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في بعض األحيان نحب 
أشخاصاً من دون معرفة 

السبب لنكتشف بعد ذلك 
أننا نحبهم بسبب رائحة 

.عطرهم
هل تعتبرين نفسك من 

عاشقات العطور؟ هل 
تطبقين العطر بشكل 
يومي؟ جمعنا لك دليالً 

شامالً للعطور يتضمن 
حقائق متنوعة ومعلومات 
.قيمة عن العطور وأنواعها
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عندما تمرين بيوم سيء ما 
عليك سوى تطبيق قليل من 

العطر، فمن شأن رائحة 
العطر أن تغير مزاجك بالكامل 

فمكونات العطور تؤثر على 
مزاج اإلنسان، ننصحك باللجوء 

إلى رائحة الالفندر الذي 
سيجعلك تشعرين 

.باالسترخاء
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يرتبط العطر ارتباطاً وثيقاً
مع منطقة الذكريات 

والمشاعر الموجودة في 
ك الدماغ، وبالتالي عند تطبيق

عطراً ما سيأخذك برحلة من 
الذكريات القديمة، وهذا ما 
يفسر تعلقنا برائحة معينة
فقد تكون مرتبطة بمراحل 

.مميزة من حياتنا
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تختار كل سيدة عطراً فريداً 
يناسب شخصيتها وذوقها، 

تميل بعض السيدات لروائح 
العطور الواضحة بينما تفضل 

أخريات مزيجاً من العطور 
المتناسقة، ستجدين في هذا 

الدليل أنواع العطور المختلفة 
لتختاري منها ما يالئم ذوقك 

.وما يناسبك
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يعكس العطر شخصيتك 
وعواطفك ويعبر عن روحك 

وبالتالي يجعلك أكثر جماالً، 
لذلك ننصحك اختيار رائحة 

.عطرك بتأن
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لكجمعنا لك معلومات كافية ستساعدك في اختيار عطر مناسب 



Page 9



إذا كانت شخصيتك جريئة 

فننصحك بالعطور المنعشة 

والزهرية أما إذا كنت من النساء 

الغامضات فالعطور الشرقية هي 

whiteخيارك األنسب مثل عطر

ELIE SAAB Le Parfum in
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أما إذا كنت عاطفية فننصحك 

Cacharel Noaبعطور البودرة مثل 

بالنسبة للشخصية المتفائلة

مثلفتالئمها العطور الزهرية 

Miss Dior Rose N'Roses Eau de 

Toilette



ر بما كما هو الحال بالنسبة للمالبس، عليك اختيار أنواع العطو

والتة يناسب الفصول المختلفة، العطور المميزة بروائح الشوك

 Versace Crystalوالعسل والفواكة مثالية لفصل الخريف مثل 

Noir painters 
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بع أما عطور البودرة المنعشة فإنها مثالية لفصل الشتاء، وبالط

ب روائح األزهار تصنف لفصل الربيع، والعطور المنعشة من نصي

إنه عطر مثالي ، Chance Eau Tendreفصل الصيف مثل عطر 

.للصيف فهو عبارة عن خليط من الجريب فروت والياسمين
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في الفترة النهارية ننصحك تطبيق

 COCOعطر العطور الخفيفة مثل 

MADEMOISELLE  يمتاز الذيمن شانيل

، بنفحاته الشرقية المفعمة باألنوثة

يحتوي هذا العطر نبضات من البرتقال

ول والياسمين والورد ولمسات من البتش

.  ونجيل الهند

فلورا جورجوس كما يمكنك اختيار عطر 

الذي يمتاز بعبيره الزهريGucciغردينيا من 

ر المبهج ويتضمن زهرة الغاردينيا وشذا زه

.لوالكمثرى ولمسات من السكر البني الح

عطراً أما في فترة المساء فننصحك تطبيق

م يضفي مزيداً من األناقة إلطاللتك ويدو

L’eauلفترة أطول مثل عطر  D’issey city 

blossom limited  مع فستان المثالي

 Lady million Eau My goldأو سهرة فاخر

ية العطر الفاكهي المثالي لإلطاللة العصر

.كما أنه منعش للغاية



من تؤثر فئة الدم المميزة للشخص مع الروائح التي يعتمدها، و

الً خالل معرفة فئة دمك يمكنك اختيار العطر المناسب لها، مث

ننصحك بانتقاء العطور التي تتضمن ABإذا كانت فئة دمك 

خصيتك الزهور ونكهة الفانيليا والشاي األخضر التي ستعكس ش

Hugo Woman by Hugo Bossالمتفائلة، مثل عطر 
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فتناسبك العطور الخفيفة التي تشعركAأما إذا كانت فئة دمك 

Hermesمن calecheباالنتعاش مثل عطر 



فأفضل العطور لك هي العطور الطبيعية Bوإذا كانت فئة دمك 

الغنية بالمكونات التي تساعد على االسترخاء مثل

Allure by Chanelعطر 
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ة فتناسبك العطور الكالسيكية القويBفي حال كنت من فئة الدم 

Fleur Muscالتي تحتوي العود والعنبر مثل  by Narciso Rodríguez
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هل سمعت من قبل بالعطور الصلبة؟ هل من الممكن أن 

