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یکی از محصوالت آرایشی پرمصرف است که اغلب خانم ها از آن استفاده   نبد کننده برنزه

خوب تهیه نمایید الزم است   نبد کننده برنزه کرم می نمایند. اگر شما نیز مایل هستید تا یک

 .مطالعه نمایید تا فاکتورهای بیان شده در این مقاله را

 .در این مقاله تمام عوامل محل برای خرید این محصول بررسی شده است

 آفتاب  ضد کرم خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 دننکات مهم هنگام خرید برنزه کننده ب

پری و کرم در  در دو نوع اس بدن کننده برنزه به صورت کلی باید در نظر داشته باشید که

بازار وجود دارند. هر کدام از این موارد مزایا خاص خود را دارند. در ادامه راهنمای  

 .خرید آنالین یک محصول خوب در اختیار شما قرار داده می شود

 فرم برنزه کننده بدن  •

در اشکال مختلفی از جمله لوسیون، اسپری، موس و ژل وجود   بدن کننده برنزه محصوالت

س ها محبوب ترین گزینه هستند.آنها به سرعت خشک می شوند و رنگ برنزه ای  دارند. مو 

عمیقی ایجاد می کنند، اگرچه ممکن است به اندازه یک لوسیون دوام نیاورند اما گزینه  

 .خوبی هستند

لوسیون ها در رتبه دوم هستند. استفاده از آنها ساده است و اغلب برای مبتدیان توصیه می  

سپری به شما این امکان را می دهند که آنها را در مکان های مختلف از  شود. محصوالت ا

 .بدن مانند پشت خود به راحتی بمالید

 رنگ محصول •

یک محصول خوش رنگ به شما امکان می دهد فوراً ببینید آن را کجای بدن پخش نموده  

 .اید
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ا محصول  برخی دیگر از محصوالت شفاف هستند )پوست شما در نتیجه واکنش شیمیایی ب 

به مرور زمان برنزه می شود( و قضاوت در مورد یکنواختی پخش کرم برنزه هنگام 

 .استفاده از آن دشوار است

 رایحه •

می توانند رایحه های بسیار قوی داشته باشند که به   بدن کننده برنزه  اسپری برخی از انواع

قل گردند. همانطور  راحتی بر روی پوست باقی بمانند و در برخی موارد حتی به لباس منت 

 .که گفته شد، خوشایند بودن یا نبودن بوی یک محصول به سلیقه افراد وابسته می باشد

مراجعه می نمایید، حتما به   بدن کننده برنزه کرم بنابراین، هنگامی که برای خرید یک

 .رایحه آن توجه نمایید. زیرا باید آن را برای بلند مدت تحمل نمایید

 زه کننده بدنماندگاری رنگ برن •

برنزه های تقلبی می توانند حوله، لباس، ملحفه و فرش را لکه دار کنند. اطالعات مربوط به  

نوع رنگ را می توانید روی بسته بندی بررسی کنید، اما به خاطر داشته باشید همه  

 .محصوالتی که اطراف را لکه دار می کنند دارای اخطار نمی باشند

 مدت زمان  •

شما بیش از چند روز بدون استفاده مجدد دوام   بدن کننده برنزه انتظار نداشته باشید که

بیاورد. اگر به دنبال چیزی هستید که مدت زمان زیاد از آن استفاده نمایید، بسته بندی را  

بررسی کنید تا مدت زمان ماندگاری آنها را مطالعه نمایید. این مورد می تواند به شما در  

 .خرید کمک نماید

 برنزه شدن تدریجی  •

، هنگامی که روزانه استفاده می شوند، به جای  بدن کننده برنزه ی از انواع کرم هایبرخ

 .اینکه یک شبه شما را برنزه کنند، به تدریج برنزه ای طبیعی ایجاد می کنند



  

    

 

3 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+   پرفروش و برتر بدن کننده برنزه مدل ۱۴

 

