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 حلقه تقویت مچ

بسیاری از افراد برای انجام فعالیت های روزانه به مچ دست های خود فشار زیادی وارد 

 .می نمایند. همین مورد نیز موجب می شود که مچ دست آنها آسیب ببیند

افرادی که بسیار با تبلت و کامپیوتر کار می کنند برای قوی نمودن مچ های خود باید حتما 

 .از حلقه تقویت مچ استفاده کنند

 حلقه مچ دست

حلقه تقویت مچ خوب باید دارای وزن کمی باشد که بتوان به راحتی برای تقویت مچ از آنها 

 .نیز دارای اهمیت می باشد بهره برد. از سوی دیگر کیفیت خوب و شکل مناسب آنها

برخی از مواردی که در بازار وجود دارند به صورت ژله ای هستند. این موارد انعطاف 

 .خوبی دارند و استفاده از آنان نیز آسان می باشد

 حلقه مچ

همه افرادی که از حلقه تقویت مچ استفاده می نمایند، بیان می دارند که مچ دست و ساعد 

می شود. این مورد بر روی اعصاب نیز تاثیر دارد و باعث می گردد تا آنها به مرور قوی 

 .فرد اعصاب قوی تری داشته باشد

کارایی این حلقه ها متفاوت است. عموما این مورد توسط مربیان یا پزشکان توصیه می 

 .گردد

 تقویت مچ دست با حلقه

خصوص استفاده می بسیاری از ورزشکاران برای تقویت مچ دست های خود از حلقه های م

نمایند. در این صورت عضالت مچ قوی شده و می توانند به راحتی فعالیت های سنگین نیز 

 .انجام دهند
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افرادی که مایل هستند استقامت دست های خود را افزایش دهند و نیروی وارد شده بر مچ 

 .را کنترل نمایند نیز باید از حلقه های فوق بهره ببرند

، برخی از افراد به دلیل ضعیف بودن عضله ها و استخوان های  دست مچ تقویت حلقه

دست نمی توانند فعالیت های سنگین انجام دهند. از همین رو بیان می شود که از حلقه 

 .تقویت مچ استفاده نمایند

این موارد با توجه به اهداف متفاوت خریداران، طرح ها و سایزهای گوناگون دارند. 

 .را خریداری کنید که باعث تقویت انگشتان شما نیز شوند توصیه می شود، مواردی

، اگر قصد خرید حلقه تقویت مچ برای کنترل استرس را دارید، می توانید  دست تقویت حلقه

از نمونه های الستیکی که قابلیت تغییر سایز ندارند، استفاده کنید. قیمت این موارد به مراتب 

 .کم می باشد

ره نیز در بازار وجود دارند که بسیار کاربردی هستند و البته گزینه های چند کا

 .ورزشکاران نیز می توانند از آنها بهره ببرند

، اگر قصد تهیه حلقه تقویت مچ دست را دارید، باید توجه داشته باشید که  دست مچ تقویت

 .آنها در دو مدل ثابت و قابل تنظیم دسته بندی می شوند

د، نمی توانید میزان مقاومت و انعطاف آنها را تغییر دهید. از در مدل هایی که ثابت می باشن

همین رو ممکن است تا با گذشت زمان خاصیت ارتجاعی خود را از دست داده و دیگر 

 .کاربردی نباشند

، اگر مایلید تا یک حلقه تقویت مچ ارزان خرید کنید، می توانید از  دست مچ تقویت وسیله

البته باید در نظر داشته باشید که این موارد دوام زیادی ندارند  نمونه های ثابت بهره ببرید.

