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 راهنمای خرید شانه و برس کودک

های خرید سیسمونی به شمار رفته که دارای تنوع  از مهمترین بخش کودک برس و شانه

بسیار زیادی است. از آنجا که بدن نوزادان در مقایسه با افراد بزرگسال، بسیار حساس و  

به آنها    کنید مخصوصپذیر بوده، بهتر است که وسایلی هم که برای کودکان تهیه میآسیب

 .باشد

جز آن دسته از وسایلی است که خرید آن بسیار ضروری به نظر   کودک برس و شانه

رسد. در زمینه انتخاب این محصول همانند محصوالت دیگر باید یکسری نکات مهم  می

 .رعایت گردد تا بتوانید انتخاب درستی در این زمینه داشته باشید

این   اینترنتی خرید  راهنمای د نیاز در موردتوانید پس از کسب اطالعات مورشما می

 .های معتبر سراسر کشور تهیه نماییدمحصول کاربردی را از طریق سایت

 معرفی انواع شانه و برس کودک از لحاظ جنس 

های مخصوص کودکان در بازار موجود بوده که با  های مختلفی در زمینه شانه و برسجنس

توانید بهترین مدل را برای کودک خود خریداری  کسب اطالعات الزم در مورد آنها می

 .نمایید

از آنجا که پوست سر کودک بسیار حساس بوده، نیاز است که قبل از هر چیز اطالعات  

 .های تولیدی این محصول در بازار کسب نمودجامعی در مورد کیفیت جنس

 مدل چوبی •

های دیگر از کیفیت بسیار مناسبی برخوردار بوده و از  های چوبی در مقایسه با مدلشانه

 .سالمتی باعث بهبود وضعیت پوست سر کودک خواهند شد توان گفت که از لحاظطرفی می
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 مدل پالستیکی  •

برس پالستیکی در مقایسه با مدل چوبی، بسیار ارزان بوده و از لحاظ کیفیت در حد  

های نرم  های پالستیکی از دندانههای دیگر قرار دارد. اما از آنجا که شانهتری از مدلپایین

 .آیندسبی جهت استفاده به شمار میبرخوردار هستند، گزینه بسیار منا

 مدل فلزی •

های دیگر، دوام بسیار باالیی داشته و اگر کودک شما های فلزی در مقایسه با مدلشانه

 .آیددارای موهای مجعد و ضخیم است، جهت شانه زدن موها محصول مناسبی به حساب می

 مدل کربنی •

پذیری بسیار ر بوده که از انعطافهای موجود در بازاهای کربنی از جدیدترین مدلشانه

های کربی در مقابل آسیب یا شکسته شدن، مقاوم بوده و به  باالیی برخوردار هستند. شانه

پذیری باالی آنها جهت شانه کردن موهای پرپشت کودکان، بسیار مناسب و  دلیل انعطاف

 .کاربردی هستند

 کودک  گیر دندان راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 نکات مهم و تاثیرگذار در قیمت شانه و برس کودک

تر فرآیند  توانید راحتیک سری عوامل مهمی وجود داشته که با در نظر گرفتن آنها می

خرید این محصول کاربردی را طی نمایید. در ادامه مقاله به فاکتورهای مهم تاثیرگذار در  

 :های مخصوص کودکان اشاره شده استخرید شانه

 تهیه شانه و برس کودک بر اساس نوع مو  ➢

هنگام خرید شانه کودک این است که باید بر اساس نوع مو خریداری شود.   مهمترین نکته

در ابتدا باید بدانید نوع موی کودک شما چگونه بوده که بر اساس آن، جهت انتخاب بهترین  

 .مدل اقدام نمایید

 

https://greenlist.ir/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%da%af%db%8c%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af/
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دسته از کودکانی که از موهای  های پارویی به شکل مربع بوده و برای آن برس •

