
 
 

 کرم پودر فول کاورویژگی های 

طزفذار یک آرایغ دختزاًَ ّ طبدٍ  بچَ ػو لطؼب کزم پْدر هِوتزیي ًمغ را در یک آریغ تویش ّ ثی ًمؾ ایفب هیکٌذ.

در اًتخبة کزم پْدر ُویؼَ ثب ّطْاص ػول خْاُیذ ثبػیذ ّ یب یک گزیوْر دزفَ ای ّ یب هیک آپ ارتیظت هؼزّف 

ُزچَ اًتخبة رًگ آى هٌبطجت تز  خبطز داػتَ ثبػیذ پبیَ ّ سیزطبسی آرایغ ػوب ثب کزم پْدر ػکل هی گیزد ّ ثَکزد. 

ثَ ّیژگی ُبی اطبطی یک کزم پْدر فْل کبّر اػبرٍ خْاُین  در ایي هملَ .ثبػذ، ًتیجَ آرایغ ػوب ًیش ثِتز خْاُذ ػذ

 کزد.

 

 جٌض پْطت ثبکزم پْدر هٌبطت  -1

 

 اّلیي لذم ثزای اًتخبة یک کزم پْدر ثزای داػتي یک آرایغ سیجب اًتخبة کزم پْدر ثب جٌض پْطت اطت.

لْاسم آرایغ را ثب ّیژگی ُبی پْطتتبى تطجیك دُیذ؛ ػٌبخت پْطت اس ػٌبخت ثزًذُبی تْجَ داػتَ ثبػیذ کَ ُویؼَ 

 !هختلف ُن ّاجت تز اطت

اگز کزم پْدر خْد را درطت اًتخبة کٌیذ ثبلی هزادل آرایغ ػوب رادت تز ّ تویش تز طی هی ػْد ّ ثَ اؿالح آرایغ 

 .رّی ؿْرت ػوب هی خْاثذ

 

 کزم پْدر ثزای پْطت چزة

 

چزة کَ ثتْاًذ هیشاى ثزق را  ّلتی پْطت ػوب اس یک دًّبت چزة، ثزاق تز اطت، پیذا کزدى کزم پْدر ثزای پْطت

خْاُذ ثْد. سهبًی کَ ػوب پْطت چزة داریذ، ثؼذ اس چٌذ طبػت کَ  کوتز ّ چزثی پْطت را کٌتزل کٌذ، کبر دػْاری

ػالٍّ ثز آى  .اًگبر ُوَ چیش رّی ؿْرتتبى هبطیذٍ اطتهی گذرد، رّی ؿْرتتبى ثزق هی افتذ ّ  اس آرایغ ػوب

یک کزم پْدر ثب فزهْل غلظ ثزای پْطت خْد  دلیلی کَ آرایغ رّی ؿْرتتبى هی هبطذ، ثَ خبطز ایي اطت کَ ػوب

 اًتخبة کزدیذ.

ًتخبة ُبیی را ا کٌیذ کَ هٌبطت پْطت خؼک اطت ّ یب کزم پْدر اػتجبٍ کزم پْدری را اًتخبة هی هؼوْال ثَ طْر 

چزثی کَ داریذ تب جبیی کَ هوکي اطت ثبیذ ثَ طزاؽ کزم  کٌیذ کَ ظبُز ًِبیی آًِب ثزاق اطت. ػوب ثب تْجَ ثَ پْطت هی

 .دارًذ ثزّیذ oil-free پْدر ُبیی کَ ثزچظت پْدر ُبی هبت یب کزم

 کزم پْدر پْطت خؼک

طت ُبی خؼک ًظجت طجْم در پْ ثزای ثزرطی ثبرس تزیي ّیژگی ُبی پْطت ُبی خؼک ثبیذ ثگْیین کَ هیشاى تزػخ

رطْثت کبفی ُظتٌذ ّ ُوچٌیي ایي پْطت ُب ثَ ػلت ًبسک  ثَ پْطت ُبی چزة کوتز اطت، پْطت ُبی خؼک فبلذ

  .کؼیذگی ّ لزهشی ّ در ثظیبری اس هْالغ پْطتَ پْطتَ هی ػًْذ ثْدى هؼوْال دچبر

 ثزطبًی ّ تبهیي رطْثت هْرد ًیبس پْطت اطت. اطیذپْدرُبی پْطت هٌبطت خؼک، آ اس هِن تزیي ّیژگی ُبی کزم

