
Chăm sóc da bị tàn nhang  

Tàn nhang là những chấm nhỏ màu nâu, phẳng có đường kính dưới 0,5 cm, thường thấy ở
vùng da mặt, cổ vai và mu bàn tay.

      

 

    

Tàn nhang thường gặp ở những người có  làn da trắng, mỏng, mịn; có tính di truyền. Tuổi càng
cao, các nốt tàn  nhang càng sẫm màu hơn. Bệnh tăng về mùa hè và giảm về mùa đông. Tàn 
nhang chỉ ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ chứ không gây hại sức khỏe.

  Tàn nhang rất nhạy cảm với ánh nắng mặt  trời. Nhưng nốt tàn nhang thường xuất hiện nhiều
hơn, sẫm màu hơn, hiện  rõ trên mặt da trong những ngày hè nắng gắt. Ngược lại, vào những
ngày  ít nắng, tàn nhang thường giảm bớt và có thể lặn đi hoàn toàn. Sau đây  là những biện
pháp giúp làn da bị tàn nhang trở nên mịn màng hơn, các  nốt tàn nhang mờ hơn.   

1. Tránh ánh nắng tuyệt đối: Vì da bị tàn nhang rất nhạy với ánh nắng nên bạn cần che chắn
cẩn thận,  đội mũ rộng vành, mang găng tay, dùng kem chống nắng có chỉ số SPF lớn  hơn 15,
tránh ra nắng từ 10g sáng đến 15g chiều. Ngoài ra, bạn có thể  dùng kem làm trắng da chứa
hydro quinone 2% hoặc vitamin A vào các buổi  tối trước khi đi ngủ. 

  

2. Chanh: Chanh dùng để  trị tàn nhang rất hiệu quả. Để tránh bị rát, không thoa miếng chanh
lên  mặt mà dùng đầu ngón tay chấm nước chanh thoa lên vùng tàn nhang. Ngoài  ra, có thể sử
dụng công thức sau: trộn 57g nước chanh tươi + 28g rượu  rum loại nhẹ + 1 thìa cà phê glycerin.
Dùng vải cotton sạch chấm dung  dịch này bôi lên mặt.

  

3. Sữa chua: Dùng sữa  chua để rửa mặt hàng ngày. Thành phần axít lactic trong sữa chua sẽ
làm  cho bề mặt da trở nên mềm mại, mịn màng, không rát, nốt tàn nhang cũng  bị mờ đi trông
thấy.
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4. Cần tây: Trộn hỗn hợp nước ép cần tây nguyên chất với lượng nước tương đương của chanh,
cam, hoặc nho đỏ để thoa lên mặt mỗi ngày.

  

5. Tăng cường bổ sung vitamin C từ các loại trái cây như cam, chanh, táo, nho.

  

6. Dùng củ cải trắng: Củ cải trắng có chứa chất tẩy trắng tự nhiên, thích hợp cho việc điều  trị
những nốt tàn nhang. Ép nước củ cải cùng với nước trái cây rồi thoa  lên mặt, khi đã khô thì chà
xát nhẹ, những vết tàn nhang sẽ mờ dần.

  

7. Quả dâu tây hoặc nam việt quất: Hai loại quả này có chứa axít citric, giúp làm mờ các vết
tàn nhang.  Trộn chúng lại, nghiền nát và chà xát hỗn hợp này lên khuôn mặt, sau đó  rửa lại
bằng nước lạnh.
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