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یکی از هدیه های عالی می باشد که این روزها می توان به دالیل مختلف   زنانه نقره دستبند

آن را خریداری نمود و کادو داد. با توجه به اینکه انواع مختلفی از آن در بازار وجود دارد  

 .و خریدهای اینترنتی نیز عالقه مندان زیادی دارد

 خرید راهنمای اری نمایید به یکبرای اینکه بتوانید به صورت اینترنتی این مورد را خرید

 .نیاز دارید که در این مقاله به آن پرداخته شده است اینترنتی

 زنانه نقره انگشتر خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 نکات مهم هنگام خرید دستبند نقره زنانه 

به صورت   زنانه نقره دستبند آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که برای خرید

اینترنتی باید چه نکاتی را در نظر داشت؟ در زیر به برخی از مهمترین موارد اشاره شده  

 :صیه می گردد حتما در نظر داشته باشیداست که تو 

 عیار حک شده بر روی دستبند خود را حتما بررسی نمایید  •

به صورت کلی باید در نظر داشته باشید که بر روی تمام زیور آالتی نقره عددی حک شده  

 .است که میزان عیار آن را نشان می دهد

می توان نتیجه گرفت که که  را مشاهده نمودید،    925یا  800 -900اگر اعدادی همانند 

درصد نقره در دستبند    90بیان می دارد که تا   900دستبند شما اصل می باشد. در واقع عدد 

 .شما وجود دارد

 برای تشخیص اصل بودن دستبند خود از یک آهنربا استفاده کنید •

برای این مورد می توانید یک آهنربا به دستبند یا زیورآالت خود متصل نمایید. اگر آهنربا  

 .جذب آنها شد، به این معنا می باشد که ناخالصی آن زیاد است

به صورت کلی باید در نظر داشته باشید که فلز نقره دارای قابلیت پارامغناطیسی می باشد و  

 .آهنربا نمی توان آن را جذب نماید
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این مورد می باشد که از   زنانه نقره دستبند یکی دیگر از روش های تشخیص اصل بودن

 .یک یخ استفاده نمایید. در همین راستا یخ را بر روی دستبند خود قرار دهید

اگر این مورد سریعا آب شد، به این معنا است که دستبند اصل است. جالب است که بدانید  

 .باالیی است و به راحتی می تواند گرما را منتقل نماید نقره در نوع خود دارای حرارت

گروهی از افراد برای تشخیص اصل بودن دستبند خود از مایع سفیدکننده استفاده می نمایند.  

برای این مورد باید دقت داشته باشید که بخش کوچکی از دستبند را داخل مایع سفیدکننده 

رنگ داد به این معنا می باشد که دستبند شما  قرار دهید. چنانچه این مورد سریعا تغییر  

 .اصل است

 توجه به قیمت مهم می باشد •

هر اندازه عیار دستبند شما بیشتر باشد، وزن آن باال باشد و طراحی آن نیاز به دقت باالتری  

 .داشته باشد، قیمت آن نیز به مراتب بیشتر خواهد بود

تبند های مد نظر را انتخاب نموده و سپس  البته بهتر است تا ابتدا بر اساس بودجه خود دس 

 .ویژگی های هر کدام از آنان را بررسی نمایید

 به قفل دستبندها دقت داشته باشید  •

طبیعتا دارای قیمت باالیی است. از همین رو توصیه می شود مواردی را  زنانه نقره دستبند

تنگ باشند تا به پوست    انتخاب نمایید که قفل محکمی داشته باشند. این موارد نباید بسیار

 .دست یا مچ شما آسیبی وارد نمایند

اگر دستان باریکی دارید توصیه می شود از مدل های نازک و ظریف استفاده نمایید در غیر  

 .این صورت گزینه های ضخیم تر می توانند انتخاب های بهتری باشند

 نقره  گوشواره خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد
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 آشنایی با انواع دستبند نقره زنانه 

می توان بیان داشت که امروزه انواع مختلفی از دستبند ها در بازار وجود دارند که در نوع  

متفاوت می باشند. به صورت کلی می توان بیان داشت که از لحاظ     طراحی با یکدیگر

 :طراحی آنها در یکی از دسته های زیر تقسیم بندی می شوند

نی دارند و نمی توان به صورت  این موارد اغلب کاربردی تزئی : دار آویز انواع •

 .روزانه از آنها استفاده نمود زیرا ممکن است به لباس یا موارد دیگر گیر کند 

ساده ترین دستبندهای موجود در بازار هستند که با توجه به  : آویز بدون انواع •

طرح و مدلی که دارند امکان استفاده روزانه نیر دارند. این موارد در طرح های  

 .ازار وجود دارندمختلف در ب 

گزینه های مذکور دارای طرح های کالسیک هستند. شما می  : زنجیری انواع •

 .توانید از این موارد هم برای مجالس و هم به صورت روزانه استفاده نمایید

دستبندهای تخت به صورت کامل بر روی پوست شما قرار می گیرند  : تخت انواع •

 .هده نمی شودبه گونه ای که برجستگی بر روی دست مشا

در زمان انتخاب گزینه مناسب الزم است تا شما دقت نمایید که کدام گزینه مناسب شما است 

 .و با نوع پوست و رنگ دست شما سازگار است 

عالوه بر اینکه زیبایی خاصی دارد، موجب می شود   زنانه نقره دستبند جالب است که بدانید

تا سیستم ایمنی بدن شما تقویت گردد. اما دقت نمایید تا در زمان خرید حتما مواردی را 

 .انتخاب نمایید که اصل می باشند

 دستبند نقره زنانه  نگهداری از

داری از آنها نیز  با توجه به اینکه زیورآالت نقره امروزه بسیار پرکاربرد می باشند لذا نگه

دارای اهمیت باالیی است. در همین راستا توصیه می شود تا برای اینکه بتوانید از آنها در  

 :دراز مدت استفاده نمایید، نکات زیر را در نظر بگیرید
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اگر از زیورآالتی استفاده می نمایید که بسیار قدیمی هستند، بهتر است تا آنها را با  •

ری نمایید. در قدیم از فلز نقره برای آبکاری استفاده می  طالی سفید یا رودیم آبکا

 .شد و همین مورد موجب میشد تا عمر جواهرات کم شود 

الزم است تا همواره دستبند خود را به کمک یک دستمال تمیز، پاک کنید. با این   •

 .کار عرق و آلودگی ها بر روی دستبند باقی نمی مانند تا آن را کثیف نمایند

جواهرات شما زیباتر و درخشنده تر به نظر برسند الزم است تا   برای اینکه •

آبکاری شوند. از همین رو هر زمان که حس نمودید، جواهرات شما کدر شدند از 

 .آبکاری برای جال بخشیدن به آنها استفاده نمایید

خود را برای طوالنی مدت در برابر مواد شوینده،کلر، آب گرم   زنانه نقره دستبند •

 .ی از این قبیل قرار ندهیدو موارد

همواره در نظر داشته باشید که اگر دستبند شما برای طوالنی مدت در برابر عرق، آلودگی،  

 .مواد آرایشی و مواردی از این قبیل باشد، سیاه و کدر می گردد

از همین رو بهتر است تا از مجاورات طوالنی مدت با موادی که عنوان شد، پرهیز نمایید.  

رو بسیاری از تولیدکنندگان بیان می دارند که دستبند را مکررا پولیش و صیقل  از همین 

 .بزنید

 


