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از سطوحی نظیر: لباس، دیوار، موکت و….، از جمله   یآرایش لوازم لکه کردن پاک

 .مگی ما پیش آمده استمعضالت مهمی است که برای ه

گاهی اوقات اتفاق افتاده که ریمل، الک و سایر لوازم آرایشی از دستتان بیفتد و فرش را  

 .کثیف نماید

تواند بسیار ناخوشایند باشد. اغلب محصوالت آرایشی موجود در بازار،  مسلما، این اتفاق می

بسیار دشواری به  خاصیت روغنی داشته و پاک کردن آنها از روی سطوح مختلف، کار  

 .رسدنظر می

 سطوح روی از  آرایشی لوازم از ناشی هایعالمت کردن پاک در ادامه به راهنمای

 .ایماشاره نموده مختلف

 آموزش پاک کردن لکه لوازم آرایشی از روی لباس به چه نحوی است؟ 

گونه از های آرایشی کرم پودر، خط چشم، سایه، ریمل و رژشرایط پاک کردن لکه •

 روی لباس

چشم، سایه و ریمل از لباس بسیار آسان بوده و    های ناشی از کرم پودر، خطلکه کردن پاک

 .نیازی نیست که در این زمینه نگرانی داشته باشید

بر تهیه نمایید. سپس آن را بر روی لکه مورد نظر بر روی لباس  تنها کافی است که یک لکه

 .اسپری کرده و در نهایت لباس را به طور کامل بشویید

 های ناشی از روغن صورت از روی لباساک کردن لکهشرایط پ •

ها های روغنی نیاز به قاعده خاصی دارد. اگرچه پاک کردن این نوع لکهلکه کردن پاک

 .ها هستنددشوارتر از بقیه لکه

 .ها از روی لباس وجود داردکردن این نوع لکهاما باز هم جای امیدواری جهت پاک

ها  ر روی لباس، باید آن قسمت را جدا کرده تا به دیگر بخشی روغنی ب بعد از ریختن لکه

 .سرایت نکند
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 .لباسشویی بشوییددر نهایت، لباس را جهت شستشوی کامل در ماشین

 های ناشی از الک از روی لباس شرایط پاک کردن لکه •

ی ناشی از الک بر روی لباس وجود داشته، عدم  لکه کردن پاک نکته مهمی که در زمینه 

 .ده از استون استاستفا

هایی که از جنس ابریشم یا نخ مصنوعی بوده باعث آسیب  استفاده از استون برای پارچه

 .شودرساندن به بافت لباس می

توان نسبت به آن  در این زمینه، توجه به جنس لباس از مهمترین مواردی است که نمی

 .اعتنا بودبی

گر، پارچه تمیز را بر روی لکه گذاشته تا اثر  های دیبعد از استفاده از استون در مورد لباس

 .آن از روی پارچه از بین برود

بر را بر روی قسمت مورد نظر اسپری کرده و لباس را به طور کامل شستشو  سپس، لکه

 .نمایید

 لب از روی لباس های ناشی از رژشرایط پاک کردن لکه •

در ابتدا به وسیله یک روبان یا نوار باریک آثار باقیمانده رژلب را از روی لباس، پاک  

 .نمایید

 .لب را از روی پارچه لباس جدا نماییدهای باقیمانده از رژتوانید تکهتر میبا این کار راحت

و  بعد از اینکه این کار را انجام دادید وقت آن است که لباس را با مایع مخصوص، شسته  

 .تمیز نمایید

 کنیم؟  پاک مختلف  سطوح روی از آسانی به را چای لکه  چگونه مطالعه: پیشنهاد

 

https://greenlist.ir/%d9%be%d8%a7%da%a9-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%84%da%a9%d9%87-%da%86%d8%a7%db%8c/
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 وسایل چوبی به چه نحوی است؟ آموزش پاک کردن لکه لوازم آرایشی از روی 

 های آرایشی از روی وسایل چوبی به وسیله نان سفید پاک کردن لکه •

ی لوازم آرایشی از روی وسایل چوبی، نان لکه کردن پاک ها جهتیکی از بهترین روش

 .سفید است

ی مورد نظر قرار داده و اجازه دهید که چند دقیقه به این حالت باقی نان را بر روی لکه