 .و هر چند وقت یکبار باید آنها را تعویض نمایید

مواردی که چند کاره می باشند، دوام بیشتری داشته اما قطعات آنها ممکن است به مرور 

 .زمان فرسوده شوند
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قه تقویت مچ باید مد نظر قرار ، یکی از موارد مهمی که برای خرید حل مچ تقویت الستیک

داده شود، میزان کارآمد بودن حلقه است. اگر این مورد کیفیت الزم را ارائه ندهد، ممکن 

 .است به مچ دست شما آسیب جدی وارد نماید

می باشد تا حتما جنس و اندازه حلقه را مد نظر قرار داده و سپس اقدام به   از همین رو الزم

 .خرید کنید

 ده مچ دستتقویت کنن

در زمان خرید حلقه تقویت مچ قطعا با مواد متفاوتی روبرو می شوید. توصیه می شود تا 

حتما به جنس این حلقه ها توجه داشته باشید. گزینه هایی که از پالستیک فشرده ایجاد شده 

ن ااند، می توانند بهترین نمونه باشند و کاربرد خوبی نیز ارائه دهند. این حلقه ها را می تو

 .با صابون شست

 حلقه تقویت انگشتان دست

بسیاری از اشخاص تصور می نمایند که حلقه تقویت مچ تنها برای مچ دست کاربرد دارد 

 .اما شما می توانید از این موارد برای تقویت نمودن انگشتان خود نیز استفاده نمایید

البته توصیه می شود تا مدل رجال را تهیه کنید که برای انگشتان دست بسیار کاربردی 

 .هستند. این موارد قابلیت تغییر سایز نیز دارند

 ایروبیک دمبل خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

، امروزه وسیله های متفاوتی برای تقویت مچ  دست انگشتان تقویت برای ورزشی وسیله

دست وجود دارند. برخی از آنها دارای هزینه های زیادی هستند. این بین حلقه تقویت مچ 

 .یکی از گزینه های کاربردی می باشد

این موارد را در فروشگاه های لوازم ورزشی تهیه کنید. البته الزم است تا از  شما می توانید

 .ابتدا هدف خود را مشخص نمایید تا بر اساس آن بتوانید یک گزینه کارآمد خریداری نمایید

https://greenlist.ir/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%af%d9%85%d8%a8%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a8%db%8c%da%a9/
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 افزایش سایز مچ دست

بسیاری از افرادی برای اینکه مچ دست خود را تقویت نمایند، از حلقه تقویت مچ بهره می 

برند. این ابزارها می توانند عضالت را تقویت کنند از همین رو انتظار می رود که سایز 

 .آنان نیز افزایش یابد

یز می دست نباید در نظر داشته باشید که حلقه تقویت مچ باعث باال رفتن میزان مقاومت مچ 

 .گردد لذا ورزشکاران از آنها بهره می برند

 فواید حلقه تقویت مچ دست

از جمله مزایای حلقه تقویت مچ می توان به افزایش قدرت مچ دست اشاره نمود. این مورد 

 .بسیار کاربردی است… برای ورزشکاران در حوزه های ژیمناستیک؛ کوهنوردی و 

را نیز افزایش داد. توصیه می شود تا نوازندگان نیز از  با این کار می توان طول عضله ها

 .این مورد بهره ببرند

، حلقه تقویت مچ برای تایپیست ها و افرادی که کار  مچ تقویت حلقه از استفاده فواید

اداری انجام می دهند، بسیار عالی است. این حلقه ها می توانند تاندون ها را تقویت نمایند و 

 .ه ها را بهبود دهندانعطاف پذیری عضل

از همین رو برای بهتر نمودن وضعیت مچ دست عالی خواهند بود. این حلقه ها را می 

 .توانید از فروشگاه های پزشکی خریداری کنید

 وسیله ورزش دست

در صورتی که از این موارد بهره می برید، الزم است تا توجه داشته باشید که آنها گردش 

 .تر می کنندخون را در دستان شما بیش
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که کاربرد آنها   باید دقت نمایید که نمونه های بسیاری از این حلقه ها در بازار وجود دارند

نیز با یکدیگر متفاوت است. نمونه هایی که از الستیک نرم ساخته شده اند می توانند گزینه 

