
Article in Dr.Vikatan Issue Dt.1.10.14 

 

அழகா இருங்க... அலர்ட்டா இருங்க!  
டாக்டர் ஆர்.கீர்த்தனா 

இப்பொது பெட்டிக்கடட முதல் பெகா ொல் வடை அழகுப் பொருட்களின் 
அணிவகுப்புதான். நிறத்துக்கு சிகப்ெழகு க்ரீம், ெருடவப் பொக்க ஆன்டிபசப்டிக் 
கிரீம், கரும்புள்ளி ெடறய ஃபெஸ்பெக், முகம் கழுவ ஃபெஸ்வாஷ், பவயிலுக்கு 
சன்ஸ்கிரீன் என்று தடை முதல் கால் வடை ெயன்ெடுத்த ஆயிைக்கணக்கில் 
அழகு சாதனப் பொருட்கள் பகாட்டிக் கிடக்கின்றன. இவற்றில் எடதத் 
பதர்ந்பதடுப்ெது என்று ெைருக்கும் குழப்ெம் பவறு. ஆனால், அத்தடனயும் 
ைசாயனங்கள் கைந்தடவ என்ெதால், அழபகாடு ஆெத்தும் பசர்ந்து வரும் என்ெதுதான் நம்டெ 
அச்சுறுத்தும் உண்டெ. 

பெரும்ொைான அழகு சாதனப் பொருட்களில் பசாடியம் ைாரில் சல்பெட் Sodium Lauryl Sulfate 

(SLS)), தாபைட் (Phthalate), ொைெின் (Paraben) ெற்றும் ட்டைக்பளாஸின் பொன்ற அொயகைொன 
ைசாயனங்கள் பசர்க்கப்ெடுகின்றன' என்று எச்சரிக்கிறார் பசன்டனடயச் பசர்ந்த அக்குெங்க்சர், 

பயாகா ெற்றும் இயற்டக ெருத்துவ நிபுணர் ஆர். கீர்த்தனா. 

அழகு சாதனப் பொருட்களில் உள்ள ைசாயனம் பெதுவாக நம் சருெத்தினுள் ஊடுருவி, உடைின் 
பவவ்பவறு உறுப்புக்களில் ெிைச்டனடய உண்டாக்கும். கல்லீைல், சிறுநீைகம் பொன்ற 
உறுப்புகளில் ெிைச்டன அல்ைது ஹார்பொன் செச்சீைற்ற தன்டெ ஆகியவற்டற ஏற்ெடுத்தும்் . 
ஆனால், நாம் பவறு ஏபதா காைணங்களால் இந்தப் ொதிப்பு ஏற்ெட்டிருக்கிறது என நிடனப்பொம். 
இந்த வடக நச்சுக்களால், புற்றுபநாய் வருவதற்கும்கூட வாய்ப்பு உள்ளது . 

டிபயாடைன்ட் ெற்றும் சிந்பதடிக் ஷாம்பூகளில் வாசடனக்காகச் பசர்க்கப்ெடும் தாபைட்ஸ், 

நகப்பூச்சுக்களில் பசர்க்கப்ெடும் பென்ஸீன் பொன்றடவ புற்றுபநாய்க்கான வாய்ப்டெ 
அதிகரிக்கக்கூடியடவ. உதட்டுச் சாயத்தில் பசர்க்கப்ெடும் ைசாயனம், சுவாசப் ெிைச்டனடய 
ஏற்ெடுத்தும். சருெப் ெைாெரிப்புக்கான சாதனங்களில் கிருெிகள் அண்டாெல் இருக்க 
பசர்க்கப்ெடும் ட்டைகுபளாஸின், டதைாய்டு சுைப்ெிடயப் ொதிக்கும். அழகுப் பொருட்கள் அதிக 
நாட்கள் பகடாெல் ொதுகாக்க, ொைெின் பசர்க்கப்ெடுகிறது. இது, நம் உடைில் அைர்ஜிடய 
ஏற்ெடுத்தக்கூடியது. 

