
 
 

 Estee Lauder الدر استی و MAC مک برند پودر کرم بررسی و نقد

در ایي همبلَ لـذ داین ثَ همبیظَ دّ ثزًذ هؼزّف کزم پْدر ثپزداسین . کن پْدر هک . اطتی الدر دّ ثزًذ لْی در دْسٍ 

رّساًَ ثبػیذ ّ چَ یک هیکبپ آرتیظت آرایؼی ُظتٌذ کَ چَ ػوب یک دًجبل یک کزم پْدر ثزای آرایغ ؿْرت طبدٍ ّ 

  25کبپزا ّ فْراّر  دزفَ ای دتوب ثب ایي دّ ثزًذ آػٌبیی داریذ. پض اس همبیظَ ّ ًمذ ّ ثزرطی ایي ثزًذ ثَ دّ ثزًذ

هیپزداسین کَ اس لذبظ کیفیت ثظیبر ثَ ایي دّ ًشدیک ُظتٌذ ّ اگز ػوب ػزایظ خزیذ ایي ثزًذُبی گزاى لیوت را ًذاریذ 

 را جبیگشیي کٌیذ 25ار هطوئي ًیظتیذ هیتْاًیذ کزم پْدرُبی کبپزا ّ فْراّر ّ یب اس اؿبلت اًِب در ثبس

  هک کزم پْدر

هذـْل کؼْر آهزیکبطت. هک  هک یکی اس ثزًذُبی هؼتجز ّ ػٌبختَ ػذٍ تْلیذ هذـْالت سیجبیی ّ آرایؼی ّ ثزًذ

ؿزفب ثزای اطتفبدٍ در هیکبپ ٌُزهٌذاى دزفَ ای تبطیض  اطت. ایي ثزًذ در اثتذا Makeup Art Cosmetics هخفف

  .طزاطز جِبى ػٌبختَ ػذٍ ّ هْرد اطتفبدٍ لزار هی گیزد گزدیذ اهب اهزّسٍ در

 ثزًذ هک اًْاع کزم پْدر آػٌبیی ثب

 

 کزم پْدر اطتْدیْ فیکض هک

اطت. کوی دبلت هبت گًَْ  پْدر اطتْدیْ فیکض هک دارای ّیژگی کٌتزل چزثی پْطت ّ پْػغ دُی طجیؼی آى کزم

جلْگیزی اس هضزات اػؼَ ُبی خْرػیذ ثزای پْطت ایفب  غ یک ضذ آفتبة را ثزایًم SPF15 دارد ّ ثب دارا ثْدى

 .طْالًی هذت )ُؼت طبػتَ( ثذّى آطیت رطبًذى ثَ پْطت را داراطت هی کٌذ. لبثلیت هبًذگبری

ثبالی لکَ ُب ّ  ػذى پْطت در اثز تؼزیك ّ چزثی هْجْد در پْطت جلْگیزی هی ًوبیذ لبثلیت پْػغ اس ثزاق

 .ُب ّ فزّرفتگی هْجْد در پْطت را دارد ثزجظتگی

 

 کزم پْدر هخـْؽ ؿْرت ّ ثذى هک

کزم  داػتي ثبفت طجک ُن لبثل اطتفبدٍ ثزای ؿْرت ّ ُن ثذى اطت. اطتفبدٍ اس ایي ایي هذل اس کزم پْدر هک ثَ دلیل

 .ذهالدظَ ای پْػغ هی دُ ثبػث سیجبیی پْطت هی گزدد ّ لکَ ُبی رّی ؿْرت ّ ثذى را ثَ طْر لبثل

 

 کزم پْدر هک اطتْدیْ فیکض فلْثیذ

 ًیش ثزای پْطتِبی چزة ّ هؼوْلی هٌبطت اطت. ثب هبت کزدى پْطت جلْی تؼزیك آى ایي ًْع اس کزم پْدر ثزًذ هک

 کٌٌذ ُظت. ضذ تؼزیك ثْدى، داػتي را هی گیزد ّ هٌبطت ثزای پْطتِبیی کَ طزیغ چزة ػذٍ ّ دبلت چظجٌبک پیذا هی

SPF15پْطت اس جولَ ّیژگی ُبی دیگز ایي کزم پْدر ُظت ، ؿبف ّ یکذطت کزدى پْطت ّ پْػغ ػیْة. 

