
 
 

  Revolution نقد و بررسی پالت رژگونه رولوشن

کبپ هی ؽْد، سژگًَْ تٌِب ثشای سًگ ثخؾیذى ًیغت، ثلکَ ثب ثیؾتش هی سژگًَْ ثبػث سًگ ثخؾیذى ثَ صْست ّ جلٍْ

 .ّ صیجب دعت پیذا کشد ّ تکٌیک ُبی آسایؾی، ثب اعتفبدٍ اص ایي هحصْل هی تْاى ثَ گًَْ ُبیی ثشجغتَ سػبیت اصْل

 چٌذتبیی ّ دس پبلت ثَ فشّػ هی سعذ. اگش هی خْاُیذ چٌذ طیف سًگی اص سژگًَْ ُن ثَ صْست تکی ّ ُن ثَ صْست

یک سًگ سژگًَْ اعتفبدٍ کٌیذ،  هحصْل سا ثبُن داؽتَ ثبؽیذ ّ هتٌبعت ثب ُش ًْع لجبط یب عجک آسایؾی تبى اص ایي

 .اعت  اًْاع پبلتی آى خشیذ سژگًَْ پیؾٌِبد هب ثَ ؽوب ثشای

ّجْد داسد، چَ طشفذاس سًگ ُبی ًْد ّ هالین ثبؽیذ، چَ سًگ آسایؾی  ثَ دلیل تٌْع خْثی کَ دس هیبى ایي هحصْل

پبلت سژگًَْ خْة ّ ثب کیفیت  پشسًگ، هی تْاًیذ هحصْل هْسد دلخْاٍ خْد سا دس ثبصاس پیذا کٌیذ. اهب یک ُبی گشم ّ

 .داؽتَ ثبؽیذتْاًیذ گًَْ ُبیی ثشجغتَ، خْؽشًگ ّ ثب جلٍْ ای صیجب  داسای هؾخصبتی اعت کَ اگش آى ُب سا ثذاًیذ، هی

 

 سژگًَْ

 صْست ثشای سًگ آهیضی گًَْ ّ ؽبداة ثَ ًظش سعیذى صْست ثَ کبس هی سّد ّ دس لْاصم آسایؾی سژ گًَْ اص دعتَ

گًَْ ثَ هصش ثبعتبى ثش هی گشدد کَ  اًْاع پْدسی ّ کشهی دس سًگ ُبی هختلف هْجْد اعت. تبسیخچَ اعتفبدٍ اص سژ

لشهض یک سژ گًَْ خویش هبًٌذ دسعت هی کشدًذ ّ اص آى ثشای لشهض کشدى  کشدى تْت ّ تْت فشًگی ّ آة چغٌذسثب لَ 

دٌُذٍ ّضؼیت هبلی خْة دس  لت ُبی خْد اعتفبدٍ هی کشدًذ. داؽتي آسایؼ لت ّ گًَْ دس آى صهبى ًؾبى گًَْ ُب ّ

ذ. سژگًَْ ُبی اهشّصی اص پْدس تبلک لشهض، گشاى توبم هی ؽ افشاد ثْد چْى تْلیذ ایي ًْع اص هحصْالت ثغیبس

طجیؼی ثشای  ، هْاد جبرة، هْاد ًگَ داسًذٍ ّ اعیذ چشةFDA ُبی هصٌْػی تبییذ ؽذٍ تْعط گلجشگ ُب ّ یب سًگ

 .سلیك عبصی سًگذاًَ تْلیذ هی ؽًْذ

 :هْسد صیش اص هِن تشیي ّیژگی ُبی یک سژگًَْ خْة ُغتٌذ

 

رسات آى ثَ خْثی آعیبة ّ سیض  رسات ّ تشکیجبت سژگًَْ: یکی اص هِن تشیي ّیژگی ُبی سژگًَْ خْة ایي اعت کَ

یجبت هْجْد دس سژگًَْ هیضاى عشیغ تش سّی اعتخْاى گًَْ پخؼ ؽْد. تشک ؽذٍ ثبؽٌذ تب ُن ساحت تش اعتفبدٍ ؽْد ّ ُن

