
Beauty Secret



زیبایی باشیممشاورخوب سعی کنیم یک 

.اطالعات خود را در زمینه ی زیبایی، مراقبت از پوست و مو ارتقا دهیم

.از معلومات مشاورین خوب و باتجربه استفاده کنیم

.اطالعات را تحلیل کنیم

.یک مشاور خوب هدفش یاری رساندن و آرامش دادن به مخاطبش هست

.دهیم و بعد خوب تحلیل کنیمگوش های مخاطب خوب سعی کنیم به صحبت 



. جمع آوری رزومه مشتری یکی از مهارت های حرفه ای مشاور زیبائی است

جنسیت

محل زندگی

سن

شغل

بررسی پزشکی

داروی خوراکی



بدنمحافظوپوششیبخش

بیماریعواملمقابلدردفاعیسد

پوست چیست؟

ونبداگهنوزادیککنیدتصورتونیدمی
ظاهرچقدرمیومدبدنیاپوست

بدنشزودخیلیوداشتناخوشایندی
!میرفتدنیاازومیشدعفونی

.وزن بدن را تشکیل می دهد16/1پوست 



عملکرد پوست

شیمیاییعواملوخارجیبرابرصدماتدربدنازمحافظت

عرقطریقازبدنتصفیهوفیلتر

پوستیعروقطریقازبدنحرارتدرجهتنظیم

استشیمیاییوداروییموادجذببرایمحلی

حسانتقال

ویتامینسنتزD

اجتماعیمراوداتدرزیبایینقش



نحوه ی ترتیب جذب مواد به بدن

تزریق  
کردن

بخور دادن  مواد خوراکی 

محصوالت 
جلدی



پوست از سه قسمت اصلی تشکیل شده

اپیدرم

درم

هیپودرم



سلول های اپیدرم و نحوه ی تجدید سلولی
 کراتینوسیت ها سلولهای اصلی و فراوانترین سلول دراپیدرم

 کراتینتولید پروتئینی رشته ای به نام مسئول

 حاویNMF



درم

:بافت همبند تشکیل شده از

االستینوای الیاف کالژن ماده ی زمینه 

رگهای خونی

عصبیارگانهای حسی و 

پوست غدد عرق و سایر ضمائم مو، 

هستندسلول های پایه ای درم، فیبروبالست ها 



:در اثر پوستی ترک خوردگی های 
و اتساع بیش از حد پوست  کشش 

االستینشکستن  و پاره شدن الیاف کالژن و 

ترک های پوستی

:عوامل موثر
 بارداری
 چاقی
 بلوغ
  بدنسازی
 داروها
کاهش وزن



نحوه ی تشخیص نوع پوست

:  عوامل موثر در تشخیص صحیح نوع پوست
 فردخود اظهارات
 زیبایینگاه و لمس مشاور

پوستانجام اعمال مراقبتی الزمه 



انواع پوست

پوست خشک 

پوست چرب

پوست مختلط

پوست نرمالپوست حساس

5

types of 

skin



 خیلی چرب و نه خیلی خشک  نه

 آکنهمانند کمدون و رویت ی قابل فاقد ضایعه

دهازضد آفتاب و مرطوب کنناستفاده 

مشخصات پوست نرمال

مراقبت 

شستشوی با صابونعدم 

کیفیتبی عدم استفاده از محصوالت مراقبتی  1

2

3



مشخصات پوست خشک
 خاکستری و کدر مات ،

 لمس زبر و خشن  در

 و گاهی خارش  احساس کشیدگی، خشکی، سوزش

 چربی و آب  فاقد

مراقبت 

استفاده از کرم های رطوبت رسان

آفتاب و کرم های دور چشم استفاده از ضد 

پاکسازی کردن
(با تونر های فاقد الکل و شیرپاک کن ها ) 

