
Makanan Jepang yang terdapat di sekeliling kita

 Bahan makanan yang dipergunakan untuk kecantikan

Zaman sekarang, produk kosmetika merupakan barang 
yang mudah dibeli di toko, tetapi zaman dahulu orang-orang 
menggunakan bahan makanan untuk merawat kulit mereka. 
Misalnya, timun dan lemon, atau sisa semangka, dipotong tipis, lalu 
ditempelkan ke permukaan wajah sebagai masker.  Bahkan 
akhir-akhir ini, banyak diperkenalkan cara perawatan kecantikan, 
misalnya dengan masker yogurt, masker campuran antara tepung 
terigu dengan madu, dsb. 

Namun, seiring berjalannya waktu, ada kalanya 
kepopuleran berbagai ragam perawatan kecantikan ini juga berubah, 
sehingga kita harus berhati-hati menggunakannya.  Misalnya 
penggunaan timun dan lemon sebagai masker, sekarang tidak 
dianjurkan.  Ini karena buah jenis sitrus mengandung zat psoralen, 
yang bila terkena sinar ultra violet dapat meningkatkan aktivitas 
melanin, yang menjadi penyebab flek di kulit.  Selain itu, untuk 
menghindari alergi di wajah yang bisa membuat kita ke dokter kulit, 
lakukanlah tes alergi di lengan bagian dalam terlebih dahulu sebelum 
dipakai di wajah. 

Berikut ini kami perkenalkan cara perawatan kecantikan 
yang sudah diujicoba sendiri, dengan kadar iritasi kulit yang rendah. 
Membersihkan muka dengan sari kedelai 
Sediakan air hangat (bisa juga diganti dengan air dingin) sebanyak 1 
cup (200-250ml) dan sari kedelai murni secukupnya. Masukkan air 
hangat kedalam wadah, lalu masukkan sari kedelai sebanyak 1/4 dari 
jumlah air hangat, campurkan sampai merata lalu bersihkan wajah. 
Lalu bilaslah wajah sampai bersih dengan air dingin, angkat air yang 
tersisa di wajah dengan kertas tisue, setelah itu lanjutkan perawatan 
kulit dengan membubuhkan losion dan krim pelembab seperti 
biasanya. Zat saponin yang ada di dalam kacang kedelai, dapat 
mencegah keriput dan flek, sementara zat isoflavon dapat membuat 
kulit menjadi kencang dan lentur. 
Bahan pelengkap untuk berendam dalam bathtub (bak mandi) 
[Kulit jeruk] 
Cucilah dengan bersih lapisan lilin yang menempel di kulit jeruk, lalu 
jemur ditempat yang teduh hingga kering. Masukkan kedalam 
kantong yang terbuat dari bahan katun, lalu masukkan ke dalam 
bathtub. Badan menjadi hangat, dan kulit yang kasar pun menjadi 
lebih lembut. 
[Garam]
Ambillah segenggam garam alami yang kaya akan kandungan 
mineral, lalu masukkan ke dalam bathtub,  Berendam dengan santai 
dapat menghangatkan badan, menghilangkan stress dan membuat 
tidur nyenyak. Tidur nyenyak merupakan kunci keberhasilan kulit 
yang mulus !  Cobalah berendam dengan air hangat. 

Ada pepatah yang mengatakan [Kecantikan berasal dari 
dalam tubuh], [Usus yang bersih membuat kulit menjadi bersih], dsb. 
Dengan memperhatikan makanan yang sehat dalam kehidupan kita, 
mudah-mudahan saja dapat memberikan khasiat terhadap kecantikan.




