
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اینترنتی خرید+  برتر و باکیفیت بارفیکس میل مدل 30

 تیم تحریریه گرین لیست



  

    

 

1 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  برتر و باکیفیت بارفیکس میل مدل 30

 

 راهنمای خرید اینترنتی میل بارفیکس

 یکی از بهترین لوازم ورزشی بوده که تهیه آن جهت حفظ تناسب اندام  بارفیکس میل

 .و تقویت عضالت نیم تنه باالیی پیشنهاد می شود

  کار با این وسیله برای افراد مبتدی سخت بوده اما با کمی تمرین میتوان نحوه استفاده

 .از آن را یاد گرفت

 جهت تقویت عضالت  بارفیکس میل اگر اهل ورزش هستید، پیشنهاد ما به شما تهیه

 .نیم تنه باالیی بدن تان می باشد

 در ادامه مقاله قصد  تهیه این وسیله ورزشی به یک سری فاکتورها بستگی داشته که

 .داریم به مهمترین آنها بپردازیم

 نکات مهم هنگام خرید میل بارفیکس

میله بارفیکس جزو آن دسته از وسایل ورزشی بوده که احتماال تجربه استفاده از آن را در 

 .دوران کودکی داشته اید

 .باشدیکی از مهمترین مزایای این وسیله، نصب آسان آن در چارچوب درب اتاق می 

حتی با وجود نقل مکان به جای دیگر می توانید این وسیله را از چارچوب در جدا کرده و 

 .مجددا نصب نمایید

سوال مهمی که ذهن خریداران را به خود درگیر کرده این است که یک میله بارفیکس 

 .خانگی با کیفیت باید دارای چه ویژگی هایی باشد

شید تا شما را با راهنمای خرید این وسیله ورزشی آشنا پس با ما تا انتهای مطلب همراه با

 .نماییم

 بررسی انواع مختلف میله های بارفیکس 
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مد نظر قرار دهید، بررسی  بارفیکس میل خرید یکی از مهمترین مواردی که باید به هنگام

 .مدل های مختلف آن در بازار می باشد

 .شما باید میله بارفیکس را با توجه به نیاز ورزشی خود خریداری نمایید

برخی مدل های موجود در بازار، ایستاده یا دیواری بوده و سایر مدل ها از قابلیت نصب بر 

 .روی سقف و چهارچوب درب برخوردار هستند

خوردار استفاده از هر کدام از این مدل ها از مزایا و معایب مخصوص به خودشان بر

 .هستند

به همین خاطر نمی توان گفت که تهیه کدام مدل می تواند نیاز ورزشی شما را به هنگام 

 .استفاده از آن تامین نماید

 بررسی جنس میله های بارفیکس 

 .یکی دیگر از فاکتورهای تاثیرگذار بر خرید میله های بارفیکس، جنس آنها می باشد

های موجود در بازار را مشخص خواهد  بارفیکس میل در واقع این فاکتور، کیفیت تولیدی

 .کرد

جنس میله ها از آهن، فوالد و استیل بوده که هر کدام از آنها از استحکام مناسبی برخوردار 

 .هستند

 امکان تغییر اندازه میله های بارفیکس 

وان از قابلیت تغییر اندازه برخوردار می باشد. در واقع، این مدل را با عن بارفیکس میل

 .میله های بارفیکس سه لول در بازار می شناسند

زیرا این مدل میله ها از سه لوله مجزا ساخته شده که همین عامل باعث تغییر اندازه آنها به 

 .میزان الزم می شود

 .حتما این فاکتور مهم را به هنگام خرید این محصول ورزشی مد نظر قرار دهید
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 قابلیت تحمل وزن میله های بارفیکس 

 .میله های بارفیکس از قابلیت تحمل وزن های مختلفی برخوردار هستند

این فاکتور بسیار حائز اهمیت بوده و در صورت بی توجهی به آن، امکان ایجاد آسیب 

 .دیدگی در حین تمرینات ورزشی تان وجود خواهد داشت

ل وزن های باال به همین خاطر توصیه می کنیم به دنبال تهیه مدلی بروید که از قابلیت تحم

 .برخوردار باشد

 بررسی نکات جانبی به هنگام خرید میله های بارفیکس 

خانگی هستید به دنبال مدلی بروید که دارای نصب آسان و  بارفیکس میل خرید اگر به دنبال

