتي تٌْب AHA  ى آ

ى هؼبٍي يب آ  PHثبؿذ ٍ  10موتش يب هؼبٍي ػذد

 ثبؿذ . 5/3ثيـتش 

داساي  هحلَالت اص صيبد اػتفبدُ اص قجلAHA  سا آى 

ُ ًوبييذ  تب هـخق سٍي قؼوتي اص پَػت خَد اػتفبد

ِ ثذى ؿوب ثِ ايي هحلَل حؼبػيت داسد يب  ؿَد م

 !خيش

هحلَل هلشف حؼبػيت، ّشگًَِ هـبّذُ كَست دس 

 ثِ هـنل گًَِ ّش ثشٍص كَست دس ٍ مٌيذ فَساً قطغ سا

  .مٌيذ هشاجؼِ پَػت هتخلق پضؿل

 هاي و آرايش )تاتى( ها یخالكىب خطرات مهمترين از برخي

 دائمي

 اًتقبل ساُ تَاًذ هي اػتفبدُ هَسد ٍػبيل ػبيش ٍ ّب ػَصى

ُ هيٌبؿث  B  ٍHIVثيوبسيْبيي هبًٌذ ّپبتيت  ٍ قجل اػتفبد  ذ 

 ثبيؼت اًْب سا اػتشيل ًوَد.

 ّبي دائوي آسايؾٍ  ّب خبلنَثي مشدى پبك مِ داؿت تَجِ ثبيذ

 پَػت سًگ دائوي تغييش ثبػث تَاًذ هيٍ  اػت هـنلي ثؼيبس مبس

 .ؿَد

سًگذاًِ دس اليِ ٍػطي پَػت ثَدُ مِ اص  ثبيذ ثذاًين تبتَ مبؿتي

ُ اي ًوي ثبؿذ . گبّي   ثيي ثشدى ايي سًگذاًِ ًيض مبس ػبد

 خَد هتَػل ثِ اػيذّبي قَي ٍ  ثشاي اص ثيي ثشدى تبتَي  افشاد

ُ ثش آًنِ تبتَ سا  اصثيي ثشًذُ پَػت هي ؿًَذ مِ ايي مبس ػالٍ

يبيي ٍ پغ اصثيي ًوي ثشد ثلنِ خَد ًيض ثبػث ايجبد ػَختگي ؿيو

مِ كذّب ثبس اص   اص هذتي ايجبد گَؿت اضبفِ )ملَييذ( هي ؿَد

 خَد تبتَ ثذؿنل تش اػت .

 هيپىآلرژنيك بهداشتي آرايشي محصىالت

 ػبيش اص موتش تَليذمٌٌذگبى ادػبي طجق مِ ّؼتٌذ هحلَالتي

 ٍلي مٌٌذ هي آلشطيل ّبي ٍامٌؾٍ  حؼبػيت ايجبد هحلَالت

 ٍ ًـذُ ثبثت بييــادػ چيٌي اػت هوني مِ داؿت تَجِ ثبيذ

 .ثبؿذ ًذاؿتِ ٍجَد حؼبػيت ايجبد لحبظ اص تفبٍتي

 اسيدها هيدروكسي آلفا داراي بهداشتي آرايشي محصىالت

alpha hydroxy acids (AHA) 

AHA ؿَد هي اػتفبدُ ّب لَػيَى ٍ ّب مشم اص ثؼيبسي دس 

 دادى مبّؾ قجيل اص ادػبّبيي داساي AHA داساي هحلَالت

فتبة ٍ ػبيش ػالئن آتخشيت پَػت ًبؿي اص  ،لنِ ّب  ،چشٍمْب

 پيشي ّؼتٌذ.

 قشهضي ايجبد اص ػجبستٌذ ؿذُ گضاسؽ ّبي ٍامٌؾ اص ثشخي

 صدى، تبٍل ػَختگي، ،چـن( دٍس ٍسم هخلَكبً) ٍسم ؿذيذ،

 ٍ پَػت سًگ سفتي ثيي اص خبسؽ، پَػت، تحشيل خًَشيضي،

 اص افتبة ًبؿي ػَختگي خطش افضايؾ

َل يل آيب مِ ايي داًؼتي ثشاي يب خيش  ّؼت AHA ياداس هحل

  .ثبيذ ثِ هَاد تـنيل دٌّذُ اى دقت ًوَد

AHA هبًٌذ گلينَليل ديگشي اػبهي ػٌَاى تحت اػت هوني 

 .سٍد ثنبس ًيض اػيذ المتيل ٍ اػيذ

اػتفبدُ هينٌيذ ثِ ًنبت  AHA داساي هحلَالت اص ِم كَستي دس

 ريل تَجِ ًوبييذ:

داساي هحلَالت AHA سا صيش ًظش پضؿل هلشف مٌيذ. 

  

هتَػل ثِ آسايـگبّي هي ؿًَذ مِ  افشادي مِ ثشاي اًجبم تبتَ 

تبتَ سا ثشاي آًْب اًجبم دادُ ٍ آسايـگش ًيض ثب اضبفِ مشدى سًگذاًِ 

ؿبًذ  مشم سًگ ِث تبتَي اكلي ػؼي هي مٌذ مِ سًگ اكلي سا ثَپ

مِ ايي مبس ًيض دس امثش هَاقغ ًِ تٌْب ثبػث پَؿؾ سًگذاًِ اكلي 

اص ثيي ثشدى تبتَ ًـذُ ثلنِ ثبػث هي گشدد مِ اًجبم ليضس ًيض دس 

 من اثش گشدد .

حتي گبّي ديذُ ؿذُ مِ اص ايي سًگذاًِ مشم سًگ ثشاي مبّؾ 

گ ثيوبسي ٍيتيليگَ )پيؼي( اػتفبدُ هي ؿَد  ٍضَح لنِ ّبي ثيًش

مِ ايي ػول ػالٍُ ثش آًنِ ثبػث ثْتش ؿذى ظبّش ثيوبس ًوي گشدد 

ػت ثبػث تـذيذ ثيوبسي  حتي گبّي ثؼلت ضشثِ ػَصى ثِ َپ

يگَ ًيض هي تَاًذ ثـَد . صيشا ثيوبسي ٍيتيليگَ جضء آى دػتِ ٍيتيل

اص ثيوبسيْبػت مِ هي تَاًذ دساثش جشاحبت ٍ كذهبت ثِ پَػت 

 تـذيذ گشدد .

حتي گبّي ديذُ ؿذُ مِ اص ايي سًگذاًِ مشم سًگ ثشاي مبّؾ 

گ ثيوبسي ٍيتيليگَ )پيؼي( اػتفبدُ هي ؿَد  ٍضَح لنِ ّبي ثيًش

آًنِ ثبػث ثْتش ؿذى ظبّش ثيوبس ًوي گشدد مِ ايي ػول ػالٍُ ثش 

ػت ثبػث تـذيذ ثيوبسي  حتي گبّي ثؼلت ضشثِ ػَصى ثِ َپ

ٍيتيليگَ ًيض هي تَاًذ ثـَد . صيشا ثيوبسي ٍيتيليگَ جضء آى دػتِ 

اص ثيوبسيْبػت مِ هي تَاًذ دساثش جشاحبت ٍ كذهبت ثِ پَػت 

 . تـذيذ گشدد

 منابع : 

http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ 
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/cosmet-person/cons/ 

dyes-teintures-eng.php 

 تُیٍ كىىدگان : 

 خاوم دكتز سَزا مشكل گشا 

 قاي مُىدس رضا سارعآ

 


