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نبض بازار

جانشین مـدرن

هـاون!
معرفی انواع آسیاب های برقی و قیمت آنها

آسیاب ها
یکی از وسایل
پر کاربرد و
کم حجم در
آشپزخانه
هستند که کار
ساییدن و پودر
کردن انواع
مواد غذایی
مانند قهوه،
سبزیجات،
ادویه جات و
سایر خوراکیها
را به خوبی و
آسانی انجام
می دهند.
محدودهقیمتی
آسیاب برقی
در بازار از حدود
150هزار
تومان هست تا
حدود8میلیون
تومان!

قدیم ترها هاون های چوبی و سنگی و بعدتر هاون های برنجی
با زحمت فراوان کار آســیاب کردن را در خانه ها انجام می
دادند  ،امروزه به لطف ماشینی شدن زندگی ها می توان گفت
کار آســیاب کردن هم بی زحمت شده است .آسیاب ها یکی
از وســایل پر کاربرد و کم حجم در آشپزخانه هستند که کار
ساییدن و پودر کردن انواع مواد غذایی مانند قهوه ،سبزیجات،
ادویه جات و ســایر خوراکی ها را به خوبی و آسانی انجام می
دهند .اگر قصد خرید آســیاب برقی دارید مقایسه زیر را که
بین چند تا از پرفروش های بازار صورت گرفته از دست ندهید.
محدوده قیمتی آسیاب برقی در بازار از حدود 150هزار تومان
هست تا حدود 8میلیون تومان!

آسیابمیگل

مدل

توان مصرفی
(وات)

آسیاب هاردستون
مدل GRP2010

200

80

آسیاب میگل مدل
GEG 150

150

50

760

آسیاب مولینکس مدل
MC300

180

50

---

استیل ضد
زنگ

آسیاب بوش مدل
MKM6000

180

75

600

استیل ضد
زنگ

ظرفیت مخزن ( گرم)

جنس
تیغه

جنس بدنه

400

استیل ضد
زنگ

پالستیک

288.000

استیل ضد
زنگ

استیل ضد
زنگ

411.000

پالستیک

730.000

پالستیک

740.000

وزن ( گرم)

قیمت
(تومان)

مدل GEG 150

آسیاببوش

آسیابهاردستون

آسیابمولینکس

مدل MKM6000

مدل GRP2010

مدل MC300

این مدل بسیار کوچک ،ســاده با کاربری آسان
و قیمتی مناسب اســت .توان مصرفی آن 150
وات اســت که در زمره کم مصرف هــا قرار می
گیرد و با ظرفیت نسبتا پایینش مناسب مصارف
خانگی اســت .بدنه و تیغه آن از استیلضدزنگ
ساخته شــده اما محفظه خردکن آن پالستیکی
اســت و برخالف بیشــتر محصوالت مشــابه،
میتوان درپوش و محفظه خردکن را از دستگاه
جدا کرد و شست .این دســتگاه از نظر کاربران
معمولی ارزیابی شده است.

این دستگاه که یکی از محصوالت برند با کیفیت
بوش است بیشتر با هدف آسیاب کردن قهوه ارائه
شده اما می تواند به راحتی مغزهای دیگر را نیز
آسیاب کند .دســتگاهی کوچک و کاربردی که
ظرفیت و قدرت آن امکان تهیه مقدار زیادی پودر
را در زمانی اندک به ما میدهد .بد نیست بدانید
بدنه این دستگاه پالســتیکی است اما دارای دو
تیغه است و قابلیت آسیاب کردن  75گرم قهوه را
در هر بار پر کردن مخزن دارد .این دستگاه از نظر
کاربران خوب ارزیابی شده است.

این دستگاه نیز به سبب سایز جمع و جور خود
مناسب مصارف روزانه و خانگی است  ،دارای توان
مصرفی  200وات ،با بدنه پالستیکی و کاسه و
تیغه از جنس اســتیل ضد زنگ اســت و امکان
آسیاب کردن انواع دانه های قهوه ،زعفران ،ادویه
جات و خشکبار را در سه سایز دارد  .آسیاب برقی
هاردســتون با گنجایش  80گرم مجهز به قفل
ایمنی هم هست و از نظر کاربران خوب ارزیابی
شده است.

