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 બ્લીચ કરો, પણ સંભાળીને 
 બ્રીચિંગ િહેયા યની રંૂલાટીને છુાલલાની  એક યીત છે. તે 

ચકકનની રૂંલાટીનો કરય રાઈટ કયી દે છે. જો રૂંલાટી ઓછી હોમ  

અને તેને કાઢલી ન હોમ તો તે બ્રીચિંગથી છુાલી ળકામ છે. 
બ્રીચિંગથી િહેયાના  અણગભતા લાથી છુટકાયો ભે છે તેભજ 
િહેયાની ખૂફસુયતી ણ ચનખયે છે. યંતુ  િહેયાની સુંદયતા 
ત્માયે લધે જમાયે બ્રીચિંગનો મોગ્મ યીતે ઉમોગ કયલાભાં  આલે. 
આજ ેદયેક ભહહરાઓ િહેયાની રંૂલાટીથી છુટકાયો ભેલલા 

બ્રીિનો ઉમોગ કયે  છે, યંતુ કેટરીકલાય થોડી ફેકાજીને 
રીધે ખૂફસુયતી લધાયલાને ફદરે િહેયાને  ફદસૂયત ફનાલી દે 
છે. કેભકે ભોટાબાગની ભહહરાઓને બ્રીિનો મોગ્મ ઉમોગ કયતા  નથી આલડતું. ભાટે જરૂયી છે 

કે બ્રીિ કયતા હેરા કેટરીક લાતોનું ખાસ ધ્માન યાખલુ.ં 

 1 . પહેા ટેસ્ટ કરો : 

 દયેક વ્મચતતની ત્લિા અને લાનો યંગ અરગ હોમ છે , તેથી બ્રીિ કયતા હેરા બ્રીિને 
તભાયી ચકકન ય ટેકટ જરૂય કયો. 

 ટેચકટંગ ભાટે બ્રીિની ેકટને તભાયી કોણી  કે હથેીના ાછના બાગભાં રગાલો. બ્રીિ 
કયતી લખતે ચકકનભાં થોડી જરન થામ  છે. યંતુ જો બ્રીિ રગાડ્યા છી લધુ જરન થામ તો 
બ્રીિ કયલું નહહ. 

 2 . પેસ્ટ કેવી રીતે બનાવવી : 

 બ્રીિ ેકટ ફનાલતી લખતે તેભાં ાઉડયની ભાત્રા લધાયે ન યાખલી , કાયણ કે તેનાથી જરનની 
સભકમા ેદા થામ છે. 

 એ લાતનું ધ્માન યાખલું જોઈએ કે બ્રીિ  ક્રીભભાં િટી જટેરો ાઉડય એતટીલેટયનો ઉમોગ 
કયો. ાઉડય અને ક્રીભ બ્રીિને સયખી યીતે ચભતસ કયો. 

 3 . બ્ીચ કેવી રીતે ગાડવું : 

 બ્રીિ કયતા હેરા િહેયાને સાયી યીતે સાપ કયી રો. છી ેકટને િહેયા ય ઉયથી નીિેની 
તયપ રગાલો. 

 એ લાતનું ખાસ ધ્માન યાખો કે બ્રીિ રગાલતી સભમે આંખ અને આઇબ્રોની આજુફાજુ ના 
રગાલો. 

 આ ેકટને િહેયા ય ેકેટભાં ફતાલેર  સભમાનુસાય 20 થી 25 ચભચનટ સુધી રગાલી યાખો. 
જમાયે ક્રીભ એકદભ સુકાઈ જામ  ત્માયે બીના કોટનથી િહેયો સાપ કયી રો. છી િહેયા ય 
કોલ્ડ ક્રીભ જરૂય રગાલો. 
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 4 . બ્ીચ કરતી સમયે આ વાતોને ધ્યાનમાં રાખો : 

 બ્રીિ કયતા હેરા એ લાતનું ખાસ ધ્માન યાખો કે જો તભે પેચળમર કયાલી િુતમા હોમ તો 
બ્રીિનો પ્રમોગ તમાયેમ ના કયો. 

 તેના ચસલામ જો લાનો યંગ આછો હોમ અને િહેયા ય લા લધાયે ના હોમ તો બ્રીિનો 
પ્રમોગ ઓછાભાં ઓછો કયો. 

 બ્રીિને દૂય કયલા ભાટે હંભેળા કંજ કે કોટનનો ઉમોગ કયો. હાથોથી ઘસીને બ્રીિ ન કાઢો.  

 િહેયા ય ખીર કે કાો હોમ, બ્રીહડંગ થતંુ હોમ તેલી જગ્માએ બ્રીિનો ઉમોગ ના કયો. 

 આંખોની લધાયે નજીક ણ બ્રીિનો પ્રમોગ ન કયો , જો બ્રીિ રગાલતા નથી આલડતું તો કોઈ 
સાયા બ્મુટી એતસટટ  ાસે જ બ્રીિ કયાલો. 

 બ્રીિ રગાવ્મા છી સાફુ કે પેઈસ લોળનો ઉમોગ ના કયો. 

 નોભટર ાણીથી િહેયો સાપ કયો, િહેયો સાપ કમાટ ફાદ ક્રીભનો ઉમોગ અલશ્મ કયો. 

 અચતળમ નાજુક ચકકન ય બ્રીચિંગ કયલું નહહ. 

 5 . બ્ીચચંગ ક્યાં ક્યાં થઇ શકે ? 

 િહેયા ય 

 હાથ ય 

 આખા ળયીય ય 

 ભાથાના લા ય 


