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بهاری انتخاب کن

 »Ange Ou Demon Le Secret«
یکی از ادو تویلت های ژیوانشی است 
که برای فصل بهار پیشنهاد می شود. 

ترکیب گلی و میوه ای این عطر، 
رایحه ی خنک و شیرینی را ایجاد 

می کند.

دیگـر روزهایـی کـه یـک عطـر تهیـه و به طـور مرتب 
از آن اسـتفاده می کردیـم، تمـام شـده اسـت. اکنـون 
افـراد بـرای هـر موقعیـت و زمان عطـر متناسـب با آن 
را انتخـاب می کننـد. خوشـبختانه امـروز با پیشـرفت 
تکنولـوژی و صنعتـی شـدن تولیـد عطـر، گزینه های 
زیادی پیش روی شماست.شـما می توانیـد عطر خود 
را بـا توجـه به چهار عامـل انتخاب کنید: فصل، حـال و هوای فردی،    شـرایط و مناسـبت های مختلف و  
زمـان خاصی از روز. از میان این عوامل، فصول مختلف سـال از اهمیت بیشـتری برخوردارند. همان طور 
کـه بـا تغییر فصل و دگرگونی آب و هوا، نوع پوشـش و لباس خود را هماهنگ بـا فصل تغییر می دهید، از 
تغییـر نـوع عطرتان هم نباید غافل شـوید. با باال رفتن دمای هوا، رایحه و اثر عطر تشـدید شـده و کاهش 
دمـای هوا از شـدت بوی عطر شـما می کاهد. باتوجه به این نکتـه در فصول گرم سـال از عطرهای خنک 
و در فصول سـرد آن از عطرهای گرم اسـتفاده می کنیم.فصل بهار زمان فعالیت و شـکوفایی و سرشـار از 
رایحه هـای فوق العـاده اسـت. در  این فصل به عطرهـای تند و گرم نیـاز کمتری خواهید داشـت. هنگام 
انتخاب عطر برای فصل بهار باید به سـاختار و عناصر تشـکیل دهنده ی آن توجه داشته باشید. عطرهای 
بهـاری معموال کمی گرم، شـیرین، بـا طراوت، مرکباتی، گلی و سـبک هسـتند. وجود نت هـای بویایی 
خاصـی مانند اسـانس گیاه نعنـاع، ریحان، شـکوفه ی پرتقال و بـادام در عطرهای بهاری ضروری اسـت. 
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از  بهترین عطرهای مردانه می توان 
به ادو تویلت »کارل لجرفلد« اشاره 

کرد. این عطر با حال و هوای فصل بهار 
سازگاری فوق العاده ای دارد. 

Karl Lagerfeld

نمونه ی عطر زنانه ی مناسب بهار، 
محصولی از برند آمریکایی »کلوین 
کالین« است. ادو پرفیوم »بیوتی«  
در سال 2010 معرفی شده که با بوی 
شیرین، گلی و چوبی اش، شادی و 
تازگی را در شما ایجاد می کند. 

CALVIN KLEIN 
BEAUTY 

 Givenchy Pi Neo
Eau De Toilette

ادو تویلت »ژیوانشی پی نئو«  یکی از 
عطرهای با کیفیت مردانه ای است که 
در سال 2008 توسط عطرساز مشهور 
 »Francoise Donche« 
طراحی شده است. 
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