
ه  فروشگاای آموزشی برای معرفی ماسک ورقه ای صورت از محتو
 ماسک تو

 

 ی ماسک صورت ورقه ا

. دیآیشمار مپر استرس به  یروزها  نینام آشنا در ا  کی  یورقه ا  ماسک
  ی برا یو برخ یآبرسان یبرا یبه مراقبت دارد. برخ ازیپوست همه ما ن

پاسخ شما را    یمثل جوش صورت. ماسک صورت ورقه ا  گرید  یهااز ین
که استفاده از    یی. و ازآنجادهدیم  یبه خوب  یپوست  یهااز یدر رفع ن

 .دیرس تیبه محبوب عیسر یلی آسان است، خ اری بس یبماسک نقا

مشتر   ییهاینظرسنج  طبق از  انجام   انیکه  تو  ماسک  فروشگاه 
ا  دیخر  م،اکثرایداد را برا  یماسک ورقه  به پوست    یآبرسان  یصورت 

  ی ماسک ورقه ا  ،یپوست  ازین  نیشتری ب  ی. در رتبه بعددهندیانجام م
 .جوش قرار دارد یبرا

ن  یبرا  شما   نیبهتر  دیتوانیم  د،یکه دار  یپوست  ازیهر نوع پوست و 
  هیارزان ته  متیمناسب خودتان را از ماسِک تو با ق   یماسک ورقه ا

 .دیکن



  ازیهر نوع پوست و ن  یماسک برا  تیش  نیمحتوا، بهتر  نیادامه ا  در
آسان و بدون دغدغه   یدیخر  نزا یشده است؛ تا شما عز  یمعرف  یپوست

 .دیرا داشته باش

 

 صورت   یماسک ورقه ا 

ا  ماسک سر  کی  یورقه  البت  ع،یراه  و  براآسان  ارزان  از   یه  مراقبت 
ماسک ورقه   دیماست. خر  ییبا یز  یندهیآ  یرو  یگذار   هیپوست و سرما

به    یا امروزه  از آن  بهتر  یکیو استفاده  عاشقان   یانتخاب ها  نیاز 
  یروزها با فشار کار   نیا طیشده است. در شرا لیتبد ییبایپوست و ز

دو    یمراقبت پوست  تیاز جامعه و کرونا، اهم  یشنا  یو استرس ها
  ی به فکر راه  دیزودرس با  یر یاز پ  یر یجلوگ  ی چندان شده است و برا

باش  یبرا خود  پوست  از  ن  یکی.  میمراقبت  ما   یمراقبت  یها  ازیاز 
مغذ  یآبرسان مواد  با  ن  یپوست  روش   ازیمورد  به  که  است.  پوست 

مشغله   لیکرد. اما به دلن  یپوست را تام  ازین  نیتوان ا  ی مختلف م  یها
  نیتر  عیصورت در سر  ی و کمبود وقت، ماسک ورقه ا  ادیز  یکار   یها

دهد. ماسک ورقه    ی کار را انجام م  نیشکل ا  نیزمان ممکن به بهتر
پوست صورت دانست که   یبرا  یبمب آبرسان قو  کی توان    ی را م  یا



  ی ماسک ورقه ا  مت یآسان است، و هم ق  اریهم نحوه استفاده آن بس
 .مناسب است اریبس

 

  یپوست است که به راحت  ازیمورد ن  یمواد مغذ  ینوع ماسک حاو  نیا
  یاز رو  قهیدق  20  یال  15صورت گذاشته و بعد از    یتوان آن را رو   یم

      ی راحت نیصورت برداشت.به هم

 

 ارزان  یرت ورقه اماسک صو دیخر 

  اریبس  ی طعم ها   مختلف و  یدر مدل ها  ی صورت ورقه ا یها  ماسک
آن    دی که عمده تول   شوند.  ی م  دیتول  یادیز  یتوسط شرکت ها  یمتنوع

تر  ن،کره،یدر کشور چ و معروف  فرانسه است    یبرند ها  ن یآلمان و 
اد یتول ورقه  ماسک  مثل   ی معروف  ی برندها ،    ی کننده 

 .تاس  وآین ر،یز،زوزو،گارنیمجیوآکوا،ایب

 

ا  با محصوالت  بودن  ارزان  به  ک  نیتوجه  کنار  در  باال،   تیفیبرندها 
م  نیا  یهمگ موجود  تو  ماسک  فروشگاه  در  و    یمحصوالت  باشند. 

