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સ્કિન(ત્ળચા)ના દુશ્મન 

કોઈણ વ્મક્તતનું સ્લાસ્્મ કેલું છે  તેનું અનુભાન તેની ત્લચાને જોઇને રગાલી ળકામ છે , કેભકે ત્લચા 
આણા ળયીયનું ફાહ્ય આલયણ છે , જ ેળયીયના તાભાનને વંતુક્રત યાખલાથી રઈને ળયીયની અંદય 
યશેરા તત્લોને ફશાય કાઢલાનું કાભ કયે છે. અને તેનાથી જ આણને ભે છે સ્લચ્છ અને  કાંક્તભમ 
ત્લચા. યંતુ ઘણીલાય આડા દ્વાયા થમેરી થોડીક એલી ફેકાજીથી  ખૂફવુયતી નષ્ટ થલા રાગે છે. 
અને તેથી ત્લચા રુખી અને ક્નજીલ થઇ જામ છે. ણ  ત્માયે આણને 
વભજાતંુ નથી કે ળા કાયણે આલું થામ છે? 

ભાટે જટેરી કાજી આણે આણા કાભ પ્રત્મે  યાખીએ છીએ તેટરી જ 

કાજી ત્લચાની ણ યાખલી જોઈએ. કાયણ કે ળુષ્ક , ખયફચડી, અને 
ફેજાન ત્લચા આણી ખોટી જીલનળૈરી કે મોગ્મ કાજી ન યાખલાને 
કાયણે થામ  છે. ભાટે એ જરૂયી છે કે ત્લચાને નુકળાન શંચાડતી 

લસ્તુઓને શેરા જાણીએ , અને છી તેનું ક્નદાન કયીએ. તેભજ ત્લચા 
ભાટે કઈ લસ્તુઓ જરૂયી છે તે જાણીને ત્લચાની મોગ્મ ભાલજત કયીએ. 

શેરા એક નજય તભાયી ક્સ્કનને ાયખતા જુઓ.  ળંુ ખયેખય તભાયી ક્સ્કન એટરી જ સ્લચ્છ અને 

જીલંત દેખામ છે જટેરી તે  શોલીજોઈએ. નશં ને ? તો છી વૌથી શેરા એ જાણલું જરૂયી છે કે એલી કઈ 
કઈ લસ્તુઓ છે જનેાથી તભાયી ક્સ્કનની  ખૂફવુયતી છીનલાઈ જામ છે. 

ત્લચાના કેટરાક દુશ્ભન શોમ છે તેનાથી  ફચીને યશેલું જોઈએ. અને કેટરાક ક્ભત્ર શોમ છે તેને જાણીને 

અજભાલલા  જોઈએ.અશી ત્લચા ( ક્સ્કનના ) દુશ્ભન તમાં છે તે દળાાવ્મા છે. 

 આિરો તાપ  :- 

 વૂમાનો આકયો તા આણી ક્સ્કનનો વૌથી ભોટો દુશ્ભન છે. 

 ત્લચા યની કયચરીઓ, લધાયે ઉંભય દેખાડનાય ક્સ્કન યના આછા બૂયા યંગના ડાઘ, અને 
ત્લચાનું કંવય આકયા તાને રીધે થામ છે. 

 કાા યંગની ત્લચાની અેક્ષાએ ગોયા યંગની ત્લચાને આ તાના કકયણોથી નુકળાન લધાયે 
થામ છે. 

 સ્િગરટે :- 

 ત્લચા ક્લળેજ્ઞો અને અનુવંધાનકતાાઓનું કશેલું છે કે ધૂમ્રાનથી ત્લચાભાં બ્રડ વકંુરેળન 
ઓછંુ થામ છે. 

 ધૂમ્રાન એ યતત લાકશનીઓને વંકોચે છે, જનેા કાયણે ત્લચાને ોણ ભે છે. તેભજ એક 

ક્વગયેટ ીલાથી 25 ક્ભરીગ્રાભ ક્લટાભીન ‘વી’ ઓછંુ થઇ જામ છે. 
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 લૈજ્ઞાક્નકો એલું ભાને છે કે ત્લચા ભાટે ક્લટાભીન ‘વી’ ખૂફ જ જરૂયી છે. તેની ઊણના રીધે જ 
ધુમ્રાન કયલાલાી વ્મક્તત ઉંભયની શેરા જ લધાયે ઉંભયની દેખાલા રાગે છે. 

 ખી :- 

 ખીર વુંદય ત્લચાનો દુશ્ભન છે. તે મુલાલસ્થાભાં આણી ત્લચા ય સ્લાબાક્લક યીતે જ ઉબયી 
આલે છે. કાયણ કે કકળોયાલસ્થાભાં જ શોભોન્વ કયલતાનને રીધે ત્લચાભાં તૈરીમ સ્ત્રાલ લધાયે 
થામ છે. 

 આ સ્ત્રાલ ત્લચાના ક્છદ્રોને ફંધ કયી દે છે અને ખીરનું રૂ રઇ રે છે. તેની વાથે જ સ્ટેપાઈરો 
કૌકર જીલાણું અને યતતની અળુક્િને કાયણે ણ ખીર થામ છે. 

 તેનાથી છુટકાયો ભેલલાની કોક્ળળભાં કેટરાક મુલાનો ઉલ્ટા-વીધા ઉામો અનાલે છે. 

જનેાથી ત્લચા ય ડાઘ ડી જામ છે, અને તે જીલનબય યશે છે. 