 ّ لبثلیت پخؼ آى سا ًؾبى هی دٌُذ هبًذگبسی

 

داؽتَ ثبؽذ تب گًَْ ُبی  سژگًَْ: سژگًَْ خْة دس ػیي صیجبعبصی اعتخْاى گًَْ ثبیذ سًگ ّ ظبُشی ًچشال فیٌیؼ

سژگًَْ ثبیذ لبثلیت ایي سا داؽتَ ثبؽذ تب ُن ثشای آسایؼ ُبی کبهل  ّ دسخؾبى ثَ ًظش ثشعٌذ. ػالٍّ ثش ایيؽوب طجیؼی 

 .آسایؼ سّصاًَ اعتفبدٍ ؽْد کَ ثب پبلت ُبی سژگًَْ اهکبى پزیش اعت ّ ُن ثشای

 

همبّهت آى دس ثشاثش چشثی یب ػشق  تؾکیل دٌُذٍ هحصْل، هبًذگبسی آى،سژگًَْ: ثب خشیذ سژگًَْ اصل اص هْاد  ثشًذ

اطویٌبى خْاُیذ داؽت. ػالٍّ ثش ایي ثب خشیذ سژگًَْ اص ثشًذ هؼتجش  کشدى صْست ّ گبُب کشّلتی فشی ثْدى سژگًَْ

 .آعیت ُبی پْعتی سا ثَ حذالل هی سعبًیذ اهکبى

 

 چشا ثشًذ سّلْؽي سا اًتخبة کٌین؟
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ػٌبصش جذا ًبپزیش  لصذ داسین ثَ ثشسعی پبلت سژگًَْ سّلْؽي ثپشداصین. هحصْالت آسایؾی یکی اص دس ایي ثخؼ

تْلیذ ؽذٍ اًذ. ػالٍّ ثش آى جلٍْ ی ّیژٍ ای ًیض ثَ  صًبى ُغتٌذ. ُش یک اص ایي هحصْالت ثَ هٌظْس خبصی طشاحی ّ

ؽْد؛ اهب ایي  ُب سژگًَْ اعت کَ دس طشح ُب، ثشًذُب ّ سًگ ُبی هختلفی دس ثبصاس یبفت هی ُوشاٍ داسًذ. یکی اص آى

 .کَ کبسثشاى ُویؾَ آى سا هطشح هی کٌٌذ کَ دس هیبى توبم ثشًذُب کذام یک سا ثبیذ اًتخبة کشد عْالی اعت

پیؾٌِبد هی  هطوئي اص ًظش کیفیت ّ لیوت داؽتَ ثبؽیذ؛ هب ثَ ؽوب پبلت سژگًَْ سّلْؽي سا ی خْاُیذ یک اًتخبةاگش ه

 .کٌین. حبل ثَ ثشسعی آى ثپشداصین تب خشیذ هطوئي تشی داؽتَ ثبؽیذ

 Revolution پبلت سژگًَْ سّلْؽيثشسعی  

ّ داسای سژگًَْ، ُبیالیتش، ثشًضس دس یک ثغتَ  ُبی پْدسی لشاس هی گیشد دس دعتَ سژگًَْ پبلت سژگًَْ سّلْؽي ایي

سًگ اص آًِب هبت ّ  6تلف اعت کَ سًگ هخ ۸سًگ ُبی تشکیجی ثْدٍ ّ داسای  ثٌذی هی ثبؽذ. ایي هحصْل ؽبهل

هبًذگبسی آى ثغیبس ػبلی اعت.  اص آًِب ثشاق هی ثبؽذ. ایي سژگًَْ داسای ثبفت پْدسی عجک ّ ًشم هی ثبؽذ ّ سًگ2

هی ثبؽذ صیشا ضذ حغبعیت ّ التِبثبت پْعتی اعت. سًگجٌذی  ُبیی ثب پْعت حغبط هٌبعت ایي هحصْل ثشای خبًن

