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لوازم میز آرایش تان را 

 از دیجی کاال  انتخاب کنید
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جای لوازم بهداشتی، آرایشی و حتی 

زیورآالت خیلی از خانم ها روی میز 

آرایش شان است. برای همین هم این 

میز را می شود قلب اتاق خواب    نامید. 

خانم ها بهتر از هر کسی می دانند که 

این قلب احتیاج به رسیدگی مداوم 

دارد. محصوالت آرایشی و بهداشتی 

تقریباً هر دو ماه یک بار تمام می شوند 

و باید کاالی جدید جایگزین شان 

شود. به جای آن که برای خرید یک 

اسپری یا دستمال مرطوب مسیر 

ل کارتان را تغییر دهید 
خانه یا مح

تا درنهایت بتوانید یک یا دو تکه از 

لوازم آرایش مورد نیازتان را بخرید، 

می توانید زمان تان را با خرید اینترنتی 

خرده ریزهای میز آرایش برای کارهای 

واجب تر ذخیره کنید.  دیجی کاال 

هر کاالیی را که خانم ها روی میز 

آرایش شان می گذارند، می فروشد. از 

محصوالت آرایشی و بهداشتی گرفته 

تا زیورآالتی که هم مصرف روزانه 

دارند و هم برای مهمانی ها مناسب 

هستند. کافی است به صفحه ی لوازم 

ی و آرایشی دیجی کاال سر 
بهداشت

بزنید، سر فرصت محصوالت این 

بخش را باال و پایین کنید و درنهایت 

کاالی مورد نیازتان را سفارش دهید.

عکس : آتلیه دیجی کاال
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برای آن هایی که سشوار عضو جدانشدنی زندگی روزمره شان است، 
سشواری با سه سری متفاوت، دست کمی از یک نجات دهنده  
ندارد. سشوار بابلیس دو سری برای فر یا گرد کردن مو و یک سری 
هم برای صاف  و خشک کردن مو دارد.جنس المنت های سری های 
سشوار بابلیس از سرامیک است. سرامیک در برابر حرارت مقاومت 
باالیی دارد و باعث می شود المنت ها در اثر استفاده ی مداوم نسوزند.

یکی از مهم ترین ویژگی های سشوار بابلیس تولید یون است. این 
فناوری باعث می شود هنگام استفاده از سشوار، چربی داخل تارهای 

مو حفظ شود و از آسیب دیدگی موها جلوگیری کند.
هنگام حالت دادن موهای تان با سشوار بابلیس نگران وز شدن 
آن ها نباشید. با استفاده از تنظیمات مختلف دما و سرعت می توانید 
موهای خشک، مرطوب، نرم و حالت دار را راحت تر صاف کنید یا 

حالت دهید.

  این سری ۵۰ 
میلی متری موهای تان 
را فر درشت می کند.

  این سری ۲۰ میلی متری 
برای ایجاد فرهای ریز کاربرد 
دارد.

  از این سری  می توانید 
برای صاف و خشک کردن 
موها استفاده کنید. از این 
سری باریک، باد به شکل 
متمرکزی به موهای تان 
می وزد و باعث صاف شدن 
آن ها می شود.

    محل اتصال سیم به بدنه ی 
سشوار بابلیس چرخشی است 
و باعث می شود عمر مفید سیم 
هنگام استفاده بیش تر شود.

2736SDE سشوار بابیلیس  مدل

برای خیلی ها ساعت مچی مانند یکی از اعضای بدن شان می ماند. 
عضوی که هیچ وقت از خودشان جدا  نمی کنند. ساعت مچی عقربه ای 

آیس واچ با رنگ سفید و گل های بهاری اش می تواند به یکی از بخش های 
روحیه بخش استایل تان تبدیل شود.

قاب و بند ساعت آیس واچ یک پارچه است. جنس عقربه ها، سگک و تاج 
کوک ساعت مچی آیس واچ از فلز و به رنگ طالیی است. 