مستعد

چین وچروک

1

2

3



مشخصات پوست چرب 
 منافذ باز  دارای و براق

 لمس حالت لغزنده در

کراتینهو (  سطحی)ضخامت الیه شاخی

استفاده از ماسک های خاک رسی 

مراقبت  پاکسازی با محصوالت حاوی مواد قابض 

شستشو با شوینده های مناسب

مستعد

آکنه

1

2

3



مشخصات پوست مختلط
چرب و خشک  پوست نوع از هر دو ترکیبی

 نواحی اغلب موارد در(T zone ) و نواحی چرب(V zone  )خشک

استفاده از کرم های مرطوب کننده 
برای نواحی خشک

مراقبت 

خشک و چربمراقبت پوست 

استفاده از تونر های قابض برای نواحی چرب 

آکنه 

چین و چروک

1

2

3



مشخصات پوست حساس
 عوامل درونیو بیرونیالعمل بیش از حد نسبت به عوامل عکس بروز
 خارش، برافروختگی و التهاب ایجاد

مراقبت 

رعایت جانب احتیاط به منظورمراقبت بیشتر 

مناسباستفاده از محصوالت 

استفاده از مرطوب کننده ها و ضدآفتاب

مستعد
کک و مک

1

2

3



اشعه فرابنفش
ویتامینسنتزجهتپوستتحریک:مثبتتاثیرD

پوستسرطانماننددرازمدتاثراتوسوختگیآفتاب:منفیتاثیر



تغذیه پوست

تحریک رشد و تمایز سلول های اپیدرم گشته سبب D:ویتامین 

روند تقسیمات سلولی موجب نوسازی، سبب کاهش چین و چروک ها  تحریک :  Aویتامین

رسانی، خواص التیام بخش و ترمیم کنندگی  رطوبت E:ویتامین 

این مواد برای رشد و ترمیم سلول ها ضروری اند:امالحمواد معدنی و 

ضد التهابی و التیام بخشی سبب القای سنتز کالژن و روشن شدن پوست C:ویتامین

(اسید هیالورونیک ) تامین ماده زمینی سلولی : کربوهیدرات یا قندها



 عضو بدن ترین حساس

 محیطیتهدیدهای در معرض

پف دور چشم

چین و چروک اطراف چشم

سیاهی دور چشم

مشکالت دور چشم

از دور چشم مراقبت 



اختالالت رنگدانه ای  
رنگدانهکنندهتولیدهایسلولهامالنوسیت
پوسترنگکنندهتعیینعامل

پوستی،ایجاد  لک های 
شد ت در این  سلول ها می باتغییرا ناشی از 

.



:عوامل موثر

 آفتاب
   وراثت
(مثل قرص ضد بارداری)استفاده از برخی داروها
 اختالالت هورمونی
   عدم مراقبت روزانه
(برنزاسیون)تنینگ

پوستیلک  

لک های پوستیاشکال 

 (لک های قهوه ای)تجمع رنگدانه های در یک نقطه

 (لک سفید)پراکندگی و نابودی رنگدانه در یک نقطه
 برجستگی و یا فرورفتگی های روی پوست



عوامل موثر بر پیری پوست

آفتاب

عدم مراقبت

استرس 

تغذیه نامناسب

ژنتیک

سن

رادیکال های آزاد



آکنه
پوستبیماری التهابی یک 

نوجوانیشایع در سنین 

وجود باکتری های چربی دوست 

سباسهانسداد منافذ 

(چربی)افزایش تولید سبوم 

:عواملی که در بوجود آمدن آکنه نقش دارند



:ضایعات آکنه به دو دسته تقسیم می شوند

 التهابی   ضایعات غیر

 ضایعات التهابی

جوش ها ی سر سیاه

جوش های سر سفید

جوش ها ی دردناک

جوش های قرمز رنگ

 عفونت دارای



دستکاریازپرهیز

اکسیدانآنتیدارایموادازاستفاده

چربغیرآرایشیموادازاستفاده

سبکهایورزش

خوابیبیواسترسازپرهیز

توصیه به افراد دارای آکنه 



غدد عرق
پیشانی و ناحیه زیر بغل  , پادست و کف :عرقترین محل های غدد شایع 

کرین ا

 درمدر تمام نواحی بدن در ناحیه موجود
  تخلیه ترشحات غدد به سطح پوست
نقش مهم در تنظیم حرارت بدن

