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લકિન અને ળાલ માટેના ઘરેુ નુસખા 

ભેકઓલય - ળહેનાઝ હુસેન   

આણી સ્કિન અને ળાલ ફહુ જ નાજુિ છે. સીઝન પ્રમાણે તેમાં ણ પેરપાર આળતા હોય છે 

અને તેને ણ માળજતની જરૂર ડતી હોય છે , રંત ુસ્કિન અને ળાલની િેળી રીતે માળજત 

િરળી તે તેના નેચર ઉર આધારરત છે. તમારી  સ્કિન ડર ાય હોય અને તમે તેની માળજત 

ઓઇી સ્કિન મુજફ િરો તો તેનાથી તમારી  સ્કિનને નુિસાન હંચી િે છે , તો જાણીએ િેળા 

પ્રિારની સ્કિન-ળાલની માળજત િેળી રીતે િરળી...  

 અત્મંત ડર ામ સ્કકન ભાટે : એરોલેયા જરેભાં તેના અડધા બાગ જટેરું  પ્મોય સ્લરસરયન સ્ભક્સ કયી 

ચહેયા ઉય રગાલો. એરોલેયા સ્કકન ભાટે  ભોઇશ્ચયાઇઝયનું કાભ કયળે , યંતુ એરોલેયાનો ઉમોગ 
કયતાં હેરાં તેને એક કરાક ભાટે તભાયા હાથની સ્કકન ઉય રગાલી ચેક કયી રો કે એ  તભાયી 
સ્કકનને ભાપક આલે છે કે નહં ત્માય ફાદ જ તેનો ઉમોગ કયો. 

 ડર ામ અને ડર સ્કકન ભાટે : ગાજય , કોફીજ અને સરગભને ાણીભાં  ફાપી તેના ાણીને ભં ધોલા ભાટે 
લાયી ળકામ. ફાપેરી બાજીને છંુદીને તેને  પેસ ભાકકના રૂભાં ઉમોગ કયી ળકામ છે. ગાજય , કોફીજ 
અને સરગભને ાલયપુર ક્રંઝય તયીકે ઉમોગ કયલાભાં આલે છે. 

 ડર ામ સ્કકન ભાટે : ઈંડાંની જયદીભાં ઓસ્રલ ઓઇર અને રંફુના યસના  થોડાં ટીાં નાખી સયખી યીતે 
સ્ભક્સ કયો અને ચહેયા ઉય રગાલી ૨૦ સ્ભસ્નટ ફાદ  સાપ ાણીથી તેને ધોઈ નાખો. તભાયી સ્કકન 
નીખયી ઊઠળે. 

 સ્મ્લ્સ ભાટે : એક ટીકૂન તજ ાઉડય , અડધી ટીકૂન ભેથીનો  ાઉડય અને ભધનાં થોડાં ટીાં 
નાખી ેકટ ફનાલો. જ ેજલમાએ સ્મ્લ્સ થમા  હોમ ત્માં ફે કરાક ભાટે આ ેકટ રગાલો. તભાયી 
સ્કકનભાંથી સ્મ્ર દૂય થઈ જળ.ે 

 ડર સ્કકન ભાટે ભાકક : ૨ ટીકૂન ચણાનો રોટ , એક ટીકૂન નાયંગીની છારનો ાઉડય , ૨ ટીકૂન 
દહં અને એક ટીકૂન ઓસ્રલ ઓઇર સ્ભક્સ કયી ચહેયા ઉય રગાલો. ૨૦થી ૩૦ સ્ભસ્નટ યાખી સાપ 
ાણીથી ધોઈ નાખો. 

 ડર ામ અને ડર હેય ભાટે : એક ટીકૂન સ્લનેગય , એક ટીકૂન  સ્લરસરયન અને એક ઈંડંુ સ્ભક્સ કયી 
તેનાથી લાભાં ભસાજ કયો. ભસાજ કમાા ફાદ  લાને ગયભ ાણીભાં રાેરા ટુલારભાં ૨૦ સ્ભસ્નટ 
લંટી યાખી સાપ ાણીથી ધોઈ નાખો. 

 ડર ામ હેય ભાટે : ભેમોનીઝભાં ઈંડાંની જયદી સ્ભક્સ કયી તેનાથી  કકાલ્ભાં ભસાજ કયો. તેભજ તેને 
લાભાં રગાલી અડધો કરાક યાખી સાપ ાણીથી ધોઈ નાખો. તભાયા લા ખૂફ જ સુંદય રાગળે.  
 

 


