
Tahukah Anda, Ternyata Coklat bisa Bikin Awet Muda Lho 

Coklat, siapa yang tidak suka dengan makanan yang satu ini? Rasanya yang manis bercampur pahit 

membuat siapapun ketagihan mengkonsumsinya. Menurut beberapa penelitian, coklat juga memiliki efek 

penghilang stress yang cukup ampuh. Namun tahukah Anda kalau coklat ternyata juga memiliki efek lain 

khususnya yang terkait dengan kecantikan? Bahkan tak sedikit salon-salon mewah yang menyediakan 

perawatan kecantikan dengan bahan makanan yang terkenal lezat ini. Tapi perlu dicatat, tidak semua 

jenis coklat memiliki efek positif untuk kecantikan, khususnya yang terkait dengan penuaan. Hanya dark 

chocolate saja yang mampu memberikan efek terbaik untuk anti penuaan. 

Kandungan Dark Chocolate dan Manfaatnya untuk Kecantikan 

Coklat hitam atau yang biasa dikenal dengan dark chocolate memiliki kandungan flavonoid yang cukup 

tinggi. Flavonoid ini sendiri merupakan salah satu jenis antioksidan yang juga mengandung Epicatechins 

dan telah terbukti mampu mengatasi kulit terbakar akibat sengatan sinar matahari. Tak hanya itu saja, 

sifat antiseptik dan anti-inflamasi pada flavonoid ini juga sangat baik untuk melindungi kulit dari bahan 

kimia berbahaya ataupun polusi yang dapat merusak kulit. 

Mengkonsumsi dark chocolate juga mampu menurunkan hormon kortisol yang banyak diproduksi saat 

seseorang sedang mengalami stress. Di sisi lain, coklat jenis ini juga merangsang kolagen sehingga 

menunda tanda-tanda penuaan mulai dari kulit kendur, keriput hingga bintik-bintik hitam. Mengkonsumsi 

coklat hitam secara rutin juga mampu mengontrol sekresi sebum dan menjaga tekstur kulit. 

Selain flavonoid, dark chocolate juga mengandung zat polifenol yang merupakan salah satu sumber 

antioksidan terbaik. Seng, tembaga dan zat besi yang mampu memperlancar sirkulasi darah juga 

terdapat pada bahan makanan yang satu ini. 

Cara Mendapatkan Manfaat Terbaik dari Dark Chocolate 

Ada beberapa cara yang bisa ditempuh untuk mendapatkan manfaat dari dark chocolate ini. Selain 

dengan cara mengkonsumsinya secara langsung, Anda juga bisa memanfaatkan coklat hitam sebagai 

masker. Tidak sulit untuk membuat masker coklat. Namun untuk mendapatkan manfaat terbaik, Anda 

bisa mencampurkannya dengan oatmeal, strawberry, bubuk kopi atau madu. Cukup campurkan bahan-

bahan tersebut menjadi satu hingga menjadi pasta dan gunakan sebagai masker. Diamkan selama 

beberapa saat dan bilas hingga bersih.  

Sebelum menggunakan masker coklat, pastikan untuk membersihkan wajah terlebih dahulu. Coklat yang 

digunakan untuk masker juga bukan coklat yang biasa dikonsumsi. Gunakan coklat tawar untuk 

mendapatkan manfaat terbaik. 