ُیبلْرًّیک در کزم پْدر هی تْاًذ  ُیبلْرًّیک یکی اس ػٌبؿز هْجْد در هذـْالت آثزطبى اطت. اطتفبدٍ اس اطیذ

کزم پْدر هٌبطت ثزای پْطت ُوچٌیي یک  .ًیبس آى را تبهیي کٌذ اس خؼکی پْطت جلْگیزی کٌذ ّ رطْثت هْرد

 .خؼک ثبیذ در ػیي پْػغ دُی هٌبطت، ادظبص طٌگیٌی ثز رّی پْطت ایجبد ًکٌذ ّ کبهال طجک ثبػذ

ثبیذ فبلذ تزکیجبت ػطزی ّ ُزگًَْ رایذَ، پبراثي، اطبًض  ظت کَدر پْطت خؼک ایٌاهب ػبیذ هِوتزیي ّیژگی کزم پْ 

ُب را تؼذیذ  هی تْاًٌذ هْجت التِبة پْطت ُبی خؼک ػًْذ ّ لزهشی ّ کؼیذگی ایي ًْع پْطت ثبػذ؛ سیزا ایي هْاد

 .کٌٌذ

 کزم پْدر پْطت هختلظ

ثبیذ هطوئي ػْیذ پْطت ػوب جش  پْطت هختلظ تْضیخ دُین،اس ایي کَ در هْرد راٌُوبی خزیذ کزم پْدر ثزای  لجل

هختلظ دارای چٌذ ّضؼیت هتفبّت ُظتٌذ. افزاد دارای پْطت هختلظ  ُبی ُبی هختلظ ُظت یب ًَ. هؼوْال پْطت پْطت

 .پْطتؼبى چزة اطت ُبی ؿْرت پْطتؼبى خؼک ّ دبلت پْطتَ پْطتَ ػذى دارد ّ در ثزخی دیگز لظوت در ثزخی



 
 

ُب پْطت خؼک  ثخؼی دیگز هبًٌذ گًَْ کٌیذ؛ اهب در دی ثیٌی، چبًَ ّ پیؼبًی چزة ثْدى پْطتتبى را دض هیدر ًْا اگز

  .اطت، ًْع پْطت ػوب هختلظ خْاُذ ثْد

اطت کَ اس کزم پْدرُبی ثیغ اس  ای کَ ثبیذ ثزای خزیذ کزم پْدر هٌبطت پْطت هختلظ در ًظز ثگیزیذ ایي ًکتَ اّلیي

ُبی فؼبل ؿْرت  ُبی چزثی در لظوت غذٍ  پْدرُبی چزة هْجت هی ػْد . اطتفبدٍ اس کزمدذ چزة اطتفبدٍ ًکٌیذ

اطتفبدٍ اس کزم پْدرُبی  .ُب ثزاق ثَ ًظز ثزطذ تْلیذ چزثی کٌٌذ ّ هْجت ػْد آرایغ ػوب در ایي لظوت ػزّع ثَ

دارای پْطت هختلظ ّجْد الجتَ راُکبر دیگزی ُن ثزای افزاد  .ُبی هختلظ ثِتزیي راُکبر اطت ًزهبل ثزای پْطت

 .دارد

ثٌبثزایي السم اطت یک کزم  .ػْد کظبًی کَ دارای پْطت هختلظ ُظتٌذ ثب تغییز فـل پْطتؼبى دچبر تغییز هی هؼوْالا 

اًتخبة کٌٌذ. ثؼضی افزاد اس دّ کزم پْدر ثَ ؿْرت   طبل پْدر ثزای فـل گزم ّ یک کزم پْدر ثزای فـْل طزد

خؼک ثزای  اس کزم پْدر هٌبطت پْطت چزة ثزای ًبدیَ تی سى ّ اس کزم پْدر پْطتکٌٌذ ّ  ُوشهبى اطتفبدٍ هی

 .لظوت ُبی خؼک پْطت اطتفبدٍ هی کٌٌذ

هٌبطجی ثزای ایي دطتَ افزاد اطت تب  پْدرُبیی کَ دبلت هبیغ دارًذ ّ ثز پبیَ خبؿیت آثزطبًی طبختَ ػذًذ، پیؼٌِبد کزم

 پْطت کبُغ یبثذ. پیؼٌِبد هی ػْد ػالٍّ ثز خبؿیت آثزطبًی ایي کزمچزثی  ُن خؼکی پْطت کٌتزل ػْد ّ ُن هیشاى

