
Ini Dia Rahasia Memutihkan Kulit Wajah secara Alami 

Memiliki kulit putih dan cantik selalu menjadi dambaan setiap wanita. Ada kepercayaan diri yang tumbuh 

bersama dengan kecantikan kulit wajah wanita. Itulah kenapa tidak sedikit wanita yang rela melakukan 

banyak hal demi mewujudkan mimpi yang terpendam itu. Bahkan banyak juga yang rela mengeluarkan 

banyak uang demi mendapatkan kulit putih cantik berseri. Sebenarnya ada banyak cara untuk 

memutihkan kulit wajah. Namun tentu saja, memutihkan kulit dengan cara alami dinilai paling aman dan 

murah. Untuk Anda yang kini sedang mencari cara memutihkan kulit wajah secara alami, Anda bisa 

mencoba beberapa cara berikut ini: 

1. Mencuci Wajah dengan Air Beras  

Sepele memang, akan tetapi air beras ternyata memiliki kandungan nutrisi yang cukup lengkap termasuk 

vitamin B yang cukup tinggi. Karena itu saat mencuci berat, jangan buang air cuciannya. Kumpulkan air 

tersebut dan gunakan untuk mencuci muka. Anda juga bisa menyimpannya hingga mengendap dan 

menggunakannya sebagai masker. 

2. Menggunakan Masker Bengkoang 

Bengkoang telah lama digunakan sebagai produk pemutih kulit wajah. Bahkan banyak produk kecantikan 

yang dibuat dari bahan yang satu ini. Caranya pun cukup mudah. Bersihkan bengkoang, parut hingga 

lembut dan ambil sarinya. Gunakan perasan sari bengkoang tersebut untuk masker dan diamkan selama 

15 menit. Setelah kering, bilas masker bengkoang dengan air hangat dan cuci dengan sabun. Terakhir, 

cuci wajah dengan air dingin untuk menutup pori-pori kulit. 

3. Menggunakan Buah Pepaya 

Buah yang murah meriah dan mudah ditemukan ini ternyata juga memiliki segudang manfaat kesehatan, 

termasuk untuk kesehatan kulit. Ada beberapa cara untuk memanfaatkan buah pepaya guna 

mendapatkan kulit putih berseri. Anda bisa memilih antara menggunakannya sebagai masker atau 

mengkonsumsinya secara rutin. 

Mendapatkan kulit putih sebenarnya tidak terlalu sulit. Dengan menggunakan bahan-bahan alami yang 

mudah ditemukan, Anda bisa mendapatkan kulit cantik berseri tanpa harus mengeluarkan banyak uang. 

Namun perlu diingat, cara-cara diatas tidak akan memberi hasil secara instan. Mungkin akan butuh waktu 

selama beberapa bulan hingga Anda mendapatkan hasil yang diinginkan. Namun bukankah cara yang 

baik itu memang selalu membutuhkan waktu yang lebih panjang? 


