
 لوسیون های ضد آفتاب اکسی سان

است، که در ترمیم  Dامروزه همه ما با فواید نور خورشید بر روی پوست و سالمتی بدن آشنا هستیم. یکی از این فواید، سنتز ویتامین 

حساسیت،  مشکالتی مانند تماس طوالنی و مداوم در معرض نور خورشید، موجب بروزو استحکام استخوان ها بسیار موثر است. اما 

سوختگی، اختالالت و بیماری های پوستی شده و به مرور پوست را مستعد ایجاد لک و پیری زودرس می نماید. همچنین قرار گرفتن 

بنابراین از روش های جلوگیری  طوالنی مدت در معرض نور خورشید، در آینده ریسک ابتال به سرطان های پوستی را افزایش می دهد.

 عینک آفتابی و محصوالت ضدآفتاب از جمله اینتفاده از کاله، لباس های پوشیده، اسنور خورشید استفاده می شود. با  مستقیم از تماس

 روش ها بوده، که در کاهش زیان های ناشی از نور آفتاب تاثیرگذار می باشند.

که شامل کرم ها، لوسیون ها،  محصوالت ضدآفتاب یکی از بهترین و موثرترین روش ها در این زمینه می باشند. این محصوالت

با وجود تنوع بسیار آن ها در بازار، استفاده از آن  جزو محصوالت مراقبتی از پوست محسوب می شوند.اسپری ها و غیره می باشند، 

عوارض جانبی مانند قرمزی، سوزش یب دیده مناسب نبوده و باعث بروز برای برخی از پوست به خصوص پوست های حساس و آس

. می شوند. لذا استفاده از محصوالت مناسب برای انواع پوست و بدون عارضه تهیه شده از عصاره ها و روغن های گیاهی توصیه و ..

 می شوند.

های  لوسیونموفق به تهیه و تولید از روغن ها و عصاره های گیاهی،  و با استفادهالبراتوار اکسی درم، با تحقیق و بررسی فراوان 

هیچ عارضه ای پس از استفاده روی پوست ایجاد نکرده ، که شده است سان اکسی تجاری نام با اسپری ضدآفتاب کودکو دو ضدآفتاب 

 باالیی دهی پوشش و بوده پوست انواع برای مناسب همچنینو از پوست در برابر اشعه های مضر نور خورشید محافظت می کنند. 

افراد  پوست ظریف و حساس کودکان می باشد. مخصوصنیز با پوشش دهی باال،  اسپری های ضد آفتاب کودک اکسی سان .دارند نیز

 نیز می توانند از آن استفاده کنند.دیده و آسیب  حساس بزرگسال با پوست

 انواع ضدآفتاب های البراتوار اکسی درم )اکسی سان(:

  لوسیون ضد آفتابSPF 30 رنگی 

  لوسیون ضد آفتابSPF 30 فاقد رنگ 

 تاب لوسیون ضد آفSPF 50 رنگی 

  لوسیون ضد آفتابSPF 50 فاقد رنگ 

  کودکاسپری ضد آفتاب SPF 30 

  اسپری ضد آفتاب کودکSPF 50 

ین ضد آفتاب ها، که با توجه به فرموالسیون خاص خود، بسیار سبک و دارای جذب سریع بوده و هیچگونه حساسیت و عارضه ای، ا

 .دنپس از استفاده ایجاد نمی کن

 :ضد آفتاب اکسی سانمحصوالت ترکیبات موثر در 

از ترکیبات موثر و مفید موجود در محصوالت اکسی سان، می توان به روغن های گیاهی اشاره کرد. این روغن ها، بدون ایجاد 

 هیچگونه عوارض جانبی، حساسیت، التهاب و قرمزی، بسیار کارآمد و تاثیرگذار می باشند.

