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 راهنمای خرید اینترنتی شورت بارداری

؟ در دوران بارداری فرم بدن بانوان به طور چشمگیری  چیست  بارداری شورت •

تغییر می کند. اکثر خانم ها انتظار دارند که در این دوران فقط شکم آنها رشد کند  

 .اما اینطور نیست

همزمان با شکمتان، رشد زیادی خواهند داشت. این نکته   سایر بخش های بدن  •

 .نیاز دارید  بارداری های  شورت نشان می دهد که در این دوران شما به

در مدل های مختلف و سایز های متفاوت در بازار موجود   بارداری  های شورت •

 .می باشند

سایز کوچک در   داریبار  های شورت از شورت بارداری سایز بزرگ گرفته تا •

 .بازار موجود هستند که خانم ها می توانند خرید نمایند

  شورت این روزها با پیشرفت صنعت مد و تولید لباس برای حفظ سالمت جنین •

 .نیز وارد بازار شده است اشعه ضد بارداری

  بارداری  شورت. با برندهای مختلفی در بازار وجود دارند بارداری  های شورت •

ازجمله موارد مطرح   لعیا بارداری شورت و  روحه دی بارداری تشور  ، نارین

 .می باشند

دقت کنید که می بایست راحتی و آرامش   بارداری های شورت  در زمان انتخاب •

 .خود را در اولویت قرار دهید

مورد( خریداری   3یا  2توصیه می شود تا در زمان بارداری خود چندین شورت )  •

 .کنید

را به گونه ای انتخاب کنید که پوشش دهی   ها  شورت ماییددر هنگام خرید سعی ن  •

 .نیز بتوانید از آنها استفاده کنید  مناسبی داشته باشند تا بعد از زایمان
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 ضرورت خرید شورت بارداری 

با پارچه های بیشتر و قابلیت کشسانی اضافی تر تولید می شود. تا   بارداری شورت •

ادر القا نماید و فضای تنفس را افزایش در این دوران احساس راحتی بیشتری به م

 .دهد

طوری طراحی شده اند که بر روی کمر مادر ردی   بارداری های  شورت کش کمر •

 .بر جا نگذارند و همچنین کوچکترین فشاری به شکم و جنین وارد نشود

هر اندازه شکم و باسن مادر باردار بزرگتر شود، به همان اندازه شورت های  •

 .بیشتر کش بیایند  بارداری نیز باید

در این صورت می توانند متناسب با بدن شما شوند. در نظر داشته باشید که   •

 .شورت های معمولی که افراد از آنها استفاده می نمایند، این قابلیت را ندارند

از همین رو اگر از شورت های معمولی در دوران بارداری خود استفاده می   •

وگیری از آزار و اذیت جنین آنان را کنار  نمایید، توصیه می شود که جهت جل

 .بگذارید

 مزایای خرید شورت بارداری 

مزیت آشکار آن راحتی است. پوشیدن اقالمی که فقط برای بدن باردار شما  •

 .طراحی شده است همیشه باعث کشش و حرکت بهتر می شود 

شوند.  های قابل تنفس مانند پنبه ساخته میهای زیر بارداری از پارچهاکثر لباس •

لباس زیر نخی توصیه نمی شود زیرا رطوبت غیر ضروری را در خود نگه نمی  

 .دارد

لباس زیر معمولی شما ممکن است در طی دوران بارداری، به خصوص در هفته   •

 .های بعد، تنگ شود 
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های زیر بارداری به  ی را ایجاد نمی کنند. لباسکش های آنها حمایت یا راحت  •

 .دهنداند که به شما حمایت و زاحتی الزم را میای طراحی شدهگونه

 نکات مهم و تاثیرگذار در خرید و قیمت شورت بارداری 

 راحتی و آسودگی  •

متناسب با فرم و اندام بانوان در این دوران طراحی شده است. این نوع از   بارداری شورت

 .س زیر بهتر از شورت های معمولی روزانه در جای خود می ماندلبا

به همین دلیل احساس راحتی بیشتری را به مادران باردار می دهد. حتی اگر شورت  

معمولی شما در دوران بارداری هنوز مناسب باشد با پیش رفتن بارداری و رشد باسن  

 .احتمال کشیده شدن آن نیز وجود دارد

است به جنین فشار وارد شود. از طرف دیگر با کوچک شدن لباس  از همین رو ممکن 

 .زیر، خانم های باردار احساس ناراحتی خواهند داشت

در این دوران به تمام خانم های باردار توصیه می   بارداری های شورت در نتیجه استفاده از

