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કોસ્મેટીક એલર્જી 

                            દયેક વ્મક્તિની ત્લચાનંુ 
ફંધાયણ અરગ અરગ શોમ છે , ઘણા રોકોની ત્લચા  

વંલેદનળીર શોમ છે આથી િેભને ઘણા કોસ્ભેટીકથી 
એરજી શોઈ ળકે છે. યંિુ એ  જાણલંુ ભુશ્કેર છે કે કઈ 
લસ્િુ થી એરજી થામ છે. એરજીને ઘણા પ્રકાયભાં  

લશેચી ળકામ છે જભેકે કોઈકની ત્લચા પાટી જામ છે િો 
કોઈને વોજા ચડી જામ છે , િો ઘણી લખિ ત્લચા રાર 

થઇ જામ છે. વંલેદનળીર ત્લચાને વાફુ કે વાફુ ભાં  

લાયિા યાવામક્ણક દ્રવ્મોથી એરજી થિી શોમ છે , જભેકે ડીટયજન્ટ ફેઝ્ડ ળેમ્ુ  અથલા ડામ , 

formaldehyde, અને polyester-blends in fabrics જલેાકે ખાવ  કયીને રીનન ના કડા. 
રવણ, આદંુ, ડંુગી, ટાભેટા અને ગાજય જલેા આલશ્મક  દાથથ કોસ્ભેટીક લસ્િુઓ , એયોભાથેયાી, 
લેજીટેફર પ્રાન્્વ લગેયે ભાં લયામ છે. તમાયેક કોસ્ભેટીક થી ણ એરજી થઇ ળકે છે. 

કોસ્ભેટીક લસ્િુઓ લાયિા શેરા શભેળા નીચેના ભુદ્દાઓ ધ્માનભાં યાખો:  

 લધાયે ડિા કોસ્ભેટી પ્રોડત્વ અથલા નલા નલા કોસ્ભેટીક પ્રોડત્વ ના અખિયા સ્કીન 

એરજીને નોિયે છે. 
 ગંદા અને વાપ ન કયામેરા બ્રળ અને ભેકના ફીજા વાધનો થી સ્કીન એરજી  થઇ ળકે છે. 

ખાવ કયીને નલા કોસ્ભેટીક અને ભેક ભાટે જુના પ્રોડત્વભાં  લયામેરા અને વાપ ન થમેરા 
બ્રળ અને ફીજા વાધનો નો ઉમોગ ટાો. 

 કોઈણ નલા કોસ્ભેટીક પ્રોડતટ લાયિા શેરા િે બેવેલાું કે દુક્િ નથી િે ફયાફય 

ચકાવી રો. કાયણકે િેનાથી સ્કીન પ્રોબ્રેભ થલાના જ. 
 દયેક પ્રોડતટ ભાટે િેના પ્રોય બ્રળ જ લાયો , ખોટા પ્રકાયના બ્રળ સ્કીન ઇયીટેળન કયે છે. 

ભોટાબાગના કોસ્ભેટીક પ્રોડતટ  ભાટે નેચયર શેય બ્રળ જ લાયો અને જમાયે ક્રીભ ફેસ્ડ પોમ્મુથરા 
શોમ ત્માયે  ક્વન્થેટીક કે નામરોન શેય બ્રળ લાયો.કાયણકે ક્વન્થેટીક બ્રળ ઓછંુ ક્રીભ કડી  
ળકે છે આથી િેનો અક્િયેક થલાની ળતમિાઓ ઘટી જામ છે. 

નીચે પ્રમાણે સાવચેતીના પગલા લો: 

 જો િભને સ્કીન એરજી શોમ િો કોઈણ પ્રોડતટ લાયિા શેરા િેનો િભાયી ત્લચા ય એક 

ટેસ્ટ કઈ રો. 
 કોસ્ભેટીક નો ઉમોગ કયિા શેરા શાથ ફયાફય વાપ કયી રો , ખાવ કયીને જમાયે  આખો ભાટે 

લયાળ થિો શોમ.કાયણકે શાથભાં યશેરા ફેતટેરયમા થી ઇન્પેકળન થઇ ળકે છે. 
 શભેળા કોસ્ભેટીક પ્રોડતટની એક્ષ્ાઇયી ચેક કયી રો અને જો ટે એક્ષ્ામય થઇ ચુતમું શોમ િો 

િુયંિ જ િેને પેકી દો. 
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