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از وسایل ضروری سرویس بهداشتی است که در حمام هر خانه ای می توان آن   حمام لیف

ین  را مشاهده کرد. برای آشنایی بیشتر شما دوستان قبل از هر چیز عناوین مهم در خرید ا

 .محصول را گردآوری کرده ایم، در ادامه با ما همراه باشد

 لیف حمام 

در زمان خرید لیف حمام نکات زیادی وجود دارند که باید در نظر گرفته شوند. یکی از  

مواردی که می بایست به آن توجه شود، اندازه لیف است. افراد بزرگسال اغلب از لیف 

ازه بزرگتری می باشد. اما برای کودکان می توان از  هایی استفاده می نمایند که دارای اند

 .لیف های کوچکتر و لطیف تر استفاده نمود 

خرید لیف بدن از دید بسیاری از افراد کار آسانی می باشد. اما باید در نظر داشت  : بدن لیف

که تهیه آن دارای باید ها و نباید های زیادی است، مهمترین نکته ای که باید در نظر داشته  

باشید، جنس لیف است که می بایست متناسب با پوست شما باشد. از همین رو باید نسبت به  

 .حساس باشید  مواد سازنده لیف

 بهترین لیف برای بدن 

امروزه لیف های حمام زیادی در بازار وجود دارند که هر کدام برای یک نوع پوست مفید  

می باشند. از همین رو در هنگام خرید باید دقت داشته باشید که پوست شما از چه نوعی  

یا حساسیت    است. بهترین لیف ها، لیف هایی می باشند که برای پوست شما مشکل پوستی

 .ایجاد نکنند

بهترین لیف، لیفی می باشد که دارای سایز مناسبی است و با پوست شما   :لیف بهترین

سازگار است. این لیف ها اغلب توسط شرکت های مطرح ساخته می شوند و دارای قیمت  

 .باالتری هستند 

پوست شما را به   باشید که بهترین لیف لیفی است که بتواند سطح همواره باید در نظر داشته

 .خوبی پاکسازی نماید و تمام آلودگی های سطحی را تمیز نماید
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لیف های نرم امروزه عالقه مندان زیادی را به سمت خود جلب می  : بدن لیف نوع بهترین

نمایند. این لیف ها به پوست آسیبی وارد نمی نمایند. اما باید در نظر داشته باشید که برای  

 .نه خوبی نیستندبحث الیه برداری گزی

برای الیه برداری پوست های مرده توصیه می گردد تا از لیف های گیاهی استفاده نمایید.  

 .این لیف ها نیز با انواع پوست ها سازگار می باشند

تهیه بهترین لیف برای پوست به نوع پوست شما وابسته می باشد. : پوست برای لیف بهترین

 .ی ابریشمی اغلب با تمام پوست ها سازگار می باشداما باید در نظر داشت که لیف ها

لیف های نانو نیز دارای الیاف گیاهی هستند.از همین رو می توانند به عنوان یک الیه  

بردار قوی عمل نمایند. از این دو لیف عموما به عنوان جایگزین لیف های معمولی استفاده 

 .می شود

 حمام   پرده خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 انواع لیف بدن 

با توجه به اینکه امروزه انواع لیف بدن در بازار وجود دارد، ممکن است خرید برای افراد 

دشوار باشد. لیف های بافتنی، دستباف، نانو و ابریشمی از مهمترین و پرکاربردترین انواع  

 .لیف های موجود در بازار می باشند

خود را کاهش داده و  به کمک لیف های ابریشمی شما می توانید چین و چروک های پوستی

 .پوست را به خوبی پاکسازی نمایید

لیف های موجود در بازار دارای انواع متفاوتی می باشند. این لیف ها توسط  : لیف انواع

 .شرکت های مختلفی ساخته شده و به بازار عرضه می شوند

گران قیمت لیف های فوق نیز متفاوت است. عموما لیف های گیاهی و ابریشمی به نسبت دی 

 .قیمت بیشتری داشته و جزو پرفروش ترین موارد نیز محسوب می شوند

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-%d9%be%d8%b1%d8%af%d9%87-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%85/
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 انواع لیف حمام 

هر یک از انواع لیف حمام چه از نوع سنتی و چه از نوع ابریشمی را تهیه نمایید، الزم  

است تا از آنها به خوبی نگهداری نمایید. از همین رو توصیه می شود تا آنها را مرتب  

 .دشسته و خشک نمایی 

بهتر است تا     در این صورت میکروب ها و آلودگی ها بر روی لیف شما باقی نمی مانند.