 .راحتی باشد

 .حتی االمکان به سراغ مدل هایی بروید که در طراحی آنها از دستگیره استفاده شده باشد

 .زیرا دستگیره از ایجاد خستگی، تاول و پینه بر روی دست تان جلوگیری خواهد کرد

 .می تواند تاثیر مهمی بر خرید محصول مورد نظرتان داشته باشد بارفیکس میل قطر

انتخاب میله بارفیکس با قطر مناسب باعث خواهد شد تا به هنگام تمرین مشکلی برایتان 

 .ایجاد نشود

 .مکانات جانبی نظیر: کمک بارفیکس برخوردار هستندبرخی مدل ها از ا

استفاده از کمک بارفیکس باعث خواهد شد تا افراد مبتدی بتوانند قدرت بدنی خود را به 

 .مرور زمان بهبود بخشند

 خرید میل بارفیکس

 به یکی از مهمترین دغدغه های اساسی افراد تبدیل شده است بارفیکس میل خرید. 
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  آن دسته از افرادی که وقت کافی جهت حضور در باشگاه را ندارند می توانند از این

 .وسیله در منزل خود استفاده نمایند

  نصب میله های بارفیکس بسیار آسان بوده و می توانید از این وسیله جهت تقویت

 .عضالت نیم تنه باالیی خود استفاده نمایید

  می توانید بهترین مدل آن را با قیمت مناسب با مطالعه راهنمای خرید این محصول

 .به صورت حضوری یا اینترنتی از فروشگاه های معتبر تهیه نمایید

 قیمت میل بارفیکس

 به پارامترهای متعددی بستگی داشته که به تعدادی از آنها در  بارفیکس میل قیمت

 .این مقاله اشاره کرده ایم

  را جهت استفاده ورزشی  بارفیکس میل مدلالبته این مورد بستگی دارد که شما کدام

 .خود مد نظر دارید

  میله های بارفیکس دارای مدل های متنوعی بوده که انتخاب بهترین نوع آن به نیاز

 .ورزشی خریدار بستگی دارد

  این محصول پرکاربرد ورزشی را می توانید هم به صورت حضوری و هم اینترنتی

 .ری نماییداز فروشگاه های مطمئن و امن خریدا

 روش نگهداری از میل بارفیکس

 .وجود داشته که باید مورد توجه قرار دهید بارفیکس میل نکات مهمی به هنگام استفاده از

  به هنگام استفاده از میله بارفیکس به شانه های خود توجه کنید. شانه ها باید در ابتدا

به سمت پایین رفته و سپس به سمت همدیگر تمایل پیدا کنند. با انجام روزانه این 

تمرین، عضالت شانه تقویت شده و می توانید به راحتی در تمرینات بارفیکس 

 .مهارت کسب کنید
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 شدن از میله، به طور عادی نفس کشیده و سپس زانوها را باال  به هنگام آویزان

 .ببرید. بدین صورت عضالت شکم سفت شده و به مرور زمان تقویت خواهند شد

  استفاده از میله های بارفیکس برای مبتدیان در ابتدای کار بسیار سخت می باشد. این

 .دسته از افراد بهتر است که از بارفیکس کمکی استفاده کنند

 جمع بندی خرید اینترنتی میل بارفیکس

 یکی از کاربردی ترین وسایل ورزشی بوده که تهیه آن جهت تقویت بارفیکس میل ،

 .عضالت باالتنه بدن ضروری می باشد

  آن دسته از افرادی که تایم اضافی جهت رفتن به باشگاه را ندارند، می توانند از این

 .ندمحصول ورزشی در منزل خود استفاده نمای

  انواع متنوعی از میله های بارفیکس در بازار موجود بوده که می توانید با توجه به

 .نیاز ورزشی خود جهت خرید مدل مناسب اقدام نمایید

  در این مقاله قصد بر آن بوده تا شما را با راهنمای خرید میله های بارفیکس و نحوه

 .استفاده از آنها آشنا نماییم

 وری محتوای این مقاله توانسته باشیم اطالعات کاربردی مهمی امیدواریم که با گردآ

 .را در اختیارتان قرار داده باشیم

 


