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 ફેશિયના પ્રકાર – ગ્રીન એપ ફેશિય 
 જમાયે આણે ારલયભાં જઈએ છીએ ત્માયે  કેટરીકલાય 

દુવલધા થામ છે કે કમું પેવળમર કાયાલલું ? એભામે જમાયે 
ઘયભાં પ્રવંગ શોમ ત્માયે વકકન કેય વલે ખાવ વલચાયતા 
શોઈએ છીએ. તેના ભાટે જરૂયી  છે આણી ત્લચાની 
જરૂરયમાત વભજલી તથા આણા ફજટેને ધ્માનભાં યાખલું. 
પક્ત નાભ વાંબીને કે કોઈએ તે પેવળમર કયાવ્મું શોમ તે 
પ્રભાણે પેવળમર કયાલલું ઠીક  નથી. તો અશી પેવળમરના 
પ્રકાય અને કઈ વકકન ભાટે કમું પેવળમર કયાલલું તેની  

ભારશતી જોઈએ. 

 ગ્રીન એપ ફેશિય : 

 ગ્રીન એર પેવળમર વથન, ડર ામ અને ડેવરકેટ વકકન 
ભાટે શોમ છે. 

 આ પેવળમરભાં ક્રીન્ઝય, ભવાજ ક્રીભ, ેક અને ટોનયનો ઉમોગ થામ છે. 

 વૌ પ્રથભ એર ક્રીન્ઝયથી પેઈવ ક્રીન કયલો. 

 કક્રફથી ડી ક્રીન્ઝંગ કયી બ્રેકશેડ્વ - લાઈટશેડ્વ દૂય કયી અકટર ીન્જન્ટ રગાલલું. 

 છી એર ક્રીભથી ૨૦ થી ૨૫ વભવનટ ભવાજ કયલો. 

 આ ભવાજથી વકકનભાં ક્રીભ ઉતયળે અને વકકનને ભોઈશ્ચય ભળે. 

 ત્માયફાદ ક્રીભ રૂછીને એર ભાકક રગાલલો. ભાકક ૧૦ થી ૧૨ વભવનટ યાખીને ક્રીન કયલો. 

 અને છેલ્લે એર ટોનય રગાલલું.  

ફૂ્રટ ફેશિય 

  

 જમાયે આણે ારલયભાં જઈએ છીએ ત્માયે  કેટરીકલાય 

દુવલધા થામ છે કે કમું પેવળમર કાયાલલું ? એભામે 
જમાયે ઘયભાં  પ્રવંગ શોમ ત્માયે વકકન કેય વલે ખાવ 
વલચાયતા શોઈએ છીએ. તેના ભાટે જરૂયી  છે આણી 
ત્લચાની જરૂરયમાત વભજલી તથા આણા ફજટેને 
ધ્માનભાં યાખલુ.ં પક્ત નાભ  વાંબીને કે કોઈએ તે 
પેવળમર કયાવ્મું શોમ તે પ્રભાણે પેવળમર કયાલલું ઠીક  

નથી. તો અશી પેવળમરના પ્રકાય અને કઈ વકકન ભાટે કમું પેવળમર કયાલલું તેની  ભારશતી 
જોઈએ. 

http://tahukar.com/beautytips/fruit-favcial/attachment/fruit_facial/
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 ફૂ્રટ ફેશિય : 

 ફૂ્રટ પેવળમરનો અથલ પક્ત ફૂ્રટ ક્રીભથી ભવાજ નથી, તેભાં આણી ત્લચા અનુવાય ફે્રળ ફૂ્રટનો 
ણ પ્રમોગ કયલો જોઈએ. 

 આ પેવળમરભાં ેક ફનાલલા પોનો ઉમોગ કયલો જોઈએ. તેભાં જરૂયી છે કે જલેી વકકન શોમ 
તે અનુવાય પો વંદ કયલા. 

 ડર ામ વકકન ભાટે કેાનો, ઓઈરી વકકન ભાટે વાઈટરવ પો (વંતયા લગેયે...), ળુષ્ક 
ત્લચા ભાટે કટર ોફેયી, વગભેન્ટેળન ઠીક કયલા ભાટે ૈમાનો પ્રમોગ કયલો જોઈએ. 

 આ પેવળમર કયલા ભાટે વૌ પ્રથભ વકકનના પ્રકાય પ્રભાણે ક્રીનઝંગ કયલું. 

 કક્રફથી ડી ક્રીન્ઝંગ કયી બ્રેકશેડ્વ - લાઈટશેડ્વ દૂય કયી અકટર ીન્જન્ટ રગાલલું. 