آپوکرین

  وجود در نواحی زیر بغل و ناحیه تناسلی
 تخلیه ترشحات به مجرای مو
ت  تجزیه به وسیله باکتری های سطح پوس
 ایجاد بوی نامطبوع



تیرگی نواحی حساس و زیربغل

علت

مردن سلول های پوستی در اثر عرق کردن

ب مراقبتی مناسعدم استفاده از محصوالت 

بهبودتمیز نکردن مرتب این نواحی

استفاده ازشوینده مناسب

شستشوی منظم و روزانه

استفاده از دئودورانت





مو
کراتینپروتئین متشکل از 

: ساختمان  مو
کوتیکول
کورتکس
مدوال

ارثیشکل مو امری 

 صافمقطع دایره ای سبب ایجاد موی سطح

 مقطع بیضی منجر به ایجاد موی سطح
مجعد



آناژن

کاتاژن

تلوژن

:مراحل رشد مو



انسانانواع موهای بدن 

Terminalvillus Androgen

(هورمونی)موهای وابسته به آندروژن (مدوال)مغز موموهای ظریف و فاقد موهای ضخیم در ناحیه ی سر، ابرو و مژه



ی سرانواع موها 

معمولیمختلط

خشک چرب



موهای معمولی

عدم بروز چربی

 1

 2

 3

 4

نمایی درخشنده 

در لمس نرم و انعطاف پذیر 

ظاهری ایده آل

مراقبت

عدم استفاده بیش از حد 
سشوار و اتوی مو

استفاده از شامپوی مناسب و 
کیفیتبا 

کیفیتمراقبت کنند ه با استفاده از 

عدم دستکاری های زیاد 
قبیل رنگ کردناز 



موهای خشک

زبر و شکننده لمسدر 

 1

 2

 3

 4

عدم ترشح سبوم کافی 

اسکالپ مات و خشک 

عدم درخشش و ظاهری کدر 

موخوره 

مراقبت

استفاده از شامپوهای مالیم 

رنگ و )عدم دستکاری موها 
(سشوار

مراقبت بعد از حمام از مو  

استفاده ازماسک و بالم مو 

 عوامل موثردر بوجود آمدن موی خشک:

 های زیاد مو دستکاری

 کردناز قبیل رنگ اقداماتی

مو ، سشوار و اتوی فرکردن



موهای چرب

 چرب عوامل موثردر بوجود آمدن موی:

وراثت: از دلیل اصلی

 بلوغ روند رسیدن به

 و برخی بیماریهابرخی داروها مصرف

 1

 2

 3

 4

گرد، غبار و بوی نامطبوعبروز 

افزایش ترشح سبوم 

ظاهری براق

در لمس چرب 

شوره سر 

مراقبت

تعدیل کننده استفاده از شامپوهای 
چربی  

شامپوهایی که استفاده ازدر صورت بروز شوره 

مناسب از بین بردن شوره سر هستند

جلوگیری از برخورد زیاد برس به کف سر

شستشوی صحیح 
پرهیز از تکرار دفعات شستشو



موهای مختلط

 1

 2

 3

 4

پوست کف سر چرب و گاهی شوره دار 

ساقه ی موها خشک و شکننده 

عدم استفاده بیش از حد از سشوار

مراقبت

ی  شستشوی کف سر با شامپو
تعدیل کننده چربی

مو با شامپوی مالیم ساقه شستشوی 

مراقبت کننده ها  برای ساقه مواستفاده از 

شوره 
موخوره

 عوامل موثردر بوجود آمدن موی چرب:

 دستکاری های بیش از حد

شستشوی مکرر قسمت های انتهایی مو

ده زبر و شکننساقه لمسدر 

کف سر چرب در لمس 



 ماساژای هندی به معنای شامپو کلمه

 شوینده مناسبماده یک

ی جهت از بین بردن آلودگی ها و کنترل چرب

شامپو

از شستشوقبل 

عدم استفاده مستقیم شامپو بر 

سر و مو هاکف 

ت کردن شامپو با کف دسگرم 

شستشو حین 

سر باماساژ دادن کف 

نرمه انگشتان 

عدم چنگ زدن کف سر و موها

عدم استفاده دو یا چند بار از شامپو

شستشو با آب ولرم



Thank you


