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 راهنمای خرید اینترنتی عطر زنانه 

 .عطر زنانه خوب که ماندگاری و رایحه مناسبی داشته باشد کمیاب است •

زمانی که صحبت از عطر می شود، سلیقه شخصی افراد و چیزی که   •

 .ترجیح می دهند در اولویت قرار میگیرد

نمی تواند   معروف عطر انتخاب عطر کار راحتی نیست. صرفا یک •

 .رضایت یک خانم را در خرید جلب کند

نیز در اکثر اوقات حاوی موادی است که برای  ارزان خوشبو زنانه عطر •

 .ی باشد و باید از خرید این دست از عطر ها خودداری نمودانسان مضر م

که در ادامه به برخی از آنان  معروف زنانه فرانسوی عطر این روزها •

 .اشاره می شود بسیار در بین بانوان پرطرفدار می باشد

به صورت کلی می توان بیان نمود که عطرها می توانند خیلی خاص بوده  •

 .اشندو نشان دهنده هویت یک فرد ب 

برای بسیاری از ما عطر نشان دهنده هویت یک فرد می باشد و نمی توان   •

 .آن را با چیز دیگری جایگزین کرد

 نکات مهم هنگام خرید عطر زنانه 

 :مناسب باید به چند نکته توجه نمایید زنانه عطر پیش از خرید

 شناخت رایحه ها  •

 پیدا کردن خانواده بویایی خود 

شید رایحه خود را با توجه به فصل، استایل یا خلق و  ممکن است دوست داشته با

 .خوی خود تغییر دهید
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با این حال، دانستن خانواده بویایی که به آن تعلق دارید می تواند جالب باشد تا 

مطمئن شوید که خود را به سمت رایحه هایی که مطابق با شما هستند هدایت می  

 .کنید

ه یک عطر می تواند به آن تعلق داشته باشد  در اینجا خانواده های مختلف بویایی ک

 :آورده شده است

 :دسته اصلی تقسیم بندی می شوند 5عطرهایی که در بازار وجود دارند در 

 عطر های شرقی یا کهربایی 

رایحه این عطرها ترکیبی می باشد. در واقع رایحه هایی چون مشک و کهربا در  

 .آنها بسیار ملموس است

به همین دلیل نیز ماندگار می باشند. این موارد به خانم هایی که خاص بودن را 

 .دوست دارند، توصیه می کنیم

همانی  غرور هستند. این عطرها برای م   عطرهای شرقی نماد قدرت، لوکس بودن و 

 .های شب غوغا به پا می کنند

 عطر چوب 

بیشتر بانوان عطر زنانه گرم و تلخ را می پسندند. برای این افراد عطرهایی با رایحه  

 .چوب عالی می باشند

 .در ترکیبات این عطرها رایحه ادویه جات و صندل به مشام می رسد

ستفاده قرار  چون ذات این عطرها گرم است، بهتر است که در فصول سرد مورد ا 

 .گیرند
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 عطرهای شیرین 

در رایحه عطر های شیرین شما می توانید بوی خوراکی های شیرین مثل کارامل را  

 .احساس نمایید

اغلب بانوان جوان از این رایحه ها استقبال می نمایند. این عطر برای محیط کار یا 

 .بیرون عالی است زیرا حس زندگی و شادابی با خود به همراه دارد

 طر گل و مرکبات ع

در رایحه این عطرها می توان بوی میوه هایی چون نارنج و گل هایی چون رز،  

 .زنبق و مریم را احساس نمود. این عطرها کامال ترکیبی می باشند

 عطرهای سرد 

 .عطر های سرد همیشه حس و حال تمیزی را با خود به همراه دارند

بیل در این عطرها پررنگ است. از  عموما رایجه صابون، شامپو و مواردی از این ق

 .این موارد اغلب در فصل تابستان بهره گرفته می شود

 معرفی انواع عطر زنانه •

 پرفیوم ها 

درصد غلظت روغن( را دارند، به   20این عطرها باالترین غلظت رایحه )بیش از 

تیجه،  این معنی که احتماالً قابل توجه بوده و در تمام طول روز ماندگاری دارند. در ن 

