
نقد و بررسی عطر

ــرل کارولینا هررا گودگـ

کاکائویی! شیرین و گرم... مناسب فصل های سرد عطر مجلسی زنانه
ــی  ــر زمان ــن عط ــرای ای ــل ماج ــا اص ... ام
ــکا و  ــٔه تون ــب دان ــوی غال ــه ... ب ــت ک اس
کاکائــو ... بــا پخــش بویــی مناســب در بــدِن 

شــما پدیــدار می شــود.

بــرای  دنبــال عطــری  بــه  اگــر  پــس   ...
اســتفاده در هــوای ســرِد زمســتان یــا پاییــز 
ــن  ــی از فوق العاده تری ــرل یک ــتید، گودگ هس

ــت. ــرای شماس ــنهادها ب پیش

ــٔه  ــِی شیش ــر و طراح ــه از ظاه ــور ک همان ط
ایــن عطــر بــه شــکِل کفــِش پاشــنه بلند 
ــری  ــرل عط ــد، گودگ ــه برمی آی ــِی زنان مجلس

ــت... ــر اس ــی و فاخ مجلس

عطر مناسب لباس خودت را به تن کن!

فروشگاه اینترنتی عطرپیچ؛ بررسی و خرید آنالین انواع عطر و ادکلن اصل
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فروشگاه اینترنتی عطرپیچ با بیش از 30 سال سابقه…

متأســفانه چنــد وقتــی اســت کــه خریــد 
ــا  ــران ب ــن در ای ــر و ادوکل ــروش عط و ف
مشــکالت بســیاری ســردر گریبــان اســت. 
مشــکالت دالری و واردات ادوکلن هــای 
و  متقلبــان  بــرای  را  عرصــه  اصــل، 
بــازاِر  ایــن  از  سوءاســتفاده کنندگان 
ــازار  ــفانه ب ــته. متأس ــاز گذاش ــود ب پرس
ادوکلن هــای تقلبــی و عطرهــای کــم 
ــیار داغ  ــر بس ــیمیایِی مض ــت و ش کیفی
ــر  ــردن عط ــدا ک ــرف پی ــت و از آن ط اس
و ادوکلــن اصلــی و باکیفیــت کاری بــس 

ــده. ــکل ش مش

ــا  ــردم ب ــر م ــه بیش ت ــری ک مشــکل دیگ
ــات  آن مواجــه هســتند، نداشــتن اطالع
کافــی از عطــری کــه می خواهنــد بخرنــد 
اســت. شــاید برخــی عطربــاز باشــند و یــا 
خیلی هــا باشــند کــه از بــوی عطــری کــه 
می خواهنــد بخرنــد اطالعاتــی دارنــد، 
امــا تجربــه بــه مــا نشــان داده که بیشــتر 
خریــداران عطــر و ادوکلــن، تجربــه کافــی 
ــرای  ــک عطــر مناســب ب ــد ی ــرای خری ب
خــود را ندارنــد و بیشــتر اوقــات عطــری 
ــًا  ــند و واقع ــد، نمی شناس ــه می خرن را ک
نمی داننــد ایــن عطــر چــه بــوی پایــه ای 
دارد و بــرای چــه زمان هــا و مکان هایــی 

مناســب اســت.

واقعــًا بــا دیــدن ایــن مشــکالت مجــاب 
ــم  ــاال بزنی ــتین ها را ب ــه آس ــده ایم ک ش
ــت  ــوای باکیفی ــد محت ــال تولی ــه دنب و ب
ــا عطــر و  ــردم ب ــوم م ــرای آشــنایی عم ب
ــد،  ــد بخرن ــه می خواهن ــی ک ادوکلن های

باشــیم.

بــه امیــد روزهــای خــوش و بــدون 
کاله بــرداری در بــازار عطــر و ادوکلــن 
طــرف  از  آگاهانــه  انتخاب هایــی  و 

خریــداران.

