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 رفع بوی بد عرق

 چطور از بوی بد عرق خالص بشیم

این سوالیه که خیلی ها باهاش درگیرن و از شما 

 بعنوان یک عطار سوال خواهند کرد.

در حال حاضر در دکان عطاری دو کاال به عنوان رفع 

 کننده بوی بد عرق وجود داره.

 ”.سنگ مرداب“یکی پودر زاج و دیگری 

حاال بریم سراغ بررسی این دو رفع کننده بوی بد 

 عرق.

 رفع بوی عرق با پودر زاج

 پودر زاج رو که میدونید چیه؟

اگر نمیدونید  مقاله زاج چیست  رو  در وبسایت 

 الوفلفل بخونید

مکانیزم عملکرد زاج به این صورت هست که مانع 

 عرق کردن )خروج قطرات عرق( از پوست میشه.

 یعنی عمال صورت مساله کال پاک میشه.
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 نحوه استفاده پودر زاج جهت رفع بوی عرق

کافیه پودر زاج رو بعد از استحمام به زیر بغلتون 

 بمالید.

 اینطوری دیگه زیر بغل عرق نمیکنه.

 حاال بریم سراغ سنگ مرداب

 رفع بوی عرق با سنگ مرداب

سنگ مرداب هم مثل زاج استفاده میشه و باید بعد از 

 حمام به زیر بغل مالیده بشه

برابر( و  ۵.۲سنگ مرداب از پودر زاج گرونتره)تغریبا 

 عملکردش هم واقعا فوق العاده هست.

فقط ی مشکل بزرگ وجود داره و اون هم اینه که 

سنگ مرداب ترکیباتی در خودش داره که ممکنه در 

 دراز مدت اثرات زیانباری داشته باشه.

 لذا استفاده زیادش اصال توصیه نمیشه.

سنگ مرداب گزینه بسیار ایده آلی برای مواقع خاص 

 . هست.…مثل جلسات استخدام، مجلس عروسی و 

 رفع بوی بد عرق
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 نحوه رفع بوی عرق توسط سنگ مرداب

نحوه رفع بوی عرق با سنگ مرداب، متفاوت از 

 عملکرد زاجه.

زاج مانع عرق کردن میشه در حالی که پودر سنگ 

 مرداب مانع تعریق نمیشه.

پودر سنگ مرداب مانع عملکرد باکتری ها در قسمت 

 عرق کرده بدن میشه.

 هست.” سنگ مردار“اسم دیگه سنگ مرداب 

ظاهرا قبال وقتی شخصی فوت میکرد و قرار بود یکی 

دو روز به هر دلیلی جسد نگهداری بشه،از پودر سنگ 

مرداب یا پودر سنگ مردار روی جسد می پاشیدن تا 

 مانع فعالیت باکتری ها بشن و جسد بو نگیره !!

 

 چقدر پودر سنگ مرداب استفاده کنم؟

میزان استفاده از پودر سنگ مرداب به اندازه سطح اثر 

 دو انگشت شماست!

 یعنی فرض کنید میخوایین سندی رو انگشت بزنید.
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از حموم که در اومدین تا دستتون خیسه، سر دو تا 

انگشتتون رو بزنید توو پودر سنگ مرداب و به زیر 

 بغلتون بمالید.

یادتون باشه پودر سنگ مرداب و زاج هیچ کدومشون 

 رنگ نمیدن و لباسهای شما رو بد رنگ نخواهند کرد.
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چیزی که خواندید  قسمت آغازین فصل پنجم کتاب  

 صفر تا صد کسب و کار عطاری بود.

 بنده در این کتاب سعی کرده ام نکات مهم و اساسی

که هر مدیر دکان عطاری باید بداند را توضیح دهم.   

خواننده در این کتاب همسفر من خواهد بود و 

ساله مرا که در طول این مدت بهای  7تجربیات 

 گزافی را برایش پرداخته ام مطالعه خواهد کرد.

آنچه در این کتاب به آن می پردازم، خواص ادویه  

جات و گیاهان دارویی نیست، بلکه نکات،آموزشها و 

ترفندهای مدیریت مسائل مربوط به خرید، فروش و 

شیوه برخورد با چالش هاییست که هر دکاندار 

 باالخص مدیر یک عطاری با آن برخورد خواهد کرد.

خواننده گام به گام با مشکالت و دشواری های این 

کسب و کار سودآور آشنا میشود و روشهای چیرگی بر 

 آنها را می آموزد.

در کتاب صفر تا صد کسب و کار عطاری، خواهید دید  

که چطور می توان از بروز مشکالت دشواری اعم از  

ورشکستگی،تیرگی روابط با دوستان و 

نزدیکان،مشکالت مرتبط با شراکت، به هم ریختگی 

 حسابها و ..... جلوگیری نمود.

همچنین مطالب مهمی را در مورد نحوه انتخاب محل 
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فروشگاه، ویژگی های اثاثه مناسب ، اقالم زود 

فروش و کند فروش ،برندهای معتبر محصوالت 

 و ....خواهید آموخت.

 

 من امیر کریمی هستم

دارای مدرک کارشناسی در رشته مدیریت بازاریابی 

 با گرایش تبلیغات تجاری.

تجربیات و ترفندهای “ الوفلفل”من در وب سایت  

مدیریت کسب و کار عطاری را با عالقمندان این حرفه 

 پول ساز در میان می گذارم.

 آدرس وب سایت:

  HTTP://ALOFELFEL.IR 

 اینستاگرام:

INSTAGRAM.COM/ALOFEFEL.IR 

 تلگرام:

T.ME/ALOFELFEL 
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