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من املعروف أن ماء الورد له فوائد عديدة للبشرة والشعر ،ولهذا
فإنه ُيستخدم بكثرة في الهند ،ويكاد ال يخلو بيت من وجوده،
وهو مناسب جلميع أنواع البشرة سوا ٌء أكانت جافة أم دهنية
أم مختلطة ،ومن املهم عند شرائه أن يتم االنتباه إلى أنه طبيعي
 ،% 100و ُتعتبر كليوباترا أول من استخدم ماء الورد في مصر،
وللحصول على فوائد ماء الورد يجب استخدامه يوميا ً واعتباره
ج��زءا ً من الروتني اليومي للعناية بالبشرة ،جلعلها ُمشرق ًة
وأكثر صح ًة.
أسرار ماء الورد جلمالك
الطريقة املتعارف عليها الستخدام ماء الورد ،هي مسح
الوجه به مسا ًء قبل النوم للتخلص من الشوائب التي
التصقت بالوجه خالل اليوم ،كما توجد طرق اخرى
وسهلة لالستفادة منه كاآلتي:
• يتم مبلء زجاجة حتتوي على بخاخ ،ورش
الوجه صباحا ً بشكل يومي ليحافظ على نضارة
ورطوبة البشرة.
• رش ماء الورد على املستحضرات التجميلية
«املكياج» ،ل ُيعطي أفضل النتائج.
• إضافة ماء الورد إلى اجلليسرين ،واستخدامه
كعالج ملشاكل الشعر اجلاف ،بحيث يتم تدليك
فروة الرأس بواسطة هذا اخلليط ملدة تتراوح
ما بني  15-10دقيقة ،وتركه ملدة نصف ساعة
على الشعر قبل غسله.
• إضافة كمية بسيطة من اجلليسرين إلى
ملعقة كبيرة م��ن م��اء ال���ورد ،واستخدامه
لتنظيف البشرة وتطهيرها ،من خالل توزيع
اخلليط على الوجه بعد غسله.
• وضع ماء الورد على الوجه إلغالق املسام وشد
البشرة.
• مُيكن استخدامه ملنح الشفاه اللون ال��وردي،
بحيث يدوم لوقت طويل ،من خالل دمج ماء الورد
مع الشمندر ،بحيث يتم تقطيع كمية من الشمندر
وتعريضه للشمس حتى يجف ،ومن ثم
طحن الشمندر وإضافة ملعقة صغيرة
من ماء ال��ورد وتوزيع املزيج على
الشفاه بالتساوي وم��ن ثم غسلها
بعد مرور  15دقيقة ،فهذه الطريقة
ستجعل الشفاه ناعمة كما ستمنحها
اللون الوردي بطريقة طبيعية.

• لعالج حب الشباب يتم مزج كميات متساوية من ماء الورد
وعصير الليمون ،وتوزيع اخلليط على الوجه وتركه ملدة نصف
ويكن استخدام ماء الورد بطريقة أخرى من
ساعة قبل غسله ،مُ
وصنع قناع طبيعي
خالل إضافة اخليار والعسل إلى ماء الورد ُ
ويكن حتضير هذا القناع حسب الطريقة
لعالج حب الشباب ،مُ
التالية:
• مزج كمية قليلة من اخليار املبشور مع ملعقة كبيرة من
العسل الطبيعي.
لصنع عجينة لينة.
• إضافة كمية مناسبة من ماء الورد ُ
غسل الوجه باملاء الدافئ ومن
•
ث��م ت��وزي��ع القناع
على الوجه.
• ُيترك القناع
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دقيقة وم��ن ثم يتم غسله ،و ُت��ك��رر الطريقة م��رة واح��دة في
األسبوع.
فوائد ماء الورد للبشرة:
• يحافظ على توازن الرقم الهيدروجيني ،ويتحكم في زيوت
البشرة.
• يعمل كمضاد لاللتهابات ،يساعد في التخلص من حب
الشباب ،ويخفف من حدة األكزميا.
• ُيساعد في شفاء اجلروح.
• ينشط أنسجة اجللد ،بسبب احتوائه على مضادات لألكسدة،
ويساعد في عملية جتددها.
• يشد الشعيرات الدموية ،ويخفف من إحمرار اجللد بعد
تنظيف البشرة بحمام البخار.
• ُيساعد على االسترخاء وتهدئة األعصاب ،و ُيحسن املزاج
وهذا بفضل رائحته الزكية.
• يعالج التهابات فروة الرأس ،ويخفف من القشرة.
• ُيساعد على التئام اجلروح وشفاء الندوب.
• تغذية البشرة وترطيبها.
• ُيؤخر من ظهور عالمات تقدم السن واخلطوط الدقيقة
في الوجه.
• عالج حروق الشمس والطفح اجللدي الذي
قد ين ُتج عن هذه احلروق.
كيفية صنع ماء الورد في املنزل:

إنّ معظم املنتجات امل��ب��اع��ة ف��ي احمل��ال
التجارية مل��اء ال���ورد ،حتتوي على مواد
كيميائية ،وهذا ما س ُيؤثر سلبا ً على البشرة
وسيجعلها جتف بعد االستخدام ،ولهذا يجب
احلرص على احلصول على ماء الورد الطبيعي
الستخدامه،كما مُيكن حتضير ماء الورد في املنزل
من خالل الطريقة التالية:
• يتم جتفيف بتالت الورد أو استخدام الورد
املجفف بدالً من ذلك.
• توضع بتالت الورد على النار مع كمية من
املاء.
• بعد أن يغلي املزيج يتم رفعه عن النار
و ُيترك حتى يب ُرد.
• ُتستخدم قطعة من القماش لتصفية املزيج.
• ُي���و ّزع م��اء ال��ورد في زج��اج��ات الستخدامه
الحقاً.

