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ત્વચા પરની કરચીઓથી બચો 

કેટરાક સ્ત્રી-ુરુોની ઉંભય 40 લષથી લધાયે ન શોલા છતાં 

તેભની ત્લચા ય  કયચરીઓનો પ્રબાલ દેખાલા રાગે છે. 40 થી 
ણ ઓછી ઉંભયભાં ચશેયા ય કયચરીઓ  ડલી, ઢતી ઉંભયનો 
અશેવાવ કયાલે છે.જો ળરૂઆતથી જ વતકષ  યશીને કાજી કયલાભાં 
આલે તો કયચરીઓને લધાયેભાં લધાયે ઉંભય વુધી અલશ્મ યોકી 
ળકામ છે. 

કા ય વભાંતય ડતી  યેખાઓ, કે આંખોની ચાયે ફાજુ ફાયીક યેખાઓ 35 લષની 
ઉંભયભાં લધાયે ઘેયી દેખામ છે. તેનાથી ત્લચાની કોભતા ઓછી થઇ જામ છે. સ્લાસ્્મ ભાટે 
જ્મા ંવ્મામાભને જરૂયી ભાનલાભાં આલે છે , તેભ ચશેયા યની કયચરીઓને દૂય કયલા ભાટે  

ણ વ્મામાભનંુ ભશત્લ સ્લીકાયલાભાં આલે છે. 

o કરચી દૂર કરવા ચહેરાની કસરત :- 

ચશેયાની કવયત કયલા  ભાટે ભંને શોું ખોરીને જડફાને ફશાયની તયપ યાખીને જીબને 

આ યીતે 20 વેકંડ વુધી એભ જ યશેલા દો. ત્માયફાદ વાભાન્મ સ્સ્થસ્તભાં રઇ જાઓ. આ 
ક્રિમા ઘણીલાય વુધી યીીટ કયો. તેના સ્વલામ યોજ ેઅંગ્રેજી લણષભાાના અક્ષય I , E , V 

અને X ને લાયંલાય ફોરો. તેનાથી ચશેયાની ભાંવેળીમો વક્રિમ યશે છે. 

o કરચીઓ પડવાના કારણો :- 

 જ ેરોકો આકયા તાભાં લધાયે પયે છે , તે દયસ્ભમાન તેઓ ોતાની આંખોને લધાયે 
વંકોચી યાખે છે , જનેાથી તેઓની આંખોની ચાયેફાજુ ભાંવેળીમોભાં તણાલ 
આલી જામ છે, જ ેચશેયા ય સ્ટર ાઈપ્વના રૂે દેખામ છે. આગ જતા તે સ્ટર ાઈપ્વ 
સ્થામી રૂ રઇ રે છે, જનેાથી આંખોની ચાયેફાજુ કયચરીઓ ડી જામ છે. 

 દયયોજ લધાયે લખત આકયા તાભાં યશેલાથી ત્લચાભાં ઉસ્સ્થત ઓઈર વુકામ 
જામ છે, જનેાથી ત્લચા રૂખી થઇ જામ છે. તેના રીધે ણ ચશેયા ય કયચરીઓ 
ડી જામ છે. 

 તણાલ, સ્ચંતા, ઈર્ષમાષ, િોધ લગેયે ણ ચશેયા ય ોતાની અવય છોડી જામ 
છે. એ જ કાયણ છે કે જમાયે આણે શવીએ છીએ કે ગુસ્વો કયીએ છીએ તો 
આણા ચશેયાની ભાંવેળીમોભાં તણાલ આલી જામ છે, જ ેચશેયા ય સ્ટર ાઈપ્વના 
રૂે દેખામ છે અને આગ જતા કયચરીઓ ડી જામ છે. 

http://tahukar.com/beautytips/face-care/wrinkles-on-face/attachment/home-remedies-for-wrinkles/
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 ડામાસ્ફટીવ, દભ, બ્રડ પે્રળય , કફસ્જમાત લગેયે રાંફી ફીભાયીથી ીક્રડત 
રોકોના ચશેયા ય વભમથી શેરા જ કયચરીઓ ઉબયલા રાગે છે. 

 તેજ એરોૈસ્થક દલાઓના અસ્ધક વેલનથી વભમની શેરા જ ચશેયા ય 
કયચરીઓ ડલા રાગે છે. 

