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 راهنمای خرید اینترنتی مایو مردانه

نوعی پوشش است که تهیه آن برای آقایان عالقه مند به ورزش شنا ضروری  مردانه مایو

می باشد. شنا جزو آن دسته از ورزش های تفریحی و مسابقه ای بوده که امروزه در میان 

 .مردم از محبوبیت ویژه ای برخوردار است

مورد مایو از مهمترین تجهیزات مربوط به ورزش شنا به شمار می رود. اینکه لباس شنای 

نظرتان دارای چه مدل و چه جنسی است جزو نکات مهمی بوده که در ادامه به آن خواهیم 

 .پرداخت

 نکات مهم هنگام خرید مایو مردانه

به دلیل تنوع مدل های موجود در بازار به چالش سختی برای شناگران  مردانه مایو خرید

 .حرفه ای و مبتدی تبدیل شده است

 .م شنا کردن با آن راحت باشید از اهمیت باالیی برخوردار استانتخاب لباسی که به هنگا

فرقی نمی کند شناگر حرفه ای یا مبتدی باشید، بهتر است قبل از خرید یک سری نکات مهم 

را مد نظر قرار داده و با آگاهی کامل مدلی که کامال با اندام تان تناسب داشته باشد را 

 :نکات می توان به موارد زیر اشاره نمود خریداری نمایید. از جمله مهمترین این

 بررسی نوع کاربری 

فاکتورهای مختلفی می توانند بر خرید لباس شنای مردانه تاثیر بگذارند. اما در این میان 

 .نیاز و هدف فرد خریدار، تعیین کننده نهایی جهت انتخاب مدل مناسب است

اندگاری و کیفیت باالی تولیدی آن امکان دارد در برخی اوقات هدف شناگر از تهیه مایو، م

باشد. اما ممکن است تنها معیار اصلی برای شناگران حرفه ای، انتخاب لباسی باشد که در 

 .سرعت شان به هنگام شنا تاثیر بگذارد
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به همین خاطر بهتر است که هدف خود را در زمان خرید با فروشنده در میان گذاشته تا 

 .مایدبهتر بتواند شما را راهنمایی ن

 بررسی سایز لباس شنا 

مهمترین موردی که به هنگام خرید لباس شنا باید مد نظر قرار داد، بررسی سایز آن است. 

 .انتخاب لباسی که دقیقا متناسب با فرم بدنی تان باشد از اهمیت ویژه ای برخوردار است

ان یت شنا کردن تنباید تنگ و یا گشاد باشد. زیرا امکان دارد این موضوع، کیف مردانه مایو

را تحت تاثیر قرار دهد. طول لباس شنا باید جزو مهمترین معیارهای خریداران محسوب 

 .شود

ترجیح دهند. به هر  اسلیپ مردانه مایو را به بلند مردانه مایو امکان دارد بعضی از افراد

 .دماییحال بهتر است مدلی را که بیشتر با آن احساس راحتی دارید را جهت خرید انتخاب ن

 بررسی انواع لباس های شنا 

اینکه شما چه مدل لباس شنا را جهت خرید انتخاب می کنید به پسند شما بستگی داشته و یک 

 .امر کامال سلیقه ای است

در بازار وجود داشته که هر کدام از آنها دارای طراحی  مردانه مایو مدل های متنوعی از

 .منحصر به فردی هستند

 : مایو مردانه اسپیدو

در واقع نوعی مایو شورتی بوده که اغلب شناگران حرفه ای، آن را به هنگام مسابقات به 

 .تن می کنند

باعث می شود تا شناگر آزادی عمل بیشتری به هنگام حرکت  مردانه مایو شورت استفاده از

 .داشته باشد
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 : مایو شلوارکی

 .تفاده تفریحی گزینه مناسبی به نظر می رسداز جمله مدل های دیگری بوده که جهت اس

طراحی این مدل مایو به مانند شلوارک بوده و اغلب توسط موج سواران مورد استفاده قرار 

 .می گیرد

 : مایو شنا مردانه

مدل پادار از محبوب ترین مدل های موجود در بازار بوده که تقاضای زیادی جهت خرید 

 .آن وجود دارد

 .می توان هم در مسابقات و هم به صورت تفریحی استفاده نموداز این مدل مایو 

مایو پادار دارای مدل های دیگری نظیر: چسبان یا اسکونر بوده که انتخاب هر کدام از آنها 

