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 راهنمای خرید شکم بند طبی

امروزه توسط افراد مختلف و به دالیل گوناگون استفاده می شود. به صورت   طبی بند شکم

کلی باید در نظر داشته باشید که اندام های موجود در باالتنه تحت تاثیر نیروی جاذبه می  

توانند فشارهای زیادی را به یکدیگر و همچنین به بخش های زیرین بدن وارد نمایند که این  

 .می کند مورد دردهای مزمنی ایجاد

  بند شکم برای افرادی که دارای مشکل اضافه وزن هستند با عنوان طبی بند شکم

ارائه می شود. این شکم بندها بسیار کشسان هستند و شکم را جمع نموده و در   الغری

 .موقعیت خوبی قرار می دهد تا به مهره کمر آسیبی وارد نشود

ه از جمله معده و روده فشار وارد می نمایند لذا از آنجا که این شکم بندها به اندام های باالتن 

آنها نمی توانند غذای زیادی را در خود جای داده و هضم کنند از همین رو دارای ویژگی  

 .الغر کنندگی نیز هستند

 طبی   کمربند خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 چرا باید از شکم بند طبی استفاده نماییم؟ 

استفاده از این شکم بندها می تواند مزایای بسیاری داشته باشد. در زیر برخی از مهمترین  

 :مزایا بیان شده است

 و ایستادن را راحت تر می کنند نشستن  •

این کمربندها می توانند وزن بدن را به صورت یکسان پخش نمایند لذا بر روی مرکز ثقل  

زنان باردار از این مورد استفاده می نمایند تا راحت تر بتوانند    بدن آسیبی وارد نمی شود.

 .راه رفتن خود را کنترل نمایند

 خطر زمین خوردن را کم می نمایند •

، این مورد است که باعث تثبیت لگن می شود.  طبی بند شکم یکی از مزیت های استفاده از

 .از همین رو بیان می گردد تا زنان باردار برای حفظ تعادل خود از آن بهره ببرند
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 بهبود دردهای بارداری •

سزارین به راحتی شکم و محل عمل را در بر می گیرد لذا  از آنجا که شکم بند بعد از

 .ینی وزن را کاهش داده و دردهای موجود را از بین می بردسنگ 

 انجام راحت ورزش های بدنی •

برخی از افراد به دلیل مشکالت ستون فقرات و غیره نمی توانند به راحتی راه رفته یا  

ورزش نمایند لذا به کمک این شکم بندها می توانید فعالیت های روزانه خود را به راحتی  

 .انجام دهید

 مهم و تاثیرگذار در قیمت شکم بند طبی نکات 

را دارید الزم است تا فاکتورهای متفاوتی را در نظر   طبی بند شکم اگر قصد خرید اینترنتی 

داشته باشید که در زیر یک راهنمای خرید اینترنتی کامل ارائه شده و نکات مهم در آن بیان  

 :گردیده است

 به سایز کمربند خود دقت داشته باشید •

ن خرید الزم است تا شما دور شکم خود را به خوبی اندازه گیری نمایید. توجه کنید  در زما

که اگر شکم بند شما بزرگتر از سایز شکم شما باشد، هیچ وقت بازدهی الزم را نخواهد  

 .داشت

البته سایزهای کوچک نیز مشکالت خاص خود را دارند و باعث چین و چروک پوست و  

 .ام های بدن می شوندایجاد دردهای زیاد در اند

 به جنس شکم بند طبی خود دقت داشته باشید  •

شکم بندها باید کامال بادوام بوده و طول عمر خوبی داشته باشند. در واقع گزینه هایی که  

خاصیت کشسانی خوبی ندارند به راحتی از بین می روند و پاره می شوند. این موارد  

 .انتخاب خوبی برایتان نخواهند بود
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 شکم بند شما باید دارای قابلیت شستشو باشد •

خوب، می بایست دقت نمایید که کمر بند شما قابلیت شستشو داشته  طبی بند  شکم برای خرید

