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 નોર્મલ સ્કિનને સુંદર બનાવવા ઘરલેું ટીપ્સ 
 

 ચહેરો આણા વ્યક્તતત્ળનો અરીસો હોય છે. અને આ અરીસાની 

માળજત કરળી એ  આણી પરજ છે. એળું  કોને ન ગમે કે ોતાનો 

ચહેરો સુંદર અને કાંક્તળાન ાગે ? તો છી થોડો સમય  કાઢીને 
ચાંદ જળેા ચહેરાની એળી માળજત કરીએ કે સુંદરતા તમારી મુઠ્ઠીમાં 
કેદ થઇ જાય! 

 નોર્મ સ્કિન ર્ાટે ઘરેું પેિ :- 

 સાર્ગ્રી :- ૈયું અને ચંદન ાઉડર  
 

 સ્િસ્િ :-   ૈયાની છા ઉતારી તેના નાના-નાના ટુકડા કાી ો. છી તેમાં ચંદન ાઉડર 

મેલળીને ેસ્ટ ફનાળળી.  
 

 ઉપયોગ :- આ ૈયા અને ચંદન ાઉડરના ક્મશ્રણને ચહેરા અને ગરદન ઉર ગાળળું. 
20 ક્મક્નટ સુધી આ ેસ્ટને ચહેરા ર ગાળી રાખો, ત્યારછી ચહેરાને ધોઈ ો.  
 

 ફાયદો :- આ ેકથી ચહેરાની મૃત ત્ળચા દૂર થાય છે. ચહેરો સાપ થઇ જાય છે અને ચહેરા 
ઉર ગ્ો ણ આળી જાય છે. 

 સાર્ગ્રી :- ફે મોટા કેલા, એક મોટી ચમચી મધ  
 

 સ્િસ્િ :- કેલાની છા કાઢીને તેના નાના-નાના ટુકડા કાી ો. છી તેમાં મધ મેલળીને 
હાથોથી મસલી નાખળું.  
 

 ઉપયોગ :- આ ેસ્ટને ચહેરા અને ગરદન ઉર ગાળળી. 20 ક્મક્નટ સુધી આ ેસ્ટ 

ચહેરા ઉર ગાળી રાખળી. ત્યારછી તેને હંુપાલા ાણીથી ધોઈ ો.  
 

 ફાયદો :- આ ેસ્ટથી ચહેરા ર ફદાતા ળાતાળરણની અસર થતી નથી અને ચહેરો 

કાંક્તમાન ફને છે. 

 સાર્ગ્રી :- ફદામ, અખરોટ અને મગપલી  
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 સ્િસ્િ :- ફદામ, અખરોટ અને મગપલી આ ત્રણેય ળસ્તુને ીસી ેળી. અને તેને દૂધમાં 
મેલળીને ેસ્ટ ફનાળી ો.  
 

 ઉપયોગ :-  આ ેકને ચહેરા ર ગાળળું. 5 ક્મક્નટ સુધી રહેળા દેળું. 5 ક્મક્નટ છી 

ધીમે ધીમે ઘસીને ેસ્ટને હટાળળી. અને  છી ાણીથી ચહેરાને ધોઈ ો.  

 

 ફાયદો :- આ ેસ્ટથી ચહેરાની મૃત ત્ળચા દૂર થાય છે. અને ચહેરા ર ચમક આળે છે. 

 સાર્ગ્રી :-  ફે મોટી ચમચી મધ, એક ચમચી તાજી માઈ (ક્રીમ), અને ફે ફદામ  

 

 સ્િસ્િ :-  ફદામને ીસી ેળી અને તેમાં માઈ, મધ મેલળીને ેસ્ટ ફનાળળી.  
 

 ઉપયોગ :- આ ેસ્ટને ગરદન અને ચહેરા ર હલળા હાથે ગાળળી. 5 ક્મક્નટ સુધી આ 
ેસ્ટને ચહેરા ર ગાળી રાખળી. ત્યારફાદ ચહેરાને ાણીથી ધોઈ ો.  
 

 ફાયદો :- આ ેક ચહેરાની ફધી જ ગંદકીને સાપ કરે છે. 


