
எல்லாருக்குமே அழகலாக இருக்க மேண்டும் என்று ஆசைதலான். முன்பு, 
ஏமதமதலா கிரீம்கசைப் பயன்படுத்தி ேநத நிச்ேலாறி, இயறசக, ஆரகலானிக் 
அழகுப் பபலாருடகசைப் பயன்படுத்த மேண்டும் என்்ற விழிப்பு உணரவு 
ேநதுவிட்டது. ஆனலால, மதரநபதடுத்துப் பயன்படுத்தும் அழகுைலாதனப் பபலாருடகள் 
உண்சேயில இயறசகயலானதுதலானலா என்பதுதலான் ைநமதகேலாக இருக்கி்றது. சி் 
தினஙகளுக்கு முன்பு, ஒரு பபண் என்னி்டம் ேநதிருநதலார. “மபலான ேலாரம் பலார்ர்  
பெரபல பிளீச்சிங பையமதன். க ண்ணுக்குக் கீழ் சிேப்புத் திடடுக்கள் (மபடைஸ்) 
ேலாதிரி ேநதிருக்கு. மூணு நலாைலாகியும் ைரியலாகச்” என்்றலார. 

‘பிளீச்சிங பையதமபலாது, மூலிசக ேலாைசன இருநததலா?’ என்்றதறகு, ‘ச்ட்டலா 
அமேலானியலா பநடி அடித்தது’ என்்றலார. மூலிசகப் பபலாருடகளில எப்படி அமேலானியலா 
ேலாச்ட அடிக்கும்? இன்று பெரபல என்்ற பபயசரப் பயன்படுத்தி நிச்றய 
கலாஸ்பேடிக்ஸ் ேருகின்்றன. பெரபல என்்றலாம், எநதப் பக்கவிசைவும் இருக்கலாது 
என ேக்களும் நம்பி ேலாஙகுகின்்றனர. பெரபல என்்ற பபயரில ேரும் கிரீம், 
மைலாப்பு, ஷலாம்புகளில, 30 - 40 ைதவிகிதம்தலான் மூலிசக க்நது இருக்கும். மீதி 
70 ைதவிகிதம் பகமிக்கலஸ்தலான். 30 ைதவிகிதத்தினலால ேரும் நன்சேசயவி்ட, 
70 ைதவிகித பகமிக்கலஸினலால ேருகி்ற பலாதிப்புகள் தலான் அதிகம். முடிநதேசர 
வீடடிம்மய ரைலாயனம் இல்லாத, இயறசக முச்றயில பையயப்படும் அழகுப் 
பரலாேரிப்புக்கசைச் பையதுபகலாள்ேது நல்து. வீடடிம்மய இயறசக முச்றயில 
முக அழசக மேம்படுத்தும் இநத 7 ேழிகள்  அதற்கேற்ப உடலைப் 
்பராமரிககேவும் உஙகள் அழகுக்கு அச்ைலாரேலாக இருக்கும்!     

ைருேம் சுத்தம் (க்பைன்சிங)
அழுக்கை நீககைகாமல் சருமத்தை அழகுப்படுததை முடியகாது. 

எலுமிச்சச சகாற்றில் தைண்ணீர்விட்டு ்பஞ்சினகால், முகைத்தை 
நன்காகைத து்ைததுஎடுஙகைள். அழுககு ப்பரும்பகாலும பநற்றி, 
மூககு இடுககுப்பகுதி அதிகைம ்பைரும. மூலி்கை்ய ்பயன்படுததை 
விருமபு்பவர்கைள், மஞ்சட்டி ஒரு டைபிள்ஸ்பூன எடுதது 200 மி.லி 
நீ்ை பகைகாதிககை்வதது வடிகைட்டுஙகைள். இ்தைகபகைகாண்டு முகைத்தைத 
து்ைககைலகாம. பசனசிடிவ் ஸ்கின உள்்ளவர்கைள் மஞ்சட்டிககு 
்பதில், நனனகாரி அல்லது பவட்டிடவரில் இதுட்பகால் தையகாரிதது 
முகைததில் தைைவி மசகாஜ் பசயய சருமம சுததைமகாகும.

