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સ્કિન (ત્વચા) સ્વશેની માહિતી 

એક જૂની કશેલત છે કે , ‘ વાચંુ વંદમય તો આંતરયક વંદમયભાં છે , ફાહ્ય વંદમય તો ભાત્ર ક્ષણણક  

છે.’  યતંુ આ ફાહ્ય વંદમયની ણ ોતાની બૂણભકા શોમ છે. 
એ લાત ણ વાચી છે  કે જો આણે આણી આંતરયક 
વુંદયતાભાં લધાયો કયીએ તો આણી ફાહ્ય વુંદયતાભાં ણ  

ગજફનો ણનખાય આલે છે. યતંુ આજકાર પ્રદૂણ બમાય 
લાતાલયણને કાયણે આણું  ફાહ્ય વંદમય લધાય ેવભમ વુધી 
ટકી ળકતું નથી , રયણાભે વુંદયતા નષ્ટ થઇ જામ  છે. ભાટે 
આ ફાહ્ય વંદમયને ખીરલલા તેની કાજી રેલી ખૂફ જરૂયી 
છે. 

ણકકનની મોગ્મ ભાલજત  કયલા ભાટે ણકકન ણલળેની વાભાન્મ 
જાણકાયી શોલી જરૂયી છે. ણકકનભાં નલા વેલ્વ  (કોોનંુ) 
વજયન વતત ચારુ યશે છે. જેભ જેભ નલા વેલ્વ ઉત્ન્ન થામ 
તેભ તેભ  જુના વેલ્વ ણકકનભાં ઉયની તયપ જઈને નીકી 
જામ છે. આ વેલ્વનંુ વજયન ઉયની  ણકકનના વૌથી નીચેના રેમયભાં વતત ચારુ યશે છે. ણકકન શેય , 

વેલ્વ, યવેલાની ગ્રંણથઓ, તૈરીમ ગ્રંણથઓ, યક્તલારશનીઓ લગેયનેી ફનેરી છે. 

ણકકન ળયીયના ઉષ્ણતાભાનનંુ ણનમભન કયલાભાં ફશુ જ અગત્મનો બાગ બજલી ળયીયના અંદયના 
તાભાનને એકવયખું યાખે છે. ણકકન ળયદી , ગયભી, ઠંડી, વૂક્ષ્ભ જંતુઓ , લધાયાના દ્રાલણ  તથા 
માયલયણની અભુક આડઅવયથી ળયીયનું યક્ષણ કય ેછે. ણકકન ળયીયભાંના ક્ષાયો  અને અન્મ 
અળુણિઓને યવેલારૂે ફશાય કાઢે છે. નોભયર ણકકનભાં એણવડ અને  આલ્કરાઈન યશેરા શોમ 
છે, જેભાં એણવડનંુ પ્રભાણ થોડંુ લધાય ેશોમ છે. આથી , ણકકન ય વુક્ષ્ભ જંતુઓની શાણનકાયક 
અવય ણનલાયી ળકામ છે. જમાય ેઓઈરી ણકકન અને ડર ામ ણકકનભાં લધાય ેપ્રોબ્રમ્વ થતા શોમ છે. 

સ્કિનના પ્રિાર : 

 નોભયર ણકકન 

 ઓઈરી  ણકકન 

 ડર ામ  ણકકન 

 કોણમ્ફનેળન  ણકકન 

 રડશાઈડરેડ  ણકકન 

 વેણન્વટીલ  ણકકન 

 વેરો  ણકકન 

 ભેચ્મોય અથલા એજેડ  ણકકન 



 

  .              www.pgondaliya.blogspot.in                                          .  .  Page 2 

 તમારી સ્કિનનો પ્રિાર જાણવા આટલું િરો : 
 વાફુથી પેઈવ લોળ કમાય છી 5 થી 10 ણભણનટભાં જ જો પેઈવ ય ચીકાળ રાગે તો 

ણકકન ઓઈરી છે, તેભ વભજલું. 

 વાફુથી પેઈવ લોળ કમાય ફાદ જો  ણકકન ખંચામેરી રાગે તો  ણકકન  ડર ામ છે, તેભ 

વભજલું. 

 વાફુથી પેઈવ લોળ કમાય છી  ણકકનભાં ફશુ ખાવ પેય ન રાગે અને  ણકકન  ફ્રેળ રાગે 

તો તભાયી  ણકકન  નોભયર છે. કેભકે નોભયર  ણકકન  મથાલત જ યશે છે. 

 વલાય ેપેઈવ લોળ કયતા શેરા ટીકમુ ેય પેઈવ ય ભૂકી થોડંુ દફાલો. જો ેય ય 

ચીકાળ ન આલે તો  ણકકન  ડર ામ છે તેભ વભજલું. 

 વલાય ેપેઈવ લોળ કયતા શેરા ટીકમુ ેય પેઈવ ય ભૂકી થોડંુ દફાલતા જો ેય ય 
ચીકાળ આલે તો ણકકન ઓઈરી છે તેભ વભજલું. 

 ટીકમુ ેય ય અભુક જગ્માએ ચીકાળ આલે અને અભુક જગ્માએ ચીકાળ ન આલે 
તો  ણકકન ણભક્વ પ્રકાયની છે તેભ વભજલું. 

 આ ઉયાંત પેઈવ ય ણરટભવ ેય ભુકલાથી જો ણરટભવ ેયનો કરય બ્રૂભાંથી યડે થઇ 
જામ તો તભાયી ણકકન ડર ામ છે. 

 જો ણરટભવ ેયનો કરય યડેભાંથી બ્રૂ થઇ જામ તો ણકકન ઓઈરી છે તેભ વભજલું. 

 જો તભાયી ણકકન નોભયર શળે તો ણરટભવ ેયનો કરય ફદરાળે નરશ. 


