بخارپز شده میل کنید
بخـار پـز کـردن مـواد غذایـی یکـی از شـیوه هـای نویـن و صـد
البتـه سـالم پخـت غذاسـت .بیشـتر متخصصین علم تغذیـه بر این
بـاور هسـتند کـه بخارپـز کـردن مواد غذایـی بهترین شـیوه طبخ
غذاسـت کـه در ایـن روش ویتامیـن هـا و حتـی پروتئیـن هـای
موادغذایـی تـا حـد زیـادی حفـظ مـی شـوند .در ایـن روش نیـز
از شکسـتن نامطلـوب زنجیرههـای پروتئینـی و کربوهیـدرات هـا
کـه در حیـن سـرخ کـردن ،اتفـاق می افتـد ،خبری نیسـت! چرب
و چیلـی نبـودن ایـن خوراکـی هـا نیـز از دیگـر دالیلـی اسـت که
متخصصیـن خواسـتار حضـور همیشـگی آن هـا در بشـقاب افـراد
هسـتند .بخـار پـز کـردن بـا آب پـز کردن مـواد خوراکـی فرق می



کند .در آب پز کردن بخشـی از ریزمغذی های مواد غذایی در آب
غـذا محلـول مـی شـود کـه گاهی نیز بدون مزه شـدن ،در سـینک
آشـپزخانه ریختـه مـی شـود .امـا در روش بخارپـز مـواد مغذی در
داخـل خـود مـاده غذایـی می ماند و بدون حل شـدن بـه بدن می
رسـد .بخارپـز کـردن به دو شـیوه کامال متفاوت صـورت می گیرد.
یکـی بـا گذاشـتن یک سـبد فلـزی بـر روی دیگ پـر از آب جوش
میسـر مـی شـود و روش دیگـر اسـتفاده از دسـتگاه هـای برقـی
بخارپـز اسـت .بسـته بودن محفظـه پخت غذا ،امـکان تنظیم زمان
پخـت ،انجـام پخـت به صـورت کامل و سـهولت در ایـن نوع پخت
و پـز از مزایـای این روش اسـت.

نام محصول

قیمت (تومان)

بخارپز فلر مدل SC-87

 415هزار

بخارپز بالنزو مدل BFS-410

 488هزار

بخارپز مگامکس MSR-1100

 496هزار

بخارپزکلدکترونیک مدل DG-3547

 790هزار

بخارپز فوما مدل FU-480

بخارپز بروان مدل FS 3000
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 640هزار

شنبه  19بهمن  - 1398شماره 52
شماره 20313

ساخت ایران

یک میلیون و  450هزار

قس
مت دوم

اشتباهات کسب و کار
یکـی از ویژگـی هایـی کـه کارآفرینـان
نویسنده  :رایان رابینسون
را از سـایر افـراد جـدا مـی کنـد ،تمایل
مترجم :سوده قدیمی
آن هـا بـه خطـر کـردن هـای حسـاب
شـده اسـت .آن ها دوسـت دارنـد از هر
فرصتـی اسـتفاده کننـد تـا مرزهـا را بشـکنند و چیزهـای جدید کشـف
کننـد و جـزو بهتریـن حـل کننده مشـکالت هسـتند .آن هـا محدودیت
هایشـان را شناسـایی و بـه سـوی مرزهـای اکتشـاف نشـده حرکـت می
کننـد .ایـن گرایـش بـرای خطر کردن ریشـه در فهم و درک بـاالی آنان
از مسـائل دارد کـه در اغلـب مـوارد همیـن خطرهـا منجـر بـه فرصـت
هـای جدیـد مـی شـود .امـا تمایـل بـه خطرکـردن به همـان انـدازه نیز
باعـث اشـتباهات و خطاهای زیادی می شـود .اغلـب کارآفرینان در طول
دوران شـغلی و حرفه ای خود شکسـت های بسـیاری به اندازه موفقیت
هایشـان داشـته اند .برخی اشـتباهات کوچک و قابل جبران هسـتند اما
برخـی از آن هـا بـه قـدری جبران ناپذیر و بزرگ هسـتند کـه می توانند

