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 دستگاه بافت مو 

در زمان خرید دستگاه بافت مو حتما به جنس بدنه دستگاه دقت داشته باشید. امروزه نمونه  

 .های سرامیکی، تیتانیومی و آلومینیومی در بازار وجود دارند 

بهترین موارد گزینه هایی می باشند که به پوست دست گرمایی منتقل نکنند. البته دقت نمایید  

 .مستحکم باشند تا به راحتی نشکنندکه دسته های آنان نیز باید بسیار  

 انواع دستگاه بافت مو 

امروزه در بازار انواع دستگاه بافت مو وجود دارند. در زمان خرید توصیه می شود تا  

گزینه ای را تهیه نمایید که بتوان دمای آن را تغییر داد. در این صورت به موها آسیب  

 .کمتری وارد می شود

د هر نوع بافتی را انجام دهید. معموال قیمت این موارد نسبت به  با تغییر دما شما می توانی 

 .گزینه های معمولی بیشتر است

 معرفی انواع بافت مو 

بافت های مو می توانند انواع متفاوتی داشته باشند. برخی از آنها با دو دسته، برخی با سه  

 .دسته و برخی نیز با دسته های بیشتری از موها پیاده سازی می شوند

از همین رو هر کدام از آنان نیز به تکنیک خاصی نیاز دارند. در همین راستا توصیه می  

 .شود تا حتما از دستگاه های مخصوص برای این کار استفاده نمایید
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 دستگاه بافت مو دستی 

برخی از دستگاه های بافت مو که در بازار وجود دارند به صورت دستی می باشند و  

در نمونه های دستی به صورت مکانیکی و به کمک دست باید   برخی دیگر برقی هستند.

 .موها را بین شیارها قرار داد و سپس اقدام به بافت مو نمود

 .در نمونه های برقی، کار جدا نمودن هر دسته مو توسط دستگاه انجام می شود

انواع   ، دستگاه هایی که برای بافت مو استفاده می شوند، می توانند دستی مو بافت دستگاه

 .متفاوتی داشته باشند. برخی از آنها دستی هستند 

به این معنا که فرد باید موها را با کمک دست در دستگاه قرار دهد. اما گروهی دیگر برقی  

 .می باشند و کار جدا نمودن موها و بافت آنها را خود دستگاه انجام می دهد

 دستگاه بافت مو سه تایی

واع متفاوتی می باشند. برخی از آنها بافت ها را با دو دسته  دستگاه های بافت مو دارای ان 

 .مو انجام می دهند و برخی دیگر برای بافت مو از سه دسته مو بهره می برند

 .از همین رو با توجه به مدلی که مد نظر دارید باید از دستگاه مناسب نیز بهره ببرید

 دستگاه بافت مو کودک

مدل های پرکاربردی می باشد که اغلب مادران از آن   امروزه موهای بافته شده یکی از

 .برای آراستن موهای کودکان خود بهره می برند 

اما با توجه به اینکه مدل های متفاوتی از این دستگاه ها داخل بازار وجود دارند، در زمان  

کم  خرید باید به موارد بسیاری مانند وزن دقت داشته باشید. وزن یک دستگاه بافت مو باید 

 .باشد به گونه ای که به مچ دست فشار وارد نکند
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 بهترین مارک دستگاه بافت مو 

در حال حاضر برند های متفاوتی از دستگاه بافت مو در بازار وجود دارند. قیمت این  

موارد نیز با یکدیگر متفاوت است. برای خرید یک گزینه خوب و کارآمد توصیه می شود  

 .که دارای نرم کننده یونی هستندتا مواردی را انتخاب نمایید 

این دستگاه ها می توانند موها را نرم کرده و سریع خشک کنند. گزینه های مذکور به مو  

 .های شما حالت نیز می بخشند

 قیمت دستگاه بافت مو 

برخی از دستگاه های بافت مو که در بازار وجود دارند، دارای قابلیت خاموش شدن  

 .خودکار هستند

به این معنا که هر زمان به دمای مد نظر رسیدند، به صورت اتوماتیک خاموش می شوند.  