ــر  ــی عط ــما، بررس ــش روی ش ــن پی مت
زنانــٔه ساختارشــکن و مجلســی گودگــرل 
اســت کــه در ســال 2016 برنــد آمریکایــی 
ــرده اســت. ــه ک ــا هــررا آن را ارائ کارولین

بــه شــما ایــن اطمینــان را می دهیــم کــه 
ــی  ــا تمام ــم ت ــعی مان را کرده ای ــٔه س هم
هــر آنچــه در مــورد ایــن عطــر الزم داریــد 
را در ایــن مقالــٔه تخصصــی بــه دســتتان 

نیم. برسا
ــا  ــه م ــان را ب ــه وقتت ــکر از این ک ــا تش ب

ــد. داده ای

مدیر وب سایت عطرپیچ.
احسان سیوانی

گودگـرل بررسی عطر 
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سـرمقاله خالصه فهرست



   گودگــرل کــه بــه کفــش پاشــنه بلند بیــن ایرانی هــا معــروف 
ــه فوق العــاده اســت کــه طراحــی و  هســت، یــک عطــر زنان
دیزایــن بی نظیــر شیشــه اش بــه آن ظاهــری کامــاًل مــدرن و 

الک چــری بخشــیده.

  کارولینــا هــررا 1 بــا طراحــی 
ایــن عطــر کفــش پاشــنه بلند 
ــاختن  ــام و س ــال اله ــه دنب ب
کاراکتــر یــک زن با شــخصیت 
دوگانــه اســت کــه بــا ظاهری 
و  سرکشــی  پــِی  در  آرام، 
ــلوغ و  ــزرگ، ش ــهر ب ــح ش فت
جنجالــی نیویــورک بــا همــان 

ــت. ــعار اس ش

ســخن هــررا بائــز _دختــر 
ــن  ــر ای ــررا و مدی ــا ه کارولین
برنــد_ بعــد از رونمایــی از این 
عطــر شــیک نشــان دهندٔه 
همیــن موضــوع اســت. او 

می گویــد:
ــا  ــادرم _کارولین ــٔه م ــه گفت »ب
هــررا_ خانم هــا بایــد مرمــوز 
پرانــرژی و شــاد باشــند و 
یــک  از  بدتــر  هیچ چیــز 

ــت...« ــاز نیس ــاِب ب کت

ــد  ــا هــررا و برن ــم کارولین خان
ــر رو در  ــن عط ــش ای معروف

ــعار ــا ش ــپتامبر 2016 ب س
 It's so good to be bad  
ــک ظاهــر بســیار شــیک  و ی
و کامــاًل مجلســی روانــه بــازار 

کــرد.

ــل از  ــال قب ــک س ــًا ی  تقریب
بیــرون آمــدن ایــن عطــر، 
ــه  ــررا ب ــا ه ــی کارولین کمپان
ــک  ــدٔه ی ــتری هایش وع مش
عطــر خالقانــه و اعتیــادآور 
بعدهــا  کــه  بــود  داده  را 
داد  نشــان  نظرســنجی ها 
ــن  ــن ای ــر مخاطبی ــه از نظ ک
کمپانــی کامــاًل بــه وعــدٔه 
خــودش عمــل کــرده اســت.

تهیه شده در تیم تبلیغات، فروش و بازاریابی عطرپیچ

1 .carolina herrera

گودگـرل عطر  گودگـرلبررسی  بررسی عطر 
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 معرفــــی عطــــر معرفــــی عطــــر



ــهور  ــاز مش ــر س ــل ذکاوت عط ــرل حاص ــررا گودگ ــا ه کارولین
انگلیســی تبار لوئیــس ِترِنــر )Luise Turner( اســت.

ِنــر ِتر ئیــز  لو
L U I S E  T U R N E R

     لوییــس ِترِنــر با حس بویایی 
ــای  ــی از بینی ه ــاده یک فوق الع
ــار  ــا را در اختی شــگفت انگیز دنی
دارد و عطرهــای معــروف زیادی 
ــاز  ــر س ــای عط ــرای کمپانی ه ب

مشــهور ســاخته است.

و  عطــر ســاز  عنــوان  بــه  او 
مشــهور  افــراد  بــه  مشــاور، 
جهانــِی  مــِد  برندهــای  و 
مطرحــی چــون کلــــو1، دیـــور2، 
ــو4،  ــکادا3، فــراگـامــــ اســــ
ــز  ــارد5، گوچــی6، جنیفرلوپ فرگون
7، نیـناریچـــی8، دیــود بکهـام 

ــری  ــی10، تیــ ــو کاوالـ 9، روبرتــ

موگِلــــر11 و تروســاردی12 دانــِش 
ویــژٔه خــود را ارائــه داد.