இ்றநத பைலகசை நீக்கும் (ஸ்க்ரப்)
டதைகாலில் ்பதிந்திருககும அழுககுகை்்ளயும இ்ந்தை பசல்கை்்ளயும 

நீககும மு்் இது. எலுமிச்ச, ஆைஞ்சு, சகாததுககுடி, மகாது்்ள 
்பழத டதைகால்கை்்ள கைகாய்வதது ப்பகாடிததுகபகைகாள்்ள டவண்டும. 
இந்தை ்பழதடதைகால்கை்்ளத தைனியகாகைவும அ்ைததுப ்பயன்படுததைலகாம. 
சம அ்ளவு ்பழத டதைகாலுைன கிசசலிக கிழஙகுப ப்பகாடி டசர்தது, 
டைகாஸ் வகாட்ைர் கைலந்து, ட்பஸ்ட் ட்பகால ஆககை டவண்டும. இ்தை, 
முகைம முழுவதும தைைவி,   ஐந்து நிமிைஙகைளுககு மசகாஜ் பசயய 
டவண்டும. கைருவ்்ளயம இருப்பவர்கைள், இ்தை மகாதைம ஒரு மு்் 
பசயய நல்ல ்பலன கி்ைககும.  

 ே்றடசிசயப் மபலாக்கும் ஆயில ேைலாஜ் 
சந்திைடசகைர் ்தைலம, லகாக ஷகாதி ்தைலம, ஏலகாதி ்தைலம, 

குஙகுமகாதி ்தைலம என ஆயுர்டவதை கை்ைகைளில் கி்ைககும 
மூலி்கைகை்்ளக கைலந்து கைகாயசசப்பட்ை எண்பணெ்யகபகைகாண்டு 
முகைததுககு ஆயில் மசகாஜ் பசயய டவண்டும. நல்பலண்பணெயும 
நல்ல ்பலன தைரும. தினமும 10 நிமிைஙகைள் இப்படி மசகாஜ் 
பசயதுவந்தைகால், ஒட்டிய கைண்ணெமகூை, உபபும.  கைண்்ணெச 
சுற்றியுள்்ள சுருககைஙகைள் ம்்யும. இ்ள்மயகாகை இருககை ் வககும. 
நின்்படி நகாடம பசயதுபகைகாள்வ்தைவிை ்படுததுகபகைகாண்டு, 
இனபனகாருவர் மசகாஜ் பசயதைகால் எண்பணெய சருமததினுள் நனகு 
ஊடுருவும. டநகாய பதைகாற்று ஏற்்பை வகாயபட்ப இருககைகாது. வ்ண்ை 
சருமத்தை வழுவழுப்பகாககும. ஈைப்பதைத்தைத தைககை்வககும.  ைததை 
ஓட்ைம அதிகைரிககும. ப்பகாலிவுகூடும. முகைததில் கைரு்ம, திட்டுககைள் 
நீஙகும.

 நி்றத்சதக் கூடடும் கஞ்சி சிகிச்சை 
சிவபபு அல்லது கைறுபபுப புட்ைரிசி்ய ை்வ மகாதிரி உ்ைதது, 

கைஞ்சி ட்பகால் கைகாயசசிகபகைகாள்்ள டவண்டும. டகைை்ளகாவில் கி்ைககும 
நவைகா அரிசி்யயும ்பயன்படுததைலகாம. நகாட்டு மருந்துக கை்ைகைளில் 
கி்ைககும மஞ்சிஸ்ைகாதி கைஷகாயததுைன ்பகா்லச டசர்ததுக 
பகைகாதிககை்வககை டவண்டும. கைகாயசசிய கைஞ்சி்ய கைகாைகாத துணியில் 

சிறிய மூட்்ைகை்ளகாகைக கைட்டி, ்பகாலில் பதைகாட்டு முகைததுககு மசகாஜ் 
பசயய டவண்டும.  10  நிமிைஙகைள் பசயதைகால்ட்பகாதும. சருமததின 
இழந்தை ப்பகாலி்வ மீட்டு, நிறுத்தை அதிகைரிககும. டமலும, சருமத 
து்்ளகைள் தி்ககும. வியர்்வ்ய வைவ்ழககும. இதைனகால், பி்ளகாக 
பெட்ஸ், பவகாயிட் பெட்ஸ் இ்ளகி பவளியில் வந்துவிடும. கைறுபபு, 
சிவபபு புட்ைரிசி  வகாஙகைமுடியகாதைவர்கைள், டகைகாது்ம்ய 
டவகை்வதது இடதை ட்பகால் பசயயலகாம.

