চুল কােলা করার প্রাকৃিতক উপায়
ঘন আর কােলা চুেলর আকাঙ্ক্ষা থােক প্রায় সবারই। চুল কােলা রাখার
নানা কৃত্িরম উপায় বাজাের েমেল। িকন্তু, এই কৃত্িরম িজিনসগুিলেত
চুল যত না কােলা থােক তার েথেক েবিশ ক্ষিত হয় চুেলর। তেব এমন
িকছু প্রাকৃিতক িজিনস রেয়েছ, যােদর সাহায্য িনেল চুল থাকেব কােলা
এবং সুন্দর এবং চুেলর েতা েকােনা
স্বাস্থ্েযাজ্জ্বল হেয় উঠেব চুল।

ক্ষিত

হেবই

না,

বরং

সকােল খািল েপেট েছালা খান। স্বাস্থ্েযর পক্েষ েযমন এটা উপােদয়,
েতমনই েছালােত থাকা েফািলক অ্যািসড চুেলর কােলা রং বজায় রােখ।
এছাড়াও েছালােত থােক িব১২। চুেলর জন্য খুবই সহায়ক এিট।
িসিরয়ালস

িভটািমন

িব৯

এবং

িব১২

েলািহত

রক্ত

কিণকা

উৎপাদেন

সাহায্য কের। িসিরয়ালেস এই দুিট িভটািমন িবপুল পিরমােণ পাওয়া
যায়। চুেলর স্বাভািবক রঙ বজায় রাখেত সাহায্য কের এই দু’িট
িভটািমন।
শাক-সবিজেত প্রবল পিরমােণ েফািলক অ্যািসড থােক। েফািলক অ্যািসড
চুলেক কােলা রাখেত সাহায্য কের এবং চুেলর স্বাস্থ্যেকও রক্ষা
কের।
বাদাম েখেল চুল স্বাস্থ্েযাজ্জল হয়। এ কথা বহু বছর ধের চেল আসেছ।
বাদাম খাওয়ার পাশাপািশ, বাদাম েবেট চুেল লাগােলও তা ভােলা।
স্যামন মােছ প্রচুর পিরমােণ ওেমগা থ্ির ফ্যািট অ্যািসড থােক, যা
চুেলর পুষ্িটেত সাহায্য কের।
িচংিড়েত প্রচুর পিরমােণ িজঙ্ক থােক। এই িজঙ্ক চুেলর কােলা রঙ
বজায় রাখেত সাহায্য কের।
মুরিগর মাংেস প্রচুর পিরমােণ িভটািমন িব১২ এবং েফািলক অ্যািসড
েমেল। আর এই দু’িট িজিনস চুেলর স্বাস্থ্য এবং কােলা রঙ বজায়
রাখেত সাহায্য কের।
এইচএন/েজআইএম

েচহারায়
করণীয়

তারুণ্য

ধের

রাখেত

বয়েসর সঙ্েগ সঙ্েগ েচহারায় তার ছাপ পড়েবই। িকন্তু একটু সেচতন
থাকেলই েচহারায় আর ছাপ পড়েব না। আর এই কাজগুেলা েতমন কিঠন িকছুই
নয়। প্রিতিদেনর কাজগুেলা একটু িনয়মমািফক করেলই েচহারায় ধের রাখেত
পারেবন তারুণ্য।
ৈদিনক আট ঘণ্টা ঘুমােনা
ক্লান্িতভাব দূর হয়। শরীর
িবকল্প েনই।

