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 آن رینظ یب  تیخاص 5و  دیاس کیکولیگل
  را شنیده باشید. گلیکولیک اسید یشاید واژه

  .ی مراقبت از پوست استاین نام ممکن است زنگ خطری را به صدا درآورد زیرا یکی از پرطرفدارترین کلمات در صحنه
توان در روز یا ها و الیه بردارهای شیمیایی یافت. میها گرفته تا سرمتوان در همه چیز از مرطوب کنندهاین اسید را می

  .شب از آن استفاده کرد. در برابر انواع مشکالت مراقبت از پوست مؤثر است
ایم تا به ی کامل ایجاد کردهشد؟ ما یک مقالهقدر عالی باتواند اینگذارد؟ آیا واقعًا میولی از کجا آمده؟ چگونه تأثیر می

شما کمک کنیم متوجه شوید که گلیکولیک اسید واقعًا چیست. راهنمای کامل ما در مورد فواید اسید گلیکولیک به شرح 
 :زیر است

 توضیح علمی که گلیکولیک اسید دقیقًا چیست. 
 قع شودتواند برای پوست شما مفید واهایی که این اسید میتوضیح راه. 
 بیان هرگونه خطری که در مصرف اسید گلیکولیک وجود دارد. 
 ی روزانهشرح کارهای مورد نیاز برای اضافه کردن این ماده به برنامه. 

دردسر آن مورد ستایش قرار در سراسر دنیای مراقبت از پوست به دلیل کاربردهای فراوان و سادگی بی گلیکولیک اسید
 .گرفته است
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 اسید گلیکولیک ح علمیتوضی

یکی از اجزای غیرقابل انکار نسل ما است که تقریبًا در هر محصول مراقبت از پوستی که امروزه محبوبیت  گلیکولیک اسید
ی ماده»ای از مزایایی که دارد، از آن به عنوان یک شود. در بسیاری از محافل، به دلیل طیف گستردهزیادی دارد، دیده می

 شود دانست که برای شما مناسب است یا خیر؟شود، اما چگونه میستقبال میا  «آسامعجزه

در کنار سایر  (AHA) شود و به خانواده آلفا هیدروکسی اسیدای است که معمواًل از نیشکر مشتق میگلیکولیک اسید ماده
از اسیدهای طبیعی هستند  مواد شناخته شده مانند اسید مالیک و الکتیک تعلق دارد. آلفا هیدروکسی اسیدها گروهی

شوند. به عنوان مثال، اسید سیتریک در مرکبات که معمواًل در انواع غذاهایی که اطراف ما را احاطه کرده است، یافت می
شود. اسید الکتیک در شیرهای ترش و آب گوجه فرنگی، اسید مالیک در سیب، اسید تارتاریک در انگور یافت یافت می

  . ...شود ومی
شوند. عمدتًا به این سیعی از اسیدهای آلفا هیدروکسی در مراقبت از پوست و صنعت لوازم آرایشی استفاده میطیف و

 .های سطحی عالی هستندها برای کمک به درمان خشکی پوست، آکنه و چین و چروکدلیل که اعتقاد بر این است که آن

ترین مطالعات در موردش اسید است و مطمئنًا گسترده ترین اسید از خانواده آلفا هیدروکسیگلیکولیک اسید محبوب
شود کوچک است، بنابراین به راحتی جذب می AHA انجام گرفته. ترکیب شیمیایی آن در مقایسه با سایر اعضای خانواده

مؤثر  تواند در سطح بسیار عمیقی به پوست نفوذ کند که باعث می شود در مبارزه با انواع مشکالت مراقبت از پوستو می
 .باشد

توان به خواص ضد پیری، اثربخشی در درمان آکنه و توانایی آن در الیه برداری از مزایای شناخته شده گلیکولیک اسید می
خطر است، آسان است و که برای انواع پوست بی استفاده از گلیکولیک اسید .اشاره کرد PH پوست و حفظ تعادل طبیعی

 .باشداز پوست میبخشی ضروری از هر روتین مراقبت 
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  اسید خواص گلیکولیک