 . .پْدرُب فبلذ چزثی ثبػذ

 پْطت دظبص

آکٌَ ثبیذ دلت ثیؼتزی ثَ خزج دُیذ. ثِتز اطت اس  ُبی دظبص ّ هظتؼذ در اًتخبة کزم پْدر هٌبطت ثزای پْطت

 ی خبؽ هبًٌذ الکل، ػطز، اطبًض ّ رایذَ کَ ثبػث تذزیک پْطت هی تؼکیل دٌُذٍ هـزف هذـْالتی ثب هْاد

گلیظزیي، ّاسلیي ّ پْدر تبلک  اری کٌیذ. ُوچٌیي اس هذـْالت دبّی پبرافیي ّ رّغي ُبی ًفتی هبًٌذػًْذ، خْدد

 .دّری کٌیذ
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کزدى رًگ آى اطت.  خْة ّ کبرثزدی، تْاًبیی پْػغ دادى ػیْة ؿْرت ّ یکذطتاس دیگز ّیژگی ُبی یک کزم 

پْػبًذى پْطت ؿْرت ّ آهبدٍ کزدى آى ثزای  ،ثِتزیي کزم پْدر ای اس خزیذ در ّالغ اّلیي ُذف ُز هـزف کٌٌذٍ

ثیي افزاد ثب پْطت ؿبف ّ هؼوْلی دطتؼبى ثزای اًتخبة ثظیبری اس هذـْالت  سیزطبسی یکذطت ّ سیجبطت. در ایي

تْاًٌذ اطتفبدٍ  کزم پْدری ًوی اًذ، اس ُز ًْع طفیذ ػذٍاطت. اهب افزادی کَ دچبر لک یب جْع ُبی طزطیبٍ ّ طز ثبس

 کٌٌذ. 

لک ُبی لزهش یب جبی جْع، ًْع فؼزٍ کزم پْدر یؼٌی کبًظیلزُب پیؼٌِبد  ثَ ثزخی اس ایي افزاد ثزای پْػغ دادى

 .ػْد هی

 کزم پْدر اًتخبة رًگ هٌبطت -3

دُذ کَ هتٌبطت ثب رًگ پْطت خْد، هذـْل  اهکبى را ثَ افزاد هختلف هی ُبی کزم پْدر ایي طیف ّطیغ رًگ

  را اًتخبة ّ خزیذاری کٌٌذ.  هذًظزػبى

رّی پْطتتبى هوکي اطت ثز اثز  تي رًگی پْطت ػوب رًگی اطت کَ در سیز پْطت ػوب ّجْد دارد، در دبلی کَ رًگ

 .ػْاهل هختلفی هثال ًْر خْرػیذ تغییز کٌذ

 .پْطت طزد، گزم ّ خٌثی دارین کَ در اداهَ چگًْگی ًذٍْ تؼخیؾ آى ػزح دادٍ ػذٍ اطت در کل طَ ًْع تي رًگی

https://ordme.com/makeup/face-makeup/foundation


 
 

 تي رًگی طزد

 اگز رگ ُبی رّی هچ دطتتبى آثی یب ثٌفغ اطت. 

 را ًؼبى هی دُذ تز اس جْاُزات طال خْداگز سیْرآالت ًمزٍ رّی پْطت ػوب ثیؼ. 

 ػْد ّلتی ثَ پْطت خْد در آفتبة ًگبٍ هی کٌیذ ، ثَ رًگ آثی دیذٍ هی. 

 .ُظتٌذ تٌبلیژٍ رًگ ُبی لزهش، ؿْرتی یب آثی اطت، دارای پْطت ُبیی ثب طزد افزادی کَ تي رًگی پْطتؼبى

 تي رًگی خٌثی

  طجش اطت –اگز رگ ُبی رّی هچ دطتتبى آثی. 

 ُن سیْرآالت ًمزٍ ّ ُن جْاُزات طال ثَ پْطت ػوب هی آیذ. 

 دیذٍ هی ػْد ّلتی ثَ پْطت خْد در آفتبة ًگبٍ هی کٌیذ، ثَ رًگ هبیل ثَ طجش. 

تٌبلیژٍ رًگ ُبی ؿْرتی ، لزهش ، آثی ، سرد ّ یب طالیی  اطت ، پْطتؼبى دارای خٌثی افزادی کَ تي رًگی پْطتؼبى

 .ي ایي رًگ ُب هی ثبػذًیظت ، ثلکَ در هبثی ّ ُلْیی

 تي رًگی گزم

 اگز رگ ُبی رّی هچ دطتتبى طجش کن رًگ یب سیتًْی اطت. 