 کزم پْدر هک پزّ الًگْیز

ّ لکَ  طبػتَ ُظت. ثزای پْطتِبی خؼک ّ ًزهبل هٌبطت، 52هبًذگبری  هک دارای کزم پْدر هذل هک پزّ الًگْیز

پْػغ دُی ثبال گشیٌَ هٌبطجی  خْثی پْع دادٍ ّ پْطت را هبت هی کٌذ. ایي کزم ثَ دلیل ّیژگی هبًذگبری ّ ثَُب را 

 .ثزای اطتفبدٍ در طبلي ُبی آرایؼی هذظْة هی ػْد
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 کزم پْدر هک هچ هظتز

ی اس پْطت تب دذ سیبد SPF15 ضذ آفتبثی ثبالیی اطت کَ ثب داػتي کزم پْدر هک هچ اطتز اس هذلِبی دارای خبؿیت

پْطت ثزخْردار  ُبی هضز خْرػیذ هذبفظت هی کٌذ ُن چٌیي اس تْاى هبًذگبری ُؼت طبػتَ رّی درهمبثل اػؼَ

ایي کزم پْدر دارای دبلت هبت کٌٌذگی اطت  .اطت. کزم پْدر هچ اطتز ثبػث یکذطت ّ یک رًگ ػذى پْطت هی ػْد

یت هچ اطتز ثَ تؼْیك اًذاختي ًیبس پْطت ثَ ثبسطبسی هؼوْلی هٌبطت اطت. خبؿ ّ ثزای اطتفبدٍ در پْطتِبی چزة ّ

 .توذیذ کزم در پْطتِبی چزة اطت ّ

 کزم پْدر هک اطتْدیْ اطکبلپت

 ُظتٌذ ّ اس پْطت در ثزاثز اػؼَ ُبی هضز خْرػیذ SPF15 فتبة ثبدبّی ضذ آ ایي ًْع اس کزم پْدرُبی هک ًیش

خبؿیت آة رطبًی ثَ پْطتِبی  ّ هخـْؽ اطتفبدٍ در پْطتِبی خؼک فزهْلَ ػذٍ اًذ ثب داػتي دفبظت هی کٌٌذ

 .ُظتٌذ خؼک ّ دظبص گشیٌَ خْثی ثزای ایي ًْع اس پْطتِب

 کزم پْدر هک هیٌزاالیش ثب هْاد هؼذًی

اطت ّ  هک ُوبًگًَْ کَ اس ًبهغ پیذاطت دبّی همذار سیبدی هْاد هؼذًی در تزکیجبت خْد کزم پْدر هیٌزاالیش ثزًذ

 .رّی پْطت اطت هختلف پْطت هٌبطت ثْدٍ ّ دارای ثبفت طجک ّ جلٍْ ای طجیؼی ثزای اًْاع

کزم  ) Estee Lauder Double Wear foundation  اؿل دّ هذل اًْاع کزم پْدر اطتی الدر در دبل دبضز اس

 .در ثزخی اس فزّػگبٍ ُبی هؼتجز لبثل خزیذاری ُظتٌذ Perfectionist پْدر داثل ّر اطتی الدر ( ّ

 Double Wear اطتی الدر هذل کزم پْدر

Estee Lauder – Double Wear  

فبلذ چزثی اطت ّ ثب پْػغ دُی کبهل هی تْاًذ چِزٍ ای طجیؼی را ثب دّام ّ هبًذگبری  کزم پْدر داثل ّیز اطتی الدر

