
 
 

 تفاّت لیپ گلض ّ رژلة

 لة افشّدٍ ػذٍ.تزق یا ُواى    (Lip Gloss) ّ دختزاًَ تَ طزفذاراى لیپ گلض ؼی ّ الیتتا تزًذ ػذى آرایؼِای طثی

دتی ّ تظیاری اس خاًوِای جْاى اهزّسٍ تزجیح هیذٌُذ کَ تجای رژ لثِای پز رًگ اس تزق لة اطتفادٍ کٌٌذ تا حض ػا

آرایؼی اطت کَ در کیف آرایغ  رژلة یکی اس هِن تزیي اقالم ُواًگًَْ کَ طثیؼی تْدى تیؼتزی تَ چِزٍ خْد تذٌُذ.

 . ایي جادّگز کْچک هیتزق لة ًیش جای خْد را در لْاسم آرایغ ضزّری پز کزدٍ اطت. ُز خاًوی پیذا هی ػْد

 .را اس ایي رّ تَ آى رّ کٌذ تْاًذ جلٍْ خارق الؼادٍ ای تَ چِزٍ ػوا تذُذ ّ در یک چؼن تِن سدى آرایغ ػوا

 ین.دّ هحصْل ّ اًْاع آى صحثت کٌ در ایي هقالَ قصذ دارین اس تفاّتِای ایي

 ض چیظت؟لیپ گل

دُذ. ایي هحصْل لة ُا را تزاق هی کٌذ   لیپ گالص در ّاقغ ُواى تزق لة اطت کَ تَ لة ُا جلٍْ ّ ًوای خاصی هی

 جْاى تز ّ ػاداب تز تَ ًظز تزطذ. تزق لة ایي قاتلیت را دارد کَ آى را تَ ػْد چِزٍ ػوا ّ ُویي هْضْع تاػث هی

کٌیذ تا تزاقیت ّ جلٍْ دّچٌذاًی تَ لة ُای  تٌِایی تَ لة ُایتاى تشًیذ. ُوچٌیي هی تْاًیذ اى را تز رّی رژلة اطتفادٍ

  .ذُیذخْد ت

تْاًیذ تزای هذتی لة ُای تزجظتَ تزی  لة ُا ُز چَ قذر تزاق تز تاػٌذ، تزجظتَ تز ًیش ًؼاى دادٍ هی ػًْذ. پض هی

طادٍ ّ راحت تزای درخؼاى تز ّ سیثا تز کزدى لة ُا اطت. در اصل تزق لة  داػتَ تاػیذ. اطتفادٍ اس تزق لة راُی

 آرایغ طادٍ دختزاًَ آرایؼی اطت. ُوچٌیي، ایي هحصْل تزایهلشّهات ّ ضزّری تزیي اتشار کیف لْاسم  جشّ

 .کارتزد سیادی دارد ّ هی تْاًذ تزای دختزاى ًْجْاى تظیار هحثْب تاػذ

اس دیگز کارتزُای لیپ گلض هیتْاى تَ  رفغ خؼکی لة ُا اػارٍ کزد. در فصْل طزد طل ایي هحصْل هیتْاًذ تاػث 

 حفظ رطْتت ّ ػذاتی لة ُا ػْد.

 

 لیپ گالص ّ رژ لة   تفاّت

، هلیي، اًْاع رژ لة ّ هایغ، پیگوٌت رًگی تاال ّ تٌْع رًگی تیؼتزی دارًذ. هؼوْال در تزکیثات رژ لة جاهذ اًْاع

تفاّت  رژ لة هایغ ػْد. لیپ گالص تا ارد کَ هؼوْال تؼذ اس گذػت سهاى تاػث خؼکی لة هیّکض، آًتی اکظیذ ّجْد د