 :توان به موارد زیر اشاره کردترین خواص اسید گلیکولیک برای پوست میاز مهم

 ضد پیری  
جا که گلیکولیک اسید یک مولکول بسیار کوچک است، این توانایی را دارد که عمیقًا به الیه اپیدرم پوست شما نفوذ از آن

شود تا های ضد پیری و ضد لک اضافه میکند تا فعالیت سلولی را تحریک کند. این بدان معنی است که اغلب به درمان
ی فعال است که با افزایش بازسازی سلولی ی صاف کنندهیک ماده پوست شما را هیدراته، روشن و لطیف کند. این اسید

کند و ظاهر چین و چروک را به حداقل ی اضافی پوست، بافت پوست را یکدست میو خالص شدن از شر سلول های مرده
 .رساند تا پوست نرم، تمیز و شاداب شودمی

 الیه برداری  
ی پوست با شکستن پیوندهایی است که ک به برداشتن باالترین الیهبزرگترین مزیت گلیکولیک اسید توانایی آن در کم

 .کندهای پوست را از یکدیگر جدا میکند. در واقع سلولهای مرده را به یکدیگر متصل میسلول
شود دهد و باعث میکند که به نوبه خود، تجدید سلولی را افزایش میای ایجاد میشکستن این پیوند یک واکنش زنجیره

 ست شما تمیز و روشن به نظر برسد. استفاده از گلیکولیک اسید در روتین الیه برداری به متعادل نگه داشتن سطحپو
pH کند. این اسید یک الیه بردار شیمیایی واقعًا پوست، محو شدن هرگونه اسکار آکنه و باز شدن منافذ پوست کمک می

 .یف بماندتوربو شارژ است که تضمین می کند پوست شما نرم و لط
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 ایمن برای انواع پوست  
های گلیکولیک اسید زمانی فقط برای افرادی که پوست چرب در نام این ماده است، درمان« اسید»احتمااًل به این دلیل که 

شد. امروزه، همانطور که تحقیقات بیشتر و بیشتری انجام شده است، اسید گلیکولیک یا مستعد آکنه داشتند استفاده می
می شود، البته تا زمانی که به فرمول مورد نظر خود توجه داشته باشید.  توسط متخصصان پوست برای انواع پوست توصیه

های جوان یا بیش از حد چرب های پوستی که مدیریت آن دشوار است را در پوستاسید گلیکولیک سبوره و سایر بیماری
  .کندکند و در اثر معکوس، پوست بالغ یا خشک را هم مرطوب و روشن میتنظیم می

 .درصد( 15تا  2به میزان گلیکولیک اسید محصول درمانی شما بستگی دارد. )بین  های اینهمه
 از بین بردن آکنه  

تواند با طیف وسیعی از تحریکات های مراقبت از پوست است و میگلیکولیک اسید یک افزودنی عالی برای تمام روتین
های ترین انسداد سلولی کیستیک، به رفع عمیقپوستی و مشکالت آکنه مبارزه کند. مخصوصًا برای مبتالیان به آکنه

شود، آن کند. این اسید، هنگامی که با سایر مواد در روتین مراقبت از پوست ترکیب میی پوست و سبوم کمک میمرده
  .کندهای دردناک تبدیل میها برای از بین بردن لکهرا به یکی از بهترین گزینه

تواند به کاهش ظاهر شود، همچنین میر جوانی و یک الیه بردار رویایی یاد میاز گلیکولیک اسید به عنوان یک اکسی
 .اسکارهای عمیق آکنه نیز کمک کند

 آسان برای استفاده  
شد، اکنون در های معمول پزشکی و زیبایی شناختی استفاده میگلیکولیک اسید چیزی که زمانی به عنوان بخشی از روش

ی روزانه ایمن مانند پدهای الیه برداری گلیکولیک ضد پیری که برای استفاده -شود میبسیاری از محصوالت خانگی یافت 
  .هستند

بهترین بخش این است که اثرات افزودن گلیکولیک اسید به روتین شما ترکیبی است. هرچه دفعات بیشتری از درمان 
برای پوست شما مؤثرتر خواهد بود.  -کنیم ما یک بار در روز برای مدت طوالنی توصیه می -انتخابی خود استفاده کنید 