 .قیمت این دستگاه ها بیشتر از موارد معمولی است

 دستگاه بافت مو آفریقایی

رفدار بین خانم ها، بافت است. بافت ها دارای اشکال مختلفی  یکی از مدل موهای پرط

 .هستند

اما بافت آفریقایی دارای جایگاه خاصی است و عالقه مندان زیادی را نیز به سمت خود  

جلب می نماید. در همین راستا برای اینکه بتوان بافت های مذکور را پیاده سازی کرد از 

 .دستگاه های خاص نیز استفاده می شود
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 خرید دستگاه بافت مو 

یکی از موارد مهمی که در زمان خرید دستگاه بافت مو کودک حتما باید مد نظر قرار  

دهید، توجه به منبع تغذیه است. برخی از دستگاه ها با برق و برخی دیگر با باتری کار می  

هد. اما کنند. اگر دستگاه شما برقی باشد راحت تر و سریع تر می تواند بافت ها را انجام د

باید این مورد را نیز در نظر بگیرید که گزینه های بدون سیم، برای حمل و نقل انعطاف  

 .باالیی را ارائه می دهند 

 راهنمای خرید دستگاه بافت مو 

یکی از پرطرفدارترین لوازم آرایشی بوده که مورد توجه بسیاری   ؟ چیست  مو بافت دستگاه

 .از بانوان و دختران قرار گرفته است

ترین زمان ممکن بافته و کار بسیاری  توان گفت این دستگاه، موها را در سریعدر واقع می

 .تر کرده استاز آرایشگران را از این لحاظ آسان

توانید از این محصول در منزل خود استفاده نمایید و به مانند یک آرایشگر  شما حتی می

 .ببافید  ای موهای خود را به وسیله این دستگاه کاربردیحرفه

این وسیله مناسب انواع موها از جمله: موهای صاف، مجعد، فر، ضخیم یا نازک بوده و در  

 .های مختلف آن را یافته و خریداری نماییدتوانید مدلبازار می

آن مدلی که به پسند شما   اینترنتی خرید راهنمای توانید از طریقدر این میان شما می

 .تر بوده را انتخاب و تهیه نماییدنزدیک

های متنوعی برخوردار بوده که  اما قبل از هر چیز باید بگوییم که دستگاه بافت مو از مدل

مو آفریقایی و سه شاخه اشاره کرد که اگر بخواهید از   توان به دستگاه بافتدر این میان می

 .هارت خاصی نیاز نداریدآنها استفاده نمایید به م

https://greenlist.ir/
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 مزایای استفاده از بهترین دستگاه بافت مو 

کنیم تا بهتر بتوانید جهت  در ادامه شما را با مزایای استفاده از این دستگاه آرایش مو آشنا می

 :گیری نهایی را انجام دهیدخرید آن تصمیم

شما با خرید این دستگاه در وقت و هزینه خود جهت آرایش موهای خود  •

 .کنیدجویی میرفهص

توانید بافت موهای خود را این دستگاه کامال اتوماتیک بوده و به وسیله آن می •

 .سریع و آسان انجام دهید 

استفاده از این دستگاه نیازی به تخصص خاصی نداشته و تنها با چند دور تمرین   •

 .توانید بافت موهای خود را به وسیله آن انجام دهیدمی

دهد که از این وسیله در هر  مو به شما این امکان را می افتحمل آسان دستگاه ب  •

 .مکانی استفاده کرده و آرایش موهای خود را به زیباترین نحو، انجام دهید

های متنوع از مهمترین مزایای استفاده از این دستگاه بوده و شما   قابلیت بافت •

 .توانید به راحتی دستگاه را مطابق با بافت مورد نظر خود تنظیم نماییدمی

های بافت موی موجود در بازار از قابلیت تولید یون جهت جلوگیری  بیشتر دستگاه •

 .از آسیب رساندن به مو ها برخوردار هستند

های بافت مو جهت استفاده برای کودکان و بانوان بسیار کاربردی و   دستگاه •

 .مناسب هستند

کوچک طراحی شده و در  های آرایشی بافت مو در وزن سبک و اندازه دستگاه •

 .توان از آنها استفاده نمود ها میهمه مکان

 دهنده حجم  ریمل خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

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%b1%db%8c%d9%85%d9%84-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87/
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 نکات مهم و تاثیرگذار در قیمت دستگاه بافت مو

 وزن مناسب محصول  •

تخاب نمایید که وزن زیادی نداشته باشد تا در هنگام استفاده دستگاهی را جهت خرید ان 

 .بتوانید به راحتی آن را در دستان خود گرفته و بافت موهای خود را انجام دهید

 جنس مناسب محصول  •

های  های مختلفی از دستگاه بافت مو در بازار موجود بوده و هر کدام از ویژگی جنس

 .مختلفی برخوردار هستند

های مختلفی نظیر: سرامیک، تیتانیوم، تفلون، آلومینیوم و   دستگاه کاربردی از جنسبدنه این 

 .های دیگر ساخته شده استسایر متلایر

مو بوده که باید توسط   اما آن چیزی که مهم است توجه به استحکام و دوام بدنه دستگاه بافت