 નાયંગી કે ભોવંફીનો ફે્રળ ફૂ્રટ જ્મૂવ રઇ, તેનો ગેલ્લવનકના પ્રવ કયંટથી ૭ વભવનટ ભવાજ 

કયલો. 

 ત્માયફાદ વકકનના પ્રકાય પ્રભાણે ભવાજ કયલો. ફૂ્રટ ભાકક રગાલલો. 

 છેલ્લે ેક રૂછીને વન પ્રટેકળન રોળન રગાલલું.  

 

 એોવેરા & ચોકેટ ફેશિય 

 

 જમાયે આણે ારલયભાં જઈએ છીએ ત્માયે  કેટરીકલાય દુવલધા થામ છે કે કમું પેવળમર 

કાયાલલું ? એભામે જમાયે ઘયભાં  પ્રવંગ શોમ 
ત્માયે વકકન કેય વલે ખાવ વલચાયતા શોઈએ 
છીએ. તેના ભાટે જરૂયી  છે આણી ત્લચાની 
જરૂરયમાત વભજલી તથા આણા ફજટેને 
ધ્માનભાં યાખલુ.ં પક્ત નાભ  વાંબીને કે કોઈએ 
તે પેવળમર કયાવ્મું શોમ તે પ્રભાણે પેવળમર 
કયાલલું ઠીક  નથી. તો અશી પેવળમરના પ્રકાય 
અને કઈ વકકન ભાટે કમું પેવળમર કયાલલું તેની  

ભારશતી જોઈએ. 

 એોવેરા ફેશિય : 

 જોકે એરોલેયા એ ખુફ જ પ્રાચીન ઔધી છે, યંતુ શેરા તેના ઉમોગ વંફંધી આટરી 
જાગૃતતા ન શતી. 

 આજકાર એરોલેયાનો પ્રમોગ ત્લચા ભાટે ખુફ જ પ્રભાણભાં થામ છે. કલકથ ત્લચા ભાટે આ 
એક ફશુ જ ઉમોગી ઘયગથ્થંુ ઈરાજ છે. 

 એરોલેયાના પ્રમોગથી ત્લચા ય કોભતાનું કતય લધી જામ છે. ત્લચ એકદભ ભુરામભ ફને છે. 

http://tahukar.com/beautytips/aloevera-chocolate-facial/attachment/aloevera-facial/
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 પેઈવ ક્રીન કયી, એરોલેયાને લચ્ચેથી કાી તેનો ગબલ રઇ, તેનાથી ભવાજ ૧૦ થી ૧૫ 
વભવનટ ભવાજ કયલો. 

 આ ેકને વુકાલા દેલો. વુકાઈ જામ છી ાણીથી ધોઈ રો. આ ભવાજ તભે જાતે ઘયે યોજ ેકયી 
ળકો છો. 

 તેનાથી ત્લચા કોભર અને વુંદય ફને છે. 

 ચોકેટ ફેશિય : 

 

 ચોકરેટ પેવળમર ખુફ જ ખચાલ છે અને ફશુ જ ઓછા રોકો 
તે કયાલે છે. 

 આ પેવળમરથી ત્લચાને ખાવ કોઈ પામદો થતો નથી, યંતુ 
મુલાનો તેને કયાલલાનું વંદ કયે છે. કાયણ કે તેને આ વારંુ 
રાગે છે. 

 ચોકરેટની વુગંધ વાયી રાગે છે, અને તેનાથી રયરેક્વ 
ણ થલામ છે.  

 

 

 ફેશિયના પ્રકાર – વેશિટેબ ફેશિય 

 

 જમાયે આણે ારલયભાં જઈએ છીએ ત્માયે  કેટરીકલાય 
દુવલધા થામ છે કે કમું પેવળમર કાયાલલું ? એભામે જમાયે 
ઘયભાં પ્રવંગ શોમ ત્માયે વકકન કેય વલે ખાવ વલચાયતા 
શોઈએ છીએ. તેના ભાટે જરૂયી  છે આણી ત્લચાની 
જરૂરયમાત વભજલી તથા આણા ફજટેને ધ્માનભાં 

યાખલુ.ં પક્ત નાભ  વાંબીને કે કોઈએ તે પેવળમર 
કયાવ્મું શોમ તે પ્રભાણે પેવળમર કયાલલું ઠીક  નથી. તો 
અશી પેવળમરના પ્રકાય અને કઈ વકકન ભાટે કમું 
પેવળમર કયાલલું તેની ભારશતી જોઈએ. 

