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 راهنمای خرید آنالین عطر مردانه

 امروزه از تنوع زیادی برخوردار است. آقایان می توانند با توجه به  مردانه عطر

 .موقعیتی که قصد رفتن دارند از عطر مناسب همان مکان استفاده کنند

 خوب موثر است که می توان به  مردانه عطر عناصر مختلفی در انتخاب یک

شخصیت، روحیات، نوع پوست که ممکن است چرب یا خشک باشد و غیره اشاره 

 .مودن

  هر یک از این عوامل می توانند بر خرید شما تاثیرگذار باشد. رایحه و عطر می

 .توانند به شدت بر طرز تفکر دیگران نسبت به شما در برخورد اول تاثیر بگذارد

  عطر ها و پرفیوم ها از ترکیب اسانس ها، حالل ها و سایر مواد شیمیایی به دست

 .می آیند. برخی از این اسانس ها از طبیعت نشات می گیرند

  عطرها نسبت به ادکلن ها دوام و ماندگاری بیشتری دارند. الزم به ذکر است که

 .درصد باالیی از عطرها را عصاره های روغنی تشکیل داده است

 یشتر آقایان دوست دارند از ادکلن به جای عطر مردانه استفاده کنند و یکی از دالیل ب

 .آن چرب بودن عطرها می باشد

  در ایران با توجه به وجود چهار فصل و آب و هوای گوناگون، اکثر افراد ترجیح می

 .دهند تا در هر فصل از عطر و ادکلنی مناسب با همان آب و هوا استفاده کنند

 سرد اشاره  مردانه های عطر گرم و مردانه های عطر واع عطر ها میتوان بهاز ان

 .کرد

  هر کدام از این موارد مناسب فصل هوای به خصوصی می باشد که در زمان خرید

 .بهتر است به آن توجه نمایید
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  خرید اینترنتی عطر مردانه ارزان از جمله مواردی است که این روزها اکثر افراد

ستند. خرید عطر مردانه ارزان باید از سایت های معتبر و شناخته شده به دنبال آن ه

 .انجام گردد

 معرفی انواع عطر مردانه

 .عطر یک اصطالح عمومی و تک جنسیتی است که برای عطر استفاده می شود

این به اشکال مختلف وجود دارد و به نام های مختلفی خوانده می شود، اما به طور کلی در 

 :این دسته بندی ها قرار می گیرد

 ادوفرش 

یک  ٪ روغن عطر در الکل و آب. معموال کمتر از3-1رقیق ترین نسخه عطر، معموال با 

 .ساعت ماندگاری دارد

 ادکلن 

قدیمی ترین اصطالح برای عطر، که در آمریکای شمالی برای رایحه های مردانه استفاده 

 .می شود

 .٪ روغن های عطر در الکل و آب تشکیل شده است4-2سبک، تازه و میوه ای، معموالً از 

 .گاری داردساعت ماند 2معموال در عطرهای افراد جوان استفاده می شود. و حدود 

 ادوتویلت 

 3٪ اسانس عطر خالص حل شده در الکل. معموالً حدود 15-5یک ترکیب اسپری سبک با 

 .ساعت ماندگاری دارد
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 ادوپرفویم 

از لحاظ تاریخی بدون جنسیت، برای توصیف محصوالت مردانه و زنانه استفاده می شود و 

 .بهترین اصطالح برای توصیف یک عطر است

 .ساعت ماندگاری دارد 8تا  5درصد اسانس خالص عطر است و حدود  20تا  15حاوی 

 پرفیوم 

 .غلیظ ترین و گران ترین گزینه های عطر می باشد

 24درصد اسانس عطر خالص تشکیل شده است. یک پرفیوم می تواند تا  30تا  20از 

 .ساعت ماندگاری داشته باشد

 نکات مهم هنگام خرید عطر مردانه

در زمان خرید عطر مردانه باید به نکات خاصی توجه کنید. عوامل بسیاری وجود دارد که 

در هنگام خرید می تواند به شما در انتخاب عطری مناسب کمک نماید. برخی از موارد مهم 

 :به شرح زیر می باشد

 فصل ها 

که در  مناسب توجه به فصلی است مردانه عطر یکی از مهم ترین عامل ها در انتخاب یک

 .آن قرار دارید

 .به این نکته دقت کنید که از هر عطری نمی توان در هر آب و هوایی استفاده نمود

یک قانون کلی در این رابطه وجود دارد، بهتر است از عطر های گرم برای فصل های 

خنک و سرد مانند پاییز و زمستان و از عطرهای خنک برای فصول گرم مانند بهار و 

 .فاده کنیدتابستان است
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عطرهای خنک پخش کنندگی کمتری نسبت به عطرهای گرم دارند. به همین خاطر استفاده 