 اگز جْاُزات طال ثیؼتز اس سیْرآالت ًمزٍ ثَ پْطت ػوب هی آیذ. 

 ٌُگبهی کَ ثَ پْطت خْد در آفتبة ًگبٍ هی کٌیذ ، سرد رًگ ثَ ًظز هی رطذ. 

 ا تٌبلیژٍ رًگ ُبی سرد، طالیی یب ُلْیی دارای اطت ، پْطتؼبى گزم افزادی کَ تي رًگی پْطتؼبى

 طجک ثْدى ّ هبًذگبری ثبال -4

ًخْاُذ ػذ. ثٌبثزایي طجک ثْدى،  سیجبیی ثذّى هبًذگبری ّ ادظبص رادتی ُیچگبٍ ثبػث ایجبد دض ثِتزی در ػوب

 .اطت ثب کبّر ثبال  رّساًَ ْة ثزای هـزفاؿلی اّلیَ ثزای یک کزم پْدر خ

کظی   طْر لطغ ُیچ توبهی رّس ثب ػوب ُوزاُی کٌذ. ثَ ثبیذ ثب یک ثبر اطتفبدٍ ثزای  کزم پْدر خْة  ُوچٌیي یک

 .ثَ آراهی سیزطبسی آرایغ چِزٍ خْد را اس دطت ثذُذ خْاُذ در هیبًَ رّس ًوی

 ثب پْػغ لْی ثزًذُبی هؼزّف تْلیذ کٌٌذٍ کزم پْدر

  ًؼبى تجبری Mac ٍدارای کیفیت ثظیبر ثبالیی در  اس ثزًذُبی هؼزّف اطت، کَ تْلیذ کؼْر کبًبدا ثْد ّ

 .سهیٌَ هذـْالت آرایؼی هی ثبػذ

 تْطظ ثزًذ الدر ثَ ثبسار هذـْالت آرایؼی ػزضَ ػذٍ اطت ّ دارای هْارد ارگبًیک  کزم پْدر اطتی الدر

 .ّگلیظیزیي ُظتٌذ

 هیجلیي ًیْیْرک Maybelline New York بًی آى هؼتجز جِبًی لْاسم آرایؼی اطت کَ کوپ یکی اس ثزًذُبی

اطت. هیجلیي ُویؼَ ثب پبلت ّ ثزص هخـْؽ  L’Oréal فزاًظْی لْرآل یکی اس ػبخَ ُبی ػزکت ثشرگ

 .فزّع هی رطذ ایي ثزًذ ثَ

 َثزًذ هطزح آهزیکبیی دّط Doucce  هثل ُویؼَ ثب هذـْالتی جذاة ّ ططخ کیفی ػبلی طزفذاراى خْد را

 .زم پْدر ُب داًظتػگفت سدٍ هی کٌذ. هی تْاى دّطَ را جش یکی ثِتزیي ک

 کبلیظتب ثزًذ Callista لیوتی هٌبطت را ثَ ثبسار ػزضَ کزدٍ اطت. یکی  هجوْػَ ای اس هذـْالت هتٌْع ثب

اطت کَ ثب هبًذگبری  M13 ػوبرٍ Long Lasting And Matt کبلیظتب هذل اس ایي هذـْالت کزم پْدر

لْطی ثَ ثبسار  اطت کَ اکثزا ثَ ؿْرت فزهْالطیْى طجک، اًتخبة خْثی ثزای اطتفبدٍ رّسهزٍ طْالًی ّ

 .ػزضَ هی ػْد



 
 

 

 

 

 اُویت اًتخبة کزم پْدر اؿل

ػوب راثطَ هظتمین دارد پض  ایؼی اطت کَ ثَ دلیل ثزخْرد هظتمین ثب پْطت، ثب طالهت پْطتپْدر اس هْاد آر کزم

هؼبّرٍ ثب کبرػٌبطبى سیجبیی را ثَ ُیچ ّجَ فزاهْع ًکٌیذ.ثب  اًتخبة ثزًذ هٌبطت ّ ػٌبخت پْطت در دیي خزیذ ّ

 .ػتهٌبطت ثَ ٌُگبم آرایغ پْطتی ػفبف، درخؼبى ّ سیجب خْاُیذ دا اًتخبة کزم پْدر

 

 