 .تْلیذ هی ؽْد ثْدٍ ّ سًگذاًَ ُبی آى ًیض غٌی هی ثبؽذ. سژگًَْ سّلْؽي ثذّى تغت حیْاًی هحصْل ثغیبس هتٌْع

 

 هضایبی خشیذ پبلت سژگًَْ سّلْؽي

ُبی ثشاق ّ هبت اعت. دلیل ایي کَ  ؛ ؽبهل سًگسًگ هختلف ثب تٌْع سًگی ثبالیی کَ داسد 8ًْع اص پبلت سژگًَْ  ایي

آى اعتفبدٍ کشدٍ اًذ ایي اعت کَ هصشف کٌٌذٍ ثتْاًذ آى سا ثب سًگ پْعت  اص دّ ًْع سًگ ؽبیي داس ّ ثذّى ؽبیي ثشای

سژگًَْ خشیذاسی هی کٌذ؛ اهب دّ یب  آسایؾی کَ داسد تطجیك دُذ. ػالٍّ ثش آى خشیذاس یک هحصْل سا ثَ ػٌْاى خْد ّ

اص سًگ ُبی تیشٍ تش ثَ ػٌْاى کبًتْس تیشٍ ّ اص سًگ ُبی سّؽي تش ثَ  َ هحصْل سا ثب ُن داسد. اص ایي ًظش کَع

 .ػٌْاى ُبیالیتش کبسایی داسًذ کبًتْس سّؽي ًیض هی تْاى اعتفبدٍ کشد. اص آى گزؽتَ سًگ ُبی ؽبیي ًیض ثَ ػٌْاى

 ّیژگی ُبی پبلت سژگًَْ سّلْؽي

سژگًَْ سّلْؽي ػالٍّ ثش  ؼٌی یک پک کبهل اص چٌذ هحصْل هختلف دس کٌبس ُن. دس پبلتاص کلوَ ی پبلت ی هٌظْس

کبًتْس ّ عبیَ چؾن ًیض ثَ کبس گشفتَ هی ؽًْذ. ایي یؼٌی یک تیش ّ  ایي کَ سًگ ُبی هختلفی داسد ثَ ػٌْاى ُبیالیتش،

تْلیذ هی ؽًْذ. دس ًتیجَ  لف سًگیجبلت اعت ثذاًیذ کَ پبلت ُبی سژگًَْ ثشًذ سّلْؽي دس تٌبژُبی هخت .چٌذ ًؾبى

 :حبل ثَ عشاؽ ّیژگی ُبی ایي هحصْل ثی ًظیش هی سّین .ؽوب ثب ُش سًگ پْعتی هی تْاًیذ آى سا تِیَ کٌیذ

 ایي ثشًذ فبلذ تغت حیْاًی اعت. 

 ثَ ػلت ًذاؽتي گلْتي ُیچ گًَْ حغبعیتی ایجبد ًوی کٌذ. 

 یی ثشخْسداس اعتاص دّام ثبال. 

 ثَ عجت ّجْد سًگذاًَ ُبی صیبد پیگوٌت فْق الؼبدٍ ای داسد. 

 سًگ ُبی پبلت ثَ گًَْ ای اعت کَ هی تْاى آى ُب سا ثب ُن تشکیت ّ سًگ جذیذی ثَ ّجْد آّسد. 

 ثبفت ثغیبس ًشم ّ عجکی داسد. 

 golden sugarهذل  Revolution ًگبٍ ًضدیک ثَ ؽیذ ُبی سًگی پبلت سژگًَْ سّلْؽي

 طالیی دارد. رنگ طالیی  هایی رنگ باال سمت چپ: اولین رنگ، رنگی ترکیبی است و رنگی سفید بارگه
تر داشته باشد. اینشید رنگی برای هایالیت صورت  گرم آن باعث شده تا رنگ سفید و براق اینشید رنگی تناژ

 .ایده آل است
 های  زمانی که به دنبال خلق آرایش ای متمایل به هلویی است و برای رنگ پایین از چپ: اینشید رنگی قهوه