 .لیف ها زیر نور آفتاب خشک شوند

 انواع لیف های موجود در بازار کدامند

عرضه می شوند. ما در ذیل به چند نمونه از آن اشاره  حمام لیف در بازار انواع مختلفی از

 :کرده ایم

 بافتنی  لیف •

 دستباف  لیف •

 نانو  لیف •

 ابریشمی  لیف •

 لیف نرم 

لیف نرم هر چند که می تواند گزینه خوبی برای افراد باشد تا به خوبی کف کند اما ممکن  

 .است برای افرادی که چربی پوست باالیی دارند، مناسب نباشد

  این افراد اغلب باید از لیف های کلفت تر استفاده نمایند تا چربی های مازاد بر روی پوست

 .را به خوبی از بین ببرند

 لیف توری چیست 

لیف توری یکی از انواع لیف های پرطرفدار در بازار است که چون برای پوست حساسیت  

 .ایجاد نمی نماید، عالی است
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البته باید این مورد را نیز در نظر داشته باشید که لیف های فوق به همراه صابون بسیار  

بی برای پاکسازی پوست باشند. از این مورد اغلب برای  کف می کنند و می توانند گزینه خو

 .کودکان استفاده می شود 

 قیمت لیف بافتنی در بازار

قیمت لیف ها در بازار زیاد نمی باشد. اما قیما تنها یک فاکتور در حین خرید لیف می باشد.  

الزم است تا شما همواره نکات زیادی را در نظر داشته باشید. رنگ، اندازه، جنس و …  

نیز بر روی قیمت تاثیر گذار هستند. از همین رو می توان بیان داشت که قیمت لیف ها در  

 .می باشد بازار متفاوت

 خرید لیف حمام 

ممکن است شما نیز جزو افرادی باشید که دارای پوست حساس هستند. عموما به این افراد  

 .تهیه لیف حمام توصیه نمی گردد. همچنین اگر که دارای پوست خشکی هستید

بهتر است تا از لیف ها برای پاکسازی پوست خود بهره نبرید زیرا این مورد پوست شما را 

ر می نماید. به صورت کلی استفاده از لیف برای پوست های حساس گزینه خوبی  خشک ت

 .محسوب نمی شود

 بهداشتی  سرویس و   حمام  طراحی برای  کاربردی های ایده مطالعه: پیشنهاد

در ادامه مقاله با ما همراه باشید تا شما را با ویژگی های این محصول، نکات مهم قبل از  

 .خرید و راهنمای نگهداری از آن آشنا کنیم

 ویژگی های لیف حمام مناسب 

 .مناسب باید از الیاف نرم ساخته شده باشد لیف  یک .1

 .باید با پوست بدن سازگاری داشته باشد و به آن آسیبی نرساند لیف .2

باید به نحوی باشد که موقع شستشو، حس سبکی و آرامش به پوست   لیف کیفیت .3

 .بدن منتقل کند

https://greenlist.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%db%8c/
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 تفاوت لیف های ابریشمی و نانو در چیست 

های ابریشمی و نانو می پردازیم تا کار شما را  یفل ما در ذیل به پاره ای از فواید جنس

 :مناسب تسهیل نماییم. پس با ما همراه باشید حمام لیف خرید جهت

 فواید لیف های ابریشمی 

 کاهش دهنده خطوط چین و چروک در نواحی مختلف بدن  .1

 سازگار با پوست بدن و بدون مواد .2

 پاکسازی بدن  .3

 فواید لیف های نانو

 دارای الیاف گیاهی .1

 های سنتی لیف جایگزین .2

 الیه بردار قوی  .3

 حمام  دوش خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 نکاتی را قبل از خرید لیف حمام باید رعایت کرد  چه

یکی از اصول اولیه در تهیه هر محصولی رعایت نکات مربوط به خرید است. به عبارتی  

می توان گفت خریدار باید یک سری نکات مهم و عواملی که بر تصمیم خرید او تاثیر می  

 .گذارد را بررسی نماید و با در نظر گرفتن همه جوانب، اقدام به خرید آن نماید

ن واجب است. در بازار انواع مختلفی از لیف موجود  خرید لیف حمام برای شستشوی بد 

به شما کمک می کند که چه جنس و چه نوع لیفی انتخاب کنید   اینترنتی خرید راهنمای. است

 .که با پوست بدن شما سازگاری داشته باشد

ر رایج است. تنها کافی است که  امروزه خرید اینترنتی این محصول در بین خریداران بسیا

با یک سرچ ساده، لیف حمام مورد نظر خود را با توجه به تمام ویژگی های مثبت آن از 

 .میان تمامی محصوالت دیگر انتخاب و سفارش دهید

 

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%af%d9%88%d8%b4-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%85/
https://greenlist.ir/
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شاید فکر کنید که می توانید محصولی مانند: لیف حمام را به آسانی خریداری نمایید، اما در  

ا در ذیل به مواردی اشاره کرده ایم تا به شما کمک کنیم که چگونه  واقع اینطور نیست. م

