
 

 

که  د نشودارترین محصوالت زیبایی و بهداشتی شناخته می عنوان یکی از پرطرف  در حال حاضر به   لوازم آرایشی

ای از بانوان هستند که به انواع متفاوت  . دختران زیر مجموعه گسترده گیرند توسط بانوان مورد استفاده قرار می 

 کنند.  های مشابهی استفاده می  رند. معموالً در حال حاضر بانوان و دختران از لوازم آرایش نیاز دا لوازم آرایش

انواع خاص و متفاوتی از لوازم آرایش نیاز داشته   ، به ترو سال  سن اما در برخی موارد ممکن است که افراد کم 

دخترانه صحبت کنیم و به شما بگوییم   ایشلوازم آرهمین دلیل ما قصد داریم در این محتوا در رابطه با باشند. به  

عنوان یک دختر، شما کدام یک از محصوالت   ست که به شوند و بهتر اکه این محصوالت شامل چه مواردی می 

  آرایشی را مورد استفاده قرار دهید.

 

 

  لوازم آرایشی کیوت 
 

شوند که از لحاظ کاربرد تفاوت  کیوت می  لوازم آرایشییک دسته بندی بزرگ از لوازم آرایش دخترانه، شامل 

موضوع باعث  شده اند. همین صورت کامالً زیبا و هنرمندانه طراحی   چندانی با محصوالت دیگر ندارند، اما به 

تر باشند. خرید این نوع لوازم آرایش کامالً به سلیقه شما بستگی دارد. تولید کنندگان  داشتنی شود تا دوستمی 

 . تر میگذارند های فانتزی  های زیبا در کنار تولید رنگ بندی  این محصوالت بیشتر تمرکزشان را روی تولید بسته  

 کیوت، نیاز خود را برطرف سازید.  لوازم آرایشیتوانید با خرید ید، می مند هستهای کیوت عالقه اگر به آرایش  

 

 

 



 

 لوازم آرایشی کیوت 

 

 دخترانه بررسی انواع لوازم آرایشی 
 

دخترانه قرار بگیرند. به این موضوع   لوازم آرایشیتوانند در لیست موارد گوناگون و متنوعی وجود دارند که می 

توانید با توجه  که تمامی مواردی که در لیست زیر آورده خواهند، شد ضروری نیستند. شما می دقت داشته باشید 

  ها نیاز ضروری خواهید داشت. به نیاز خودتان تعدادی از این محصوالت را خریداری کنید که به آن 

 

 

 مرطوب کننده ساده ترین اما کاربردی ترین لوازم آرایشی
 

شوند. معموالً افرادی  دخترانه شناخته می  لوازم آرایشیترین دارترین و مهم عنوان یکی از پرطرف  مرطوب کننده به 

ستند، باید دارای پوستی شفاف و شاداب باشند. با استفاده از مرطوب کننده شما دختران  تر هو سال  سنکه کم 

توانید لطافت و ظرافت پوست خودتان را حفظ کنید و یک زیرسازی مناسب برای ادامه آرایش خودتان داشته  می 

 باشید. 

توانید  نشیند و شما می وست می راحتی روی پکه پوست شما رطوبت الزم را داشته باشد، آرایش شما به   هنگامی

تنها باعث زیباتر  ها را تهیه کردید بهره ببرید. اگر پوست شما زیادی خشک باشد، نه  تر از محصوالتی که آن  راحت

  تر نیز نشان خواهد داد.شدن شما نخواهند شد، بلکه ظاهر شما را عجیب

 

 

 پرایمر 

 

عنوان زیرسازی   دخترانه شناخته شود، پرایمر است. پرایمر به   ایشیلوازم آرعنوان تواند به  از دیگر مواردی که می 

طور کلی آرایش دخترانه آرایشی  ید. به  کنند تا دوام آرایش خودتان را بیشتر کنکند و به شما کمک می عمل می 

تر  عنوان یک دختر باید آرایش خودتان را هرچه مالیم  است که زیاد جلوه زننده و شدید نداشته باشد. شما به

 پیش ببرید تا بتوانید زیبایی خودتان را حفظ کنید.  

آرایش شما را زیباتر و تمیزتر نشان   توانند همین دلیل بهتر است که بیشتر روی فاکتور هایی توجه کنید که می به  

مک کنند.  توانند در این زمینه به شما کهستند که می  لوازم آرایشیدهند. پرایمر ها یکی از مواردی در لیست 

دهی خوبی روی پوست شما داشته  شما باید با توجه به نوع پوست خود به سراغ پرایمر هایی بروید که پوشش  

  باشند.

