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 راهنمای خرید سایه چشم

سایه چشم و خط چشم از جمله موارد پرکاربرد برای آرایش چشم ها می باشند. اما از آنجا 

که انواع متفاوتی از این سایه ها در بازار وجود دارند، گاها خرید برای افراد دشوار می 

 .شود

ین کاربردی را در اختیارتان  از همین رو در این مقاله قصد داریم تا یک راهنمای خرید آنل 

 .قرار دهیم

 چشم  خط خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 نکات مهم در خرید و قیمت سایه چشم 

های موجود در بازار گیج شده اید و نمی توانید   چشم سایه اگر احساس می کنید که با انواع

 .گزینه ای مناسب را خرید نمایید، این مقاله به شما می تواند کمک کند

  سایه صنعت زیبایی به طور مداوم در حال پیشرفت است و اگر نمی توانید انواع مختلف

را خریداری نمایید، این مقاله را حتما تا انتها مطالعه  را شناخته و گزینه ای مناسب چشم

بدانید و اینکه چگونه   چشم  سایه کنید! در اینجا همه چیزهایی است که باید در مورد هر نوع

 .را برای آرایش خود انتخاب کنید درج شده است چشم  سایه می توانید بهترین 

 سایه چشم پودری  •

های پودری یکی از رایج ترین سایه هایی است که در بازار با آن روبرو می   چشم سایه

 .شوید. این مورد برای افراد مبتدی نیز عالی است زیرا استفاده از آنها آسان می باشد

سایه های پودری فشرده را می توانید در هر رنگی داخل بازار مشاهده نمایید. این موارد  

 .های کوچک می باشنداغلب به صورت فشرده در جعبه 

از این گزینه ها می توان برای کنار چشم یا باالی پلک استفاده نمود. سایه های پودری می  

 .توانند از نوع درخشان یا مات باشند که با توجه به سلیقه شما ارائه می شوند

 

https://greenlist.ir/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%ae%d8%b7-%da%86%d8%b4%d9%85/
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شما می توانید از سایه های درخشان برای مرکز چشم و از سایه های مات برای گوشه چشم  

ره ببرید. برای اینکه این سایه ها به صورت یکسان بر روی پلک شما پخش شوند، نیاز به

 .است تا از قلموهای مویی استفاده نمایید

سپس بر روی آن با انگشت خود چند بار بکشید تا رنگ به صورت یکنواخت پخش گردد.  

 .این سایه ها جزء سایه های همه کاره محسوب می شوند

 سایه چشم کرم  •

به دنبال رنگ های گرم و شدید با رنگدانه های پررنگ هستید باید به   چشم سایه دراگر 

سراغ این رنگ ها بروید. سایه های کرمی می توانند به صورت تیوپی یا معمولی ارائه  

 .شوند

ها ممکن است بر روی پوست های   چشم  سایه البته باید در نظر داشته باشید که این

باشند. اگر پلک های شما بسیار چرب هستند، توصیه می شود   چروکیده ظاهر خوبی نداشته

 .تا از این سایه ها کمتر استفاده نمایید

با این توصیف می توان نتیجه گرفت که آنها برای محیط های مرطوب نیز گزینه های 

خوبی نیستند. برای اینکه این سایه ها به خوبی بر روی پلک شما قرار گیرند، می توانید با  

 .کمی آنها را با یکدیگر مخلوط نمایید انگشت

 سایه چشم براق  •

دار از رنگدانه های آسیاب شده تهیه شده اند. می توان آنها را در دسته  های براقسایه

 .فوق به مراتب از سایرین بیشتر می باشد چشم سایه بهترین سایه های چشم قرار داد. قیمت

از این گزینه اغلب برای گریم یا آرایش های غلیظ استفاده می شود. بهتر است تا قبل از  

وی پلک خود پرایمر زدهو برای پوشاندن بخش های تیره نیز از کانسیلر بهره  استفاده بر ر

 .ببرید
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این سایه ها می توانند تا مدت زمان زیادی بر روی پلک های شما باقی بمانند اما بهتر است 

 .تا جهت جذاب تر شدن آنها از موارد درخشان کننده نیز بهره برد

 سایه چشم مایع  •

یه به برق لب می باشند. آنها در جعبه های تیوپی عرضه می شوند  های مایع بسیار شب سایه

 .و چون رژلب مایع می توان بر روی پلک های خود از آنان بهره برد

شما می توانید به راحتی با کشیدن سایه بر روی چشم خود رنگ را پخش نمایید و لبه های  

 .آن را به کمک برس پخش نمایید

براق تر به نظر برسد، می توانید از سایه های براق بر   چشم سایه اگر مایل هستید تا این

 .روی آن بهره ببرید. با این کار عمر و ماندگاری سایه بر روی پلک ها بیشتر نیز می شود

به عبارت دیگر می توان بیان داشت که این موارد گزینه های خوب به عنوان پایه هستند.  

مان استفاده از سایه های فوق باید بسیار افرادی که دارای پلک های چرب هستند، در ز 

 .مراقب باشند

 در زمان خرید به رنگ سایه چشم دقت کنید 

هنگامی که به یک فروشگاه معتبر و بزرگ لوازم آرایشی آنلین مراجعه می کنید، می  

 .توانید طیف گسترده ای از محصوالت را در هر یک از بخش های آنها مشاهده کنید

نها می توانید انواع مختلفی از سایه ها را پیدا کنید که برای رنگ های  آ چشم سایه در بخش

مختلف پوست ساخته شده اند. ابتدا گزینه رنگ را بررسی کنید و سپس تصمیم بگیرید که آیا  

 .آنها برای شما خوب هستند یا نه

  راهنماهای زیادی به صورت آنلین برای انتخاب بهترین سایه ها برای رنگ چهره، رنگ

 .چشم، مناسبت و موارد دیگر در دسترس هستند که می توانید از آنها بهره ببرید

 مصنوعی  مژه خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

https://greenlist.ir/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%85%da%98%d9%87-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c/
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 د را در ذهن داشته باشید کمد لباس خو

های تیره بخرید زیرا  چشم سایه به عنوان مثال، اگر هرگز لباس های تیره نمی پوشید، نباید

 .این سایه ها برای لباس های تیره ساخته شده اند 

به همین دلیل توصیه می شود تا حتما به لباس هایی که به تن می نمایید دقت نمایید تا سایه  

 .انتخاب نمایید متناسب با آنها را

 سیاست بازگشت را بررسی کنید 

برخی از فروشگاه های آنلین وجود دارند که در صورتی که محصوالت آنها را دوست  

 .نداشته باشید، سیاست بازگشت منحصر به فردی را به شما پیشنهاد می کنند

شما می توانید آنها را در مدت زمان مشخصی پس از تحویل گرفتن برگردانید. همیشه باید  

به سیاست بازگشت دقت کنید.   زم آرایش آنلین قبل از ثبت سفارش خود برای خرید لوا

 .اطمینان حاصل کنید که پس از نارضایتی می توانید به راحتی کاال را مرجوع کنید

 :چشم سایه نگهداری از

مناسب برای خود   چشم سایه با توجه به مواردی که در باال بیان شد، شما می توانید یک

 .تهیه نمایید اما دقت داشته باشید که این لوازم آرایشی نیاز به مراقبت دارند

از همین رو تلش کنید تا آنها را دور از نور مستقیم خورشید قرار داده و اغلب در محیط  

های خنک نگهداری نمایید. همچنین به تاریخ تولید و انقضا نیز توجه نمایید تا باعث ایجاد  

 .شکل برایتان نشودم

 