او در ابتــدا عاشــق پزشــکی و 
ــد  ــی بع ــود، ول ــی ب زمین شناس
از مدتــی کــه بــه عنــوان کارآموز 
 Quest فرانســوی  کمپانــی  در 
ــه  ــد، متوج ــه کار ش ــغول ب مش
ایــن شــد کــه احســاس عمیــق 
بوهــا او را صــدا می زنــد، پــس 
ــا  ــرد ت ــال ک ــازی را دنب عطرس
در ســال 1996 بــه تیــم عطــر 
حرفــه ای  و  برتــر  ســازهای 
ــت  ــاز کوئس ــر س ــی عط کمپان
 Quest’s Fine Fragrance(
پاریــس   )Perfumer Team

ــدد.  بپیون

ــر  ــس ِترِن ــر لویی ــال حاض در ح
در کمپانــی سوئیســی جیــوادان 
اســت.  کار  بــه  مشــغول 
بزرگ تریــن  از  کمپانــی  ایــن 
شــرکت های عطــر و اســانس 
از  یکــی  و  دنیاســت  ســاز 
البراتوارهــای  بزرگ تریــن 
ــا را در  ــر در دنی ــی عط تخصص

دارد. اختیــار 

1 .Chloe
2 .Dior
3 .Escada

4 .Ferragamo
5 .Fragonard
6 .Gucci

7 .Jennifer Lopez
8 .Nina Ricci
9 .David Beckham

10 .Roberto Cavalli
11 .Thierry Mugler
12 .Trussardi
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ز ســـا زعطـــــر ســـا عطـــــر



این عطر درعین حال که شیرین، تند و گرم هست و انرژی، شوق و ذوق یک دختر پر جنب و 
جوش را به رخ می کشد، با آکوردهای گلی و شرقی خود لطافت و ظرافت مالیم زنانه را نیز 

تداعی می کند.

شاید بتوان گفت از آکوردهای صمغی )بالزامیک( برای باال بردن ماندگاری در این عطر 
استفاده شده و آکوردهای آروماتیک پخش بوی قابل قبولی به رایحٔه آن داده است.

عطر ساز باهوش این ادوپرفیوم با ترکیب گل های سفید و نت های قهوه و کاکائویی یک تضاد 
شخصیتی بین روشن و تاریک در مشام طرفداراِن خود، ساخته است.

رایحــــــه رایحــــــهنـــوع  نـــوع 

گودگـرل عطر  گودگـرلبررسی  بررسی عطر 

عطرپیچ9 8 عطرپیچ
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ــای  ــه نت ه ــت ک ــیرین اس ــد و ش ــه، تن ــری زنان ــرل عط گودگ
ادویــه ای، ُگلــی، صمغــی و معطــر را یکجــا دارد و ترکیــب خــاص 

ــه داده. ــود ارائ ــوع خ ــرد را در ن و منحصر به ف

ــوِی خــاِص قهــوه و کاکائــو  ــار هــم قــراردادن ب ــا کن عطرســاز ب
هــم راه بــا گل مریــم و یــاس رازقــی، در عطرســازی نوعــی 
ــورد اســتقبال بســیاری از خانم هــای  ــه م ــرد ک ساختارشــکنی ک

عطربــاز جهــان قرار گرفــت.

رایحــــــه ر  رایحــــــهســاختا ر  ســاختا
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    بــه محــض اســپری ایــن عطــر روی پوســت، بــوِی خــوِش تنــد و شــیرین 
و متحیرکننــدٔه بــادام و قهــوه بــه مشــام می رســد. 

   در همیــن الیــه، یــک الیــٔه کمرنــِگ زیریــن هــم وجــود دارد تــا بــا ایــن شــیرینِی خــوش، 
ترشــی بســیار ملیحــی کــه از ترنــج )برگامــوت( و لیمــو گرفته شــده بــه مخاطــب ارائــه دهــد. 

   پــس در ُنــت آغازیــن، ایــن عطــر در عیــن این کــه شــیرین و تنــد هســت، ولــی تــه بــوی 
بســیار ضعیِف تــرش خوشــی بــا خــود بــه میــان مــی آورد.