خانـه برانـداز باشـند .سـرمایه مالـی کـه بـه طـور ناگهانـی به اتمـام می
رسـد ،هزینـه هـای مالـی بـزرگ غیـر منتظره ،پیـش آمدن یـک بدهی
بزرگ ،همه از مسـائلی هسـتند که می توانند هر کسـب و کار جدیدی
را بـه زانـو درآورنـد .ایـن هـا جـزو بزرگ تریـن دالیلی هسـتند که اغلب
اسـتارت آپ هـا در طـول اولیـن سـال هـای کاری شکسـت مـی خورند.
کسـب و کار چـه خانگـی باشـد چـه بین المللـی ،اشـتباهات و خطاهای
مالـی در آن وجـود دارد کـه بـا دانسـتن شـان بایـد از آن هـا پرهیز کرد.
بـر اسـاس تجربـه  ،اشـتباهاتی کـه در ادامـه مقالـه بـه آن ها اشـاره می
شـود ،از جملـه خطاهایـی هسـتند کـه اغلـب صاحبـان مشـاغل جدیـد
مرتکـب می شـوند.
نداشـتن حسـاب هـای بانکی شـخصی و تجاری جداگانـه  :حتی اگر می
خواهیـد بـه طـور مسـتقل عمل کنیـد و به تنهایـی وارد بازار کار شـوید
و کسـب و کار مسـتقلی بـرای خـود راه انـدازی کنیـد  ،از همـان ابتـدا
حسـاب هایتـان را از یکدیگـر جـدا کنیـد .شـاید یکـی بودن حسـاب ها

برایتـان آسـان تـر باشـد و وقـت کمتـری نیز از شـما بگیرد امـا تنبلی را
کنـار بگذاریـد و خودتـان را مجبور کنید تا حسـاب هـای بانکی جداگانه
 ،پـس اندازهـای جداگانـه ،کارت های بانکی و دسـته چک های جداگانه
داشـته باشـید .انجام این کار در همان ابتدای راه ،کارتان را برای حسـاب
و کتـاب کـردن فعالیـت هـای تجـاری تان بسـیار آسـان تر خواهـد کرد.
در ایـن صـورت مـی توانیـد بـرای تخمیـن مالیاتـی کـه داریـد ،برنامـه
ریـزی و بـرای مـاه هـای پیـش رو بودجـه بندی کنید .داشـتن حسـاب
هـای بانکـی جداگانـه بـه شـما اجازه می دهـد تصویر روشـن و دقیقی از
وضعیـت مالـی شـغلتان میـان دخـل و خرج شـخصی و مخـارج و هزینه
های کسـب و کار داشـته باشـید .داشـتن حسـاب های بانکی شـخصی و
تجـاری جداگانـه از اعتبـار مالی کسـب و کارتان در آینـده محافظت می
کنـد .ایـن کار از نظـر ذهنـی نیز شـیوه فکری شـما را بهبود می بخشـد.
اگـر روی رشـد کسـب و کارتـان سـرمایه گذاری و حسـاب باز کـرده اید
و بـه دنبـال سـاختن آینـده ای قـوی تر بـرای خودتان هسـتید  ،هر یک
هـزار تومانـی کـه از طریـق شـغلتان بـه دسـت مـی آورید نبایـد به طور
مسـتقیم وارد حسـاب شـخصی شما شود.
بـه سـرعت خریدهـای بـزرگ انجـام دادن  :وقتـی کسـب و کار جدیدی

آغـاز مـی کنیـد ،طبیعی اسـت که دلتـان بخواهد بهتریـن و جدیدترین
امکانـات از جملـه رایانـه ،لـپ تـاپ ،وب سـایت جدید  ،بـه روزترین نرم
افزارهـا ،شـیک تریـن دفتـر محـل کار و بـا اسـتعدادترین کارمنـدان را
داشـته باشـید تـا بـه رشـد شـرکت کمکی کـرده باشـید .اگـر در ابتدای
راه هسـتید ولـی دایـم وسوسـه می شـوید خریدهای بـزرگ این چنینی
بـرای کسـب و کارتـان انجـام دهیـد حتـی اگر بـه قصد سـرمایه گذاری
مـی خریـد ،قبـل از هـر چیـز بـا دقـت هرچـه تمـام تر بـه ایـن تصمیم
هـای خـود فکـر کنیـد .البتـه کـه برخـی هزینه هـا مثل ایجـاد یک وب
سـایت یـا شـرکت در نمایشـگاه هـای تجـاری و صنعتـی بسـته بـه نوع
شـغلی کـه مـی خواهیـد آغـاز کنیـد ،الزامی اسـت امـا برخـی هزینه ها
مثل ترتیب مهمانی ها و جلسـات کاری ،سـفرهای کاری گروهی ،خرید
وسـایل الکترونیکی غیر ضروری  ،ارزش زیادی برای پیشـرفت کسـب و
کارتـان ندارند .در شـروع کار برای تامیـن خریدهایتان به دنبال جایگزین
هـای رایـگان یـا ارزان تـر باشـید بنابرایـن همیشـه قبل از هـر خریدی از
خودتـان بپرسـید آیـا هزینه ای کـه می خواهم انجام دهـم کمکی به من
مـی کنـد تـا در مـدت زمـان کوتاهی درآمد بیشـتری به دسـت بیـاورم؟!
ادامه دارد....

