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 استفاده از چرب لب وازلینه لبهاي گلگون و براق رویاي همه ي دختران جوان می باشد.

این رویا را محقق می سازد. لب هاي ترك خورده و پوسته پوسته تصویر و سیگنالی منفی را 

به راحتی می توان این مشکل استفاده از چرب لب وازلینه به دیگران منعکس می کند با 

 رفع کرد. را

  

  با استفاده از چرب لب وازلینه، لب هایتان می درخشد

به این خاطر است که لب ها بخش مهمی از زیبایی صورت است و استفاده از چرب لب وازلینه  دلیل

همچنین لب ها مستعدترین قسمت بدن براي خشک شدن هستند و نازك ترین پوست را نیز دارا هستند.بر 

خالف سایر قسمت هاي صورت، لب هاي داراي غدد ترشح روغن براي مرطوب نگه داشتن خودشان را 

ارند. به این معنی که اگر رطوبت مناسب را دریافت نکنند، آنها خشک، ترك خورده و درد ناك می شوند. ند

وازلین در محصوالت و لوازم آرایشی اضافه می شود و همچنین در تولید محصول چرب لب وازلینه به دلیل 

را می توان به عنوان براق  استفاده از چرب لب وازلینهعدم سرطان زا بودن به کار میرود.عالوه بر این 

  کننده لب نیز استفاده نمود.



  

  استفاده از چرب لب وازلینهلب هایی مسحور کننده با 

  استفاده از چرب لب وازلینه دالیل 

، مشتقات ویتامین B ویتامین کمبود مناسب، هیدراتاسیون وجود عدم نظیر مختلفی دالیل به ها لب خشکی

A روزه داري، هواي گرم و سرد، زندگی در مناطق خشک و کم رطوبت،تنفس از طریق دهان به دلیل ،

از  استفاده از چرب لب وازلینهمشکالت بینی، وزش باد، لیسیدن و کندن پوست لب ها صورت می گیرد. 

موجب ها  چرب لب وازلینهدرمان هاي موثر در رفع خشکی و پوسته پوسته شدن لب ها می باشد.این 

باقی ماندن رطوبت در لب ها شده و از تبخیر بیشتر رطوبت در لب ها جلوگیري می کند و لب ها را صاف و 

چرب لب وازلینه از لب ها در برابر اشعه هاي مضر خورشید نیز محافظت می کند و موانع  نرم نگه می دارد.

ف از جمله توت فرنگی، آلوورا، گل رنگ پریدگی لب ها می شود. این چرب لب ها معموال با طعم هاي مختل

  .کنند می ایجاد ها کننده مصرف براي خوشایندي بوي و طعم که شوند می تولید غیره و  هاي رز

به عنوان پاك کننده رژ لب بدون عوارض براي لب هاي حساس نیز  استفاده از چرب لب وازلینه همچنین

روغنی رژ لب را می شکند و به راحتی می توان با یک ،ترکیب چرب لب وازلینهمی باشد.یک الیه ضخیم از 

  .کرد پاك اي دایره  حرکات صورت به لب رژ از را ها لب  پد تمیز

   

   

 