ஆன்ட்டி ஏஜிங் கிரீடெத் தடவும்பொது, முகம் பொைிவாகத் பதரியும். ஆனால், பகாஞ்ச 
பநைத்திபைபய முகத்டத வறண்டுபொகச் பசய்துவிடும். கண்களில் பொடும் ெஸ்காைாவினால் 
கண் எரிச்சல், கண் இடெகளின் முடி உதிர்தல் பொன்றடவயுடன், ொக்டீரியா பதாற்றும் 
உண்டாக வாய்ப்பு உண்டு. 

ெல் ெஞ்சளாக இருந்தால், அதற்கு ொலீஷ் பொடுவடத விட்டுவிட்டு, பெருங்குடடைச் சுத்தம் 
பசய்தால் பொதும். கல்லீைல் சரியில்டை எனில், உணவில் இருக்கும் எண்பணடயச் பசரிக்க 
முடியாெல், சருெத்தின் வழியாக எண்பணய் பவளிபயறும். முகத்டத ஃபெஸ்வாஷ் பொட்டுக் 



கழுவுவடதவிட, கல்லீைடைச் சரிபசய்தால் பொதும். எண்பணய் இல்ைாத, சுைெொகச் 
பசரிக்கக்கூடிய உணவு 

கடளச் சாப்ெிட பவண்டும். பெலும், முகத்தில் கரும்புள்ளிகள், கருவடளயம் பதான்றுவதற்கும் 
நீரின் அளவு குடறவபத காைணம். சருெம் ஈைத்தன்டெயுடன் இருக்க, ொய்ஸ்ச்சடைசர் க்ரீம் 
ெயன்ெடுத்துவடதவிட, அடிக்கடி முகத்தில் தண்ணடீைத் பதளித்துக் பகாள்ளைாம். ென 
உடளச்சைால் முகத்தில் சுருக்கம் வைைாம். அதற்கு, க்ரீம்கடளத் தடவாெல், நட்ஸ் 
எடுத்துக்பகாள்ளுதல், பயாகா, ெிைாணாயாெம் பொன்றவற்டற பெற்பகாள்ளைாம். 

இைவு 11 ெணி முதல் அதிகாடை 2 ெணி வடையிைான பநைத்தில்தான், கல்லீைலும் 
ெித்தப்டெயும் நன்கு பவடை பசய்து, உடைில் இருக்கும் நச்சுக்கடள பவளிபயற்றும். சரியான 
பநைத்தில் தூங்குவது அழகுக்கு அத்தியாவசியத் பதடவ. இளம் பவயில் நம் பெல் ெட்டால், 

ொக்டீரியா பதாற்று ெற்றும் பூஞ்டசத் பதாற்று பொன்றடவ வைாெல் காக்கைாம். 
ஹார்பொன்கள் செச்சீரின்டெயால், பெண்களுக்கு முகத்தில் முடி முடளத்தல் பொன்ற 
ெிைச்டனகள் வரும். பயாகப்ெயிற்சிதான் இதற்கு சிறந்த தீர்வு. பவக்ஸிங், திபைடிங் பதடவபய 
இல்டை. 

அடிக்கடி முகம் ெைைச் சிரித்தால், முகத்தில் சீக்கிைம் சுருக்கங்கள் வைாது. காஸ்பெட்டிக்ஸ் 
பொருட்கள்தான் அழடகக் கூட்டுகிறது என்ெது ெைைது அெிப்ெிைாயொக இருக்கிறது. ஆனால், 

நம் உடல் ஆபைாக்கியொக இருந்தாபை பொதும்... அகத்தின் அழகு முகத்தில் பதரியும்' என்கிற 
டாக்டர் கீர்த்தனா, பசயற்டக அழகு சாதனப் பொருட்களுக்கான ொற்று அழகுப் 
பொருட்கடளயும் ெட்டியல் இடுகிறார். 

அப்புறம் என்ன, அழகா இருங்க... அைர்ட்டா இருங்க! 

