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 راهنمای خرید اینترنتی ژاکت نوزادی

ژاکت نوزادی یکی از لباس های گرم برای روزهای سرد می باشد. گرم بودن و   •

گرم نگه داشتن نوزاد یکی از دغدغه های همیشگی والدین به ویژه در فصل سرما 

 .می باشد

در همین راستا پدر و مادرها سعی می کنند لباس هایی برای نوزادان خود   •

آن ها در مقابل سرما محافظت  خریداری کنند که در فصول پاییز و زمستان از 

 .نمایند

اشاره کرد.  نوزادی  ژاکت از نمونه لباس های مناسب برای فصل سرما می توان به •

موجود می   پسرانه نوزادی ژاکت و  دخترانه نوزادی ژاکت این لباس در دو نوع

 .باشد

ژاکت نوعی لباس بافتنی می باشد که جلو باز بوده و در نوزادان بیشتر به وسیله  •

 .دکمه بسته می شود

در انواع طرح ها و مدل ها در بازار یافت می شود. سعی   بافتنی نوزادی ژاکت •

 .کنید جنسی را تهیه نمایید که مناسب پوست حساس نوزاد دلبند شما باشد

 نکات مهم هنگام خرید ژاکت نوزادی

ادامه ذکر باید به نکات خاصی توجه کنید برخی از آن ها در  نوزادی  ژاکت در زمان خرید

 :شده است

 تعیین سایز لباس و راحتی •

لباس و ژاکت نوزاد باید به گونه ای انتخاب شود که خیلی تنگ نبوده و دارای مارک و  

 .برچسب به ویژه در داخل لباس نباشد

 .اگر مارکی در لباس وجود داشت بهتر است آن را جدا نمایید تا نوزاد شما اذیت نشود 
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ی انتخاب شود و اندازه آن به گونه ای باشد که بتوان آن را به  ژاکت نوزاد باید به درست 

 .راحتی تن نوزاد کرد

بهتر است برای خرید ژاکت از یک سایز بزرگ تر استفاده نمایید زیرا در فصل سرما تعداد  

 .لباس هایی که بر تن نوزاد است بیشتر از زمان های دیگر می باشد

 کاله دار بودن •

اگر ژاکتی که خریداری می کنید فاقد کاله است بهتر است یک کاله جداگانه برای گرم نگه  

 .داشتن سر فرزند خود استفاده کنید

ژاکت ها دارای تنوع بوده و از نظر نوع یقه، مدل بسته شدن ژاکت، اندازه آستین و غیره با  

 .هم تفاوت دارند

 خرید به اندازه  •

یش از حد نیاز لباس نخرید. نوزادان همواره در حال رشد در زمان خرید توجه کنید که ب

 .هستند و لباس هایشان نیز با سرعت بیشتری برای آن ها کوچک می شود

 .در نتیجه سعی کنید از خرید لباس های غیر ضروری برای آن ها خودداری کنید

 انتخاب رنگ  •

توجه کنید رنگ لباس   باید به آن نوزادی ژاکت یکی دیگر از نکات مهمی که در زمان خرید

 .می باشد

 .معموال برای لباس نوزادان از رنگ های روشن و جذاب استفاده می کنند

 .با توجه به رنگ پوست نوزاد خود می توانید رنگ مناسب ژاکت را خریداری نمایید

 جنس ژاکت نوزادی •

 .اشدحتما به جنسی که خریداری می کنید دقت کنید. پوست نوزاد شما بسیار حساس می ب 
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جنس نخی که انتخاب می کنید باید آنقدر نرم و لطیف باشد که آسیبی به پوست فرزند شما  

 .وارد نکرده و او احساس راحتی پس از پوشیدن ژاکت داشته باشد

 نوع یقه  •

برای ژاکت های نوزادی عموما از یقه های گرد استفاده می شود. این مدل از یقه به دلیل  

 .نداشتن پایه و بافت اضافی گردن نوزاد را اذیت نمیکند

به دلیل اینکه نوزادان در اکثر وقت ها خواب هستن یقه های ایستاده یا مردانه هم دچار  

 .چروک شده و هم به گردن نوزاد آسیب می زنند

 نحوه بسته شدن لباس •

به جزییات ژاکت در هنگام خرید توجه کنید. اگر ژاکت توسط زیپ باز و بسته می شود،  

توجه نمایید که حتما در قسمت انتهایی آن از محافظ زیپ استفاده شده باشد تا باعث زخم  

 .شدن بدن نوزاد در قسمت گردن و گلو نشود 

 انتخاب برند  •

اد بسیار زیاد می باشند. امروزه برندهای بسیاری در  تولیدکنندگان لباس کودک و نوز

 .سراسر دنیا به تولید و عرضه لباس های با کیفیت نوزادی روی آورده اند

 .از برندی خرید خود را انجام دهید که امتحان پس داده و از کیفیت مناسبی برخوردار است