 .های کاربردی باشند

 حلقه الستیکی تقویت مچ دست

اشگاه ها استفاده می شود و هم توسط فیزیوتراپیست ها به حلقه تقویت مچ امروزه هم در ب

اشخاص پیشنهاد می گردد. این حلقه ها می توانند عضالت مچ دست و انگشتان را تقویت 

 .نمایند

از همین رو کاربرد زیادی دارند. افرادی که به دنبال تهیه حلقه تقویت مچ هستند باید حتما 

زیرا در غیر این صورت مشکالت زیادی ایجاد می در ابتدا هدف خود را مشخص نمایند. 

 .شود

، برای خرید حلقه تقویت مچ الزم است تا ابتدا آن را در دستان  مچ تقویت الستیکی حلقه

 .خود گرفته و بررسی نمایید

اگر حلقه را توانستید فشرده نموده و مجدد به حالت اول بازگردانید، گزینه مناسبی برای شما 

 .همین رو می تواند پاسخگوی نیاز شما باشدخواهند بود. از 

 حلقه ورزشی مچ دست

یکی از کاربردهای مهم حلقه تقویت مچ، استفاده از آن در ورزش هایی همانند بدنسازی می 

باشد. در صورتی که شما از این مورد به صورت مستمر استفاده نمایید، باعث می شود که 

 .مچ و انگشتان شما قوی تر گردند

بدنساز ها از این مورد در ورزشگاه ها استفاده می نمایند تا به راحتی حرکات مربوطه را 

 .انجام دهند
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،گاها پیش می آید که فرد نمی تواند فعالیت های  دست مچ تقویت برای ورزشی وسیله

 .روزانه خود را نیز انجام دهد زیرا مچ دست او بسیار ضعیف می باشد

افراد حلقه تقویت مچ را پیشنهاد می دهند. این حلقه ها منعطف  از همین رو پزشکان به این

بوده و می توانند انگشتان و عضله ها را تقویت نمایند. این حلقه ها برای ورزشکاران نیز 

 .عالی هستند

، اگر مایلید تا مچ دست خود را تقویت نمایید باید از حلقه  دست مچ برای ورزشی وسیله

این موارد توسط برندهای مختلفی تهیه می شوند اما همواره گزینه  تقویت مچ استفاده کنید.

 .هایی را باید تهیه نمایید که اندازه و جنس آنها عالی است

برخی از مواردی که در بازار وجود دارند از پالستیک های بی کیفیت ساخته می شوند از 

 .همین رو پس از مدتی غیر قابل استفاده خواهند بود

، به کمک حلقه تقویت مچ، شما می توانید مچ دست خود را به آسانی  تدس ورزش حلقه

تقویت نمایید. اگر صرفا برای مفاصل خود از این موارد استفاده می نمایید، بهتر است تا از 

 .تقویت کننده های مفصلی بهره ببرید

هند. با داین موارد شبیه کلید هستند و می توانند تک تک انگشتان شما را تحت تاثیر قرار 

 .این موارد عالوه بر مفصل، انگشتان شما نیز تقویت می گردند

 ورزش مچ دست با حلقه

در زمان خرید حلقه تقویت مچ الزم است تا حتما نمونه های موجود در بازار را با یکدیگر 

 .مقایسه نمایید. از همین رو نظرات کاربران را در سایت های اینترنتی مطالعه نمایید

شود تا حتما با پزشک معالج خود نیز صحبت کنید تا مناسب بودن حلقه شما را توصیه می 

 .بررسی نماید
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، اگر شما نیز مایل هستید تا مچ دست قوی داشته باشید باید ورزش های  دست مچ ورزش