অত্যন্ত জরুির। ঘুেমােল পিরশ্রম,
সেতজ ও সুস্থ থােক। ঘুেমর েকােনা

িচিকৎসকরা বেলন, প্রিতিদন অন্তত আধঘণ্টা হাঁটা জরুির। তেব
মৃদুগিতেত হাঁটা নয়, দ্রুতগিতেত হাঁটেত হেব। হাঁটেল শরীের রক্ত
সঞ্চালন ভােলা হয়। এেত শরীর হেয় ওেঠ ঝরঝের। অকাল বার্ধক্েযর হাত
েথেক রক্ষা পাওয়া যায়।
সূর্েযর আেলায় চামড়ায় ট্যান পেড়। শরীর ও মেনর ক্লান্িত জমা হয়
ত্বেক। অিতেবগুিন রশ্িমর হাত েথেক ত্বকেক রক্ষা করেত সানস্ক্িরন
েলাশন লাগােত হেব।
ভােলা থাকেত প্রচুর পিরমােণ পািন পান করেত হেব। ভাজা জাতীয় খাবার
েথেক যতটা সম্ভব দূের থাকেত হেব।
ধুমপােনর অভ্েয়স থাকেল তৎক্ষণাৎ েছেড় িদেত হেব।
অ্যান্িট অক্িসেডন্টযুক্ত খাবার, েযমন-পাকা কলা, পাকা েপঁেপ,
পাকা আম, পাকা েপয়ারা, দই, ছানা, দুধ, িডম, টাটকা শাকসবিজ
ইত্যািদ েবিশ কের েখেত হেব।
ভােলা গান, অবসের পছন্েদর কােজ আস্েত আস্েত মন খারাপ কািটেয় ওঠা
সম্ভব। জীবেন সুস্থ ও তরতাজা থাকেত মানিসকভােব সেতজ থাকাটাও েয

জরুির।
জীবেন
অবসাদ
থাকেবই।
নানা
ওঠাপড়া
িনেয়ই
জীবন।
স্ট্েরস
মাত্রািতিরক্ত হেল শরীের অ্যাড্িরনািলন গ্রন্িথ েথেক এক ধরেনর
হরেমান েবর হয়, যা শরীের টক্িসন ছড়ায়। শরীর বুিড়েয় যাওয়ার
ক্েষত্ের এই হরেমান অেনকাংেশ দায়ী। তাই সর্বদা ইিতবাচক থাকেত
হেব। জীবেনর সুন্দর অিভজ্ঞতাগুিলর স্মৃিত অবসাদ কািটেয় উঠেত
সাহায্য কের।
এইচএন/েজআইএম

ঘুেমর
আেগ
করেবন-

রূপচর্চা

িকভােব

যােদর ত্বক ৈতলাক্ত ও ব্রণ আেছ, তারা প্যাক ধুেয় েফেল
মেয়শ্চারাইজােরর বদেল ব্যবহার করুন অ্যাসট্িরনেজন্ট। ঘেরায়া
অ্যাসট্িরনেজন্ট হেলা েগালাপজল ও শশার রস। শশার রস কের বরফ
জমােনার পাত্ের েরেখ আইস-িকউব কের িনেত পােরন। প্রিত রােত রস
বানােনার ঝােমলায় না িগেয় একিট িকউব মুেখ ঘেষ িনন।
সমপিরমােণ পুিদনা পাতা ও িনমপাতা েবেট শুধু ব্রণ ও দােগর উপর
লািগেয় ঘুমান। সকােল উেঠ ধুেয় েফলুন। পুিদনা পাতা ব্যবহার করেত
পােরন েফসপ্যােকও। ব্রেণর জন্য ভীষণ উপকারী।
েচােখর ডার্ক সার্েকল কমােত ঘুমােনার আেগ কুরােনা শশা বা আলু
ঠান্ডা হেল ভােলা বা ঠান্ডা িট-ব্যাগ েচােখর উপর িদেয় রাখুন ১০১৫ িমিনট।
রােত পা প্রথেম সাবান িদেয় পিরষ্কার কের, ২ েটিবল চামচ কুসুম গরম
অিলভ অেয়ল+১ চা চামচ লবেণর িমশ্রণ ৈতির কের েসটা পােয় ভােলা কের
মাসাজ করুন। এেত মৃতেকাষ ঝের যােব, েগাড়ািল নরম হেব, রক্ত চলাচল
ভােলা হেব। ধুেয় েলাশন লািগেয় শুেয় পড়ুন। হােতর যত্নও িনেত পােরন
একইভােব।

