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 નાજુક હોઠોને બનાવો વધાર ેસુંદર 
 ખૂફવૂયત, ગુરાફી શોઠ એ શય કોઈની વંદ શોમ  છે, કાયણ કે નાજુક શોઠ ફધાનું ધ્માન 

ોતાની તયપ આકર્િત કયે છે. કમાયેક  ગુરાફની ાંખડી 
તો કમાયેક જાભ , કેટરામે નાભોથી આ શોઠની પ્રળંવા 
થતી શોમ છે. અને પ્રળંવા થામ ણ કેભ નહશ આખયે આ 
અધય જ ખૂફવુયતીને ર્નખાયે છે. આ શોઠોની  વુંદયતા 
આભ જ જલાઈ યશે તે ભાટે જરૂયી છે કે તેની વાયી યીતે 
ભાલજત કયલાભાં આલે. 

 ચશેયાની વુંદયતાભાં શોઠોનું ોતાનું એક  અરગ જ ભશત્લ 
શોમ છે. આ નાજુક શોઠોની જો ફયાફય ભાલજત કયલાભાં 
ન આલે તો તે  ભુયજામ જળે અને તેની વુંદયતા પીકી ડી 
જળ.ે ભાટે એલું ન થામ , તેના ભાટે આણે કેટરીક લાતોનું 
ધ્માન યાખીએ અને આ નાજુક શોઠોને લધાયે વુંદય 
ફનાલીએ. 

 યોગ્ય ખાનપાનથી રાખો હોઠોને સુંદર : 

 શોઠોનું વુકાલાનું કાયણ ળયીયભાં ાણીની કભી છે. ભાટે શોઠોને નયભ યાખલા ભાટે જરૂયી છે કે 
હદલવભાં ઓછાભાં ઓછુ દવ - ંદય ગ્રાવ ાણી ીલાભાં આલે. 

 ર્લટાર્ભન 'ફી' અને 'વી' ની ખાભીથી શોઠોની હકનાયી પાટી જામ છે. જનેાથી તેનો યંગ 
કાો ડી જામ છે. તેથી તેનાથી ફચલા ભાટે ૌર્િક બોજન કયલું. 

 લપલટિક કેળી રીતે ગાળળી : 

 ર્રર્ટટક રગાલતા શેરા શોઠો ય ર્ર ફાભ રગાલો. તેના છી ટંજથી શોઠો ય ફયાફય 
યીતે પાઉન્ડેળન રગાલો. 

 તેના છી બ્રળની ભદદથી શોઠો ય ાઉડય રગાલો. છી ર્ર રાઈનયથી શોઠો ય રાઈન 
ફનાલો. 

 શલે આઉટરાઈન ફનાલો. જોકે આજકાર આઉટરાઈનને ડાકિ  કયલાની પેળન નથી , તેથી 
એલી આઉટ રાઈન ફનાલો જ ેદેખામ નહશ. ભતરફ આઉટ રાઈનને ર્રર્ટટકથી એલી યીતે 
છુાલી દો કે ખફય ણ ના ડે. 

 તેના છી ર્ર બ્રળથી ર્રર્ટટક રગાલો. ર્રર્ટટક રગાવ્મા ફાદ ટીશ્મુ ેયને શોઠોની 
લચ્ચે યાખીને દફાલી દો. 

 આલી યીતે ર્રર્ટટક રગાલલાથી ર્રર્ટટક લધાયે વભમ વુધી ટકી યશેળે. 

 શોઠોને ગોાકાય કયો અને આંગી લચ્ચે યાખીને દફાલો , તેથી ર્રર્ટટક દાંતો ય ના 
રાગે. 

 જો તભે કંઇક અરગ દેખાલા ઈચ્છતા શો તો શોઠો ય તભે શલું ર્ગલ્ટય રગાલી ળકો છો. 
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 જો આનો યંગ ગોયો શોમ તો તભાયા ય રાર યંગની ર્રર્ટટક વુંદય રાગળે.યંતુ જો 
ત્લચાનો યંગ ઘઉંલણો શોમ તો તભે ભાત્ર રાર યંગના એક કોટ છી કોઈ બ્રાઉન કે ભરુન ળેડનો 
ફીજો કોટ રગાલો. 

 પાતલા હોઠો માિેની ટિપ્સ : 

 જો આના શોઠ ાતા અને વીધા છે , તો ર્ર રાઈનયથી શોઠોની ઉયની યેખાથી થોડી 
ઉય આઉટ રાઈન ફનાલો. અને નીચેના શોઠોની યેખાથી થોડી નીચે આઉટ રાઈન ફનાલો. 

 યેખાઓને થોડો ગો આકાય આો. ાતા શોઠો ભાટે ગ્રોવ હપર્નળની ર્રર્ટટક રગાલો. 

 લચ્ચે ગાઢ અને ખૂણા ય શલો ળેડ રગાલો, જથેી શોઠ બમાિ બમાિ દેખામ. 

 નાના હોઠો માિેની ટિપ્સ : 

 જો આના શોઠ નાના છે તો ર્ર રાઈનયથી શોઠોની ફંને હકનાયીથી યેખા થોડી ફશાય કાઢી દો. 

 ત્માયફાદ ર્ર બ્રળથી ર્રર્ટટક રગાલો. 

 મોિા હોઠો માિેની ટિપ્સ : 

 જો આના શોઠ ભોટા છે તો આછા યંગની ર્ર રાઈનયનો પ્રમોગ કયો. શોઠોને ાતો આકાય 
આલા ભાટે આઉટ રાઈન શોઠોની યેખાની અંદય ફનાલો. 

 તેના છી બ્રળથી ર્રર્ટટક રગાલો. શોઠોને થોડા ાતા દેખાડલા ભાટે ભૈટ હપર્નળની 
ર્રર્ટટક રગાલો. 

 લપલટિકના નળા ેડ્સની ફેન : 

 શેરા જ્માં ડાકિ  કરયની ર્રર્ટટકની પેળન શતી ત્માં આજ ેરાઈટ કરયની પેળન છે. 

 આજકાર ર્રર્ટટકભાં રાઈટ ળેડ્વ જલેા કે - નેચયર ર્ંક , ીચ, ઓયેન્જ, ર્ટકન 
કરય, ટર ાન્વયેન્ટ, કોય, િર લગેયે ચારે છે. ાટી લગેયેભાં ણ રાઈટ ર્ંક , 

ઓયેન્જ ળેડ લધાયે ચારે છે. 