شود. این نوع از لباس برای راحتی مادر و جنین او در طی دوران حاملگی طراحی شده 

 .است

 مناسب بودن  •

برش و استایل به ترجیحات شخصی شما بستگی دارد، اما تناسب جایی است که همه چیز  

 .خاص تر می شود

ای بدن باردار و در حال تغییر مناسب و ساخته شده باشند.  های زیر بارداری باید برلباس

العاده نرم، کشش و بازیابی خوب همگی کلید پیدا کردن جفت مناسب  کمر بند، پارچه فوق

 .هستند

بند کمر و باز شدن پاها جزئیات دیگری هستند که باید روی آنها تمرکز کنید، به خصوص  

 .ی رشد می کند تا از تحریک جلوگیری شودزمانی که برآمدگی شما به طور قابل توجه
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خواهید مطمئن شوید که بند کمر برای فرورفتن در زیر برآمدگی شما کمی یا به  شما می

ای طراحی شده است که گیرد، و دهانه پا به گونهسمت باال و روی شکم کامل قرار می

 .زندکشش و ریکاوری زیادی داشته باشد، بنابراین به شما آسیب نمی

 نس پارچهج •

ویژگی های کلیدی دیگری نیز وجود دارد که باید هنگام خرید لباس زیر به آنها توجه کنید،  

 .مانند پارچه نرم و کشدار

پارچه نرم مهم است تا دچار چروک یا سوزش نشوید، و الیاف تنفس طبیعی مانند پنبه  

 .توصیه می شود

در مورد کشش، این امر کلیدی است تا لباس زیر در طول روز و شب بدن شما را محدود  

 .یا برش ندهد

 آستر •

تر فاق سفید  احتماالً به نظر می رسد که این کار بیهوده باشد، اما یک شورت بارداری با آس

 .یا رنگ روشن ایده خوبی است

شما می توانید هر گونه تغییری را در ترشحات مشاهده کنید که می تواند سرنخ خوبی برای  

 .آنچه در دوران بارداری می گذرد باشد

 درزها •

اگر خطوط قابل مشاهده شورت واقعا شما را آزار می دهد، از استایل هایی با درزهای  

 .یدبرجسته خودداری کن

 نکات اندازه گیری •

به طور کلی می توانید لباس زیر بارداری را با اندازه فعلی خود خریداری کنید. با این حال،  

 .قبل از خرید به نمودار سایز سازنده دقت کنید
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اگر پس از خواندن جدول اندازه هنوز مطمئن نیستید، نظرات خریداران قبلی را بررسی  

 .کنید

یک مورد نظر می دهند، احتماالً از محصول بسیار راضی   هنگامی که مردم در مورد

 .هستند یا به شما می گویند مراقب آن باشید

گویند اندازه را افزایش دهید، ممکن است بخواهید آن را در نظر  ها میاگر اکثر بررسی

 .بگیرید 

 انواع مدل شورت بارداری

شورت های بارداری که امروزه به وفور در بازار موجود هستند دارای انواع متفاوتی  

هستند. هر کدام از این موارد نیز طرح و رنگ متفاوتی دارند. اما دو مدل از پرفروش  

 :ترین ها به قرار زیر هستند

فاق بلندی دارند. در   بارداری های  شورت این مدل از: ناف باالی بارداری شورت •

ع می توانند تا باالی ناف بیایند. با این توضیح می توان دریافت که شکم مادر  واق

را کامال در بر می گیرند. اگر اندازه شکم مادر تغییر یابد یا باسن وی بزرگ  

شود، شورت نیز به همان اندازه کش می آید. استفاده از این شورت ها باعث می  

ی دیگر مادر و جنین هر دو حس  شود تا شکل زیبایی به شکم داده شود. از سو 

 .خوبی با آن خواهند داشت

اگر در دوران بارداری خود اضافه وزن کمی  : کوتاه فاق بارداری  های شورت •

دارید، می توانید از این مدل شورت ها استفاده نمایید. این نوع لباس زیر بسیار  

شورت  راحت و نرم می باشد و کش آن در زیر ناف قرار می گیرد. عموما این 

بارداری برای فصول گرم سال پیشنهاد می شود. خانم های باردار با استفاده از این 

 .شورت حس خوبی به دست می آورند
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در زمان بارداری که یک انسان کوچکتر در وجود شما اسکان داده شده است، راحتی او در  