ارزان و    متیصورت با ق  یورقه ا  یماسک تو عرضه ماسک ها   هدف



رضا  یم  نالیاورج به  توجه  با  که  ا  انیمشتر  یتمندیباشد  به    انجیتا 
 .میموفق بوده ا

 

 ست؟یچ  یماسک ورقه ا 

  هیشب  ایبه صورت با جنس پنبه    هی شب  یپارچه  کیاز    یورقه ا  ماسک
و لب مناسب    ینیچشم،ب  یشده است. که از قبل جا  لیبه پنبه تشک

 .ردیصورت قرار بگ یرو یشده است. تا ماسک به راحت یساز 

 

ما  نیا مواد  با  را  و  ی مغذ  عیپارچه  م  ،یس  نیتامیمثل    وه یانواع 
فا  رهیو غ  ریها،عصاره ش را برا  ی  دهیکه هرکدام  پوست دارد    یخود 

م ا کنندیآغشته  کامل  طور  به  و  بست  نی.  بندماسک  پلمپ    ی ه  و 
 .شودیم

ها  نیهمچن ا  یماسک  آبرسان  یرگیت  یبرا   یورقه  و  به   یدور چشم 
ن چشم  دور  زشده  دیتول  زیپوست  پچ  به  که  معروف    ریاند،  چشم 

به پوست صورت    یمکمل آبرسان  توانندیم  رچشمیز  یها. پچباشندیم
 .باشند



صورت خود   یرو  قه یدق  20مدت    یتواند آن را برا   یم  یبه راحت  کاربر
صورت را ماساژ دهد تا به    یمانده رو  عیگذاشته و سپس بردارد و ما

طور کامل جذب پوست شود. البته در ادامه به طور کامل نحوه استفاده  
 .آموزش داده شده است ی از ماسک ورقه ا

ها  دهیفا  ن یتر  یاصل ا  یماسک  آبرسان  یبرا  یورقه   یباال  یصورت 
 یآن صرفه اقتصاد  نییپا  متیق  پوست صورت است. که با توجه به 

 .دارد ، تا همه مردم از هر قشر جامعه بتوانند از آن استفاده کنند  ییباال

ارائه بهتر  عالوه با    یبر فرهنگ ساز   یسع  متیق  نیبر آن ماسک تو 
 . مراقبت از پوست در جامعه دارد

توان   یو کره م  نیاز جمله چ  ایشرق آس  یمشاهده پوست خانوم ها  با
ورقه    یبرد. چون ماسک ها  یمحصوالت پ  نیا  یفوق العاده    ییبه کارا

  ی نیچ  یخانوم ها  یو مراقبت پوست  یپوست  نیروت  یجزء جدانشدن   یا
 .است یو کره ا

 

از  یتا روز   یکشورها حت  نیا  مردم  ی محصوالت استفاده م  نیدوبار 
 ی ال  کی  ی. با هفته ادیرا ندار  ادیاستفاده ز   طیکنند. اما اگر شما شرا

  ی آن را رو  ریچشم گ  ر یتاث  دیتوانی ماسک ها م  نیدو بار استفاده از ا
 .دیپوست خود مشاهده کن



که بعد از    دیباش  دهیدوستان خود هم د  نستاگرامیدر صفحه ا  دیشا
  گذرانندیخود را به اشتراک م  ریصورت، تصاو  یاستفاده از ماسک ها

 .کنندیمنتقل م یو حس خوب

است که شما هم   ی در جهت مراقب پوست  یفرهنگ ساز   کی  نیا  البته
و در کنار هم با پوست    دیبا دوستان خود به اشتراک بگذار  دیتوان  یم

 .د یشاداب لذت ببر

 

 ی اسک ورقه ام  متیق

به نسبت سخت آماده و    یکه به بعض  میانواع ماسک صورت دار  ما
م برخ  یاستفاده  و  ا  ی شوند.  باعث  پوست  جادیهم    یم  یالتهابات 