زیادی انجام دهید. اما یک راه سریع تر و البته کاربردی تر استفاده از حلقه تقویت مچ 

 .است

ا پالستیکی بوده و دارای حالت کشسانی هستند. البته میزان کشسانی بودن ها این حلقه ه

برای اشخاص مختلف متفاوت است.الزم است تا شما مواردی را خریداری کنید که به 

 .راحتی در دستان خود بتوانید آنها را فشرده کنید

ز دارند تا ، افرادی که از مشکل مچ دست رنج می برند، اغلب نیا دست مچ تقویت ورزش

ورزش های متفاوتی را انجام دهند تا مچ دست آنها قوی گردد. یکی از ابزارهایی که برای 

 .تقویت مچ دست استفاده می شود

حلقه های تقویت مچ دست هستند. این حلقه ها پالستیکی می باشند. لذا در برابر عرق دست 

ی کاربردهای مختلف می توانید نیز مقاوم خواهند بود. از همین رو در تمام مکان ها و برا

 .از آنها استفاده کنید

 تمرین مچ دست

بسیاری از ورزشکاران برای اینکه مچ دستان و انگشتان خود را قوی نمایند، باید ورزش 

 .های سختی را انجام دهند

اما الزم است تا به این موضوع دقت داشته باشید که حلقه تقویت مچ می تواند تاثیر زیادی 

تقویت مچ دست آنها داشته باشد. از این مورد اغلب ورزشکاران حوزه تنیس؛ بر روی 

 .بهره می برند… ژیمناستیک و 

 پیالتس کش خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b4-%d9%be%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b3/
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 نحوه کار با حلقه تقویت مچ

برای کار با حلقه تقویت مچ الزم است تا ابتدا حلقه را بین دستان خود گرفته و بدون اینکه 

 .مچ خم شود، سعی کنید تا آن را فشرده کنید

قه باز شود. تکرار این کار پس از این مرحله باید کم کم انگشتان خود را شل نمایید تا حل

 .باعث بهبود وضعیت تاندون دست می شود

، بسیاری از افراد که مایل به تقویت مچ دست خود هستند، از حلقه  مچ تقویت حلقه با کار

 .تقویت مچ استفاده می نمایند. با این حلقه ها می توان فعالیت های متفاوتی را انجام داد

الزم است تا با توجه به هدف و نیاز خود از گزینه مناسب استفاده کنید. اگر مایلید تا قدرت 

 .دستان خود را افزایش دهید، این حلقه ها می توانند بسیار کاربردی باشند

 نحوه استفاده از فنر تقویت مچ

ا قتی شمبرخی از انواع حلقه های تقویت مچ دارای فنرهایی کشسانی هستند. از همین رو و

 .آنها را در دستان خود فشار می دهید، سریعا به حالت اول خود باز می گردند

این حلقه ها بسیار مقاوم می باشند و می توان از آنها برای مدت زمان زیادی بهره برد. از 

 .این مورد هم ورزشکاران و هم افراد بیمار می توانند استفاده کنند

 بهترین حلقه تقویت مچ

ونه از ابزارهای تقویت کننده مچ، گزینه هایی هستند که به صورت حلقه ای بوده بهترین نم

 .و دارای فنر می باشند

در درون حلقه، فنر قرار داده شده است لذا به محض اینکه حلقه را فشار می دهید، پس از 

ده موارد استفا رها نمودن به جای خود باز می گردد. تقریبا تمام افراد می توانند از این

 .نمایند
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 حلقه تقویت مچ رجال

رجال از جمله برندهایی می باشد که حلقه تقویت مچ آن دارای کیفیت باالیی است. مقاومت 

این حلقه ها عالی است. اما باید در نظر داشته باشید که برخی از حلقه ها به صورت لوال 

 .دار و برخی دیگر به صورت فنری هستند

 .عموما افراد از نوع فنری برای تقویت مچ خود استفاده می نمایند چون کاربردی تر هستند

 تمرین با حلقه مچ

اگر قصد تمرین با حلقه تقویت مچ را دارید، باید بدانید که نمونه های بسیاری در بازار 

ی دیگر وجود دارند. تهیه این موارد سلیقه ای می باشد. برخی از مدل ها ثابت بوده و برخ

