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મેંદી (હિના) કન્ડિશન્નંગ  

  ભંદી ફશુ જ પ્રાચીન લનસ્તિ છે, જનેો ઉમોગ ભનુષ્મ લોથી કયે 

છે. લો શેરા ઈતજપ્તની સ્ત્રીઓ િેનો ઉમોગ કયિી શિી. િેને 

શફબર ડાઈ ણ કશેલાભાં આલે છે. લાઈટ શેયથી સ્ત્રીઓ કામભ 

તચંતિિ યશે છે. લાઈટ શેયથી ઉંભય લધાયે દેખામ છે. િેને િોડલાથી 

ઉગિા અટકાલી ળકાિા નથી. જ ેલા લાઈટ થઇ ગમા છે કુદયિી 

યીિે બ્રેક કયી ળકાિા  નથી. િેનો કરય ફદરલાનો ઉામ છે ભંદી. 

ભંદી એ લાને કતડડળતનંગ , કરય, અને નરયતળંગ કયલાની એક 

ઉત્તભ યીિ છે. િે લાની ળાઈન લધાયે છે , લાને વોફ્ટ અને  

તવલ્કી ફનાલે છે. જો કરય ભાટે ભંદી રગાલિા શોલ િો િેને કોયા 
લાભાં રગાલલી  અને કતડડળનય ભાટે રગાલિા શોલ િો િેને 
િેરલાા લાભાં રગાલલી . 

*  મેંદી લગાડવાની રીત :  

=> શેરા ફંને કાનની ફાજુભાંથી નીચેની  િયપથી એકદભ ાિી રટ રઇ િેના ઉય ભંદી રગાડી , 

િેને ગો લંટી અંફોડી જલેું  ફનાલલુ.ં છી ાછથી એક ાિી રટ રઇને ભંદી રગાડી તલરુદ્ધ 
રદળાભાં અંફોડાની જભે ગોઠલિા જલું . આગના લાભાં ણ ફંને ફાજુથી ાિી રટો રઇ  ભંદી 
રગાલલી . 

=> લાભાં ભંદી રગાવ્મા ફાદ િેને એક કરાક યશેલા દો. ભંદીથી ફધા લા યેડ થિા નથી ભાત્ર લાઈટ 
લા જ યેડ થામ છે. 

=>  શેય ભંદીનો ઉમોગ કતડડળતનંગના રૂભાં કયલાભાં આલે છે . 

=> લાભાં ભંદી રગાલિી લખિે ક્માયેમ કાી ભંદીનો ઉમોગ ન કયલો. એભાં કેતભકર શોમ છે.  

=> લાભાં ભંદી રગાલલા ભાટે ભંદીના ાઉડયભાં ચા અથલા કોપીનું ઉકાેરું ાણી અને વાદંુ ાણી 
ભેલીને ભંદી રાો. 

=> ભંદી ળીિર શોલાથી ળયીયની ગયભીને ળાંિ કયલા ભાટે શાથ અને લાભાં ભંદી રગાલલાભાં આલે 
છે. 
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=> ળયદીના કોઠાલાી વ્મતક્િએ લધાયે વભમ  વુધી લાભાં ભંદી રગાલીને ફેવલું જોઈએ નરશ. 
િેભણે ભંદી રગાવ્મા છી ચા, કોપી જલેું ગયભ ીણું ીલું જોઈએ. 

=> ફને ત્માં વુધી નાના ફાકોના લાભાં ભંદી ન રગાલો. 

( 1.)  ડ્રાય હરે માટે : 

200 ગ્રાભ આંફાનો ાઉડય , 100 ગ્રાભ ભંદી, 2 ચભચા કોપી , 1 ઇંડાનો ીો બાગ અને 1 ચભચી 

દશં તભક્વ કયી િેને 2 કરાક રાી યાખો. ત્માયફાદ ઉય જણાલેરી યીિ પ્રભાણે ભંદી રગાલી , િેને 
40 થી 45 તભતનટ યાખી લોળ કયલું . 

( 2.)  ઓઈી હરે માટે : 

100 ગ્રાભ આંફાનો ાઉડય , 100 ગ્રાભ ભંદી, 2 ચભચા કોપી , અડધો ક દશં , 4 થી 5 ટીા 
રંફુનો યવ , અને ઇંડાનો  વપેદ બાગ તભક્વ કયી ફેક કરાક રાી યાખલું. ઉય જણાલેરી યીિ 
પ્રભાણે ભંદી રગાલીને 40 થી 45 તભતનટ યાખી લોળ કયલું. 

( 3.)  કન્ડિશનિંગ માટે : 

એક ક ભંદીભાં અડધો ક દશં , અડધો ક  આંફાનો ાઉડય , 2 ઈંડા, 2 થી 4 ટીા રંફુનો યવ 

તભક્વ કયી િેને થોડીલાય  રાી યાખલું. આગ જણાલેરી યીિ પ્રભાણે ભંદી રગાલી 30 થી 40 

તભતનટ યાખી લોળ કયલું. 