هم از  ها  نیشوند.  ماسک  بهتر  ینقاب  یرو  ها  نیاز  ماسک    ی نوع 
مناسب و   اریبس متیآن ق لیدال نی از مهم تر یکیصورت هستند. که 

 .به صرفه است

 یها  متیکننده آن ق  دیکشور تول   به نسبت برند و  ینقاب  یها  ماسک
  ی ها متیدارند. که از حدود دو هزار ناموت شروع شده و تا ق  یمتنوع

 .باال موجود هست

که قصد مراقبت از    یباعث شده است تا تمام کسان  یمتیبازه ق  نیا
استفاده کنند. هرچند    ینقاب  یپوست خود را دارند بتوانند از ماسک ها



تر از همه جا هست. و    نییپله پا  کیها    متیدر فروشگاه ماسک تو ق
 .است میآن هم واردات مستق لیدل

 

 ی ماسک صورت ورقه ا  نیبهتر 

  ی از ماسک ورقه ا دیبا ایآ  سوال باشد که نیدر ذهن شما هم ا دیشا
کن استفاده  خودمان  پوست  صورت   نی بهتر  ای  م؟یمناسب  ماسک 

 ؟ هیمناسب پوست ما چ

صورت متناسب با هر نوع    ی. ما در ماسک تو انواع ماسک ورقه ا  بله
ماسک   نیاز ا  دیخواه  یچه م  یبرا  دیبدان  دیکه اول با  م،یپوست دار

 .دیها استفاده کن

خشک، پوست چرب، جوش صورت    پوست   ی برا  یورقه ا  ی ها  ماسک
هم به صورت    یصورت فور   دکنندهی ماسک سف  یموجود هستند. و حت

  ر یچشم گ  ر یتاث  توانیاستفاده م  نی موجود هست ، که در اول  یورقه ا
 .آن را مشاهده کرد

 



ن  ما و  پوست  با  متناسب  تو  ماسک  فروشگاه  ها  ازیدر  پک   یی شما 
ماسک متناسب با پوست    دیبتوان  ی. تا شما به راحتمیدرست کرده ا 

 .د یکن دیخود را خر

 

 ی استفاده از ماسک صورت ورقه ا طرز

 

 .آسان است یلیاستفاده از آن ها خ روش

 

صورت را    دیاول با  یز یصورت قبل از استفاده: قبل از هر چ  یشستشو
  صورت  ی رو  یها  ی فیو کث  یتا آلودگ  دیکن  ز یمناسب خود تم  ندهیبا شو

 .کامال پاک شوند

  ی پوست م ph می تنظ یاز تونر: درصورت امکان بعد از آن برا  استفاده
از پنبه را    یتکه ا  دیکار با  نیا  ی. که برادیاز تونر هم استفاده کن  دیتوان

کن آغشته  تونر  محلول  از  قطره  چند  رودیبا  سپس  خود   ی.  صورت 
 .دیبمال

صورت: سپس از قسمت مشخص شده پاکت را باز کرده    یرو  قراردادن
  د ی صورت قرار ده  یرو  یشانی. و از قسمت پدیآور  رونیو ماسک را ب



 یماسک کامال آماده شده است تا به راحت  ی رو  ین یچشم و ب  ی.جا
 . دیاز آن استفاده کن دیبتوان

 

 م؟یتوجه کن یبه چه نکات یدر استفاده از ماسک صورت ورقه ا

رو  محلول را  پاکت  بر  یداخل  بمال  دیزیدست  گردن خود  به  تا    دیو 
 یکار باعث آبرسان  نی. ادیاستفاده را از ماسک خود برده باش  تینها

 .شود یوست شما مکامل به پ

مانده در پاکت برده   یباق  یاستفاده را از سرم ها  نیبهتر  نکهیا  یبرا
. و آن را درون دیکن  هیقرص ماسک فشرده ته  کی  د یتوان  ی. مدیباش

باق ب  یسرم  ادیندازیمانده  به  نقاب  نی .  ماسک  دو  شما   یصورت 
       دیدار

  یفور   ریصورت برداشته و با تاث  یماسک را از رو  قهیدق  20  یال  15از    بعد
صورت آن را از   یبرداشتت ماسک از رو   ی. برادیآن لذت ببر  یِ آبرسان

