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 راهنمای خرید اینترنتی عینک آفتابی ری بن 

، برند خوشنام و شناخته شده ای است که در مقایسه با سایر بن ری آفتابی عینک •

 .برندها در بازار به جایگاه ویژه ای دست یافته است

در واقع این برند از پرطرفدارترین برندهای عینک آفتابی موجود در بازار بوده  •

 .که استایل خاصی را در ظاهر فرد ایجاد می کند

 .استفاده از تولیدات کمپانی ری بن در کشورمان بسیار رواج دارد •

 Rayban | معرفی برند ری بن

 .بپردازیم /banRay بن ری برند معرفی ابتدا قبل از هر چیز بهتر است به •

• Raybanاسم یک کمپانی آمریکایی است که توسط شرکت های ، Bausch & 

Lomb  راه اندازی شد 1937در سال. 

ری بن، عینک های آفتابی خود را به منظور تامین نیاز نیروهای هوایی ارتش   •

ایاالت متحده تولید می کرد. با گذر زمان، استفاده از عینک های آفتابی در بین  

 .راسر دنیا بسیار رواج یافتمردم س

چند سال بعد، یک شرکت ایتالیایی به نام لوکساتیکا توانست برند ری بن را با  •

 .میلیون دالر بخرد   640قیمتی معادل 

در حال حاضر، دفتر مرکزی برند ری بن در ایتالیا )شهر میالن( واقع شده است.   •

  عینک خرید ا در مورددر ادامه مقاله با ما همراه باشید تا اطالعات جامعی ر

 .در اختیارتان قرار دهیم بن ری آفتابی

 نکات مهم هنگام خرید عینک آفتابی ری بن 

به یکی از دغدغه های اساسی برای خانم ها و آقایان تبدیل شده   بن ری آفتابی عینک خرید

 .است
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 عینک های آفتابی ری بن دارای مدل های متنوعی بوده که از جمله آنها می توان به

RayBan Wayfarer  و Aviator عینک خلبانی( اشاره نمود(. 

با استفاده از این مدل عینک های آفتابی، استایل خاص و جذابی در ظاهر افراد ایجاد می  

 .شود. در ادامه به پارامترهای مهمی به هنگام خرید این محصول اشاره کرده ایم

 بررسی جنس فریم عینک آفتابی •

 .از چوب، پالستیک و فلز می باشد Rayban جنس فریم عینک آفتابی 

اگرچه انتخاب بهترین جنس فریم عینک سلیقه ای بوده اما بهتر است که به باریک یا ضخیم  

 .بودن آن به هنگام خرید توجه ویژه ای نشان دهید

 .ا را تحت تاثیر قرار دهدزیرا این مورد می تواند ساختار میمیک چهره شم

 انتخاب رنگ لنز عینک آفتابی •

یا زنانه بهتر است که به رنگ لنز آن توجه   مردانه بن ری آفتابی عینک خرید به هنگام

 .نمایید

 .رنگ شیشه عینک ها با توجه به شرایط آب و هوایی متفاوت خواهد بود

ظر و شرایط آب و هوایی آن،  در واقع، انتخاب رنگ لنز عینک های آفتابی به محیط مورد ن

 .بستگی دارد

 توجه به ضد اشعه بودن عینک آفتابی  •

از جمله مهمترین مواردی بوده که به هنگام خرید این   بن ری آفتابی عینک ضد اشعه بودن

 .محصول باید مورد توجه قرار داد

به  این قابلیت باعث خواهد شد تا از آسیب های چشم به هنگام تابش اشعه مضر خورشید 

 .موقع جلوگیری شود
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در این مورد توصیه ما به شما این است که به هنگام خرید عینک آفتابی به دنبال مدل هایی  

 .برخوردار هستند، بروید UV400 که از

 تناسب عینک آفتابی با فرم چهره  •

از جمله موارد مهمی که به هنگام خرید عینک آفتابی باید مد نظر قرار دهید، تناسب آن با  