آشنایی با برندی داخلی که رطوبت را از تن ما می زداید

راهنمای
خرید

لطافت و اپکیزیگ ،ارمغان برق المع

نسیمی اب دما و رسعت دلخواه
برای نوازش گیسوان!

زمسـتان کـه از نیمـه مـی گـذرد حتـی اگـر هـوا زمسـتانی باشـد ،حـال و هوای بهار نـرم نرمک مهمـان خانه ها می شـود و خانه تکانـی و خرید که جـزو کارهای مهم آمادگی برای شـروع سـالی
معصومه جمالی
نـو هسـتند ،در برنامـه خانـواده هـا قـرار مـی گیرنـد .در کنـار خریدهـای شـخصی رخـت و لباس نـو افراد خانـواده ،گاهی خریدهـای دیگر خانـواده نیز به ایـن روزها موکـول می شـوند .در ادامه
نویسنده
معرفـی برندهـای وطنـی ،امـروز بـه آشـنایی بیشـتر بـا محصـوالت برق المـع می پردازیم تـا اگر دم عیدی خریـدی هم در ایـن زمینه دارید با اطالعات و شـناخت بیشـتر آن را انجـام دهید .خیلی
هـا ممکـن اسـت بـا شـنیدن نـام بـرق المـع فکـر کننـد بـا محصوالتـی در زمینـه الکترونیک و برق آشـنا خواهند شـد اما در واقع بـرق المع نـام خانوادگی موسـس و مالک محصـوالت با کیفیتـی در زمینه تولید  حولـه و امثال
آن اسـت کـه بـه عنـوان برنـد ایـن محصـول نیز به ثبت رسـیده اسـت .با ما همراه باشـید.
حولـه بـرق المـع با فعالیتـی نزدیک بـه یک قـرن ،قدیمیترین
تولیدکننده حوله در ایران اسـت .موسسـان و صاحبان برقالمع
چهـار بـرادر هسـتند که در سـال  1310به تولید حوله مشـغول
شـدند .سـاخت یـک دسـتگاه بافندگـی ،نقطـه عطف و شـروع
کار کارخانـه برقالمـع بـود .برقالمـع بـا تولیـد پارچـه کار خود
را آغـاز کـرد و پـس از مدتـی ایـده تولید حوله بـه ذهن
موسسـان آن رسـید .از آن جـا کـه در آن زمـان در
ایران حوله وجـود نداشـت ،ایـن ایـده در پـی سـفر
بـه کشـورهای عربـی و ترکیـه شـکل گرفـت .آن
هـا بـرای آموختـن روش صحیـح تولید حولـه و
رنگرزی حولههـای تولیـد شـده بـه ترکیـه و
سـپس بـرای تکمیـل آموزههـای خـود بـه
آلمـان سـفر کردنـد .در مسـیر رسـیدن بـه
کیفیـت مطلوب آن ها سـختی های زیادی
را پشـت سـر گذاشتند و برخی مشکالت را
نیـز با ابتـکارات خالقانه خـود رفع کردند.
در دهـه  40صاحبـان بـرق المـع
تصمیـم گرفتنـد ماشـین آالت
بافندگـی دسـتی خـود را از رده
خـارج کننـد و از دسـتگاههای
بافندگـی و چـاپ روز دنیـا
بهـره بگیرنـد کـه ایـن خـود
باعـث افزایـش آمـار تولیـد و
رونـق بیشـتر کارخانـه شـد.
پـس از اندک زمانـی صنایع
نسـاجی برقالمـع شـروع
بـه صـادرات محصـوالت
خـود کـرد کـه در آن زمان
کاری بسـیار نـادر بـود .برق
المـع همـگام با روند رشـد
صنایـع و فنـاوری در دنیـا
 ،بـا بهرهگیـری از 200
دسـتگاه بافت حولـه
بـه سـرعت پیـش مـی
رفـت و تصمیـم بـه
احـداث کارخانـهای دیگر گرفتـه
بـود کـه همزمـان بـا تحـوالت
سیاسـی کشـور ،کارخانـه دوم هیچگاه
احـداث نشـد امـا امـروزه فرزنـدان
موسسـان حوله برقالمع بـا تاسـیس
سـه کارخانـه در تبریز ،رشـت و قزوین
ادامـه دهنـده راه پـدران خـود و بـا
ایجـاد صدها شـغل در کارآفرینی نقش
آفریـن هسـتند .برنـد حولـه آشـنا که
نیـز توسـط آقـای جالل بـرق المـع به
عنـوان نسـل دوم از مالکان حوله بـرق
المـع تاسـیس شـده ،از سـال 1385
تولیـد خـود را با فناوری کامال متفاوت
آغـاز کـرده اسـت .این اختالف ناشـی
از کیفیـت نـخ های اسـتفاده شـده و