 .اولویت قرار دارد

نبه ای که در آنها به کار رفته  شورت های بارداری با حالت کشسانی اضافه تر و جنس پ

است به شما این امکان را می دهند تا در زمان افزایش وزن و بزرگ شدن شکم و باسنتان  

 .این احساس راحتی را همچنان برای جنین خود فراهم آورید

 خرید شورت بارداری

باید به آن توجه کنید این است که  بارداری  شورت اولین نکته ای که در زمان خرید •

تما لباس زیری را انتخاب نمایید که احساس راحتی و آرامش بیشتری به شما می  ح 

 .دهد

باید انعطاف خوبی داشته باشند تا با  بارداری  های شورت پارچه مورد استفاده در •

توجه به بزرگ شدن بخش های مختلف بدن، کش بیایند و سایز آنها نیز اضافه تر 

 .شود

اید به نحوی باشد که هوا به خوبی از آن از سوی دیگر شورت بارداری شما ب  •

عبور نماید. به همین دلیل بسیار مهم است تا جنس و نخ مورد استفاده در این لباس  

 .ها توجه نمایید 

بهترین جنس این شورت ها نخ و پنبه می باشد. در این صورت هیچگونه حساسیتی   •

 .نیز برای شما ایجاد نمی کنند

آخر بارداری حتما از شورت هایی بهره ببرید که  توصیه می شود تا در ماه های  •

رنگ روشنی دارند. در این صورت اگر لک یا ترشحی داشتید به سرعت متوجه  

 .خواهید شد 

 قیمت شورت بارداری

 .با توجه به جنس، نوع پارچه و مدل آن متفاوت است قیمت شورت بارداری  •
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ورت زنانه نیز به  هرچه کیفیت دوخت و جنس پارچه بهتر باشد طبیعتا قیمت ش  •

 .همان میزان بیشتر خواهد بود 

مدل های نخی قیمت ارزان تری دارند و موارد ضداشعه چون از نخ های پلیمری   •

 .خاص استفاده می نمایند، قیمت بیشتری در بازار دارا می باشند 

 زمان صحیح خرید شورت بارداری

یان سه ماهه اول و در  این به شما بستگی دارد. با این حال، بسیاری از زنان در پا •

 .دوره دوم و سوم خود به دنبال پوشش و راحتی بیشتری هستند

همچنین بدانید که در بیشتر موارد بدن شما پس از تولد همچنان تغییرات زیادی   •

 .خواهد داشت

من متوجه شدم که لباس زیر مناسب بارداری و پس از زایمان به خصوص در آن  •

 .زمان بسیار مفید است

 روش نگهداری از شورت بارداری

طول عمر باالیی داشته باشد توصیه می شود تا با   بارداری  شورت برای اینکه •

 .صابون هایپوآلرژنیک تمیز شوند 

ما باید این لباس ها را به صورت  به عنوان یک نکته در نظر داشته باشید که ش •

 .مجزا بشویید

برای شستن آنها نیز از شوینده هایی استفاده نمایید که مالیم هستند. در این صورت   •

 .به بافت لباس آسیبی وارد نمی شود

امروزه برخی از صابون ها ضد آلرژی بوده و استفاده از آنها برای شستشو خیلی   •

 .مفید است
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رد استفاده نمایید. به عنوان یک نکته توجه کنید که شورت  می توانید از این موا •

 .درجه بشویید  30های خود را با آب سرد و دمایی در حدود  

 .برای خشک نمودن آنها نیز بهتر است تا از گرمای خورشید بهره ببرید  •

 جمع بندی خرید اینترنتی شورت بارداری

اب کنید که احساس راحتی  دقت نمایید مدلی را انتخ  بارداری شورت در زمان خرید •

 .بیشتری برای شما به همراه دارد

 .در دوران حاملگی راحتی شما و جنین از هر چیز دیگری واجب تر است •

فاق بلند و یا فاق کوتاه استفاده  بارداری شورت با توجه به سایز خود می توانید از •

 .کنید

 


