
 

গরমে ত্বমের যমে েম়েশ্চারাইজামরর গুরুত্ব 

ষড়ঋতুর দেশ বাাংলাদেশ হিদেদব পহরহিত িদলও ববহিক আবিাওয়ার প্রভাদব ঋতু পহরক্রমা 

এখন গ্রীষ্ম, বষ ষা এবাং শীদতই আবদ্ধ। গ্রীস্মঋতুর েময়েীমা দবহশ, এবাং গরদমর েময় ত্বদকর 

হবদশষ যত্ন হনদত িয়। অহতহরক্ত গরম ত্বদক হনদয় আদে অনাকাঙ্ক্ষিত হকছু পহরবতষন। গরম 

তার অস্তিত্ব ত্বদক জানান দেয় অহতহরক্ত দতল, ব্রদের রুদপ। এই ঋতুদত ত্বক িদয় উদে বতলাক্ত 

এবাং িারাদত শুরু কদর  তার লাবেয। তাই ত্বদকর বতলাক্ততা, অহতহরক্ত ব্রন, পরে বড় িদয় 

যাওয়া এবাং  ব্ল্যাক দিডে এড়াদত গরদমর শুরু দেদকই েঠেক মদয়শ্চারাইজার বযবিার অতযন্ত 

জরুরী। 

কেন েম়েশ্চারাইজার জরুরী?  

গ্রীস্ম- বষ ষা – শীত েব ঋতুদতই েকল ধরদনর ত্বদকর জনয মদয়শ্চারাইজার বযবিার করা অতযন্ত 

জরুরী। গরদমর েময় অহতহরক্ত বতলাক্ততা েরূ করার জনয আমরা দেে-ওয়াশ বযবিার কহর, যা 

ত্বক দক হকছুটা শুষ্ক কদর দতাদল এবাং প্রদয়াজনীয় দতল দক েহরদয় দেদল। দেে-ওয়াশ  বা 

োবান বযবিাদরর েদল ত্বদকর এই শুষ্কতা েরূ করার জনয প্রদয়াজন মদয়শ্চারাইজার, যা ত্বকদক 

েদতজ কদর তুলদব, ত্বদকর উজ্জ্বলতা বজায় রাদখ এবাং ত্বকদক কদর দতাদল প্রােবন্ত।    



কেভামে েম়েশ্চারাইজার োজ েমর? 

মদয়শ্চারাইজাদরর অনযতম উপাোন িদলা “হিউদমক্ট্যান্ট” যা  আমাদের ত্বদকর উপদরর িদর 

পাহনর েরবারি হনস্তশ্চত কদর। মূলত এঠট ডাহম ষে (ত্বদকর হিতীয় ির) দেদক এহপডাহম ষদে 

(ত্বদকর উপদরর ির) পাহন দটদন এদন ত্বক রাদখ িাইদেদটড। এছাড়াও মদয়শ্চারাইজাদর রদয়দছ 

“ইদমাহলদয়ন্টে”  যা ত্বদকর উপহরভাদগ একঠট প্রহতরক্ষামূলক ির বতহর কদর যা ত্বদকর 

প্রদয়াজনীয় আদ্রতা িাহরদয় যাওয়া দেদক ত্বকদক রক্ষা কদর। 

কোন ধরমনর ত্বমে কেেন েম়েশ্চারাইজার? 

অদনক দক্ষদেই মদয়শ্চারাইজাদরর বযবিার হনদয় আমাদের মাদে একঠট ভুল ধারো কাজ কদর। 

শুষ্ক ত্বদক গ্রীদষ্ম এবাং বতলাক্ত ত্বদক শীতকাদল মদয়শ্চারাইজার বযবিাদরর প্রদয়াজন দনই। হকন্তু 

এই ধারোঠট েমূ্পে ষ ভুল। উভয় ধরদনর ত্বদকই গরম কাদল মদয়শ্চারাইজার বযবিাদরর 

প্রদয়াজনীয়তা রদয়দছ। বাজাদর দজল-দবে্ড এবাং অদয়ল- দবে্ড ২ ধরদনর মদয়শ্চারাইজার 

পাওয়া যায়। বতলাক্ত ত্বদক দজল-দবে্ড এবাং শুষ্ক ত্বদক অদয়ল- দবে্ড মদয়শ্চারাইজার 

বযবিাদরর পরামশ ষ দেয়া িয়। তাই ত্বদকর ধরে আর প্রদয়াজনীয়তা বুদে েঠেক মদয়শ্চারাইজার 

হনব ষািন করদত িদব।   

 

কেভামে আপনার ত্বমের জনয সঠিে েম়েশ্চারাইজার কনে বাচন েরমেন? 

বাাংলাদেদশর প্রোধনী বাজার গরম বা শীত, দবহশরভাগ দমৌেুদম দছদয় যায় দেশী-হবদেশী হবহভন্ন 

ব্রযাদের  মদয়শ্চারাইজার হেদয়। যার দবহশরভাগ উপাোন তাহলকা পয ষাদলািনা করদল দেখা যাদব 

ক্ষহতকর ও মাোহতহরক্ত দকহমকযাদলর উপহিহত। এছাড়া হবদেশী মদয়শ্চারাইজার অদনক েময় 

আমাদের দেদশর আবিাওয়া এবাং ত্বদকর জনয মানানেই িয় না। 

বাাংলাদেদশর আবিাওয়া এবাং ত্বদকর প্রদয়াজনীয়তা যািাই-বাছাই কদর উন্নত ও মানেম্মত 

উপাোন ও উৎপােন প্রস্তক্রয়া অনুেরে কদর পাদপ ষল দকয়ার হলহমদটড বাজাদর হনদয় এদেদছ ২ঠট  

মদয়শ্চারাইজার - দেয়াে দলা বুস্ট অদয়ল কদরাল মদয়শ্চারাইজার (বতলাক্ত এবাং হমশ্র ত্বক) 

এবাং দেয়াে দলা- বুস্ট হভটাহমন-ই মদয়শ্চারাইজার (দেনহেঠটভ এবাং শুষ্ক ত্বক)। এই 

মদয়শ্চারাইজার েুইঠট দবশ লাইট ওদয়ট িওয়ায় গরদমর দমৌেুদম ত্বকদক অহতহরক্ত দতলদতদল 

ভাব দেদক মুক্ত রাখার পাশাপাহশ ত্বদক প্রদয়াজনীয় মদয়শ্চার ও িাইদেশন প্রোন কদর। 


