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 ત્વચા અનુસાર મેકઅપ 
 ખૂફવૂયત દેખાલા ભાટેની  ઇચ્છા દયેક વ્મક્તતના દદરભાં શોમ છે. ોતાની આ ઈચ્છા ૂયી કયલા 

ભાટે તભે  ભેકઅ તો જરૂય કયતા શળો. યંતુ જો ભેકઅ ત્લચાની પ્રકૃક્તને અનુરૂ કયલાભાં  

આલે તો ભેકઅ રાંફા વભમ વુધી ટકી યશેળે. અને તભે દયરૈતવ ણ ભશેવૂવ કયળો.  દયેક 
વ્મક્તતની ત્લચા અરગ શોમ છે. તેથી ભેકઅ કયતી વભમે ત્લચા કેલા  પ્રકાયની છે તે લાતને 
ણ ધ્માનભાં યાખીને ભેકઅ કયલો જોઈએ. જથેી ભેકઅ  લધાયે ફશેતય અને ખૂફવૂયત 
દેખામ. 

 ડ્ર ાય સ્કિન : 
 જો આની ત્લચા ડર ામ છે તો ભેકઅ કયતી વભમે તભાયે કેટરીક ક્લળે ફાફતોનું ધ્માન 

યાખલું જોઈએ. 

 એલા ભેકઅ પ્રોડકવનો ઉમોગ કયો જ ેક્રીભ ફેસ્ડ શોમ. 
 ભેકઅ કયતી વભમે વૌથી શેરા કરીક્ઝઝંગ ક્ભલ્કથી તભાયી ત્લચાને તરીન કયો. 
 પેઈવ તરીન કમાા છી તભાયા ચશેયા ય એલી યીતે ભોઈશ્ચયાઈઝય રગાલો કે તે ત્લચાભાં 

ફયાફય યીતે ક્ભતવ થઇ જામ. 
 ભેકઅ શેરા આ યીતે ભોઈશ્ચયાઈઝય રગાલલાથી તભાયી ત્લચાની કોભતા જલાઈ યશેળે. 

ભેકઅ કયતી વભમે ેનક્સ્ટકથી ચશેયા ય ફેઝ ફનાલો. 
 કાજર ેક્ઝવર અથલા આઈરાઈનયથી આંખોને વુંદય આકાય આો. 
 જો આંખો ભોટી શોમ તો કાજર ણ આંખોભાં બયી ળકો છો. 
 આંખોની વુંદયતા ભાટે ક્રીભ ફેસ્ડ આઈ ળેડો રગાલો. 
 આની ત્લચા ડર ામ છે ભાટે તભાયે બ્રળઓન ણ ક્રીભ ફેસ્ડ રગાલલું જોઈએ. 
 શોઠોને વજાલતી લખતે તભાયા ભાટે વારંુ યશેળે કે તભે ક્રક્તલડ ક્રક્સ્ટક અથલા 

ક્રગ્રોવથી શોઠોને વજાલો. 
 ળયીયના ખુલ્લા બાગ કે જ્માં વૂમાની યોળની ડે છે ત્માં વનસ્ક્રીન ક્રીભ રગાલલું. 
 તભે ઈચ્છો તો ભાથા ય કુભકુભથી ક્ફંદી ફનાલી ળકો છો કે તૈમાય ભતા ભેક્ચંગ ચાંલ્લા રગાલી 

ળકો છો. 

 ઓઈલી સ્કિન : 

 જો આની ત્લચા ઓઈરી છે તો ભેકઅ કયતી વભમે વૌથી શેરા તભાયી ત્લચાને 
એસ્ટર ીક્જઝટ થી વાપ કયો. થોડીલાય કૂક્રંગ ેડ તભાયી ત્લચા ય યાખો , છી તેને પ્રાકૃક્તક 
શલાભાં વુકાલા દો. 

 ટુ લે કેકના સ્ંજને ાણીભાં ફોીને નીચોલી રો , છી તેનાથી ટુ લે કેક એલી યીતે રગાલો 
ત્લચાભાં તે ભજ ા થઇ જામ. 

 લોટયપ્રૂપ આઈરાઈનયથી આંખોને વુંદય આકાય આો. જો આંખો ભોટી શોમ તો લોટયપ્રૂપ 
કાજર રગાલો. 

 ભસ્કયા ણ લોટયપ્રૂપ રગાલલું જોઈએ. 
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 શોઠોનો ળંૃગાય કયતી વભમે ક્ર રાઈનયથી શોઠોની ચાયે તયપ વુંદય આઉટરાઈન દોયો. 
 શોઠો ય ભૈટ ક્રક્સ્ટક રગાલો અને ક્ર વીરયથી વીર કયો. 
 તભે ઈચ્છો તો લૈટ રુક આલા ભાટે નોન ટર ાસ્પયેફર ક્રક્તલડ ક્રક્સ્ટક ણ રગાલી ળકો છો. 

છી લોટયપ્રૂપ અથલા ક્સ્ટકય ક્ફંદી રગાલો. 

 િોસ્બિનેશન સ્કિન : 

 આની ત્લચા જો કમાંક ઓઈરી અને તમાંક ડર ામ શોમ તો ભેકઅ કયતી વભમે ખૂફજ 
વાલધાની યાખલી જોઈએ. 

 એ ધ્માન યાખલાનું છે કે જ્માં ત્લચા ઓઈરી શોમ ત્માં તે જગ્મા ય તેલા પ્રોડકવનો ઉમોગ 
કયો જનેાથી ઓઈરનો કઝટર ોર કયી ળકામ. 

 ઓઈર કંટર ોર કયલા ભાટે તેલા પ્રોડકવનો ઉમોગ કયો જનેો પ્રમોગ ઓઈરી ક્સ્કન ભાટે થામ 
છે. 

 ત્લચા જ ેજગ્માએ ડર ામ શોમ ત્માં તેલા પ્રોડકવનો પ્રમોગ કયલો જોઈએ , જનેાથી ત્લચાભાં 
ડર ામનેવનો અશેવાવ ન થામ. એટરે કે તે જગ્મા ય ક્રીભ ફેસ્ડ પ્રોડકવનો ઉમોગ કયલો 
જોઈએ. 

 નોર્મલ સ્કિન : 

 જભેની ત્લચા નોભાર છે તેભની ત્લચા ક્ળમાાની ઋતુભાં ડર ામ થઇ જામ છે , અને ઉનાાભાં 
ઓઈરી. જો આની ત્લચા નોભાર છે તો તભે કોઈ ણ પ્રોડકવ ઋતુને ધ્માનભાં યાખીને પ્રમોગ 
કયો, તે ફશેતય છે. 

 ક્ળમાાની ઋતુભાં તભે એલી યીતે ભેકઅ કયો કે જ ેયીતે ડર ામ ક્સ્કન ય ભેકઅ કયલાભાં 
આલે છે. અને ઉનાાભાં તભે ઓઈરી ક્સ્કન ય કયલાભાં આલતો ભેકઅ કયો. 


