Trị mùi hôi người bằng phèn chua và chanh
Từ xa xưa dân ta từng biết sử dụng phèn chua để điều trị bệnh viêm cánh, loại bỏ mùi hôi
người, cho đến tận thời điểm này phương pháp này vẫn được ứng dụng để khắc phục mùi
hôi người hiệu quả.
Bạch phàn thì có người chính là nhôm sunfat, chất này liệu có tính sát khuẩn, đặc tính hàn,
xóa bỏ mùi hôi lợi ích tốt Do đó liên tục được dùng để cắt bỏ mùi hôi chân, tay, vùng nách
Ngoài ra phèn chua còn được sử dụng để trị đau răng, đau mắt, chốc ban đầu...

Nhôm sunfat liệu có trong phèn chua là 1 dưỡng chất loại bỏ mùi rất được, sau lúc thoa lên
da những ion nhôm sẽ tự động kết hợp với các tế bào biểu bì Trên da, những tế bào sẽ kết
hợp lại với nhau trở nên một "lá chắn vô hình" cho ngăn đào thải mồ hôi.

Công dụng của trị chứng hôi nách bằng phèn chua
Trước lúc nghiên cứu các cách điều trị hôi nách bằng phèn chua, bài viết sẽ mang đến
những thông tin thú vị về phèn chua. Trong Hán Việt, bạch phàn thì có không ít tên gọi khác
nhau như mã xĩ phàn, nát thạch, minh phàn, phàn thạch, … Đây là một dạng muối tinh thể
với hình dạng cùng với kích thước không đều nhau, màu sắc trong suốt hoặc hơi ngả trắng
đục, vị chua chát, tính tan trong nước song không tan khi gặp cồn. Trong Đông Y, phèn chua
được sử dụng để bào chế kháng sinh hoặc phối hợp để chữa trị những bệnh như tiêu đờm,
tiêu mụn nhọt độc, cầm máu, chữa nấm da, suy giảm nhiễm trùng âm hộ,…
>>> https://doctortuan.webflow.io/blog/cach-tri-hoi-nach-bang-phen-chua-nhu-the-nao
Bệnh hôi nách là nỗi e ngại của không ít đối tượng, căn bệnh này Tuy không gây nên hiểm
nguy đến sức khỏe tuy nhiên nó ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm lý và đời sống xã hội của
bệnh nhân.

Nhôm sunfat chứa trong bạch phàn có tác dụng sát trùng, cắt bỏ độc, làm giảm cảm giác
mẩn ngứa ngáy cũng như giảm mùi hôi hiệu quả. Ngoài ra, chất bài tiết tại tuyến mồ hôi
cũng ít toát ra cùng với cũng đỡ mùi hơn do các ion chứa trong phèn chua sẽ ngăn ngừa
quá trình kết tủa gây ra mùi. Vậy các phương pháp điều trị bệnh hôi nách với phèn chua
thay thế nào? Phần dưới của bài viết sẽ miêu tả kỹ hơn.

Dùng bạch phàn bên cạnh quả chanh
Đối với biện pháp làm này bạn chỉ cần phải chuẩn mắc phải 1 chanh và một cục bạch phàn
nhỏ.
Cắt lắt cặp chanh tươi cùng với sử dụng một nửa chà xát vào vùng da sau tay. Bước này
nhằm tẩy sạch vi rút cùng với tế bào chết, thực hành rất hay trong vòng 5 phút.
Sau đó với phèn chua bạn đem đun nóng giúp phèn mất nước lúc nào chuyển qua màu
trắng thì bạn đem chà xát nhẹ vào khu vực bẹn sau tay.
Hàng ngày bạn làm theo 1- 2 lần để phèn hút mồ hôi và mùi hôi không dễ chịu ở nách. Khu
vực da sau cánh tay cũng trở cần phải thông thoáng.
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