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 ફેશિય કઈ ઉંમર ેઅને કેટા અંતર ેકરાવવું યોગ્ય 

 

 પેશળમર કયાલલું આજકાર વાલ વાભાન્મ ફાફત  છે. 
છતાં પેશળમરના શલમભાં રોકોને ૂયી જાણકાયી શોતી 
નથી. કોઈ પેળન ભોડેર  શોમ કે ઓફપવભાં કાભ કયતી 

સ્ત્રી, શલદ્યાથી શોમ કે ગૃફશણી , પેશળમર આજકાર  

રગબગ ફધા જ રોકો કયાલે છે. પેશળમર કયાલલા ભાટે 
ફધા રોકો ભોટાબાગે ારલયભાં  આલાભાં આલેરી 
જાણકાયી ય જ શનબલય યશે છે. ડામભંડ , ગોલ્ડ, શફલર 
જલેા નાભો અને તે ળું છે તેના શલે ફધા રોકો જાણતા 
નથી શોતા. તેથી કેટરીક લાય  નાના નાના ારલયભાં 
રોકો પેશળમરના નાભે ૈવા અને ચશેયો ફયફાદ કયી દે 
છે. તેથી પેશળમરની પ્રાથશભક ભાફશતી ફધાને શોલી જોઈએ. 

 પેશળમર એ વૌન્દમલ ભાટેની ખૂફ જ ભશત્લની  ટર ીટભેન્ટ છે. તે તન ભનને આયાભ આે છે. 
પેશળમર કયાલલાથી શકકન ફે્રળ અને  ડેરીકેટ રાગે છે. તેનાથી બ્રડ વર્કમુલરેળન લધે છે. તે 
ભવલ્વને ટોન અ કયે  છે. તે શનશરિમ ગ્રંથીઓને વફિમ કયે છે. પેશળમર ડર ામ શકકન અને  

કયચરીલાી શકકન ભાટે ખૂફ જ પામદાકાયક છે. તે કકીનનું ભોઈશ્ચય રેલર  ફેરેન્વ કયે છે. તે 
શકકનને મંગ યાખલાભાં ભદદ કયે છે. 

 

 શું જરૂરી છે ફેશશય ? :- 

 કેટરીક ખાવ લકતુઓની વાથે ચશેયા ય ભવાજ કયલી તે પેશળમર છે. 

 ચશેયાની ભાંવેળીઓના ટોશનંગ ભાટે, કયચરીઓના ફચાલ ભાટે પેશળમર કયલું જરૂયી છે. 

 એક પામદો એ ણ છે એક પેશળમર કયાલલાથી ચેશેયા ય બ્રડ વર્કમુલરેળન લધે છે અને 
ભવાજને રીધે આયાભ ણ ભે છે. તેથી ચશેયાની વાચી ભવાજ થામ તે ભાટે જરૂયી છે કે કોઈ 
પ્રશળશિત બ્મુટીશળમન ાવે પેશળમર કયાલલું. 

 જો પેશળમર મોગ્મ યીતે ન થામ તો પામદાને ફદરે નુકળાન ણ થઇ ળકે છે. 

 

 ફેશશય કઈ ઉંમરમાં કરાવવંુ યોગ્ય :- 

 પેશળમર કયાલલા ભાટેની વાચી ઉંભય તો છે 20 થી 25 લલ લચ્ચેની, યંતુ ઉંભયથી 
લધાયે જરૂયી છે ત્લચાનો પ્રકાય. 
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 કેટરાક રોકોની ત્લચા એલી શોમ છે કે જનેા ય કયચરીઓ ફશુ જ જલ્દી ડી જામ છે. આલી 
શકકન ભાટે પેશળમર કયાલલું જરૂયી ફની જામ છે. 

 કેટરીક લખત ચશેયા ય FRECKELS ( ચાભડી ય આછા બૂયા યંગના ડાઘ ) , કે 
અન્મ ડાઘ ડી જામ છે , તેના ભાટે ણ પેશળમર જરૂયી છે. 

 ફશુ નાની ઉંભયભાં જો ત્લચાભાં કોઈ વભકમા ન શોમ તો ચશેયા ય ર્કરીશનંગ કયલા ભાટે ણ 
પેશળમર જરૂયી છે. 

 ર્કરીશનંગભાં ચશેયા ય કિશફંગ કયીને પેવ ેક રગાલી દેલાભાં આલે છે. તેનાથી ત્લચા વાપ થઇ 
જામ છે. 

 

 ફેશશય કેટા દિવસોના અંતરે કરાવવંુ :- 

 પેશળમર કેટરા ફદલવોના અંતયે કયાલલું તે ણ એક ભશત્લનો પ્રશ્ન છે. પેશળમરની વભમ 
વીભા ણ આણી ત્લચા અને ઉંભય ય શનબલય છે. 

 જો શકકન ડર ામ શોમ તો થોડા - થોડા વભમે પેશળમર કયાલલું જોઈએ , જમાયે ઓઈરી 

શકકનભાં ઓછંુ કયાલલું ડે  છે. 

 વાભાન્મ યીતે જો શકકનભાં કોઈ વભકમા ન શોમ તો 35 લલની શેરા ભફશનાભાં એક લાય 
કયાલલું મોગ્મ છે. 

 35 થી 40 લલભાં 20 ફદલવભાં તથા 40 લલ છી 15 ફદલવે કયાલલું મોગ્મ છે. 


