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 راهنمای خرید اینترنتی شیکر

 این وسیله ورزشی در واقع نوعی قمقمه آب بوده اما تفاوت قابل  ؟ چیست شیکر

 .مالحظه ای با آن دارد

  با تکان دادن این ظروف، امکان مخلوط کردن آب با مواد دیگر به راحتی برای

 .ورزشکاران فراهم می شود

 ده که استفاده از آن در میان نام دیگر این وسیله در بازار، میکسینگ کاپ بو

 .ورزشکاران بسیار رایج است

  میکسینگ کاپ های موجود در بازار دارای طرح و مدل های مختلفی بوده که

 .انتخاب آنها به سلیقه فرد خریدار بستگی دارد

 می توانید یک نوشیدنی مغذی تهیه کرده و آن را در  ورزشی شیکر شما با استفاده از

 .های ورزشی تان بنوشید حین انجام فعالیت

  انتخاب میکسینگ کاپ های موجود در بازار به یکی از چالش های مهم برای

 .خریداران تبدیل شده است

  این مقاله از این رو تهیه شده تا اطالعات جامع و کاملی را در مورد راهنمای خرید

 .این وسیله مهم ورزشی در اختیارتان قرار دهیم

 ورزشی ساک خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 نکات مهم هنگام خرید شیکر

 بررسی جنس میکسینگ کاپ های ورزشی 

نس های متنوعی داشته و به همین خاطر بهتر است که با بررسی همه ج بدنسازی شیکر

 .جانبه جهت تهیه مدل مناسب اقدام نمایید

 

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%b3%d8%a7%da%a9-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c/
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معایب:  -2مزایا: قابلیت حمل آسان آن  -1ویژگی های میکسینگ کاپ پالستیکی:  .1

تجزیه ناپذیر بودن، امکان وجود مواد شیمیایی سمی نظیر: بیسفنول آ، بو گرفتن کاپ 

 پالستیکی به دلیل جنس آن

مزایا: قابلیت حمل آسان  -1ویژگی های میکسینگ کاپ پالستیکی فاقد بیسفنول آ:  .2

ورداری از مواد مضر شیمیایی، دوام زیاد، عدم انتشار بوی خوراکی آن، عدم برخ

 معایب: تجزیه ناپذیر بودن پالستیک -2داخل آن 

مزایا: فاقد مواد شیمیایی  -1ویژگی های میکسینگ کاپ از جنس استیل ضد زنگ:  .3

معایب:  -2سمی نظیر: بیسفنول آ، مقاوم بودن آن در برابر ضربه و حفظ بهتر دما 

 هداری راحت کاپ به دلیل لغزنده بودن سطح آن، سنگین بودن محصولعدم نگ

 بررسی انواع میکسینگ کاپ های ورزشی 

میکسینگ کاپ های بدنسازی دارای مدل های مختلفی بوده که بهتر است با توجه به نیاز 

خود، بهترین مدل آن را جهت خرید انتخاب نمایید. از جمله این مدل ها می توان به موارد 

 :زیر اشاره نمود

این مدل، فرایند مخلوط کردن مایعات را به آسانی انجام می دهد. گاهی : برقی شیکر .1

ت امکان ترکیب مواد با همدیگر بسیار زمان بر و دشوار است. به همین خاطر اوقا

تهیه وسیله ای که بتواند امکان ترکیب کردن راحت مواد را در زمان بسیار کم انجام 

 .دهد، اهمیت ویژه ای پیدا می کند

کارکرد این مدل جهت مخلوط کردن مواد با همدیگر به صورت : دستی شیکر .2

ه عبارتی شما با تکان دادن ظرف با دست تان می توانید مایعات را مکانیکی است. ب

به خوبی با همدیگر ترکیب نمایید. طراحی این مدل میکسینگ کاپ لیوانی به 

 .صورتی است که می توانید آن را بر روی لباس خود آویزان کنید
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 بررسی نحوه خارج شدن مایعات از داخل میکسینگ کاپ های ورزشی 