বড় চুল হেল, ঘুমােনার আেগ েবিণ কের িনন। তােত চুল সারা রাত ঘষা
খােব না। েছাট চুল হেল েখালা েরেখ শুেলও অসুিবধা েনই। েতল মাসাজ
কের শুেল ঘুম ভােলা হেব।
নখ েফেট বা েভেঙ যাওয়ার সমস্যা কমােত ঘুমােনার আেগ হাত-পােয়র নেখ
জলপাই েতল (অিলভ অেয়ল) ম্যাসাজ কের িনন। সারা রাত নখ আর্দ্রতা
পােব।
নরম েগালািপ েঠাঁট েপেত প্রিত রােত ভ্যাসিলেনর সঙ্েগ অল্প লবণ
িমিশেয় েঠাঁেট ম্যাসাজ কের ধুেয় িনন। এেত েঠাঁেটর মৃত েকাষ ঝের
উজ্জ্বলতা আসেব।
কখনই েমকআপ না মুেছ ঘুমােত যাওয়া উিচত নয়। েমকআপ যখনই করুন, মুখ
পিরষ্কার করেত হেব তা না হেল ত্বেকর ক্ষিত হেব।
িনয়িমত পািন খাওয়ার অভ্যাস গেড় তুলুন। েপট পিরষ্কার রাখার জন্যও
পািন অত্যন্ত প্রেয়াজনীয়।
এইচএন/আরআইিপ

প্রিতিদেনর রূপচর্চায় িকছু ভুল
অভ্যাস

ত্বেকর যত্েন প্রেয়াজনীয় রূপচর্চার িবকল্প েনই। িকন্তু েসই
রূপচর্চা সিঠক উপােয় না হেল উপকার েতা হয়ই না, বরং তা ত্বেকর
জন্য ক্ষিতর কারণ হেয় দাঁড়ায়। তাই চলুন েজেন েনই কী েসই ভুল
অভ্যাস যার কারেণ ত্বেকর ক্ষিত হয়মুখ েধায়ার জন্য েকউই হাত পিরষ্কার কের েনন না। অেনেকই ভােবন মুখ
েধায়ার সােথ হাতও পিরষ্কার হেয় যায়। িকন্তু আপনার হােত েয জীবাণু
রেয়েছ তা প্রথেমই ত্বেক চেল যায় এবং সমস্যার সৃষ্িট কের। তাই আেগ

হাত ধুেয় িনন।

অেনেকই শুকেনা ত্বেক ক্িলনজার ব্যবহার কের ত্বক ধুেয় থােকন এেত
ত্বেকর অেনক ক্ষিত হয়। প্রথেম ত্বক পািন িদেয় িভিজেয় তারপর ত্বেক
ক্িলনজার ব্যবহার করুন।
অেনক সময় নানা েফসমাস্ক বা উপটান ব্যবহােরর পর তা ঠান্ডা বা গরম
পািন িদেয় ধুেয় েফলার িনর্েদশ েদয়া থােক। তখন আমরা সিঠক
তাপমাত্রার পািন ব্যবহার করেত অেনক বড় ভুল কের থািক। খুব ঠান্ডা
বা েবশ গরম পািন িদেয় ত্বক েধায়া উিচত নয়।
স্ক্রািবং ত্বেকর জন্য অেনক েবিশ জরুির। এেত কের ত্বেকর মরা
চামড়া দূর হয় এবং গভীের জেম থাকা ময়লা দূর হয়।অেনেক েবিশ সময় ধের
ত্বক স্ক্রাব কেরন যা অেনক ক্ষিতকর। স্ক্রাবার িদেয় মুেখর ত্বক
১/২ িমিনেটর েবিশ স্ক্রাব করা এেকবােরই উিচৎ নয়। কারণ এর েবিশ
সময় ধের স্ক্রাব করেল ত্বেকর স্থায়ী ক্ষিত হয়।

েযেকােনা একিট েতায়ােল িদেয় মুখ েমাছা েমােটও ত্বেকর জন্য
স্বাস্থ্যকর নয়। মুখ েমাছার েতায়ােল অবশ্যই আলাদা কের রাখেবন। তা
না হেল ত্বেক ইনেফকশেনর সম্ভাবনা থােক।
ত্বক কখেনাই েতায়ােল বা কাপড় িদেয় ঘেষ মুছেবন না। এেত ত্বেকর
িটস্যুর মারাত্মক ক্ষিত হয়। েতায়ােল বা কাপড় েচেপ ধের শুধুমাত্র
ত্বক েথেক পািন শুেষ িনন।
এইচএন/েজআইএম

