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  خریداری باید بارداری هنگام در که است مواردی  مهمترین از یکی مناسب بارداری لباس

  کنید  فکر این به است ممکن  شدید، نوزاد  برآمدگی نشانه  اولین متوجه  اینکه حضم   به. نمایید

 .بخرید بارداری  لباس باید زمانی چه که

 مادران از بسیاری برای  تواندمی است مناسب بارداری لباس کدام  اینکه تشخیص امروزه

 .باشد چالش  یک

 کودک  خواب  تخت خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 مناسب برای خرید لباس بارداری  زمان

خواهید بدانید از  هیچ دو بدنی بارداری را یکسان تجربه نمی کنند. به این معنی که اگر می

 .های بارداری کنید، کامالً به شما بستگی داردچه زمانی شروع به پوشیدن لباس

های مختلف بارداری  شوید که مادران باردار در زماناگر از اطرافیان بپرسید، متوجه می

کنند. اما در زیر چند سرنخ وجود دارد که ممکن  های بارداری میشروع به پوشیدن لباس

 .به شما کمک کنند خانگی بارداری لباس است برای خرید

 .و باشدباز کردن دکمه باالی شلوار دیگر نمی تواند پاسخگ  •

 .تمام روز، احساس نفخ می کنید •

 .برآمدگی بدن شما شروع به بیرون آمدن از لباس های معمولی می کند  •

 .دار را دیگر نمی توان تا آخرین دکمه بستهای دکمهپیراهن •

افتد، منطبق است. در هفته بیستم، رحم  این عالئم با آنچه در رشد جنین در رحم اتفاق می

معموالً در سطح ناف قرار دارد. بارداری بسیاری از زنان در این مرحله قابل تشخیص  

است. اما بسته به قد و نوع بدن مادر، افزایش وزن، تعداد نوزادان در رحم و اینکه آیا اولین  

 .ت یا خیر، این زمان متغیر استبارداری اس

 .برای بارداری اول، برجستگی معموال کمی دیرتر از بارداری های بعدی ظاهر می شود
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 نحوه خرید لباس بارداری شیک 

در بازار مشاهده می شود. اما سوال اینجاست که از کجا  بارداری لباس  مدل امروزه انواع

 .عنوان شده است بارداری جلسیم  لباس شروع کنیم؟ در ادامه نکاتی برای تهیه

 لباس بارداری چه سایزی بخریم 

اگر این اولین بارداری شما است، تقریبا غیر ممکن است که بفهمید بدن شما با   •

 .پیشرفت بارداری چگونه تغییر می کند

 .که باید بخرید دشوارتر است بارداری  لباس این بدان معناست که تخمین زدن سایز •

یزی که راحت است، درست مانند زمانی که باردار نیستید،  به صورت کلی خرید چ •

 .مهم است

این مورد ارتباط زیادی با تناسب بدن افراد دارد. به خاطر داشته باشید که همه   •

 .اعضای بدن شما با سرعت یکسان رشد نمی کنند

ها قبل از اینکه شکمشان بیرون بیاید، اندازه سایر اندام های بدنشان بعضی از خانم •

های بارداری را نادیده بگیرید  توانیم بگوییم سایز لباسیشتر می شود. بنابراین میب 

 .و آنچه را که مناسب است بخرید

 قیمت لباس بارداری 

 .خیلی موارد به فصلی که در آن قرار دارید و دقیقاً تغییر بدن شما بستگی دارد •

اما انتخاب چند مورد از این لباس مهم و ضروری است. یک یا دو شلوار جین   •

بارداری باکیفیت برای خود تهیه نمایید. حداقل یک جفت شلوار لی مشکی ساده که  

 .پس از زایمان نیز بتوانید به تن نمایید، انتخاب کنید

کنید. در   حداقل سه تا پنج تی شرت بارداری یا تاپ با رنگ های متفاوت خریداری •

انتخاب رنگ ها دقت نمایید که با یکدیگر ست باشند. آنها برای پوشیدن زیر کت،  

 .ژاکت یا یک باف پشمی شیک عالی هستند
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همچنین ایده خوبی است که روی دو تا سه لباس همه کاره که می توانید در تمام   •