های ورزشی باید از لحاظ نحوه خروج مایعات از داخل آنها مورد بررسی میکسینگ کاپ 

 .قرار گیرند

به طور کلی این محصول از لحاظ چگونگی خروج مایعات به سه حالت: پیچی، فشاری یا 

 .ضامنی تقسیم بندی می شود

 .به هر حال بهتر است مدلی را جهت خرید انتخاب نمایید که جهت استفاده، مناسب باشد

 رسی میزان گنجایش میکسینگ کاپ های ورزشیبر 

های ورزشی باید مد نظر قرار دهید، بررسی شیکر نکته مهم دیگری که به هنگام خرید

 .میزان گنجایش آنهاست

 .البته این مورد به نوع استفاده از محصول و سلیقه شما بستگی خواهد داشت

 .رخوردار استمیکسینگ کاپ با سایز بزرگ تر از گنجایش و وزن بیشتری ب

توصیه ما به شما این است مدلی را جهت خرید مد نظر قرار دهید که استفاده راحت و 

 .آسانی داشته باشد

 خرید شیکر

، یکی از بهترین تجهیزات مورد استفاده ورزشکاران به شمار می رود. بسیاری از شیکر

 .افراد این وسیله را به اشتباه با قمقمه یکی می دانند

در حالی که این وسیله نوعی کاپ است که به دلیل طراحی خاصی که داشته، امکان ترکیب 

 .کردن مایعات را به راحتی برای ورزشکاران فراهم می کند

میکسینگ کاپ های ورزشی را می توانید در مدل های متنوع در بازار بیابید. اما قبل از 

اهنمای خرید این محصول ورزشی هر چیز بهتر است که اطالعات جامعی را در مورد ر

 .کسب کرده تا بتوانید در این زمینه انتخاب هوشمندانه ای داشته باشید
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 قیمت شیکر

 .های ورزشی به گونه ای نیست که به هنگام خرید آنها با مشکل مواجه شویدشیکر قیمت

گام اما از آنجا که میکسینگ کاپ ها دارای قابلیت های متنوعی هستند، بهتر است به هن

 .خرید به دنبال مدلی باشید که با نیازتان تناسب و هماهنگی داشته باشد

این محصول کاربردی را می توانید در رده های قیمتی بسیار مناسب به صورت اینترنتی یا 

 .حضوری از فروشگاه های معتبر ورزشی خریداری نمایید

 روش نگهداری از شیکر

 باید مورد توجه قرار گیرد،  شیکر فاده ازیکی از مهمترین نکاتی که به هنگام است

 .چگونگی استفاده و نگهداری از آن است

  با انجام یک سری نکات مهم می توانید طول عمر محصول را افزایش داده و به

 .مدت بیشتری از آن استفاده کنید

  به هنگام استفاده از میکسینگ کاپ ها )دستی یا برقی(، درب روی آن را محکم بسته

 .هنگام ترکیب کردن، مواد به بیرون ریخته نشوندتا به 

  قبل از تکان دادن بهتر است قالب های کوچک یخ را داخل کاپ قرار دهید. با انجام

 .این کار، مایعات به خوبی با یخ ترکیب شده و به نوشیدنی گوارایی تبدیل خواهد شد

 خود  اگر می خواهید از موادی نظیر: خامه برای درست کردن مکمل ورزشی

استفاده نمایید، بهتر است از مدل برقی جهت انجام این کار استفاده نمایید. زیرا 

میکسینگ کاپ های برقی امکان ترکیب خامه با سایر مواد را به خوبی فراهم می 

 .کنند
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 جمع بندی خرید اینترنتی شیکر

 نوعی قمقمه ورزشی است اما از لحاظ طراحی تفاوت های قابل مالحظه ای شیکر ،

 .با آن دارد

  آن دسته از افرادی که برنامه های ورزشی خود را به طور منظم انجام می دهند به

 .مکمل های مختلف، نیاز خواهند داشت

  با استفاده از میکسینگ کاپ های موجود در بازار می توان به راحتی آب را با سایر

 .مواد مغذی ترکیب نمود

 وجود بوده که دارای کارکردهای مدل های مختلفی از این محصول در بازار م

 .متنوعی هستند

  بهتر است قبل از خرید در مورد ویژگی های تولیدی هر کدام از مدل ها اطالعات

 .جامعی کسب کنید

 در نهایت مدلی را جهت خرید انتخاب کنید که با نیازتان تناسب داشته باشد. 

 