ত্বক সুন্দর রােখ মসুর ডাল

ত্বেকর যত্ন মসুর ডােলর ব্যবহােরর কথা অেনেকই জােনন। মসুর ডােল
উপস্িথত
প্েরািটন,
অ্যান্িটঅক্িসেডন্ট,
কার্েবাহাইড্েরড,
ডায়াটাির ফাইবার, ওেমগা থ্ির ফ্যািট অ্যািসড, িভটািমন এ, িস,ই,
েক এবং িথেয়িমন নানাভােব শরীেরর উপকাের েলেগ থােক। পাশাপািশ
ত্বেকর ক্ষিতকর উপাদান েবর কের িদেয় ত্বকেক সুন্দর কের তুলেতও
িবেশষ ভূিমকা পালন কের থােক। িনয়িমত মসুর ডাল িদেয় বানােনা
নানারকম েফস মাস্ক মুেখ লাগােত শুরু করেল ত্বেক প্েরািটেনর ঘাটিত
দূর হয়। ফেল ত্বেকর বয়স কমেত শুরু কের। েসই সঙ্েগ ত্বক উজ্জ্বল
হেয় উঠেতও সময় লােগ না।
আরও পড়ুন:

েসৗন্দর্য বাড়ােত বাদােমর েফসপ্যাক

অল্প
সমেয়
ত্বক
উজ্জ্বল
এবং
প্রাণবন্ত করেত চাইেল মুসুর ডালেক
কােজ লাগান। এক্েষত্ের ৫০ গ্রাম
মুসুর ডালেক সারা রাত পািনেত িভিজেয়
রাখেত হেব। পরিদন সকােল উেঠ জলটা
েছঁেক িনেয় ডালটা েবেট িনেত হেব।
তারপর ডােলর েপস্টিটর সঙ্েগ ১ চামচ
কাঁচা দুধ এবং পিরমাণ মেতা বাদাম েতল
িমিশেয় িনেত হেব। তারপর েপস্টিট
ভােলা কের মুেখ লািগেয় কম কের ১৫-২০
িমিনট অেপক্ষা করেত হেব। এরপর উষ্ণ
গরম পািন িদেয় ধুেয় েফলেত হেব।
প্রথেম
েমশােত
উপাদান
পর মুখ

১ চা চামচ মসুর ডাল পাউডােরর সঙ্েগ সম পিরমাণ েবসন এবং দই
হেব। সঙ্েগ েযাগ করেত পােরন অল্প কের হলুদও। এবার সবকিট
ভােলা কের িমিশেয় মুেখ লাগােত হেব। িকছু সময় অেপক্ষা করার
ধুেয় িনেত হেব।

এক চামচ মুসুর ডােলর পাউডােরর সঙ্েগ ২ চামচ দুধ, অল্প পিরমােণ

হলুদ এবং ৩ েফাঁটা নারেকল েতল িমিশেয় একটা েপস্ট বািনেয় িনেত
হেব। তারপর িমশ্রণিট সারা মুেখ লািগেয় কেয়ক িমিনট অেপক্ষা করেত
হেব। সময় হেয় েগেল ভােলা কের ধুেয় ফলেত হেব। এিট ত্বক পিরষ্কাের
েবশ কার্যকরী।
প্রথেম ১ চা চামচ মসুর ডাল পাউডােরর সঙ্েগ ১ চা চামচ মধু েমশােত
হেব। এরপর ভােলা কের দুিট উপাদান িমিশেয় িনেয় িমশ্রণিট মুেখ
লাগােত হেব। ১৫ িমিনট েপস্টিট মুেখ ঘষার পর হালকা গরম পািন িদেয়
ধুেয় িনেত হেব। বিলেরখা দূর করার এিটই সহজ উপায়।

মুেখর অবাঞ্িছত েলাম েথেক িনস্তার েপেত ১ চামচ মসুর ডাল পাউডােরর
সঙ্েগ ১ চামচ চােলর পাউডার িমিশেয় একিট েপস্ট বািনেয় িনেত হেব।
সঙ্েগ েযাগ করেত হেব ১ চামচ দুধ এবং বাদাম েতল। সবকিট উপাদান
েমশােনার পর িমশ্রণিট মুেখ লািগেয় ৫ িমিনট েরেখ িদেত হেব। সময়
হেয় েগেল ধুেয় েফলেত হেব।