ها  صاف برخوردار هستند، گزینه مناسبی است. از طرفی، استفاده از این برس

 .شودهنگام شانه زدن باعث تحریک گردش خون در سطح پوست سر می

های فلزی برای آندسته از کودکانی که از حجم موهای زیادی برخوردار  برس •

گیری از گره خوردن موها به هنگام شانه  هستند، بسیار مناسب بوده و باعث جلو 

 .شوند زدن می

های پالستیکی به دلیل کیفیت پایین آنها جهت شانه کردن موهای پرپشت  برس •

 .آیندگزینه مناسبی جهت انتخاب به شمار نمی

های چوبی جهت آرامش و همچنین ماساژ سر انتخاب  از نگاه متخصصان، شانه •

ت که استفاده از آنها برای کودکان توصیه مناسبی بوده و به همین خاطر اس

های چوبی باعث تحریک پوست سر و گردش بهتر خون در  شود. زیرا شانهمی

 .شوندسطح پوست سر می

 های مخصوص کودکانتوجه به نوع دندانه در شانه ➢

های به کار رفته در ساخت شانه جز موارد مهم دیگری بوده که باید مد نظر  نوع دندانه

پذیر بوده، بهتر است رار گیرد. از آنجا که پوست سر کودکان بسیار حساس و آسیبوالدین ق

پذیری تشکیل  های نرم و انعطافکه در انتخاب این محصول سراغ مدلی بروید که از دندانه

ها  ای که دارای فاصله زیاد بین دندانهشده باشند. برای کودکانی که موهای مجعد دارند، شانه

 .گزینه مناسبی استبوده جهت خرید 

 برندهای تولیدی شانه و برس کودک ➢

هنگام خرید شانه مخصوص کودکان همیشه دنبال برندهایی باشید که دارای کیفیت مناسب 

 .تولیدی هستند
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کنند و بهتر است قبل از خرید در مورد  های زیادی در این زمینه فعالیت میزیرا شرکت

لف، تحقیقات کافی انجام شود. از جمله های مخت های تولیدی محصوالت شرکتکیفیت

 :کنند، عبارتند ازفعالیت می کودک برس و شانه برندهایی که در زمینه تولید

این برند، محصول کشور انگلستان بوده که در زمینه محصولی  : مادرکر برند •

 .کندنظیر: شانه مخصوص کودک فعالیت می

اف نرم به کار رفته در ساخت آن طراحی این محصول بسیار مناسب است و به دلیل الی 

جهت استفاده برای کودک دلبند شما گزینه خوبی است. ارگونومیک بودن دسته آن باعث  

 .شودعدم خستگی دست مادر هنگام شانه زدن موهای کودک می

چیکو جز بهترین برندهای موجود در بازار بوده که از لحاظ تولید  : چیکو برند •

محصولی نظیر: شانه کودک در میان خریداران بسیار معروف است. شما با این  

 .توانید موهای کودک خود را شانه بزنیدبرس به راحتی می

این برند، محصول کشور آمریکا بوده که لوازم سیسمونی نوزاد و : نابی برند •

 .کندا با باالترین کیفیت به بازار عرضه میکودک ر

توانید انواع مختلف  های تولیدی برند نابی، بسیار متنوع بوده و شما میطراحی شانه

های جذاب از بازار تهیه  بندیهای دخترانه و پسرانه این برند تولیدی را در رنگبرس

 .نمایید

 برس و شانه  مینه تولیداین برند، محصول کشور آلمان بوده که در ز : ناک برند •

 .کندفعالیت می کودک

های تولیدی برند ناک با آخرین استانداردهای روز دنیا، طراحی شده و به همین خاطر  برس

 .ای دارداست که از لحاظ کیفیت تولیدی در مقایسه با سایر رقبا، جایگاه بسیار ویژه

در زمینه شانه  بیول از دیگر برندهای موجود در بازار بوده که: بیول برند •

 .کند مخصوص کودکان فعالیت می
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طراحی ارگونومیک این محصول باعث شده که کودک به راحتی بتواند از آن جهت شانه  

زدن موهای خود استفاده نماید. جنس این شانه، پالستیک بوده و به دلیل باز کردن گره  

 .رودموهای کودک، گزینه مناسبی جهت انتخاب به شمار می

 و برس کوچک جنس شانه ➢

از مهمترین مواردی که هنگام خرید شانه کودک باید در نظر بگیرید، توجه به جنس آن  

های تولیدی  است. همانطور که در جمالت باال اشاره کردیم این محصول دارای جنس

مختلفی بوده که شما باید با توجه به بلندی یا کوتاهی، ضخیمی یا نازکی، صافی یا فری 

 .هت خریدموی کودک خود ج 

 


