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که امروزه در اغلب فروشگاه های لباس کودک دیده می شود، یکی از  نوزاد لباس ست

 .ملزومات کاربردی و اساسی است که تمام مادران باید برای فرزندان خود تهیه نمایند

خوشبختانه امروزه تنوع در این لباس ها بسیار زیاد است. اما همین مورد موجب شده است 

 .رزند خود را تهیه نمایندکه افراد به سختی بتوانند گزینه مناسب ف

در اختیار شما قرار داده می  نوزاد لباس ست از همین رو در این مقاله یک راهنمای خرید

 .به کمک آن بتوانید بهترین انتخاب خود را داشته باشید  شود که

 ست لباس نوزاد دختر

انید با اغلب دارای رنگ بندی های متفاوتی است که در زمان خرید می تو نوزاد لباس ست

 .توجه به جنسیت فرزند خود و رنگ پوست او، از بین رنگ های موجود خرید نمایید

اما یکی از مشکالت اغلب خانواده ها این است که لباس های کودک پس از یکبار استفاده 

را  نوزاد لباس ست سریع کوچک و غیرقابل استفاده می شوند. از همین رو بیان می شود تا

 .هیه نماییدیک سایز بزرگتر ت

در خصوص رنگ لباس نوزاد نیز باید دقت داشته باشید که امروزه رنگ هایی چون سفید، 

برای دختران بیشتر مورد استقبال قرار می گیرد. در … صورتی، کالباسی، فیروزه ای و 

برای پسران مورد استفاده قرار … مقابل رنگ هایی چون قرمز، آبی، سبز، سرمه ای و 

 .می گیرد

 نوزاد سرهمی خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 قیمت لباس نوزادی پسرانه

ی به فاکتورهای مهمی وابسته است. جدا از دخترانه و پسرانه بودن، نوزاد باسل ست قیمت

 .و نوع لباس در زمان خرید دارای اهمیت باالیی است  اندازه، جنس

برای اینکه در هزینه ها صرفه جویی نمایید، در زمان خرید می بایست فاکتورهای متفاوتی 

 .ر لیست شده اندرا در نظر بگیرید که برخی از این موارد در زی

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%b3%d8%b1%d9%87%d9%85%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c/


  

    

 

۴ 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  ارزان و شیک نوزاد لباس ست مدل ۴۲

 

 جنس لباس 

می باشد. به صورت کلی  نوزاد لباس ست این مورد یکی از مهمترین فاکتورها برای خرید

 .این لباس ها از سه جنس فوتر، تریکو و دورس تهیه می شوند

برای اینکه فرزند شما در لباس خود راحت باشد، توصیه می شود، مواردی را برگزینید که 

 .در آنها پالستیک بکار گرفته نشده باشد

 راحتی لباس 

ی خود باید احساس آرامش نماید. لذا نوزاد لباس ست طبیعتا فرزند شما پس از پوشیدن

راحت باشد و به راحتی تحرک  توصیه می گردد، مواردی را انتخاب نمایید که وی در آن

 .داشته باشد

بسیاری از افراد سایز دقیق فرزند خود را نمی دانند، از همین رو بهتر است لباس هایی را 

 .انتخاب نمایند که از اندازه فرزند دلبندشان کمی بزرگتر است

 قیمت لباس نوزادی دخترانه

به فاکتورهای متفاوتی وابسته  نوزاد لباس ست همانگونه که در باال نیز بیان شد، قیمت

 .است. به طور مثال، اینکه ست نوزادی شما شامل چند تکه است، در قیمت اثرگذار است

برخی از لباس ها دو تکه، برخی ، سه تکه و برخی دیگر از تعداد قطعات بیشتری تشکیل 

 باالییشده اند. به صورت کلی باید در نظر داشت که راحتی کودک در لباس دارای اهمیت 

 .می باشد

ی نکنید که دقیقا اندازه نوزاد لباس ست در نظر داشته باشید که هیچ وقت اقدام به خرید