ত্বেকর

উপিরঅংেশ

জেম

থাকা

মৃত

েকােষর

স্থর

সিরেয়

ত্বকেক

প্রাণবন্ত কের তুলেত এই েফসপ্যাকিটর েকােনা িবকল্প হয় না বলেলই
চেল। এক্েষত্ের সপ্তােহ দুইবার পিরমাণ মেতা মসুর ডােলর পাউডােরর
সঙ্েগ অল্প কের দুধ িমিশেয় যিদ মুেখ লাগােনা যায়, তাহেল ত্বেকর
েসৗন্দর্য হািরেয় েফলা বা ত্বক বুিড়েয় যাওয়ার মেতা দুশ্িচন্তা
এেকবাের দূের পালায়।
এইচএন/আরআইিপ

টুথেপস্েটই ত্বেকর যত্ন!
টুথেপস্ট কী কােজ লােগ? ভাবেছন এ েকমন েবাকার মেতা প্রশ্ন!
টুথেপস্ট েয দাঁত মাজার কােজ ব্যবহৃত হয় েসেতা সবাই জােন! মজার
ব্যাপার হেলা শুধু দাঁত নয়, ত্বেকর পিরচর্যােতও সমান কার্যকরী এই
টুথেপস্ট! েজেন িনন ত্বেকর িকছু সমস্যার সমাধােন টুথেপস্েটর

ব্যবহার।
টুথেপস্েটর ব্যবহার।

ত্বেকর উজ্জ্বলতা বৃদ্িধ করেত টুথেপস্েটর জুিড় েমলা ভার। বাইের
যাবার আেগ যিদ ত্বেকর যত্ন েনবার জন্য যেথষ্ট সময় না থােক তাহেল
ব্যবহার করুন টুথেপস্ট। সাধারণ েফসওয়ােসর মেতাই টুথেপস্ট ব্যবহার
করুন এবং প্রচুর পিরমােণ পািন িদেয় মুখ ধুেয় েফলুন আর েপেয় যান
উজ্জ্বল ত্বক।
অিতিরক্ত দুশ্িচন্তা, পর্যাপ্ত িবশ্রােমর অভাব, অিনদ্রা ইত্যািদ
কারেণও অকােল ত্বেক বিলেরখা েদখা িদেত পাের। টুথেপস্টেক পািনেত
িমিশেয় পাতলা কের িনন। এবার মুখ, গলায়, ঘােড় এিটর প্রেলপ লাগান।
না শুকােনা পর্যন্ত অেপক্ষা করুন। েপস্ট শুিকেয় েগেল ভােলা কের
ধুেয় েফলুন। সপ্তােহ অন্তত িতনিদন এভােব টুথেপস্ট ব্যবহার করুন।
বিলেরখার সমস্যা অেনকটাই দূর হেয় যােব।

ধুেলা-ময়লা,

দূষণ,

েমকআপ

ইত্যািদর

কারেণ

ত্বেকর

েলামকূপ

বন্ধ

হেয়। ফেল েদখা েদয় ব্ল্যাক েহডস। ব্ল্যাক েহডস-এর পূর্ববর্তী
অবস্থা হেলা েহায়াইট েহডস। এেত েলাপকূেপর িছদ্র বন্ধ হেয় যায়।
েযসব জায়গায় এই েহায়াইট েহডস রেয়েছ েসসব জায়গায় পুরু কের
টুথেপস্েটর প্রেলপ লাগান। শুিকেয় েগেল খুঁেট খুঁেট তুেল েফলুন।
এরপর ভােলা কের মুখ ধুেয় েফলুন। ফলাফল িমলেব চমেক েদওয়ার মেতা।
ব্রেণর সমস্যায়ও টুথেপস্ট দারুণ কার্যকরী। িবেশষ কের ব্যথাযুক্ত
ব্রেণর ক্েষত্ের। রােত ঘুমােনার আেগ ব্রেণর উপর টুথেপস্েটর
প্রেলপ লািগেয় ঘুমােত যান। সকােল উেঠ েদখেবন ব্রেণর েফালা ভাব
অেনক কেম িগেয়েছ আর ব্যথাও অেনক কম।

