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  خود همراه همیشه  سال گرم های فصل در ما  که است مهمی ملواز از یکی  آفتابی عینک

 .نمایید مشاهده مختلف های قیمت در را ها عینک انواع توانید می  شما بازار در. داریم

 را   اصل  آفتابی  عینک  توان  می  چگونه  که  آید   وجود  به  سوال  این  نیز  شما  برای  شاید  اما

 همواره  که  است  مهم  لذا   دارد،  قرار  چشم  با  مستقیم  ارتباط  در  عینک  که  آنجا  از  داد؟  تشخیص

  ادامه  در.  شود  جلوگیری  چشم  به  آسیب  از  تا   نمایید  خریداری  خود  برای  خوب  گزینه  یک

 . شود می داده قرار اختیارتان در کاملی اطالعات اصل عینک تشخیص  پیرامون

 زنانه  آفتابی عینک خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 خرید عینک آفتابی اصل 

می تواند تاثیر بسزایی بر سالمت   اصل آفتابی عینک همانگونه که در باال بیان شد، خرید

چشم های شما داشته باشد. از همین رو می توانید نکات عنوان شده در زیر را مد نظر قرار 

 .دهید که یک خرید مطمئن انجام شود

شما باید به گونه ای باشد که اشعه های مضر خورشید به چشم ها  آفتابی عینک •

 .آسیب نرساند. این مورد مهمترین گزینه برای خرید است

را به خوبی   UVB,UVA, UVC عینک های اصل باید اشعه های مضر همانند •

درصد این اشعه ها را جذب  100تا   99دفع نمایند. برندهای اصل می توانند بین 

 .از ورود آنها به چشم شوند نموده و مانع 

 .هر چه قیمت عینک ها کمتر باشد، میزان جذب آنها نیز به همان اندازه کمتر است •

خود در نظر بگیرید. برای عینک های آفتابی   آفتابی عینک اندازه مناسبی را برای •

 .هر اندازه شیشه ها بزرگ تر و فریم ها پهن تر باشند، گزینه بهتری هستند

ینک را بر روی چشم قرار داده و بررسی نمایید که آیا نور می  الزم است تا ع •

 .تواند به چشم شما به صورت مستقیم وارد شود یا خیر
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شما پالریزه  آفتابی عینک بسیار مهم می باشد. اگر آفتابی عینک پالریزه بودن •

باشد، به شما کمک می نماید تا در نور کم نیز به راحتی اطراف خود را مشاهده  

 .نمایید

این مورد چشمان شما را در برابر اشعه های مضر خورشید محافظت می نماید.   •

یک عینک پالریزه خوب باید بتواند تا نور خورشید را که از زوایای مختلف به  

 .چشم می تابد، دفع نماید

شما پالریزه می باشد، الزم است تا آن را در  آفتابی عینک برای اینکه بررسی نمایید، آیا

بایل خود قرار دهید. سپس عینک را بچرخانید. در این صورت با چرخش عینک،  برابر مو

 .صفحه آن باید تیره تر شود

 انواع عینک آفتابی 

های موجود در بازار دارای انواع متفاوتی می باشند؟ برای   آفتابی عینک  آیا می دانستید که 

 :ن موارد آشنا باشیداینکه شما بتوانید یک عینک خوب تهیه نمایید، الزم است تا به ای 

درصد از اشعه ماورای بنفش نور خورشید   99هایی که می توانند تا  آفتابی عینک •

را جذب نمایند. در واقع می توان بیان داشت که این عینک ها بهترین مدل های 

 .موجود در بازار می باشند و برای چشم نیز مزایای زیادی به همراه دارند

ای پوشانده شده است که قدرت جذب اشعه های مضر را چندین  لنز عینک های فوق با ماده 

نانومتر    400برابر می نماید. اگر بر روی عینک شما برچسب جذب اشعه نور خورشید تا 

 .ذکر شده است، جزو گزینه های عالی است

درصد  90هایی که می توانند اشعه مادون قرمز نور خورشید را تا   آفتابی عینک •

ر نظر داشته باشید که چشم انسان به هیچ وجه نمی تواند طول  جذب نمایند. باید د 

موج مادون قرمز را تشخیص بدهد. اما آنها می توانند به چشمان شما آسیب زیادی  

 .وارد نمایند 
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در همین راستا اگر که مایلید سالمت چشمان خود را تضمین نمایید، توصیه می شود تا از  