آیس واچ یا ساعت یخی یکی از پرطرفدارترین ساعت های مچی بین 
جوان ها است. ساعت یخی ها توانستند در سال گذشته در هر هفت دقیقه  
یکی  بفروشند و در شمار محبوب ترین تولیدکننده های ساعت در جهان 

قرار گرفتند.

ساعت مچی عقربه ای آیس واچ

  موتور ساعت مچی ساخته 
شده از تکنولوژی کوارتز است 
که انرژی مورد نیاز برای حرکت 
عقربه هایش را از باتری می گیرد.

  آیس واچ در برابر آب 
تا عمق ۱۰۰ متری  
مقاوم است.

   صفحه ی ضد خش و مقاوم در 
برابر ضربه ی این ساعت به شما  

اطمینان می دهد که آیس واچ تان عمر 
طوالنی داشته باشد.

انگشتر، زیبایی دست را چند 
برابر می کند. مخصوصاً اگر 

طراحی آن مانند انگشتر 
کلوین  کالین به صورت چند 

حلقه ی به هم متصل  شده 
باشد.

بلندی انگشتر کلوین کالین 
 KJ2GPR100107 مدل
تا اولین بند انگشت است و 
همین باعث زیبایی بیشتر 

دست می شود. جنس انگشتر 
کلوین کالین استیل است و 

الزم نیست نگران زنگ زدگی 
یا تغییر رنگ آن بعد از 

استفاده ی مداوم باشید.  

   این انگشتر  با  قطر 
 ۱۸.۲ میلی متری و  

سایز ۸  برای خانم هایی 
که انگشتان ظریفی دارند 

مناسب است. 

انگشرت کلوین  کالین
KJ2GPR100107 مدل
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      فناوری 
تولید یون در 

سشوار بابلیس 
کمک می کند تا 

موها با سرعت 
بیش تری 

خشک شوند 
و در عین 

حال لطافت و 
نرمی شان هم 

حفظ شود.

     ترکیب رنگ آبی نقره ای این 
گردنبند آن را به گزینه ای مناسب 
برای استفاده در مهمانی های شب 

تبدیل کرده است. 

    این اسپری با ماندگاری
 4۸ ساعته برای استفاده ی 
روزمره مناسب است.

در بین محصوالت ضد تعریق، اسپری ها طرفداران بیشتری دارند. 
اسپری زنانه نیوآ مدل Satin Sensation عالوه بر جلوگیری از 

افزایش تعریق، بوی مالیم و دلنشینی هم دارد. 
اسپری Satin Sensation نیوآ با وجود الکل در ترکیباتش روی لباس 

لک نمی اندازد و ماندگاری باالیی هم دارد.
شرکت نیوآ بیشتر از 125 سال در تولید محصوالت مراقبت از پوست 

تجربه دارد و یکی از پیش روترین شرکت های تولیدکننده ی محصوالت 
آرایشی و بهداشتی در جهان است.  

Satin Sensation اسپری زنانه نیوآ  مدل

درخشندگی و زیبایی زیورآالت یک استایل متوسط را به یک تیپ 
متفاوت تبدیل می کند.

 نگین های ریز آبی، مشکی و سفید سواروسکی درخشندگی گردنبند 
روزینی مدل N32 را چند برابر کرده است.

طول 40 سانتی متری زنجیر  این گردنبند که قابلیت افزایش تا  
45 سانتی متر را دارد به  شما فرصت می دهد گردن بندتان را متناسب با 
فرم یقه  لباس تان  انتخاب کنید. 
سواروسکی شرکتی اتریشی است که دانیل سواروسکی آن را در سال 
1895 تاسیس کرد. کریستال های این شرکت به دلیل درخشندگی 
باال در جواهرسازی، مجسمه سازی و طراحی لباس استفاده می شوند. 
شرکت روزینی نیز از کریستال های سواروسکی در ساخت زیورآالتش 
استفاده  می کند.

