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 راهنمای خرید تیشرت ورزشی مردانه

تیشرت ورزشی مردانه ، اولین قدم برای شروع هر فعالیت ورزشی داشتن پوشاک مناسب آن 

است. از جمله مواردی که بیشترین استفاده را دارد تیشرت ورزشی مردانه می باشد. با توجه  

به انواع متنوع و رنگارنگ این محصول، هر شخص با هر سلیقه و نوع فعالیت ورزشی  

انتخاب را داشته باشد. برای خرید تیشرت ورزشی مردانه از سایتهای  خود می تواند، بهترین  

 فروش، حتما به راهنمای خرید آنالین تیشرت ورزشی مردانه توجه داشته باشید. 

  شیک و راحت های مدل معرفی با مردانه ورزشی شلوارک خرید راهنمای پیشنهاد مطالعه:

 نکات مهم هنگام خرید تیشرت ورزشی ارزان و باکیفیت مردانه 

مصنو محصول:  جنس • یا  طبیعی  الیاف  نوع  وجود  این  ساخت  در  تنهایی  به  عی 

محصوالت ورزشی اصال عاقالنه نیست، چون هر کدام به تنهایی دارای معایب و  

مزایای خاص خود هستند. داشتن مزایا که نکته ی خوبی است، اما برای پوشاندن  

معایب آن، میتوانید محصولی تهیه کنید که ترکیبی از هر دو الیاف باشد. به عنوان  

الیاف   الیاف مصنوعی  مثال  طبیعی زود دچار آسیب و خرابی می شوند و اگر با 

کمتر   نمیشوند،  کوچک  روند،  نمی  آب  استحکام،  افزایش  بر  عالوه  گردند  آمیخته 

 چروک شده و به راحتی نیز شسته میشوند. 

انواع جنس تیشرت می تواند نخ، پنبه، پلی استر، فیالمنت، نایلون، جودون، اسپاندکس، ریون،  

 و ویسکوز باشد.الکرا  

در راهنمای خرید آنالین تیشرت ورزشی مردانه ، تنها با خرید از سایتهای معتبر میتوان به  

 کیفیت جنس محصول اطمینان کرد. 

انتخاب   کشسانی:  قابلیت  • مناسبی  مردانه ی  تیشرت ورزشی  است  قرار  که  هنگامی 

مطلوبی برخوردار   کنید، به دنبال گزینه هایی باشید که از حالت ارتجاعی و کشسانی

 باشند. شما قرار است با این پوشش، فعالیت انجام دهید و در عین حال احساس راحتی  
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داشته باشید. البته نوع بدون کشش نیز در این نوع محصول وجود دارد که اگر از آنها   •

 انتخاب می کنید، سایز مناسب و اندکی بزرگتر باشد بهتر است.

ند سایر لباسها دارای سایز بندی های مختلف است این پوشش نیز مان  محصول:  سایز •

بهترین تجربه ی   این که  برای  باشد.  داشته  آن را  از  استفاده  قابلیت  اندامی  تا هر 

ورزشی خود را داشته باشید باید سایز مناسب خود را انتخاب کنید. کوچک یا بزرگ  

 بودن آن، تنها سبب از بین رفتن تمرکز و خستگی تان خواهد شد. 

نمادها مانند  در   • قالب  لباس در  از سایز  توان  اینترنتی هر سایت می  راهنمای خرید 

 الرج و ایکس الرج، یا در قالب سایز به سانتیمتر آگاهی پیدا کنید. 

تیشرت ورزشی مردانه نسبت سایر ست های ورزشی قیمت مناسب تری دارند،   قیمت: •

از آنجایی که این محصول بیشترین تماس را با سطح عرق کرده ی بدن دارد، زودتر  

آسیب میبیند. این قیمت مناسب سبب می گردد که از بابت تهیه مورد دیگر مشکلی  

 نداشته باشید. 

با این محصول دارای سه نوع آست  آستین: • ین، آستین حلقه ای، کوتاه و بلند میباشد. 

توجه به شرایط هوایی، نوع فعالیت فیزیکی که انجام می دهید و سلیقه شخصی تان،  

 میتواند دست به انتخاب بزنید. 

از جمله مواردی که میتوان از توجه به آن، کیفیت محصول را ارزیابی   لباس: دوخت •

 و به هم نزدیکتر، کیفیت و دوام باالتر.   کرد، نوع دوخت است. هر چه دوخت تمیزتر

معموال در راهنمای خرید اینترنتی هر محصول، می توان با خواندن نظرات کاربران،   •

 نسبت به خودتان اعتماد بیشتری پیدا کنید. 