 .یک امر کامال سلیقه ای می باشد

 انتخاب بهترین مدل مایو با توجه به فرم کلی بدن 

سانتیمتر دارید، انتخاب هر  181از  اگر دارای هیکل عضالنی هستید و قد باالتر .1

 .مدلی از مایو که در جمالت باال ذکر کردیم می تواند برای شما گزینه مناسبی باشد

سانتی متر دارید، انتخاب مایو شلوارکی  181اگر الغر اندام هستید و قد باالتر از  .2

 .برای شما بهترین گزینه است

ده استفا بزرگ سایز مردانه مایو ت که ازاگر قِد بلند و اندام درشتی دارید، بهتر اس .3

نمایید. از انتخاب مدل های پادار یا اسپیدو به هنگام خرید خودداری نمایید. زیرا 

 .انتخاب این مدل ها باعث بد جلوه دادن اندامتان خواهد شد

اگر قِد کوتاه و عضالت ورزشکاری دارید، به دنبال خرید مایوهای باکسر یا شورت  .4

های پادار باشید. مایو باکسر در واقع نوع شورت مخصوص بوکسورها بوده که چند 

 .ردیف کش داشته و از طول مناسبی برخوردار است
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 (بررسی ویژگی های مهم مایو شنا مردانه )ضد کلر، ضد آلرژی 

از مهمترین مواردی است که به هنگام خرید باید  مردانه مایو ضد کلر بودنضد آلرژی و 

 .مد نظر قرار دهید

از آنجا که مایوهای مردانه از پارچه های پالستیکی یا الیاف مصنوعی تولید میشوند، بهتر 

است مدلی که دارای ویژگی های ضد آلرژی و ضد حساسیت باشد را جهت خرید انتخاب 

 .نمایید

کلر، ماده ضدعفونی کننده ای است که در آب استخر وجود دارد. این ماده می تواند به 

الیاف پارچه آسیب بزند. پس توصیه ما به شما این است مدلی را انتخاب کنید که کامال ضد 

 .کلر بوده و کیفیت تولیدی باالیی داشته باشد

 شنا عینک خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 خرید مایو مردانه

نوعی پوشش بوده که استفاده از آن برای آن دسته از آقایانی که عالقه وافری  مردانه مایو

 .به شنا کردن دارند، توصیه می شود

رای مدل های متفاوتی بوده که بهتر است اطالعات جامعی را در مورد لباس شنای مردانه دا

 .راهنمای خرید آن کسب نمایید

تناسب لباس مورد نظر با فرم بدنی تان جزو نکات مهمی است که باید به آن توجه نمود. 

خرید لباسی که دقیقا مناسب با سایز و ساختار بدنی تان باشد از اهمیت ویژه ای برخوردار 

 .است

امروزه برندهای متفاوتی در زمینه تولید مایوهای مردانه فعالیت می کنند که از مهمترین 

 .آنها می توان به اسامی آدیداس، اسپیدو، کوتون و توربو اشاره نمود

 

https://greenlist.ir/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b9%db%8c%d9%86%da%a9-%d8%b4%d9%86%d8%a7/
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 قیمت مایو مردانه

تحت تاثیر فاکتورهای مختلفی است. اینکه شما مایل به خرید چه برند و  مردانه مایو قیمت

 .س شنا هستید به سطح فعالیت ورزشی تان بستگی خواهد داشتچه مدل لبا

توصیه ما به شما این است که با تعیین هدف و نوع نیازتان جهت خرید مناسب ترین و 

بهترین لباس شنای مردانه به صورت اینترنتی یا حضوری از فروشگاه های معتبر، اقدام 

 .نمایید

 روش نگهداری از مایو مردانه

 ر باعث آسیب به الیاف پارچه خواهد شد، بهتر است بعد از رسیدن به از آنجا که کل

 .منزل بالفاصله مایو را بشویید

  جهت خشک شدن مایو توصیه می کنیم که آن را در معرض هوای آزاد و زیر نور

 .خورشید قرار دهید

  به هیچ عنوان مایو را با سایر لباس های چرک در حمام قرار ندهید. زیرا امکان

 .اکتری و قارچ در محیط مرطوبی نظیر: حمام وجود داردرشد ب

 جمع بندی خرید اینترنتی مایو مردانه

کار چندان دشواری نیست. با توجه به یک سری نکات مهم می توانید  مردانه مایو خرید

 .خرید آسانی را پیش رو داشته باشید

هر فردی می تواند مدل ها و طرح های متنوعی از این محصول در بازار وجود داشته که 

 .با توجه به نیاز و سلیقه خود بهترین آن را تهیه نماید

این مقاله از این رو تهیه شده تا تصمیم گیری شما را به هنگام خرید این محصول ورزشی 

 .پرکاربرد، آسان تر نماییم

 