 ભાનસ્વક અવંતુરન, અસ્ધક ભાનસ્વક અને ળાયીક્રયક ભશેનતથી ણ વભમની 
શેરા ચશેયા ય કયચરીઓ ઉબયલા રાગે છે. 

 વાભાન્મ યીતે વાફુ ાણી વાથે ભીને ક્ષાય ઉત્ન્ન કયે છે , જ ેત્લચાની પ્રાકૃસ્તક 
ચીકાળને નસ્ટ કયી દે છે.  તેના કાયણે ત્લચા રૂખી થઇ જામ છે, રચીરાન ણ 
ખુફ જ ઓછંુ થઇ જામ છે. તેનાથી ચશેયા ય કયચરીઓ ડી જામ છે. 

 ભેકઅ કયલાથી ભેકઅ વાભગ્રીના કણ ત્લચાના યોભછીદ્રોભાં બયામ જામ છે , 

જનેાથી ત્લચા પ્રાકૃસ્તક યીતે શ્વાવ રઇ ળકતી નથી. અને નાની ઉંભયભાં જ ત્લચા 
ય કયચરીઓ ઉબયલા રાગે છે. 

o કરચીઓથી બચવાના ઉપાય :- 

 ત્લચા ભાટે જરૂયી છે કે ૌસ્િક બોજન રેલાભાં આલે , કાયણ કે ૌસ્િક બોજન 
ળાયીક્રયક અંગોની કામષક્ષભતા લધાયીને ત્લચા વુધી ૂયતું ોણ શંચાડલાભાં વશામક 
ફને છે. 

 ત્લચાને સ્લસ્થ ફનાલી યાખલા ભાટે પ્રોટીન , સ્લટાભીન - A , B  અને C થી 
મુક્ત ખાદ્ય દાથષ બયૂય ભાત્રાભાં રેલા જોઈએ. પ્રોટીનથી ત્લચાભાં રચીરાન ફની યશે 
છે, એટરે જમાયે આણે ત્લચાને ખંચીને છોડી દઈએ છીએ તો પયીથી તે ોતાના 
સ્થાન ય આલી જામ છે. 

 એક લમસ્ક ભાનલીએ ઓછાભાં ઓછંુ અઢી રીટય ાણી જરૂય ીલું જોઈએ. 
 આકયા તાભાં અસ્ધક વભમ વુધી ન યશેલું. અને જમાયે ણ તાભાં નીકલાનંુ થામ 

ત્માયે વનગ્રાવીવ અલશ્મ શેયલા. વનગ્રાવીવ ણ આંખના ડોક્ટયની વરાશ 
પ્રભાણે જ ખયીદલા. 

 જ ેવ્મસ્ક્ત ોતાના ચશેયાને જટેરો આયાભદામક ભુદ્રાભાં યાખે છે , તેના ચશેયા ય 
જરદી કયચરીઓ ડલાનો ખતયો યશેતો નથી. ળાંત ચશેયો વુંદય ણ રાગે છે. 

 વાફુનો ઉમોગ જભે ફને તેભ ઓછાભાં ઓછો કયો , તેભજ કેસ્ભકર મુક્ત વૌન્દમષ 
પ્રવાધનોથી ફચલાનો પ્રમાવ કયો. વૌન્દમષ પ્રવાધનોભાં શફષર વૌન્દમષ પ્રવાધનોને 
પ્રાધાન્મ આો. 

 ભેકઅ વાભગ્રીઓનો ઉમોગ ફની ળકે ત્માં વુધી ઓછાભાં ઓછો કયો , જમાયે ણ 
ભેકઅ વાભગ્રીઓનો ઉમોગ કયો યાત્રે વૂતા શેરા ક્રીન્ઝંગ સ્ભલ્કથી ચશેયો અલશ્મ 
વાપ કયો. ક્રીન્ઝંગ સ્ભલ્ક ઉરબ્ધ ન શોમ તો કાચા દૂધનો ઉમોગ કયો. 
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 તેજ એરોૈસ્થક દલાઓનંુ વેલન કેલ ખૂફજ જરૂયી શોમ ત્માયે જ કયલો. તેના 
દુર્ષપ્રબાલથી ણ ત્લચા ય કયચરીઓ ડી જામ છે. 

