
 
1 

 

 آبپاش آرایشگری ید خرراهنمای 

، یکی از مهمترین ابزاری است که آرایشگر با استفاده از آن، موهای مشتری خود را  آبپاش آرایشگری

هترین روش آن ها را کوتاه کند. آبپاش ها معموالً به دو صورت پالستیکی  مرطوب می کند تا بتواند به ب

 .و فلزی تولید می شوند

آرایشگران انواع وسایل و لوازمی دارند که بدون آنها، نمی توانند وظایف خود را به خوبی انجام دهند.  

ی را در اختیار شما  یکی از پر کاربرد ترین آن ها، بدون شک آب پاش آرایشگری است. در ادامه، نکات

 .قرار می دهیم که نشان می دهد، این ابزار چقدر در آرایشگری اهمیت دارد 

به طور کلی، هنگامی که آرایشگر، مو های مشتری را با آبپاش خیس میکند، خیالش راحت است که  

کوتاه کردن موها به خوبی انجام میشود، زیرا قبل از کوتاهی مو ها کامال خشک و مرتب بوده است.  

 .، کوتاهی مو را انجام دهد، به آبپاش نیاز ندارد اصالح  ماشین همچنین اگر آرایشگر بخواهد با

 

 ؟دالیل استفاده از یک آبپاش آرایشگری مناسب چیست 

 

انجام دهد.    هر آرایشگر حرفه ای باید یک آبپاش مناسب داشته باشد، تا بتواند کار خود را به خوبی

آب پاش، از دو نوع پالستیکی یا فلزی مقاوم و مستحکم ساخته شده است. این وسیله معموالً طراحی  

زیبایی دارد، که عالوه بر سهولت کار در آرایشگاه، باعث زیبایی محیط نیز می شود. در باالی دستگاه،  

پاشد. درجه اسپری آب را نیز می  یک اسپری وجود دارد که می تواند آب را از داخل محفظه به بیرون ب 

 .توان تنظیم کرد. آرایشگر می تواند مناسب ترین درجه را، متناسب با نیازهای خود تنظیم کند
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آب پاش های آرایشگری، در رنگ های متنوعی ساخته می شوند که بسیار زیبا هستند. قطعًا یکی از  

ون آرایشگاه است. بنابراین این آب پاش به  مهمترین موارد در هر آرایشگاه، توجه به طراحی و دکوراسی

 دلیل رنگ و تنوع باالیی که دارد، می تواند باعث رضایت افراد، از زیبایی محیط شود

آب پاش یکی از وسایل ضروری و جدایی ناشدنی از آرایشگاه است. وقتی آرایشگاه می خواهد کوتاهی  

مو انجام دهد، الزم است که با آبپاش موها را خیس کند تا مرتب شود و کوتاهی راحت تر می شود.  

اب می شود و  اگر ابپاش وجود نداشته باشد، کار آرایشگاه دشوار خواهد بود و نتیجه، کار ارایشگر خر 

مشتری راضی نیست. و همین کار باعث می شود، یکی از مشتریان خود را از دست دهید. پس [ب 

 .پاش، نقش مهمی در آرایشگاه ایفا می کند

 ؟ در خرید آبپاش آرایشگری مناسب چه مواردی را رعایت کنیم 

گران را راضی کند. به طور  قبالً گفتیم که این دستگاه بسیار متنوع است و این تنوع، می تواند آرایش

کلی آبپاش های آرایشگری فلزی و پالستیکی، دو نوع اصلی این دستگاه هستند، که آرایشگران می  

 .توانند متناسب با نیاز و سلیقه خود، آپاش مورد نظر را تهیه کنند

ین  همچنین فراموش نکنید، مدل هایی وجود دارند که دارای درجه ای برای پاشیدن آب است. به ا

ترتیب، میزان اسپری آب، به راحتی قابل تنظیم است و می توانید اسپری آب را با توجه به کاریردی که  

 . دارد، درجه اش را تنظیم کنید

 شتوجه به اندازه و ابعاد آبپا

هنگام خرید، حتما به اندازه و ابعاد آبپاش دقت کنید. اگر حجم کاری زیادی دارید، و نمی خواهید دائم  

در حال پر کردن آبپاش باشید، بهتر است مدلی را خریداری کنید که ظرفیت بیشتری دارند. توجه  

را هم به خاطر  داشته باشید که ظرفیت بیشتر، برابر با سنگینی آب پاش است. بنابراین این موضوع 

 .داشته باشید

همچنین از این آبپاش ها می توانید برای کار در سایر مکان ها همچون گلخانه ها و آبیاری گیاهان از  

 .آن استفاده کنید



 
3 

در لیست زیر انواع آبپاش آرایشگری در مدل های گوناگون، موجود است. بسته به سلیقه خود می  

 .گزینه های پرفروش زیر، انتخاب و خریداری نماییدتوانید بهترین مدل آبپاش را از بین 

 

 مشاهده محصوالت پیشنهادی
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