েসৗন্দর্য
েফসপ্যাক

বাড়ােত

বাদােমর

বাদাম িদেয় বানােনা যায় এমনিকছু েফসপ্যাক, যা িনয়িমত মুেখ লাগােল
স্িকন েটােনর উন্নিত েতা ঘটেবই, েসইসঙ্েগ আরও নানািবধ উপকার
িমলেব। শুধু তাই নয়, দূের থাকা সম্ভব হেব জিটল সব ত্বেকর েরােগর
েথেকও। চলুন েজেন েনই বাদােমর েফসপ্যাক ৈতির ও ব্যবহােরর িনয়মিনয়িমত বাদাম েখেল ও বাদােমর েফসপ্যাক মুেখ মাখেল ত্বেক এমনিকছু
উপাদােনর মাত্রা বৃদ্িধ েপেত শুরু করেব েয ত্বেকর হািরেয় যাওয়া
আর্দ্রতা েতা িফের আসেবই, েসইসঙ্েগ েসৗন্দর্যও বৃদ্িধ পােব েচােখ
পরার মেতা। এই েফসপ্যাকিট বানােত প্রেয়াজন পরেব অল্প পিরমােণ
গুঁেড়া বাদাম, ওটস এবং দুেধর। এই িতনিট উপাদান একসঙ্েগ িমিশেয়
বািনেয় েফলেত হেব একিট েপস্ট। তারপর েসিট মুেখ লািগেয় ১০-১৫
িমিনট অেপক্ষা কের ভােলা কের ধুেয় েফলেত হেব। এইভােব সপ্তােহ ৩-৪
িদন ত্বেকর পিরচর্যা করেলই েদখেবন ফল িমলেত শুরু কেরেছ।

ত্বেকর িসেবিসয়াল গ্ল্যান্ড েথেক যিদ েবিশ মাত্রায় েতল েবর হেত
শুরু কের, তাহেল অিতিরক্ত েতল এবং গরেমর কারেণ মুখ েতা কােলা হেয়
যায়ই, েসইসঙ্েগ ব্রণসহ আরও নানারকম ত্বেকর সমস্যা েদখা েদয়। এমন
সমস্যার সমাধােন একমুেঠা বাদাম গুঁড়া িনেয় সারারাত পািনেত
িভিজেয় রাখেত হেব। পরিদন সকােল উেঠ পািনটুকু েছঁেক িনেয়
পিরমাণমেতা দইেয়র সঙ্েগ িমিশেয় েপস্ট বািনেয় িনন। এবার েসই
েপস্টিট মুেখ লািগেয় ১০-১৫ অেপক্ষা করুন। পেনেরা িমিনট পর হলকা
গরম পািন িদেয় মুখটা ধুেয় েফলেত হেব। এইভােব প্রিতিদন এই েফস
মাস্কিটেক কােজ লােগল অেয়িল ত্বেকর সমস্যা েতা কমেবই, েসই সঙ্গ
স্িকন উজ্জ্বল এবং প্রাণবন্ত হেয় উঠেব।
পিরমাণমেতা মুলতািন মািট িনেয় তার সঙ্েগ বাদাম গুঁড়া এবং
েগালাপজল িমিশেয় একিট েপস্টা বািনেয় িনেত হেব। তারপর েসই েপস্টিট
মুেখ লািগেয় ততক্ষণ থাকেত হেব, যতক্ষণ না েপস্টিট শুিকেয় যাচ্েছ।
এরপর ঠান্ডা পািন িদেয় ধুেয় েফলেত হেব। এইভােব একিদন পরপর ত্বেকর
পিরচর্যা করেল েদখেবন মুেখর সব দাগ িমিলেয় েগেছ।

ফর্সা ত্বক েপেত পিরমাণমেতা চন্দন গুঁড়ার সঙ্েগ বাদাম গুঁড়া
এবং দুধ িমিশেয় বানােনা েপস্ট মুেখ লাগােত শুরু করুন। এেত ত্বেকর
উপিরঅংেশ জেম থাকা মৃত েকােষর স্তর সের যােব। েসইসঙ্েগ ত্বেক
েকালােজেনর উৎপাদন যােব েবেড়। ফেল ত্বক উজ্জ্বল এবং ফর্সা হেয়
উঠেত েদখেবন সময় লাগেব না।
পিরমাণমেতা বাদাম গুঁড়ার সঙ্েগ সম পিরমােণ অিলভ অেয়ল এবং দই
িমিশেয় একটা েপস্ট বািনেয় িনেত হেব। এই িমশ্রণিট িনয়িমত মুেখ
লাগােত শুরু করেল েদখেবন ত্বেকর বয়স কমেব েচােখ পরার মেতা।