 .باشد. این گن ها به صورت مداوم به پوست می چسبند

لذا تعریق پوست و حساسیت های آن موجب می شود تا سریع بر روی شکم بند لکه ایجاد  

 .وستی می شودشود. اگه کمربند شما قابلیت شستشو نداشته باشد باعث بروز مشکل پ

 قیمت شکم بند طبی •

در کنار موارد باال قیمت نیز فاکتوری است که در زمان خرید باید بسیار به آن دقت داشته  

باشید. البته قیمت یک کمربند تحت تاثیر گزینه هایی چون سایز، جنس، وزن، فرم بدن و  

 .مواردی از این قبیل بسیار متفاوت است

 .کمربندهایی را انتخاب نمایید که مناسب بدن شما باشند اما همواره توصیه می گردد تا

 آشنایی با انواع شکم بند طبی موجود در بازار

تا به اینجا برخی از انواع شکم بندهای پرکاربرد معرفی شدند. در زیر می توانید انواع  

 :دیگر را مطالعه نمایید

 شکم بند بارداری •

یینی شکم، کمر و لگن خود دچار مشکل می  عموما خانم ها در دوران بارداری در بخش پا

شوند. این کمربندها کمک می کنند تا از پارگی عضالت و کشش زیاد بر روی آنها  

 .جلوگیری شود لذا هیچگونه دردی بر روی مهره های کمر وارد نمی شود

 .از همین رو فرد می تواند به راحتی فعالیت های روزانه خود را انجام دهد

 شکم بند بعد از زایمان  •

این شکم بندها همانگونه که از نامشان نیز مشخص است پس از زایمان مورد استفاده قرار 

 .می گیرند تا ضمن محکم نگه داشتن کمر و شکم باعث جمع شدن رحم و پوست شوند



  

    

 

4 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  ارزان و باکیفیت  طبی بند شکم مدل ۲۴

 

 شکم بند الغری •

م تشکیل  شکم بندهای فوق دارای حالت کشسانی هستند و از نوعی پالستیک فشرده با دوا

شده اند تا تعریق بدن در ناحیه شکم را افزایش دهند. از همین رو می توان بیان داشت که  

 .باعث الغری می شوند و به سوزاندن چربی ها کمک می نمایند

 مردانه  الغری  گن خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 راه های نگهداری از شکم بند طبی 

با کمی جستجو در اینترنت متوجه می شوید که شکم بند ها دارای قیمت های مختلفی بوده و  

 .ن نیز متفاوت استفرم های آنا

برای اینکه بتوانید از شکم بند خود در دراز مدت استفاده نمایید الزم است تا موارد متفاوتی  

 :را در نظر داشته باشید که در زیر به آنها اشاره شده است

هیچ وقت شکم بند خود را در ماشین لباسشویی یا با آب داغ نشویید. بهتر است تا  •

رم به همراه مواد شوینده مالیم قرار دهید و پس از مدت  ابتدا آن را درون آب ول 

 .زمان اندکی آنها را تمیز بشویید

از کشیدن بیش از حد کمربند اجتناب نمایید زیرا در دراز مدت این کار حالت  •

 .ارتجاعی کمربند را از بین می برد و آن را بی اثر می نماید

های کمربند را خراب می نماید.   هیچ وقت کمربند خود را اتو نکنید. این کار بافت •

 .توصیه می شود تا همواره شکم بند را در برابر نور طبیعی آفتاب خشک کنید

حتما برای جلوگیری از مشکالت پوستی، کمربندهای خود را به صورت مداوم   •

بشویید زیرا در غیر این صورت امکان ایجاد مشکالت و حساسیت های پوستی  

 .وجود دارد
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بند شما طول عمر بیشتری داشته باشد الزم است تا موردی را   برای اینکه شکم •

 .انتخاب نمایید که سایز بدن شما باشد

 