 .صورت می باشدفرم 

عینک های آفتابی را باید با توجه به اشکال صورت )مستطیلی، مربعی، لوزی، مثلثی و  

 .بیضی( تهیه نمود

به همین خاطر بهتر است در فروشگاه، عینک را بر روی صورت خود امتحان کرده تا بعد  

 .از مدتی از خرید خود پشیمان نشوید

 خرید عینک آفتابی ری بن

، یکی از بهترین اکسسوری هایی است که هم آقایان و هم Rayban عینک آفتابی •

 .آن استفاده نمایندخانم ها می توانند جهت زیباتر نشان دادن استایل شان از 

ری بن، یکی از بهترین برندهای خارجی موجود در بازار بوده که از جایگاه ویژه   •

 .ای در بین خریداران ایرانی برخوردار شده است

بهتر است به صورت حضوری یا اینترنتی   اصل بن ری آفتابی عینک خرید جهت •

 .از فروشگاه های معتبر اقدام نمایید

شامل محصوالت فیک زیادی بوده که به هنگام انتخاب مدل  متاسفانه، این برند  •

 .مناسب حتما باید راهنمای خرید آن را مطالعه نمایید 

 قیمت عینک آفتابی ری بن

که در بازار موجود بوده،   اصل بن ری آفتابی عینک قیمت همانطور که می دانیم •

 .گران می باشد
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د ری بن اصل را از فیک در واقع، یکی از راهکارهایی که شما می توانید برن  •

 .تشخیص دهید، بررسی قیمت آن است

و مردانه اصل از  زنانه بن ری آفتابی عینک خرید البته بهتر است که جهت  •

 .فروشگاه های معتبر و قابل اطمینان اقدام نمایید

 روش نگهداری از عینک آفتابی ری بن 

دازه بررسی فاکتورهای دقیقا به ان  بن ری آفتابی عینک از نگهداری  راهنمای توجه به

 .تاثیرگذار بر خرید این محصول، اهمیت دارد

جهت استفاده طوالنی مدت از عینک های آفتابی برند ری بن بهتر است از دستورالعمل  

 .های زیر استفاده نمایید

جهت استفاده بهتر و محافظت هر چه بیشتر از عینک آفتابی، یک قاب ایمن و   •

 .ییدمستحکم برای آن خریداری نما 

به هیچ عنوان عینک آفتابی را باالی سر خود قرار ندهید. زیرا با انجام این کار   •

 .چربی و آلودگی پوست سر امکان دارد به لنز عینک آسیب وارد کند 

دسته های عینک آفتابی وسیله ای برای بازی نیستند. امکان تغییر اندازه دسته ها  •

 .بعد از هر بار دستکاری آنها وجود دارد

جهت تمیز کردن شیشه عینک آفتابی حتما از ماده شوینده و پارچه مخصوص آن   •

 .استفاده نمایید

 .از آسیب زدن به عینک با اجسام سخت و نوک تیز جدا پرهیز نمایید •

جهت جلوگیری از گم کردن عینک آفتابی در مکان های مختلف حتما از بند محافظ  •

 .استفاده نمایید
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 جمع بندی خرید اینترنتی عینک آفتابی ری بن 

، یکی از بهترین برندهایی می باشد که امروزه (Rayban) بن ری آفتابی عینک •

 .استفاده از آن در بین خریداران ایرانی بسیار رواج دارد

 دارای مدل های مختلفی بوده که از جمله آنها می توان به Rayban ک آفتابیعین •

Aviator  عینک خلبانی( اشاره نمود(. 

متاسفانه، محصوالت فیک این برند در بازارهای داخلی بسیار افزایش یافته است.  •

 .جهت تشخیص برند اصل از فیک، راهکارهای زیادی وجود دارد 

که با توجه به آن می توانید اصل بودن عینک   قیمت، مهمترین شاخصه ای است •

 .آفتابی را از فیک به راحتی تشخیص دهید 

با مطالعه راهنمای خرید این محصول که در این مقاله مورد بحث قرار دادیم می   •

 .توانید خرید بسیار آسانی را پشت سر بگذارید 

بی برند ری بن  در این مقاله سعی شده تا شما را با راهنمای جامع خرید عینک آفتا •

 .آشنا نماییم 

امیدواریم که توانسته باشیم محتوای کاربردی و مفیدی را در اختیار شما خوانندگان   •

 .گرامی قرار داده باشیم

 