عطرپیچ15 14 عطرپیچ



   بــا گذشــت 15 الــی 20 دقیقــه، نت هــای میانــی بــا بوهــای ُگلــی پدیــدار 
می شــوند. 

   بــوِی شــیریِن گِل مریــم و یــاِس رازقــی و شــکوفٔه پرتقــال و رایحــٔه مالیــِم ُرز ُبلغــاری و زنبــِق 
ــه ارمغــان  ــرای مخاطــب ب ــوی فوق العــاده، 30 دقیقــه ای شــگفت انگیز رو ب ــا پخــش ب زرد ب

می آورد.
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   بعــد از گــذر از ســاعت اولیــه، بــوِی شــیریِن کاکائــو، دانــٔه تونــکا، وانیــل و مشــک همــراه 
ــدر و  ــدل، س ــِی صن ــای چوب ــا نت ه ــه ب ــوخته ک ــاداِم س ــن و ب ــِم دارچی ــٔه مالی ــه مای ــا ت ب
کشــمیر مخلــوط شــده کــه تــه مایــٔه صمغــِی کهربــا )عنبــر( ماننــد و رایحــٔه ســبز و بســیار 
ــان ســهِم  ــن می ــه مشــام می رســد. در ای ــی آورد، ب ــار خــود م ــی را هــم در کن ــِم پاچول مالی

ــد. ــر می رس ــه نظ ــه ب ــر از بقی ــن بیش ت ــی دارچی ــکا و کم ــٔه تون ــو، دان ــوی کاکائ ب

   امــا مهم تریــن قضیــه در مــورد الیــٔه بویایــی پایــٔه ایــن عطــر ایــن اســت کــه بــوِی شــیرین 
و معطــِر ایــن ُنت هــا، تنــدی خاصــی را بــرای گودگــرل بــه ارمغــان مــی آورد کــه بــه خاطــر 

همیــن تنــدی، پخــش بــو و مانــدگاری باالیــی بــه عطــر بخشــیده شــده اســت.
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ــرای فصــول ســرد از ایــن  ــد ایــن عطــر، یــک رایحــه مناســب ب    بــوی شــیرین، گــرم و تن
ــت. ــاخته اس ــنه بلند س ــش پاش کف

   پــس اگــر بــه دنبــال عطــری بــرای اســتفاده در هــوای ســرِد زمســتان یــا پاییــز هســتید، 
ــت. ــرای شماس ــنهادها ب ــن پیش ــی از فوق العاده تری ــرل یک ــررا گودگ ــا ه کارولین

کارولیناهررا گودگرل عطر زنانه زمستانه و پاییزی

ــر فصل عطـــرفصل عطـ
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               v

        گودگرل
عطری عاشقانه و دوست داشتنی

ــی و  ــراه طراح ــه هم ــر، ب ــن عط ــکنانٔه ای ــاختار هنجارش ــاص و س ــٔه خ    رایح
ــی خاصــی را  ــر، گرم ــن عط ــِر شیشــٔه ای ــرد در ظاه ــن بســیار منحصربه ف دیزای
بــه طرفــداران بــه ارمغــان آورده و بــرای همیــن طبــق نظرســنجی ها ایــن عطــر 
رضایــت مشــتریان رو بــه یــدک می کشــد و از نظــر آن هــا بــه عنــوان عطــری 

ــت. ــده اس ــقانه معرفی ش عاش

نه، دوست داشــتنی  نه، دوست داشــتنی عاشــقا عاشــقا
)محبوبیــت()محبوبیــت(



گودگرلگودگرل
عطریعطری

کاماًلکاماًل  زنانهزنانه

ــیت عطر ــیت عطرجنس جنس

   طبــق نظرســنجی ها رایحــٔه ایــن عطــر زیــاد بــرای آقایــان 
ــا هــررا عطــر  ــی کارولین ــه کمپان پیشــنهاد نمی شــود، چراک
»َبــد بــوی« از همیــن خانــواده را بــه تازگــی منتشــر کــرده 
و در طراحــی عطــر گودگــرل انحصــار ایــن عطــر بــه بانــوان 
ــه در  ــوِی مردان ــد ب ــا ب ــری ب ــوادٔه عط ــکیل خان ــرای تش ب

