
DA TRẮNG NHƯ TRỨNG GÀ BÓC NHỜ CÔNG THỨC 

ĐƠN GIẢN TỪ SỮA CHUA 

1. Sữa chua với bột gạo 

 
Bột gạo chứa vitamin B, vitamin E, khoáng chất cần thiết… giúp nuôi 

dưỡng da khỏe mạnh, tẩy tế bào chết, loại bỏ thâm nám và mang lại làn da tươi 

sáng. 

Bạn chỉ cần pha 1 muỗng canh sữa chua tươi với 1 muỗng cà phê bột gạo 

và khuấy đều thành hỗn hợp sền sệt. Sau đó thoa hỗn hợp này lên mặt và cổ, 

nhẹ nhàng massage và để nguyên trong 10 phút rồi rửa sạch bằng nước lạnh. 

Thực hiện đều đặn 2 – 3 lần/ tuần. 

2. Sữa chua với khoai tây và glycerin 



 
Vitamin C, E và nhiều chất chống oxy hóa mạnh có trong khoai tây thấm 

sâu nuôi dưỡng làn da trắng hồng tự nhiên. Glycerin có tác dụng làm mềm, 

dưỡng ẩm da.   

Trộn 1 muỗng canh sữa chua với 1 thìa cà phê nước ép khoai tây và 2 giọt 

glycerin. Dùng thìa khuấy đều đến khi có được hỗn hợp sền sệt. Tiếp đến đắp 

hỗn hợp lên mặt và thư giãn trong khoảng 10 phút rồi rửa sạch với nước ấm. 

3. Sữa chua với bột cà chua và mật ong 

 
Cà chua có hàm lượng chất chống oxy hóa, vitamin C, Vitamin E, 

Carotene, chất sắt, Kali,… có tác dụng chống lão hóa, trị mụn, làm mịn, dưỡng 

ẩm và dưỡng trắng da. Mật ong có đặc tính giữ ẩm, nuôi dưỡng da. 



Cách thực hiện rất đơn giản, bạn chỉ cần trộn 1 muỗng canh sữa chua, 1 

muỗng cà phê bột cà chua và mật ong. Sau đó, thoa hỗn hợp lên mặt, massage 

nhẹ nhàng và giữ yên trong 20 phút. Áp dụng đều đặn 3 lần/ tuần để đạt được 

hiệu quả như ý. 

4. Sữa chua với nha đam và dầu oliu 

 
Sữa chua, nha đam, dầu oliu là nguyên liệu thiên nhiên có tác dụng dưỡng 

ẩm, dưỡng trắng da. Trộn 1 thìa sữa chua với 2 thìa gel nha đam và 3 giọt dầu ô 

liu. Thoa hỗn hợp này lên mặt và cổ rồi rửa sạch, lau khô. 

5. Sữa chua với chanh và bột yến mạch 



 
Chanh chứa vitamin C, chất chống oxy hóa, giúp làn da trông sáng và tươi 

trẻ hơn. Bột yến mạch vừa có tác dụng làm trắng da, tẩy tế bào chết, ngăn ngừa 

mụn. 

Trộn 1 muỗng canh bột yến mạch cùng 2 thìa sữa chua và 2 muỗng cà phê 

nước cốt chanh. Rồi nhẹ nhàng thoa lên mặt và để khô trong 10-20 phút. Rửa kỹ 

với nước. 

6. Sữa chua với dưa chuột 

 



Dưa chuột có chứa nhiều dưỡng chất như vitamin B1, B2, axit folic, canxi, 

sắt…  làm đều màu da, sáng da đồng thời se khít lỗ chân lông. Dùng nước ép 

dưa chuột và trộn đều với sữa chua rồi đắp lên mặt, nằm thư giãn trong vòng 

15-20 phút và rửa mặt lại bằng nước ấm. 

7. Sữa chua với nước hoa hồng và vỏ cam 

 
Vitamin C, canxi, kali, Magnesium có trong vỏ cam giúp loại bỏ mụn 

trứng cá, dưỡng ẩm, ngăn oxy hóa, làm sáng da. Trộn 1 muỗng cà phê vỏ cam 

đã xay nhuyễn với 1 muỗng canh sữa chua và một vài giọt nước hoa hồng thoa 

lên mặt. Giữ nguyên trong 10-20 phút và rửa sạch. Để đạt kết quả như mong 

muốn bạn nên thực hiện 1 lần 1 tuần. 
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