 .موارد آنها را به تن نمایید نیز سرمایه گذاری کنید

های آخر بارداری خود دارید، ممکن است هایی که برای هفتهریزیبسته به برنامه •

تر مناسب برای عروسی، عکاسی بارداری یا حمام نوزاد خود  یک لباس شیک

 .بخواهید

فراتر از آن، آنچه شما نیاز دارید ممکن است کامالً فصلی باشد. لذا به فصلی که   •

 .در آن قرار دارید نیز دقت نمایید

 رداریملزومات لباس با

دو کلمه کلیدی که در مورد لباس های بارداری تکرار می شوند، “اصول” و    •

 .“ضرورت ها” هستند 

در حالی که برخی از اقالم در کمد لباس قبل از بارداری شما مانند موارد مورد   •

  لباس عالقه آشنا به نظر می رسند، برخی دیگر از لوازم اصلی کمد

 .هستند بارداری

 .ضروری است بارداری های  لباس وارد زیر به عنواناز همین رو خرید م  •

 .تمام تی شرت ها •

چند مدل کشدار در رنگ های سفید، خاکستری و مشکی بخرید. هیچ چیز بهتر از   •

 .اینها در ترکیب با یک شلوار جین )بارداری( مناسب نیست

ی  شلوار جین. با تغییرات بسیار زیادی که در بدن شما اتفاق می افتد، هنوز هم م •

توانید یک شلوار جین بپوشید. و هنگامی که شلوار جین بارداری فوق العاده راحت 

 .را امتحان کنید، ممکن است هرگز نخواهید به شلوارهای قدیمی خود بازگردید 
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ساق برای روزها. این ایده خوبی است که چند جفت شلوار چسبان یا لگ داشته  •

راحتی   بارداری لباس رین گزینه برایباشید. آنها به بدن شما قالب می دهند و بهت

 .هستند

 به رنگ لباس دقت نمایید

اغلب شاد است تا روحیه مادر حفظ شود. از همین رو   بارداری لباس توجه نمایید رنگ

توصیه می شود تا از انواع رنگ ها و مدل های آزاد که در آنها راحت هستید، استفاده 

 .نمایید

 نوزاد تخت آویز خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 نکات مهم برای خرید لباس بارداری 

، این نکات اساسی را به خاطر بسپارید تا بیشترین  بارداری  لباس هنگام خرید  •

 .استفاده را از بودجه خود ببرید

خرید توجه  که می بارداری های لباس شما کشش دارد؟ به پارچه بارداری لباس آیا  •

دانید با حرکت در هر سه ماهه، وزن شما تا چه میزان تغییر خواهد  کنید. زیرا نمی

 .نمود

های های کشسان یا پارچهپذیر، پارچههای انعطافهر لباسی که دارای پارچه •

 .دهد پذیری بیشتری میجرسی باشد، قطعاً به شما انعطاف

میزان نازک بودن پارچه را آزمایش کنید همانگونه که در باال توضیح داده شد،  •

 .دن نیستاین مدل لباس ها باید کشسان باشد اما این مورد به معنی نازک بو 

های بارداری کشش زیادی دارند، بنابراین مهم است که توجه داشته باشید،  لباس •

اندام شما از پس پارچه دیده نشود. لباس هایی که در صورت کشش تار و پود آنها 

 .باز می شود، گزینه خوبی برای شما نیستند

 

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%a2%d9%88%db%8c%d8%b2-%d8%aa%d8%ae%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af/


  

    

 

5 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  راحت و شیک بارداری لباس مدل ۲۴

 

 نگهداری از لباس بارداری 

ست اما شما برای نگهداری این لباس  مناسب بخش مهمی از پروسه بارداری ا لباس •

 .نیز باید دقت نمایید

 .به عبارت دیگر هیچ وقت لباس خود را با شوینده های قوی نشویید •

آنها را درون آب گرم قرار ندهید. توجه داشته باشید که لباس های خود را برای  •

ب  طوالنی مدت در برابر نور خورشید نگذارید زیرا این کار به بافت پارچه آسی 

 .وارد می نماید

  های لباس با در نظر داشتن راهنمای خرید اینترنتی فوق شما می توانید بهترین •

 .خود را خریداری نمایید. همچنین از این دوران بیشترین استفاده را ببرید  بارداری