 .باالترین قیمت را طلب خواهد کرد

عالوه بر این، افرادی که پوست حساسی دارند ممکن است با این عطرها بهتر تعامل  

کنند زیرا الکل بسیار کمتری دارند و بنابراین احتمال خشک شدن پوست وجود  

 .ندارد
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 ادوپرفیوم ها 

 .درصد غلظت روغن( 20تا  15ادو پرفیوم )حاوی بین  

ترین غلظت عطر بعدی است. به طور متوسط، شما می توانید چهار تا پنج  این باال 

ساعت از عطر خود رایحه دریافت کنید و همچنان حاوی مقدار بسیار کمی الکل  

 .باشد تا تحمل پوست را تضمین کند

اند که روی پوست بدون ایجاد سردرد و یا انتقال به  ها طوری ساخته شدهادو پرفیوم

 .ماننداز در آغوش گرفتن، روی پوست باقی می گردن دیگران پس

اینها رایج ترین دسته عطرها هستند. این رایحه از صبح تا غروب برجسته خواهد 

 .بود و هنگام درآوردن لباس در شب همچنان قابل تشخیص است

 ادوتویلت ها 

Eau de Toilette ( غلظت روغن 15-5حاوی بین ٪). 

درصد  15تا   5این عطر یکی از پرطرفدارترین عطرها است که غلظت آن بین 

 .است و از ادو پرفیوم ارزانتر است. به طور معمول دو تا سه ساعت طول می کشد

به   Faire sa toilette آیا می دانستید که اصطالح ادو تویلت از عبارت فرانسوی

 .عنای آماده شدن گرفته شده استم

 ادکلن ها

 درصد غلظت روغن(  4تا  2ادکلن )حاوی 

٪( و محتوای الکل باال، به طور  4٪ تا 2ادکلن با غلظت بسیار کمتر رایحه )حدود 

قابل توجهی ارزان تر از عطرهای باال است. به طور کلی تا دو ساعت طول می  

 .کشد
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های گیاهی و  شوند که در آن از نتالق میاین نوع عطرها به دستور پخت سنتی اط

 .شوندهای پایه کمی تثبیت میشود که با نتمرکباتی استفاده می

شود، زیرا مقدار بیشتری از این تر عرضه میهای بزرگادکلن معموالً در بطری

 .عطر باید در طول روز استفاده شود

 ادوفرش ها 

Eau Fraiche (  غلظت روغن3-1حاوی بین ٪) 

این آخرین رایحه کامال شبیه به رایحه قبلی است که ماندگاری رایحه آن تا دو ساعت  

 .٪ است3٪ تا 1خواهد بود. با این حال، غلظت عطر آن حتی کمتر از 

 Eau .تفاوت اصلی این است که ادو فریچ حاوی مقدار زیادی الکل نیست

fraiche  است، بنابراین برای افرادی که پوست حساسی دارند نیز مفید  بیشتر آب

 .است

های عطری نیز وجود  در نت پایانی، همراه با انواع عطر، مهم است بدانید که نت

 .کننددارند که رایحه نهایی را تعیین می

 صبح هنگام عطر بخرید یا امتحان کنید •

می باشد. به دلیل اینکه  صبح ها بهترین زمان جهت تست یک عطر جدید و خرید آن 

 .حس بویایی افراد صبح دقیق تر عمل می کند

 از خود بپرسید به چه رایحه ای عالقه دارید •

به دنبال عالیق خود بروید. عطرهایی را انتخاب کنید که شما را جذب خود کرده و  

 .از استشمام آنها حس رضایت دارید
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 عطرهای زیادی را امتحان نکنید  •

سیار ظریف است. انسان نمی تواند بیش از سه عطر را امتحان  حس بویایی انسان ب 

 .کند

در خرید های اینترنتی توصیه می شود تا حتما نظرات سایر کاربران را مطالعه  

 .نمایید

 مناسبت ها و زمان را در نظر بگیرید •

 .این فاکتور شاید از دید شما کم اهمیت باشد اما برای خرید عطر زنان مهم است

عطر های هر فصل و هر زمان با یکدیگر متفاوت هستند. در زمستان استفاده  

 .گرم توصیه میشود زنانه های عطر از

 .خنک استفاده نمایید زنانه عطر در حالیکه بهتر است در فصول گرم بهتر است از

 را در نظر بگیریدپوست خود  •

 .عطرها می توانند روی پوست های مختلف رایجه های گوناگونی از خود ساطع کنند

با توجه به نوع   زنانه عطر باید عطر را روی پوست خود امتحان کنید زیرا هر

 .پوست شخص، بویی متفاوت خواهد داشت

رایحه آن  در همین راستا بهتر است چند قطره عطر را روی مچ دست خود بریزید و 

 .را استشمام نمایید

به عنوان نکته در نظر داشته باشید که مچ خود را نمالید زیرا گرما باعث تغییر در  

 .رایحه می شود 
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 انتخاب برندهای معروف

