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 டாகடர் எஸ்.டி.வெங்கடடஸ்ெரன்

`முல்தானிமட்டியைக் குயைச்சு முகத்தில பூசினதால, பளிச்னு 
இருக்கும்’ என, பதாட்டி யைத்திைத்தில த்தாடங்கி பியூட்டி பதார்லர 
ையை முல்தானி மட்டிக்கு தெம மவுசு!  

‘முல்தானிமட்டினதா எனன?’ எனறு ைதாரிடமதாைது ககளுங்கள். 
‘அது ஒரு பவுடர...’ எனப்ற்கு கமல கைறு எந்த் ்கைலும் 
த்ரிைதாமல விழிபபதாரகள்.  

தெனயன அைசு கைதாகதா மற்றும் இைற்யக மருத்துைக் கலலூரியின 
இயைப கபைதாசிரிைர டதாக்டர எஸ்.டி.தைங்ககடஸ்ைைனிடம் 
முல்தானிமட்டி பற்றி ககட்கடதாம்.

``முல்தானிமட்டி எனபது, ஆற்றுபபடுயககளில இருநது எடுக்கப 
படும் ஒரு ையக மண். ̀முல்தான’ எனபது, பதாகிஸ்்தானில ஆற்கறதாைம் 
இருக்கும் ஒரு ஊர. `மட்டி’ எனறதால மண். இந் மண்ணுக்கும் 
களிமண்ணுக்கும் சிறி்ளவு்தான வித்திைதாெம். இ்ன கைதிபதபைர 
அலுமினிைம் சிலிககட். இந் மண்ணில, மக்னீசிைம், துத்்நதாகம், 
சிலிகதான கபதானற முக்கிைமதான ் தாதுக்கள் உள்ளன.  

பதாயறயில இருநது ைரும் முல்தானிமட்டி, சிறுசிறு கட்டிகளதாக 
இருக்கும். தைள்யள, ் ந் நிறம், மஞெள் எனப ப்ல ைண்ைங்களில 
கியடக்கிறது. அயை தைண்யம நிறத்தில இருபபது்தான ் ைமதானது. 
கமலும், பட்டுப கபதா்ல தமனயமைதாக இல்லதாமல, தகதாஞெம் 
தநருதநருதைன இருக்கும்படி பதாரத்து ைதாங்க கைண்டும்.

முகத்துக்கு நண்பன் 
முல்தானிமட்டி!

பயன்பாடு
முல்தானிமட்டி ,  ஒரு 

க்ளீனிங் ஏதெனட். அந்க் 
க தா ்ல த் தி ல  வீ ட் டு க் கு 
தைள்யள அடிபப்ற்கும், 
ைரைம் தீட்டுை ் ற்கும் இந் 
மண்யை உபகைதாகபபடுத்தி 
இருக்கிறதார கள். நீகைற்று 
நிய்லைங்களில, ்ண்ணீரில 
இருக்கும் ஃபகளதாயைடு 
எ ன னு ம்  க ை தி ப 
தபதாருயள உறிஞசி எடுக்க, 
மு ல ் தா னி  ம ட் டி 
பைனபடுகிறது. 

ெ ரு ம த் ய்  சு த் ் ப 
படுத்்வும், தைளுபபதாக்கவும் 
(பளீச்சிங்), உ்லரந் தெலகயள 
நீ க் கவும்  (ஸ்கிைபபிங் ) , 
எண்தைய் பிசுக்கு மற்றும் 
அழுக்யக உறிஞசி எடுக்கவும் 
முல்தானி மட்டி முக்கிைப 
பங்கு ைகிக்கிறது. இதில 
இருக்கும்  து த் ் ந தா க ம் , 
ெருமத்தில பருக்களதால 
ஏற்படும் கதாைங்கயள ஆற்றும் 
திறன தகதாண்டது. 

