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 هایی درباره انواع عطرهادانستنی

کنیم حداکثر عملکرد خود را نشان دهد، چه کار باید کنیم؟ برای اینکه عطری که استفاده می

 .اه باشیدبرای یافتن پاسخ این پرسش با ما همر

 

 چه عطری انتخاب کنم؟

 

های مختلف در بازار موجودند که هر کدام ها و طبعها، روایح، اندازهامروزه عطرهای متنوعی در شکل

تواند شخصی، دوستانه، رسمی و در یک مناسب خاص عملکرد بهتری دارند، حال این مناسبت می

دانند خوبی میدهند بهه استایل خود اهمیت میپوشی که بها و آقایان شیکیا غیر رسمی باشد. خانم

انتخاب یک عطر مناسب مکمل تیپ شما بوده و به نوعی مانند امضایی پای استایل و شخصیت شما 

کند. انتخاب یک عطر مناسب اعتمادبنفس شما را تقویت کرده است که آن را به خوبی تکمیل می

تان القا می کند. در فروشگاه اینترنتی کلبه عطر سعی و حس خوبی را نیز در رابطه با شما به اطرافیان

ها آورده وحال عطراالمکان در قسمت توضیحات محصول، موارد استفاده،کاربرد و حسشده تا حتی

 .شود

 :دهندهایی که عطرهای شیرین و مالیم را ترجیح میپیشنهاد ما برای خانم

Eclادو تویلت زنانه ایو سن لورن مدل  at’Mani f esto L  
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 چطور عطر بزنم؟

 

این دو نکته را در هنگام عطر زدن به خاطر داشته باشید، تا میزان ماندگاری عطر و پخش صحیح 

 .آن را بهبود بخشید

 بیش از حد عطر را اسپری نکنید .1

کنید )یا با عطر دوش که حجم بیشتر از حد معمول عطر را روی پوستتان اسپری می هنگامی

آن افزایش پیدا کند اما به سرعت از آنچه پیش گیرید( ممکن است که در ابتدا کمی شدت می

ی درست عطر نشوید و شود که شما متوجه رایحهخواهد آمد ناامید خواهید شد. این کار باعث می

ای متفاوت و بعضًا نامطبوع را استشمام کنید. البته اطرافیانتان هم از این کار به جای آن رایحه

 !آیدخوششان نمی

 هم عطر را اسپری نکنیدکمتر از حد معمول  .2

 

شود که اطرافیان کند و باعث میاین کار باعث کاهش تاثیرگذاری عطر شده، پخش بوی آن را کم می

که چه مقدار عطر باید اسپری کنید به رایحه، کیفیت و میزان متوجه بوی عطر شما نشوند. این

تتر با پخش بو و ماندگاری پخش بوی عطر نیز بستگی دارد. بدیهی است که برای عطرهای با کیفی

 .باال مقداری که باید اسپری کنید کمتر از عطرهایی با کیفیت کمتر است

 ی مناسب اسپری کنیدعطر را از فاصله .3

 

 .متر استسانتی 15تا  10ی مناسب برای اسپری کردن عطر روی پوست، معمواًل بین فاصله

  

 :دهندک را ترجیح میهایی که عطرهای ترش و خنپیشنهاد ما برای خانم
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  FLOWERBOMB BLOOMادوتویلت زنانه ویکتور اند رولف مدل

 

 

 عطر را کجا بزنم؟

 

تر است دمای بیشتری دارند، و این دمای بیشتر ها گردش خون قویهایی از بدن که در آنقسمت

کند. پس عطر را به نقاطی مانند نبض مچ پخش بو و ماندگاری عطر کمک زیادی میبه مقدار 

ها در رابطه با ادوتویلت .ها بسیار قوی است اسپری کنیددست یا گردنتان که جریان خون در آن

توانید اسپری کنید. داخل آرنج ها و روی سینه نیز میکه غلظت کمتری دارند عطر را پشت گوش

 .نیز آخرین گزینه برای اسپری عطر هستند و پشت زانوها

وجه عطر را با دست روی پوستتان نمالید و پخش نکنید. اجازه دهید تا عطر خودش به هیچ :نکته

 .روی پوستتان خشک شود
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 بهترین زمان برای عطر زدن کدام است؟

 

ز هستند. بنابراین بهترین زمان برای استفاده از عطرها، زمانی است که منافذ پوست شما باز و تمی

  .پس از حمام کردن بهترین موقع برای عطر زدن است

 

 و ادوتویلتادوپرفیوم تفاوت بین عطر، ادکلن، 

 

زنند. ی خاطرات ما میدر دنیای رنگ و بوهای مختلف، این عطرها هستند که نقش دیگری بر پیکره

ها و یا عطر ی به یادماندنی، عطر قدیمی پدربزرگعطر یک روز پاییزی دلگیر، عطر یک روز عاشقانه

است روزی ما را غافلگیر کنند و یا دربین حجمی از  ی اینها ممکنی گم شده، همهیک خاطره

انگیز خوب است که کمی اطالعاتمان را خاطرات تلخ یا شیرین رهایمان کنند. در این دنیای شگفت

 .ها باالببریمدر خصوص عطرها و رایحه

  

 

 

 چیست؟ در  تفاوت بین عطر، ادکلن، ادوپرفیوم و ادوتویلت

  

Parf um یا پرفیوم 
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ها ترین نوع عطر پرفیومترین، بهترین و البته گرانهمان پرفیوم است. غنی "عطر"در واقع منظور از 

ها درصد عطر خالص استفاده شده است. خط بوی پرفیوم 40تا  25هستند. در ترکیب پرفیوم معموالً 

  .ساعت دارند 12عالی است و ماندگاری باالیی تا بیش از 

 

Eau de parf um رفیومیا ادوپ 

درصد عطر یا همان پرفیوم هستند. با توجه به اینکه غلظت این نوع  15تا  10ها حاوی ادوپرفیوم

های رسد برخوردارند. نتعطر باالتر است، معموالً از ماندگاری باالیی که حداقل تا شش ساعت می

  .ز دارندای نیشوند و ترکیب پیچیدهها معموالً بسیار قدرتمند ظاهر میی پرفیوماولیه

 

Eau de Toi l et t e یا ادو تویلت  

درصد پرفیوم )عطر( تشکیل 10تا  5ها از ترند و ساختار آنها نسبت به دو گروه قبلی مالیمادوتویلت

ها تا ها معموالً در طول روز نیاز به تجدید دارند و به طور میانگین ماندگاری آنشده است. ادوتویلت

یزان ارتباط مستقیمی با نوع عطر، کیفیت عطر و نوع پوست شما نیز رسد. البته این مساعت می 5

 .دارد

 

Eau de Col ogne یا ادوکلن 

ها که بیشتر به عنوان افترشیو برای آقایان کاربرد دارند از غلظت عطر )پرفیوم( کمتری در ادکلن

درصد  90تا  70درصد است و  5تا  2ها بین تا ساختمان خود برخوردارند. غلظت عطر در ادوکلن

تر است و در صورتی که دهد. در ادکلن نقش نت اولیه پررنگها را الکل تشکیل میساختار ادکلن

  .بخواهید بوی آن را در طول روز حفظ کنید نیاز به تجدید مکرر دارید

 ریه کلبه عطرتهیه شده در تحری

 

https://goo.gl/cchdKJ

