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 فرمژه چیست؟ 

یک ابزار زیبایی است که به شما کمک می کند همانطور که از نامش پیداست بدون   فرمژه

 .استفاده از مواد شیمیایی مژه های خود را فر کنید

اگرچه این مورد ضروری ترین گزینه در کیف آرایش همه نیست، اما ضروری است. اولین 

تلف این محصول  عرضه شد. در طول زمان، سازندگان جنبه های مخ  1830فرمژه در سال 

 .را بهبود بخشیده اند

هایی که امروزه می توانید در بازار بخرید، تفاوت چندانی با مدل های سنتی   فرمژه اما

های برقی نیز وجود دارند که قبال وجود نداشتند و باعث می   فرمژه ندارند. در حال حاضر

 .شوند مژه های شما سریع تر و راحت تر فر شوند

م مهم و کاربردی در آرایشگاه ها است که مصرف شخصی نیز دارد.  یکی از اقال فرمژه

 .هنگام آرایش کردن، آراستن چشم ها مرحله مهمی است

افراد بسیار خالقی وجود دارند که از قاشق یا کارت اعتباری برای فر کردن مژه های خود  

 .رنداستفاده می کنند. برخی دیگر ظاهر اغراق آمیز مژه های مصنوعی را دوست دا

ضروری است.  فرمژه با این حال، اگر می خواهید مژه هایتان بلند و شاداب به نظر برسند،

اگرچه این ابزارها می توانند کامال ترسناک به نظر برسند، اما استفاده از آنها بسیار ساده 

 .است

 دهنده حجم  ریمل خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 راهنمای خرید فرمژه خوب 

دانند  ها میهاست که در بازار وجود دارند، اما تعداد کمی از خانمها سال فرمژه اگرچه

 .چگونه از آنها به درستی استفاده کنند

برخی به دلیل ظاهر این ابزار می ترسند در حالی که برخی دیگر تجربیات منفی با استفاده 

انگیز  از آن داشته اند. برای کمک به خرید شما، نحوه استفاده از فر کننده را برای شگفت

 .هایتان بررسی خواهیم کردکردن مژه
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 اع فرمژهآشنایی با انو

های   فرمژه. به بازار عرضه شده است فرمژه با گذشت سالها، به نظر می رسد تعداد زیاد

ها را  سنتی معموالً از پالستیک یا فلز ساخته میمی شدند و کمی شبیه قیچی بودند که آن

 .برای برخی ترسناک می نمود

ران هستند.برخی  به خاطر داشته باشید که این نوع هنوز هم محبوب ترین در بین کارب 

ها به شکل انبر ساخته می شوند. اینها برای مژه های بلندتر طراحی شده اند و به   فرمژه از

 .اندازه مدل های سنتی محبوب نیستند

درجه گرم   100آخرین نوع موجود در بازار انواع برقی است. این اقالم می توانند تا حدود 

. در زیر انواع مختلف را توضیح خواهیم  شوند و مژه های شما را سریع و آسان فر کنند

 :داد

این نوع برای داشتن مژه های شیک که ماندگاری طوالنی  : سنتی فلزی فرمژه  •

دارند عالی است. از آنجایی که آنها شبیه قیچی هستند، ممکن است کمی ترسناک 

 .باشند و برخی نمی توانند به استفاده از آنها عادت کنند

این فر مژه به دلیل جنسش از ارگونومی بیشتری : سنتی سیلیکونی فرمژه •

 .برخوردار است. آنها به اندازه سایر مدل ها مقاوم نیستند

این نوع فر کننده تا یک حد ایمن گرم می شود که به شما کمک  : سنتی برقی فرمژه •

می کند مژه های خود را سریعتر فر کنید. البته ممکن است کمی طول بکشد تا گرم  

 .شود

 استفاده از فرمژه چیست؟ مزایای 

این است که می توانید مژه های زیبایی داشته  فرمژه یکی از مزایای استفاده از •

 .باشید در حالی که از آرایش بسیار کمتر یا اصالً بدون آرایش استفاده می کنید

مژه های بلند و خوش فرم باعث می شوند که شما هوشیارتر و بیدارتر به نظر   •

 .برسید زیرا می توانند گودی ها یا حلقه های دور چشم را بپوشانند
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این مورد همچنین می تواند به شما کمک کند جوان تر و طبیعی تر به نظر برسید.   •