 



 

 
 بررسی انواع لوازم آرایشی دخترانه 

 

  سیبی یا سیهای بی کرم

 

تر هستند و بیشتر روی زیباتر شدن صورت تمرکز  دخترانه، معموالً محصوالتی که سبک لوازم آرایشیدر لیست 

سی جزو آن دسته از  بی سی های بی باشند. کرم  می تری های مهم  دارند نه بیشتر شدن آرایش شما، گزینه 

 جای کرم پودر ها مورد استفاده قرار بگیرند.   توانند به محصوالتی هستند که می 

طور کامل برطرف کنند.  توانند نیاز شما را به  ای بسیار مناسب هستند و می ها برای استفاده روزانه گزینه این کرم  

  ها، از کرم پودر ها بهره ببرید.سی کرم  بی کرم ها یا سیجای بی  به سلیقه خودتان به  توانید با توجهالبته شما می 

 



 

 

  ترین لوازم آرایشی دخترانهکانسیلر، یکی از جذاب 

 

دختران مورد بررسی قرار بگیرد، انواع متفاوت کانسیلر ها    لوازم آرایشیتواند به عنوان  یکی دیگر از مواردی که می 

به شما  و  زوایای زیبایی روی صورت شما ایجاد کنند  ،هاروشن توانند باعث با ایجاد سایه  است. کانسیلر ها می 

 نظر برسید. کمک کنند تا زیباتر به  

باشد. ها میهای تیره صورت شما مانند زیر چشم   بر این موضوع، وظیفه اصلی کانسیلر ها، کاور کردن بخش وه عال

اگر شما از کانسیلر های مناسب و باکیفیت بهره ببرید، دیگر نیازی نخواهید داشت از کرم پودر های سنگین  

 استفاده کنید.  

ترین و  در سبک   لوازم آرایشیو زنانه را از یکدیگر جدا کند، استفاده از  هتواند آرایش دختران اصل اساسی که می 

انید با خیال راحت یک آرایش شیک، با  توباشد. در این شرایط است که شما میکمترین حد ممکن است می 

  باشید و از باالتر نشان داده شدن سن خودتان تا حد بسیار زیادی جلوگیری کنید. ه داشت ه کالس و دختران

 

 

  داشتنی ترین لوازم آرایشی دخترانهپالت سایه، دوست
 

تواند تاثیر زیادی در آرایش چشم  شود زیرا می دخترانه شناخته می  لوازم آرایشیترین عنوان دوست پالت سایه به 

د پالت  شما داشته باشند. چشم یکی از اعضای تاثیرگذار هنگام آرایش است که جای مانور بسیار زیادی دارد. خری

 های متفاوت کامالً به سلیقه، رنگ پوست و نوع آرایش همیشگی شما بستگی دارد.  بندیسایه در رنگ 

های جذاب از   مند هستید، بهتر است که حتماً به سراغ پالت ها با رنگ های کیوت و عروسکی عالقه اگر به آرایش  

ن آرایشی را روی صورت خود پیاده کنید که  توانید دقیقاً هما لوازم آرایش کیوت بروید.در این شرایط می 

های   هایی را انتخاب کنید که رنگ توانید پالت دار آرایش ساده و شیک هستید، می خواهید. اما اگر طرف می 

 خنثی تر و معمولی تری دارند. 

شوند. اگر  عرضه می های گوناگونی به بازار  های متنوع و در تعداد رنگ  بندیپالت ها در حال حاضر در بسته  

تر  های ساده  دنبال پالت مندید، محصوالتی را بخرید که تنوع رنگی باالتری دارند. اما اگر به  خیلی به سایه عالقه 

رنگ، چهار رنگ و... بهره ببرید. این موضوع کامالً به سلیقه و میزان استفاده  های سه   توانید از از پالتهستید، می 

 شما وابسته است.
 

 



 

 
 وازم آرایشی دخترانه ل

 

  پنکک
 

کنند و  توانیم به پنکک ها اشاره کنیم. پنکک ها به دوام آرایش شما کمک می از دیگر لوازم آرایش دخترانه ما می 

توانید تر نشان دهند. البته در حال حاضر شما می توانند تا حد بسیار زیادی آرایش شما را شیک تر و مناسبمی 

 بجای پنکک از پودر فیکس ها نیز بهره ببرید.  