 روغن جوجوبا:

 گلیسیریدها ریت و اسید آراشیدونیک اسید، میریستیک اسید، لینولنیک اسید، لینولئیک اولئیک، اسید چرب اسیدهای حاوی جوجوبا روغن

 عفونیضد و میکروبی ضد اکسیدانی، آنتی ضدالتهابی، خواص دارای و داشته پوست طبیعی های چربی با خوبی سازگاری که بوده،

 به وستپ منافذ رو این از دارد، پوست طبیعی های چربی به بسیاری شباهت روغن این. شود می استفاده کننده پاک عنوان به و کنندگی

 رایب کننده مرطوب عنوان به روغن این و کنند می فراهم را تر عمیق های الیه به نفوذ و پوست باالیی الیه از عبور امکان روغن این

 آب رطوبت دادن دست از و تبخیر مانع که کرده، ایجاد پوست روی محافظتی الیه یک روغن این. است مناسب خشک های پوست

 .شود می پوست

 طیف تواند می روغن این. کند می محافظت خورشید نور تابش برابر در پوست از که باشد، می اسید میریستیک حاوی جوجوبا روغن

 داسی. باشد داشته محافظتی اثر سرطان و التهاب ،*اکسیداتیو استرس برابر در همچنین کند، جذب را UV های تابش از ای گسترده

 اسیدهای .باشند می التهاب اصلی عوامل از که شود، می تبدیل* ها پروستاگالندین به* سیکلواکسیژناز آنزیم حضور در آراشیدونیک

 مقدار نتیجه رد که کنند، می جلوگیری آنزیم این به اسید آراشیدونیک اتصال از* سیکلواکسیژناز آنزیم به اتصال با جوجوبا روغن چرب



 در و اردد التهابی ضد فعالیت ترکیبات، این حضور ی واسطه به جوجوبا روغن. یابد می کاهش پوستی التهابات و* پروستاگالندین

 .باشد می موثر پوست خشکی و پسوریازیس اگزما، درمان

 روغن هسته انگور:

 پوست در را ستیناال یکپارچگی ها، پروآنتوسیانیدین. باشد می ها پروآنتوسیانیدین نظیر ها فنول پلی منبع ترین غنی انگور هسته روغن

 آنتی یتخاص داشتن با و بوده قوی های اکسیدان آنتی ها پروآنتوسیانیدین. کند می جلوگیری پوست در التهاب ایجاد از و کند می حفظ

 پروآنتوسیانیدین. کنند می محافظت UV اشعه مضر اثرات برابر در پوست از و ببرند بین از را آزاد های رادیکال توانند می اکسیدانی،

 ور،انگ هسته روغن در موجود لینولئیک اسید. شوند می پوستی تومورهای تشکیل از مانع و داشته سرطانی ضد خاصیت همچنین ها

 .باشند می مفید بسیار چرب های پوست برای آکنه، ایجاد از جلوگیری با و هستند موثر پوست چربی کردن متعادل در

 روغن همیشه بهار )کاالندوال(:

. کند یم مراقبت دیده آسیب بافت از و باشد می آزاد های رادیکال پاکسازی به قادر اکسیدانی، آنتی خاصیت داشتن با بهار همیشه گل

 خشیاثرب پوستی التهابات درمان در التهابی، ضد عامل عنوان به و دارد ویروسی ضد و قارچی ضد باکتریایی، ضد خاصیت گل این

 ،*ژنکال کننده تخریب های آنزیم مهار ،*کالژن ویژه به* پیوندی بافت سنتز افزایش طریق از بهار همیشه گل. دارد ای مالحظه قابل

 .شود می پوستی مشکالت بهبود سبب التهاب، مهار و آزاد های رادیکال پاکسازی

 روغن زیتون:

 پوست محافظتی لیپید ترین مهم اسکوالن. کند می محافظت پوستی حساس لیپیدهای از اسکوالن، اسید چرب حضور با زیتون، روغن

