
 و تهیه است، رنگ سفید ذاتا که سنگالی صمغ و سفید عسل زنبور موم با که باشد می قدیمی ترکیب یک سفید، موم عبارتی به یا عروس موم

 مجتبی آنالین عطاری در موجود سفید موم باشد. می سنگال کشور به متعلق عروس موم ترین مرغوب و بهترین همچنین شود. می تولید

 .باشد می ها بازار در محصول این نوع بهترین از محقق

 چیست؟ سفید( موم ) عروس موم

 در اکنون متاسفانه اشد.ب می سنگالی صمغ و سفید عسل زنبور موم زا ترکیبی سفید، موم مانه یا روسع موم د،ش شارها االب رد هک همانطور

 این از و بیاورند تر پایین را آن شده تمام قیمت تا نندک می استفاده عروس موم ترکیب هیهت در  امدج پارافین زا جو ودس فرادیا وارد،م بعضی

 .بزنند جیب به بیشتری سود راه

  

 
 موم عروس

 عروس موم های کاربرد

 به محصول، این باالی نسبتا یمتق دلیل به همچنین نند.ک می ستفادها اپیالسیون در موم این از ارد،د بکر و گیاهی امالک ترکیبی که ینا دلیل به 

 می پوست صافی و نرمی بدن، زائد های وم از بدن شدن پاک ببس عروس موم زا استفاده ود.ر می ارک هب عروس زائد های مو رفع منظور

 .شود

 شود می استفاده ارتوپدی های راحیج در خونریزی از لوگیریج برای ای ادهم تهیه در. 

 دارد کاربرد بیحتس ساخت و نویسی دعا منظور به. 

 شود می استفاده ها رنگ در چسب و وغنر رنگ تهیه رد کننده ثبیتت عنوان به. 

 ودش می استفاده بهداشتی و رایشیآ لوازم تهیه برای. 

 است مرسوم ذاییغ و دارویی صنایع رد آن از استفاده. 

 دارد کاربرد معش و جامد پارافین تهیه و ساخت عنوان به. 

 شود می غذایی مواد شدن فاسد و تخریب از مانع. 

 شود می فادهاست کنندگی سفید خاصیت یجادا همچنین و نندهک سفید ادهم منظور به. 

 باشد؟ می زرد موم و سفید موم میان تفاوتی چه

 خاصیت سفید، موم گفت توان مین دلیل همین هب هستند. شخصیم خصوصیات اراید رد،ز یا فیدس رنگ به عسل زنبور موم کلی صورت به

 ) است. شود می ناختهش پارافینی ماده یک عنوان به هک هایی ویژگی همه و مراقبتی یژگیو اراید روس،ع ومم همانند زرد موم. دارد کمتری

 نشود( مصرف وراکیخ طور به است بهتر
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 موم زرد

 چیست؟ اپیالسیون

 ار موم با دنب زائد های مو رفع ها، آرایشگاه و مردم عامه یانم در کلی صورت به لیو است. زائد ایه مو فعر معنای هب لغت رد اپیالسیون

 بیشتر است. داشته افزایش عروس آرایش خصوص هب ها آرایشگاه در سفید، ومم با اپیالسیون قاضایت اخیر ایه الس رد ویند.گ یم اپیالسیون

 عروسی از بلق موم و برد می بین از بیشتری مدت برای ار ها مو اپیالسیون چون نندک می انتخاب ار اپیالسیون ود،خ عروسی زا بلق بانوان

 .داشت خواهد زائد های مو رفع های وشر سایر به نسبت بهتری نتایج

  

 .فرمایید مطالعه نیز را عربی صمغ مقاله کنیم می پیشنهاد باره این در

  

 دوباره ها مو تا کشد می طول هفته شش تا سه بین معموال و برد می بین از ها ریشه از بلکه پوست، سطح از فقط نه را ها مو اپیالسیون: نکته

 .باشد عروسی روز برای زائد های مو رفع برای گزینه بهترین تواند می اپیالسیون رو این از کنند. رشد

 عروس موم با اپیالسیون فواید

 می شود. انجام درستی وبه املک روش این اگر که است این کرد خواهد رغیبت آن از استفاده رایب را رکسه که وشر ینا وایدف رینت همم از

 مو رفع برای موم از مداوم استفاده شد، خواهند خارج ریشه از ها وم که این دلیل به همچنین ند.ک محو هم یزر های وم حتی اه وم مامیت تواند

 .ودش ها آن رشد کاهش سبب تواند می زائد یها

 پوست مرده های سلول شدن برداشته دلیل به حقیقت در تفاقا این شود. می نرم و افص پوست معموال وم،م از هاستفاد زا سپ یگرد رفیط از