ي تستخدمينها في المستقبل؟ سنعرفك عليها وعن األسباب الت

ور ستجعلك تختارينها، في البداية من الواضح من اسمها أن هذه العط

تاً أطول، ال تتبخر فقوامها الكريمي يساعد في تثبيت رائحتها لتدوم وق

ا مع على عكس العطور السائلة التي تتبخر بعد رشّها وتخف رائحته

وتر، وما مرور الوقت، كما أنها مثالية لتهدئة الحواس وتخفيف القلق والت

قت يميز العطور الصلبة عدم وجود الماء في تركيبتها لذلك تدوم لو

اف أطول بفضل تطبيقها مباشرة على الجلد، كما أنها ال تسبب جف

نات البشرة لعدم احتوائها على أي مواد قاسية بل يتم صنعها من مكو

.طبيعية كزبدة الشيا والزيوت األساسية التي ترطب البشرة
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صمدت هذه العطور أمام 

الزمن وظلت من أشهر 

العطورات على مر العصور 

ل فاكتسبت بذلك لقب أفض

 Chanel No. 5: العطور وهي

الذي كانت تستخدمه مارلين

مونرو ويدخل في تركيبه 

السوسن والياسمين وجذر 

ي البنفسج والورد وزنبق الواد

فحاتلنوالليمون وغيرها من ا

الجذابة
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 Poison byالعطر الثاني هو 

Christian Dior  يتضمن

زهور غريبة وفاكهة الجنة مع

توت العليق والخشب 

يا االستوائي والعنبر والكاس

والكشمش األسود
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L’Airأما العطر الثالث  du 

Temps by Nina Ricci

يجسد هذا العطر الهدوء 

والسالم والفرح
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 Opium byكما يوجد عطر 

Yves Saint Laurent تعتبر

رائحة هذا العطر متينة إذ 

يمكنك الشعور بها في 

في صباح اليوم التالي، يدخل

تركيبه الخشب العطري 

ية الحلو والبخور وتوليفة غن

من الزهور مثل الورد 

والقرنفل وزنبق الوادي 

والياسمين والسوسن 

.وغيرها من الزهور
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 Youthالعطر األخير هو 

Dew by Estee Lauder   وهو

عطر زهرة العنبر مثالي 

للمرأة الواثقة من نفسها،

يتخلله نفحات من الورد 

ولياسمين واألوركيد 

والقرنفل العطري والبخور 

وخشب الصندل وغيرها من 

.اللمسات المميزة
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هل تعلمين أن رائحة العطر نفسها تختلف عند تطبيقها من شخص إلى آخر إذ تمتزج 
.الرائحة مع رائحة جسمك الطبيعية لتنتج رائحة جديدة فريدة من نوعها
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كشفت اإلحصاءات أن العطور الرجالية تُستخدم من قبل النساء والرجال وذلك بسبب 
.تركيبة بعض العطور الرجالية التي ال تظهر فرقاً بين الروائح الرجالية واألنثوية
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ة تطبيق العطر على المعصم من أكبر األخطاء الشائعة، حيث تسبب هذه الحركة خلالً بتركيب
العطر وبالتالي ال يدوم أثره لوقت طويل
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ي ننصحك بتطبيق العطر على الشعر فإنه يحتفظ بالرائحة لوقت أطول، لكن ال تطبقيه مباشرة عليه ك
.ال يصبح جافاً، رشي قليالً من العطر على فرشاة الشعر وسرحي شعرك بها



Page 27

تمتاز بعض الروائح بلمسات سحرية تجذب الرجل مثل الالفندر وخشب الصندل والمسك 
.والفانيال والقرفة والبرتقال
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من المعروف عن البشرة الدهنية أنها تحتفظ بروائح العطر فترة أطول، لذلك يمكنك مسح 
.قليل من الفازلين على بشرتك قبل رش العطر عليها
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.يتحلل العطر عند تعرضه للضوء والحرارة لذلك للحفاظ عليه ننصحك بوضعه في أماكن باردة كالثالجة
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من أجهزة االستشعار % 50تستطيع النساء تمييز الروائح أكثر من الرجال، إذ يحتوي دماغ األنثى على 
.المخصصة لحاسة الشم
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من األخطاء الشائعة أن األنف هو الذي يتعرف على الروائح بينما في الحقيقة الدماغ هو الذي يتعرف 
.عليها
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عند شرائك عطر ما لن تستفيدي من استنشاق مجموعة من الروائح فلن يميز دماغك الرائحة بعد العطر 
عد الثالث، إذ يستطيع الدماغ التفريق بين الروائح في أول ثالث محاوالت فقط، يمكنه التفريق بين الروائح ب

.استنشاقه الهواء الطلق أو حبوب البن
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ما يخيل لنا أن رائحة العطر تختفي بعد فترة من رشه، لكن الحقيقة أن الرائحة موجودة لكن الدماغ يشعر 
.بالملل ويعتبرها مثير غير مهم وبالتالي ال نشعر بها



Page 34

المكان المثالي لتطبيق العطر هو وراء األذن، حيث 
يمتزج مع رائحة شعرك وعندما تمررين أصابعك 

.بين خصالت شعرك ستفوح رائحته العذبة
.جددي عطرك خالل اليوم لتحافظي على رائحته
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سننصحك باألماكن المثالية لتطبيق العطر، وهي على الرقبة فإن نبض هذه المنطقة قوي ويبث العطر أسرع في 
الجو، كما يمكنك تطبيقه داخل الكوعين فهي منطقة آمنة لدوام رائحة العطر، أو على المعصمين كذلك تمتاز هذه 
.المنطقة بنبض قوي، المكان األخير خلف الركبتين، يعمل هذا المكان على إعادة بث الرائحة عند ارتفاع حرارة جسمك
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.ال ترجّي الزجاجة قبل استخدامها
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.ال تمزجي العطور مع بعضها بشكل عشوائي، بل تأكدي من تناسق مكوناتها قبل ذلك



يرجى زيارة
www.layalinaprivee.com

لتنزيل دليل آخر