 વેશિટેબ ફેશિય : 

 વૌ પ્રથભ  ક્રીનઝંગ કયી પેઈવ ક્રીન કયલો. 

http://tahukar.com/beautytips/aloevera-chocolate-facial/attachment/chocolate-facial/
http://tahukar.com/beautytips/vegitable-facial/attachment/vegitable-facial-2/
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 કક્રફથી ડી ક્રીન્ઝંગ કયી બ્રેકશેડ્વ - લાઈટશેડ્વ દૂય કયી અકટર ીન્જન્ટ રગાલલું. 

 ત્માયફાદ ફટાટા, કાકડી, ટાભેટા લગેયેનો ફે્રળ લેવજટેફર જ્મૂવ રઇ, ગેલ્લવનક પ્રવ 
કયંટથી ૭ વભવનટ ભવાજ કયલો. 

 છી વકકનના પ્રકાય પ્રભાણે ક્રીભથી ભવાજ કયલો. 

 ભાકક ફનાલલા ભાટે ફટાટા, કાકડી, અને ગાજય છીણીને તેભાં વકકન પ્રભાણે પેવ ેક 
વભક્વ કયલો. 

 ગોઝ્ીવને ગુરાફજભાં ફોીને પેઈવ ય ભુકલો. અને તેની ઉય તૈમાય કયેરો પેવ ેક ૧૫ 
થી ૨૦ વભવનટ ભાટે ભુકલો. 

 છી લેવજટેફર પેવ ેકને રઈને પેઈવને ૫ થી ૭ વભવનટ મથાલત યશેલા દેલો. 

 છેલ્લે, પેઈવ ક્રીન કયી વન પ્રટેકળન રોળન રગાલલું. 

 

ઓશસિિન ફેશિય 

  

 જમાયે આણે ારલયભાં જઈએ છીએ ત્માયે  કેટરીકલાય દુવલધા 

થામ છે કે કમું પેવળમર કાયાલલું ? એભામે જમાયે ઘયભાં  

પ્રવંગ શોમ ત્માયે વકકન કેય વલે ખાવ વલચાયતા શોઈએ 
છીએ. તેના ભાટે જરૂયી  છે આણી ત્લચાની જરૂરયમાત 
વભજલી તથા આણા ફજટેને ધ્માનભાં યાખલું. પક્ત નાભ  

વાંબીને કે કોઈએ તે પેવળમર કયાવ્મું શોમ તે પ્રભાણે 
પેવળમર કયાલલું ઠીક  નથી. તો અશી પેવળમરના પ્રકાય અને 
કઈ વકકન ભાટે કમું પેવળમર કયાલલું તેની ભારશતી જોઈએ. 

 ઓશસિિન ફેશિય : 

 ઓવક્વજન વકકન ભાટે અવત જરૂયી છે. ઓવક્વજન વકકનને જીલંત યાખે છે. 

 ઓવક્વજન પેવળમર વકકનને શેવલ્ધ ફનાલે છે. અને વકકનભાં ઈન્કટન્ટ ગ્રો (ચભક) આલે છે. 
તે ડર વકકનને ચાજ લ કયલાનું કામલ કયે છે. 

 વૌ પ્રથભ વકકનના પ્રકાય પ્રભાણે પેઈવ ક્રીન કયલો. 

 ત્માયફાદ પેવળમર ીરંગ ક્રીભ રગાલીને ૧૦ વભવનટ યશેલા દેલું. 

 છી તેના ઉય ૩ થી ૫ વભવનટ ઓઝોન કટીભ આલી. વકકન લધુ ડર શોમ તો ૫ વભવનટ 
કટીભ આલી. 

 કટીભ આી બ્રેકશેડ્વ - લાઈટશેડ્વ દૂય કયી અકટર ીન્જન્ટ રગાલલું. 

 વકકન પૂડ ક્રીભથી ૨૦ થી ૨૫ વભવનટ ભવાજ કયલો. ત્માયફાદ ઓવક્વજન ક્રીભભાં લાઈટનંગ 
ક્રીભ વભક્વ કયીને ૧૦ વભવનટ ભવાજ કયલો. 

http://tahukar.com/beautytips/oxygen-facial/attachment/largeoxyfacialflwrs/
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 છી ક્રીભ રૂછીને પેઈવ ય પ્રોબ્રેભ પ્રભાણે એમ્પપ્મુર રગાલી ઓવક્વજન ભાકક રગાલલો. 
ભાકક ઉય પ્રાવકટકના ટરે  ન્વેયન્ટ ેયને પેઈવ ય ટાઈટ રગાલલો. તેને નાક ાવેથી 
થોડો કાી રેલો જથેી શ્વાવ રેલાભાં તકરીપ ના ડે. 

 ઓવક્વજન ભાકક ૧૦ થી ૧૫ વભવનટ યાખીને ભાકક ક્રીન કયીને વન પ્રટેકળન રોળન 
રગાલલું. 


