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 راهنمای خرید اینترنتی مانتو بارداری

 در واقع لباسی آزاد و گشاد بوده که به دلیل پوشش مناسب آن برای  بارداری مانتو

 .استفاده خانم های حامله طراحی شده است

  بارداری، یکی از بهترین دورانی است که بیشتر خانم ها احساسات فوق العاده ای را

 .در طول این دوره از زندگی شان تجربه می کنند

 مانتو. روع جدید برای والدین دانستزیرا دوران حاملگی را می توان سرآغاز ش 

 .، یکی از بهترین پوشش هایی است که باید توسط خانم های باردار تهیه شودحاملگی

  جلو باز و آزاد بودن این مدل مانتو باعث شده تا خانم های حامله بتوانند آن را بدون

 .هیچ گونه دردسری بپوشند

 وشیدن راحت آن برای خانم های به دلیل طراحی خاص مانتوهای بارداری، امکان پ

 .حامله به راحتی فراهم می شود

  مدل های متنوعی از این مدل مانتو در بازار موجود بوده که با بررسی یک سری

 .نکات مهم می توانید بهترین آن را جهت خرید، انتخاب نمایید

 نکات مهم هنگام خرید مانتو بارداری

 انواع مختلف مانتوهای بارداری

 .د مانتوهای بارداری، انتخاب بهترین مدل را برای خریداران آسان تر کرده استتنوع زیا

در بازار موجود بوده که می توانید با توجه به شرایط و  بارداری مانتو مدل های متنوعی از

نیاز خود جهت انتخاب مدل مناسب تصمیم گیری نمایید. از جمله این مدل ها می توان به 

 :موارد زیر اشاره نمود

 خرید مانتو نخی 

به آن دسته از خانم های بارداری که می خواهند پوشش بسیار راحتی در فصل بهار و 

 .تابستان داشته باشند، به شدت توصیه می شود
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جنس به کار رفته در تولید این مدل مانتو، نخ بوده و فرد به هنگام پوشیدن آن احساس 

 .راحتی فوق العاده ای را تجربه خواهد کرد

 تو مجلسیمان 

 .یکی دیگر از مانتوهای بارداری بوده که در بازار به راحتی یافت می شود

طراحی مانتوهای مجلسی، بسیار شیک بوده و به عنوان پوشش مناسب جهت استفاده در 

 .مجالس و مهمانی ها مورد استفاده قرار می گیرد

 مانتو بارداری 

 .اداری در مقایسه با سایر مدل ها، رسمی تر بوده و دوخت بسیار ساده ای دارد

اگر شاغل هستید و دوران حاملگی خود را طی می کنید، توصیه ما به شما استفاده از مانتو 

 .اداری مخصوص بارداری است

 در نظر گرفتن جنس مانتوهای بارداری

 ه که باید مد نظر فرد خریدار یکی از مهمترین مواردی بود بارداری مانتو جنس

 .قرار گیرد

  مانتوهای بارداری دارای جنس های متنوعی بوده و به همین خاطر نیاز است قبل از

 .خرید بررسی های الزم در این زمینه انجام شود

  مانتو نخی جهت استفاده در فصل بهار و تابستان می تواند بهترین گزینه پیشنهادی

 .دبرای خانم های باردار باش

  در فصل زمستان هم بهتر است دنبال جنسی باشید که کمر و شکم را به خوبی گرم

 .نگه دارد

 



  

    

 

3 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  زیبا و باکیفیت بارداری مانتو مدل ۴۲

 

 بررسی سایز مانتوهای بارداری

  از آنجا که مانتوهای بارداری، فری سایز بوده به هنگام خرید آن با مشکل مواجه

 .نخواهید شد

 باعث تنظیم سایز  برخی از مانتو ها دارای کمربند در قسمت پشت بوده که این عامل

 .آنها خواهد شد

  به عنوان مثال اگر مانتو یک یا دو سایز بزرگتر بود، می توانید با تنظیم کمربند آن

 .به سایز مناسب خود دست یابید

 در نظر گرفتن قد مانتوهای بارداری

  از آنجا که شرایط خانم های حامله بسیار ویژه بوده، بهتر است مدلی که قد مناسبی

 .اشد به هنگام خرید انتخاب شودداشته ب

  زیرا امکان دارد در شرایط خاص، مانتوهای بارداری بلند باعث برهم خوردن تعادل

 .خانم های حامله به هنگام راه رفتن شود

 توجه به رنگ و مدل آستین مانتوهای بارداری

 رنگ و مدل آستین جزو مهمترین مواردی بوده که باید بارداری مانتو هنگام خرید ،

 .مورد بررسی قرار گیرند

  البته این فاکتورها سلیقه ای بوده و هر فردی می تواند نظر کامال متفاوتی در این

 .زمینه داشته باشد

 به نوع آستین های آن توجه ویژه ای داشته باشید حاملگی مانتو به هنگام خرید. 