 مقابله در ماده این توانایی به ماده یک اکسیدانی آنتی قدرت. باشد می آزاد های رادیکال پوستی، آسیب فاکتورهای ترین مهم. باشد می

 آسیب برابر در پوست از محافظت باعث و داشته اکسیدانی آنتی خاصیت زیتون روغن. شود می اطالق آزاد های رادیکال اثرات با

 .باشد می خورشید نور های اشعه طبیعی های کننده مسدود از روغن، این. شود می خورشید اکسیداتیوی

 عصاره اسطوخدوس:

 های رادیکال پاکسازی فعالیت عصاره، این در موجود طبیعی های اکسیدان آنتی. باشد می باالیی SPF دارای اسطوخودوس عصاره

 روغن حضور واسطه به اسطوخودوس عصاره. کنند می محافظت استرس و آلودگی ،UV  اشعه برابر در پوست از و دارد را آزاد

 رماند به ،*سبوم تولید تنظیم با و داشته نقش پوست سالمت در عصاره این. باشد داشته میکروبی ضد خواص تواند می فرار، های

 توانایی ،*ها کراتینوسیت تولید تحریک با عصاره این. کند می کمک سوختگی آفتاب و پسوریازیس اگزما، مانند پوستی مشکالت

 .بخشد می پوست به تر جوان ظاهری و داشته را پوست بازسازی و پوستی های آسیب کردن برطرف

 عصاره بابونه:

 این. باشد یم آرایشی کاربردهای دارای اکسیدانی آنتی و کننده ضدعفونی التهابی، ضد میکروبی، ضد عملکردهای دلیل به بابونه گیاه

 ربمخ اثرات و باشند می دار اکسیژن آزاد های رادیکال کردن خنثی در موثری های اکسیدان آنتی که ،*فالونوئیدهاست از غنی گیاه

 می التهابی ضد خواص دارای لوومنول و کامازولن نظیر ترپنوئیدهایی داشتن با گیاه این. دهند می کاهش را پوست روی UV اشعه

 ناشی عالئم رفع برای که است، طبیعی کننده مرطوب و التهابی ضد عامل یک نیز* لوومنول. شود می زخم سریع بهبود باعث و باشد

 .رود می کار به االستیسیته افزایش و پوستی بافت بهبود خارش، کاهش خورشید، آسیب از

 عصاره آلوئه ورا:

 این. است رسیده اثبات به خورشیدی و حرارتی تابشی،  نوع از اعم ها سوختگی انواع درمان در ورا آلوئه گیاه عصاره اثربخشی

 دارد دهنده ینتسک و کننده خنک اثر عمدتا گیاه این. دارد کننده پیشگیری اثر شود، استفاده پوست به آسیب از قبل اگر همچنین عصاره

 می ها ینویتام و استرول ساپونین، ساکاریدها، پلی مونوساکاریدها، معدنی، مواد لیگنین، ها، آنزیم ها، آنتراکینون آمینواسیدها، حاوی و

  .باشد

-UV رتوهایپ ورا آلوئه. کند می تسریع را* کالژن تولید روند بلکه بخشد، می بهبود را* فیبروبالست سلولی ساختار تنها نه ورا آلوئه

A و UV-B یسوختگ آفتاب ورا، آلوئه در موجود کیناز برادی آنزیم. کند می حفظ را پوست طبیعی رطوبت تعادل و کرده مسدود را 

 مرطوب خاصیت ورا آلوئه عصاره. کند می عمل مو و پوست برای آفتاب ضد عنوان به گیاه، در موجود آلوئین. کند می متوقف را

 .دارد نیز کنندگی خنک و کنندگی



 راعی: عصاره گل

 مقدمات، از متنوعی انواع. باشد می فرار های روغن و ها تانن فالونوئیدها، آنتراکینونی، مشتقات شامل راعی گل شیمیایی اجزای