عطرهای پیشنهادی ما برای شما که مناسب سلیقه های مختلف و فصول گوناگون می  

 :باشند به شرح ذیل هستند

 عطر زنانه النکوم  •

 ایفوریا عطر  •

 عطر زنانه زارا •

 عطر زنانه گوچی  •

 عطر زنانه اللیک  •

 عطر زنانه هالووین  •

 عطر زنانه دیور  •

 عطر هرمس زنانه  •

 عطر شنل زنانه  •

با توجه به سلیقه و عالقه خود و با دقت به فصلی که در آن قرار دارید می توانید از  

 .هریک از این عطر ها استفاده نمایید

 تشخیص عطر تقلبی از اورجینال

 بارکد و شماره سلایر اصالت عطر را بررسی کنید •

ی  عطرهای واقعی دارای شماره سلایر و بارکد در انتهای جعبه و همچنین روی بطر

 .عطر خواهند بود. در عطرهای تقلبی گواهی مشابهی دریافت نخواهید کرد

بررسی بارکد عطر اصلی اولین کاری است که پس از خرید یک عطر جدید باید  

 .انجام دهید. عطر تقلبی شماره سلایر نخواهد داشت

لطفاً توجه داشته باشید که شماره سلایر باید روی جعبه و روی بطری وجود داشته  

 .اشد و باید مطابقت داشته باشدب 



  

    

 

8 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی  خرید+  ارزان و محبوب زنانه عطر مدل 50

 

مطمئن شوید که شماره سلایر روی جعبه چسبانده نشده باشد زیرا ممکن است به یک  

 .عطر تقلبی اشاره داشته باشد

همیشه قبل از خرید عطر، کد دسته ای عطر را بررسی کنید. همچنین می توانید کد  

تا اصالت عطر را  تاریخ تولید را که روی جعبه چاپ می شود را بررسی کنید  

 .بررسی کنید

بنابراین هنگامی که یک عطر جدید دریافت کردید، اولین کاری که باید انجام دهید  

 .این است که بارکد اصالت عطر را بررسی کنید

 طراحی را بررسی کنید •

برای جلوگیری از برخی مشکالت قانونی، تولیدکنندگان عطرهای تقلبی، تغییر جزئی  

یا فونت عطر اضافه می کنند. همیشه قبل از خرید در مورد   در بسته بندی، طرح

 .عطرها و ظاهر آن تحقیق کنید

ابتدا بطری و طراحی آن را بررسی کنید، زیرا به شما کمک می کند تا اصل بودن  

 .عطر را بررسی کنید

 به تاریخ انقضای محصول توجه کنید  •

 .اگر می خواهید اصالت عطر را بررسی کنید، پس به تاریخ پایان عطر توجه کنید

شه ای این محصوالت تقلبی همیشه فاقد تاریخ تولید و انقضا هستند. یا ظرف شی

عطرها بیش از حد زبر خواهد بود، یا فونت ها و کاراکترها معموال خراشیده می  

 .شوند، شیشه ها کیفیت چسبناکی دارند

 .آنهایی که واقعی هستند شیشه هایی صاف دارند دارند
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 بسته بندی یکی دیگر از عوامل اصلی تمایز است  •