பபலாலிசே தரும் மதன் ஒத்த்டம் 
எலுமிச்சசசகாற்றுைன இைண்டு மைஙகு டதைன கைலந்து, ்பருததிப 

்பஞ்சில் டதைகாயதது முகைததில் மசகாஜ் பசயய டவண்டும. அல்லது, 
டைகாஸ் வகாட்ை்ை ஐஸ்கைட்டி ட்பகால் தையகார் பசயது, ஒரு துணியில் 
கைட்டி ஒததைைம பகைகாடுககைலகாம. குளிர்ந்தை ஒததைைம பகைகாடுககைக 
பகைகாடுககை சருமத து்்ளகைள் மூடிகபகைகாள்ளும. ஆயுர்டவதைததில் 
டதை்ன ‘டயகாகைவகாகி’ என்பகார்கைள். எந்தை மருந்துைன டதை்ன 
கைலககுகிட்காடமகா, அந்தைப ப்பகாருட்கைளின குணெத்தை டமம்படுததும. 
எலுமிச்சப ்பழததுைன டசருமட்பகாது, இனனும சருமத்தைப 
ப்பகாலிவகாககும. புருவததில் ்பட்ைகாலும கைவ்லப்பை டவண்டியது 
இல்்ல.

ஈரபதத்சத தக்கசேக்கும் ப்ரூட ஃமபஷியல
்வட்ைமின, கைடைகாட்டினகாயட்ஸ் நி்்ந்தை மகாம்பழத்தை 

இைண்டு துண்டுகைள் எடுதது, ்பகால் டசர்தது அ்ைதது முகைததில் 
தைைவி மசகாஜ் பசயயலகாம. ்பப்பகாளி, ஆபபிள் ட்பகான் ச்தைப்பகுதி 
நி்்ந்தை எல்லகா ்பழஙகை்்ளயும ்பயன்படுததைலகாம.  பிளீசசிங 
பசயதைது ட்பகால் இருககை டவண்டும என்பவர்கைள், ்பகாலுககுப ்பதில் 
தையிர் டசர்ததுப ்பயன்படுததைலகாம. முகைததில் ஈைப்பதைம அதிகைரிககும.  
இதைனகால், சருமம அனறு பூததை மலர் ட்பகால் பபைஷஷகாகை இருககும. 
ஐந்து நிமிைஙகைள் மசகாஜ் பசயதுவிட்டு, 10 நிமிைஙகைள் கைழிததுக 
கைழுவலகாம.  இடதை ட்பகால், ஃபபைஷ ்பனனீர் டைகாஜகா, சகாமந்தி 
இதைழகைளுைன டமகார் டசர்தது அ்ைதது ஃபி்ளவர் ஃட்பஷியல் 
பசயயலகாம. 

 இைசே ைருேத்துக்கு ச்டட்டனிங ேலாஸ்க்
முல்தைகானி மட்டியுைன மஞ்சிஸ்ைகா கைஷகாயத்தைச டசர்ததுக 

கைலககை டவண்டும. பிபைஷ்ஷப ்பயன்படுததி, முகைததில் ட்பக 
ட்பகாை டவண்டும.   ்பரு, தைழுமபு இருந்தைகால் பவட்டி டவர் 
கைஷகாயததுைன முல்தைகானி மட்டி ்பவுை்ை டசர்ததுகபகைகாள்்ளலகாம. 
இ்மகைளுககு டமல் இந்தை ட்பக ட்பகாைககூைகாது.  ஏபனனில், 
கைண்்ணெச சுற்றி இருககும டதைகா்ல டமலும இறுககைமகாககிவிடும. 
முட்்ையின மஞ்சள் கைரு பகைகாலகாஜன தைன்மபகைகாண்ைது. 40 
வயதுககு டமல் ைபுள் சின, சுருககைஙகைள் இருந்தைகால் முட்்ையின 
மஞ்சள் கைரு்வப ்பயன்படுததி ஃட்பஸ் ட்பக ட்பகாைலகாம.    

- ரேவதி, ்பைஙகைள்: நிரவதன் 

	ேைலாஜ் பையயும்மபலாது, ேட்டேலாகவும் கீழிருநது மேல மநலாக்கியும் பையய 
மேண்டும். இதனலால, ைருேம் தைரேச்டயலாேல கலாக்க்லாம்.

	கஞ்சி மிதேலான சூடடில இருக்க மேண்டும். மநரடியலாகப் பயன்படுத்தக் 
கூ்டலாது. அதனலாலதலான், சிறிய துணியில கடடி பையயப்படுகி்றது. 

	எநத அழகு விஷயத்சதயும், முகத்துக்கு ேடடும் பையயலாேல கழுத்துக்கும் 
மைரத்மத பையய மேண்டும். அப்மபலாதுதலான், ஒமர ேலாதிரியலாக இருக்கும். 
இலச்பயனில முகம் ஒரு நி்றத்திலும், கழுத்து ஒரு நி்றத்திலும் பதரியும்.