ست که استفاده از آن  در نهایت، بهترین بخش در مورد استفاده از فر مژه این ا

بسیار آسان و سریع است. به عبارت دیگر بیش از دو دقیقه زمان نیاز نخواهید  

 .داشت

 چشم  مداد خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 آیا می توانم هر روز از فرمژه استفاده کنم؟ 

این یک ترس رایج است که اگر هر روز از این وسیله استفاده کنید مژه های شما  •

 .ممکن است ریزش کنند، بنابراین طبیعی است که این سوال را بپرسید

ندارد. اگر فرکننده شما از کیفیت    برای نگرانی وجود به گفته متخصصان، جایی  •

 .باالیی برخوردار است، نباید تاثیر منفی روی مژه های شما داشته باشد

ها و نظرات مختلف را به  بندیبه یاد داشته باشید که همیشه قبل از خرید، رتبه •

صورت آنالین بخوانید.عوامل دیگری مانند کمبود ویتامین می تواند به مژه های 

 .ساندشما آسیب بر

اگر بیش از حد از ریمل استفاده کنید، مژه های شما ممکن است خشک شوند. این   •

است، زیرا مژه های شما بدون نیاز به   فرمژه یکی دیگر از مزایای استفاده از

آرایش، حجم بیشتری خواهند داشت. توجه داشته باشید که با افزایش سن مژه های 

 .شما نازک تر می شوند 

 استفاده کنید؟ چگونه از فرمژه 

های سنتی استفاده از آنها بعد از ریمل زدن   فرمژه یک خطای رایج در مورد •

 .است. هنگام استفاده از این محصول، مژه های شما باید کامال تمیز باشند

این مورد مانع از به وجود آمدن هرگونه آسیبی می شود. از سوی دیگر می تواند   •

 .ی به نظر برسندکاری کند تا مژه های شما کامال طبیع 
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اگر بعد از زدن ریمل به مژه های خود فشار زیادی وارد کنید، ممکن است به فر  •

کننده بچسبند و بیرون بیایند.برای استفاده از این محصول، مژه های خود را بین  

 .دو قسمت الستیکی قرار داده و به سمت پایین بکشید

ان فاصله داشته باشد تا به خودتان  که فرکننده به اندازه کافی از پلک هایت دقت کنید  •

 .آسیب نرسانید. در نهایت فرکننده را دوباره به آرامی باز کنید

شما می توانید در قسمت های مختلف و زوایای مختلف به مژه فشار وارد کنید تا  •

 .ظاهری یکنواخت و طبیعی داشته باشید

 بایدها و نبایدها فرمژه که باید بدانید

سعی کنید بعد از دوش گرفتن از آن استفاده کنید زیرا مژه های شما بسیار تمیزتر   •

 .می شوند

 .ریمل ماندگار استفاده کنید  بعد از فر کردن مژه ها از یک •

 .به پایه و انتهای مژه های خود فشار وارد کنید •

 .ثانیه فشار وارد کنید  10فقط حدود  •

 .قبل از فر کردن مژه ها ریمل نزنید •

 .به مژه های خود فشار زیادی وارد نکنید  •

 .فرکننده را با سشوار گرم نکنید  •

 .اقع لزوم تعویض کنیدفراموش نکنید که قطعات الستیکی فرکننده را در مو  •

فوق می توانید بهترین گزینه را برای خود خریداری   آنالین خرید راهنمای با در نظر گرفتن

 .نمایید

 