حولـه بـه دلیـل بـو نگرفتن زودهنـگام ،جزو بهتریـن حوله ها به
حسـاب مـی آیـد .همچنیـن حولـه هـای میکروکتان بـرق المع
بـا قـدرت بـاالی جـذب عـرق و آب بـرای کاربردهای ورزشـی و
باشـگاهی بسـیار مفید است.

نـوع چـاپ و شـفافیت رنـگ هاسـت بـه نحـوی کـه محصوالت
تحـت لیسـانس این برند ،عمدتا قابلیت تولیـد در ایران را ندارند.

محصوالت

محصـوالت بـرق المـع شـامل انـواع حولـه از جملـه حولـه
اسـتخری ،حولـه تـن پـوش زنانـه  ،مردانـه ،کـودک ،ورزشـی ،
دسـتمال آشـپزخانه سـه تکـه  ،حولـه دسـتی ،دمپایـی حولـه
ای ،دمپایـی روفرشـی ،سـت حولـه شـش تکـه ،سـرویس حوله
عـروس و دامـاد ،لیـف حمـام ،حولـه حمـام ،حولـه سـارافونی،
حولـه کـودک ،زیرپایـی حمـام و حولـه هـای هتلـی و تبلیغاتی
اسـت کـه در رنـگ و سـایزهای بسـیار متنوعی بـا کیفیت باال،
نـرم و لطیـف و بـا قـدرت آبگیـری خـوب در فروشـگاه هـای
سراسـر کشـور و همچنیـن فروشـگاه هـای اینترنتـی در
دسـترس هسـتند .در ادامه به سـه دسـته از محصوالت پر
مصـرف ایـن برنـد مـی پردازیم.

حوله تبلیغایت برق المع

در دنیـای مـدرن امـروزی از روش های خالقانه
و متنوعـی برای تبلیغات اسـتفاده می شـود.
یکـی از مهـم تریـن روش هـای تبلیغـات،
اسـتفاده از هدیـه تبلیغاتـی اسـت .یکـی
از ایـن هدایـا مـی توانـد حولـه تبلیغاتـی
بـرق المـع بـا طرح سفارشـی برای شـما
باشـد کـه باعـث مـی شـود در محیـط
هـای گوناگـون برنـد شـما در معـرض
دیـد افـراد زیـادی قـرار بگیـرد ،حوله
تبلیغاتـی بـرق المع به علـت کاربردی
بـودن و مانـدگاری باالیـی کـه دارد،
سـبب مـی شـود بـا یـک بـار تولیـد
آن ،برند تبلیـغ شـده مدت بیشـتری
دیـده شـود .حولـه بـرق المـع بـا
فعالیتـی نزدیـک بـه یـک قـرن،
قدیمیتریـن تولیدکننـده حولـه در
ایـران اسـت کـه از  ۵۰سـال پیـش ،
در کنـار تولیـد انواع حولـه ،در زمینه
تولیـد حولـه تبلیغاتـی بـا آرم و نشـان سـازمان
هـا و برندهـای تجـاری فعالیـت داشـته و مـی تـوان
گفـت در ایـن زمینـه با تجربـه تریـن تولیدکننده به
حسـاب مـی آید.