ــود. ــده ب ــر گرفته ش نظ

ــِن  ــرل در عی ــررا گودگ ــا ه ــرد کارولین ــوِی منحصربه ف    ب
ــا  ــی را ب ــت خاص ــت و ظراف ــودن، لطاف ــد ب ــیرین و تن ش
ــاًل  ــی کام ــه خــودِی خــود بوی ــا ب ــراه دارد ت ــه هم خــود ب
دخترانــه - زنانــٔه بســیار جــذاب در ایــن عطــر پدیــدار شــود.

ــال یــک عطــر مــدرن و شــیک زنانــه     پــس اگــر بــه دنب
بــرای یــک مجلــس یــا مهمانی هســتید کــه بــوِی متفاوت، 
ــرل  ــررا گودگ ــا ه ــد، کارولین ــته باش ــی داش ــد و خاص جدی

ــرای شــما تلقــی خواهــد شــد. ــر ب یــک انتخــاب بی نظی

گودگـرل عطر  گودگـرلبررسی  بررسی عطر 
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ســـن و سال مناسب استفاده عطرســـن و سال مناسب استفاده عطر

   کارولینــا هــررا گودگــرل بــه خاطــر تنــد بــودن بــرای الیــٔه ســنی 
ــِف  ــه مایه هــاِی لطی ــه خاطــر ت نوجــوان، جــوان و میان ســال و ب
گل هــای ســفید و شــرقی بــرای ســن های باالتــر مناســب خواهــد 
بــود. بــرای همیــن مســئله هــم هســت کــه طبــق نظرســنجی ها، 
ــود از  ــت خ ــا، رضای ــنِی خانم ه ــای س ــا و گروه ه ــوم طیف ه عم

ایــن عطــر را بــه معــرض دیــد کشــانده اند.

ــر را  ــن عط ــا ای ــه در دنی ــن ک ــن س ــار پرمخاطب تری ــق آم    طب
خریــداری کرده انــد، خانم هــای 27 الــی 34 ســاله اســت.
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   گودگــرل بــه خاطــِر تنــد بــودن و اســتفاده از نت هایی چون 
مشــک و کهربــا و چــوب صــدر کــه درصــِد فــرارِی بســیار کمی 
دارنــد، مانــدگارِی خوبــی را بــه مخاطبینــش ارائــه می دهــد 
ــن  ــر ای ــا ب ــان دنی ــدٔه عطرشناس ــنجی ها عم ــق نظرس و طب
باورنــد کــه کارولینــا هــررا گودگــرل عطــری بــا مانــدگاری بــاال 

. ست ا

ماندگاریماندگاری
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ــون  ــی چ ــم و ادویه های ــون مری ــی چ ــتفاده از گل های    اس
دارچیــن در ایــن عطــر باعــث شــده کــه پخــش بــوی 
قابِل مالحظــه ای در آن بــه وجــود آیــد و افــرادی کــه در 
کنارتــان نشســته اند، بــوی ملیــح و شــیرین آن را بــه خوبــی 

ــد. ــذت ببرن ــند و ل ــام بچش ــه مش ب

ــی  ــایت های معروف ــه در س ــنجی های انجام گرفت    در نظرس
ــی را  ــره قبول ــرل نم ــا هــررا گودگ ــکا 1 ، کارولین چــون فرگرانتی
ــو از مخاطــب گرفتــه و اکثــر رأی دهنــدگان  از نظــر پخــش ب
بــر ایــن باورنــد کــه ایــن عطــر، پخــش بــوِی مناســب بــرای 
ــن مــورد  ــی در ای ــه همــراه دارد و جــاِی هیــچ نگران خــود ب

بــرای خریــداران نیســت.