 .انعطاف پذیر می باشند

افرادی که از استرس زیاد رنج می برند، می توانند از این مورد بهره ببرند. در زمان خرید 

 .توصیه می شود از مواردی استفاده کنید که قابلیت تنظیم دارند

های روزمره توان دردهای ناشی از انجام فعالیتای است که با آن میوسیله مچ تقویت حلقه

 .ا در مچ دست کاهش دادر

 شود گاهی امکانهای روزمره زندگی ما به وسیله دست انجام میاز آنجایی که بیشتر فعالیت

 .دارد به دلیل فشار بیش از حد به عضالت دست خود آسیب وارد نمایید

به عنوان مثال، کسانی که به صورت روزانه به انجام کار تایپ با رایانه مشغول هستند و یا 

را انجام … های مربوط به بدنسازی مانند: وزنه زدن وکارانی که هر روزه فعالیتورزش

 .گیرندهای مربوط به مچ دست قرار میدهند بیشتر در معرض آسیبمی

به همین خاطر خرید حلقه تقویت مچ دست به آن دسته از عزیزانی که به هر نحوی با 

 .شودمی های مربوط به مچ دست مواجه هستند، پیشنهادآسیب
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توانید این محصول بسیار کاربردی را از طریق راهنمای اگر چه جا دارد که بگوییم شما می

های معتبر در این زمینه تهیه نمایید. خرید اینترنتی و در زمان بسیار کوتاهی از سایت

های متنوعی از حلقه تقویت مچ در بازار موجود بوده که قبل از هر چیز نیاز است که مدل

 .های هر کدام از آنها، آشنا شویمویژگیبا 

 قیمت حلقه تقویت مچ دست

با توجه به اینکه حلقه تقویت مچ یکی از موارد کاربردی می باشد که اغلب افراد از آن 

برای تقویت دست خود استفاده می نمایند لذا توجه به قیمت این حلقه ها نیز دارای اهمیت 

 .باالیی می باشد

لقه ای استفاده نمایید و جنس و سایز آن چقدر باشد، می تواند قیمت را اینکه شما از چه ح

 .تحت تاثیر قرار دهد

 خرید حلقه تقویت مچ

جنس های متفاوتی از حلقه تقویت مچ در بازار وجود دارند. بهترین نمونه ها مواردی 

 هستند که از پالستیک فشرده تهیه شده اند. این موارد را می توان هم برای مصارف

 .پزشکی و هم برای ورزش استفاده کرد

قیمت این موارد نیز بسیار مقرون به صرفه است. از همین رو افراد زیادی به سمت آنها 

 .کشیده می شوند

، بسیاری از افراد حلقه تقویت مچ را به عنوان الستیک تقویت مچ  دست مچ الستیک فواید

 .وجود دارند می دانند. این موارد با قیمت های مختلفی در بازار

باید در نظر داشته باشید که در حین خرید، نوع الستیک، جنس و اندازه بر روی قیمت تاثیر 

گذار می باشند. حلقه انتخابی شما باید خاصیت انعطاف پذیری خوبی داشته باشد و به راحتی 

 .بتوانید آن را در دست خود تغییر شکل دهید
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 فواید حلقه تقویت مچ

حلقه تقویت مچ یکی از وسیله های کاربردی ورزشی می باشد که می توان برای قوی 

 .نمودن عضله های دست از آن استفاده نمود

افرادی که برای انجام فعالیت های روزانه خود دچار مشکل هستند، از این مورد استفاده می 

می کشند، توصیه می کنند. معموال به افرادی که در طول روز از مچ های خود بسیار کار 

 .شود تا این حلقه ها را تهیه کنند

 انواع حلقه تقویت مچ دست

 ایتقویت کننده مچ دست حلقه 

م کند. به عبارتی هنگاای بوده و به وسیله فنر کار میاین مدل تقویت کننده مچ دست، حلقه