 .دارد ّ هؼوْال تَ دّ صْرت هات ّ تزاق هْجْد اطت

الثتَ در طاختار تؼضی اس اًْاع  .ػْد ُا ًوی هْم ّجْد ًذارد، تَ ُویي دلیل تاػث خؼکی لة تزکیثات لیپ گالص در

ُای ًزم ّ هزطْتی  خْاُیذ لة تزیذ ّ هی ُا رًج هی اگز اس خؼکی لة کٌٌذٍ ّجْد دارد. پض  ُا، هزطْب لیپ گالص

رًگی تظیار کوی دارًذ ّ یا حتی تی  پیگوٌتُا هؼوْال  گالص اطتفادٍ کٌیذ. لیپ گلض تاػیذ، تِتز اطت کَ اس لیپ داػتَ

طادٍ ّ طثیؼی داػتَ تاػیذ، لیپ گالص ػایي اًتخاب تظیار خْتی خْاُذ تْد،  رًگ ُظتٌذ. اگز دّطت داریذ کَ آرایؼی

 .کٌذ ُا را تزطزف هی ُایتاى رًگ دادٍ ّ خؼکی آى کَ تَ لة چزا

 هشایای اطتفادٍ اس تزق لة

 ػاهل هْارد سیز ُظتٌذ َهشایای سیادی دارد ک رژ لة هایغ تزاق اطتفادٍ اس لیپ گالص یا

 تزیي رّع تزای سیثاتز ػذى چِزٍ ػوا  طادٍ -1

ُوچٌیي رًگ رژلة تایذ ب طایز لْاسم آرایغ اًوِا تذّى آیٌَ تظیار طخت اطت. رژلة هؼوْال تزای اکثز ختفادٍ اس اط

تْاًذ  یک الیَ ضخین تزق لة هی ػوا ُواٌُگ تاػذ اها تزق لة را تَ طذگی ّ تذّى ًیاس تَ آیٌَ هیتْاى اطتفادٍ کزد.

 تذّى ایٌکَ ًیاس تَ ُواٌُگی چٌذاًی هثال ب رًگ طایَ چؼن ػوا داػتَ تاػذ.  چِزٍ ػوا را جذاب ّ ػیک ًؼاى دُذ

 هٌاطة تزای اًْاع آرایغ -2

https://deterland.com/simple-girl-makeup-tutorial/
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https://notecosmeticsblog.com/product/long-wearing-lipgloss/


 
 

رایغ هجلظی، لیپ گالص تا ُز ًْع آرایغ هؼوْلی گزفتَ تا آرایغ غلیظ، آ کٌذ کَ چگًَْ آرایؼی داریذ، اس فزقی ًوی

تٌِا اس یک تزق لة اطتفادٍ کٌیذ. تذیي  تْاًیذ کٌیذ، هی ُایتاى را غلیظ آرایغ هی رطذ. اگز چؼن سیثا تَ ًظز هی آرایؼی

اس قزهش پزرًگ گزفتَ تا  ،ُا اًْاع هختلفی دارًذ تزق لة چْى.رطذ هی سیثاتز تَ ًظز صْرت ػوا  تزتیة آرایغ

 تزای اًْاع آرایغ هٌاطة اطت.ا هتالیک، ْرتی رّػي یص

 ُا  حجن دٌُذٍ تزاق لة -3

 ُاطت. اًْاع لیپ تزیي رّع تز ُظتیذ، اطتفادٍ اس تزق لة یکی اس طادٍ حجین ُای ُایی تزای داػتي لة اگز تَ دًثال راٍ

 .دٌُذ تز ًؼاى هی ُا را حجین گالص، لة

 .تز تَ ًظز تزطٌذ ُای ػوا حجین ػًْذ کَ لة کٌٌذ ّ تاػث هی ُا ًْر را هٌؼکض هی آى

 رفغ خؼکی لة -4

 .دارًذ ُای ػوا را در توام طْل رّس هزطْب ًگَ هی هات، لیپ گالص ُا لة ُای هذادی  ُا ّ رژ لة  تز خالف رژ لة

