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رﯾﺰش ﻣﻮ و ﺗﺎﺳﯽ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﮔﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری ﺷﺪه و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای
ﺣﻞ آن از ﺳﻮی ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺣﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ دﻧﯿﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ
ﺷﺎن ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻫﻢ دردﺳﺮﻫﺎی ﮐﺎﺷﺖ ﻣﻮ را ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﯽ ﺧﺮﻧﺪ و راﻫﯽ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻫﻨﮕﻔﺖ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯿﺶ از

اﻧﺪازه ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ.

ﺣﺎل ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Aspira Scienceاﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ راﻫﮑﺎر اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﻋﯽ راﻫﮑﺎر ﻟﯿﺰری ﺑﻪ ﻧﺎم  iGrowرا اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی اداره ﻏﺬا و داروی
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ ﺗﺄﺪ ﺷﺪه و ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ،آﻗﺎﯾﺎن و ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻢ ﻣﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺗﺎ ﻣﺎه ﻫﺎی اوت و دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻟﯿﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر درﻣﺎﻧﯽ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ روش از ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻟﯿﺰر ﮐﻪ روی
ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺨﺼﯽ از اﻧﺮژی و ﻃﻮل ﻣﻮج ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﻫﻢ از ﻟﯿﺰرﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و ﻫﻢ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی  LEDو اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ اﯾﻦ روش روی رﺷﺪ ﻣﻮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در دﻫﻪ  1960ﻣﯿﻼدی در آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ روی ﻣﻮش ﻫﺎ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از  100ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ روی آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ
ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن آن را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﻫﻔﺘﻪ و ﻫﺮ ﺑﺎر  25دﻗﯿﻘﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﭘﮋوﻫﺶ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪاوم از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﻮ
در زﻧﺎن را ﺗﺎ  37درﺻﺪ و در ﻣﺮدان ﻣﻌﺎدل  35درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.

ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻄﺮﻧﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺰارش داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﺑﻌﺎد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻤﯽ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮐﻨﻨﺪه آن اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻋﻤﻮم ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ادﻋﺎی
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه اش را ﺗﺄﺪ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻟﯿﺰری ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ارزان ﻧﯿﺴﺖ و در ﺣﺪود  695دﻻر ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان آب
ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد .ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻮق از وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ  Drugstore.comآﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و در
اداﻣﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﺳﻄﺢ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ آن را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای آن ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ  10ﺳﺎل ﺟﻮاﻧﺘﺮ ﺷﺪن ﺣﺘﻤﺎ ارزﺷﺶ را دارد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

