
 :ها اشتباه بزرگ عامل ریزش مو ۰۱

بسیاری از افراد علیی رغیح اساسییت  یود     . های بسیاری از افراد مشکالت مرتبط با ریزش مو است ترین دغدغه یکی از بزرگ 

گاها ایین رفتارهیا   . شود کنند که باعث ضعیف شدن مو و ریزش مو می هایی می نسبت به موهایشان بدون آنکه آگاه باشند رفتار

 .ممکن است بسیار ساده باشند

 شانه کردن موهای خیس .1

 

                             

بعید از دوش گیرفتن    . ها و شکستگی آنها میی گیردد   برس زدن سبب تنش در مو .ها در هنگام  یس بودن شکننده هستند مو

 .ها کمتر شود های  ود را با یک اوله  شک کنید و اجازه دهید رطوبت مو اتما مو

 های خیس خوابیدن با مو .2

های  ود را  اتما قبل از  واب مو. تر و هر نوع چر ش بر روی آنها در اال  واب سبب آسیب می گردد های مرطوب لطیف مو

 .کامالً  شک و از بالش مناسب استفاده کنید

 کنید های مختلف رنگ مو برای رنگ کردن مو استفاده می از مخلوط مارک .3

اداالمکان از محصوالت متعلق به یک مارک اسیتفاده  . های  ود در  انه دقت کنید ی رنگ آمیزی مودر انتخاب محصوالت برا

مخلوط کردن انواع ترکیبات از شیرکت هیای مختلیف بیرای اسیتفاده      . ها برای ترکیب با یکدیگر طراای شده اند کنید  زیرا آن

  .ها ایجاد نماید تواند نتایج فاجعه آمیزی برای مو اشتباه و می

 ها استفاده از حوله نامناسب برای خشک کردن مو .4

تر  عملکرد اوله های میکروفیبر در  شک کردن موها بهتر و مالیح . ها نیستند اوله ها اتما بهترین راه برای  شک کردن مو

دن آرام آنهیا  های  ود به اوله و  شک کر فشار دادن مو. ها نیز نباید بفرم پیچاندن یا مالش باشد نحوه  شک کردن مو. است

  .بیشتر توصیه میشود

 

 



 بندید حوله محکم می باها را  بعد از دوش گرفتن مو  .5

  

                          

هیای شیما را    های مرطوب و شکننده مو های بزرگ بعد از دوش گرفتن ایده  وبی نیست  زیرا ریشه پیچیدن موهایتان در اوله

شود  به ساقه مو آسیب  این االت که آلوپسی کششی نامیده می. توانند باعث ریزش مو شوند میانجام مکرر این رفتار . کشد می

 .رساند؛ و موجب عدم تولید مجدد موها می گردد می

 استفاده بیش از حد شامپو .6

شیامپو  در واقی  اسیتفاده بییش از اید از     . شیود  ها و رییزش میی   ها با شامپو باعث  شک شدن بیش از اد مو شستن مکرر مو

  .تواند برای پوست سر شما مضر باشد می

 ها با آب بیش از حد گرم شستشوی مو .7

 .یک امام گرم  وب تاثیر شگفت انگیزی بر آرامش افراد دارد  اما آب بیش از اد گرم سبب  شک شدن پوست سر میشیود 

 .چربی پوست سر کنترل شود هایتان را با آب نیمه گرم یا ولرم شسته و با آب نیمه سرد یا سرد تمام کنید تا مو

 ها در برابر آفتاب عدم محافظت از مو  .8

 

                       

تواند از قرار گیرفتن در معیرآ آفتیاب زییاد رنیج ببرنید         مو و پوست سر شما نیز می. ضد آفتاب ها فقط کاربرد پوستی ندارند

در آفتاب  یا از کرم ضد آفتاب کیه  هنگام برنامه ریزی برای گذراندن زمان زیادی . ها بسیار ایاتی است بنابراین محافظت از آن

 .مخصوص مو و پوست سر طراای شده است استفاده کنید  یا از کاله و روسری استفاده کنید



 بی توجهی به رژیم غذایی .9

های  ود مشیکل داریید و ییا قصید گیرفتن ر ییح        اگر با مو. گذارد های شما تأثیر می کنید روی مو تغذیه بیشتر از آنچه فکر می

  .ها افظ میشود در ر یح غذایی باید مطمئن شوید سالمت مو. تر است با یک متخصص تغذیه مشورت کنیددارید به

 کمبود خواب .11

 

                       

توانید بیر رییتح شیبانه       واب ناکافی  که شاید ناشی از استرس باشد  میی . های شما تأثیر بگذارد تواند روی مو کمبود  واب می

  .تب  آن منجر به ریزش مو گردد روزی و تولید هورمون بدن تأثیر بگذارد و به

 