 .دیچانه بردار

 .ستیبه شستن صورت ن  ی از یکه بعد از برداشتن ماسک ن  د یکن  دقت

زمان استفاده از آن بعد   نیبهتر  دی کن  یاز سرم پوست استفاده م  اگر
 .جذب را به پوست شما دارد نیشتری ب رایاز برداشتن ماسک است. ز



رفتن از منزل را   رونی که اگر بعد از استفاده ماسک، قصد ب  دیکن  دقت
 .دیحتما از کرم ضد آفتاب استفاده کن دیدار

مقاله نحوه استفاده از   د یروش استفاده آشنا بش نیبا بهتر نکهیا یبرا
 .دیرو مطالعه کن یماسک ورقه ا

که با دقت و توجه    میاشاره کرده ا  یبه نکات  ریز  یوی دیدر و  نیهمچن
را داشته   ینقاب  ینوع استفاده از ماسک ها  نیبهتر  دیتوان  یبه آن م

که احتماال ما هم    میاشاره کرده ا  ی به اشتباهات  ویدی و  نی. در ادیباش
 .م یده یموقع استفاده آن را انجام م

 م؟یکن  یرا در کجا نگهدار  یماسک ورقه ا

 

طول   شیکار باعث افزا  نیشوند. ا  یسرد نگهدار   یاست در جا  بهتر
 .مانندیموجود در آن سالم م ی. و مواد مغذشودیعمر ماسک ها م 

 

 ی خنک بودن ماسک موقع استفاده به پوست صورت شاداب  نیهمچن
ساعت قبل از استفاده آن را   م ین  دیتوان   یدهد. م  یم  یو طراوت خاص

 (      لذت موقع استفاده تیتا سرد شود.)نها دیقرارده خچالیدر 

 



 صورت   یماسک ورقه ا خواص 

است که چه   نیا  دی آ  یم  ش یکه پ  یسوال   نی اسم ماسک، اول  دنیشن  با
 دارند ؟ یتیخاص

به پوست هستند.   یآبرسان  یبرا  نه یگز   نیبهتر  یورقه ا  یها  ماسک
  ی آن را مشاهده کرد. ماسک ها  ری توان تاث  یاستفاده م  نیکه در اول

خود    تیشده اند که هرکدام خاص د یمختلف تول  یدر عصاره ها  ینقاب
.  دیخود آن را انتخاب کن  ازیبا توجه به نوع پوست و ن  دیرا دارد و با

پوست خشک، پوست    یصورت، برا  یجوش ها  یبرا  یماسک ورقه ا
  د یتوان  یموجود است که م  ینیب  اهیسر س  یجوش ها  یچرب و حت
ن خر  ازیمتناسب  خود  مهمدیکن  دیپوست  به  ادامه  در   د یفوا  نیتر. 

 :میکنیصورت اشاره م  یورقه ا  یهاماسک

 

  :پوست  یآبرسان -1

ا  احتماال هم  بشناسماسک  نیشما  آبرسان  بمب  به  را  به  دیها  اگر   .
 نه یماسک گز  تی ش  د،یبه پوست هست  یآبرسان  یبرا  عیدنبال راه سر

 .است یمناسب اریبس

 



 :پوست هیتغذ -2

موادمغذ  ینقاب  یهاماسک داشتن  با  تغذ  ار،یبس  یصورت،    ه یکار 
خوب به  هم  را  م   یپوست  پوست، دهندیانجام  کردن  درخشان   .

ها به  ماسک  نیپوست توسط ا   هی و رفع لک از ثمرات تغذ  یپاکساز 
 .شودیشناخته م

 

 :هایپوست از آلودگ ی پاکساز  -3

پوست دچار    ،یطی مح  یهایطول روز با قرارگرفتن در معرض آلودگ  در
همشودیم  یفیکث مهم  نی.  پوست    یعامل  منافذ  شدن  بسته  در 
منافذ   نیا  یبا پاکساز   ، یصورت از نوع ورقه ا  ی. ماسک هاباشدیم

 یپاکساز   یبرا  ی. اگر به دنبال ماسک نقابکندیبه بازشدن آنها کمک م
 .است یمناسب  ابتخعصاره زغال ان د،یهست

