 ۱۰راه ﺑــﺮای ﺧﻼص ﺷــﺪن از ﺑــﻮی ﺑــﺪ ﮐﻔــﺶ و
ﭘﺎﻫﺎ
آﯾﺎ ﮐﻔﺶﻫﺎ و ﺻﻨﺪلﻫﺎی ﭘﯿﺎدهروی ﺷﻤﺎ ﺑﺪ ﺑﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﺑﻮی ﭘﺎ و ﮐﻔﺶ از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ و ﻗﺎرچﻫﺎﯾ ﻣآﯾﺪ ﮐﻪ

در ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب اﺳﺖ ﺑﻪآراﻣ رﺷﺪ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻔﺶ ﻋﺮﻗ ﺷﻤﺎ درﺳﺖ ﺟﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
دوﺳﺖ دارﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﮐﺘﯿ ﺑﺮای ﺑﺪون ﺑﻮ ﻧﻪداﺷﺘﻦ ﮐﻔﺶ و ﺻﻨﺪلﻫﺎی ﺷﻤﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ.

 (۱ﮐﻔﺶﻫﺎ و ﮐﻔ ﮐﻔﺶ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ
ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺧﺸﮐﺮدن ﮐﻔﺶ و ﮐﻔ ﮐﻔﺶ ﻣﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺗﺎزه ﻧﻪ دارد .ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل ،ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه و ﮔﺮﻣﺎ
ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮاد ﺳﺎزﻧﺪه ﮐﻔﺶ را ﺗﻨﺰل دﻫﻨﺪ .ﭼﺴﺐﻫﺎی ﮐﻔﺶ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ از ﻫﻢ ﺑﺎز ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﻤﻦ
اﺳﺖ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ زودﺗﺮ ﮐﻔﺶﻫﺎی ﺧﻮد را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ دﺳﺖ و آب ﺳﺮد ﺑﺮای ﮐﻔﺶ
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾ ﻣﺤﻠﻮل ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﮐﻨﻨﺪه ﮐﻮﭼ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺴﺘﺸﻮ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﯿﺴﻮل ﯾﺎ ﭘﺎﯾﻦ
ﺳﻮل اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻨﺪ ﮐﻔﺶ را ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ و از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺴﺘﻦ
دﺳﺘ (Handwash) ﯾﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻼﯾﻢ ) (Gentleاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻮای ﻏﯿﺮ ﮔﺮم ﮐﻔﺶﻫﺎ را
ﺧﺸﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎی ﻟﺒﺎس ﺧﺸﮐﻦ ﺑﺮای ﮐﻔﺶﻫﺎ ﺑﺪ اﺳﺖ.

 (۲ﺑـﺮای ﺧﺸـ ﻧﻪداﺷﺘـﻦ ﭘـﺎ و ﮐﻔـﺶ ،ﺟـﻮراب ﺿـﺪ ﻋـﺮق
ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ
ﭘﻮﺷﯿـﺪن ﺟﻮرابﻫـﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪﺷـﺪه از ﯾـ ﻣـﺎده ﺿـﺪ ﻋـﺮق ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮐـﻮل ﻣـﺲ ) (Cool-Maxﺑﻪﺟـﺎی ﭘﻨﺒـﻪ،
ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎ و ﮐﻔﺶ ﺷﻤﺎ را ﺧﺸ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﯿﺒﺮﻫﺎ ﻋﺮق را از ﭘﺎ دور ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی

ﺷﻮد .ﭘﻨﺒﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺮق را ﺣﻔﻆ ﻣﮐﻨﺪ و ﯾ ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش ﺑﺎﺗﻼﻗ را در ﮐﻔﺶﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ
اﯾﺠﺎد ﻣﮐﻨﺪ.