 .تواند به نتایج درخشانی منجر شوداین یک فرآیند بدون زحمت و ساده است که می
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 ی روزانهاسید به برنامه لیکولیکگ افزودن

ی خود قرار دهید. بهترین ی روزانهتوانید محصوالت مبتنی بر گلیکولیک اسید را در برنامههای زیادی وجود دارد که میراه
کند، این است که در وهله اول مشخص کنید که چرا به استفاده از راه برای تعیین اینکه کدامیک برای شما بهتر عمل می

  .یکولیک اسید عالقه داریدگل
 :در اینجا چند کاربرد عالی این ماده بیان شده است

 اسید گلیکولیک به کاهش زخم و التهاب  
ی خوب حاوی گلیکولیک اسید برای خود پیدا کنید. توصیه برای کمک به مراقبت از پوست مستعد آکنه، یک پاک کننده

بل از خواب استفاده کنید. از مصرف آن بیش از یک بار در روز خودداری کنیم از این پاک کننده هر روز صبح یا درست قمی
  .کنید

ی گلیکولیک اسید انتخابی خود کاماًل تمیز کنید، همانطور که با هر پاک کننده استاندارد صورت پوست خود را با پاک کننده
دار گلیکولیک مانند پدهای الیه برداری دهید. برای کسانی که به دنبال افزایش پانچ هستند، از تونر الیه بر انجام می

  .گلیکولیک ضد پیری، روزانه به مدت شش هفته استفاده کنند
ها را برای چند هفته متوقف کنید تا پوستتان استراحت سادگی درمان شوید، بهاگر متوجه تغییراتی که انتظار داشتید نمی



          

 

 

 

 شیمیدکاموند 

031 – 95013144 
- 7 

decamondchemistry.com 

 .رمان را تا زمانی که التهاب پوستتان کاهش یابد تکرار کنیدتوانید همین دکند و سپس دور دوم درمان را شروع کنید. می
های های درمان برای دست نخورده نگه داشتن روغنهای خود را تکرار کنید، استراحت دادن به پوست بین دورهاگر درمان

  .طبیعی پوست ضروری است
های آزاد محافظت از خود در برابر رادیکالآخرین کاری که می خواهید انجام دهید این است که پوست خود را از توانایی 

  .های مضر محروم کنیدو باکتری
اگر بیش از التهاب واقعی بر روی حل جای زخم آکنه متمرکز هستید، نیازی به رعایت برنامه روزانه نیست. اگر یک یا دو 

کند و به پوست زخم کمک میبار در هفته خود را متعهد به الیه برداری سبک با اسید گلیکولیک کنید به کاهش جای 
 .بخشدشما درخشندگی سالم می

 گلیکولیک اسید دارای طیف وسیعی از مزایای ضد پیری است...  
ای از محصوالت ضد است. طیف گسترده ساختن محصوالت مبتنی بر گلیکولیک اسید در یک روال ضد پیری، بسیار ساده

  .اندپیری وجود دارد که به دلیل موجهی از اسید گلیکولیک استفاده کرده
وندهایی می شود شود، باعث جدا شدن سریع پیهمانطور که در باال ذکر شد، زمانی که گلیکولیک اسید جذب پوست می

تر کند ظاهری صاف تر و جواندارند. سپس به پوست شما کمک میی پوست را در کنار هم نگه میهای مردهکه سلول
کند. این به ی پوست مرده کمک میهای پوست، اسید گلیکولیک به حل شدن الیهداشته باشد. پس از جدا شدن سلول

 .دهدکند، در حالی که منافذ را باز کرده و به پوست جدید اجازه تنفس میی خود به الیه برداری مالیم کمک مینوبه
یکی از  -دهد پوست تازه به سطح برود، در به حداقل رساندن تغییر رنگ پوست گلیکولیک اسید عالوه بر اینکه اجازه می

 .کندز و طبیعی کالژن کمک میی پروتئین شگفت انگیباشد و به تحریک رشد تازهنیز مؤثر می -عالئم رایج پیری پوست 
شود، و بهترین راه برای وارد استفاده از گلیکولیک اسید به مقدار کم ، اغلب نسبت به یک رویکرد شدیدتر ترجیح داده می