 

 :روشن کردن پوست-4

ز  رهیت عوامل  به  پوست  مهم  یبستگ  یادیشدن  که  آنها   نیتردارد، 
آلودگ م  یاسترس،  گردوغبار  براباشدی و  در   ی.  پوست  کردن  شاداب 

مناسب    اریانتخاب بس  کیصورت    یماسک ورقه ا  دیمواقع، خر  نیا



بار در هفته، از   3  یال  2ما حداقل استفاده    هی. توصدیآی حساب مبه
  .باشدیم ب یر، آلوورا و سیبا عصاره ش ییهاماسک

 

 :رفع جوش و آکنه -5

جا  یلیخ با  ما  رو  یاز  م  یجوش  کلنجار  جوشمیروی صورت   ی ها. 
عوامل مختلف به  م  ی بستگ  یصورت  آن  از جمله  که  به    توان یدارند 

 یاشاره کرد. برا   یطیمح  یو آلودگ  ییعادات غذا  ،یهورمون   راتییتغ
تا حدود   تواندیمناسب م  یماسک نقاب  کیموارد استفاده از    نیرفع ا

  .اثرگذار باشد یمطلوب

 

هست  اگر صورت  جوش  مناسب  ماسک  دنبال  به  هم    د، یشما 
ورقه  یهاماسک شکل  به  که  انتخاب   یمغذ  یهاصورت  هستند، 

برا کن  ییهااز عصاره  دیبا  کارنیا  ی مناسب شماست.  که   دیاستفاده 
  شنهاد یپوست باشند، و آرامش را به پوست برگردانند. پ  دهندهنیتسک

ماسک تو،  سال  ییهاماسِک  جلبک،  عصاره  آلوورا   د یاسکیلی سیبا  و 
 .است

 



شده اند که به طور معمول   یهم طراح  رچشمیز  یماسک ها برا  تیش
ز پچ  آن ها  م  ریبه  اندیگویچشم  ها  نی.  ماسک  دور     نوع  مناسب 

برا و  بوده  ت  یچشم  چ  یرگیرفع  ز  نیو  چروک  مناسب    ریو  چشم 
 .هستند

 

ا  البته ادامه  برا  نیدر  ن  ی مقاله  نوع  را معرف  نیبهتر  ازیهر   یماسک 
 .میکرده ا

 

مه ما شده است، پوست  که کرونا باعث در خانه ماندن ه  یطیشرا  در
  نیصورت بهتر  ی دارد که ماسک ها  ازین  یو معدن  ی ما به مواد مغذ

 .باشند یم متیق نیانتخاب با ارزان تر 

 

از    ی وقت  ن یهمچن کار    ک یبعد  سر  از  کننده  خسته  دانشگاه    ایروز 
 یمواد مغذ  ازمندی مناسب ن  یپوست ما در کنار شستشو  م،یگردیبرم

دوباره را به پوست    یشاداب  یاست. که استفاده از ماسک صورت ورقه ا
  یباعث روشن شدن و لطافت پوست ما م  نیگرداند. همچن  یما برم

 .شود

 



 دارند ؟  ییچه ضرر ها یورقه ا یها ماسک

 

  یهیو تغذ  یآبرسان  ،یصورت ورقه ا  یماسک ها  نیهدف ا  نیتر  یاصل
 .است یپوست با مواد مغذ

 

و    یپاکساز   یبرا  را یز    از حد از آن داشت.  شیانتظار ب  دیاواقع نب  در
 تیتقو  یبرا  میتوان  ی باشند. و صرفا م  یپوست مناسب نم  یبردار   هیال

 .میموجود در آن ها استفاده کن یپوست صورت با مواد مغذ

 

 دیبردارها استفاده کن  هیاز اسکراب صورت و ال  دیتوان  ی کار م  نیا  یبرا
 .که در فروشگاه ماسک تو انواع مختلف آن موجود است

 

 م؟ یاستفاده کن یاز ماسک ورقه ا یزمان چه

 

 م؟ یاستفاده کن یباشد که چه زمان نیاز شما ا یلیسوال خ دیشا

 



 چند بار؟  یا هفته

 