جعبه آن پیچیده شده است. در  عطرهای اورجینال دارای سلفون شفافی هستند که دور  

 .حالی که عطرهای تقلبی چنین پوششی ندارند

بسته بندی سلفون شفاف نقش مهمی در تشخیص واقعی از تقلبی ایفا می کند زیرا  

 .اصالت سازنده را نشان می دهد

اگر می خواهید اصل بودن عطر را بررسی کنید، به بسته بندی آن توجه کنید. این  

 .ند به شما کمک کند تا عطر تقلبی را سریع تشخیص دهیدبررسی عطر می توا

 عطرهای تقلبی امالی نادرستی دارند  •

در عطرهای تقلبی، شانس زیادی برای شما وجود دارد که اشتباهات امالیی را  

یا هر حرف دیگری باشند   A یا E تشخیص دهید، آنها می توانند یک تغییر جزئی از

شاهده نباشند اما با مشاهدات خوب می توانید به  که ممکن است در نگاه اول قابل م

 .راحتی تشخیص دهید

اگر می خواهید بدانید که چگونه می توانید اصل بودن عطر را بررسی کنید، همیشه  

 .امالی آن را بررسی کنید

 عطرهای تقلبی از مقوا دوری می کنند •

ر هنگام  عطرهای اورجینال همیشه و همیشه یک مقوا در داخل جعبه دارند که د

جابجایی به بطری آسیب وارد نشود. جعلی ها هرگز روی چنین جزئیاتی تمرکز نمی  

 .کنند

 رنگ عطر را بررسی کنید •

هر چقدر هم خوب کپی کنید، جعلی ها هرگز نمی توانند دقیقاً نسخه اصلی را تکرار  

 .کنند
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رنگ عطر یک شاخص بزرگ است. در مقایسه با واقعی یا خیلی روشن یا خیلی  

 .تاریک خواهد بود

 عطر همیشه متفاوت خواهد بود •

وردی باشد  تشخیص این یکی آسان تر خواهد بود زیرا تفاوت رایحه می تواند اولین م

که بین تقلبی و واقعی تشخیص داده می شود. همیشه از یک آزمایشگر بخواهید تا 

 .تفاوت را تشخیص دهد

 کیفیت درب بطری مهم است  •

درب بطری عطر نقش بسزایی در لکه بینی دارد. عطرهای واقعی یک کاله محکم و  

حتی شکسته می  با کیفیت با مهر و موم خوب دارند در حالی که عطرهای تقلبی به را

 .شوند و کیفیت پایینی دارند

 خرید عطر زنانه

در هند اغلب بانوان عطر زنانه خود را از گل هایی مانند رز و یاس تهیه   •

 .می نمایند

 .از همین رو این رایحه در عطر های هندی بسیار به مشام می رسد •

اگر شما نیز دغدغه خرید یک عطر خوب را دارید، حتما در گام اول به  •

 .ورجینال بودن آن دقت نماییدا

آن را نخرید. در برخی موارد، موادی  عطر تنها به دلیل ارزان بودن یک •

که در این گونه از محصوالت استفاده می شود، خطرات جبران ناپذیری به  

 .همراه دارند

از همین رو توصیه می شود راهکارهای تشخیص عطرهای فیک و اصل  •

 .به آنها دقت کنید عطر را بیاموزید و در زمان خرید
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 قیمت عطر زنانه 

با توجه به برندی که آن را تولید می نماید و اصل یا فیک   زنانه عطر قیمت •

 .بودن آن می تواند متفاوت باشد

هر اندازه میزان پرفیوم در عطر بیشتر باشد به همان اندازه قیمت آن باالتر   •

 .است

 .از سوی دیگر حجم یک عطر نیز در قیمت تمام شده آن تاثیر دارد •

 روش نگهداری از عطر زنانه 

 :نکاتی دارد که در ادامه به توضیح آنها خواهیم پرداخت عطر داریمراقبت و نگه

در جای تاریک و بدون نور نگهداری شوند: عطر ها در واکنش به نور  •

 .کیفیت خود را از دست می دهند

را باید در محیط هایی با دمای معتدل   عطر: به دور از گرما نگهداری شوند •

 .نگهداری کرد 

طوبت نگهداری شود:رطوبت می تواند  در مکان های خشک و بدون ر •

 .روی ماندگاری و رایحه عطرها تاثیر منفی داشته باشد

پس از استفاده سریعا درب آنها را ببندید: اگر درب عطر باز بماند رایحه   •

 .سریعا می پرد 

 جمع بندی خرید اینترنتی عطر زنانه 

باید به نکات بسیاری توجه کنید. خرید   زنانه عطر در زمان خرید •

 .مانند خرید لباس آسان نیست عطر یک

 .شما باید از عطرها در مکان های درست استفاده نمایید  •

با توجه به اینکه امروزه نمونه های تقلبی در بازار زیاد می باشند، الزم  •

 .است تا حتما از فروشگاه های معتبر خرید خود را انجام دهید