 زمان خشک شدن  •

زمان خشک شدن بین محصوالت مختلف متفاوت است. برخی در کمتر از یک دقیقه خشک  

دقیقه یا بیشتر طول می کشد تا خشک شوند. به   20ی دیگر می شوند، در حالی که برخ 

دنبال محصولی باشید که سریع جذب شود و بعد از آن احساس چربی زیادی در پوست شما  

 .ایجاد نکند

 بدن  لوسیون خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 محافظت در برابر آفتاب بسیار مهم می باشد 

شما به خودی خود در برابر قرار گرفتن در معرض نور   بدن کننده برنزه محصوالت

خورشید از شما محافظت نمی کنند، آنها باید در ساختار خود دارای ضد آفتاب باشند تا 

 .مقاومت الزم را ایجاد نمایند

های تقلبی که دارای ضدآفتاب هستند، فقط دو تا چهار ساعت پس از استفاده می  حتی برنزه

توانند از پوست در برابر آفتاب و اشعه های آن محافظت نمایند، لذا نمی توانید از آن برای  

 .مدت زمان طوالنی انتظار محافظت داشته باشید

 نکاتی که باید قبل استفاده از برنزه کننده بدانید

قبل از برنزه کردن خود، با اسکراب بدن یا لوفا الیه برداری کنید. به نواحی   •

 .خشک مانند آرنج، زانو و مچ پا توجه ویژه ای داشته باشید

کنید، ابتدا آن را روی یک  استفاده می بدن کننده برنزه اگر اولین بار است که از •

یا رنگ آن را دوست تکه کوچک )و نامحسوس( از پوست آزمایش کنید تا ببینید آ

 .دارید یا خیر

از برنزه کننده در اطراف آرنج، زانو، مچ پا و خط موی خود به میزان کم استفاده  •

 .کنید
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یک دستکش برنزه کننده یا دستکش التکس یکبار مصرف بپوشید تا دستانتان لکه   •

دار نشوند. اگر از برنزه کننده برای بازوهای خود استفاده می کنید، یک ترفند  

خوب جهت جلوگیری از دو رنگی شدن در مچ دست این است که پشت دست های 

 .خود را با کمی برنزه کننده به هم بمالید تا کف دست های شما لک نشود 

سعی کنید تا حدود سه ساعت پس از برنزه کردن، از تماس با آب خودداری کنید.   •

می گردد، زیرا  شود نیز  هایی که باعث تعریق شما میاین مورد شامل فعالیت

 .تواند رنگ برنزه را از بین ببرد می

اگر با مشکل برنزه شدن مواجه شده اید، برخی از محصوالت برنزه کننده دیگر را   •

 .امتحان کنید تا کارایی آنها را نیز بررسی نمایید 

شما کارایی خوبی داشته باشد الزم است تا حتما با آب ولرم   بدن کننده برنزه برای اینکه

نمایید. همچنین در نظر داشته باشید که زمان دوش گرفتن شما به نسبت سایر حاالت   حمام

 .کمتر می باشد

برای اینکه برنزه کننده بر روی پوست شما ماندگارتر باشد، الزم است تا میزان تعریق را  

کاهش دهید. یکی از روش های کاهش تعریق استفاده از تثبیت کننده هایی مانند پودر بچه  

اشد. می توانید از این مورد برای بخش هایی چون آرنج ها، زیربغل و مواردی از این  می ب 

 .قبیل استفاده نمایید

 جمع بندی 

دقت داشته باشید که   بدن کننده برنزه به صورت کلی توصیه می شود تا در زمان خرید

از  ساختار آن به چه شکلی است. عموما توصیه می شود تا در این کرم ها یا اسپری ها

 .مرطوب کننده و ضد آفتاب استفاده شود
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 e در این صورت کمترین آسیب به پوست وارد می شود. برخی از موارد دارای ویتامین

می باشند که می توانند سالمت پوست شما را تامین نمایند. همچنین توصیه می شود تا  

 .محصوالت مذکور را به دور از نور خورشید قرار دهید

 