 (۳ﮐﻔﺶﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﭘﻮﺷﯿﺪنﻫﺎ ،ﺧﺸ ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻔﺶﻫﺎی ﺧﻮد را در ﮐﯿﻒﻫﺎی ورزﺷ ﺧﻮد ﻧﻬﺪاری ﻧﻨﯿﺪ ،آﻧﺠﺎ ﺟﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﻃﻮب
ﻣﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻪای ﺷﺎد ﺑﺮای ﻣﯿﺮوبﻫﺎی ﺑﺪ ﺑﻮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎﺑﯿﻦ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﮐﻔﺶﻫﺎ ،ﻫﻮای زﯾﺎدی ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﮐﻔ ﮐﻔﺶ را ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻔﺶ را ﺑﺎ ﺣﻮﻟﻪﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬی ﺧﺸ ،ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﺸ
ﺷﺪن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ .ﯾ دﯾﺮ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ ،ﻣﺤﺎﻓﻆ ﮐﻔﺶ  Stuffitsاﺳﺖ .ﯾ اﻟﺤﺎق ﺑﻪ ﺷﻞ ﭘﺎ،
ﺑﺎ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﺳﺪر .آﻧﻬﺎ را در ﮐﻔﺶﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﯾﻌﺎً ﭘﺲ از ﭘﻮﺷﯿﺪن ،ﮐﻔﺶﻫﺎ ﺧﺸ ﺷﻮﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﻔﺶﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟ ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﮐﻔﺶﻫﺎی ورزﺷ اﺛﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ.

 (۴ﺟﻮرابﻫﺎی ﻣﺴ ،ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯿﺮوبﻫﺎی ﺑﺪ ﺑﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻓﻘﻂ ﺧﺸﮐﺮدن ﻋﺮق ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﺎﻓ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص اﮔﺮ ﮐﻔﺶﻫﺎﯾ ﺑﺎ روزﻧﻪ ﺗﻨﻔﺲ ﮐﻢ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻮراب ﺑﺎﻓﺘﻪﺷﺪه ﺑﺎ اﻟﯿﺎف ﻓﻠﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺮه ﯾﺎ ﻣﺲ ،ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ و ﻗﺎرچﻫﺎ
را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ .اﯾﻦ ﺟﻮرابﻫﺎ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮراب ورزﺷ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Aetrexدر دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 (۵ﭘﻮدر ﺑﻮﮔﯿﺮ ﭘﺎ داروﯾ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﭘﻮدرﻫﺎی ﺑﻮﮔﯿﺮ ﭘﺎ دارای ﺗﺎﻟ ﺑﺮای ﺟﺬب رﻃﻮﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻏﻠﺐ راﯾﺤﻪ و رﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻮی ﺑﺪ را
از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﭘﺎﺷﯿﺪن ﭘﻮدر ﺑﻮﮔﯿﺮ داﺧﻞ ﮐﻔﺶ ،در ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﭘﻮﺷﯿﺪن آن ،ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻔﺶﻫﺎ را ﺧﺸ ﻧﻪ
دارد و رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی را ﻣﻬﺎر ﮐﻨﺪ.
ﭘﻮدر ﺑﻮﮔﯿﺮ ﮐﻔﺶ ﭘﺎﺑﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟ ﺑﻧﻈﯿﺮ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﺑﻮی ﺑﺪ ﭘﺎ ﻣﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺮان ﺑﻮده و دارای ﻣﺠﻮز از وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﺳﺖ .اﺛﺮﺑﺨﺸ آن ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و
ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺑﻮی ﺑﺪ ﭘﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ،ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﯿﻨ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ :ﺧﺮﯾﺪ ﭘﻮدر ﺑﻮﮔﯿﺮ ﮐﻔﺶ ﭘﺎﺑﻮﻧﻪ

 (۶ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﮐﻨﻨﺪه ﮐﻔﺶ و ﺻﻨﺪل ﺑﺨﺮﯾﺪ
اﯾﻦ ﯾ ﻣﺸﻞ واﻗﻌ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻞ ﺑﻮی ﭘﺎ ﺑﺎ ﺻﻨﺪلﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺟﻮراب ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ
داﺷﺖ و ﭘﻮدر داروﯾ ﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﯾ راهﺣﻞ اﺳﭙﺮی ﮐﻔﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ۲Toms Stink Free
اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﭙﺮی از ﺑﻨﺰوﻟﻨﯿﻢ ﮐﻠﺮﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﺪ ،ﯾ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺼﻮﻻت

ﺧﺎﻧ ﭘﯿﺪا ﻣﺷﻮد.

