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ખીલ મેલા�મા પીગમે�ટ�શન

ખીલ � ંુછે ?

ખીલ �વચાની એક �કારની સમ�યા છે �મા ં�વચા પર ખાસ કર�ને 

ચહર� ા પર ચેપ��ત તૈલીય �િંથને કારણે લાલ ફો�લીઓ ઉપસી આવ ે

છે. મોટ� ભાગે �કશોરાવ�થામા ંક� �વુાનોમા ંઆ ખાસ જોવા મળે છે. 

�વુકો ક� �વુતીઓ માટ� ખીલ એ �બૂ જ �ચ�તા ઉપ�વનાર� 

પ�ર��થિત છે ક�મક� તે તમારા ચહર� ાની �દંુરતામા ંબાધક બને છે.  

પરં� ુસાર� વાત એ છે ક� યો�ય સારવાર લેવાથી ખીલની સમ�યાથી 

�ટકારો મળ� શક� છે.

ખીલ કયા ંથાય છે ?

ચહર� ા | ગળા | છાતી | પીઠ | ખભા | હાથના ઉપરના ભાગમાં

 

ખીલ શાને કારણે થાય છે ?
ૂબે�ટ��રયા, હોમ�ન, ��ષણ

ુખીલ થવા� ંુખ�ં કારણ હ� �ણી શકા� ંુનથી. પરં� ુતણાવ �વા 

પ�રબળો તેને ઉ��ેત કર� શક� છે. 

� ંુકર�ુ

- �બૂ પાણી પીઓ
ૂ- બદલાતી ઋ� ુઅને ��ષણ    

સામે �વચાની �રુ�ા કરો

� ંુન કર�ુ

- ફ�િસયલ ન કરાવો
- સા� ુક� ��બ ન કરો
- ખજંવાળ�,ુ ખોતર� ુનહ�
- ખીલને દબાવો નહ�

મેલા�મા એક સામા�ય સમ�યા છે �ને કારણે ચહર� ા પર બદામી થી 

�ખૂરા બદામી ધ�બા થાય છે.

મેલા�મા કયા ંથાય છે ?

ગાલ | નાક | કપાળ | દાઢ� 

મેલા�મા શનેા કારણે થાય છે ?

ગભ�િનરોધક ગોળ�ઓ | તણાવ | હોમ�ન | �યૂ��કાશ 

� ંુકર�ુ

- સન���નનો ઉપયોગ કરો
- રોજ�દ� �વચાની દ�ખભાળ  

આવ�યક છે

� ંુન કર�ુ

- �લીચ ન કરાવો

�યાર� મેલાનીન નામક �ક�ન પીગમે�ટના વ� ુપડતા ઉ�પાદનથી 

�વચાનો કોઈ ભાગ અિતશય ઘરેો બની �ય છે તેને પીગમે�ટ�શન 

કહવ� ામા ંઆવ ેછે.  તે સામા�ય છે અને તે કોઈ �ચ�તાજનક બાબત નથી 

ુપરં� ુ બેશક તેના કારણે તમા�ં સ�દય� ઝખંવાઈ શક� છે આથી 

પીગમે�ટ�શનનો ઈલાજ કરવો જ�ર� છે.

 

પીગમે�ટ�શન �ા ંથાય છે ?

ગાલ | ચહર� ો | �ખોની નીચે | ગ�ં | પીઠ

 

પીગમે�ટ�શન શનેા કારણે થાય છે ?

હોમ�ન | અ��ાવાયોલેટ �કરણો |દાઝવાથી | તણાવ અને અસ�ં�ુલત 

આહાર

� ંુકર�ુ

- યો�ય SPF સાથ�ે  ંુ
સન���ન લગાવો

� ંુન કર�ુ

- ચહર� ાને ઘસો નહ�
- વ�ેસ ક� �લીચ ન કરાવો
- વ� ુપડતા �યૂ��કાશમા ં

જવા� ંુટાળો


