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Mẹo trị gàu siêu hiệu quả từ những nguyên liệu có sẵn trong

bếp

Da đầu khô, nhiễm trùng, chế độ ăn uống không hợp lý, sự tấn công của nấm hoặc

bất cứ căn bệnh về da nào liên quan đều được xếp vào những nguyên nhân gây ra

gàu.

Nhiều người cảm thấy khổ sở với tình trạng này và thử qua rất nhiều loại dầu gội

nhưng kết quả không mấy khả quan. Hãy quên chúng đi, giờ đây, gàu sẽ bị đánh

bay ngay tức khắc với những loại nguyên liệu có sẵn trong bếp nhà bạn.

Nước súc miệng

Hãy thử nước súc miệng để đánh bay gàu trên da đầu. Đặc tính chống nấm của loại

nước này sẽ ức chế sự tăng trưởng của nấm men sản sinh gàu.

Đầu tiên, gội đầu với dầu gội thông thường và sau đó xả xạch bằng nước súc

miệng. Cuối cùng, đừng quên làm khô tóc.

Tỏi
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Nếu bạn đã áp dụng các cách trên nhưng không hiệu quả, đừng quá lo lắng, vẫn

còn 1 cách đó chính là dùng tỏi. Đặc tính chống nấm mạnh của loại gia vị này có

thể loại bỏ gàu khỏi da đầu của bạn ngay tức khắc.

Sau khi nghiền nát tỏi, để giảm mùi hằng, bạn hãy thêm vào một ít mật ong. Đắp

hỗn hợp này lên chân tóc trong vòng 5 -10 phút, mát-xa nhẹ nhàng trước khi gội

đầu.

Tóc rối bù, xơ xác vì có quá nhiều gàu trên da đầu gây ra tình trạng ngứa ngáy và

mất tự tin cho chị em phụ nữ. Mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản nếu bạn chịu khó

"lục tung" căn bếp của mình, tự tay chế biến những liệu pháp đơn giản giúp chấm

dứt hoàn toàn những vảy gàu vương trên da đầu.

Gàu thường được gây ra bởi quá trình phát triển của một loại nấm ăn dầu trên da

đầu. Những mẹo nhỏ sau đây sẽ giúp cân bằng độ pH của da đầu, giảm thiểu chất

nhờn, hạn chế nấm gây gầu sinh trưởng và phát triển.

Giấm táo

Mỗi khi ăn táo, bạn đừng quên để dành một vài lát táo để bỏ vào lọ giấm trong.
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Ngoài tác dụng tẩy trắng các dụng cụ nhà bếp, axit trong giấm táo có tác dụng rất

tốt làm bong các tế da chết, hạn chế sự tích tụ dầu và chất nhờn trên da đầu, chấm

dứt hoàn toàn tình trạng gầu ngây ngứa.

Trộn 1/2 cốc giấm táo với vài ba giọt tinh dầu trà, dùng để ủ tóc trong vòng 30

phút sau đó gội lại bằng nước sạch.

Dầu oliu và nước cốt chanh

Nếu như axit trong chanh tươi có tác dụng tẩy tế bào da chết thì dầu oliu lại có tác

dụng dưỡng ẩm, làm mềm các tế bào da. Kết hợp chanh với dầu oliu là liệu pháp

chăm sóc tóc tuyệt vời, chấm dứt tình trạng gầu, dưỡng ẩm và nuôi dưỡng tóc phát

triển khỏe mạnh, óng mượt.

Đối với da đầu ngứa và khô, hãy thử từng dầu oliu pha với nước cốt một quả

chanh và 2 muỗng nước tinh khiết. Lắc đều hỗn hợp và massage lên tóc ướt, sử

dụng phương pháp này trước khi gội đầu.

Mật ong

Từ thời Ai Cập cổ đại, tác dụng của mật ong đã được khám phá và được các nữ

hoàng sử dụng nhiều cho việc làm đẹp. Theo nhiều tài liệu lịch sử, để giữ tóc óng

mượt và vào nếp, người Ai Cập cổ đại sử dụng mỡ dê và mật ong để bôi lên tóc.

Các xác ướp được khai quật còn nguyên tóc trên đầu đã cho thấy có thành phần

của mỡ dê và mật ong lưu trên tóc.
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Mật ong có nhiều công dụng đối với cơ thể con người và tóc cũng không ngoại lệ,

nó là một chất giữ ẩm tuyệt vời để cân bằng độ pH. Dùng khoảng 1/2 chén mật

ong, mát xa lên tóc đã được làm ướt, để trong khoảng 20 phút rồi gội đầu lại với

nước ấm. Thực hiện thao tác này mỗi lần gội đầu cho đến khi chấm dứt hoàn toàn

tình trạng gầu trên da đầu.

Bơ và sốt mayonnaise

Là một trong rất ít loại trái không có cholesterol mà lại chứa chứa chất béo đơn

không bão hòa, bơ chứa hơn 14 loại vitamin và khoáng chất bao gồm canxi, sắt,

đồng, magiê, phốt pho, kali, natri, kẽm mangan, selen và chất chống oxy hóa, rất

có ích cho việc làm đẹp.

Trộn một nửa chén bơ đã được xay nhuyễn với 1 thìa cà phê sốt sốt mayonnaise.

Dùng hỗn hợp massage lên tóc ướt rồi ngồi dưới máy hấp tóc hoặc ủ tóc lại bằng

một chiếc khăn ấm trong vòng 20 phút. Sau đó gội sạch đầu với nước ấm.

Muối

Muối được coi là một gia vị phổ biến trong nấu ăn, nhưng ít ai biết được công

dụng tuyệt vời của nó trong việc làm đẹp. Chất sodium trong muối là một trong

những nhân tố cơ bản để điều hòa chất dinh dưỡng trong cơ thể con người. Trong

y học cổ truyền, muối được sử dụng rất nhiều để chữa bệnh.



VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Đổ một nhúm muối trực tiếp trên da đầu và chà thật kỹ nhưng nhẹ nhàng. Muối ăn

sẽ loại bỏ da khô bong tróc trước khi bạn gội đầu, ngăn chặn nỗ lực sinh trưởng

của nấm ăn chất nhờn.

Bạn cũng có thể lấy một nhúm muối pha loãng với 1 nhúm phèn chua. Dùng hỗn

hợp xoa lên da đầu, massage nhẹ nhàng, rồi dùng khăn bông ủ trong 10 phút, sau

đó gội lại bằng nước ấm. Thực hiện thường xuyên với da đầu nhiều gầu và tóc

rụng nhiều, sau một tháng, tình trạng ngứa đầu và rụng tóc sẽ hoàn toàn chấm dứt.

Baking soda

Làm ướt tóc của bạn, chà xát một ít baking soda, xoa bóp nhẹ nhàng vào da đầu.

Sau đó rửa sạch mà không cần sử dụng dầu gội. Baking soda sẽ làm giảm lại sự

phát triển quá mức của nấm, do đó, da đầu của bạn sạch gàu và khỏe mạnh hơn.

Aspirin

Trong các loại dầu gội trị gàu thường chứa chất đặc biệt axit salicylic, chất này

cũng được tìm thấy trong các viên thuốc giảm đau aspirin.Để trị gàu, bạn nghiền

nát 2 viên aspirin thành bột mịn rồi cho vào lượng ít dầu gội đủ cho 1 lần sử dụng.

Bôi hỗn hợp này lên da đầu, giữ yên trong 2 phút rồi rửa sạch. Để kết thúc bạn

phải làm sạch tóc và da đầu bằng dầu gội thông thường.


