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 عینک آفتابی زنانه اصل ، شیک راهنمای خرید

 

آفتابی بین خانم ها طرفداران هایی است که در روزهای  اکسسوری عینک آفتابی زنانه از محبوب ترین

زیادی دارد. البته عینک آفتابی، در سبک و ظاهر آقایان نیز تأثیرات بسیاری دارد. اما برای خرید این 

عینک، باید به شکل و فرم صورت توجه کنید. خرید عینک های اصلی برای محافظت از صورت و چشم، 

 .در برابر اشعه های مضر، بسیار مهم است

 عینک آفتابی چیست ؟ چرا باید از آن استفاده کنیم ؟

برای حافظت از چشم، در برابر اشعه ی خورشید، بهترین وسیله، استفاده از عینک آفتابی است. از 

لنزهای مختلف، در عینک دودی زنانه یا مردانه، بسته به نیاز افراد، مورد استفاده قرار می گیرد. در 

ها،  مزایای این عینک تابستان و روزهای آفتابی، مهم ترین نیاز، استفاده از عینک آفتابی است. یکی از

ایجاد سبک و ظاهری شیک و جذاب است. همچنین حفاظت از چشم و مناطق اطراف آن، در برابر 

 .خطرات و آسیب های وارده از خوشید و هوای آلوده است
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اما عینک دودی زنانه و مردانه عالوه بر تابستان، در زمستان نیز استفاده می شود. زیرا اشعه های مضر 

تی در روزهای برفی نیز موجب آسیب رساندن به چشم می شود. اما برخی فکر می کنند خورشید، ح

وقتی هوا ابری است، اشعه های مضری وجود ندارد. این فکر غلط است و باید مراقب چشم های خود 

 .باشید

واع نعینک آفتابی به همراه نقش مهمی که در محافظت از چشم در برابر آفتاب دارد، یکی از مهم ترین ا

لوازم جانبی، در دنیای مد محسوب می شود. البته بسیاری از مردم فکر می کنند که خرید عینک آفتابی 

آسان است. اما این مسئله نیاز به توجه به برخی از عوامل دارد. به همین دلیل، ضروری دانستیم که 

 .نکات الزم را در این مورد یادآور شویم

 واردی را رعایت کنیم ؟در خرید عینک آفتابی زنانه چه م

عینک های آفتابیريال لنزهای تیره تری دارند. معموالً قاب های آنها طرح و نقشی ندارند، در انواع گربه 

ای ، ویفری و گرد تقسیم می شوند که بر حسب سلیقه و نوع صورت خود می توانید یکی از آن ها را 

 .انتخاب کنید

است، این مدل عینک، متناسب صورت شما است. البته گربه ای: اگر فاصله بین چشمان شما کم 

 .افرادی که صورت گرد ندارند نیز، می توانند از این مدل ها استفاده کنند

ویفری: این مدل عینک دودی با شیشه تیره، برای افرادی که صورت کشیده دارند مناسب است. البته 

، می توانند استفاده کنند. انواع عینک افراد، با صورت هایی که خیلی گرد یا خیلی باریک نیست هم

 .ای نیز، برای آن ها مناسب استبن، خلبانی، گرد و گربه های ری 
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گرد: عینک آفتابی گرد، برای صورت های باریک و استخوانی مناسب است. مدل های بدون فریم نیز، 

 .برای آن ها خوب است

 نحوه تشخیص عینک زنانه اصل و فیک چگونه است ؟

 .زیر، برای تشخیص عینک های قالبی از عینک های اصل استموارد 

از استحکام و دوام قاب عینک، اطمینان حاصل کنید، نباید به راحتی بشکند. همچنین در برابر سرما و 

گرما، نباید تغییر شکل و رنگ دهد. عینک آفتابی زنانه اصل، در برابر اشعه ی مضر آفتاب مقاومت 

 .تبر خرید کنید، تا به خرید و اصل بودن عینک اطمینان داشته باشیددارد. از فروشگاه های مع

ی مشخصات محصول عینک های اصلی، دارای شماره سریال، عالمت استاندارد، گارانتی و دفترچه

 .است. عینک های اصلی، بسته بندی مشخصی دارد و متفاوت از مدل تقلبی است

 نکاتی مهم و ضروری در خرید عینک آفتابی زنانه

ام خرید عینک آفتابی است. به محافظت از چشم، در برابر اشعه ی مضر آفتاب، اولین نکته مهم، هنگ

 .یاد داشته باشید که این نکته خیلی مهم است. نباید آن را فدای زیبایی یا قیمت عینک کرد

این ویژگی ها باید هنگام خرید عینک آفتابی زنانه یا مردانه مورد توجه قرار گیرد. زیرا از نظر ظاهر 

صورت شما نیاید و بعد از مدتی، آن مدل را بسیار مهم است. در غیر این صورت، ممکن است عینک به 

 .دوست نداشته باشید

 بهترین مارک های عینک آفتابی زنانه کدام اند ؟
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مارک های پرفروش خارجی عینک آفتابی زنانه عبارتند از: الدرادو، اسپریت، ری بن، بولگاری، گوچی، 

ند، تیفانی و جین وست محصوالت پلیس، پارما، پرادا، پالریزه، پورشه، تام فورد، تد بیکر، تیمبرل

باکیفیتی را تولید و عرضه می کنند. پیشنهاد میکنیم از بین این برندها ، عینک مورد نظر خود را 

 .انتخاب کنید

انواع جدید عینک آفتاب زنانه، در طرح ها و مدل های گوناگون، در لیست زیر موجود است. بسته به 

 خریداریعینک دودی زنانه را از بین گزینه های پرفروش زیر،  سلیقه و بودجه خود، می توانید بهترین

 .کنید

 

 

  مشاهده محصوالت پیشنهادی
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