کودک شما است زیرا در این صورت لباس به فرزندتان می چسبد و می تواند باعث عرق 

 .سوز شدن وی شود

ردی را انتخاب از همین رو بسیاری از افراد ترجیح می دهند که هزینه بیشتر نمایند و موا

نمایند که از جنس نخ و پنبه می باشد. هر چند که این لباس ها قیمت بیشتری دارند اما می 

 .توان از آنان در دراز مدت استفاده کرد
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 خرید اینترنتی لباس نوزادی ارزان قیمت

، یکی از مواردی که عالقه مندان زیادی را به سمت نوزاد لباس ست در خرید اینترنتی

 .می نماید، سرهمی هایی می باشد که جوراب دار هستند خود جلب

این موارد موجب می شوند که کودک شما هیچ وقت سرما نخورد یا پهلوها و شکم او سرد 

نشوند. البته در حین خرید باید توجه نمایید که آیا دوخت لباس به گونه ای می باشد که 

 .پوشاندن و درآوردن آن نیز آسان باشد یا خیر

یگر از مواردی که هنگام خرید لباس نوزاد ارزان قیمت باید در نظر داشته باشید، یکی د

 .دکمه ای یا زیپ دار بودن آن است

حتما در زمان خریدهای اینترنتی دقت داشته باشید که بر روی لباس چه تعداد دکمه وجود 

ا اتفاق دارد. این مورد در تعویض لباس کودک که ممکن است در طول روز بارها و باره

بیفتد، تاثیر بسزایی دارد. همچنین جنس و نوع دکمه ها نیز از اهمیت باالیی برخوردار می 

 .باشند

ممکن است کودک شما، دکمه ها را به دهان فرو ببرد از همین رو نباید از جنسی باشند که 

 به سالمتی وی آسیب وارد شود. از آنجا که در طول روز ممکن است بارها لباس کودک را

باز و بسته نمایید، لذا می توانید از لباس های زیپ دار استفاده نمایید که گزینه های 

 .کاربردی می باشند

 نوزاد لباس خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 خرید اینترنتی لباس نوزادی پسرانه

ی تفاوتی ندارد که نوع پسرانه یا نوع دخترانه را انتخاب می نوزاد لباس ست برای خرید

 .نمایید، در هر صورت می بایست به یقه لباس توجه ویژه ای داشته باشید
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ز لباس ها یقه های تنگ دارند، باعث ناآرامی و سخت نفس کشیدن از آنجا که بسیاری ا

کودکان می شوند. همیشه اولویت را اندازه دور سر کودک خود بگذارید و بر اساس آن 

 .خرید خود را انجام دهید

بسیاری از کودکان و نوزادان عالقه دارند تا موارد اطراف خود را در دهان بگذارند. از 

 .لباس هایی را انتخاب نمایید که فاقد تزئینات هستند همین رو می توانید

برخی از تولیدکنندگان برای زیباتر شدن لباس های خود از کراوات، زیپ ها یا دکمه های 

مازاد استفاده می نمایند که این موارد می توانند به لثه کودک آسیب برسانند. لذا تا حد امکان 

 .دک شما در آنها آزاد باشدلباس های ساده را انتخاب نمایید که کو

، دقت داشته باشید که شستشو آن آسان باشد. لباس نوزاد لباس ست در نهایت هنگام خرید

 .های کودک نباید با شوینده های قوی شسته شوند

از سوی دیگر آنها نباید از خود رنگ پس دهند. در همین راستا بهتر است از لباس های 

 .پس از شستشو نرمی و لطافت خود را از دست نمی دهندروشن و نرم استفاده نمایید که 

 جمع بندی

کار دشواری می باشد. از  نوزاد لباس ست با توجه به مواردی که در باال بیان شد، خرید

همین رو بهتر است تا موارد عنوان شده در باال را در نظر بگیرید که خرید خوب و 

 .مطمئنی داشته باشید

 

 

 

 