خانوم   تیپوست صورت ندارد. اکثر  یبرا  یضرر   چیآن ه  ادی ز  استفاده
به صورت روزانه تا دو بار   نیکره و چ  یمثل کشور ها  ایشرق آس  یها

 .کنند یاستفاده م

  یسه بار از ماسک ها  ی دو ال   یهفته ا  د یتوانیبه طور معمول م  اما
ا ورقه  کن  یصورت  تاث  د،یاستفاده  رو   یبهتر   ریتا  خود    یرا  پوست 

 .دیمشاهده کن

خستگ  یزمان  البته شما  صورت  پوست   ر یدرگ  ایدارد،    یاد یز  یکه 
. تا مراقبت از پوست  دیکن  شتریدفعات استفاده را ب  د،یاسترس هست

 .انجام شود یسخت به خوب طیشما در شرا

 

 

 ؟ مییصورت را بشو  یماسک ورقه ا   بعد از استفاده ایآ

 



  ی به شستشو  یاز ی. بعد از استفاده اصال ن  د ییاست که نشو  نیا  بهتر
مواد    دی. و بگذاردیدهکار را انجام ن  نی. و بهتر است استیصورت ن

 .جذب پوست شوند یماسک به خوب یمغذ

 

ا  نیبهتر باق   نیکار  مواد  که  با دست    یرو  ماندهیاست  را   ایپوست 
 .جذب پوست شما بشوند  ی. تا به خوبدیماساژ ده درولر یج

 

 ست؟یصورت چ  یبرند ماسک ورقه ا نیبهتر 

  اریبس  یمختلف با برندها  یصورت در کشور ها  ینوع از ماسک ها  نیا
آن هم متفاوت است. معروف   یمتی. که بازه قشوندیم دی تول یمتنوع

است که    وآیو ن  ری هاچانا، گارن  ز،یمجیزوزو، ا  وآکوا،یبرند ها ب  ن یا  نیتر
و    ریمانند گارن  یهستند. و برخ  ین یکننده چ  دیتول  یاکثرا شرکت ها

 .هستند یو فرانسو یآلمان یرندهاب وآین

 

 ی ماسک نقاب یانواع برندها یمعرف

 وآکوا یب



محصوالت مراقبت   دیتول  نهیدر زم  یفوق العاده عال  یاز برندها  یکی
را زبانزد طرفداران مراقبت از    وآکوای ب  ی است که ماسک ورقه ا  یپوست

ا به تول  ن یپوست کرده.  از    دیبرند  انواع مختلف محصوالت مراقبت 
توان به ماسک صورت، سرم صورت،    یها مپردازد که از آن    یپوست م

از محصوالت برند    یادیچشم اشاره کرد. تعداد ز  ریزفوم شستشو، پچ  
برند    نیمناسب موجود است. ا  متیدر فروشگاه ماسک تو با ق  وآکوایب

 مشهور است  ینیچ تیفیبا ک یکاال  دی است و به تول نیاز کشور چ

 ر یگارن

. میکم گفته ا  مییبرند بگو  نی. هر چه از ارینظ  یب  یبرند فرانسو   کی
باشد. از   دهیبه گوشتان نرس  یبه خوش نام  ریاست که نام گارنمحال  

برند استفاده    نیانواع محصوالت مراقبت پوست گرفته تا مراقبت مو. ا 
ارگان اولو  کیاز مواد  باعث    نیدهد و هم  یخود قرار م  تیرا در  امر 

با فرموالس  یالبا  تیفیک آن    ی شده است. وقت  ژهیو  یونیمحصوالت 
ا ورقه  م  ر یرنگا  یشما ماسک  استفاده  ا  کندیرا  تفاوت   نیبه وضوح 

را به محصول  دیکنیماسک را مشاهده م کرده   لیخاص تبد  یکه آن 
گارن برند  از  ماسک صورت  انواع  تو  ماسک  فروشگاه  در   ز ین  ریاست. 