ொற்று வழிகள்  

 க்பளன்ஸர்: வறண்ட சருெத்துக்கு, ெயத்த ொவுடன் தயிர் கைந்து முகத்தில் தடவி, 
சிறிதுபநைம் கழித்துக் கழுவைாம். எண்பணய்ப் ெடசயுள்ள சருெத்துக்கு, கடடைொவும் தயிரும் 
பசர்த்து உெபயாகிக்கைாம். ெழக்கூடழ முகத்தில் தடவி டவத்திருந்து கழுவுவதால், முதுடெத் 
பதாற்றத்டதத் தள்ளிப் பொடைாம். எலுெிச்டசச் சாறும் பதன், கஸ்தூரி ெஞ்சள் கைந்த 
கைடவயும் சருெத்டத சுத்தப்ெடுத்தக்கூடியடவ.  

 படானர்: குளிர்ந்த தண்ணபீை நல்ை படானர். அடிக்கடி முகத்தில் பதளித்துக்பகாள்ள 
பவண்டும். துவர்ப்புத்தன்டெ உள்ள க்ரீன் டீ’ சாறில், தண்ணரீ் கைந்து முகம் கழுவைாம். 
எண்பணய்ப் ெடச சருெத்துக்கு, ஃப்பைஷ்ஷான பவள்ளரிக்காடயத் துருவி, தயிரில் பொட்டுக் 
கைந்து முகத்தில் பெக் பொட்டு டவத்திருந்து கழுவைாம். 

  ஃெவுண்படஷன்: அபைாரூட் ொவு, பகாக்பகா ெவுடர், ைவங்க ெவுடர் தைா கால் டீஸ்பூன் 
எடுத்துக் குடழத்து, முகத்தில் பொட்டுக்பகாள்ளைாம். 

 ரூஜ்: கன்னங்கள் சிவப்ொக, பசம்ெருத்திப் பூடவக் காயடவத்து அல்ைது ெடீ்ரூட் 
துருவடைக் காய 



டவத்துப் பொடித்து, அடத பைசாகத் தடவைாம். 

 ைிப்ஸ்டிக்: ெடீ்ரூட் துருவிக் காயடவத்துப் பொடித்து, பவண்பணயுடன் குடழத்து 
உதடுகளில் பூசினால், இயற்டக உதட்டுச் சாயம் ெளெளக்கும். 

 ஐ டைனர், ஐ பஷபடா: ஸ்டெருைினா (ெச்டச நிறம்), கரிசைாங்கண்ணிச் சாறு, பதங்காய் 
எண்பணய் பொன்றடவ, கண்களின் பெலும், கீழும் அழகுபசய்யச் சிறந்தடவ. 

 சன்ஸ்கிரீன்: ொதாம் எண்பணய், ைாஸ்பெர்ரி ெற்றும் ஸ்ட்ைாபெர்ரி விடத எண்பணய்களில் 
எஸ்.ெி.எஃப் (Sun protecting factor) உள்ளது. இந்த எண்பணய்கள் கடடகளில் கிடடக்கின்றன. 
பவயிைில் பசல்வதற்கு முன்பு, சருெத்தில் பைசாகத் தடவிக் பகாள்ளைாம். நல்ை ெைன் 
கிடடக்கும். 

  ெருக்கடளப் பொக்க: இைவில் ெடுக்கும்பொது, கற்பூைத்தில் துளி ென்னரீ் பசர்த்துக் குடழத்து, 

ெருக்களில் பதாட்டு டவத்து, காடையில் கழுவி விடைாம். 

  பவயிைால் ஏற்ெடும் கருடெடயக் குடறக்க: தக்காளி அல்ைது உருடளக்கிழங்கு சாடற 
முகத்தில் தடவி டவத்திருந்து, குளிர்ந்த நீரில் கழுவினால், கருடெ நீங்கிவிடும். தடைப்டெ 
ொற்றவும். தடைப்பு : அழகுசாதனப் பொருட்கள் ெின்பன, ஆெத்து வரும் முன்பன! 

அகத்தின் அழகு முகத்தில்...  

ெல், முடி: உடைில் நீர்த்தன்டெ இல்ைாதடதக் காட்டும். 

நகம், கண்கள்: கல்லீைல் ஆபைாக்கியத்டதக் காட்டும். 

சருெம், சருெ முடி: நுடையைீல் ஆபைாக்கியம். 

உதடுகள்: ெண்ணைீைின் ஆபைாக்கியம் 

வாய், நாக்கு: இதயத்தின் நைடனக் காட்டும் உறுப்புகள். 

 