 .گرددشود به حالت اولیه خود برمیفشار به آن، حلقه جمع شده و زمانی که رها می

 تقویت کننده مچ دست فنری 

تر است. زیرا این مدل از دیزاین و طراحی ظاهری محصول در مقایسه با مدل قبلی متفاوت

دو دسته که دارای لوال و فنر بوده، تشکیل شده است. مقاومت تقویت کننده مچ دست فنری 

 .شودبه وسیله سفتی و طول فنر مشخص می

 تقویت کننده مچ دست مفصلی 

های قبلی، ار تقویت کننده مچ دست مفصلی شبیه کلیدهای پیانو بوده و در مقایسه با مدلساخت

 .تر طراحی شده استایتر و حرفهتخصصی

های خود را بر روی جهت چگونگی کار کردن با این وسیله شما باید تک تک انگشت

 .فنرهایی که برای این کار طراحی شده، قرار دهید

ات خریداران قبلی این محصول مشخص شد که موارد و برندهای با توجه به بررسی نظر

 .ذیل بیشتر مود توجه آنها قرار گرفته اند. بد نیست مشخصات آنها را بررسی نمایید
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 حلقه تقویت مچ بتا 

 .جنس خوب ، قیمت مناسب ، در مقابل پولی که پرداخت می کنید ارزش داره

 حلقه تقویت مچ رجال 

کیفیت خوب ، شکل متفاوت ، این حلقه سبک و وزن کم دارد و مناسب تقویت مچ دست می 

 باشد

 تقویت کننده مچ دست تن زیب 

های روی سطح خود با ماساژ دادن این مدل عالوه بر تقویت مچ دست با داشتن برجستگی

 .کف دست باعث افزایش جریان خون می شود

 تقویت مچ و پنجه ژله ای 

 .استفاده راحت ، طراحی متفاوتکیفیت خوب ، 

 با فواید حلقه تقویت مچ بیشتر آشنا شویم

توان به عنوان کاهش دهنده دردهای مچ دست استفاده کرد و از این وسیله کاربردی می

 :کنیمعالوه بر آن، فواید دیگری هم دارد که در ادامه به آنها اشاره می

 به تقویت عضالت ساعد خود دارید،  اگر جز آن دسته از ورزشکارانی هستید که تمایل

 .توانید با استفاده همه روزه از این محصول به هدف خود نائل شویدمی

 توانید استقامت دست خود را افزایش دهید. شما با استفاده از این وسیله کاربردی می

زیرا هر چقدر نیروی وارده به حلقه بیشتر شود، مسلما مچ دست شما هم خود به خود 

 .تمرین زیاد، تقویت خواهد شد بر اثر

  از مهمترین مزایای استفاده از حلقه تقویت کننده، افزایش قدرت دست است. کسانی که

 هایی نظیر: ژیمناستیک و کوهنوردی مشغول به فعالیت هستند، نیاز دارند در ورزش
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  که قدرت دست خود را افزایش دهند. به همین خاطر نیاز است که از این وسیله ورزشی

 .جهت افزایش قدرت دستان خود استفاده نمایند

 های تقویت کننده جهت بهبود عملکرد توانند از حلقهها و نوازندگان میها، منشیتایپیست

انگشتان و چابکی دستان خود استفاده نمایند. این وسیله بسیار کاربردی بوده و برای 

اره کردیم در ارتباط هستند، هایی که به آنها اشآن دسته از عزیزانی که با نمونه شغل

 .مناسب و قابل استفاده خواهد بود

 ورزشی طناب خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 قیمت حلقه تقویت مچ معرفی نکات مهم و تاثیرگذار در

 های مختلف حلقه تقویت کننده مچ دستمدل .1

های مختلفی از این وسیله در بازار موجود همانطور که در ابتدای مقاله اشاره کردیم، مدل