 .طْالًی هذت ثَ ارهغبى ثیبّرد

ًیظت؛ اهب یکی اس ثِتزیي کزم  دُی کزم پْدر اطتی الدر ثبالطت پض ثٌبثزایي ثزای یک اطتفبدٍ رّساًَ هٌبطت پْػغ

 .ػوب هی ثبػذ پْدرُبییظت کَ هٌبطت ثزای هزاطن ّ هِوبًی ُبی

 .طبػت را دارد ۴۱اطتی الدر لذرت پْػغ دُی ّ هبًذگبری طْالًی هذت تب  Double Wear کزم پْدر

دُذ ّ ثؼذ اس اطتفبدٍ اس آى اؿال ادظبص چزثی ّ طٌگیٌی  ای ثَ پْطت هی ایي ًْع کزم پْدر ادظبص طجکی فْق الؼبدٍ

 .رّی پْطت ًخْاُیذ داػت

کٌذ. ػالٍّ ثز ایي ػبداثی ّ درخؼٌذگی را ثزای پْطت  الدر پْطت را ًزم ّ ؿبف هی کزم پْدر داثل ّیز اطتی

 .آّرد ؿْرت ػوب ثَ ارهغبى هی

پْطت هذْ ػذٍ ّ یک پْطت ؿبف ّ ػبداة  ػْد آثبر پیزی اس ایي کزم لذرت آثزطبًی ثظیبر ثبالیی دارد ّ ثبػث هی

 .جبیگشیي پْطت کن آة ّ پیز ػْد

 ز اطتی الدرثبفت کزم پْدر داثل ّی

ػذٍ خیلی خْة رّی ططخ پْطت پخغ  ُب طجت ایي کزم پْدر دارای یک ثبفت طجک، ًزم ّ هبیغ اطت کَ ُویي ّیژگی

 .ثذُذ ػْد ّ ظبُزی کبهال یکذطت ّ ؿبف ثَ پْطت

 .کٌذ پض اس ایي کَ اس ایي کزم رّی پْطت اطتفبدٍ کٌیذ، ؿْرت ػوب ظبُزی هبت ّ ثظیبر طجیؼی پیذا هی



 
 

لجل اس ػزّع آرایغ السم اطت اس  اطتفبدٍ اس کزم ضذ آفتبة یک اهز ضزّری ّ ثظیبر هِن ثزای پْطت اطت. دتوب

اطت کَ ایي کزم پْدر خْدع خبؿیت ضذ آفتبثی داػتَ ّ ثب اطتفبدٍ اس  کزم ضذ آفتبة اطتفبدٍ کٌیذ. اهب خجز خْة ایي

 .ًیبسی ثَ یک کزم ضذ آفتبة جذاگبًَ ًیظت دیگز آى

 .تْاًیذ اس خبًَ خبرج ػْیذ ثْدٍ ّ ثذّى اطتفبدٍ اس ضذ آفتبة، ثبخیبل رادت هی SPF10 ای دارای ایي کزم پْدر دزفَ

 .اطتفبدٍ کٌٌذ ۶۳ثبالی  SPF کٌین افزادی کَ پْطت ثظیبر دظبطی دارًذ، دتوب اس ضذ آفتبة ثب الجتَ تْؿیَ هی

  ESTEE LAUDER DOUBLE WEAR کبّر کزم پْدر

ُب ثب  تْاى داد چْى ًْع پْطت ًوی اگز ثخْاُین در هْرد کبّر یب پْػغ دُی یک کزم پْدر ؿذجت کٌین، ًظز لطؼی

کظی کَ پْطتی پز اس جْع ّ آکٌَ دارد ثب کظی کَ پْطت ؿبف ّ  یکذیگز هتفبّت اطت. کبّر کزم پْدر ثزای

