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આણે ચહે યાના ગ્રોને ભેન્ટે ઈન કયલા ભાટે અનેક પ્રમત્નો કયતા હોઈએ છીએ.ખાસ કયીને તેભાં મોગ્મ
ખોયાકને સૌથી હે રા ભહત્લ આલાભાં આલે છે .ચહે યાની સુંદયતા ભાટે તભે અનેક પે સેક કે ઘયે રુ
નુસખા અજભાલતા હળો તો આજે તભે જાણો ઘણા એલા પ્રકાયના ખોયાક જે તભાયા ચહે યા અને
સ્લાસ્્મને હાની હોચાડી ળકે છે .આલા પ્રકાયના ખોયાકને ટાલાભાં આલે તો તભાયી સ્કીન ઘણી
ભેઈન્ટે ઈન યહી ળકે છે .
આગ જાણો એલા કમા પ્રકાયના ખોયાક છે જેને ટાલાથી સ્કીન યહી ળકે ચભકીરી...
વ્હાઈટ બ્રેડ આ પ્રકાયની બ્રેડભાં લધાયે પ્રભાણભાં ગ્રીસયીન હોમ છે .ભાટે વ્હાઈટ બ્રેડ,વ્હાઈટ
ાસ્તા,ોટે ટો ચીપ્સ લગેયે ખોયાક ટાલો જોઈએ.આ પ્રકાયના ખોયાક તભાયા બ્રડસુગય રેલર ય
અસય કયે છે .લધાયે ગ્રીસયીન હોલાને કાયણે ચહે યા ય ખીર કે જીણી રાર પોલ્લીઓ થલાની સભસ્મા
આલા ખોયાકને કાયણે ળરૂ થઈ જામ છે .
આગ જાણો ફ્રાઈડ પુડ કે લી યીતે તભાયી ત્લચાને હોચાડે છે નુકસાન....
ફ્રાઈડ પુડ ચહે યા ભાટે ખુફ જ નુકસાન કાયક છે .તેભાં લધાયે પ્રભાણભાં ઓઈર હોલાને કાયણે ત્લચાના
સાતેમ ડને અંદય સુધી નુકસાન હોચાડે છે .ળયીય લધા જલાની સભસ્મા ણ બોજનભાં આલા
પ્રકાયના પુડના લધુ ઉમોગને કાયણે થામ છે .
આગ જાણો કોપી ીલાથી ત્લચાને કે લા પ્રકાયનુ થામ છે નુકસાન....
કોપી લધાયે પ્રભાણભાં ીલાથી તભાયા ળયીયની ત્લચા ડર થઈ ળકે છે .આ ઉયાંત ત્લચા ડર ામ ણ
થઈ ળકે છે .કોપી ીલાથી તભાયી ઉંભય ણ લધાયે દેખામ છે .કોપીથી સ્કીન ટે ન થતી જામ છે .જો તભાયે
સ્લસ્થ અને ચભકદાય ત્લચા જોઈતી હોમ તો તભે તયફુચનો ઉમોગ કયી ળકો છો.આ ઉયાંત કાકડી
ણ ત્લચા ભાટે સાયા ગુણો ધયાલતા સરાડભાં ઉભેયી ળકો છો.
આગ જાણો દૂધ ીલથી કે ઈ યીતે ત્લાચાને થામ છે નુકસાન....
ડે યી પ્રોડકટ અને તેભાં ખ!સ કયીને દૂધ ત્લચા ભાટે એકજોતા નુકસાન કાયક છે .દૂધ હાનનકાયક એટરા
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ભાટે છે ગામને હલે ગભેતેલો ખોયાક આલાભાં આલે છે જેની અસય દૂધભાં યહે રી હોમ છે જે દૂધ ીલાથી
આણને ણ નુકસાન થામ છે .ગામના દૂધભાં યહે રા હાભોન્સ ત્લચાને નુકસાન હોચાડે છે .ભાટે દૂધ
એક જોતા સ્કીન ભાટે ઉમોગી નથી.
આગ જાણો ભીઠુ કઈ યીતે ત્લચાને હોચાડે છે નુકસાન....
ભીઠુ આભ તો સ્લાદનો યાજા ગણામ કાયણ કે કોઈ ણ યસોઈભાં ભીઠા લગયનો સ્લાદ અધુયો
કહે લામ.ભીઠાને કાયણે આંખોના ોચા પુરી જામ છે .આંખો નીચે કાા કું ડાા થલાની ળકમતા છે .
ભાટે લધાયે ડતો ભીઠા લાો ખોયાક ત્લાચાને નુકસાન હોચાડે છે ઘણી લખતે ખજલાની સભસ્મા
ણ ઉબી થામ છે .
આગ જાણો કે ન્ડી ફાય કે લી યીતે નુકસાન હોચાડે છે .....
કે ન્ડી ફાય એટરે લધાયે પ્રભાણભાં ખાંડ લાી ભીઠાઈ ખાલાથી ણ ત્લચાને નુકસાન થઈ ળકે છે .કે ન્ડી
ફાયભાં ુષ્ક પ્રભાણભાં સુગય હોમ છે .તે ત્લચા અને દાંત ફંને નુકસાન હોચાડે છે .તે ફેકટે યીમા
નાભના જીલાણુને લધાયે છે .ભાટે લધાયે ડતા સુગય મુક્ત ખોયાકને ટાો.
આગ જાણો આલ્કોહોરથી કે લી યીતે થામ છે નુકસાન...
આલ્કોહોર ભૂત્રલધધક ીણુ છે .લધાયે ીલાથી ડીહાઈડર ે ળન થઈ ળકે છે .આલ્કોહોર ીલાથી તભાયા
ચહે યાની ત્લચા લધાયે ડર અને ડર ામ થતી જામ છે .રાંફે ગાે ત્લચા રચી ડલાની સભસ્મા ણ
સજાધમ છે ભાટે આલ્કોહોરનુ સેલન ન કયલુ જોઈએ.
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