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 زنانه قیضد تعر یاسپر  راهنمای خرید 

اسپری ضد تعریق و خوشبو کننده ها بهترین گزینه برای مقابله با تعریق و بوی بد بدن است. همانطور 

ی است که با توجه به عوامل مختلف، عرق می کند. این عرق بوی که می دانید بدن انسان به صورت

خوبی ندارد و در جامعه پسندیده نیست و گاهی به دلیل تند بودن، اطرافیان شما را رنجیده خاطر می 

 .کند. با استفاده از محصوالت ضد تعریق، می توان این بوی بد را از بین برد

ی است که فرد همیشه باید با آن کنار بیاید. با کمک اسپری تعریق، یکی از آزار دهنده ترین موضوعات

ضد تعریق، می توان تا حد زیادی این مشکل را حل کرد. هیچ کس دوست ندارد بدن او بوی بدی 

بگیرد، و هم خودش و هم دیگران از این بوی بد آزار دهد. همچنین، هیچ کس دوست ندارد که زیر 

سپری های ضد تعریق گوناگون و زیادی تولید می شوند. حال بغلش از تعریق خیس باشد. امروزه ا

 .باید بدانیم چطور بهترین محصول را خریداری کنیم

 اسپری ضد تعریق چیست ؟

اسپری ضد تعریق محلولی است که با اسپری کردن آن به نواحی مختلف بدن از جمله زیر بغل ها می 

ع از تعریق آن شوید. وقتی می خواهید این محصوالت را بخرید، باید انواع آن توانید تا ساعت ها مان
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را بدانید. از دئودورانت، برای از بین بردن بوی بد بدن، به ویژه در تابستان استفاده می شود. این 

محصول در انواع مختلفی مانند رول، کرم یا اسپری وجود دارند. به طور کلی، دئودورانت ها فقط بوی 

د بدن را از بین می برند، اما ضدعرق ها، می توانند به طور موقت باعث شود کمتر عرق کنید. بنابراین ب

 .با توجه به این موضوع، بهتر است از ترکیبی از محصوالت دئودورانت ها و ضد تعریق استفاده کنید

ابراین، اگر آلومینیوم موجود در اسپری ضد تعریق، پوست حساس زیر بغل را تحریک می کند. بن

موجب خارش می شود، یک دئودورانت بخرید که می تواند باکتری های ایجاد کننده بو، در پوست را 

 .از بین ببرد

از موادی مانند روی و روغنهای طبیعی، برای ساخت دئودورانت ها استفاده می شود. این مواد 

لی و جوش شیرین، از جمله خاصیت ضد باکتری دارد. به عنوان مثال گل سرخ، درخت چای، مریم گ

 .موادی هستند که می توانند بوی بد عرق را خنثی کنند

 ویژگی های اسپری ضد تعریق باکیفیت چیست ؟

معموال از دئودورانت ها فقط یک بار در روز استفاده می شود. اگر محصول خوب و باکیفیتی باشد، 

شرکت ها ادعا می کنند، که محصوالت آنها نیازی به استفاده بیش از یک بار در روز نیست. بسیاری از 

ساعت دوام دارند. البته مارک هایی نیز وجود دارند، که ماندگاری بیشتری دارند و  48تا  24حدود 

 .فقط باید چندین بار در هفته مورد استفاده قرار گیرد

ت ناشی از یک اسپری ضد تعریق خوب، باید بتواند بوی بد عرق را از بین ببرد و هم در رفع رطوب

 .تعریق، موثر باشد
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یکی از ویژگی های محصول، که باعث رضایت مشتری می شود، استفاده آسان از محصول، در کنار 

طراحی شیک و کاربردی آن است. به گفته ی مشتریان، استفاده از محصوالت رولی و اسپری، خیلی 

 .راحت است

یکی از عمده ترین مشکالتی که مصرف کنندگان با آن روبرو هستند، لک شدن لباس هایشان پس از 

بهتر است از دئودورانتی استفاده کنید که رنگ آن روشن مصرف این محصوالت است. به همین دلیل 

 .باشد

انواع دئودورانت ها هستند که غلظت باالیی دارند، به همین دلیل خشک شدن آنها، برای مدت 

طوالنی طول می کشد. به این ترتیب، باعث ایجاد لکه روی لباس می شود. بنابراین توجه به این نکته 

 .نیز مهم است

 کدام مارک های اسپری ضد عرق زنانه را انتخاب کنیم ؟

مارک های باکیفیت ایرانی و خارجی اسپری ضد تعریق عبارت اند از: رکسونا، نیوا، داو، کامان، اوریاژ، 

ایموشن، ادیداس ، اوریفلیم، امپر، باباریا، باریج، بیول، بورژوا، پرستیز و واالنسی که محصوالت با 

 .عرضه می کنند کیفیتی را تولید و

انوع اسپری ضد تعریق زنانه در مدل ها و برندهای گوناگون، در لیست زیر موجود است. بسته به 

سلیقه و نیاز خود می توانید، بهترین اسپری ضد تعریق را از گزینه های پرفروش زیر، انتخاب و تهیه 

 .نمایید

 

  پیشنهادیمشاهده محصوالت 

https://www.liste.ir/%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%db%8c-%d8%b6%d8%af-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%82-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87/

