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باید حتما برای سالمت   صورت  ماسک افراد  یکی از گزینه های مهم و کاربردی است که 

پوست خود از آن استفاده نمایند. ماسک ها مصارف مختلف دارند از درمان خشکی و کک و  

 مک گرفته تا درمان جوش و لکه ها می توان از آنها استفاده نمود. 

در اختیار شما قرار می گیرد که می   صورت  ماسک  آنالین  خرید  راهنمای در این مقاله یک

توانید از آن استفاده نمایید. برای اینکه بتوانید بیشترین استفاده را از این مقاله ببرید، بهتر  

 است که آن را تا انتها مطالعه نمایید. 

 راهنمای خرید ماسک صورت

الی    1به عنوان روتین پوستی استفاده می نمایند. لذا استفاده   صورت  ماسک  امروزه افراد از

 بار از آنها در طول هفته همواره توصیه می شود. 2

مناسب که هم راستا با  صورت  ماسک  البته برای تهیه ماسک مناسب الزم است تا حتما یک

د و  نوع پوست شما می باشد را خریداری نمایید. در همین راستا انواع ماسک های موجو 

 راهنمای تهیه آنها در زیر درج شده است که می توانید مطالعه نمایید. 

 چروک  ضد کرم خرید راهنمای عه:مطال پیشنهاد

 ویژگی ماسک صورت خانگی خوب 

خوب باید همواره پوست شما را مرطوب نگه دارد و ویتامین های مورد   صورت  ماسک یک

 نیاز پوست را فراهم آورد.

آبرسانی، درمان منافذ باز، از بین بردن آلودگی ها، از بین بردن چربی ها، باال بردن میزان  

 انعطاف پذیری،، حذف تیرگی ها و … از جمله مزایای ماسک خوب هستند. 

 روش های انتخاب بهترین ماسک صورت 

انواع دانید  می  که    ماسک  ،صورت  جوش  برای  ماسک  همچون، صورت  ماسک همانگونه 

و … در بازار وجود دارند. برای تهیه یک نمونه خوب و کارآمد الزم   لک  رایب  صورت

 است تا موارد متفاوتی را در نظر بگیرید که برخی از آنها در زیر درج شده اند.
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 نوع پوست خود را حتما بشناسید 

برای تهیه هر نوع ماسکی بسیار مهم است که ابتدا نوع پوست خود را بشناسید. باید در نظر  

 دارای ساختار متفاوت می باشند.  صورت ماسک اشته باشید که انواعد

شما باید گزینه ای را انتخاب نمایید که ترکیبات آن برای پوستتان مناسب باشد. عدم توجه به  

 موضوع مذکور موجب می شود تا نتیجه عکس مشاهده نمایید. 

است. پوست خشک،    به صورت کلی می توان بیان داشت که پوست چرب دارای ظاهر براقی

انعطاف پذیری ندارد و چین و چروک بسیاری بر روی آن مشاهده می شود. پوست مختلط  

 نیز هر دو نوع خصوصیات را دارد.

 با ترکیبات ماسک صورت آشنا شوید 

متفاوتی   انواع  دارای  صورت  های  ماسک  شد،  داده  توضیح  نیز  باال  در  که  همانگونه 

  جوش  برای  خانگی  ماسک  و  صورت  سیاه  ماسک  ؛ لک  برای  صورت   ماسک هستند.

 برخی از این موارد هستند.  صورت

تا   باشند. شما قبل از خرید الزم است  این ماسک ها دارای ترکیبات خاص و متفاوتی می 

 ترکیبات بکار رفته در آنها را مطالعه نمایید تا متوجه سازگاری محصول با پوست خود شوید. 

نیاز تا  نمایید. به طور مثال برخی از    در گام بعد توصیه می شود  پوست خود را بررسی 

پوست ها خشک هستند. عموما برای این پوست ها از ماسک رس و گالب استفاده می شود  

 که دارای قابلیت آبرسانی دارند. 

