Y Duoc Viet Nam - Ydvn

Mặt Nạ Chuối Tiêu Chín Và Mật Ong: Thần Dược Dành Cho Những Ai Đang Bị Mụn
Trứng Cá Tàn Phá Khuôn Mặt

Mật ong được coi như một thần dược trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng làn da,
có tác dụng rất tốt đối với da như: cung cấp dưỡng chất cho da, kháng viêm,
kháng khuẩn, và có tác dụng rất tốt trong việc trị mụn trứng cá, điều trị nám,
tàn nhang. Khi kết hợp chuối và mật ong trong việc trị mụn trứng cá, đây là
một trong những công thức trị mụn trứng cá hoàn hảo mà bạn không thể bỏ
qua.

Mặt Nạ Chuối Tiêu Chín Và Mật Ong: Thần Dược Dành Cho Những Ai Đang Bị
Mụn Trứng Cá

Nguyên liệu:
- 1 thìa mật ong
- 1/4 trái chuối chín
- 1/2 thìa nước cốt chanh
Cách thực hiện:
- Bạn loại bỏ vỏ của trái chuối, rồi nghiền nhuyễn trái chuối.
- Trộn tất cả nguyên liệu đã chuẩn bị với chuối đã nghiền nhuyễn thành hỗn
hợp dẻo.
- Rửa mặt sạch rồi dùng hỗn hợp thoa đều lên mặt để cho hỗn hợp khô lại
như mặt nạ.
- Bạn có thể dùng tay lột mặt nạ, rồi rửa sạch bằng nước ấm,lau khô bằng
khăn vải mềm.
- Với cách trị mụn này bạn có thể sử dụng 2 lần/tuần, liên tục trong vài tuần
không mụn trứng cá không chỉ được giải quyết mà còn giúp làm trắng da,
giúp da mềm mại, ngăn ngừa mụn trứng cá hiệu quả.
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►Xem thêm: Cách Trị Mụn Trứng Cá Bằng Mặt Nạ Chuối Tiêu Chín Nguyên
Chất
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