 .ماندب 

سپس نان را برگردانده و طرف دیگر آن را بر روی لکه قرار دهید. با انجام این کار، لکه  

 .شودبه راحتی جذب بافت نان می

کننده های آرایشی از روی وسایل چوبی به وسیله محلول پاککردن لکهپاک •

 آرایش

توانید از میشوند، های آرایشی که به سختی از روی وسایل چوبی پاک میدر مورد لکه

 .کننده آرایش استفاده نماییدمحلول پاک

توانید مقداری از محلول را آغشته به پنبه کرده و بر روی لکه  جهت انجام این کار می

 .بکشید

 .با این کار شاهد از بین رفتن عالمت آن از روی سطوح چوبی خواهید شد

 های آرایشی از روی وسایل چوبی به وسیله سرکه سفیدکردن لکهپاک •

 .تواند بسیار کاربردی باشدهای چسبناک میلکه کردن پاک این روش برای

تر از قسمت مورد نظر  های آرایشی شده و راحتاسید موجود در سرکه باعث نرم شدن لکه

 .پاک خواهند شد

یا پنبه آغشته کرده و آنقدر بر روی لکه بکشید تا  مقداری سرکه سفید را به یک پارچه تمیز

 .اثر آن به طور کامل از بین برود
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 های آرایشی از روی وسایل چوبی به وسیله روغن زیتونپاک کردن لکه •

شده بر روی وسایل چوبی به راحتی به وسیله روغن زیتون پاک  های آرایشی خشکلکه

 .شوندمی

های قبلی است. به مقداری روغن زیتون و یک پارچه  روش انجام این کار به مانند روش

 .تمیز، نیاز خواهید داشت

پارچه را به روغن زیتون آغشته کرده و بر روی سطح چوب آنقدر بکشید تا عالمت لکه به  

 .خوبی محو گردد

در نهایت به وسیله یک پارچه تمیز که آغشته به کف صابون بوده جهت تمیز کردن سطح  

 .چوب اقدام نمایید

 ی لوازم آرایشی را از روی فرش پاک نمود؟ توان لکهچگونه می

 ی ناشی از کرم پودر از روی فرش نحوه پاک کردن لکه •

 .مقداری مایع ظرفشویی را با آب سرد درون ظرفی ریخته و مخلوط نمایید

 .از روی فرش استفاده نمایید لکه کردن پاک از یک پارچه تمیز جهت

رچه آغشته به محلول را آنقدر روی لکه نکشید تا به بافت فرش نفوذ  البته توجه نمایید که پا

 .کند

سپس پارچه تمیز دیگری را برداشته و بر روی قسمت مورد نظر بکشید تا آثار کف از  

 .روی فرش پاک شود

 .رطوبت محل لکه باید به وسیله یک پارچه، خشک شود
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 ی ناشی از خط چشم از روی فرش کردن لکهنحوه پاک •

رسد. مقدار معینی  چشم از روی فرش کار چندان سختی به نظر نمیی خطلکه کردن پاک

 .سرکه را با آب مخلوط کرده و پارچه را آغشته به آن نمایید

سپس پارچه را بر روی محل لکه بکشید تا عالمت آن از بین برود. خشک کردن فرش بعد  

 .کردن عالمت لکه از مهمترین مواردی است که باید انجام شودپاک از

 ی ریمل از روی فرش نحوه پاک کردن لکه •

کننده آرایش  ی ریمل استفاده نمایید. پاککننده آرایش چشم جهت رفع اثر لکهاز یک پاک

 .چشم را بر روی پارچه تمیز ریخته و آن را بر روی لکه بکشید

کننده  شود، مجددا مقداری پاکاگر احساس کردید که لکه به دشواری از روی فرش پاک می

 .یدرا بر روی پارچه ریخته و بر روی لکه بمال

 .در نهایت از یک پارچه تمیز دیگر جهت رفع بقایای اثر ناشی از ریمل چشم استفاده نمایید

 بندی نهایی جمع

ای از لباس یا سایر سطوح، قواعد خاصی داشته که با پیروی کردن از  پاک کردن هر لکه

 .توانید از شر این معضل خالص شویدآنها می

های  کردن لکههای کاربردی پاکیم تا شما را با روشااین مقاله را از این رو تهیه نموده

 .آرایشی و بهداشتی از لباس یا سایر سطوح آشنا نماییم

 