 .این موارد بهره ببرید

که می تواند نور آبی را تا حد زیادی بلوکه نماید. بسیاری از افراد   آفتابی عینک •

متخصص هنوز این مورد را تایید ننموده اند که نور خورشید برای چشم مضر 

 .واقع این مورد می تواند اثرات بدی بر روی بینایی بگذارداست اما در 

برخی از عدسی ها امروزه وجود دارند که مانع از ورود نور آبی به بخش درونی عینک  

 .می شوند. آنها اغلب دارای لنزهایی با رنگ کهربایی می باشند

زرد یا نارنجی   اگر از پشت این لنزها به محیط بیرون خود نگاه نمایید، محیط را به صورت

 .مشاهده خواهید نمود. برای محیط های برفی استفاده از این عینک ها توصیه می شود

 مردانه آفتابی عینک خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 قیمت عینک آفتابی 

به موارد متفاوتی وابسته است. طبیعتا برندهای معتبر که جنس   آفتابی عینک  قیمت یک

 محصوالت آنها تایید شده است، دارای قیمت بیشتری می باشند. اما برای اینکه هزینه زیاد 

 

برای خرید پرداخت ننمایید، الزم است نکات متفاوتی را در نظر بگیرید. برخی از موارد  

 :مهم در ادامه بیان شده اند

های اصل،   آفتابی عینک عموم بر روی جعبه: است  اهمیت دارای عینک جعبه •

 .لوگو یا آرم کارخانه تولیدکننده درج شده است

در برخی موارد این مورد بر روی دسته عینک نیز وجود دارد که از آنها می توانید اصل  

ت  بودن عینک را تشخیص دهید.در زمان خرید دقت داشته باشید که جعبه تمیز بوده و مقاوم

 .الزم را داشته باشند
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عموما تولیدکنندگان  : باشید  داشته دقت خود آفتابی عینک لنز یا عدسی به حتما •

 .مختلف از عدسی های مختلف استفاده می نمایند

برخی از شیشه بهره می برند، برخی از پالستیک و برخی دیگر از پوشش های سبک پلی  

م افراد زیادی را به سمت خود جلب می نماید  کربناتی استفاده می نمایند. این بین گزینه سو 

 .و دارای قیمت بیشتری نیز است

اگر عدسی شما از نوع شیشه باشد، نیاز به مراقبت بیشتری دارد. البته امروزه کمتر تولید  

 .کننده ای از این مورد استفاده می نماید

  عینک قبل از خرید توصیه می کنیم تا: است  عینک قاب به توجه دیگر مهم نکته •

 .خود را در دست بگیرید. عینک های اصل به هیچ وجه سنگین نمی باشند آفتابی

عموما تولیدکنندگان برتر از استیل استفاده می نمایند و دور آنها کامال صاف می   •

 .باشد. در این صورت می توانید به اصل بودن عینک خود اطمینان بیشتری نمایید

 جمع بندی 

خوب الزم است تا نکات   آفتابی عینک با توجه به مواردی که در باال بیان شد، برای خرید

 .مهمی را در نظر گرفت 

اما از آنجا که امروزه نمونه های تقلبی زیادی در بازار وجود دارند لذا گاها افراد برای  

خرید دچار مشکل می شوند. با توجه به نکاتی که در این مقاله بیان گردید، شما می توانید  

 .اقدام به خرید عینک های اصل نمایید

 