ُایی  ُویؼَ اس تزق لة اطتفادٍ کٌیذ، لة یذ. اگزُا تاػ تٌاتزایي، ّاقؼا السم ًیظت ًگزاى خؼک ػذى یا تزک خْردى لة

 ..کٌیذ ًزم ّ صاف پیذا هی

 تزًذُای پز طزفذار تزق لة

پزفزّع تزیي آى ُا را تَ ػوا  کیفیت تزیي ّ تزًذُای هختلفی تَ تْلیذ تزق لة رّی آّردٍ اًذ کَ ها در ایي قظوت تا

 :تاکیفیت ّ هحثْب تزق لة هیتْاى تَ هْارد سیز اػارٍ کزد هؼزفی هی کٌین. اس جولَ تزًذُای

 طیذًی

کوی تْاًظتَ تا کیفیت تاالی  ا جذیذ ایزاًی اطت کَ در طْل هذت سهاىیکی اس تزًذُای ًظثت (Sydney) طیذًی

ُا فاقذ طزب اطت.  تظیاری پیذا کٌذ. تزخی اس ایي رژ لة ُای جذاب، طزفذاراى هحصْالت خْد تَ خصْؽ رژ لة

. تظتَ تٌذی تاػذ هی ُای هحثْتیت تزًذ طیذًی هایغ تا رًگثٌذی هتٌْع، جلٍْ هات ّ تزاق اس ػلت ارائَ رژُای جاهذ ّ

 .آیذ ایي تزًذ تَ حظاب هی ُای طیذًی ًیش ًقطَ ػطفی در تْلیذات جذاب تزخی اس رژ لة

 دیْر

ػٌاطٌذ. ایي تزًذ هحصْالت خْد را تاکیفیت  کزیظتیي دیْر ًام یک تزًذ فزاًظْی اطت کَ ُوَ آى را تا ًام دیْر هی

اطت. تزق  ي دلیل تَ یکی اس هؼزّف تزیي تزًذُای لْاسم آرایؼی در دًیا تثذیل ػذٍُوی تظیار تاال تْلیذ هی کٌذ ّ تَ

تَ ًیاس ّ طلیقَ خْد هذل هٌاطة خْد را خزیذاری  لة ُای دیْر در اًْاع هختلفی تْلیذ هی ػًْذ کَ هی تْاًیذ تا تْجَ

 .کٌیذ

 الًکْم

ّ ادکلي فؼالیت هی کٌذ. ػزکت  ایؼی ّ ػطزالًکْم ًیش یک تزًذ فزاًظْی اطت کَ در سهیٌَ تْلیذ هحصْالت آر

ُن اکٌْى ًیش یکی اس هؼزّف تزیي تزًذُای لْاسم آرایؼی در  فؼالیت خْد را آغاس کزدٍ ّ ۵۳۹۱الًکْم در طال 

  .ُای الًکْم تٌْع تظیار سیادی دارًذ ّ تا تِتزیي کیفیت تْلیذ هی ػًْذ دًیاطت. تزق لة

 

 

 

 



 
 

 

 خزیذ ّ قیوت لیپ گالص یا تزق لة هایغ

اها  ُای هختلف در تاسار هْجْد اطت کَ ُز کذام قیوت خاؽ خْد را دارد در حال حاضز اًْاع لیپ گالص اس تزًذ

 24رژ لة هایغ  ػوا هیتْاًیذ لیپ گلظِای طیذًی در رًگِی هتٌْع را اس فزّػگاٍ آرایؼی ّ تِاػتی حٌارا تِیَ کٌیذ.

هاًغ تزک خْردى لة ُا  دارای پیگوٌِای رًگی قْی ُظتٌذ ّ تا تٌْع ّ رًگثٌذی تاال ّ تافت تظیار طثک طاػتَ طیذًی

 هیؼًْذ.

 

 


