સૌંદયયવર્યક ચા અને કોફી
ભેકઓલય - ળશે નાઝ શુવેન
આંફાં, રંફુ, કે ાં, વંતયાં, ભધ, દૂધ, શદય જેલી અનેક કુ દયતી પ્રોડક્ટ છે જે સ્લાસ્્મલધધક
શોલાની વાથે વંદમધલધધક ણ છે . ચા અને કોપીભાં ણ એલા અનેક ગુણો છે જે લા અને સ્સ્કનને
વુંદયતા ફક્ષે છે . ચાનાં ાન ઓઇરીનેળને દૂય કયીને લાને વાઇની ફનાલે છે , તો કોપી અને ટીનો
વંદમધલધધક તયીકે કે લી યીતે ઉમોગ કયી ળકામ તેની થોડી ટટપ્વ વભજી રઈએ.
ચા એક સ્કકન ટોનર
* લા ધોમા ફાદ ચાના ાણીથી ખંગાયલાથી લા વાઇની ફને છે . થોડા ાણીભાં ચાની બૂકી ઉકાી
રો. ત્માય ફાદ તેના ાણીને ગાીને ઠંડું ડલા દો. તેભાં રંફુનો યવ ઉભેયો. ળેમ્ૂ કમાધ ફાદ આ
રંફુસ્ભસ્િત ચાનું ાણી લા ય યે ડો.
* જો તભાયા લા ઓઇરી યશે તા શોમ અને ડે ન્ડડર પની ણ વભસ્મા શોમ તો ચાની બૂકીના ાણીભાં ભંદી
ઉભેયીને શે યેક ફનાલો. આ શે યેકને લાભાં એકાદ કરાક રગાલો અને છી લાને ધોઈ રો. આ
શે યેકથી ડે ન્ડડર પ અને ઓઇરીનેળની વભસ્મા દૂય થળે.
* ગ્રીન ટીભાં બયૂય ભાત્રાભાં એસ્ન્ડટ ઓસ્ક્વડન્ડટના ગુણો છે .
ગ્રીન ટીના ાણીને ચશે યા ય
રગાલલાથી સ્સ્કનના ડે ડ વેલ્વ દૂય થામ છે અને નલા વેર ફને છે , સ્સ્કન તયોતાજા યશે છે .
* ગ્રીન ટીનાં ાનને ગયભ ાણીભાં અડધો કરાક રાી દો. ઠંડું ડમા ફાદ તેને ગાી રો અને ચશે યા
ય રગાલો. ગ્રીન ટી એ ાલયપુર સ્સ્કન ટોનય છે . જેની સ્સ્કન ઓઇરી શોમ તેના ભાટે ગ્રીન ટી લધુ
ઉમોગી છે , કાયણ કે તે એસ્સ્ટર જન્ડટ ટોનયનું કાભ કયે છે .
કોફીનો ઉપયોગ
* કોપીનો ઉમોગ શે યેકભાં કયી ળકામ છે . શીનાના શે યેકભાં કોપીના ાઉડયને ણ ઉભેયો. તેનાથી
ણ શે ય વાઇની અને શે લ્ધી ફને છે . કોપી એસ્ન્ડટ ઓસ્ક્વડન્ડટ ણ છે . પ્રદૂણની અવયથી ડે ભેજ
થમેરા લાને કોપી દ્વાયા ટયકલય કયી ળકામ છે .
* શે યની જેભ સ્સ્કન ભાટે ણ કોપી ઉકાયક છે . એરોલેયા જેર , ફદાભનું તેર , કોપીનાં ફીને સ્ભક્વ
કયીને પે વેક ફનાલો. આ પે વેકને ચશે યા ય રગાલલાથી મંગ સ્સ્કનની વુંદયતા ફયકયાય યશે છે .
કોપીનો સ્રફ રીભ તયીકે ણ ઉમોગ કયી ળકો છો. કોપીભાં યશે રું કે ટપન સ્સ્કનને ટાઇટ કયે છે , ખૂરી
ગમેરા ચશે યાના સ્છદ્રોને ફંધ કયે છે . કોપી ઉંભય લધતાં સ્સ્કનને ડર ફની જતી યોકે છે .
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