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 راهنمای خرید اینترنتی سنجاق سینه طال

 اکسسوری است که از آن برای زیباتر کردن لباس، مخصوصا  طال سینه سنجاق

 لباس خانم ها استفاده می شود.

 .این مدل از سنجاق ها استایلی شیک به شما می دهد 

  امروزه کاربرد سنجاق سینه بسیار افزایش پیدا کرده است و از آن برای شال و

 روسری، کیف و حتی کفش هم استفاده می کنند.

 جانی تازه به اشیای قدیمی شما می بخشد. طال سینه سنجاق 

 با ظاهری مناسب چهره لباس خود را بسیار  طال سنجاق می توانید با انتخاب یک

 چشم نواز کنید.

 استفاده میکردند.  طال سینه سنجاق شته بیشتر طبقه اشراف و بزرگان ازدر گذ 

 .عموما در این موارد از جواهرات و سنگ های اصل گران قیمت استفاده می گردید 

  اما امروزه استفاده از سنجاق سینه در میان تمامی قشرها کاربرد دارد و هر کس با

 استفاده کند.توجه به استایل و سلیقه خود می تواند از آن 

 که کاربردی هم باشد در ابتدا به سلیقه و عالقه شما  طال سینه سنجاق خرید یک

 بستگی خواهد داشت.

  در صورتی که جزو افرادی هستید که به سنجاق سینه عالقمندید می توانید از طیف

گسترده سنجاق سینه های موجود در بازار و سایت های اینترنتی خرید خود را انجام 

 دهید.

 نکات مهم هنگام خرید سنجاق سینه طال

در هنگام خرید سنجاق سینه توجه به برخی نکات به شما کمک می کند تا بتوانید یک 

سنجاق مناسب و با کارایی زیاد برای خود تهیه کنید. برخی از این نکات مهم در ادامه 

 آورده شده است:
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 تناسب با لباس 

 تناسب میان سنجاق سینه و لباسی که بر تن می کنید بسیار حائز اهمیت می باشد.

 بهتر است از سنجاق سینه ای استفاده کنید که رنگی متضاد با لباس شما دارد.

 در صورت یکرنگ بودن سنجاق و لباس، زیبایی آن پنهان خواهد شد.

 ابعاد 

 باید متناسب با لباس شما انتخاب شود.به ابعاد سنجاق سینه توجه کنید. سایز سنجاق سینه 

ی ظریف و کوچک برای یک لباس مجلسی طال سینه سنجاق برای نمونه می توانید از یک

زیبا و بلند استفاده نمایید تا درخشش سنجاق سینه باعث دوچندان شدن زیبایی لباس شما 

 شود.

 مدل و استایل 

استایل سنجاق سینه باید با لباس شما  به هارمونی سنجاق سینه و لباس خود دقت کنید. مدل و

 هماهنگی داشته باشد.

 سعی کنید بهترین مکان را برای استفاده از آن روی لباس خود پیدا کنید.

 سعی کنید مدل های مختلفی از سنجاق سینه را داشته باشید.

 هر سنجاق متناسب یک لباس می باشد و با یک لباس هماهنگی دارد.

در صورت امکان چند سنجاق سینه داشته باشید تا بتوانید از هر کدام برای لباسی که برای 

 آن متناسب است استفاده نمایید.

 قیمت سنجاق سینه 

 نیز یکی دیگر از فاکتور های مهم در هنگام خرید می باشد. طال سینه سنجاق قیمت
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سنجاق سینه مناسب را با توجه به سایز و وزن سنجاق سینه و بودجه خود سعی کنید 

 خریداری نمایید.

لزومی ندارد حتما گران قیمت ترین مدل آن را داشته باشید. زیبایی و ظرافت در کنار هم 

 جلوه درخشانی خواهند داشت.

 وزن 

به وزن سنجاق سینه توجه کنید، این مورد زمانی خیلی مهم است که بخواهید از یک سنجاق 

 ریف استفاده کنید.سینه با وزن سنگین روی لباسی ظ

سنجاق سینه نباید باعث به وجود آمدن چین و چروک روی لباس و یا صدمه دیدن الیاف آن 

 شود.