 وهای بارداری باید به نحوی باشد که به هنگام پوشیدن آنها احساس زیرا طراحی مانت

 .فوق العاده ای را تجربه نمایید

 بارداری شلوار خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

https://greenlist.ir/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b4%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/
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 خرید مانتو بارداری

 در واقع نوعی لباس آزاد و گشاد بوده که خانم های حامله به هنگام  بارداری مانتو

 .پوشیدن آن احساس راحتی زیادی را تجربه خواهند کرد

 یط و مدل های متنوعی از این مدل مانتو در بازار موجود بوده که با توجه به شرا

 .نیاز خود میتوانید مدل مناسب را جهت خرید انتخاب نمایید

  ،مانتوهای بارداری، بهترین انتخاب برای خانم های حامله به شمار می رود. امروزه

 .شاهد تقاضای زیادی جهت خرید این محصول در بازار هستیم

 ار قر شما می توانید با توجه به یک سری نکات مهم که در جمالت پیشین مورد بحث

دادیم، جهت خرید مانتوهای بارداری به صورت حضوری یا اینترنتی از فروشگاه 

 .های معتبر اقدام نمایید

 قیمت مانتو بارداری

 به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد. در واقع، جنس، برند تولیدی  بارداری مانتو قیمت

 .و نوع پارچه بر قیمت کلی مانتوهای حاملگی تاثیرگذار هستند

  همین خاطر بهتر است که در ابتدا با شناخت نیاز واقعی خود و کنار گذاشتن به

 .بودجه مورد نظر، دنبال مدلی باشید که هدفتان از خرید را به خوبی تامین نماید

 روش نگهداری از مانتو بارداری

نکات مهمی جهت شستشوی مانتوهای بارداری وجود داشته که نیاز است مورد توجه قرار 

 :گیرند. از جمله این موارد می توان به نکات مهم زیر اشاره نمود

 قبل از شستشوی مانتو به اتیکت درج شده بر روی آن توجه نمایید. 
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 ز ما این است که امانتوهای نخی را بهتر است با دست بشویید. البته توصیه ما به ش

آب سرد جهت شستن مانتوهای نخی استفاده نمایید. زیرا آب سرد باعث حفظ کیفیت 

 .الیاف پارچه خواهد شد

  به هیچ عنوان لباس های رنگ تیره یا روشن را در یک تشت جهت شستشو قرار

ندهید. جهت شستشو به وسیله ماشین لباسشویی بهتر است که مانتوهای تیره رنگ را 

 .ایر لباس های رنگ روشن جدا نماییداز س

 مجلسی از شامپوهای مخصوص که مواد قلیایی  بارداری مانتو جهت شستشوی

کمتری دارند، استفاده نمایید. زیرا این مدل شامپوها آسیب کمتری به بافت پارچه 

 .وارد خواهند کرد

 جمع بندی خرید اینترنتی مانتو بارداری

 گزینه ها برای خانم های حامله به شمار می رود، یکی از بهترین بارداری مانتو. 

  از مهمترین مزایای استفاده از مانتوهای بارداری می توان به گشادی و جلو باز

 .بودن آنها اشاره نمود

  این مدل مانتو به دلیل پوشش راحتی که داشته، مورد توجه خانم های باردار قرار

 .گرفته است

 توجه به فصل مورد نظر خریداری نمایید مانتوهای بارداری را بهتر است با. 

 مدل، جنس و کیفیت تولیدی بر قیمت مانتوهای بارداری بسیار تاثیرگذار هستند. 

  این مقاله را از این رو تهیه نموده ایم تا انتخاب شما را به هنگام خرید مناسب ترین

 .مانتو مخصوص بارداری، آسان تر نماییم

 