پخش بوپخش بو

1 .https://www.fragrantica.com
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ــِش  ــه شــکِل کف ــن عطــر ب ــه از ظاهــر و طراحــِی شیشــٔه ای    همان طــور ک
ــر  ــی و فاخ ــری مجلس ــرل عط ــد، گودگ ــه برمی آی ــِی زنان ــنه بلند مجلس پاش
اســت؛ پــس اگــر دنبــال عطــری مناســب بــرای مهمانــی یــا مجلــس خــاص 
ــرای ایــن مجلــس آمــاده کرده ایــد هســتید، اســم  ــا لبــاس خاصــی کــه ب ی

ــا هــررا گودگــرل را از ذهنتــان فرامــوش نکنیــد. کارولین
 

   ایــن عطــر مناســب هــر مجلــس زنانــه اســت امــا اگــر دنبــاِل یــک ســِت 
عالــی در کنــار ایــن عطــر هســتید، مــا بــراِی لبــاِس مجلســی تان یــک ســِت 
ــان  ــده را برایت ــی آذین ش ــای طالی ــا مکمل ه ــه ب ــرمه ای ک ــا س ــکی ی مش

ــم. ــنهاد می کنی پیش

پخش بوپخش بو
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   بــه نظــر بســیاری از متخصصــان گودگــرل رکــورد فــروش عطــر و ادوکلــن 
ــق نظرســنجی  ــه طب ــن هــم هســت ک ــرای همی ــکا را شــکانده؛ ب ــازار آمری ب
فرگرانتیــکا ایــن عطــر نمــره قبولــی 3.75 از 5 )رضایــت 75% خریــداران( را در 

افتخــارات خــود ثبــت کــرده.

نمره )ارزش نسبت به قیمت(نمره )ارزش نسبت به قیمت(
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 ،Carolina Herrera Good Girl - اســانس کارولینا هــررا گودگــرل   
اولیــن بــار در ســپتامبر ســال 2016 میــالدی بــه بــازار عرضــه شــد. 
ایــن عطــِر انقالبــی کــه توســط، لوئیــز ترنــر، یکــی از اســاتید بــزرگ 
عطرســازی جهــان _َمســتر پرفیومــرز_ بــرای برنــد بســیار مشــهور 
ــا  ــا هــررا، تولیدشــده اســت؛ داراِی رایحــه ای ب ــوب کارولین و محب
طبــِع گــرم و شــرقی اســت کــه بــا بــه کار بــردن بســیاری از مــواد 
ــگاِه  ــی، توانســته جای ــٔه خانم هــای ایران ــه روحی ــک ب معطــِر نزدی
فوق العــاده ای نه تنهــا در کشــور مــا، بلکــه در اقصــی نقــاط جهــان 

بــه دســت آورد.

   ویژگی های اسانس:
   گودگــرل عطــر خوش نــام برند کارولینا هــررا، یکی از خوشــبوترین 
رایحه هــای مناســب بــرای فصــل زمســتان و روزهــای ســرد پاییــز 

بــرای خانم هــا اســت.
   در نــگاه اول، دیــدِن شــکل و ظاهــر الکچــری و زیبــای ادوکلــن 
ــه  ــه ب ــرل - Carolina Herrera Good Girl ک ــررا گودگ ــا ه کارولین
ــر  ــت، ه ــده اس ــه، طراحی ش ــنه بلنِد زنان ــِش پاش ــک کف ــکل ی ش
خانمــی را گرفتــار زیبایــی خــود می کنــد. امــا ایــن عطــر بــا داشــتن 
ــر  ــٔه عط ــز شیش ــوغ آمی ــی نب ــت کمی از طراح ــه دس ــه ای ک رایح

ــد. ــدارد، شــما را هــر چــه بیشــتر عاشــق خــود می کن ن

   نت آغازین:
   بــه محــض اســپری ایــن عطــر 15 دقیقــه تــا حداکثر نیم ســاعتی، 
مســحور بــوی شــیرین بــادام و قهــوه کــه بــه بقیــٔه ُنت هــا غالــب 

شــده اند، خواهیــد شــد.

   نت میانی:
   بعــد از استشــمام بــوی تنــد و شــیریِن الیــٔه اولیــٔه ایــن عطــر، 
نوبــِت یــک شــیرینی شــرقی و گلــِی مالیــم و کامــاًل زنانــه اســت. 
پــس نیــم ســاعت بعــدی نوبــِت نت هــای غالبــی چــون بــوی گِل 

مریــم و یاســمین اســت.