 سایر خالف بر که ستا این است، کاربرد رپ عروس رایشا رد که محصول این با اپیالسیون فواید یگرد از افتد. یم سفید، ومم وسیله به

 .ندارد وجود افراد بیشتر برای موم از استفاده زا بعد جوش، ای و هندهد آزار لتهابا بروز مکانا ها روش

 ها آرایشگاه در موم با اپیالسیون بهداشتی اصول رعایت

 نداشته پوستی زخم یا بیماری گونه یچه و بوده سالمت گواهی اراید میبایست است آرایشگاه در اپیالسیون نجاما مسئول که گریآرایش یا فرد .1

 .باشد

 از جلوگیری در موثری نقش که است مواردی از شتری.م هر پوست روی بر ومم دادن قرار نظورم به صرفم بار کی وازمل زا استفاده .2

 .کند می ایفا بیماری انتقال

 .باشند شده فونیع ضد مشتری هر ادهستفا برای باید آرایشگاه هر تجهیزات .3

 .شود انجام بهداشتی اصول کامل رعایت و فراوان دقت اب میبایست لیک صورت به .4

 آرایشگاه در اپیالسیون انجام احتمالی خطرات

 ظورمن به است. پوست سوختگی احتمال کند، ایجاد است ممکن وستپ روی بر گرم ومم از استفاده هک خطری رینت ساده لیک صورت به

 اپیالسیون انجام به فراوان دقت و کافی تجربه با آرایشگر که کنید راجعهم مطمئن آرایشگاه کی به یبایستم مشکل ینا روزب زا جلوگیری

 .بپردازد
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 و ها قارچ همچون پوستی های بیماری مخصوصا ها بیماری نتقالا تواند می ها. رایشگاهآ در پیالسیونا ناشی حتمالیا خطرات زا یگرد یکی

 در و بماند پنهان ها مدت تا است ممکن گیلز بیماری بدانید است جالب است.) وستیپ زگیل ها نآ ترین دب هک اشدب یروسیو ایه بیماری

 یابد.( انقال نیز بدن دیگر های سمتق به تواند یم آن، رماند برای قداما عدم صورت

 آرایشگر شخص توسط اپیالسیون نگامه شده گفته کاتن رعایت رایشگاه،آ کی جهیزاتت مامیت در بهداشتی صولا رعایت و عفونی ضد: نکته

 .کند جلوگیری احتمالی مشکالت روزب از خوبی به تواند می شتری،م هر برا صرفم بار کی لوازم زا استفاده نینهمچ و

 
 اپیالسیون

 دارد؟ وجود اپیالسیون از پس مراقبت بر مبنی خاصی نکات آیا

 یم توصیه کنید. خودداری بپوشاند را درمان ناجیه که سبانیچ و تنگ های لباس وشیدنپ از است هترب درمان، زا پس یندهآ ساعت 42 برای

 برای کنید. دوری گرم آب دوش و  بخار حمام سونا، همچنین و شنا انندم ورزشی سنگین های عالیتف انجام زا ساعت 42 ینا ولط رد شود

 .شود نمی وصیهت پوست کردن برنزه یز،ن آینده هفته یک

  

 …کنید دنبال تلگرام و اینستاگرام در را ما

  

 پایانی سخن

 شود. می هیهت و تولید باشد، می رنگ سفید ذاتا ک سنگالی صمغ  و سفید سلع زنبور موم اب که ستا قدیمی رکیبیت سفید( موم) عروس موم

 شود. می ستفادها عروس آرایش خصوص به ها آرایشگاه در بدن، زائد ایه مو بردن بین از نظورم به امروز هب تا دیمق زا ومم وعن ینا از

 فردی ،خاص اذکاری مزمهز با و کنند می درست تسبیح آن از که صورت ینا به شود می فادهاست نیز ریبهغ علو رد عروس ممو زا همچنین

 منبع( به مراجعه نیازمند نند.)ک می محبت طلسم را

 این با عزیزان شما آشنایی صرفا توضیحات، این از ام مقصود کردیم. ارائه عروس ومم مورد در ار کاملی وضیحاتت قالهم ینا رد ما

 خرید رایب همچنین دارد.ن حصوالتم مصرف نحوه قبال در سئولیتیم هیچگونه محقق مجتبی عطاری اشید،ب داشته خاطر به است. محصول

 .کنید مراجعه صفحه ابتدای به وانیدت می سفید ومم همان ای عروس موم
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