 સ્નમસ્ભત ભાસ્રળ ત્લચા ય ડેરી કયચરીઓનો વય અને વસ્તો ઉચાય છે. 
તેનાથી યક્ત વંચાય મોગ્મ થામ છે. ભાંવેળીમો વુડો ફને છે તથા કોસ્ળકાઓના 
સ્નભાષણની ગસ્ત તેજ થામ છે. તેના પસ્લરૂે ભાંવેળીમો કવામ છે. 

 એક કાંચ કે સ્ચનાઈ ભાટીના કે સ્ટીરના લાવણભાં થોડો ભંદો રો , તેભાં દોઢ ચભચી 
જતુૈનનંુ તેર અને દૂધ ભેલીને ાતી ેસ્ટ તૈમાય કયો. ચશેયાને વાપ કયીને, બ્રળની 
ભદદથી આ ેસ્ટને ચશેયા ય રગાલો. રે વુકાઈ જામ એટરે તેને શંુપાા ાણીથી 
ધોઈને ચશેયાને વાપ કયો. આ ેસ્ટ સ્નમસ્ભત રગાલલાથી ચશેયા ય ડતી 
કયચરીઓથી ભુસ્ક્ત ભી જામ છે. 

 ફેવનભાં દશં ભેલીને રગાલો અને અને જમાયે રે વુકાઈ જામ ત્માયે ાણીથી ધોઈને 
ચશેયો વાપ કયો. 

 ગોયા રોકોની ત્લચા ય કયચરીઓ , શ્માભ યંગલાા રોકોની તુરનાભાં જરદી ડી 
જામ છે. કેભકે તેનાભાં શ્માભ ત્લચાલાા રોકોની વયખાભણીભાં ગયભી વશન કયલાની 
ક્ષભતા ઓછી શોમ છે. 

 આંગીઓની ટોચને કભ આકાય ફનાલીને ભાથા ય રોટ ફાંધતા શોમ તે યીતે ધીયે 
ધીયે ભારીળ કયો. 

 ફંને શાથની આંગીઓથી ચશેયાના અંદયના બાગભાં શરકા શાથે એલી યીતે થથાલો 
કે જાણે તભે સ્માનો લગાડતા શોમ. જમાયે ચશેયાની ભાસ્રળ આ યીતે કયલાભાં આલે છે 
ત્માયે ત્લચા ય થોડી જરન ભશેવુવ થામ છે. 

 ચશેયા ય ભાસ્રળ કયતી લખતે એ ધ્માન યાખલું અસ્ત આલશ્મક છે કે ભાસ્રળ કોભર 
શાથોથી ધીભે ધીભે કયલી. એલી ભાસ્રળ ત્લચાની કોસ્ળકાઓને ોણ પ્રદાન કયે છે. 

 ચશેયાની ભાસ્રળ શંભેળા કુળ વ્મસ્ક્ત ાવે જ કયલો. ઉંભયની શેરા ડતી 
કયચરીઓનું ભુખ્મ કાયણ વૂમષની યોળની છે. તેથી તાભાં નીકતા શેરા વનસ્િીન 
મુક્ત િીભનો પ્રમોગ કયલો. 

 ળયીયને સ્લસ્થ યાખો. કાયણ કે ચશેયો તભાયા સ્લાસ્્મનો અયીવો છે. તભાયા આશાય 
ય સ્લળે ધ્માન આો , વંતુસ્રત અને ૌસ્િક આશાયના અબાલભાં ત્લચા ય 
ખયાફ અવય ડે છે. 

 ધૂમ્રાન, કમાયેમ ન કયલું. કાયણ કે ધૂમ્રાન કયલાથી આંખોની આજુફાજુ ઉંભયની 
શેરા જ કયચરીઓ ડી જામ છે અને સ્લટાભીન વી વભાપ્ત થઇ જામ છે. 

 આલ્કોશોરનો કમાયેમ ણ પ્રમોગ ન કયલો, કાયણ કે તેનાથી યક્તલાક્રશનીઓ પેરામ 
જામ છે કે કોળભંડર જ યક્રશત થઇ જામ છે. 