حوله ابشگاهی و حوله ورزیش

یکـی دیگـر از خدمـات کارخانـه حولـه بـرق المع،
تولیـد حولـه هـای باشـگاهی بـا آرم و لوگوی چاپ
شـده و بافـت برجسـته اسـت .ایـن نـوع حولـه در
انـواع مختلـف بـه سـفارش باشـگاه هـا تولیـد می
شـود کـه رایـج ترین آن هـا به صـورت حوله تن
پـوش ،حولـه اسـتخری و حولـه دسـتی اسـت.
حولـه بـرق المع عالوه بر سـفارش های معمولی،
حولـه هایـی با جدیدتریـن فناوری هـای روز دنیا
بـه صـورت آنتـی باکتریـال و نانو تولید مـی کند ،این

حوله هتیل

حوله برق المع با
سابقه ای نزدیک به
یک قرن ،قدیمیترین
تولیدکننده حوله در
ایران است که  در
کنار تولید انواع حوله،
در زمینه تولید حوله
تبلیغاتی با آرم و نشان
سازمان ها و برندهای
تجاری فعالیت داشته
و می توان گفت در
این زمینه با تجربه
ترین تولیدکننده به
حساب می آید.

یکـی از پرمصرفتریـن کاالهـای یک هتل که بهداشـت ،نظافت
و سـلیقه هتل را نشـان می دهد ،حوله هتل اسـت .حوله هتلی
وقتی تمیز و شـیک و نرم باشـد ،آب گیری و بوی خوبی داشـته
و پرزدهی نداشـته باشـد ،نشـانه کیفیت باالی خدمات نظافت و
بهداشـت هتل اسـت .حوله هتلی تبلیغاتی به این صورت اسـت
کـه هـر هتلـی برای خـود ،حوله هایـی را با کاربردهـای مختلف
سـفارش مـی دهـد که آرم و اسـم هتل روی حولـه بافته یا چاپ
یـا گلـدوزی می شـود .این محصـول در ابعاد مختلـف به عنوان
حولـه دسـت و صـورت ،حولـه حمام ،حوله اسـتخر و حوله اسـپا
بـا آرم و لوگـوی هتـل تولید و ارائه می شـود.

نظرات مشا:

تازگـی هـا حولـه پالتویـی بـرق المـع خریدم،مـی تونـم بگـم
کیفیـت معمولـی ،دوخـت خـوب ،قیمـت کمـی بـاال ،طراحـی
معمولـی و جـذب آب معمولـی دارد.
حولـه هـای شـرکت بـرق و المـع از کیفیـت نسـبتا باالیـی
برخوردارنـد .چـه از لحـاظ ثبـات رنگ ،چه از لحـاظ تراکم بافت
حولـه ،کاملا راضـی ام.
جنـس حولـه تـن پـوش بـرق المـع خیلـی ضخیـم و حولـه
سـنگینه  ،دوختـش هـم خیلـی تمیـز نیسـت.
حولـه دسـتی بـرق المـع ،حولـه با کیفیتی اسـت و بـه نظرم هر
وقـت نیـاز به شسـتنش هسـت حتما با نرم کننده شسـته بشـه
تـا نرمـی خودشـو حفظ کنـه  ،من از کیفیتـش راضی ام.
برق المع واقعاً بهترین مارک در حوله هست و به نظرم نیازی به
تعریف ندارد ،این حوله ،جنس بسیار نرم و آب گیری باالیی دارد
و با توجه به برندهای دیگر ایرانی  ،هنوز با کیفیت مانده اسـت .
اگـر بخـوام بـه نقاط قـوت حوله های بـرق المع اشـاره کنم باید
بگویـم نرمـی ،آب گیـری بـاال ،مقاومـت رنـگ در برابر شسـت و
شـو و نداشـتن پرزدهی از مهم ترین آن هاسـت.
حولـه هـای بـرق المـع در کل خـوب و باکیفیـت انـد .من حوله
اسـتخری برق المع خریدم  ،تقریبا از سـایر حوله های اسـتخری
بـزرگ تـر اسـت ،لطیـف ،بدون پـرز دهی با آب گیـری عالی.
سـت شـش تکه حوله برق المع ،سـت خیلی خوبیه .جذب آب
خوبی داره و جنس و طرحشـم به دل میشـینه.
دمپایـی حوبـه ای بـرق المـع خریـدم ،مـدت ها
اسـتفاده کـردم و راضـی بودم.

