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 ماشین اصالحراهنمای خرید 

ماشین اصالح ابزاری کاربردی برای اصالح موهای سر، صورت و بدن است که معموال در همه خانه ها  

وجود دارد. به کمک این دستگاه نیازی به مراجعه زود به زود به آرایشگاه ها نیست و میتوانید خودتان  

 .تی نیاز دارداصالح های خود را انجام دهید. خرید این دستگاه، مانند هر دستگاه دیگری به نکا

 ؟ماشین اصالح چیست؟ چه کاربردی دارد 

ماشین اصالح نوعی دستگاه برای اصالح موهای سر و صورت است که در بین آقایان و بانوان بسیار  

محبوب و پرطرفدار است. این دستگاه یکی از پرکاربردترین ابزارها برای اصالح موهای زائد است که به  

زن و مرد می توانند به راحتی موهای خود را در خانه اصالح کنند. با کمک این دستگاه ها  کمک، آن 

نیازی به صرف هزینه برای آرایشگری نیست و می توان موها را به راحتی کوتاه کرد و این یک مزیت  

 .بزرگ به حساب می آید

به بازار عرضه می شود. معموالً   در حال حاضر این دستگاه در انواع مختلف زنانه و مردانه ساخته شده و

مردان می توانند از دستگاه های موزر و خانم ها از اپلیدی یا اپالتورها برای رفع موهای زائد استفاده  

کنند. همچنین، در ماشین اصالح، تعدادی سری، برای تراشیدن مو در قسمت های مختلف بدن  

شده اند که حساسیت زا نیستند و برای انواع  استفاده می شود. این سری ها در انواع مختلفی طراحی 

 .مختلف پوست مناسب هستند
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 ؟دستگاه های اصالح چه مزایای دیگری دارند 

از مزایای این دستگاه، سبک بودن و قابل حمل بودن آن است و به کمک این ویژگی، می توان از آن  

برای تمام قسمت های بدن برای از بین بردن موهای زائد استفاده کرد. مزیت دیگری که باعث شده 

 .است این ماشین در بین خانم ها و آقایان محبوب باشد، ارزان بودن و معایب بسیار پایین آنها

 ؟در خرید ماشین اصالح چه مواردی را رعایت کنیم 

امروزه ماشین های اصالح در انواع و مدل گوناگون، با کاربردهای مختلف در بازار موجود هستند و  

تهیه یکی از آنها ممکن است کمی ساده به نظر برسد اما این طور نیست، و هنگام خرید این دستگاه  

 .ر گرفتباید نکات ساده ای را در نظ

یکی از مهمترین نکاتی که باید در هنگام خرید ماشین اصالح مورد توجه قرار گیرد، نوع برند ماشین  

اصالح است. باید قبل از خرید کمی درباره انواع مارک های ماشین اصالح تحقیق و بررسی کنید. مارک  

بسزایی داشته باشد. در پایان    و کشور سازنده ماشین اصالح می تواند در عمر و دوام این دستگاه، تأثیر 

 .این مطلب برخی مارک های باکیفیت را برای شما لیست کرده ایم 

قرار گیرد، نوع دستگاه برای اصالح است. که    مورد دیگری که هنگام خرید دستگاه باید مورد توجه

ل در  معموالً برای خرید، استفاده از ماشین های خانگی ساده توصیه می شود. ممکن است این سوا 

ذهن افراد ایجاد شود که آیا می توان از این دستگاه برای از بین بردن موهای زائد استفاده کرد؟ پاسخ  

این سوال به طور کلی منفی است، زیرا ممکن است دستگاه مورد نظر بزرگ باشد و همچنین هنگام کار  

 .روی نقاط حساس بدن، ممکن است باعث آسیب به آن نواحی شود

  

 ح نکات ضروری در خرید ماشین اصال

نکته دیگری که باید در مورد ماشین اصالح بدانید، عمر مفید این دستگاه ها است. که اگر به خوبی  

 سال به طور منظم کار کند. بنابراین در انتخاب مدل مناسب دقت کنید  10تا   3حفظ شود، می تواند از 
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ستگاه، بهتر است هر چند وقت یکبار آن را سرویس و روغن کاری کنید، که  برای سالم نگه داشتن این د

 .باعث ماندگاری و عملکرد بهتر دستگاه می شود

وال، جیمی، فیلیپس، کیمی، موزر، ایندکس، اوستر، ایراکس، انزو، براون، پروکس، پاناسونیک، پرینسلی  

 .ت آنها محبوب هستندبرخی از مارک های با کیفیت خوب در بازار هستند که محصوال

انواع ماشین اصالح حرفه ای و چندکاره، مناسب استفاده ی مردانه و زنانه، در مدل ها و برندهای  

گوناگون در لیست زیر موجود است. بسته به نیاز و بودجه خود می توانید بهترین گزینه را از بین گزینه  

 .های پرفروش زیر، انتخاب و خریداری نمایید

 مشاهده محصوالت پیشنهادی
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