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ડ્ર ાય સ્કિનને સુંદર બનાવવા ઘરેું ટીપ્સ 

ચહેયો આણા વ્મક્તતત્લનો અયીસો હોમ છે. અને આ અયીસાની ભાલજત કયલી એ  આણી પયજ છે. એલુ ંકોને ન 

ગભે કે ોતાનો ચહેયો સંુદય અને કાંક્તલાન રાગે ? તો છી થોડો સભમ  કાઢીને 
ચાંદ જલેા ચહેયાની એલી ભાલજત કયીએ કે સંુદયતા તભાયી ભુઠ્ઠીભાં કેદ થઇ જામ! 

ડ્ર ાય સ્કિન માટે ઘરેંુ પેિ :- 
સામગ્રી :-  ફદાભ, ાંખડીલાંુ ગુરાફ, ગુરાફજ  
 

સ્િસ્િ :- ફદાભને આખી યાત ાણીભાં રાી યાખો. સલાયે ફદાભને 

ાણીભાંથી કાઢીને ીસી રેલી. તેભાં ાંખડી સહહતના ગુરાફને ણ સાથે ીસી 
રેલું. હલે તેભાં ગુરાફજ નાખીને ેસ્ટ ફનાલલી.  
 

ઉપયોગ :- આ ેસ્ટને ચહેયા ય અને ગયદન ય હલા હાથે રગાલલી. 10 ક્ભક્નટ સુધી આ ેસ્ટ ચહેયા ય 
રગાલી યાખલી. સુકામ જામ છી ાણીથી ધોઈ રો.  
 

ફાયદો :- ફદાભભાં ક્લટાભીન 'A ' હોમ છે, જ ેત્લચાને ભુરામભતા પ્રદાન કયે છે. અને ગુરાફજ ચહેયાભાં 
ઠંડક પ્રદાન કયે છે. 
સામગ્રી :-  ભધ અને ટભેટા   
 

સ્િસ્િ :- ટભેટાનો અંદયનો ગબભ કાઢી રઇ, તેભાં ભધ ભેલીને ફયાફય ક્ભતસ કયી, તેની ેસ્ટ ફનાલો.  
 

ઉપયોગ :- આ ેસ્ટને ચહેયા ય અને ગયદનની આગ - ાછ રગાલો. 15 ક્ભક્નટ આ ેસ્ટને રગાલી 
યાખો. ત્માયફાદ ાણીથી ધોઈ રો.  
 

ફાયદો :- આ ેક બ્રીક્ચંગનું કાભ કયે છે. જનેાથી ત્લચા સાપ થઇ જામ છે. 
સામગ્રી :-  કેા અને દૂધ  
 

સ્િસ્િ :- કેાની છાર ઉતાયી, તેને દૂધભાં ભેલીને ેસ્ટ ફનાલો. 
 

ઉપયોગ :- આ દૂધ અને કેાની ેસ્ટને ચહેયા ય રગાલો. 20 ક્ભક્નટ છી હંુપાા ાણીથી ચહેયો ધોઈ રો.  
 

ફાયદો :- આ ેસ્ટ ચહેયા ય ચભક પ્રદાન કયે છે. 
સામગ્રી :-  કૉપીના ફીજ અને ક્ભલ્ક ાઉડય  
 

સ્િસ્િ :- ક્ભલ્ક ાઉડય અને કૉપીના ફીજને રો, તેને ગુરાફજભાં ભેલીને ેસ્ટ ફનાલો.  
 

ઉપયોગ :- આ ેકને ચહેયા ય, ગયદન ય અને હાથોભાં રગાલો. 15 ક્ભક્નટ સુધી આ ેસ્ટને રગાલી 
યાખો. ત્માયફાદ ાણીથી ધોઈ રો.  
 

ફાયદો :- આ પેઈસ ેકથી ચહેયા યના બ્રેક હેડ્સ સાપ થઇ જામ છે.  
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