N32 گردنبند روزینی مدل

     زنجیر این 
گردنبندسه بار با طال  
آبکاری شده  تا  ماندگاری 
آن بیشتر شود و  در اثر 
تماس با  پوست حساسیت 
ایجاد نکند.
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رایحه:  شیرین،  تند و گرم

ساختار:  چوب، مرکبات 
خاک و زمین،اقیانوس

رایحه ی عطرها بعد از مدتی به بخشـی از شـخصیت کسانی که از 
آن ها اسـتفاده می کنند، تبدیل می شـود. 

عطر سـو وونـگ مـدل Suewong با بـوی تنـد و شـیرین از آن 
عطرهایـی اسـت کـه رایحـه اش تـا مدت هـا در ذهـن می ماند.

عطر سـو وونگ را که روی نبض تان اسـپری کنید، بوی دلچسـب 
پرتقـال، نارنـج و گریپ فروت بـه مشـام تان می رسـد. همین طور 
کـه ایـن رایحـه شـما را بـه مزرعـه ای از مرکبـات می بـرد، نـت  
آغازین بـا رایحـه ای از اقیانوس، نـت میانی با رایحـه ی گل زنبق و 
نـت پایانی با ترکیبـی از رایحه ی چوب سـدر، مشـک و عنبر سـر 

حال تـان مـی آورد.
خریـد عطـر فنالنـدی سـو وونـگ بـا توجـه بـه حجـم 
100 میلی لیتـری، پخـش رایحـه ی مطبـوع و برنـد معروفش به 

صرفـه هـم بـه نظـر می رسـد.

ادو پرفیوم سو   وونگ 
Suewong مدل

    روی شیشه ی 
سیاه رنگ سو وونگ یک 
طرح طالیی رنگ زیبا کار 

شده است تا بطری این عطر 
بسیار زیبا به چشم بیاید. 

در بطری با شکل هندسی و 
نوک تیزش یادآور بناهای 

مدرن اروپایی است. 

آلودگی هوا دستمال مرطوب را به یکی از پرکاربردترین وسایل بهداشتی 
تبدیل کرده است. دستمال مرطوب سپتونا می تواند هم پاک کننده ی 

آرایش  باشد و هم دستمالی که به صورت روزانه گرد و غبار و چربی موجود 
در هوا را از روی پوست صورت تان پاک کند.  دستمال مرطوب سپتونا 

الکل ندارد و در اثر استفاده ی مداوم به پوست آسیب نمی رساند و معطر 
بودنش باعث می شود  استفاده از آن  حس خوبی برای تان ایجاد کند. 

هماهنگ کردن رنگ الک با رژ لب و لباس، ظاهر را آراسته تر می کند.
به همین دلیل مهم است از الکی استفاده کنید که تنوع  رنگ زیادی 

داشته باشد. الک این لی  نه تنها به شما فرصت انتخاب میان رنگ های 
متنوع را می دهد که سالمت ناخن هایتان را هم تضمین می کند.  رنگ 
استفاده شده در الک این لی از گیاهان طبیعی گرفته شده است. با این 

ویژگی  رنگ الک که بعد از چند روز به خورد ناخن می رود، به بافت 
استخوانی ناخن آسیب نمی رساند. الک این لی ماندگاری باالیی دارد و 

رنگ براق آن بعد از چند روز همچنان  روی ناخن باقی می ماند.

   غلظت این 
الک در حدی 
است که جای 

برس روی ناخن 
نمی افتد و مایع 
الک در زمان 

کمی روی ناخن 
خشک می شود.

    نرم کننده و روغن بادام ترکیبات اصلی دستمال 
مرطوب بادام سپتونا است که بعد از هر بار استفاده 

باعث تازگی و لطافت پوست صورت می شود.

   برس الک این لی به شکلی طراحی شده که با یک بار زدن 
الک بر روی ناخن تمام سطح آن را پوشش می دهد.

دستامل مرطوب سپتونا

الک ناخن این لی