تر توانید جهت تهیه محصولی که با آن راحتبوده که شما با توجه به نیاز و سلیقه خود می

 هستید، اقدام کنید. ب

دل راد تنها مهای این وسیله از لحاظ طراحی، ثابت و قابل تنظیم هستند. بعضی افعضی مدل

قابل تنظیم این محصول برای  کنند و مدلثابت آن را جهت رهایی از استرس و تنش تهیه می

تر های ورزشی متعددی را انجام دهند، کاربردیخواهند به وسیله آن، تمرینافرادی که می

 .است

 میزان مقاومت حلقه تقویت کننده مچ دست .2

ردی است که هنگام خرید باید در نظر قرار داد. میزان مقاومت این وسیله از مهمترین موا

چ های مبه همین خاطر است که باید با توجه به نیاز و هدف خودتان جهت خرید تقویت کننده

 .دست اقدام نمایید

 

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b7%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c/
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ی افراد کنند و بعضبسیاری از افراد از این وسیله تنها به عنوان ابزار توانبخشی استفاده می

های تخصصی و برای اینکه قدرت دستان خود را افزایش شهم هستند که جهت انجام ورز

کنند. پس نیاز خود را در نظر گرفته و سپس جهت دهند، این محصول کاربردی را تهیه می

 .خرید این وسیله اقدام نمایید

 سایز و وزن حلقه تقویت کننده مچ دست .3

هستند که باید سایز و وزن حلقه تقویت کننده مچ دست از جمله فاکتورهای مهم دیگری 

نسبت به آنها توجه نمود. در نظر داشته باشید که محصولی جهت استفاده مناسب بوده که با 

 .آن احساس راحتی نمایید و همچنین از وزن خوبی برخوردار باشد

جهت استفاده مناسب است، آن را در کف دست خود  مچ تقویت حلقه برای اینکه ببینید که

 دازه حلقه با سایز کف دست شما برابر است یا خیر؟گرفته و ببینید که آیا ان

 کاربردهای مختلف حلقه تقویت مچ .4

توانید از آن جهت تقویت نواحی های تقویت کننده، کاربردهای مختلفی داشته و شما میحلقه

های موجود در بازار تنها جهت تقویت انگشتان و مشخص استفاده نمایید. بعضی از مدل

 .هت افزایش قدرت مچ دست طراحی شده استهای دیگر جبعضی مدل

به همین خاطر نیاز است که قبل از هر چیز، نیاز و هدف خود را بررسی کرده و با در 

 .نظر گرفتن این مورد، جهت خرید بهترین مدل اقدام نمایید

 راهنمای نگهداری از حلقه تقویت مچ دست

به وسیله آن بتوانند قدرت مچ   ای جهت کمک به افرادی است کهحلقه تقویت کننده، وسیله

های مختلفی از این محصول در بازار موجود افزایش دهند. از آنجا که مدل دست خود را 

 .بوده پس نیاز است که نسبت به راهنمای مراقبتی از آن هم بیشتر توجه نمود
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 رتوانید به وسیله یک راهکاهای تقویت مچ از پالستیک بوده و شما میجنس بیشتر حلقه

ید آن توانبسیار ساده از آن مراقبت نمایید. اگر بر روی حلقه آثار کثیفی مشاهده کردید، می

 .را بشویید

بری نیست و تنها به یک صابون و اسفنج نیاز دارید. بعد از شستشوی کامل این کار زمان

 .حلقه با آب و صابون، حتما آن را به وسیله یک پارچه تمیز خشک نمایید

حلقه تقویت مچ دست در دسته  اینترنتی خرید راهنمای یبرای مطالعهمتشکریم که 

وقت گذاشتید، تیم گرین لیست در انتهای مطلب چند مدل پرفروش و  سفر و ورزش بندی

محبوب در بازار ایران را برای شما جمع آوری کرده است که پیشنهاد می شود آنها را 

 .بررسی کنید. ممنون که وقت گذاشتید
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