 .بتوانید یک لیف حمام با کیفیت خریداری نمایید

 جنس •

حتما قبل از خرید به جنس لیف حمام توجه نمایید. جنس های مختلفی از این محصول در  

بازار موجود است. اما همیشه مد نظر داشته باشید که جنس لیف باید متناسب با پوستتان  

 .باشد

لیف با پوست بدن شما سر و کار دارد و به همین خاطر است که باید نسبت به مواد و جنسی  

 .آن به کار رفته است، حساسیت نشان دهیدکه در تولید 

 طرح و شکل •

توجه به طرح و شکل های مختلفی که از لیف تولید و به بازار عرضه می شود یکی از  

نکته های مهم قبل از خرید است. خوشبختانه لیف های حمام در طرح بندی و رنگ های  

ه خودتان نسبت به خرید  مختلف در بازار عرضه می شوند. شما می توانید با توجه به سلیق

 .آن اقدام نمایید

 اندازه  •

موقع خرید، یک نکته کلیدی در انتخاب آن است. در ابتدا مشخص   لیف توجه به اندازه

نمایید که برای خودتان قصد خرید لیف را دارید یا برای یک کودک؟ در بازار سایزهای 

 .برای رده سنی بزرگساالن و کودکان وجود دارد لیف مختلفی از

موقع خرید توجه نمایید که محصول مورد نظر تا چه اندازه بدن شما را تحت پوشش قرار  

 .می دهد و در نهایت با توجه به همه موارد نسبت به خرید آن اقدام نمایید

 قیمت  •

در بازار قیمت های مختلفی از لیف حمام موجود است. اگر به صورت اینترنتی تمایل به  

 ارید، در ابتدا قیمت لیف حمام را در سایت های مختلف با  خرید محصول مورد نظر خود د
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توجه به سایز و جنس و نوع محصول بررسی نموده و سپس نسبت به خرید محصول  

 .انتخابی، اقدام نمایید

 شرکت سازنده •

شرکت سازنده از جمله مواردی است که هنگام خرید باید آن را مد نظر قرار داد. برندهای 

سازنده هر لیفی در بازار عرضه می شوند که در نهایت همه چیز  مختلفی از شرکت های  

دارد که از چه برندی و با چه قیمت و   حمام لیف خرید بستگی به سلیقه خریدار موقع

 .طرحی خریداری نماید

 حمام   وان خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 خرید لیف حمام به کدام دسته از افراد توصیه نمی شود

همانطور که گفتیم خریدار قبل از تهیه لیف حمام باید جنس پوست خود را بررسی نماید. اگر  

لیف خریداری شده با پوست بدن سازگاری نداشته باشد ممکن است باعث حساسیت و آسیب  

 .های پوستی جبران ناپذیر شود

ا لیف از  برای پوست های از نوع خشک به هیچ عنوان خرید لیف را توصیه نمی کنیم، زیر

یک سری موادی ساخته شده است که برای کسانی که جنس پوست حساسی دارند، مناسب و  

 .سازگار نیست. پس حتما قبل از خرید محصول به این موارد توجه داشته باشید

 روش های نگهداری از لیف حمام 

ر که  لیف از جمله وسایلی است که به طور مرتب در حمام از آن استفاده می شود و همانطو 

 .می دانیم یک وسیله شخصی محسوب می شود

این وسیله را بعد از هر بار استفاده در محیط مرطوب مانند: حمام رها نکنید و اگر دوباره 

بدون در نظر گرفتن روش های نگهداری از آن استفاده نمایید باعث تجمع میکروب و  

 .آلودگی می شود

 

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-%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%85/
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اطالعات کسب نمایید. ما در ادامه به  حتما در مورد روش های نگهداری از لیف حمام 

 .مواردی از روش های نگهداری از این وسیله پرکاربردی حمام می پردازیم

 .بعد از استفاده از لیف حمام، آن را در حمام رها نکنید  •

 .به صورت دستی و یا از طریق ماشین لباسشویی آن را بشویید •

 .خشک و تمیز شود بعد از شستشو، آن را در مکانی قرار دهید که کامال •

 .بعد از خشک شدن لیف، می توانید دوباره از آن استفاده نمایید  •

 چند توصیه در خشک کردن لیف

برای اینکه انواع لیف ها را بتوانید به خوبی نگهداری نمایید، توصیه می شود تا   •

حتما آنها را در زیر نور آفتاب خشک نمایید. البته در زمستان نیز می توانید از  

 .اتور بهره ببریدرادی 

البته باید در نظر داشته باشید که هر لیف نکات مربوط به خود را دارد. به طور   •

 .مثال برای لیف های ابریشمی استفاده از آب گرم توصیه نمی شود

 .را زیر نور آفتاب خشک کنید  لیف در تابستان •

 .در زمستان می توانید از رادیاتور جهت خشک کردن آن استفاده نمایید •

 