 .ى هتفبّت اطتسهیي تب آطوب یکذطتی دارد،

آى ًظز ثذُین، ُویي کبفیظت کَ ثذاًیذ اکثز  در کل اگز ثخْاُین ثَ هؼزفی کزم پْدر اطتی الدر ثپزداسین ّ درثبرٍ کبّر

 .کٌٌذ آرایغ ػزّص اس ایي هذـْل اطتفبدٍ هی ُبی دًیب ثزای هیکبپ آرتیظت

 تظت کزم پْدر اطتی الدر داثل ّر

رًگ آى را پیذا  ۵ُبی ایزاى دذاکثز  رًگی ّجْد دارًذ اهب در ثیؼتز فزّػگبٍطبیَ  ۶۵کزم پْدرُبی اطتی الدر در 

 .خْاُیذ کزد

اّلیي ًکتَ ثزای اًتخبة رًگ کزم پْدر ایي اطت کَ تٌبژ پْطت خْد را تؼخیؾ دُیذ. یؼٌی ثذاًیذ پْطتتبى تٌبژ طزد، 

 .گزم یب خٌثی دارد

 .ثَ طزاؽ اًتخبة رًگ کزم پْدر ثزّیذ تؼخیؾ تٌبژ رًگ پْطت ثؼذ اس

ُبی خیلی رّػي، رّػي، هتْطظ، هتْطظ  رًگ تْاًیذ اس هیبى ُبی پْطت را در ًظز گزفتَ ّ هی اطتی الدر ُوَ رًگ

 .ة کٌیذرًگ هٌبطت پْطت خْد را اًتخب رّ ثَ تیزٍ، تیزٍ ّ خیلی تیزٍ ،

 

 Perfectionist هذل اطتی الدر پْدرکزم 

ُوبًطْر کَ هی داًیذ کوپبًی اطتی الدر یکی اس هْفك تزیي ُب در طبخت لْاسم آرایؼی ّ ثِذاػتی ثْدٍ ّ 

 .ًیش یکی اس ثِتزیي کزم پْدر ُبی ایي کوپبًی هی ثبػذ  Perfectionist هذل

 .هخولی ثَ پْطت ػوب خْاُذ داد ایي کزم پْدر دارای پْػؼی هتْطظ تب کبهل اطت، ّ در آخز ظبُزی

ُن ثَ ُیچ ػٌْاى هٌبطت ثزای پْطت  فزهْالطیْى ایي کزم پْدر اس رّغي اطتفبدٍ ًؼذٍ اطت، ثَ ُویي دلیل ایي کزم در

 .در پْطت ُبی خؼک ًیبس ثَ سیز طبس هٌبطت ّ پزایوز اطت ُبی خؼک ًجْدٍ ّ ػوال ثزای اطتفبدٍ اس آى

ایٌکَ ایي کزم  ضذ آة ثْدى، ثذّى چزثی ّ ثذّى ثْ ثْدى اطت ّ اس ُوَ هِن تزُبی ایي هذـْل  اس دیگز ّیژگی

دتی ثب ثظیبری اس کزم پْدر ُبی فبلذ چزثی ُن جْع  پْدر ضذ آکٌَ اطت؛ ثٌبثزایي اگز پْطت ػوب هظتؼذ آکٌَ اطت ّ

 .آکٌَ هذبفظت خْاُذ کزدثَ دلیل دارا ثْدى هْادی ضذ آکٌَ کبهال پْطت ػوب را در ثزاثز  Perfectionist هیشًیذ،

 .چؼن پشػکبى آسهبیغ ػذٍ اطت در آخز السم اطت ثذاًیذ تب ایي هذـْل تْطظ هتخــبى پْطت ّ

 .ایي کزم پْدر ضذ پیزی ثْدٍ ّ ثَ کبُغ ػالئن پیزی در طْل سهبى کوک کٌذ
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تبة هذبفظت ایي هذـْل ًیش کوک هی کٌذ تب اس پْطت ؿْرت در طْل رّس اس اػؼَ ُبی هضز آف SPF 25 دارا