মুেখর
ত্বক
রাখার উপায়

দাগহীন

উজ্জ্বল

আমােদর মুেখর ত্বকেক দাগহীন উজ্জ্বল রাখার জন্য কত িকছুই
ব্যাবহার কির িকন্তু এঁর পেরও েচােখর িনেছর কােলা দাগ, ব্রণ,
েমছতার দাগ েকানিকছুই িপছু ছাড়েত চায়না । েচােখ কািল, ব্রণ বা
েমস্তার দাগ, ব্ল্যাকেহডস জেম যাওয়াসহ নানা কারেণ মুেখর েকােনা
েকােনা অংেশর রং পিরবর্িতত হেত েদখা যায়। পুেরা মুেখর ত্বক
দাগহীন উজ্জ্বল রাখেত কীভােব রূপচর্চা করেত পােরন তা েজেন িনন
মুেখ ব্রেণর কােলা দাগ দূর করেত:
১। কাঁচা ব্রেণ সমপিরমাণ লবঙ্গ, তুলসীপাতা, িনমপাতা, পুিদনাপাতা
একসঙ্েগ েপস্ট কের িকছুক্ষণ লািগেয় রাখেল েসখােন দাগ হেব না।
২। শুষ্ক ত্বেকর ব্রেণর দাগ দূর করেত লবঙ্গ েতল খুব উপকারী।
৩। ব্রণ শুিকেয় যাওয়ার পর মুেখ িচিন আর দারুিচিন বাটা একসঙ্েগ
েপস্ট কের লাগােত পােরন। লবঙ্গ বা দারুিচিন ত্বেক লাগােনার পর
একটু জ্বালা করেব, এেত েকােনা ক্ষিত েনই।
েচােখর কািল দূর করেত:
১। শসা বা আলু েছঁেচ েচােখর ওপর ২০ িমিনট েরেখ িদন। ব্যবহৃত িট
ব্যাগ িকছুক্ষণ েচােখর ওপর েরেখ িদেলও কােজ েদেব।

২। বাঁধাকিপ েসদ্ধ কের তার েপস্টও েচােখ লািগেয় রাখেত পােরন।
৩। েপস্তাবাদাম বাটার সঙ্েগ অল্প মধু লািগেয় ব্যবহার করেলও
েচােখর কািল দূর হয়।
৪। করলা হালকা েছঁেচ েচােখর ওপর িদেয় রাখেত পােরন।

দাগহীন উজ্জ্বল ত্বক
েমস্তার দাগ দূর করেত:
১। অ্যােলােভরা েজল েবর কের ১৫ িমিনট মুেখ লািগেয় রাখেত পােরন।
২। তালমাখনা অথবা ইসবগুেলর ভুিষ িকছুক্ষণ িভিজেয় রাখুন। থকথেক
হেয় যাওয়ার পর মুেখ ১৫-২০ িমিনট লািগেয় রাখেত পােরন।
ব্ল্যাক েহডস দূর করেত:
১। েপালাওেয়র চাল ও মুগ ডাল আধা ভাঙা কের তার সঙ্েগ মধু িমিশেয়
প্যাক ৈতির করুন। এিট ১০-১৫ িমিনট মুেখ লািগেয় রাখার পর েযসব
জায়গায় ব্ল্যাক েহডস েবিশ, েসখােন হালকা ঘেষ ঘেষ তুেল েফলুন।
২। সুিজ হালকা েভেজ িনেয় তার সঙ্েগ টকদই ও মধু িমিশেয় ব্যবহার
করা েযেত পাের।
৩। িডেমর সাদা অংশ ও েবিকং েসাডার িমশ্রণ মুেখ িকছুক্ষণ লািগেয়
রাখার পর িটস্যু েপপার িদেয় চাপ িদেলও ব্ল্যাক েহডস সহেজ উেঠ
আেস।
৪। েলবুর রস আর িচিন জ্বাল িদেয় ঠান্ডা করার পর এই িমশ্রণ িদেয়
স্ক্রািবং কের িনন। এরপর পিরষ্কার পাতলা কাপড় িদেয় মুেখ হালকা
চাপ িদেয় ব্ল্যাক েহডস তুেল িনেত পােরন।
েরােদ েপাড়া ভাব দূর করেত:
১। টেমেটার রস এবং মধু েরােদ েপাড়া ভাব দূর কের।
২। গাজর, মধু এবং েবিকং পাউডােরর িমশ্রণও কার্যকরী।
৩। শুষ্ক ত্বেক িতেলর েতল ভােলাভােব িকছুক্ষণ মািলশ কের েফসওয়াশ
িদেয় ধুেয় েফলুন, হািরেয় যাওয়া উজ্জ্বলতা িফের আসেব।

