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તરબૂચ લિખાર ેત્વચા 

બ્મુટી ક્લેયી - ખ્માતિ દેસાઈ  

ભાયી હથેી એકદભ યપ થઈ ગઈ છે, તો હથેીની સ્કકનને 

સોફ્ટ કયલા ભાટે ળંુ કયલું જોઈએ?- કશ્મી ોટ, 

ાટણલાલ 

ટાભેટાં નેચયર બ્રીચનું કાભ કયે છે. હથેીને સોફ્ટ ફનાલલા ભાટે 

ટાભેટાંનો યસ, તલરસરયન અને રંફુના યસને સયખે બાગે તભક્સ 
કયો. આ તભશ્રણને હથેીભાં રઈને હાથ ધોિા હોઈએ િે યીિે દસથી ંદય તભતનટ યગડો. આ યીિે 
કયલાથી તકકનના ડેડ સેર નીકી જળે અને હથેી સોફ્ટ ફની જળે. 

ભાયી સ્કકન ઉનાાભાં ડ્ર ામ થઈ જામ છે અને તેના રીધે કયચરી ણ ડ્લા રાગે છે, તો આ 

સભકમાથી છુટકાયો ભેલલા ળંુ કયી ળકામ? - અસ્નતા સાલસ્રમા, બાલનગય 

િયફૂચ તકકનને હાઇડરેટ કયે છે. ઉનાાભાં તકકન રડહાઇડરેટ થઈ જિાં આલી સભકમા થામ છે. આ ભાટે 
િયફૂચનો જ્મૂસ ીલાથી િો યાહિ ભે જ છે, ણ િયફૂચના યસને અને િેની કરાઇસને પેસ ય 
રગાલલાથી અનેક પામદા થામ છે. િે નેચયર એતકટરજન્ટનું કાભ કયે છે. િયફૂચના ભાલાને ભધ સાથે 
તભક્સ કયીને રગાલલાથી િાથી તકકન કાી થઈ ગઈ હોમ િો િે કાાળ દૂય થામ છે. િયફૂચના  
ભાલાને તકકન ય રગાલલાથી કયચરી દૂય થામ છે. 

ચહેયા ય લધુ પ્રભાણભાં ખીર થતા હોમ તો ગભે તે સીઝનભાં રગાલી ળકામ અને ખીર ભટાડ્ી 

ળકે તેલો કોઈ પેસેક ખયો? - ભાધલી ટીરાલત, સુયત 

દહં, ભધ, રંફુનો યસ, ચંદન ાઉડયને તભક્સ કયીને પેસેક ફનાલો. િે લીકભાં ફે લખિ પેસ ય 
રગાલો અને લીસ તભતનટ ફાદ આ તભશ્રણને પેસ ય યગડીને ઠંડા ાણીથી ચહેયો ધોઈ રો. આલું 
કયલાથી ખીરની સભકમાથી હંભેળ ભાટે છુટકાયો ભેલી ળકામ છે. 

ખીર તો ભટી ગમા છે, ણ ખીરના અભુક ડ્ાઘ જતા નથી તો કોઈ ઉામ ફતાલળો. - લૈળારી 

જાની, અભદાલાદ 

ખીરના ડાઘને દૂય કયલાનો એક સય ઉામ છે. રહંગ અને ાણીને તભક્સ કયીને ેકટ ફનાલી રો. 
આ ેકટ ખીરના ડાઘ ય રગાલલાથી ડાઘ દૂય થામ છે. આ પ્રરિમાને રદલસભાં ફે લખિ કયલાથી 
ખીરના ડાઘ જિા યહે છે અને તકકન ક્રીન થઈ જામ છે. 
 

 