 ای گسترده طیف دارای که است، شده مشخص ها گونه این از شده جدا ترکیبات و ها آن با شده مهیا های عصاره و ها کرم پمادها،

  .دهستن اکسیدانی آنتی و میکروبی ضد ویروسی، ضد فعالیت زخم، دهندگی بهبود اثرات مانند دارویی و بیولوژیکی اثرات از

 ي كننده ترمیم آن. شود مي پوست شدن شفاف و لطافت موجب و است مؤثر پوست زودرس چروک بروز از جلوگیري جهت گل این

 حاوی پماد که است، شده مشخص مطالعه یک در كه طوري به. دارد كاربرد سوختگي آفتاب و ها سوختگي درمان در و بوده ها زخم

 این رب عالوه. است شده سوختگي تر سریع درمان باعث )خواص ضدعفونی کنندگی( سپتیک آنتي آثار بر عالوه راعی گل ی عصاره

 .رود مي كار به پوست سرطان و پوستي التهابات ترمیم در

 تامرون: عصاره

 گیاهی های اولیگوساکارید. است قند و معدنی مواد ها، ساکارید پلی ،(C ویتامین) آسکوربیک اسید از غنی منبع ،(هندی تمبر) تامرون

 آسکوربیک اسید حضور دلیل به همچنین داشته، را UVB اشعه دفع توانایی هندی، تمبر های دانه در موجود زایلوالیگوساکاریدهای مانند

 امرونت. باشند موثر آفتاب ضد های لوسیون در توانند می و بوده میکروبی ضد های فعالیت و آزاد رادیکال پاکسازی فعالیت دارای

 .کنند یم مهار را خورشید نور توسط شده، ایجاد پوستی التهاب رو این از. دارند التهابی ضد خاصیت و داده کاهش را اینترلوکین تولید

 :پایدار C ویتامین

 سیستم تقویت در و کند می جلوگیری DNA آسیب کاهش و ها آن پاکسازی ویژگی دلیل به آزاد، های رادیکال آسیب از ،C ویتامین

 باعث و بوده* کالژن در ترجمه ی کننده مشارکت ی ها آنزیم برای( کمکی عامل) کوفاکتور یک ویتامین، این. است مفید بدن ایمنی

 سلول تعداد افزایش صورت، چروک و چین کاهش موجب شده، پوستی* های فیبروبالست در سلولی تکثیر و* کالژن سنتز افزایش

 زخم هبودب برای همچنین. کند می ایفا را مهمی نقش پوستی سد عملکرد در و شود می پوست کلی جنبه بهبود و* پوستی پاپیالی های

 .دهد می نشان را* ها مالنوسیت در تیروزیناز فعالیت مهار طریق از را پوست، کنندگی روشن اثر C ویتامین .موثرند ها

 :B5ویتامین 

 های بیماری و التهابات بهبود در و شود می پوست کنندگی نرم و کنندگی مرطوب سبب پوست، به رسانی آب افزایش با B5 ویتامین

 .باشد می موثر پوستی

 :آربوتین

 یم رنگ پوست به که است ای رنگدانه مالنین،. گیرد می قرار استفاده مورد لوسیون این در کننده روشن ماده عنوان به آربوتین

 یک نازتیروزی. شود می پوست تیرگی و مالنین حد از بیش تولید باعث* مالسما مانند شرایطی یا آفتاب معرض در گرفتن قرار. دهد

 روشن در و شود می مالنین سنتز کاهش باعث تیروزیناز آنزیم فعالیت مهار طریق از آربوتین. باشد می مالنین سنتز در کلیدی آنزیم

 .کند می کمک تیره های لک شدن محو به و است موثر پوست تیره نواحی ساختن

 :دایمتیکون

 طور به مروزها را ها آن فعالیت، این کاهش برای. دارند* فتوکاتالیستی فعالیت ،(اکسید دی تیتانیوم اکساید، زینک) فلزی اکسیدهای

