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 બ્ીચના ફાયદા અને ગેરફાયદા 
 બ્રીચિંગથી િશેયાના અણગભતા લાથી છુટકાયો  ભે છે તેભજ િશેયાની ખૂફવુયતી ણ 

ચનખયે છે. યંતુ િશેયાની વુંદયતા ત્માયે  લધે જમાયે બ્રીચિંગનો મોગ્મ યીતે ઉમોગ કયલાભાં 
આલે. આજ ેદયેક ભહશરાઓ  િશેયાની રંૂલાટીથી છુટકાયો ભેલલા બ્રીિનો ઉમોગ કયે છે , 

યંતુ કેટરીકલાય  થોડી ફેકાજીને રીધે ખૂફવુયતી લધાયલાને ફદરે િશેયાને ફદવૂયત 
ફનાલી દે છે.  કેભકે ભોટાબાગની ભહશરાઓને બ્રીિનો મોગ્મ ઉમોગ કયતા નથી આલડતંુ. 
ભાટે જરૂયી  છે કે બ્રીિ કયતા શેરા કેટરીક લાતોનું ખાવ ધ્માન યાખલું. બ્રીિ કયલાથી  જભે 
અનેક પામદા થામ છે તેભ તેનો મોગ્મ ઉમોગ ન કયલાથી ઘણા ગેયપામદા ણ  યશેરા છે. 

 બ્ીચના ફાયદા : 

 બ્રીિનો પામદો એ છે કે બ્રીિ કયલાથી િશેયા ય જ ેલા શોમ છે તે ત્લિાના યંગ વાથે 

ભીને દેખાતા નથી. અને િશેયા ય ચનખાય આલે છે. 

 બ્રીચિંગની અવય િશેયા ય 15 થી 20 હદલવ વુધી યશે છે. બ્રીિ એક દદદયહશત પ્રહિમા 
છે, જનેાથી કોઈણ જજંટ કે દદદ લગય િશેયાનું આકદણ લધે છે. 

 ઝાંખા યંગલાી ભહશરાઓ ભાટે બ્રીિ વૌથી વાયો ઉામ છે, જનેાથી તેની ત્લિા ય એક 
અરગ જ િભક આલે છે. 

 બ્ીચના ગેરફાયદા : 

 બ્રીિભાં યશેરું અભોચનમા ચકકન ભાટે ખયાફ છે. તેનાથી એરજી થઇ ળકે છે. 

 રાંફા ગાે ચકકન બ્રેક થઇ ળકે છે. 

 ચકકન ડર ામ અને યપ થઇ ળકે છે. 

 કકીનનું કેન્વય થલાની વંબાલના ણ યશે છે. 

 બ્રીિભાં લધાયે એક્ટીલેટય ાઉડય ભેલીને રગાલલાથી િશેયા ય જરન કે દાણા થઇ ળકે છે. 

 વભમની અલધી ૂયી થતા જ બ્રીિને દૂય કયી દેલું જોઈએ, નશીતય િશેયો ખૂફવૂયત થલાને 
ફદરે ફદવૂયત થઇ ળકે છે. 

 બ્રીિનો પ્રમોગ કમાદ છી તયત જ તડકાભાં ના જલું જોઈએ તેનાથી િશેયો કાો થઇ જામ છે. 

 ભહશનાભાં 2 - 3 લાય બ્રીિનો પ્રમોગ ના કયલો, તેનાથી િશેયાની કોભતા નકટ થઇ 
જામ છે. 

 બ્રીિ કમાદ છી યવોડાભાં લધાયે ગયભી શોમ તો લધાયે વભમ ત્માં ન યશો. 

 એ.વી.ની વાભે લધાયે ના જાઓ, નશીતય ભોઈશ્ચયાઈઝય વુકાઈ જામ છે, ભાટે બ્રીિ કમાદ 
ફાદ િીભ જરૂય રગાલો.  


