ﺧـﻮاﺗﯿﻦ ﭼـﺮہ دﮬـﻮﺋﯿﮟ ﻣـﺮ اﺣﺘﯿـﺎط
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ
ﻻﮨﻮر)واﺋﺲ آف اﯾﺸﯿﺎ(ﺑﻈﺎﺮ ﭼﺮہ دﮬﻮﻧﺎ ﮐﻮﺋ اﯾﺴﺎ ﻣﺸﻞ ﮐﺎم
ﻧﯿﮟ ﺟﺲ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺳﻮچ ﺑﭽﺎر ﻣﯿﮟ ﭘﮍاﺟﺎﺋﮯ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﺳﺐ ﮨ
ﺧﻮاﺗﯿﻦ اﭘﻨﮯ ﭼﺮے ﮐ ﺻﻔﺎﺋ ﮐﺎ ﺧﺎص ﺧﯿﺎل رﮐﮭﺘ ﯿﮟ اور دن
ﻣﯿﮟ ﮐﺌ ﺑﺎر اﺳﮯ دﮬﻮﺗ ﯿﮟ ﻟﯿﻦ ﮐﭽﮫ ﺑﺎﺗﯿﮟ اﯾﺴ ﯿﮟ ﮐﮧ اﮔﺮ ان
ﮐﺎ ﺧﯿﺎل ﻧﮧ رﮐﮭﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﺟﻠﺪ ﮐﮯ ﺑﺖ ﺳﮯ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﯿﺴﮯ ﮐﮧ
ﺧﺸ ، ﺧﺎرش ﺟﻠﺪ ﮐ ﭼﻨﺎﺋ اور ﻣﺎﺳﻮں وﻏﯿﺮہ ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ ﮨﻮ
ﺳﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﯾﺎں ﭼﺮہ دﮬﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺿﻤﻦ ﻣﯿﮟ ﮐﭽﮫ ﻏﻠﻄﯿﻮں ﮐ
ﻧﺸﺎن دﮨ ﮐ ﺟﺎ رﮨ ﮨﮯ ﺗﺎ ﮐﮧ آپ ان ﺳﮯ ﺑﭻ ﺳﯿﮟ اور اس ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﮫ ﺳﺎﺗﮫ
ان ﻏﻠﻄﯿﻮں ﺳﮯ ﺑﭽﻨﮯ ﮐﮯ ﻃﺮﯾﻘﮯ ﺑﮭ ﺟﺎن ﺳﯿﮟ۔
ﻏﻠﻂ ﭘﺮوڈﮐﭧ ﮐﺎ اﻧﺘﺨﺎب
ﭼﺮہ دﮬﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﯾﺴﮯ ﮐﻠﯿﻨﺮز اور ﻓﯿﺲ واش ﮐﺎ اﻧﺘﺨﺎ ﮐﺮﯾﮟ
ﺟﻮ آپ ﮐ ﺟﻠﺪ ﺳﮯ دﮬﻮل  ،ﻣﭩ اور ﻣﯿ اپ ﺗﻮ اﭼﮭ ﻃﺮح اﺗﺎر
دے ﻟﯿﻦ آپ ﮐ ﺟﻠﺪ ﮐﺎ ﻗﺪرﺗ روﻏﻦ اور ﺻﺤﺖ ﻣﻨﺪ ﺧﻠﯿﺎت ﮐﻮ ﻧﺎ
اﺗﺎر ﭘﮭﯿﻨﮯ ۔ ﻟﺬا اﯾﺴﮯ ﭘﺮوڈﮐﭧ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺮﯾﮟ ﺟﻮ ﻧﮧ ﺗﻮ ﺑﺖ ﻠ
ﮨﻮں ﮐﮧ ﭼﺮہ اﭼﮭ ﻃﺮح ﺻﺎف ﻧﮧ ﮨﻮ ﭘﺎﺋﮯ اور ﻧﮧ ﮨ اﺗﻨﮯ ﺗﯿﺰ ﮨﻮ
ﮐﮧ ﺟﻠﺪ ﮐﻮ اﯾ دم ﺧﺸ ﮐﺮ دے اوراس ﭘﺮ ﺳﺮﺧ ﻧﻤﻮدار ﮨﻮ
ﺟﺎﺋﮯ۔
ﺑﺎر ﺑﺎر ﭼﺮہ دﮬﻮﻧﺎ
دن ﺑﮭﺮ ﻣﯿﮟ ﮐﻢ از ﮐﻢ دو ﺑﺎرہ ﭼﺮہ دﮬﻮﻧﺎ ﺗﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮨﮯ ﻟﯿﻦ ﺑﺎر
ﺑﺎر ﭼﺮہ دﮬﻮﻧﺎ اور اس ﭘﺮ ﻓﯿﺲ واش اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﻧﺎ درﺳﺖ ﻧﯿﮟ۔
اس ﺳﮯ ﻧﮧ ﺻﺮف ﺟﻠﺪ ﺧﺸ ﮨﻮ ﮐﺮ ﮐﮭﻨﭽﻨﮯ ﻟﺘ ﮨﮯ ﺑﻠﮧ
ﭼﺮے ﭘﺮ اﺿﺎﻓ آﺋﻞ ﺑﻨﻨﺎ ﺷﺮوع ﮨﻮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ۔ اﮔﺮ آپ ﻣﯿ اپ

ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺗﯿﮟ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﺮ رات ﮐﻮ ﮐﻠﯿﻨﺰر اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐ ﺿﺮورت
ﻧﯿﮟ۔ اس ﮐﮯ ﺑﺠﺎﺋﮯ آپ ﺻﺮف ﻧﻞ ﮐﮯ ﺳﺎدہ ﭘﺎﻧ ﺳﮯ ﭼﺮہ
دﮬﻮﺋﯿﮟ ۔ اس ﻃﺮح آپ ﮐ ﺟﻠﺪ ﮐﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوڈﮐﭩﺲ ﮐﮯ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﺳﮯ ﻧﺠﺎت ﻣﻠﮯ ﮔ ﺟﻮ اﭼﮭ ﻋﻼﻣﺖ ﮨﮯ ۔
زﯾﺎدہ ﮔﺮم ﭘﺎﻧ ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﮐﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﮔﺮم ﭘﺎﻧ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﭼﺮے ﮐﮯ
ﻣﺴﺎﻣﺎت ﮐﮭﻞ ﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﺟﺒﮧ ﭨﮭﻨﮉے ﭘﺎﻧ ﺳﮯ ﭼﺮہ دﮬﻮﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ
ﺗﻮ اس ﺳﮯ ﻣﺴﺎﻣﺎت ﺑﻨﺪ ﮨﻮ ﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ۔ ﯾﮧ ﺧﯿﺎل ﻣﻤﻞ ﻃﻮر ﭘﺮ
ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﮟ ﮨﮯ۔ اﻟﺒﺘﮧ ﯾﮧ ﺿﺮور ﮨﮯ ﮐﮧ زﯾﺎدہ ﮔﺮم ﭘﺎﻧ ﺳﮯ ﭼﺮہ
دﮬﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻧﺘﯿﺠﮯ ﻣﯿﮟ ﺟﻠﺪ ﮐ ﺣﻔﺎﻇ ﺗﮧ ﮐﻮ ﻧﻘﺼﺎن ﭘﻨﭽﺘﺎ ﮨﮯ
اور اس ﮐ ﻗﺪرﺗ ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺪا ﮨﻮﻧﮯ ﻟﺘ ﮨﮯ ﻟﺬا زﯾﺎدہ ﮔﺮم زﯾﺎدہ
ﭨﮭﻨﮉے ﭘﺎﻧ ﮐﮯ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﻧﯿﻢ ﮔﺮم ﭘﺎﻧ ﺳﮯ ﭼﺮہ دﮬﻮﻧﺎ زﯾﺎدہ ﻣﻨﺎﺳﺐ
رﮨﺘﺎ ﮨﮯ۔
ﮐﻢ ﭘﺎﻧ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﻧﺎ
ﭼﺮہ دﮬﻮﺗﮯ وﻗﺖ اس ﭘﺮ اﭼﮭ ﻃﺮح ﭘﺎﻧ ﻧﮧ ﺑﺎﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﺟﻠﺪ ﭘﺮ
ﮔﻨﺪﮔ ﺑﺎﻗ رہ ﺟﺎﺗ ﮨﮯ ۔ اس ﺳﮯ ﺟﻠﺪ ﮐﮯ ﻣﺴﺎﻣﺎت ﺑﻨﺪ ﮨﻮ
ﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ اور ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﺪا ﮨﻮ ﺗﮯ ﯿﮟ۔ اس ﻟﺌﮯ ﺧﻮب اﭼﮭ
ﻃﺮح ﭼﺮہ دﮬﻮﺋﯿﮟ  ،ﺧﻮاہ آپ ﮐﺘﻨ ﮨ ﺟﻠﺪی ﮐﯿﻮں ﻧﮧ ﮨﻮں ﮐﺘﻨ
ﮨ ﺗﮭ ﮨﻮﺋ ﮐﯿﻮں ﻧﮧ ﮨﻮں۔ ﺧﺎص ﻃﻮر ﭘﺮ ﭼﺮے ﭘﺮ ﭘﺎﻧ ﺑﺎﺗﮯ
وﻗﺖ ﻧﺎک  ،ﺑﺎﻟﻮں ﮐﮯ ﻧﺰدﯾ ﺟﻮں ﭘﺮا ﭘﻨ ﺗﻮﺟﮧ ﻣﺮﮐﻮز رﮐﮭﯿﮟ۔