 .گزدد

 هیپزداسین: 25کبپزا ّ فْراّر در ایي ثخغ ثَ هؼزفی دّ ثزًذ هذجْة  

 : هؼزفی کزم پْدر کبپزا ًیْ هذل هیٌزال

طبػتَ پْطتی  51ثبال ّ دّام  کزم پْدر هیٌزال کبپزا هخـْؽ پْطت خؼک تب ًزهبل هی ثبػذ کَ ثب پْػغ دُی

 .ثزای ػوب ثَ ارهغبى هی آّردؿبف ّ هخولی را 

 .ایي کزم دبّی هْاد هؼذًی اطت ّ فبلذ پبراثي هی ثبػذ

 .کزم کبپزا ثب آثزطبًی لْی ثَ پْطت ثزای ػوب پْطتی ػفبف ّ ػبداة ُذیَ هی دُذ

 : ّیژگی ُبی هذـْل

 ثبفت ثظیبر طجک ّ کزهی ثذّى هظذّد کزدى هٌبفذ پْطت •

 ثَ هٌظْر تمْیت پْطتفزهْالطیْى هزطْة کٌٌذٍ ّ آثزطبى  •

 اؿالح کٌٌذٍ رًگ، پْػبًٌذٍ تیزگی، لزهشی ّ لک ُبی پْطت •

 رًگذاًَ غٌی ّ ثذّى هبطیذگی یب گلْلَ گلْلَ ػذى رّی پْطت •

 تمْیت کٌٌذٍ، آًتی اکظیذاى E فزهْالطیْى دبّی هْاد هؼذًی ّ ّیتبهیي •

 بػتَط 51پْػغ دُی ثبال ُوزاٍ ثب فزهْالطیْى ضذ آة ّ هبًذگبری  •

 دارای جلٍْ ًِبیی هخولی ّ طجیؼی •

 فبلذ پبراثي •

 هٌبطت پْطت خؼک تب ًزهبل •

 : PHOTOMATTE ۶۵کزم پْدر فْراّر

ُبی پْطت را پٌِبى، پْطت را ؿبف ّ ػیت ُبی   ُب را هذْ، تیزگی الؼبدٍ ریشی اطت کَ لکَ  ُبی فْق دبّی رًگذاًَ

 .کٌذ پْطت را هذْ هی

 .ػْد تفبدٍ اس یک توبص، ثَ طْر یکذطت رّی پْطت پخغ هیایي کزم پْدر تٌِب ثب اط

 .ثبػذ پْػغ کبهلی دارد ّ ثزای پْطت ُبی چزة اًتخبة ایذٍ آلی هی ۶۵پْدر فْراّر کزم 

 ایي کزم پْدر تْطظ هتخـؾ پْطت ّ چؼن تظت ػذٍ ّ هْرد تأییذ لزار گزفتَ اطت •

کَ ثزًذ هْرد ًظز ثزای طبخت  ًوبد ثَ ایي هؼٌبطت ثبػذ. ایي هی Cruelty Free دارا ًوبد ۶۵ثزًذ فْراّر •

 .رطبًذ آى ُب آطیت ًوی دُذ ّ ثَ هذـْالت خْد ثز دیْاًبت تظت اًجبم ًوی

 :۶۵پْدر فْراّر ُبی کزم  ّیژگی

 رًگ دُی لْی •

 طبػتَ 52هبًذگبری  •

 .ًؼیٌذ ثبفت طجک آى ثَ آراهی رّی پْطت هی •

 .کٌذ ّد ًویفبلذ چزثی اطت ّ هٌبفذ پْطت را هظذ •

 پْدر ثزای پْطت ُبی چزة  ثِتزیي کزم •

 تْاًبیی پْػبًذى کبهل ػیْة ؿْرت •

 (ثبػذ. )طبختَ ػذٍ اس تزکیجبت گیبُی هی vegan ۶۵پْدر فْراّر کزم  •

 

 