 باعث و داده کاهش را آزاد های رادیکال تشکیل طریق، این از بنابراین. کنند می دار پوشش دایمتیکون یا آلومینیوم سیلیس، با عمده

 طحس روی بر بخش آرامش اثر ایجاد و کننده نرم عنوان به همچنین دایمتیکون از. شوند می نور برابر در پایداری و مقاومت افزایش

 ندگیچسب به و پوست سطح از آب تبخیر میزان کنترل به دایمتیکون. باشد می ایمن موضعی استفاده برای و شده استفاده پوست

 .کند می کمک آفتاب ضد ترکیبات

 اکساید: زینک و اکسید دی تیتانیوم

 سبب قرمز مادون و UV مرئی، های اشعه كردن پراكنده و منعكس با که باشند، می معدنی عناصر اکساید زینک و اکسید دی تیتانیوم

 دلیل به. دارند بهتری محافظت UV-B برابر در اکساید دی تیتانیوم و UV-A اشعه برابر در اکساید زینک. شوند می پوست از محافظت

 زیست محیط کار گروه ساالنه گزارش طبق. شود مي گفته نیز كننده بلوک آنها به UVA و  UVB برابر در محافظت ي گسترده طیف

 .هستند موثرتر و تر ایمن محصوالت سایر با مقایسه در تیتانیوم و زینک حاوی آفتاب ضد های کرم متحده، ایاالت در



 شکالتم با که باشد، می افرادی پوست از محافظت برای عالی حل راه یک اکساید، دی تیتانیوم و اکساید زینک حاوی های آفتاب ضد

 ضد ور این از و کند می کمک ها زخم تر سریع بهبودی به اکساید زینک میکروبی ضد خاصیت. کنند می نرم پنجه و دست پوستی

 دی تانیومتی و اکساید زینک. است مناسب باشند، می پوستی حساسیت و قرمزی آکنه، دچار که افرادی برای اکساید زینک حاوی آفتاب

 مناسب یاربس آکنه مستعد و حساس های پوست برای و ندارد نقشی آکنه ایجاد در بنابراین کنند، نمی مسدود را پوست باز منافذ اکساید

 .باشند می

 تالک: پودر

 آهن، یداکس اکساید، زینک اکساید، دی تیتانیوم شامل شوند، می استفاده مختلف محصوالت و ها لوسیون در که معدنی های ضدآفتاب

 در توجهی قابل کارایی بنابراین و بوده UV های اشعه جذب یا پراکندگی انعکاس، تالک پودر عمل مکانیسم. است غیره و تالک پودر

 .دارند محصوالت ضدآفتاب

 کودزو: عصاره

 حضور سبب به کودزو. دارد را رارین پوئه و( میکروب ضد و التهاب ضد عامل) دایدزئین جمله از مفیدی* های ایزوفالون کودزو،

 حفظ و اکسیدانی آنتی خواص اکسیداسیون، برابر در مقاومت فرابنفش، های اشعه های آسیب از جلوگیری در، فالونوئیدی ترکیبات

 .دارد نقش رطوبت

 عصاره اورکوم:

اره، استفاده از این عص، یکی دیگر از ترکیبات به کار برده شده در فرموالسیون ضدآفتاب می باشد. آناتو درختیا  عصاره اورکوم

بیشتری محافظت  UV، از پوست از اشعه های SPFمان به سایر ترکیبات ضد آفتاب موجود در فرموالسیون اجازه می دهد، که با ه

 .دده می نشان را اکسیدانی آنتی اثرات، گیاهی عصاره این که ،است شده گزارش کند. همچنین

 عصاره ادل وایز )سپید گوهر(:

 جذب خاصیت با( لوتئولین) فالونوئیدها حاوی وایز ادل. دارد را UV پرتوهای انواع ذاتی جذب توانایی گوهر، سپید یا وایز ادل گیاه

