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 گویلیتیو
 شود؟ یم جادیو چرا ا ستیچ گویلیتیو

 یضَد. علت یپَست هطخص ه یرٍ ذیسف یلکِ ّا جادیٍ ا یپَست یرفتي رًگذاًِ ّا يیتذضکل کٌٌذُ پَست است کِ تا از ت یواریت یًَع گَیلیتیٍ

 .ترد یه يیپَست را از ت یرًگذاًِ ّا یحاٍ یتذى سلَل ّا یوٌیا ستنیس یواریت يیرسذ کِ در ا یاها تِ ًظر ه ست،یهطخص ً یواریت يیا قیدق

 .کٌذ یرا گرفتار ه یچِ افراد طتریدارد ٍ ت َعیچقذر ض گَیلیتیٍ

دارد ٍ در  یکساًی َعیدر هرد ٍ زى ض یواریضَد. ت یضرٍع ه یسالگ 05% هَارد قثل از سي 05کٌذ ٍ در  یرا گرفتار ه تی% از افراد جوع1 گَیلیتیٍ

 .ٍجَد دارد گَیلیتیاتتال تِ ٍ ی% هَارد ساتقِ خاًَادگ05

 آن چگونه است؟ شرفتیشود و پ یچگونه ظاهر م گویلیتیو

 یهحل ّا يیعتریضَد. از جولِ ضا یهختلف پَست ظاّر ه یًَاح یهتر تصَرت هتقارى تر رٍ یساًت 0تا  نیرًگ تا قطر ً ذیسف یلکِ ّا هعوَال

تَاًذ در هذت  یه یواریاست ٍ ت ریهتغ یواریت ریاضارُ کرد. س یتٌاسل ِیتغل ٍ ًاح ریتَاى تِ پطت دست ّا ٍ اًگطتاى، صَرت، ز یپَست ه یگرفتار

 یپَست یهَارد لکِ ّا یکٌٌذ ٍ در ترخ یًو رییتغ یپَست یدارد ٍ لکِ ّا یثاتت تیٍضع یواریهَارد ت یکٌذ. در ترخ طرفتیپ یسال ّا تِ آّستگ

 .ضًَذ یه جادیتسرعت ا

 شود؟ یدرمان م چگونه گویلیتیو

هٌاسة استفادُ کٌذ ٍ در تراتر ًَر  یاز ضذ آفتاب ّا ذیتا واریت یپَست یلکِ ّا جادیاز ا یریطگیپ یٍجَد دارد. ترا یواریت یترا یهختلف یّا درهاى

   یاٌَاى هثال کرم ّعتِ  )را پَضاًذ  یواریت یتَاى لکِ ّا یاز کرم ّا ٍجَد دارًذ کِ تِ کوک آى ّا ه یآفتاب خَد را هحافظت کٌذ. ترخ

Covermark   )ضَد دٍ کار اًجام داد یترطرف کردى هطکل ه یاها در کل ترا: 

% 05از  صیکِ ت یواراًیًوَد. در ت ذیسف کذستیتوام پَست را  گریکرد ٍ تِ عثارت د ذیا ّن سفپَست ر یعیطث یضَد قسوت ّا یه -1

ترد ٍ توام  يیپَست را از ت یعیطث یقسوت ّا یرًگذاًِ ّا یهَضع یدارٍّا سیضَد تا تجَ یاز سطح تذى آى ّا گرفتار ضذُ است، ه

ضذ، هحافظت از ًَر آفتاب  ذیسف واریقاتل ترگطت است ٍ تعذ از آى کِ پَست ت ریدرهاى غ يیتاضذ کِ ا ادتاىیکرد.  ذیپَست را سف

 .کٌذ یه ذایپ یادیز تیاّو

 :ٍجَد دارد یهٌظَر دٍ رٍش اصل يیا ی. ترارًذیپَست دٍتارُ رًگ تگ ذیسف یکرد کِ قسوت ّا یضَد کار یه -0

 A .ًکَرتَى تاضٌذ. اها در صَرت استفادُ  ثاتیترک یتَاًٌذ حاٍ یدارٍّا ه يیا ضَد. یاستفادُ ه یهَضع یهٌظَر از دارٍّا يیا ی: ترایدارٍدرها

 .کٌٌذ یًو جادیا یدرست، عَارض

B .کوک کٌٌذ یعیتَاًٌذ تِ ترگطتي رًگ پَست تِ حالت طث یّن ه یدرهاً سریٍ ل ی: اضعِ درهاًیدرهاً سریٍ ل یضعِ درهاًا. 

 