کردن اسید گلیکولیک به روال ضد پیری، افزودن روزانه یک محصول ساده و با دوز پایین است. همچنین باعث صرفه 
 .شودرهزینه از متخصص پوست یا الیه برداری معمولی شیمیایی میجویی در بازدید پ

 کندگلیکولیک اسید به الیه برداری و مبارزه با خشکی کمک می...  
خواهید هایی هستید که میهای خشک مزاحم یا ناهمواریاگر کمتر نگران آکنه یا چین و چروک هستید، اما دچار لکه

  .رسدد، انتخابی مناسب به نظر میها را درمان کنید، گلیکولیک اسیآن
ایم، کند اشاره کردههای مرده پوست عمل میهایی که گلیکولیک اسید برای از بین بردن سلولپیش از این به تمام روش

کند تا آبرسانی را افزایش کند و آن را به داخل پوست جذب میاما آیا اشاره کردیم که به جذب رطوبت از هوا نیز کمک می
  خشکی اضافی را به حداقل برساند؟ شگفت انگیز است، نه؟ دهد و

نه تنها این، بلکه یک محصول عالی برای استفاده در زمان صبح، به صورت یک پاک کننده یا سرم است، زیرا به آماده سازی 
کننده مورد بکند تا به مرطوکند. این اسید پوست شما را آماده میپوست شما برای استفاده از محصوالت دیگر کمک می

  .کند و برای آرایش شما نیز آماده استتان آغشته شود و حتی پوست شما را صاف میعالقه
 .ی ثانویه استفاده کنیدبرای استفاده از این اسید برای الیه برداری، آن را همراه با یک مرطوب کننده
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 اسید گلیکولیک نکات مهم در استفاده از

ی دیگر وجود دارد که ممکن است بخواهید تر گفته شد، چند نکتهعالوه بر این موضوعات، خواص و کاربردهایی که پیش
 .بگیرید هنگام انتخاب محصول گلیکولیک که برای نوع پوست شما بهترین کارایی را دارد، در نظر

ها را یک بار در هفته شروع کنید و اگر پوست ها در زمان شب باید به تدریج استفاده شوند. استفاده از آناین نوع کرم
های الیه بردار را می توان شب یک بار استفاده کنید. درمان 3شما به شرایط اولیه در رژیم شما به خوبی پاسخ داد، هر 

ک عمل الیه برداری مالیم انجام داد. لزومًا نیازی نیست که هر روز از آنها استفاده کنید تا یک یا دو بار در هفته برای ی
 .مؤثر باشند

ی پوست در مدت زمان درصد( برای برداشتن چندین الیه 70تا  20های باالتر گلیکولیک اسید )متخصصان پوست از غلظت
محصوالت گلیکولیک اسید با غلظت کمتر که در مدت زمان  کنند. در محصوالت خانگی شما،کوتاه و مشخصی استفاده می
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 .شوند، به همان اندازه موثر خواهند بودمکرر استفاده می
 .کندهمه چیز در مورد این است که چه چیزی برای شما بهتر عمل می

  

 اسید گلیکولیک فواید

ی روزانه استفاده از گلیکولیک اسید را در برنامهایم. اکنون این شما هستید که باید فواید ما دانش خود را روی میز ریخته
تواند بسیار دشوار باشد. خود کشف کنید. یادگیری زیر و بم )و علم پشت سر آن!( مراقبت از پوست مانند این، اغلب می

رچسب ب آن به که است زیاد قدرآن واقع در –گلیکولیک اسید تعداد فواید باورنکردنی در مبحث مراقبت از پوست دارد 
 .زده شده است« محصول معجزه آسا»

ی مراقبت از دانیم که چنین چیزی وجود ندارد، اما در اینجا چند مزیت استفاده از گلیکولیک اسید در روتین روزانهما می
 :کنیمپوست را مجددًا ذکر می

 برد، گردش را از بین می ی پوستهای اضافی و مردهکند. سلولگلیکولیک اسید به عنوان یک محصول ضد پیری عمل می
دهد( و یک شوند کاهش میهایی را که باعث ایجاد چین و چروک میکند )که به نوبه خود فرورفتگیسلولی را تقویت می