 .خیس و مرطوب هستید محصولی مناسب است
  سومین رنگ: یک رنگ مناسب برای روی گونه است و به دلیل داشتن رنگ صورتی مالیم یک انتخاب

 شین و زیباستن مناسب برای داشتن پوستی دل



 
 

 طور براق دارد. این رنگ ترکیبی از رژگونه و هایالیتر است و  چهارمین رنگ: رنگ صورتی تیره و همین

 .شود باعث برجسته شدن گونه می
 ای درخشان دارد.  همچنان جلوه پنجمین رنگ: رنگ ترکیبی است اما از براقی آن کاسته شده است. این رنگ

 .و تیره است اینشید حاصل ترکیب صورتی روشن
 طالیی است و این باعث  ششمین رنگ: رنگ کرم مثل کارامل دارد. این شید رنگی حاصل ترکیب کرم و

 .تر است های تیره مناسب براق دارد و برای پوست شده تا رنگی با تناژ گرم داشته باشید. این رنگ جلوه
 است مند بافت ابریشمی دارد و از پیگمنت باالیی بهره برند رولوشن هفتمین رنگ: این شید رنگی از رژگونه. 
 محصول کاربردی برای  ای مناسب برای کانتور و برنزر است و یک آخرین رنگ: اینشید یک رنگ قهوه

 .شود خوبی پخش می به دلیل بافت نرم به ارد وآید. این محصول جلوه مات د حساب می این منظور به

 سّػ اعتفبدٍ اص پبلت سژگًَْ سّلْؽي

هْسد ًظش ثکؾیذ. ثشای ایي  خصْؿ داؽتَ ثبؽیذ عپظ ثشاػ سا کوی سّی سًگاعتفبدٍ اص سژگًَْ ثبیذ ثشاػ ه ثشای

ی پبلت ثضًیذ تب پْدس اضبفی آى اص ثیي ثشّد. عپظ ثشاػ  کَ سًگ سّی صْست یک دعت ؽْد اًذکی ثشاػ سا ثَ لجَ

پیؼ اص اعتفبدٍ  . ثشای ایي کَ ًتیجَ ی ثِتشی حبصل ؽْد ی خْد ثَ حبلت سفت ّ ثشگؾتی ثکؾیذ سا هغتمیوب سّی گًَْ

 .لجخٌذ ثضًیذ تب گًَْ ُبی ؽوب ًوبیبى ؽًْذ

هتٌبعت ثب آى سا اًتخبة کٌیذ. دس غیش ایي  خْاُیذ اص سژگًَْ ثَ ػٌْاى ُبیالیتش یب کبًتْس اعتفبدٍ کٌیذ ثبیذ ثشاػ اگش هی

 .خْد سا ثجیٌیذ صْست ًوی تْاًیذ ًتیجَ ی دلخْاٍ

 ًکبت اعتفبدٍ اص سژگًَْ

  ثشاػ صیش ّ سّی اعتخْاى گًَْ ّ ثَ عوت ثبال کؾیذٍ هی ؽْد ّ ثشای ثبالی اعتخْاى گًَْ هی تْاًیذ اص

 .ُبیالیتش اعتفبدٍ کٌیذ

 پٌکک ّ کشم پْدس ،پشایوش ثشای هبًذگبسی ثِتش ّ ػذم سیضػ سژگًَْ ثِتش اعت پیؼ اص اعتفبدٍ اص آى اص 

 .اعتفبدٍ ًوبییذ

 هخصْؿ اعتفبدٍ ًوبییذ ثشاػ ای اعتفبدٍ اص سژگًَْ حتوب اص یکثش. 

 اعتفبدٍ ًوبییذ اعپشی یب پْدس فیکظ ثشای هبًذگبسی سژگًَْ دس اًتِبی آسایؼ اص. 

 خْاُیذ سا دس ًظش ثگیشیذ  اًتخبة سًگ سژگًَْ ثشای اعتفبدٍ اص آى تٌبژ پْعتی خْد ّ ًْع آسایؾی کَ هی دس

 .تب ثب آسایؼ جْاى تش ثٌظش ثشعیذ
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