   نت پایه:
ــًا یــک     امــا اصــل ماجــرای ایــن عطــر زمانــی اســت کــه تقریب
ســاعت از اســتفادٔه آن می گــذرد. بــوی غالــب دانــٔه تونــکا و کاکائو 
کــه شــیرینِی اعتیــادآوری دارنــد، بــا پخــش بویــی مناســب در بدِن 
شــما پدیــدار می شــود. دقیقــًا در همیــن زمــان متوجــه خواهیــد 
شــد ایــن پخــِش بــو بــرای کســانی کــه در مهمانــی در کنــار شــما 
ــیدن  ــال پرس ــه دنب ــت و ب ــش اس ــیار لذت بخ ــته اند، بس نشس
ــرای همیــن ایــن  ــام عطــری کــه اســتفاده کرده ایــد، هســتند. ب ن
عطــر هــم نظــر خانم هــای کالســیِک قدیمــی و هــم دخترهــای پــر 

جنــب و جــوش امــروزی را یکجــا بــه خــود جــذب کــرده اســت.

   ماندگاری، پخش بو و ارزش عطر:
ــٔه     طبــق آمارهــای جهانــی، گودگــرل یــک عطــر دخترانــه و زنان
ــودن،  ــد ب ــن تن ــر همی ــه خاط ــت و ب ــد اس ــرم و تن ــیرین، گ ش

مانــدگاری خوبــی را بــه مصرف کننــده ارائــه می دهــد.
اســتفاده از ُنت هــای ُگل دار و شــرقی و همچنیــن ادویه هــای 
معطــر نیــز بــه ایــن عطــر پخــِش بــوی بســیار مناســبی بخشــیده.
در جمــِع همــٔه ایــن فاکتورهــا کنــار هــم کامــاًل بــه چشــم می بینیــم 
کــه آمارهــا نشــان داده کــه بیــش از 70% خریــداران، رضایــت خود 

را از خریــد ایــن عطــر شــیک و مجلســی بیــان کرده انــد.

جمع بندیجمع بندی
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پس در کل...
   اگــر یــک لبــاس زنانــٔه مجلســی مشــکی – 
طالیــی داریــد و دنبــال یــک عطــر شــیک برای 

ــد... ــن لباســتان می گردی ای
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ــیرین  ــٔه ش ــر زنان ــک عط ــال ی ــر دنب ــا اگ    ی
مناســب مجالــس و مهمانی هــا هســتید...
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ــان  ــر برایت ــٔه عط ــر شیش ــر ظاه    اگ
بســیار مهــم اســت و دنبــال یــک عطــر 
ــری  ــری الکچ ــوش و ظاه ــوی خ ــا ب ب

ــتید... هس
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   اگــر عشــق بــه عطــر بــازی داریــد و 
عاشــق بــوی قهــوه و کاکائــو و ترکیــب 
آن هــا بــا بــوِی گل مریــم و یــاِس 
رازقــی... و یــا حتــی اگــر دوســت دارید 

ــه نماییــد... ایــن ترکیــب را تجرب
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   اگــر دنبــال یــک عطــر 
ــا  ــیرین ب ــرم و ش ــٔه گ زنان
ــوی  ــِش ب ــدگاری و پخ مان

هســتید... مناســب 

ــک  ــال ی ــه دنب ــا این ک    ی
مناســب  زمســتانٔه  عطــر 
بــرای اســتفادٔه دخترتــان در 
ــتید... ــه هس ــرون از خان بی

گودگـرل عطر  گودگـرلبررسی  بررسی عطر 



  پس اگر نکات ذکر شده برایتان مهم است:
 

ــه قــول مــا ایرانی هــا عطــِر کفــِش  ــا ب    گودگــرل _ی
پاشــنه بلند_ از برنــد معــروف آمریکایــی کارولینــا هــررا 
عطــری اســت کــه نبایســتی بــه همیــن راحتــی از کنــار 

آن بگذریــد...!
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   فروشگاه اینترنتی عطرپیچ

بررسی و فروش آنالین انواع عطر و ادکلن اصلی
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ــا  ــه وب ســایت عطرپیــچ ی ــی دیگــر، ب ــرای دیــدن بررســی های بیشــتر از عطرهــای جنجال ب
صفحــات مــا در اینســتاگرام و تلگــرام رجــوع کنیــد.

@atr_pich

@atrpich