UV به و داشته اکسیدانی آنتی خواص شود، می یافت وایز ادل های برگ در که لوتئولین. باشد می آزاد های رادیکال با مبارزه و 

 UV-A های اشعه برابر در را خوبی جذب و کند جلوگیری سلولی آسیب از و کرده نابود را آزاد های رادیکال تواند می دلیل، همین

 .کند فراهم

 عصاره شیرین بیان:

 نجرم عصاره این. کند می جلوگیری پوستی های لک از و دارد لک ضد خاصیت و باشد می گلیسیریزین حاوی بیان شیرین عصاره

 کسیدانا آنتی از غنی بیان شیرین عصاره. شود می فرابنفش اشعه از ناشی های آسیب کاهش و پوست قرمزی بهبود التهاب، کاهش به

 اسید نام به ترپنوئیدی تری ساپونین ترکیب بیان، شیرین گیاه ی ریشه در موجود موثره ی ماده ترین اصلی. باشد می طبیعی های

 جذب توانایی ان،بی شیرین عصاره. باشد می التهابی ضد و قوی اکسیدانی آنتی خواص دارای که باشد، می گلیسیریزین یا گلیسیریزیک

 عصاره، این در موجود فالونوئیدهای. کند می خنثی را UV تابش سبب به شده تولید آزاد های رادیکال و داشته را UV های اشعه

 می ارک به خورشید تابش از محافظت و کنندگی نرم پیری، ضد خواص پوست، های رنگدانه کاهش پوست، کردن روشن برای همچنین

 .روند

 درمانی اثر. شود نمی دیده آن از استفاده از پس تحریکی و ادم التهاب، قرمزی، هیچ و داشته پوست برای مناسب  pH عصاره، این

 و اه ساپونین ترپنی قوی های اکسیدان آنتی حضور و اکسیدانی آنتی خواص دلیل به عمدتا پوست روی بر بیان شیرین عصاره

 .است فالونوئیدها

 :کاربومر

 .شود می استفاده آفتاب ضدیا اسپری های  لوسیون محتویات دهنده غلظت عنوان به کاربومر از

 ارات:استئ مونو گلیسیرین و استئاریک اسید الکل، ستیل

. باشند یم استئارات مونو گلیسیرین و استئاریک اسید الکل، ستیل آفتاب، ضد های اسپری و ها لوسیون در موجود ترکیبات دیگر از

 به ازیر. است موثر بسیار لوسیون، محتویات به ها آن افزودن. شود می استفاده* امولسیفایر عنوان به فرموالسیون در مواد این از



 باعث و ردهک نفوذ پوستی منافذ در براین، عالوه. کنند می کمک االب بازدهی با محصولی تولید به و فرموالسیون* ویسکوزیته ایجاد

 .شوند می رسانی رطوبت افزایش برای پوست منافذ( شدن بسته) انسداد

 

 :و فاقد رنگ رنگی SPF 30 آفتاب ضد ویژگی های لوسیون

 آفتاب مضر های اشعه برابر در محافظت 

 پوست کننده نرم و کننده مرطوب 

 ویتامین و گیاهی های عصاره ها، روغن حاوی C پایدار 

 زودرس پیری از جلوگیری به کمک و اکسیدانی آنتی ترکیبات با شده فرموله 

  رنگدارای دو نوع رنگی و فاقد 
 

 و فاقد رنگ: رنگی SPF 50 آفتاب ویژگی های لوسیون ضد

 پوست کننده نرم و کننده مرطوب 

 پرتوهای برابر در محافظت و جوش ضد UVA/ UVB/ IR 

 سوختگی آفتاب از محافظت به کمک و تعریق و آب برابر در مقاوم 

 سریع جذب قدرت دارای و سبک 

 گیاهی های روغن و آربوتین حاوی 

 زودرس پیری از جلوگیری به کمک و اکسیدانی آنتی ترکیبات با شده فرموله 

 پوست تیره های لک و چروک و چین رفع 

 دارای دو نوع رنگی و فاقد رنگ 

 :مصرف طریقه

 ات دهید، ماساژ و مالیده پوست روی بر را آفتاب ضد لوسیون از الزم مقدار خورشید، نور معرض در گرفتن قرار از قبل ساعت نیم