از آن ها در فصول سرد باعث می شود تا ماندگاری زیادی نداشته و دیگران آن را به خوبی 

 .استشمام نکنند

توصیه به همین ترتیب عطرهای گرم در فصولی مانند تابستان که هوا دمای باالتری داشته 

نمی شوند. به دلیل اینکه ترکیب این نوع از عطرها با هوای گرم و لباس شما ممکن است 

 .رایحه ای ناخوشایند تولید نماید

 موقعیت مکانی و لباس 

عطرها معموال احساس سبکی به افراد می دهند و هر کدام از آن ها حس و حالی مخصوص 

 .به خود را دارند

 برخی از مدل های عطر برای استفاده در دورهمی ها و مجالس غیر رسمی،

همراه با لباس های راحتی مناسب می باشند و برخی دیگر از آن ها صرفا برای جلسات 

 .رسمی و مهمانی های مهم و در هنگامی که کت و شلوار به تن کرده اید، ایده آل هستند

به موقعیتی که قصد استفاده از آنها را دارید بسیار  مردانه های عطر بنابراین در زمان خرید

 .دقت نمایید

 سلیقه افراد 

این مورد کامال بدیهی می باشد. هر شخص در هنگام انتخاب عطر به سلیقه خود رجوع می 

 .حس آرامش به او القا می کند را خریداری می نماید  کند و عطری را که

 .ارند که آقایان زیادی طرفدار آن ها هستندبرندها و مدل های مختلفی از عطرها وجود د

، خرید عطر  اللیک مردانه عطر خرید ، اللیک مردانه عطر خرید آن ها می توانند برای

، خرید عطر مردانه کرید اونتوس و یا خرید عطر مردانه اسپلندور به سایت  wood مردانه

 .ای خود انتخاب نمایندها یا مراکز خرید معتبر مراجعه کرده و مناسب ترین عطر را بر
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 نحوه انتخاب عطر 

 مطالعات علمی نشان می دهد که یک مرد می تواند به طور طبیعی عطری را انتخاب کند

 .که با رایحه طبیعی بدنش بهترین عملکرد را دارد

بگذارید روی این نکته تاکید کنم: شما بهترین کسی هستید که می توانید تشخیص دهید کدام 

 .تعطر مناسب شماس

اجازه ندهید دیگران برای شما انتخاب کنند، دلیلی وجود دارد که رایحه های هدیه سال ها 

 .بدون استفاده می مانند

در عوض، از نظرات دیگران برای تقویت یا زیر سوال بردن تصمیم خود استفاده کنید. فقط 

اید چیز دیگری اگر چند نفر به شما بگویند که بوی شما کم است یا انتخاب ضعیفی دارید، ب

 .را امتحان کنید

همچنین کورکورانه خرید نکنید، یعنی زمانی که به توصیه شخصی یک عطر خریداری می 

 .کنید بدون اینکه خودتان آن را امتحان کنید

بهترین روش برای یافتن یک عطر جدید این است که آزمایش کنید که آیا عطر مکمل بوی 

 .یا خیرطبیعی بدن شما در طول یک روز است 

های بزرگ برای این منظور عالی هستند، فقط اطمینان حاصل کنید که تا زمانی که فروشگاه

زمان امتحان کنید، طور همتوانید بهای که میاید خرید نکنید. حداکثر تعداد رایحهآماده نشده

اید، فقط دو رایحه )هر بازو یکی( را چهار رایحه است، اگرچه اگر تازه شروع کرده

 .کنموصیه میت

 4یک رایحه را روی هر مچ دست اسپری کنید )و هر آرنج داخلی را اگر برای  .1

 .)مورد استفاده می کنید
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از کارت هایی که فروشگاه بزرگ برای بوییدن ادکلن ها ارائه می دهد خودداری  .2