ত্বক
ফর্সা
েফসপ্যাক

করেত

আমলিকর

আমলিকেত থাকা উপকারী ফ্যাট, িভটািমন এ, িস, িড, ই, েক, িব ১২ এবং
ক্যালিসয়াম ত্বেকর পুষ্িটর ঘাটিত দূর কের। এেত উপস্িথত আয়রন,
ম্যাগেনিসয়াম, ফসফরাস এবং পটািসয়ামও নানাভােব ত্বেকর পিরচর্যা
কের থােক। িনয়িমত কাঁচা আমলিক েখেল অল্পিদেনই ত্বক সুন্দর হেয়
ওেঠ। েসইসঙ্েগ আমলিকর েফসপ্যাকও আমােদর ত্বেকর পিরচর্যায়
দারুণভােব কাজ কের।
পিরচর্যায় দারুণভােব কাজ কের।

ত্বেকর েসৗন্দর্য ধের রাখেত ব্যবহার করেত পােরন অ্যােভাকােডা এবং
আমলিকর েফসপ্যাক। এেত অ্যান্িটঅক্িসেডন্টসহ আরও সব উপকারী উপাদান
থােক। বিলেরখা কমােনার মাধ্যেম ত্বেকর বয়স কমােত এই েফসপ্যাকিট
েবশ কার্যকরী। প্যাকিট ৈতির করেত চাইেল ২ চামচ আমলা পাউডার িনেয়
তার সঙ্েগ ২ চামচ অ্যােভাকােডা িনেয় ভােলা কের িমিশেয় িনেত হেব।
েমশােত হেব অল্প পিরমােণ দইও। এরপর সবকিট উপাদান ভােলা কের
িমিশেয় িনেয় েসিট মুেখ লািগেয় িকছু সময় অেপক্ষা করেত হেব। সময়
হেয় েগেল হালকা গরম পািন িদেয় ধুেয় েফলেত হেব
ত্বেকর গভীের লুিকেয় থাকা ময়লােক পিরষ্কার করেত ব্যবহার করুন চান
আমলিক, দই এবং মধুর েফসপ্যাক। এেত ত্বক েতা পিরষ্কার হয়ই,
েসইসঙ্েগ ত্বক হেয় ওেঠ েকামল এবং প্রাণবন্ত। এক্েষত্ের ২ চামচ
আমলা পাউডােরর সঙ্েগ পিরমাণমেতা গরম পািন েমশােত হেব। এরপর তােত
১ চামচ মধু এবং দই িমিশেয় সবকিট উপাদানেক ভােলা কের নািড়েয় িনেত
হেব। এবার েপস্টিট মুেখ লািগেয় ১০-২০ িমিনট অেপক্ষা করেত হেব।
এবার পিরষ্কার পািনেত ধুেয় িনন। ত্বক সুন্দর হেবই!
ত্বকেক ফর্সা কের তুলেত আমলিক ও েপঁেপর েফসপ্যাক ব্যবহার করেত
পােরন। েসজন্য ২ চামচ আমলা গুঁড়ার সঙ্েগ পিরমাণমেতা গরম পািন
িমিশেয় েপস্ট বািনেয় িনেত হেব। এরপর তােত ২ চামচ েপঁেপ েমশােত
হেব। এবার েপস্টিট মুেখ লািগেয় ৩০ িমিনট অেপক্ষা করেত হেব। তারপর

পিরষ্কার পািনেত ধুেয় েফলেত হেব।