سشـوار وسـیله ای پرمصـرف اسـت کـه بایـد نهایـت دقـت را
بـه خـرج بدهیـم تـا سشـواری کـه مـی خریـم علاوه بـر این
کـه کاربردهـای مـد نظـر مـا را دارد از کیفیـت و طـول عمـر
قابـل قبولـی برخوردار باشـد .سشـوار هـا را به دسـتههای فوق
حرفهای  ،حرفهای  ،نیمهحرفهای  ،خانگی و مسـافرتی تقسـیم
مـی کننـد کـه مـدل هـای غیـر حرفـه ای آن مـی تواننـد بـه
صـورت چرخشـی یـا بـرس دار نیـز باشـند.اولین چیـزی کـه
شـما هنـگام خریـد سشـوار بایـد بـه آن توجـه کنیـد نـوع
موتـور آن اسـت .سشـوار هـای خانگـی دارای موتـور سـبک یا
اصطالحا موتـور  DCهسـتند و سشـوار هـای حرفـهای کـه
بـه کار آرایشـگاهها میآیـد دارای موتـور سـنگین یا موتـور
 ACهسـتند .تـوان مصرفـی ،عامل دیگر تعییـن کننده کارکرد
مفیـد سشـوار اسـت .بـرای مصارف خانگـی بایـد روی موتوری
بـا قـدرت  ۲۰۰۰وات بـه پاییـن و برای مصارف آرایشـگاهی با
قدرت  ۲۰۰۰وات به باال حسـاب کنید( .سشـوار های باکیفیت
بسـیار بـاال حداکثـر توانشـان  ۲۵۰۰یـا  ۲۶۰۰وات اسـت و اگر
باالتر از این مقدار دیدید حتماً در اصل بودن آن سشـوار شـک
کنیـد)؛ بـه طـور کلی حداقـل توان مناسـب برای یک سشـوار
 ۱۵۰۰وات و بیشـتر اسـت.یکی دیگـر از مهـم تریـن ویژگـی
هـای سشـوار خوب داشـتن فنـاوری آیونیک و تورمالین اسـت
که تقریبا عملکردی شـبیه هم دارند ،سشـوار هایی که دارای
فنـاوری تولیـد یون هسـتند ،عالوه بر خشـککردن سـریع تر
و بهتـر مـو ،بـه حفـظ چربـی داخـل تـار مـو کمـک و از به هم
چسـبیدگی و وز شـدن مـو هـم جلوگیـری میکننـد .سشـوار
هـای تورمالیـن نیـز ماننـد آیونیـک هسـتند  ،ایـن دسـته بـا
داشـتن پوششـی سـنگی کـه حـاوی مـواد معدنـی اسـت ،بـه
طـور طبیعـی یـون هـای منفـی را منتشـر و موهـا را براقتـر
میکننـد کـه مدل های مختلف آن مانند سشـوار چرخشـی و
سشـوار معمولـی از ایـن نوع سشـوار در بازار وجـود دارد .بعضی
از مدلهـای پیشـرفته و جدیـد دارای تکنولـوژی مـادون قرمز
هسـتند کـه باعـث میشـوند گرما بـه داخل موهای شـما نفوذ
کنـد و از داخـل به سـمت بیرون خشـک شـود.دقت کنید یک
سشـوار خوب باید دکمه تنظیم حرارت داشـته باشـد تا بتوان
بـه راحتـی حـرارت مورد نیـاز را تعیین کرد ؛ همچین سـرعت
پرتـاب بـاد سشـوارها هـم در مدلهـای خـوب ،قابـل تنظیـم
هسـتند .ایـن آپشـنها موقـع اسـتفاده بـه کارتـان میآینـد.
بعضـی سشـوارها نیـز دکمـه باد سـرد دارند کـه در مواقع نیاز
بـه تثبیـت مـو بـا خنک کـردن آن بـه کار میآینـد .این دکمه
را نیز جدی بگیرید.در سشـوار های نسـل جدید از المنتهای
سـرامیکی اسـتفاده میکننـد چـون مصرف برق کمتـری دارد،
سـرامیک در سشـوار هـا باعـث میشـود تا مو عالوه بـر این که
از بیـرون داغ میشـود ،از درون نیـز شـروع بـه گرم شـدن کند،
سـریعتر خشـک میشـود و بهتـر حالـت بگیـرد  .ایـن ویژگی
باعـث کمتـر داغ شـدن وسـیله میشـود ،طول عمـر و کارکرد
آن را افزایـش میدهـد و روی سلامت مـو تأثیر مثبت دارد اما
نکتـه منفـی ایـن المنتهـا این اسـت که بسـیار شـکنندهاند و
اگـر ضربـه بخورنـد بهراحتی میشـکنند.
قیمت سشوار چند برند معروف در بازار
برند

پرومکس

بابلیس

فیلیپس

مک استایلر
رمینگتون

ارزان ترین مدل

گران ترین مدل

 290.000تومان

 3.400.000تومان

 155.000تومان
 196.000تومان
 119.000تومان

 480.000تومان

 763.000تومان

 1.192.000تومان
 690.000تومان

 3.800.000تومان