جای پودر فیکس از پنکک بهره   توانید به خواهید الیه رویی آرایش شما کمی رنگ نیز داشته باشد، می اگر می 

باشند. اگر پوست شما شدیداً خشک است، سعی ببرید. حتماً به سراغ پنکک هایی بروید که مناسب پوستتان می 

خود حذف   لوازم آرایشیکک را از لیست ها استفاده کنید یا کال پنکنید که حتماً از پرایمر ها و مرطوب کننده  

  های خشک گزینه مناسبی نیست.کنید. پنکک برای پوست  
 

 

 

  شرژ گونه، لوازم آرایشی شاداب کننده آرای
 

کیوت میباشد. همچنین این   لوازم آرایشیترین محصوالت در طبق اطالعات موجود، رژ گونه یکی از مهم 

های آرایشی دخترانه شناخته شوند. رژگونه برای آرایش   دارترین لوازم ز پرطرف عنوان یکی ا محصوالت میتواند به 



 

تواند تا حد بسیار زیادی پوست شما را تازه و  باشد زیرا استفاده درست از آن می ای ضروری می دخترانه گزینه 

 شاداب نشان دهد و به شما کمک کنند آرایش زیباتری داشته باشید.  

های  های متفاوتی بهره ببرید. اما خب رنگ   به رنگ پوست خودتان از رژگونه ها با رنگ  توانید با توجه شما می

های مناسبی هستند. اما اگر به  دادن و کم کردن سن تا حد بسیار زیادی گزینه   تر نشان تر برای جوان روشن

تری دارند. معموالً رژگونه ها در  توانید از رژگونه هایی بهره ببرید که رنگ تیره مند هستید، می آرایش تیره عالقه 

 شوند. رنگ یا چند رنگ به بازار عرضه می های تک پالت 

ای را انتخاب کنید که به آن  ی خودتان، گزینه ی کنید با توجه به رنگ پوست و سلیقه این شما هستید که باید سع

رنگ  های تک کنید، بهتر است که به سراغ پالت  مند هستید. اگر همواره از یک رنگ رژگونه استفاده می عالقه 

توانید رژ  مند هستید، می کیوت عالقه  لوازم آرایشیجویی کنید. اگر به  های خود صرفه  بروید تا بتوانید در هزینه 

 شوند.های بسیار زیبایی به بازار عرضه می بندیهایی را خریداری کنید که با بسته گونه  
 

 
 لوازم آرایشی 

 

  دارترین لوازم آرایشی دخترانهرژ لب یا مداد لب، پرطرف
 

ای در  د که نقش ویژه نشودخترانه شناخته می  لوازم آرایشیدارترین عنوان یکی از پرطرف  رژ لب و مداد لب به 

رنگ لب  گیرند، باید هم هایی که برای آرایش دخترانه مورد استفاده قرار میآرایش دخترانه دارند. معموالً رژ لب  

 . گیرند ب باشند و تنها برای جان دادن به آرایش مورد استفاده قرار 



 

های متفاوت وجود ندارد. بهتر است که شما  ها با رنگاما محدودیت خاصی برای شما در زمینه استفاده از رژ لب  

بتوانید با استفاده از رژ لب یک آرایش  از استفاده از رژ لب یا مداد لب، خط دور لب خود را مرتب کنید تا  قبل

  تمیز و زیبا داشته باشید.

 

 

 

  هایالیتر
 

توانند جذابیت زیادی به آرایش شما بدهند. شما دخترانه هستند که می   لوازم آرایشیهایالیتر ها از دیگر انواع  

 ها بهره ببرید.  و همچنین مایع تهیه نمایید و از آن    یتوانید هایالیتر ها را در دو نوع جامد و به صورت پالتمی 

باشد و شما باید سعی کنید که  براساس رنگ پوست می  ربه این موضوع دقت داشته باشید که انتخاب رنگ هایالیت 

ای تری برای خودتان داشته  به سراغ بهترین و باکیفیت ترین انواع این محصوالت بروید تا بتوانید آرایش حرفه 

اید با پوست شما همخوانی بیشتری داشته باشد، در انتها آرایش  د. هر چه هایالیتری که شما انتخاب کرده باشی

  نوازتر خواهد بود.شما زیباتر و چشم 

 

 

 

  فر مژه
 

جای استفاده از ریمل، از فر مژه بهره   اگر میخواهید به صورت طبیعی خودتان را زیباتر کنید، بهتر است که به 

کند  دهد و به شما کمک می های شما می  های طبیعی شما، حالت زیبایی به مژه مژه با حفظ حجم مژه  ببرید. فر  

 تا صورت زیباتری داشته باشید.

 

 

 

  خط چشم و ریمل، پرفروش ترین لوازم آرایشی دخترانه
 

دخترانه مورد بررسی   لوازم آرایشیتوانند در لیست خط چشم ها و ریمل ها موارد جذاب دیگری هستند که می

قرار بگیرند. استفاده از خط چشم و ریمل کامالً به حالت چشم، سلیقه، پرپشتی مژه و نوع آرایش مورد پسند شما 

 توانند شما را زیباتر کنند. بهتر است که به سراغ محصوالتی بروید که مطمئن هستید می بستگی دارد. 

 



 

 
 لوازم آرایشی با کیفیت