 (۷ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻮراب ﯾﺎ ﮐﻔ ﮐﻔﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ
اﮔﺮ در ﻫﻨﺎم ﭘﻮﺷﯿﺪن ﮐﻔﺶ ﺑﺪون ﺟﻮراب ﺑﻮی ﺑﺪ ﭘﺎ دارﯾﺪ ،ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻔ ﮐﻔﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ
ﻣﺎﻧﻨـﺪ  Sole Socksرا اﻣﺘﺤـﺎن ﮐﻨﯿـﺪ .آﻧﻬـﺎ دارای ﯾـ ﭘـﺎرﭼﻪ ﺗـﻮری ﭘﻨﺒـﻪای و ﯾـ زﯾـﺮه ﻻﺗـﺲ ﻻﺳـﺘﯿ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﻔ ﮐﻔﺶ ﺧﻮد را ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﮐﻔ ﮐﻔﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ را روی آن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪاﻧﺪازه
ﮐﺎﻓ ﻣﭼﺴﺒﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﺤﻞ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻻﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺟﺬب رﻃﻮﺑﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ را ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﺎ
ﺷﺶ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ ،ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺗﺎزه ﻧﻪدارﯾﺪ.

 (۸اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺪ ﻋﺮق در ﭘﺎﻫﺎ
اﯾﻦ ﯾ ﺗﺎﮐﺘﯿ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎراﺗﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد ﺗﺎ از ﺗﺎولﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ رﻃﻮﺑﺖ در ﮐﻔﺶﻫﺎی ﺷﻤﺎ ،از ﻋﺮق ﭘﺎی ﺷﻤﺎ ﻣآﯾﺪ .اﮔﺮ از ﻋﺮق ﭘﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻔﺶﻫﺎی ﺧﻮد

را ﺧﺸ ﻧﻪ ﻣدارﯾﺪ و ﯾ ﻣﺤﻞ ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺮای رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ و ﻗﺎرچﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
اﺣﺘﯿﺎط اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ واﮐﻨﺶ ﺑﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﭙﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد .آن را ﺑﺮ روی ﯾ ﭘﺎ ﯾﺎ ﯾ

ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮﭼ روی ﯾ ﭘﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ آﯾﺎ ﭘﺲ از ﯾ روز ،ﻗﺮﻣﺰی ﯾﺎ ﺟﻮش وﺟﻮد دارد ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ .اﮔﺮ ﻣﺸﻠ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ از آن روی ﮐﻞ ﭘﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

 (۹اﺳﺘﻔﺎده از دﺋﻮدوراﻧﺖ در ﭘﺎﻫﺎ
اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮدن از دﺋـﻮدوراﻧﺖ در ﭘﺎﻫـﺎی ﺷﻤـﺎ ،ﭘﺎﻫـﺎ را ﺧﺸـ ﻧـﻪ ﻧﻤـدارد ،اﻣـﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫـﺎ و ﻗﺎرچﻫـﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮ را ﻣﻬﺎر ﻣﮐﻨﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ ﺿﺪ ﻋﺮق رﻓﺘﺎر ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﺎ
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ آﯾﺎ ﻫﯿﭻ واﮐﻨﺶ ﺑﺪی اﯾﺠﺎد ﻣﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

 (۱۰ﮐﻔﺶ ﻫﺎ را در ﯾ ﻣﺤﻞ ﺳﺮد و ﺧﺸ ﻧﻬﺪاری ﮐﻨﯿﺪ
ﺳﺮﻣﺎ ﻧﯿﺰ رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ و ﻗﺎرچﻫﺎ را ﻣﻬﺎر ﻣﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﮐﻔﺶﻫﺎی ﺧﻮد را در ﯾ اﺗﺎق ﺳﺮد و ﺧﺸ
ﻧﻪدارﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮای زﯾﺎدی دارد ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﺧﻮد را در ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ

ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ و ﻗﺎرچﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﺎ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺎﮐﺘﯿ ﺷﺪﯾﺪ ﻓﺮﯾﺰ ﮐﺮدن ﮐﻔﺶﻫﺎی ﺧﻮد را
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮﯾـﺪ .ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺟـﻮد ،اﯾـﻦ ﮐـﺎر ﭼﺴـﺐﻫﺎی ﮐﻔـﺶ را ﺗﻨـﺰل ﻣدﻫـﺪ و ﻋﻤـﺮ ﮐﻔﺶﻫـﺎی ﺷﻤـﺎ را ﮐﻮﺗـﺎه
ﻣﮐﻨﺪ.
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