کنید. آنها شما را قادر می سازند فقط نت های باالیی را استشمام کنید و نه بوی آن را 

 (.ستته باشید، این یک آزمایش شیمی ا)به یاد داش

ی تازه کنید. )چند بین بوییدن هر عطر، کام خود را با چیزی قوی مانند قهوه یا چا .3

 .(دانه قهوه همراه داشته باشید و آن را بو کنید و یکی را در دهان خود قرار دهید

سعی کنید تمام نت ها را بو کنید. همانطور که توضیح دادیم می توانید انتظار داشته  .4

 .باشید که رایحه در چند ساعت آینده تغییر کند

فواصل زمانی مختلف استشمام کنید.  در فروشگاه بزرگ قدم بزنید و عطرها را در .5

در تلفن یا کاغذ، یادداشت بردارید که کدام را دوست دارید و چرا، سپس بین آنهایی 

 .که یادداشت کرده اید یکی را انتخاب کنید

یک بطری از برنده خود را بخرید و شروع به استفاده کنید. استفاده یک عطر یک  .6

شوند ها عطر میمردان در نهایت صاحب دهفرآیند است، نه یک مقصد. بسیاری از 

ها هستند، بنابراین احساس نکنید که مجبور نیستید با اولین )یا دهمین( و عاشق آن

 .خرید خود آن را کامل کنید

اگر به دنبال ایده هستید، ادکلن مردان مشهور را امتحان کنید. )من خودم این کار رو  .7

 (انجام میدم

 بخرید؟ بطری عطر با چه سایز باید 

بطری های عطر در اندازه های مختلف وجود دارند، اگر در عطرها تازه کار هستید بطری 

دانید چند بار آن را استفاده می های کوچکتر را بخرید زیرا خطر کمتری دارد. شما نمی

های مختلف را پیدا کنید، طعم شما تغییر کنید، و احتماالً زمانی که فرصت بوییدن رایحه

 .کندمی

عطرها برای همیشه در قفسه ماندگاری ندارند. نوسانات سریع گرما مانند آنچه در اکثر 

 .حمام ها یافت می شود باعث می شود مولکول های یک عطر از هم جدا شوند
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نور خورشید نیز همین کار را انجام می دهد )بنابراین از ذخیره سازی لبه پنجره خودداری 

اری آن در محیط های خنک، تاریک و خشک افزایش کنید(. عمر عطر خود را با نگهد

 .دهید. کمدهای اتاق خواب یک مکان عالی هستند

 خرید عطر مردانه

  همانطور که پیشتر گفته شد نکات زیادی وجود دارد که می تواند به شما در خرید

 .مناسب کمک نماید مردانه عطر یک

 یه را دارید بهتر است که با شخصیت و روحیات اگر قصد خرید عطر به عنوان هد

 شخص مقابل به خوبی آشنایی داشته باشید،

  زیرا عطر می تواند یکی از عناصر نشان دهنده شخصیت هر فرد در برخورد

 .نخست باشد

  به اسانس هایی که در عطر مورد نظرتان به کار رفته است دقت نمایید. این مورد

 .ام خرید می باشدیکی از روش های مناسب در هنگ

 قیمت عطر مردانه

  قیمت عطرها به فاکتورهای مختلفی بستگی دارند که هر یک به نوعی می تواند مهم

 .باشد

 خوب می توان به برند سازنده، حجم  مردانه عطر از مواردی تاثیرگذار بر قیمت یک

 .آن، اصالت عطر، اسانس های به کار رفته در آن و غیره اشاره کرد

 ترفند های استفاده صحیح از عطر در یک نگاه

همه ما در اطراف مردانی بوده ایم که بیش از حد از عطر استفاده می کنند. رایحه بسیار 

تحسین برانگیز و دلپذیر است. با یادگیری نحوه استفاده صحیح و عاقالنه از عطر به راحتی 

 .می توانید از این اشتباه جلوگیری کنید
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 ست خشک، ترجیحاً بالفاصله بعد از حمام اسپری کنید. هنگام عطر را روی پو

 .سانتیمتر از پوست خود نگه دارید 15تا  7استفاده، نازل اسپری را در فاصله 

  شروع نور. اگر در استفاده از عطرها تازه کار هستید، با یک اسپری روی سینه

حت تر و آگاه خود شروع کنید. همانطور که در مورد نحوه صحیح استفاده عطر را

 .تر می شوید، می توانید به چند اسپری دیگر در مناطق مختلف منشعب شوید

  عطر را به مناطق گرم بمالید. گرمای بدن شما عطر را در طول روز تحت فشار

قرار می دهد و یک دنباله بوی خوب ایجاد می کند که معموالً به آن سیالژ می 

شروع کنید: سینه، گردن، فک پایین، مچ گویند. با گرم ترین قسمت های بدن خود 

دست، ساعد، آرنج داخلی، شانه. روی همه این نقاط به طور همزمان اسپری نکنید. 