در بین تیشرت ورزشی مردانه میتوان دو یقه ی هفتی و گرد را مشاهده   تیشرت:  یقه •

تان می توانید نوع یقه را نیز انتخاب کنید. محصول    کرد. با توجه به شرایط فیزیکی

یقه گرد بیشتر مناسب افرادی است که قدی کوتاه دارند و یقه هفت نیز برای بلند  

 قامتان جذاب تر می باشد. البته باز هم به سلیقه ی شخصی خودتان بستگی دارد است.
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 مردانه ورزشی پولوشرت و شرت تی نکات الزم درباره استفاده از

ت فعالیت ورزشی مورد نظرتان را انجام دهید، مشخص  محیطی که در آن قرار اس •

کرده و سپس متناسب با آن نوع تیشرت خود را انتخاب کنید. به عنوان نمونه ممکن  

است تیشرتی که در باشگاه می پوشید با نوعی که در فضای باز از آن استفاده میکنید  

 د.یکسان نباشد. این انتخاب می تواند بر اساس فصل نیز متغیر باش

تیشرت های تنگ و چسبان عالوه بر این که گردش خون را در بدن شما با اشکال رو  •

 به رو می کند، آزادی عمل شما را نیز سلب میکند. 

خرید   • در  است.  متفاوت  اندکی  مختلف  برندهای  در  بندی  سایز  باشید  داشته  یاد  به 

خرید غیر  حضوری می توان از اندازه گیری چشمی و یا پرو استفاده کرد اما در  

 حضوری حتما از فروشنده بخواهید اندازه های اصلی محصول را برایتان بیان کند.

 راهنمای خرید آنالین تیشرت ورزشی مردانه

مشخصاتی که درباره ی هر محصول در سایت نوشته شده را با دقت مطالعه کنید. این   •

قسمت می تواند شامل، نوع جنس، سایز، نحوه ی شست و شو، نوع آستین و یقه،  

 نوع طراحی، برند و کشور سازنده و قیمت آن باشد.

هر تیشرت ورزشی مردانه می تواند بر اساس جنس دارای ویژگی خاصی مانند امکان   •

باشد. حتما در مطالعه ی راهنمای خرید   قابلیت گردش هوا  یا  خشک شدن سریع 

 اینترنتی تیشرت ورزشی مردانه به این موضوع توجه داشته باشید. 

رج، اندازه های سانتی تیشرت هایی را انتخاب کنید که به جای بیان سایزهایی مانند ال •

متری آن را بیان کند. همانطور که گفتیم سایز بندی برندهای مختلف اندکی متفاوت  

 است.
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 روش نگهداری از تیشرت ورزشی مردانه

هنگامی که از باشگاه برمی گردید حتما تیشرت خود را از ساک ورزشی تان خارج   •

شوینده، شست و شو دهید. اگر در این کار سهل انگاری  کرده و با آب سرد و مایع  

کنید، عالوه بر این که عرق به جا مانده بر روی لباس بوی بدی ایجاد میکند، سبب  

 تکثیر قارچ و باکتری نیز میگردد. 

برای خشک کردن لباستان آن را در شرایط مناسب آویزان کنید. توجه داشته باشید به   •

ها، ممکن است در برخورد مستقیم با بخاری، شوفاژ  دلیل جنس بسیاری از تیشرت

 و سایر تجهیزات گرمایشی، کیفیت خود را از دست بدهد. 

اتو کردن این محصول، جایز نیست مگر این که درجه ی آن خیلی پایین یا متوسط   •

 باشد.

دقت داشته باشید که لباسهای تهیه شده از الیاف طبیعی، به شدت به مواد شوینده ی   •

 مانند سفید کننده ها حساسیت دارند. اسیدی 

برای شست و شو در لباسشویی نیز از درجه ی آب سرد استفاده کنید و خشک کن را   •

 نیز غیر فعال کنید. 

به یاد داشته باشید که پوشیدن یک تیشرت ورزشی مردانه با طرح و رنگ جذاب،   آخر:  سخن

تبدیل به یک عامل انگیزشی قوی شود که شما را   تواند  به ورزش کردن ترغیب کند.  می 

برای این که همیشه از پوشیدن آن احساس خوبی داشته باشید، در انتخابتان کمال دقت و توجه  

،   آنالین  خرید  راهنمای را داشته باشید. اگر ترجیح می دهید خریدی آسان داشته باشید، طبق

چند مدل   سفر  و  ورزش ی. در ادامه این مطلب در دسته بنداز یک سایت معتبر خرید کنید

محبوب و پرفروش را برای شما گردآوری کرده ایم امیدواریم برای خریدی رضایت بخش به  

 شما کمک کند. 
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