ஆனதால, இய் அதிக 
மதாகப கபதாட்டுத் க்ய்த் 
்தாக்லதா, அதிக கநைம் யைத்து 
இருந்தாக்லதா, முக ெருமத்தின 
கமக்ல உள்ள அதிதமன 
யமைதான அடுக்கு (Superfine 
layer), பதாதிக்கபபடும்.

பயன்படுத்தும் முறை
முல்தானிமட்டியை சுத்்மதான பனனீரில 

குயைத்து, ஒரு சிறிை பிைஷதால முகத்தில ்டவி 
யைத்திருநது (க்ய்த்்ல கூடதாது), 10 நிமிடங்கள் 
கழித்து, ் ண்ணீைதால கழுைகைண்டும். பரு பிைச்யன 
உள்ளைரகள், அதிகமதான எண்தைய் சுைபபு 
உள்ளைரகளுக்கு நல்லது.  15 நிமிடங்களுக்கு கமல 
அந் கபக்யக யைத்திருக்கக் கூடதாது.   தைளிகை 
தெலலும் முன, முல்தானிமட்டி கபதாட்டு முகத்ய்ச் 
சுத்்பபடுத்தினதால, முகம் பளீதைன இருக்கும். 

ககதாயடக்கதா்லத்தில முல்தானிமட்டி பைன 
படுத்தும்கபதாது, சி்லருக்கு முகத்தில எரிச்ெல ஏற்ப 
ட்லதாம். அைரகள் முல்தானிமட்டியுடன தூய்யம 
ைதான ெந்னத்தூயளக் க்லநது பூெ்லதாம். எரிச்ெல 
குயறநது, குளுயமைதாக இருக்கும். 

- பிரேமா

மட்டி டிப்ஸ்!  
  கால் கட்டு புதினா இலைகளின் விழுது, 50 வேப்ப இலைகளின் 
விழுது... இேற்றுடன், 2 டீஸ்பூன் முல்்ானிமட்டிலைக் கைந்து, 
முகப ்பருவின் மீது வ்பாட்டு ேந்்ால், ்பருக்கள் விலைவில் மலையும். 
வேம்பு, மிகச் சிைந்் கிருமிநாசினி. புதினா, ்பருலேக் காைச் செய்யும்.  

 முகத்தில் ேரும் கரும்புள்ளி, சேண்புள்ளிப பிைச்லனக்கு, ்பைரும் 
்பாரைலைவை வ்டிப வ்பாகிைாரகள். ்பாரைர கருவிகளால் வநாய்த்ச்ாற்று 
ஏற்்பட்டு, திரும்்பத் திரும்்ப ேை ோய்பபு இருக்கிைது. ஆனால், 
முல்்ானிமட்டியுடன் வேப்ப இலை விழுல்க் கைந்து ்டவி, 
காய்ந்்தும் கழுவி ேந்்ால், இந்்ப பிைச்லனலை அடிவைாடு 
தீரக்கைாம்.

‘மண்’ றெத்தியம்
`காவ்லின்’ (Kaolin) எனப்படும் சீனக் 
களிமண்ணும், முல்்ானிமட்டியின் இைல்ல்பக் 
சகாண்டது்ான். அவைா்பதி மருந்துகலள 
விநிவைாகிக்கும் சமாத்்க் கலடகளில் இல் 
ோஙக முடியும். முன்ச்பல்ைாம் அவைா்பதி 
மருத்துேரகள், கடுலமைான ேயிற்றுபவ்பாக்கு 
சகாண்ட குழந்ல்களுக்கு அலை டீஸ்பூன் 
காவ்லிலன ்ண்ணீரில் கலைத்துக் சகாடுப 
்பாரகள். வ்பதி, உடவன நிற்கும். இபவ்பாது, ்பை 
இடஙகளில் இந்் நலடமுலை இல்லை. 
முல்்ானிமட்டி கிலடக்கா்ேரகள், இந்் சீனக் 
களிமண்லணை ோஙகி, முகத்துக்கு வ்பக் 
வ்பாடைாம்.

 டாக்டர   
  எஸ்.டி.சேஙகவடஸ்ேைன்


