ચામડીના રોગોો
 ગયભ ાણીભાં આભાનો બૂકો નાખી , ઉકાી તે ાણીથી સ્નાન કયલાથી ચાભડી
ભુરામભ ફને છે .
 દૂધભાં રંફુનો યસ ભેલી સલાય સાંજ ચહે યા ય ભાલરસ કયલાથી ચહે યો સ્લચ્છ ,
કોભ અને ચભકદાય ફને છે . આખા ળયીયે
ભાલરસ કયલાથી ળયીય તંદુયસ્તીબમું ફને છે .
 એક ળેય ાણીને ઉકાી અડધો ળેય ફનાલી દીધા
ફાદ તેભાં સયખે બાગે લલરસયીન અને રંફુનો
યસ નાખી એક ળીળીભાં બયી યાખલું. અને ખૂફ
હરાલી એકસયખું લભશ્રણ કયલું. આનાથી દદલસભાં ફે - ત્રણ લાય ભં ય ભાલરસ
કયલાથી ભં યના ડાઘા અને ભેર નીકી જામ છે . ઠંડીભાં આ લભશ્રણથી ચાભડી
તયડાતી નથી અને ગયભીભાં એનાથી ઠંડક યહે છે , અ લભશ્રણથી સ્નો લાયલાની
જરૂય ડતી નથી.
 કાયે રીનાં ાનનો યસ ચોડલાથી ચાભડીનાં ફહુ જુ ના કોઈણ યોગ ભટે છે .
 તરનાં તેરને સહે જ ગયભ કયી યોજ ભારીસ કયલાથી પીકી ચાભડી ચભકતી થામ છે .
 કાકડીને ખભણીને તેનો યસ ચોડલાથી ચીકાળલાી તેભજ ચીભામેરી ચાભડી
સુંલાી ફને છે .
 ફટાટાની છારને ળયીય ય ઘસલાથી ચાભડી સુંલાી થામ છે .
 ચણાના રોટભાં ાણી અને થોડુ ં ઘી ભેલી ળયીય ય અને ભો ય ભાલરસ કયલાથી
ચાભડી તેજસ્લી ફને છે .
 દાઝી ગમેર ચાભડી ય સપે દ ડાઘ યહી જામ છે તેના ઉય રૂ ને ભધભાં બંજલી ાટો
ફાંધલાથી ડાઘ નીકી જામ છે .
 કે ટરાકને ચહે યો સુગંલધત ફનાલલા સ્નો લાયલાની ટે લ હોમ છે . તેને ફદરે સ્નાન
કમાા ફાદ ફે ટીાં સુખડના તેરનાં ભં ય ઘસલાથી સુગંધ આલે છે અને ચાભડીને
ઠંડક આે છે .
 અાઈ થઇ હોમ તો હયડે અને પટકડીનું ાણી ફનાલી તે અાઈ ય યોજ
રગાડલાથી તયત પામદો થામ છે .
 લળમાાભાં હાથગની આંગીઓની લચ્ચે ચ આલે અને ચાભડીભાં ચીયા ડે તો
ઘઉંના બૂસાભાં એક ચભચી ભીઠું નાખીને ાણી નલળેકું ગયભ કયી આ ાણીભાં
હાથગ યાખીને ળેક કયલાથી ચ ભટી જામ છે .
 હાથ કે ગની ચાભડી પાટે ત્માયે લડનું દૂધ રગાડલાથી જલ્દી ભટે છે .
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 સંતયાની છારને સુકલી , તેનો ાઉડય કયી , ગુરાફજભાં ભેલી , તેને ભો
ય રગાડી અધો કરાક યહે લા દઈ , છી ધોલાથી ચાભડી ભુરામભ ફનળે , ડાઘા
નીકી જળે અને ચહે યાની કયચરી દુય થળે.
 હાથ કે ગભાં ચીયા ડ્યા હોમ , અાઈ થઇ હોઈ તો એક બાગ રંફુનો યસ
તેનાથી ત્રણગણું તરનું તેર અથલા કોયે ર ભેલી રગાડલાથી યાહત થઇ છે .
 ચોખાના ધોલાણભાં થોડીક હદય ભેલીને ચહે યા ય તથા ળયીય ય ભાલરસ કયી
છી સ્નાન કયલાથી ળયીય અને ચહે યાની સુંદયતા લધે છે .
 દૂધની ભરાઈનો રે સ્નાન કયતા ેહરા અધાા કરાક અગાઉ ચહે યા ય કયલો
,
સુકામા ફાદ ભો ય હાથથી ભાલરસ કયલું , જેથી ફધી ભરાઈ ચહે યાનો ભેર રઇ ,
ોડા થઇ, ઉખડી જળે અને ચાભડી ગોયી, તકતકતી અને રીસી ફનળે.
 દૂધ અને દદલેરને સયખે બાગે રઇ લનમલભત ળયીય ય ભાલરસ કયલાથી ળયીય
યથી કયચરી દુય થામ છે .
 રીભડાના સો ાન રઇ તેનું ચૂણા ફનાલી યોજ ૬ ભદહના સુધી રેલાથી સપે દ કોઢ
ભાટી જામ છે .
 યોજ સલાયે ફબ્ફે તોરા ભધ ઠંડા ાણીભાં ભેલી ીલાથી ચાભડીના યોગો જેલા કે
દાહ, ખંજલા, પોલ્લી ભટે છે .
 યસ કાઢી રીધેરા રંફુના પાડીમા ચહે યા ય ઘસલાથી ચાભડી સહે જ તભતભે છે .
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