به همین دلیل توصیه می کنیم برای لباس های نازک و ظریف از سنجاق سینه های بزرگ 

 و سنگین استفاده نکنید.

 رسمی و غیر رسمی 

اگر قصد دارید که از سنجاق سینه هم استفاده در زمان پوشیدن لباس های رسمی و گردنبند 

 کنید، بهتر است که از گردنبندی ساده تر بهره ببرید.

برای لباس های غیر رسمی می توانید از گردنبند و سنجاق سینه های با جزییات بیشتر 

 استفاده کنید.

دقت نمایید که استایل خود را خیلی شلوغ نکرده و از رنگ های متضاد بیش از حد استفاده 

 نکنید.

 بستن سنجاق سینه 

 در زمان استفاده از سنجاق سینه دقت کنید که آن را در سمت درست لباس خود ببندید.
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پ در اکثر مواقع طراحان مد اعتقاد دارند که مکان مناسب برای سنجاق سینه در سمت چ

 می باشد.

 خرید سنجاق سینه طال

 الزم است تا به انواع آن دقت کنید. طال سینه سنجاق در زمان خرید

مدل های مختلفی از سنجاق سینه موجود می باشند که هرکدام با توجه به طرحی که دارند 

 برای استایلی خاص مناسب می باشند:

 مدل آویزی 

 می باشد. این مدل یکی از متداول ترین نوع سنجاق سینه

در بخش فوقانی سنجاق یک آویز قرار دارد که بتوانید آن را روی هر لباسی که مایل بودید 

 سنجاق نمایید.

 مدل میله ای سنجاق سینه 

 این مدل یکی از محبوب ترین مدل های موجود در بازار می باشد.

 دارای دو سنجاق در بخشی پشت بوده که به وسیله آن ها به لباس متصل می شود.

 این مدل برای بستن لباس های جلو باز بسیار کاربرد دارد.

 طرح شاخ و برگ دار سنجاق سینه 

این مدل هم مانند مدل های قبلی سنجاق سینه کاربرد دارد و بیشتر نماد عشق و دوستی می 

 باشد.

 ین مدل با سنگ هایی از جنس فیروزه تزیین می شود.در اکثر مواقع ا

 مدل پرتره ای سنجاق سینه 
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برای ساخت این مدل از سنجاق سینه می توانید تصویر شخصی را که دوست دارید به 

 جواهر سازی سفارش دهید تا از آن روی سنجاق سینه شما استفاده نماید.

 طرح مینا کاری در سنجاق سینه 

 نه از زمان های خیلی دور رواج داشته است.این مدل از سنجاق سی

این مورد یکی از مدل های قدیمی سنجاق به شمار می رود و از محبوبیت خاصی بین خانم 

 ها و آقایان برخوردار است.

 سنجاق سینه طال قیمت

 با توجه به اندازه و وزن آن متغیر می باشد. طال سینه سنجاق قیمت 

  از طرف دیگر عیار طالی استفاده شده نیز تاثیر چشمگیری بر قیمت آن خواهد

 داشت.

  عیار آن گران تر می باشد. 18عیار از نوع  24قیمت سنجاق سینه 

 سنجاق سینه طال روش نگهداری از

 هم مانند سایر طال ها می باشد. سعی کنید از مواد شوینده  طال سینه سنجاق نگهداری

 استفاده نشود. اسیدی روی آن ها

  زمانی که قصد پوشیدن آن ها را ندارید سنجاق را از لباس جدا کرده و در جای امنی

 قرار دهید.

  در هنگام اتصال آن به لباس خود از مکان قرار گیری و محکم بودن سنجاق مطمئن

 شوید.

 سنجاق سینه طال جمع بندی خرید اینترنتی

 اربرد آن خیلی دقت کنید.در هنگام خرید سنجاق سینه بهتر است به ک 

 .هر سنجاق سینه متناسب با لباسی خاص می باشد 
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 .از سنجاق های سینه سنگین برای لباس های سبک و ظریف استفاده نکنید 

 .با توجه به اندازه آن مکانی مناسب برای سنجاق سینه روی لباس خود پیدا کنید 

 


