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 تونر صورت چیست 

یکی از محصوالت مراقبتی پوست می باشد. تهیه این مورد برای  صورت  کننده پاک تونر

 .افرادی که دائما دغدغه تمیز نمودن صورت خود را دارند، الزامی است

به عبارت دیگر باید بیان داشت که قرار دادن تونرهای پاک کننده در بین روتین های  

که تونر چیست و چه   روزانه مهم و اجباری می باشد. اگر برای شما این سوال مطرح است

 .زیر را مطالعه نمایید اینترنتی خرید راهنمای مزایایی دارد، حتما

 پرایمر  خرید نمایراه مطالعه: پیشنهاد

 تونر پاک کننده صورت  نکات مهم هنگام خرید

همانگونه که از نام آن مشخص می باشد، برای تمیز نمودن و   صورت  کننده پاک تونر

پاکسازی صورت مورد استفاده قرار می گیرد. تونر ها محصوالتی می باشند که از آنها 

 .استفاده می شود ph برای تنظیم نمودن

عموما در ساختار تونر ها مواد مرطوب کننده و تقویت کننده نیز یافت می شود که باعث  

برای   صورت کننده پاک تونر ست می شوند. البته باید بیان داشت که استفاده ازبازسازی پو 

افرادی که دارای پوست های چرب هستند نیز بسیار مفید است زیرا می تواند به راحتی  

 .میزان تولید چربی پوست را کنترل نماید

د اما امروزه می  نداشتن  صورت کننده پاک تونر در گذشته افراد اعتقاد چندانی به استفاده از

 .توان در اغلب روتین های روزانه آن را مشاهده نمود

 مزایای استفاده از تونر پاک کننده صورت 

برای پاک نمودن آرایش و آلودگی های  صورت کننده پاک تونر همانگونه که می دانید از

  سطحی پوست استفاده می شود. امروزه ساختار غنی این محصوالت موجب می شود تا مواد

 .معنی و رطوبت مورد نیاز پوست نیز فراهم آید 

تونرهای خوبی که در بازار وجود دارند، به راحتی موجب تسکین پوست می شوند و دارای 

 .خواص آنتی اکسیدان هستند. از همین رو می توانند برای پوست بسیار مفید باشند
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 در ترکیبات بهترین تونر صورت از چه مواردی استفاده می شود؟ 

را دارید الزم است تا در گام اول به مواد سازنده آن  صورت کننده پاک تونر قصد خرید اگر

 :دقت نمایید. در ساختار یک تونر عالی عموما موارد زیر وجود دارند

این گیاه کوهی دارای خاصیت دارویی زیادی می باشد و از قدیم در : کوهی نارون •

می گرفت. این گیاه در   ساخت داروهای رفع التهاب مورد استفاده قرار

موجب می شود تا میزان چربی پوست کاهش یابد   صورت کننده پاک تونر ساختار

 .و منافذ باز پوست کم کم بسته شوند

چای سبز دارای مقادیر زیادی آنتی اکسیدان در ساختار خود می باشد. : سبز چای •

تا حتما تونر  از همین رو می تواند سالمت پوست را تامین نماید. توصیه می شود 

 .هایی را تهیه نمایید که در ساختار آنها از این مورد نیز استفاده شده است

، عصاره  صورت کننده پاک تونر یکی دیگر از موارد کاربردی در: ورا آلوئه •

آلوئه ورا می باشد. این مورد موجب می شود تا پوست شما کامال نرم و لطیف  

و فراهم آوردن رطوبت مورد نیاز آن  گردد. آلوئه ورا موجب شاداب شدن پوست 

می شود. افرادی که از اگزمای پوستی رنج می برند به کمک عصاره آلوئه ورا 

 .می توانند مشکالت خود را حل نمایند

، بسیار صورت کننده پاک تونر این مورد نیز در ساختار: چای درخت روغن •

باز پوست شما را  کاربردی می باشد. روغن درخت چای می تواند به راحتی منافذ

 .بسته و تولید چربی را کنترل نماید

به جز موارد فوق در ساختار تونر ها از موارد دیگر نیز استفاده شده است. اما به صورت  

کلی باید در نظر داشته باشید که اگر تونر شما دارای موارد فوق باشد، تا حد زیادی به نیاز  

 .های پوست شما پاسخ می دهد

 چشم   دور کرم خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد
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 آشنایی با انواع تونر صورت

پاک کننده  باید در نظر داشته باشید که در این مواد صورت کننده  پاک تونر قبل از خرید

 :دارای انواع متفاوتی می باشند. در زیر می توانید با هر کدام از این موارد آشنا باشید

 تونر پاک کننده صورت که بر پایه الکل می باشند •

ز آب و الکل استفاده شده این تونر ها اغلب به صورت محلول هستند. در ساختار آنها اغلب ا

 .است. اگر پوست شما خشک است، توصیه می شود تا این مورد را تهیه و استفاده نمایید

با استفاده از این تونرها منافذ باز پوست خود را می توانید به راحتی بسته و میزان تولید  

مقاوم می باشند و  چربی را کنترل نمایید. این تونرها در برابر رادیکال های آزاد نیز بسیار 

 .سالمت پوست را تامین می نمایند

 تونرهایی که با آب و گلیسیرین تولید شده اند  •

، گلیکول وجود دارد. تونر مذکور  صورت کننده پاک تونر در ساختار این نوع از انواع

موجب می شود تا میزان کالژن سازی پوست افزایش یابد. از سوی دیگر تونرهای مذکور  

 .ا پوست شما را روشن و شفاف نمایندقادر هستند ت 

افرادی که دارای پوست خشک هستند می توانند بدون نگرانی از این موارد استفاده نمایند.  

البته باید در نظر داشته باشید که برای برخی از افراد این تونر ها ایجاد حساسیت و خارش  

 .نیز می نمایند

 تونرهایی که از آب تهیه تهیه شده اند  •

ر ترین انواع تونرها، مواردی می باشند که بر پایه آب هستند. از این موارد اغلب کم ضر

از آب و آنتی   صورت کننده پاک تونر به عنوان ترمیم کننده استفاده می شود. در ساختار این

اکسیدان استفاده شده است به همین دلیل بیان می گردد که می تواند سالمت پوست شما را  

 .افزایش دهد
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پوست خشکی دارید، توصیه می شود تا از تونرهای فوق استفاده نمایید. تونرهای اگر 

مذکور می توانند مواد مغذی پوست شما را نیز به آسانی فراهم آورند و از آسیب های 

 .پوستی جلوگیری کنند

باید در نظر داشته باشید که تونرهای بر اساس  صورت کننده پاک تونر البته در زمان خرید

 .وست نیز خود در چند دسته تقسیم بندی می شوندنوع پ

به طور مثال تورهای پوست چرب با تونرهای پوست های خشک، مختلط و لکه دار  

متفاوت می باشند. از همین رو توصیه می گردد تا در زمان خرید حتما به نوع تونری که  

 .تهیه می نمایید، دقت داشته باشید

 جمع بندی 

همانند سایر محصوالت بهداشتی باید در   صورت  کننده پاک تونر در نظر داشته باشید که

محیط های خنک و دور از آفتاب مستقیم خورشید قرار گیرد. همچنین بسیار مهم است تا در  

زمان خرید به تاریخ انقضا و برند تولید کننده توجه داشته باشید تا باعث ایجاد مشکالت  

 .پوستی نشوند

نهایت توصیه می شود تا حتما نوع پوست خود را شناخته و بر اساس آن اقدام به خرید  در 

 .پاک کننده مناسب نمایید 

 

 

 