 .کندی فعال تولید کالژن است و از اولین استفاده، آن را تحریک میکنندهتشویق
 کندرده و دقیقًا همزمان با کاهش زخم های قبلی آکنه، عمل میاسید گلیکولیک به مبارزه با التهابات فعال آکنه کمک ک. 
 ی پوست را های مردهشود و به دلیل اینکه سلولگلیکولیک اسید متخصص الیه برداری است. به راحتی جذب پوست می

 .بردکند و از بین میهای خشک را با دقت زیادی آزاد میکند، لکههای جدید سالم جدا میاز سلول
 .ین آبرسانی باالیی دارد. این دو قدرت با هم ترکیب شده و توقف ناپذیر هستند )مخصوصا در زمستان(همچن

 ی مراقبت از پوست بسیار آسان است و این محصوالت چیزی برای یافتن محصوالت مبتنی بر گلیکولیک اسید در قفسه
 .کند، نیازهای خود را در نظر بگیریدهتر عمل میدهند. هنگام انتخاب روتینی که برای شما ب ی افراد میارائه به همه

  

 خطرات گلیکولیک اسید

ی کلیدی وجود دارد که باید به آنها توجه کنید چون ممکن است نشان کنید، چند نکتهمانند هر محصولی که مصرف می
راقب تغییرات پوست کنید، مدهند که گلیکولیک اسید برای شما مناسب نیست.هنگامی که رژیم گلیکولیک را شروع می

 .خود، چه بهتر و چه بدتر باشید
 .مانند استفاده از رتینول، پوست شما به احتمال زیاد باید قبل از اینکه فواید آن را ببینید، به گلیکولیک اسید عادت کند

حتمًا درصد  های متفاوتی هستند، بنابراین قبل از خریدهای مراقبت از پوست حاوی گلیکولیک اسید دارای غلظتفرمول
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آن را بررسی کنید. اگر پوست حساسی دارید، یک فرمول با درصد کم انتخاب کنید. شروع یک روتین گلیکولیک اسید با 
 .شوددرصدی بسیار باال به احتمال زیاد باعث قرمزی و تحریک می

دهند، ید خود را انجام میالعاده مفمراقب سایر محصوالت مراقبت از پوست خود باشید. در حالی که هر کدام هدف فوق
تر را دوبرابر نکنید، در غیر این صورت پوست شما حساس AHA یا A مطمئن شوید که دیگر محصوالت حاوی ویتامین

 .گیریدهای محیطی قرار میشود و بیشتر در معرض خطر آسیبمی

شود. استفاده از ضدآفتاب در می قرار گرفتن در معرض نور خورشید، هنگام استفاده از گلیکولیک اسید، بسیار مهمتر
ها را در صبح استفاده کنید بسیار مهم است، به خصوص اگر آنروزهایی که از داروهای گلیکولیک خود استفاده می

کند و با قرار کنید. این مورد به این دلیل است که اسید گلیکولیک برای از بین بردن الیه باالیی پوست شما کار میمی
 .دهدهای ناخواسته قرار میی آسیب و رنگدانهل خورشید آن را در معرض خطر بالقوهگرفتن در مقاب

  

 گیرینتیجه

 .شودبه راحتی به یک روتین مراقبت از پوست اضافه می گلیکولیک اسید
 عوارض جانبی کمی دارد، اما هرکسی که از قبل بیماری پوستی دارد بهتر است قبل از مصرف ، با پزشک متخصص مشورت

 .کند
شود و خواصی از جمله جوان سازی پوست، حفظ رطوبت و برطرف کردن در صنعت لوازم آرایشی و بهداشتی استفاده می

 .چین و جروک ، دارد

  

های معتبر و فعال در این برای اطمینان بیشتر از اصل بودن و دریافت باالترین کیفیت این محصول ، حتمًا آن را از شرکت
 .تهیه کنید زمینه
 .است های گیاهیی مواد شیمیایی و روغنوارد کننده تخصصی و تامین کننده دکاموند شیمی گروه
دکاموند  شرکت کارشناسان فروش توانید بااصل و خالص و یا دریافت مشاوره رایگان می اسیدگلیکولیک ر  خرید برای

 .آسوده خرید خود را انجام دهید تماس حاصل فرمایید و با خیالی شیمی
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