 .نقطه دیگر را اسپری کنید 3-2با یکی شروع کنید و پس از یادگیری رایحه، 

  فقط در صورت نیاز اسپری مجدد انجام دهید. بسته به مدت ماندگاری عطر، می

پری های بیشتری را به مچ دست خود اضافه کنید. برای بیشتر این اتفاق در توانید اس

 .نیمه دوم روز خواهد بود

  مالیدن عطر روی پوست کار معقولی به نظر نمی رسد. در واقع، پیوند مولکولی را

 .می شکند و عطر را ضعیف تر می کند

 ر عطر اسپری کردن یک عطر در هوا و قدم زدن در مه بی ارزش است. بیشت

 .مستقیماً روی زمین می ریزد

  عطر را روی لباس خود اسپری نکنید. در این حالت عطر اجازه ندارد با روغن های

بدن شما ترکیب شود و از این رو به طور طبیعی نمی تواند مراحل نت را آنطور که 

باید طی کند. همچنین روغن های موجود در یک عطر باعث لکه دار شدن بسیاری 

 .ه ها می شوداز پارچ
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  نپاشید، اگر از یک بطری معمولی عطر استفاده می کنید، یک انگشت خود را

بردارید و آن را روی دهانه بطری خود فشار دهید و سپس آن را به آرامی 

 .برگردانید. به قسمت هایی از بدن که در باال توضیح داده شد ضربه بزنید

  اینکه اعالم کرد. افرادی که نزدیک کمتر، بیشتر است. رایحه را باید کشف کرد نه

 .هستند باید بتوانند بوی عطر شما را حس کنند، اما تحت تأثیر آن قرار نگیرند

 نکات طالیی نگهداری عطر برای افزایش ماندگاری آن

ک کند تا ماندگاری ترفند های زیادی دارند که می تواند به شما کم مردانه عطر نگهداری از

 .و عمر آن را افزایش دهید

 برخی از این راهکارها در ادامه آورده شده است

 از مکان های تاریک مانند کشوها برای نگهداری عطر ها استفاده کنید. 

 زمان باز گذاشتن درب عطر را به حداقل برسانید. 

 در جای خشک و خنک و به دور از رطوبت از آن ها نگهداری نمایید. 

 عطر ها را بیش از حد تکان ندهید. 

 دمای محل نگهداری عطر را ثابت نگه دارید. 

 جمع بندی خرید اینترنتی عطر مردانه

  همانطور که دیدیم، بویایی در واقع قوی ترین حس ماست. این به حافظه ما متصل

 .است و ما می توانیم ارتباط عمیقی با احساسات خود ایجاد کنیم

  استفاده یک عطر روشی متمایز برای بیان خود فراتر از بصری است. این شما را به

 .یاد ماندنی می کند و یک تصور ایجاد می کند

  هنگامی که عطرهایی را پیدا کردید که با استفاده آنها احساس راحتی می کنید، به

 .خوبی در مسیر کشف این دنیای بویایی جالب خواهید بود
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  با توجه به تنوعی که دارند خرید را برای آقایان بسیار دشوار می عطرهای مردانه

 .کنند

 توجه به برخی نکات می تواند به شما در خرید عطر  مردانه عطر در هنگام خرید

 .مناسب کمک نماید

  عواملی همچون آب و هوا، نوع پوست فرد و موقعیت مکانی استفاده از عطر مهم

 .ما را یاری نمایدبوده و می تواند در انتخاب عطر ش

  افرادی که در مناطق جغرافیایی گرم زندگی می کنند بهتر است از عطر های سرد و

 .خنک استفاده نمایند

 همچنین عطر های مناسب برای مناطق سرد بیشتر نوع گرم آن می باشد. 

 