 پوست  پاکسازی برس خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 آشنایی با انواع ماسک صورت و فواید آن 

در زمان خرید بسیار مهم است که شما به عنوان خریدار با انواع ماسک ها و نکات مثبت  

می تواند تیرگی های پوست را از   صورت  کننده  شنرو  ماسک آنها آشنا شوید. به طور مثال

 بین برده و باعث اکسیژن رسانی بهتر به الیه های پوستی شود. 
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به صورت کلی ماسک های گل می توانند برای پوست های چرب بسیار مفید باشند زیرا منافذ 

 باز آنها را بسته و چربی مازاد را از بین می برند. 

 ماسک ها را باید با توجه به آب و هوا خریداری نمایید 

غلب بسیاری از افراد به اهمیت آب و هوا در خرید ماسک واقف نمی باشند. به طور مثال ا

 افراد در فصل سرد سال دچار خشکی پوست می شوند. 

لذا باید از ماسک های آبرسان استفاده نمایند تا میزان نگهداری آب زیر پوست افزایش یابد.  

هایی که ترکیباتی چون ریشه گیاهان و عسل در آنها وجود دارد، ویژگی   صورت   ماسک در

 مذکور مشاهده می شود. 

ن توصیه می شود تا از ماسک های گل استفاده شود تا بتوان از سوی دیگر در فصل زمستا

 اقدام به پاکسازی عمیق پوست نمود. 

هایی که در آنها مواردی چون برگ بو و اکالیپتوس وجود دارند،   صورت  ماسک از همین رو 

گزینه هایی عالی می باشد. اما در مقابل توصیه می شود تا برای فصل های مرطوب و گرم  

 را خریداری نمایید که چربی آنها به مراتب کمتر می باشد.گزینه هایی 

 حتما ماسک را تست نمایید

خود را دارید، حتما قبل از خرید آن را بر روی پوست   صورت  ماسک اگر امکان تست نمودن

ورم،   ایجاد  باعث  اگر ماسک  بسنجید.  پوست را  با  تا میزان سازگاری  نمایید  امتحان  خود 

 ین قبیل بر روی پوست نشد پس می تواند گزینه خوبی برای شما باشد. التهاب و مواردی از ا

 نگهداری از ماسک صورت

برای اینکه بتوانید از ماسک خود برای طوالنی مدت استفاده نمایید الزم است تا یک ماسک  

نیز   این ماسک ها  باشید که نگهداری از  اما در نظر داشته  نمایید.  تهیه  مناسب برای خود 

 ت است.دارای اهمی 
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از همین رو توصیه می شود تا تالش نمایید که ماسک به صورت مستقیم زیر نور خورشید  

قرار نگیرد. از سوی دیگر دمای بسیار پایین نیز می تواند باعث آسیب رساندن به آن شود. 

 خود را در محیط های خنک و دور از نور خورشید قرار دهید.  صورت ماسک همواره

 جمع بندی 

از جمله لوازم آرایشی است که تهیه آن به تمام افراد توصیه می شود. اشخاص   صورت  ماسک

 می توانند با این ماسک ها سالمت پوست خود را تضمین نمایند. 

ماسک خوب بسیار مهم است اما همان طور که در باال نیز توضیح داده شد، برای تهیه یک  

 که ابتدا نوع پوست خود را بشناسید و سپس بر اساس آن اقدام به خرید نمایید. 

به سمت خود جلب می   بیشترین عالقه مندان را  پاک کننده امروزه  آبرسان و  ماسک های 

نمایند. در نظر داشته باشید که اغلب برای شستن ماسک ها توصیه می شود تا از شوینده  

آنها به پوست آسیب وارد نمی نماید. همچنین بهتر است تا برای   phستفاده نمایید که  هایی ا

 پاک کردن ماسک از روی صورت از آب گرم استفاده شود که پوست کامال تمیز گردد. 

 


