Dùng son môi mỗi ngày bạn có biết kí hiệu này nghĩa là gì?

Ngoài son môi, ký hiệu này cũng xuất hiện ở vài sản phẩm làm đẹp khác.
Son môi luôn chứa một ma lực rất đặc biệt, chẳng chị em nào có thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của chúng.
Buổi sáng dù bận rộn cách mấy, không đủ thời gian để đánh phấn, kẻ mắt thì nhiều chị em ít nhất phải có
một lớp son mỗi, mới đủ tự tin để xuống phố. Và quả thật là chỉ mỗi lớp son môi thôi, chị em đã đủ xinh
xắn, quyến rũ, thu hút mọi ánh nhìn rồi.
Chính vì thế mà đã từ lâu, son môi luôn là vật bất li thân, như một món trang sức vô hình tô điểm thêm cho
vẻ ngoài rạng rỡ, tươi tắn của chị em. Nhưng chị em ạ, dùng son đã bấy lâu nay, mỗi ngày đều cầm lên vài
ba lần để tô tô vẽ vẽ nhưng đã bao giờ mọi người để ý đến ký hiệu này chưa. Thử lật ngược cây son lên để
kiểm tra, à mà thử kiểm luôn hộp phấn mắt, chai dưỡng tóc hoặc bất kì mỹ phẩm nào khác luôn nhé.

Bạn biết ký hiệu này nghĩa là gì không? (Ảnh: lashesbykasia)

Bạn đã thấy ký hiệu này rồi chứ? Vậy đã đoán ra được nó có ý nghĩa gì chưa? Nếu vẫn chưa đoán được,
chúng tôi sẽ bật mí nhé. Ký hiệu này có nghĩa là sản phẩm của bạn sẽ sử dụng tốt nhất trong bao lâu kể từ
sau khi mở nắp.
Ví dụ: nếu ký hiệu 12M nghĩa là sử dụng tốt nhất trong vòng 12 tháng sau khi mở nắp, còn 36M nghĩa là sử
dụng tốt nhất trong vòng 36 tháng kể từ sau khi mở nắp. Một tip hay cho bạn để nhớ ngày bắt đầu sử dụng
mỹ phẩm là hãy ghi ngày, tháng bạn khui chúng lên ngay sản phẩm luôn.

Hãy đọc thật kỹ các ký hiệu trên mỹ phẩm nhé. (Ảnh: thegreenvanity)
Mỹ phẩm có thời hạn sử dụng tốt nhất là điều hiển nhiên rồi. Vậy còn dụng cụ trang điểm thì sao? Chúng
cũng có hạn dụng đấy nhé và thời hạn là từ 1 đến 5 năm sử dụng, bạn nên thay mới, tùy thuộc vào chất
lượng của chúng cũng như bạn có thường xuyên làm sạch hay không.
Một cây cọ trang điểm chất lượng tốt có thể dùng được rất nhiều năm. Điều quan trọng không kém là phải
thường xuyên làm vệ sinh cọ. Nếu bạn trang điểm mỗi ngày, các chuyên gia khuyên rằng nên làm sạch
hàng ngày, hoặc một tuần một lần. Nên sử dụng sữa tắm em bé để làm sạch và phơi thật khô ráo nhé.
Vậy còn ký hiệu chữ "e" như thế này thì sao? Ký hiệu này thường xuất hiện trên những sản phẩm được sản
xuất tại châu Âu, cho biết định lượng thật của sản phẩm chính xác như ghi trên bao bì, không có sự chênh
lệch nào khi bao bì còn niêm.

(Ảnh: intothegloss)
Biểu tượng chú thỏ như hình dưới đây mang ý nghĩa sản phẩm không làm hại động vật trong giai đoạn
nghiên cứu, sản xuất (trong phòng thí nghiệm lẫn nhà cung cấp). Để được in ký hiệu này lên sản phẩm,
thương hiệu đó phải trải qua quá trình kiểm định chất lượng, ký hợp đồng đảm bảo không sử dụng động
vật. Đối với sản phẩm có dòng "No animal testing" nhưng lại không có chú thỏ thì bạn nên tìm hiểu kỹ quá
trình sản xuất sản phẩm này.

(Ảnh: intothegloss)
Đối với ký hiệu bàn tay và quyển sách, bạn nên hiểu rằng mình phải đọc cuốn hướng dẫn sử dụng trong
bao bì sản phẩm. Lý o là bởi diện tích trên sản phẩm không đủ để in hết thông tin hướng dẫn sử dụng, vì
thế họ phải chọn cách in thêm cuốn hướng dẫn được cất trong hộp.

(Ảnh: intothegloss)
Ký hiệu này cũng khá phổ biến ở các loại mỹ phẩm, sản phẩm làm đẹp khác (xịt tóc, dầu gội khô, sơn
móng tay). Nó có nghĩa là đây là sản phẩm dễ cháy, tránh để gần lửa hay nơi có nhiệt độ cao.

(Ảnh: intothegloss)
Đây cũng là một ký hiệu phổ biến khác trên bao bì sản phẩm làm đẹp. Nó có nghĩa là nhà sản xuất đã chi
cho thu gom, tái chế bao bì sản phẩm sau khi sử dụng của họ. Được biết, đây là quy định bắt buộc cho các
nhà sản xuất nếu ở thị trường họ phân phối sản phẩm không có thu gom rác thải tái chế.

(Ảnh: intothegloss)
(Nguồn: intothegloss)
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