آســیاب مولینکس مدل  MC300یکی از ارزان
ترین ســاخته های مولینکس است که بدنه ای
پالستکی و ظاهری فانتزی دارد اما قادر است با
توان  180وات در هر بار استفاده  50گرم قهوه
و انواع و اقسام مواد غذایی و ادویه را آسیاب کند.
این دســتگاه نیز از نظر کاربران معمولی ارزیابی
شده است.

مراقبت پوست ،مو و ناخن
با محصوالت

هیــدرودرم
معصومهجمالی-خوشبختانهاستفاده
از محصوالت مراقبتی و بهداشتی در
سطحجامعهگستردگیبسیارخوبی
دارد و تقریبا همه آحاد جامعه در سطوح
مختلف با این محصوالت آشنایی دارند و
از آن استفاده می کنند .کشور ما در زمینه
تولید این محصوالت نیز پیشرفت بسیار
خوبی داشته و شرکت های مختلف در این
زمینه فعالند .امروز قصد داریم با یکی از
محصوالت شرکت پارس حیان ،یکی از
بزرگ ترین تولید کنندگان محصوالت
مراقبتی  ،آرایشی و بهداشتی آشنا شویم.

تولید ملی
شرکت داروســازی پارس حیان که یکی از بزرگ ترین
تولید کنندگان محصوالت مراقبت شخصی و مراقبت
از پوست ،مو و دندان و محصوالت آرایشی در خاورمیانه
محســوب می شود در سال  61توســط دو دانشمند
سرشناس کشور تاسیس شــده است .این شرکت به
عنوان یکی از بزرگان در حوزه محصوالت آرایشی و
بهداشتی نقش مهمی در بهبود سطح دسترسی به
این محصوالت را برای میلیون ها مصرف کننده در
ایران ،خاورمیانه و آسیای مرکزی عهده دار است.
البراتوار های پارس حیان بــا ارائه بیش از ۴۰۰
محصول متنوع در قالب برندهــای دانتا ،آردن،
فولیکا ،اکســپرتیج ،هرباســنس ،درماســیف،
بایومارین ،سان سیف ،اتوپیا ،سبوما و هیدرودرم
گام بلنــدی در جهت افزایش ســامت جامعه
برداشته است .برند هیدرو درم با زیرمجموعه های
هیدرودرم بیبی ،هیــدرودرم لیدی و هیدرودرم
آقایان یکی از محصوالت این شــرکت است که
امروز به آن می پردازیم.
تولید فراورده های برند هیدرودرم در سال ۱۳۸۶
آغاز شــد و تنوع زیادی در محصــوالت مراقبت از

پوست ،لب ،ناخن و محصوالت ضدآفتاب دارد.این گروه
از محصوالت با داشتن کیفیتی باال رقیب مناسبی برای
محصوالت مشابه خارجی هستند و از نظر شکل بسته
بندی و تنوع محصوالت در ســطح باالیی از استاندارد
قرار دارند .محصوالت هیدرودرم لیدی مخصوص بانوان
باردار و شــیرده و هیدرودرم بیبــی دارای محصوالت
مراقبت از پوست ،مو و بدن برای کودکان و نوزادان است.
هیدرودرم با تنــوع بیش از  30نوع محصول شــامل
مجموعه های تخصصی فراورده های ضدآفتاب ،روشن
کننده ،جوان کننده و ضد پیری ،الیه بردار ،مراقبت از
پوست های خشک
و بســیار خشک،
آنتــی آکنه ،موبر،
محافظــت ازمو،
لب و ناخن است
که هر کــدام از
این مجموعه ها
خود نیــز دارای
سبد محصولی پر
و پیمانی هستند.

شرکت داروسازی
پارس حیان به
عنوان یکی از
بزرگان در حوزه
محصوالت
آرایشی و
بهداشتینقش
مهمی در بهبود
سطحدسترسی
به این محصوالت
را برای میلیون ها
مصرف کننده در
ایران ،خاورمیانه
و آسیای مرکزی
عهده دار است