 کیفیت دوخت  •

درستی دوخته شده اند. ظرافت در بررسی کنید که حلقه آستین ژاکت و درزهای لباس به 

 .دوخت از دیگر نکات مهم لباس های نوزادی می باشد
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 خرید ژاکت نوزادی

باید بسیار دقت به خرج دهید. لباس نوزادان از جمله  نوزادی  ژاکت در زمان خرید •

موارد حساسی هستند که باید با فرصت و حوصله کافی و همچنین بررسی زیاد  

 .خریداری شود

 .با توجه به دختر و پسر بودن فرزند دلبندتان خرید خود را انجام دهید •

با در نظر گرفتن بودجه ای که در اختیار دارید سعی کنید لباسی با کیفیت مناسب و   •

 .سایز درست برای نوزاد خود خریداری کنید 

در زمان خرید اینترنتی لباس نوزادی حتما نظر سایر کاربران را در مورد آن   •

 .لباس مطالعه نمایید

رج شده سایز لباس که  سایز برخی برندها با یکدیگر متفاوت بوده پس به جدول د  •

 .برای راهنمایی شما می باشد دقت کنید 

را انتخاب نمایید که به راحتی با سایر لباس های فرزندتان   نوزادی ژاکت سعی کنید  •

 .ست شود

استفاده از رنگ های خنثی به دلیل هماهنگی راحت تر با سایر رنگ ها یک   •

 .پیشنهاد کاربردی و خوب می باشد

 ژاکت نوزادی قیمت

به عوامل مختلفی بستگی دارد. در لباس های نوزادی سایز  نوزادی ژاکت متقی  •

 .یکی از فاکتورهای مهم برای قیمت گذاری می باشد

عوامل دیگر موثر بر قیمت ژاکت عبارتند از برند محصول، جنس آن، مدل ژاکت   •

 .و غیره

 .ندژاکت هایی که با نخ های غیر حساسیت زا تولید می شوند قیمت بیشتری دار •
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 ژاکت نوزادی  روش نگهداری از

نگهداری از ژاکت نوزاد به توجه خاصی نیاز دارد. از آنجایی که لباس نوزادن معموال  

بسیار ظریف دوخته می شوند و به مراتب به دفعات زیادی نیز شسته می شوند باید نکات  

 .الزم در رابطه با نگهداری آن را نیز بدانید

کودک مخصوصا ژاکت او، از شوینده هایی که  بهتر است برای شستشوی لباس  •

مخصوص لباس نوزاد می باشد استفاده نمایید. یا مواد شوینده را به گونه ای 

انتخاب کنید که دارای نرم کننده بوده و ضد الکتریسیته باشند. در صورتی که  

 .کودک شما به مواد شوینده حساسیتی نشان داد حتما آن را عوض کنید

بهتر است که با دست بشویید. از آب گرم برای شستن آن استفاده   را نوزادی ژاکت •

نکنید زیرا باعث گشاد شدن ژاکت می شود. پس از شستشوی لباس آن را روی  

بخاری یا شوفاژ قرار ندهید. گرما باعث آسیب به الیاف ژاکت می شود. از قرار 

نگ پریدگی  دادن لباس در معرض نور آفتاب خودداری کنید. نور خورشید باعث ر

 .لباس می شود

 ژاکت نوزادی جمع بندی خرید اینترنتی

بسیار دقت کنید. سعی کنید ژاکت را یک سایز   نوزادی ژاکت در هنگام خرید  •

 .بزرگتر خریداری کنید تا در زمان پوشیدن آن دچار مشکل نشوید 

جنسی را انتخاب کنید که ضد حساسیت بوده و به اندازه کافی نرم باشد که به   •

 .پوست لطیف نوزاد شما آسیب نزند 

 