برندها    ریبه نسبت سا  ریمحصوالت گارن  متیباشد. البته ق  یموجود م
 !د یشویاستفاده متوجه م   نیآن را بعد از اول  لیباالتر است که دل  یکم



 

 

 

 

 ی کره ا یورقه ا  ماسک

از کشور کره هم موجود    فروشگاه ماسک تو انواع ماسک صورت  در
زمان   ن یتر  عیکرده و در سر  د یاز فروشگاه خر  د یتوان  یباشد. که م  یم

 .دیریبگ لیممکن درب منزل تحو

  ی نیچ  یاز برندها  یکم  یو آلمان  یفرانسو  ،یکره ا  یماسک ها   متیق
  ت یفیواردات و بهتر بودن ک نهیبودن هز شتریب لیگران تر است که دل

 . آن است

 

 هم دارد؟  یماسک تو فروش عمده ماسک ورقه ا ایآ

باشند    یمحصوالت به صورت فروش عمده هم موجود م  تیاکثر  بله
 یتا برا  دیبا ماسک تو در تماس باش  ی بانیپشت  قیاز طر  د یتوان  یکه م

 .دیکن افتیدر یمناسب متیعمده ق یها دیخر

 



محصوالت مراقبت از   یآنجا که فروشگاه ماسک تو خود وارد کننده  از
م دارا  یپوست  مشتر  یها   متیق  یباشد  تا  است.    ز ی عز  انیارزان 

  ی خود را انجام دهند . و به خوب  یپوست   نیروت  یکمتر   نهیبتوانند با هز
 .از پوست خود مراقبت کنند

 

 بار مصرف است؟ کی یماسک ورقه ا  ایآ

 

خود را به پوست شما منتقل    یبار استفاده مواد مغذ  ک یبعد از    بله
 ن یتا بهتر   دیبار از هر کدام استفاده کن  کیکنند و بهتر است فقط    یم
 .دینیپوست صورت خود بب   یرا رو جهینت

 

  دیتوان  یم  دیکه چند بار از آن استفاده کن  دیهست  یبه دنبال ماسک   اگر
 .دی برو یکاسه ا یبه سراغ ماسک ها

 

 انواع ماسک صورت 

  یصورت با توجه به نوع پوست و نوع درمان در دسته ها  یماسک ها
صورت    یو استفاده از ماسک ها  د ی. قبل از خررندیگ   یمختلف قرار م



خودتان را مشخص   ازیحتما نوع پوست و درمان مورد ن رهیو غ ینقاب
 .دیرا در پوست خود مشاهده کن ر یانتخاب و تاث نی. تا بهتردیکن

 

چند    ی شده است به معرف  هیتو ته  که توسط ماسک   ریز  یویدیو  در
از ماسک ها ا  یمورد  انواع مختلف پوست پرداخته    یورقه  مناسب 

 . دیرو از دست نده دیمف یویدیو  نیشده است. ا

 

 ماسک تو  یانیسخن پا

 

به عبارت    ایاست.    ی مراقبت پوست  یاز راه ها  یکی،    ی ورقه ا  ماسک
روت  گرید پوست  ن یدر  مختلف    دیبا  ی مراقبت  نکات  و  محصوالت  از 

صورت، سرم   یتوان به شستشو  یآن م  نیاستفاده کرد. که از مهم تر
اشاره کرد.   رهیمناسب پوست و غ  یخانگ  ی صورت، ماسک ها  یها
 یو آسان برا   عیراه سر  کیارزان    متیصورت با ق  یماسک ورقه ا  دیخر

 ازینکه بهتر است موقع انتخاب، به    رودیمراقبت از پوست به شمار م 
ماسک    دیپوست خود خر  ازی. و متناسب با ندیپوست خود توجه کن

که در رابطه    یسواالت  نیاز پر تکرار تر  یکی.  دیخود را انجام ده  یورقه ا
که، کدام ماسک مناسب    تاس  نیشود ا   یم  دهیپرس  ی با ماسک ورقه ا



باره    نیقبل در ا  ی باشد. در بند ها  ی پوست چرب،خشک و مختلط م
کرد صحبت  مفصل  طور  بهتر  میبه  ا  نیو  ورقه  متناسب   ی ماسک 

 د یبتوان  زانی. تا شما عزمیکرد  یپوست خشک، چرب و مختلط را معرف
 .دیخود را انجام ده دیآسوده خر یالیبا خ

 

     ماسِک تو به شما، پوستتو دوست داشته باش  یشگ یهم شنهادیپ