 .فرد خریدار در نظر گرفته شود

 شکل ظاهری مناسب محصول •

شکل ظاهری محصول هم از جمله موارد مهمی بوده که باید مورد توجه فرد خریدار قرار 

 .بگیرد

تر  زیرا شکل ظاهری دستگاه باید به نحوی طراحی شده باشد که هنگام استفاده فرد راحت

 .های مساوی، عمل بافت را انجام دهدبتواند با جدا کردن موها به قسمت
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 نوع برخورداری از قابلیت بافت مت •

کنیم که آن مدلی را انتخاب کنید که دارای قابلیت بافت متنوع  جهت خرید دستگاه پیشنهاد می

های مختلف را بر روی موهای خود   توانید بافتباشد. زیرا به کمک این مدل دستگاه می

 .انجام دهید

 قابلیت تولید یون محصول •

یون جهت جلوگیری از آسیب به موها  هنگام خرید توجه نمایید که آیا دستگاه از قابلیت تبدیل  

برخوردار است یا خیر؟ این قابلیت از وز شدن موها هنگام بافت جلوگیری کرده و باعث  

 .شودتر بافته شدن موها حین کار میراحت

 قابلیت تنظیم دما جهت بافت مو  •

ا از آنجا که جنس موهای هر فردی با فرد دیگر متفاوت بوده، پس بهتر است که دستگاهی ر

های مختلف جهت بافت مو برخوردار باشد.  جهت خرید انتخاب نمایید که از درجه حرارت

این مورد یکی از مهمترین نکاتی است که قبل از انتخاب مدل نهایی، باید در نظر گرفته  

 .شود

 نحوه فعالیت دستگاه  •

ورد توجه  منبع تغذیه و نحوه فعالیت دستگاه بافت مو از جمله موارد مهمی بوده که باید م 

های بافت مو باتری  قرار گیرد. جهت اطالع بیشتر شما باید بگوییم که منبع تغذیه دستگاه

 .کنندهای دیگر به وسیله برق کار می قلمی و یا نیمه قلمی بوده و بعضی مدل

اما اگر مدل برقی را تهیه کردید حتما به فاکتورهایی نظیر: میزان کارکرد دستگاه، طول  

 .نمایید  سیم و … توجه
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 قابلیت خاموشی اتوماتیک محصول  •

شود. به  برخورداری از این قابلیت باعث جلوگیری از بروز هرگونه خطرات احتمالی می

عنوان مثال در مواقعی که دستگاه بیش از اندازه کار کرده باشد و یا در هنگام بروز هر  

 .شودگونه خرابی، این قابلیت باعث خاموشی اتوماتیک دستگاه می

 استفاده راحت از محصول •

بافت مو توجه نمایید که مدلی را انتخاب کنید که استفاده از آن بسیار  هنگام خرید دستگاه

 .های مو داشته باشدراحت باشد و کارکرد مناسبی جهت اجرای انواع بافت

 قیمت دستگاه بافت مو  •

های آنها متغیر بوده و شما باید با   های بافت مو با توجه به امکانات و ویژگی قیمت دستگاه

 .د جهت خرید بهترین مدلی که مطابق با نیاز شما بوده، اقدام نماییدتوجه به بودجه خو 

 چگونه از دستگاه بافت مو باید استفاده کرد؟ 

توانید مو های خود را  استفاده از این دستگاه بسیار راحت بوده و در کمترین زمان ممکن می

ستگاه آرایشی اشاره  به وسیله آن ببافید. در ادامه به مراحل مختلف بافت مو به وسیله این د 

 :ایمکرده

 .تایی جدا کنید  3تا  1 بسته به نوع بافت مورد نظر، موهای خود را به دسته •

سپس قسمت انتهایی موهای خود را جهت بافت داخل شکاف سر شاخه دستگاه  •

 .قرار دهید

 .شود با فشار دادن کلید، فعالیت دستگاه جهت بافت موها آغاز می •
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وانید دست خود را از روی کلید دستگاه برداشته و در نهایت،  تبعد از اتمام کار می •

 .نتیجه بافت زیبای موهای خود را به وسیله دستگاه مشاهده کنید 

 :به نکات زیر قبل از فعالیت با بهترین مارک دستگاه بافت مو توجه نمایید

 .یدمو در مواقعی که مو های شما تمیز و شسته است، استفاده نمای  از دستگاه بافت .1

قبل از بافت مو به وسیله دستگاه، موهای خود را اتو کشیده و یا به وسیله سشوار  .2

 .صاف نمایید 

 .مو های خود را به وسیله شانه صاف کرده و بعد از دستگاه بافت مو استفاده کنید .3

ای از موهای خود مالیده و سپس از دستگاه استفاده مقدار کمی ژل را به دسته .4

 .بهتری به خود بگیرند  نمایید. این کار باعث شده تا موها حالت

 