 ડાઘ :- 

 ડાઘ ભીન્વ FRECKELS ( ચાભડી ય આછા બૂયા યંગનું ટકંુ કે ડાઘ ). 

 કેટરાક સ્ત્રી – ુરુોના નાક ય અને આંખોની નીચે આલા ડાઘ ડી જામ છે. 
 આલું રગબગ ેટ કે મકૃતની ખાભી અથલા ગબાાળમના દોને કાયણે થામ છે. 

 િોમલતાયુક્ત ત્ળચાનો મોહ :- 

 ભોટાબાગે એલું જોલા ભે છે કે કેટરીક સ્ત્રીઓ કાયણ લગય જ ભાની રે છે કે તેની ત્લચાભાં 
કોભતાની આલશ્મકતા છે. 

 ોતાની આલી ધાયણાથી ભોઈશ્ચયાઈઝંગ કયી કયીને ોતે જ ોતાના ચશેયાને નુકળાન 
શંચાડે છે. 

 અત્યસ્િિ કરસ્િંગ :- 

 ચશેયા ય લાયંલાય સ્રક્ફંગ સ્લસ્થ ત્લચા ભાટે ખતયનાક વાક્ફત થામ છે. કાયણ કે લધાયે 

ડતા સ્રક્ફંગથી ત્લચા રાર થઇ જામ છે. અને તેની યખ ફની જામ છે, જ ે ખયતી યશે છે. 

 તણાળ :- 

 એ તો આણે વૌ જાણીએ છીએ કે તણાલ તંદુયસ્તીનો દુશ્ભન છે. 
 ત્લચા ક્લળેજ્ઞોનું કશેલું છે કે તણાલ ત્લચાનો ણ દુશ્ભન છે. કાયણ કે જમાયે આણે 

તણાલગ્રસ્ત શોઈએ છીએ, ત્માયે આણા ળયીયભાં ‘ એડર ીનક્રન ‘ નાભક શોભોન થામ છે. અને 
આ શોભોન યતતળીયાઓભાં વંકોચન ેદા કયે છે. જનેાથી ત્લચાને ઓક્તવજન ભતો નથી. 
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 િરચીઓ :- 

 ત્રીવની ઉભયભાં ચશેયા ય કયચરીઓ દેખાલા રાગે છે. ણ કેટરીકલાય ફેજલાફદાયીના રીધે 
વભમની શેરા જ કયચરીઓ થલા રાગે છે. 

 વૂમાના અલ્ટર ાલામોરેટ કકયણોથી આણી ત્લચાનું યક્ષણ નથી કયતા ત્માયે ચશેયા ય 
કયચરીઓ ડલાની ળરુ થઇ જામ છે. 

 તે ઉયાંત તણાલગ્રસ્ત ક્સ્થક્તભાં ળયીયભાં પ્રાકૃક્તક યીતે ચીકાળ ઉત્ન્ન  કયલાલાી 
ક્વફેક્વમવ ગ્રંથીઓ વંકોચાઈ જામ છે. ચીકાળનો અબાલ થલાથી ક્સ્કન ડર ામ થઇ જામ છે. 

 ચશેયા ય ડર ામનેવ થલાની વાથે નેણની આવાવ અને ભાથાની રાઈનંગની આવાવ 
કયચરીઓ થઇ જામ છે. 

 સ્ળટામીનયુક્ત િંદયય પ્રિાિનોનો ળિાર ેઉપયોગ :- 

 આજકાર ફજાયભાં ત્લચાને ભુરામભ અને તાજી ફનાલલા ભાટે ક્લટાભીન ‘A’, ‘C’, ‘E’, ‘A H 

A S’, ‘B H A S’, લગેયે મુતત રીભોની ફોરફારા છે. યંતુ ચશેયા ય ક્લટાભીન મુતત રોળન 
અને રીભનો અત્માક્ધક ઉમોગથી ત્લચાનો વત્મનાળ થઇ જામ છે. 

 અત્યસ્િિ કટીમ ેળી :- 

 સ્ટીભ ( લયા ) રેલાના કાયણે ત્લચાના યોભછીદ્ર ખુરી જામ છે, તે શાક્નકાયક ણ છે. કાયણ 
કે સ્ટીભ રેલાથી યોભછીદ્ર લધાયે પેરામ છે. જનેાથી ત્લચા લધાયે ખીરલાી થઇ જામ છે. 

 સ્ળશ્રામ ન ેળો :- 

 આજ ેવ્મસ્તતાબયી જંદગીભાં ભાણવ ળયીયને ભળીન વભજીને તેનો પ્રમોગ કયતો યશે છે, જનેું 
કયણાભ એ આલે છે કે કદન-પ્રક્તકદન ત્લચા ધીભે-ધીભે ભુયઝાલા રાગે છે. કેટરામે પ્રકાયની 
ફીભાયીઓનું ઘય ફને છે. 

 અસ્નદ્રા :- 

 અક્નદ્રાની યેળાનીથી આજ ેદયેક ભાણવ ગ્રસ્ત છે. જલેી યીતે માાપ્ત અને વંતુક્રત આશાય 

રઈએ છીએ, તેલી જ યીતે સ્લાસ્્મ અને નીયોગી યશેલા ભાટે બયુય ઊંઘ રેલી જરૂયી છે. 

 કાયણ કે અક્નદ્રાને રીધે વ્મક્તત કદલવે ને કદલવે ક્નફા થઈ જામ છે. અને એકદભ ચીકડમો, 
અને રોક્ધત થઇ જામ છે. જનેી અવય ત્લચા ઉય ડે છે. 


