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 બહાર જતી વખતે શંુ રાખશો તમારા પર્સમા?ં 

સ્ત્રીઓ ભાટે તેની વુંદયતા જ તેનંુ વાચું આબૂણ છે. 

ભેકઅ કમાા છી ફશાય નીકીએ ત્માયે આજકાર 

પ્રદુણને કાયણે આ વુંદયતા વલખામ જામ છે. તેભજ લર્કકંગ 

લુભનને તો આખો ર્કદલવ ફશાય યશેલાનંુ શોલાથી ોતાની 

વુંદયતાને જાલલું ફશુ આલશ્મક ફની જામ છે. ફશાય જતી 

લખતે જો આલશ્મક લસ્તુઓ વાભાં શોમ તો આણી 

વુંદયતાને જાલી યખામ છે. તેભજ કમાયેક જરૂર્કયમાતના 

વભમભાં ણ આ લસ્તુઓ ઉમોગી થઇ ડે છે. ફશાય 

જતી લખતે વાભાં શંભેળા વૌન્દમા પ્રવાધનોની વાથે 

કેટરીક જરૂર્કયમાતની લસ્તુઓ ણ યાખલી જોઈએ. 

 લર્કકંગ લુભને ોતાની જોફને અનુવાય ોતાની  વુંદયતાનું ધ્માન યાખલું જોઈએ. જો 
તભે એયકંડીળનય ઓર્કપવભાં કાભ કયો છો , તો તભાયો ભેકઅ આખો ર્કદલવ એભ 
જ યશેળ.ે તેથી રાઈટ ભેકઅ કયલો અને તેલા જ વૌન્દમા પ્રવાધનો વાભાં યાખલા. 

 જો તભે ટર ાલેવરંગલાી જોફ કયો છો કે  ટર ાલેવરંગભાં જાઓ છો તો શંભેળા ોતાની ાવે 

ભેકઅનો ફધો જ વભાન યાખલો  જોઈએ, તેથી તભે વભમ ભે ત્માયે ભેકઅને ઠીક 
કયી ળકો અને તભે યશેળો વફરકુર ફ્રેળ. 

 શંભેળા ચશેયા ય તાજગી ફની યશે તેના ભાટે  વાભાં ખુળફૂદાય ટીસ્મુ ેય , 

ક્રીન્ઝંગ વભલ્ક યાખો, કે જથેી લધાયે યવેલો કે ધૂ-ભાટીને વાપ કયી ળકામ. 

 શંભેળા ોતાના વાભાં પાઉન્ડેળન અને કોમ્ેક્ટ ણ યાખલો. જથેી જમાયે જરૂય ડે 
ત્માયે તભે તેને રગાલી ળકો. 

 વાભાં શંભેળા વરવસ્ટક ણ યાખો , જથેી રંચ છી તભે વરવસ્ટક રગાલી ળકો. 

વરવસ્ટક રગાલતા શેરા થોડો ાઉડય શોઠો ય  રગાલો, ત્માયફાદ વરવસ્ટક 
રગાલો. જનેાથી વરવસ્ટક રાંફા વભમ વુધી ટકી યશેળે. 

 શંભેળા વાભાં એક નાની ળીળી કોરોન કે ડીમોડયંટ ણ યાખો , જમાયે ણ તભને 
યવેલાની દુગંધ આલે ત્માયે તેનો પ્રમોગ કયી ળકો. 

 જો તભારંુ કાભ ફશાય આલલા જલાનંુ છે તો  શંભેળા ફેગભાં ભોઈશ્ચયાઇઝય અને 

વનસ્રીન રોળન યાખો , અને ફશાય જતા શેરા  શાથોના ખુલ્લા બાગ ય , ચશેયા 
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ય, ગદાન ય રગાલીને જ ફશાય નીકો. જનેાથી  વૂમાના ર્કકયણો તભને નુકળાન 
નર્કશ શંચાડે. 

 ફશાય જતી લખતે કેટરીક લસ્તુની અચાનક જરૂય  ડી જતી શોમ છે તેથી તેને વાભાં 

યાખલી જરૂયી છે. ભાટે વાભાં વેપ્ટીીન , શેય ીન, શાથ રૂભાર, ફેન્ડેડ, લેગેયે તેભજ 
તભાયા કાભની જરૂર્કયમાત પ્રભાણેની લસ્તુઓ યાખલી. 


