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      શું જરૂરી છે ફેસ પેક ? 

 પેશય કયયા છી ત્ળચયનય રોમછીદ્ર ખુી જાય છે, 

મયટે પેશ ેકનો પ્રયોગ પેશય છી જરૂરથી 

કરળો જોઈએ. 

 પેશેકનો પ્રયોગ પેશય ળગર ણ કરી કયય 
છે, રંતુ નયની ઉંમરમયં ળધયરે ટયઈટશનંગ ેકનો 
ઉયોગ ન કરળો જોઈએ. 

 પેશ ેક ત્ળચયને શનખયરે છે તથય શયપ કરે છે. શયથે 

તેનયથી ત્ળચયને ોવણ ણ મલે છે. 

 પેશ ેકનો પ્રયોગ ષંમેય પેશય છી કરળયમયં 
આળે છે, રંતુ પેશ ેકનો પ્રયોગ પેશય ળગર 
ણ કરી કયય છે, તેમજ ેક આણે ઘરે 
ફનયળીને ણ ગયળી કીએ છીએ. 

 પેશ ેકમયં પલો અને અરોમય ઓઈનો પ્રયોગ કરળયથી રીઝલ્ટ શયરંુ આળે છે. શયરય 
યારમયં યંગ શકકન મયકકનો પ્રયોગ કરળયમયં આળે છે, જમેયં કોેજન ષોય છે. 

 ેક કેટયયે પ્રકયરનય ષોય છે_ ળેશજટેફ, ષફા, ચંદન ળગેરેનય પેશ ેક ઘરે ફનયળીને 
ગયળી કયય છે. 

 ેકનો પ્રયોગ ત્ળચય અનુશયર ણ કરી કયય છે. ત્ળચયની જરૂરતનય પ્રમયણે તેમયં શજનશશંગ, 
અરોમય ઓઈ કે કોેજન નયખી કયય છે. 

 જો પેશય છી પેશ ેકનો ઉયોગ કરળો ષોય તો તેની ૂરી કીટ મલે છે. ગોલ્ડ પેશયનય 
ેકમયં ગોલ્ડ ડકટનો ઉયોગ થયય છે. 

 યારમયં એન્જજાઈમ અને ગ્ો ેકનો ણ પ્રયોગ થયય છે, જમેયં કેટયક ખયશ એન્જજાઈમની 
શયથે ચંદન અને જડીફુટ્ટીનો ઉયોગ કરળયમયં આળે છે. 

 પેશ ેકથી ત્ળચય શયપ તો થઇ જાય છે, શયથે ચમકદયર, ખીી ખીી, એકદમ જીળંત 
થઇ જાય છે. 

 ખુલ્લા રોમછીદ્રો માટે : 

 જમેની ત્ળચય તૈીય તથય રોમછીદ્રો ખુલ્લય ષોય, તેમનય મયટે શયઈટરશ પલો કે ટયમેટયનો ેક 
શયરો રષે છે. 

 થોડય ક્રશ કરેય ટયમેટય, એક ચમચી મુતયની મયટી, એક ચમચી ચંદનનો યઉડર, 
થોડી ષલદર મેલળીને ેક ફનયળીને ચષેરય ર ગયળળો. 

 ખુલ્લય રોમછીદ્રો મયટે ટયમેટયનય ટુકડયને ચષેરય ર થોડીળયર ઘશી તે ટુકડય શુકયય જાય ત્યયં શુધી 
રષેળય દો. ત્યયરફયદ પેઈશ ળો કરો. 
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 તૈીય ત્વચા માટે : 

 જો ત્ળચય તૈીય ષોય તો ઇંડયનો ેક શયરો રષે છે. 

 એક ઈંડયની શપેદીમયં એક ચમચી ચંદન યઉડર, એક ચમચી મુતયની મયટી, એક ચમચી 
કેઓીન યઉડર (ફજારમયં તૈયયર મલે છે) મેલળીને ેક ગયળો. 

 આ ેકને 20 શમશનટ શુધી ચષેરય ર ગયળી રયખો. ત્યયરફયદ ચષેરો ધોઈ ો. 

 શુષ્ક ત્વચા માટે : 

 જો આની ત્ળચય ુષ્ક ષોય તો કેલયનું ેક શયરંુ રષેે. ક્રશ કરેય કેલયમયં એક ચમચી શમલ્ક 
યઉડર, એક ચમચી મુતયની મયટી, એક ચમચી ચંદન યઉડર મેલળીને તેમયં કયચું દૂધ 
નયખી ેકટ ફનયળી તેને ચષેરય ર ગયળો. 

 રૂખી ત્ળચયમયં કોમલતયની કમી ષોય છે, તેનય મયટે શૌથી શયરો ઉયય છે થોડંુ મધ ચષેરય ર 

ગયળો. અને થોડી ળયર છી ચષેરો ધોઈ ો. 

 ુષ્ક ત્ળચય મયટે ફદયમનો ેક ણ પયયદયકયરક છે. થોડી ીશેી ફદયમમયં, કયચું દૂધ અને 
ચંદન યઉડર મેલળીને તેની ેકટ ફનયળી ચષેરય ર ગયળો. 

 સામાન્ય ત્વચા માટે : 

 શયમયન્જય ત્ળચય મયટે ખીરયનય રશમયં એક ચમચી ચંદન યઉડર, એક ચમચી મુતયની 
મયટી, એક ચમચી કૈમયઈન યઉડર મેલળીને ેકટ ફનયળી ચષેરય ર ગયળો. 

 રગં સાફ કરવા માટે : 

 ચષેરયનો રંગ શયપ કરળય મયટે ૈયયનો પ્રયોગ કરળો જોઈએ. કયચય ૈયયનો રશ કયઢીને, 
તેમયં એક ચમચી ચંદન યઉડર, એક ચમચી મુતયની મયટી મેલળીને ેક ફનયળી ચષેરય ર 
ગયળો. 

 સોનેરી ત્વચા માટે : 

 જો ત્ળચય ળધયરે તડકયમયં રષેળયથી ય થઇ ગઈ ષોય તો શંતરયનો ેક ગયળો. થોડય શંતરયનય 
રશમયં એક ચમચી મુતયની મયટી, એક ચમચી કેઓીન યઉડર નયખીને તેની ેકટ ફનયળી 
ચષેરય ર ગયળો. 

 ખીના ડાઘ માટે : 

 ચષેરય ર ખી ષોય તો એન્જટીશેશટટક ેક ગયળળો જરૂરી છે. તેનય મયટે પુદીનયનું પેશ ેક 
શયરંુ રષે છે. એક ચમચી મુતયની મયટીમયં એક ચમચી ચંદન યઉડર, ગુયફ જલ તથય 
પુદીનયનો રશ મેલળીને તેની ેકટ ફનયળી ચષેરય ર ગયળો. 