 .نمایید تجدید را لوسیون مصرف ساعت 4 از پس. شود جذب

 

 

 :SPF 30  کودک آفتاب ضد ویژگی های اسپری

 مانیتور رسان آسیب های اشعه از جلوگیری و پوست مغذی 

 پوست روی چربی و چشم سوزش ایجاد بدون 

 دارای و آسان جذب pH پوست با مناسب 

   

 :SPF 50 کودک آفتاب ضد ویژگی های اسپری

 بنفش ماورا اشعه از ای گسترده طیف برابر در پوست از محافظت 

 حساسیت ایجاد بدون و گیاهی های عصاره حاوی 

 کودک حساس پوست برای مناسب 

 طریقه مصرف:



 تا دهید، ماساژ و مالیده پوست روی بر را کودک آفتاب ضد اسپری از الزم مقدار خورشید، معرض در گرفتن قرار از قبل دقیقه 03

 .کنید تجدید دوباره ساعت 2 هر آن از پس و دقیقه 03 از بعد. شود جذب

 

 توجه:

 استعمال خارجی

 در جای خشک و خنک نگهداری شود.

 دور از دسترس کودکان قرار دهید.
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 پی نوشت:

ت . این عامل نقش مهمی در سالماست بدن در هااکسیدان آنتی و آزاد هایرادیکال بین تعادلعدم اکسیداتیو استرس*استرس اکسیداتیو: 

 انسان و عملکرد صحیح بدن دارد.

 است. بدن التهابی هایمیانجی تولید در ساختاری آنزیمهای ترینمهم ازآنزیم سیکلواکسیژناز: *



 یرغ التهاب ضد داروهای توسط هاآن ساخت مهار و باشند می التهاب های واسطه ترین مهم از یکی هاپروستاگالندینپروستاگالندین: *

 .شود می التهاب کاهش موجب استروئیدی

 بافت در زیادی میزان به کالژن. است متراکم پیوندی بافت و استخوان غضروف، شامل محکم، نگهدارنده پیوندی بافت*بافت پیوندی: 

 وجود دارد. متراکم همبند

 دارد. پوست بافت تقویت ازجمله مهمی آثار و است پیوندی بافت رشته ترینسخت الژن*کالژن: ک

 لیدتو( چربی) سبوم نام به مومی/روغنی ماده یک که ،بوده پوست در میکروسکوپی غددی سباسه غدد یا پوست، چربی غدد*سبوم: 

 .کنند می

 .هستند کراتینوسیت اپیدرم های سلول ۰۹٪ واقع در، که است روپوست سازنده اصلی سلول*کراتینوسیت: 

 .دکن می تولید را سلولی برون ماتریس و کالژن که ،است پوست میانی بخش اصلی های سلول فیبروبالستفیبروبالست: *

 .دارد عهده بر را مو ماتریکس در هاسلول ریزدرون غدد کنترل و تغذیه پشتیبانی، وظیفهپاپیالی پوست: الیه ای در پوست بوده، که *

 شود. می پوست روی رنگ بی یا تیره های لکه ایجاد باعث که است پوستی شایع مشکل یک مالسما*مالسما: 

 .شود یم ایجاد ها آن در )نور( واکنشی ها فتون جذب با که ،هستند رسانا نیمه جامد اکسیدهای معموالا  ها فتوکاتالیست*فتوکاتالیست: 

 شانن شدن جاری مقابل در را آن مقاومت میزان که ،است پارامتری ،(گاز یا مایع) سیال یک گرانروی *ویسکوزیته: ویسکوزیته یا

 .دهد می


