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 راهنمای خرید اینترنتی شلوار جین مردانه 

یکی از پرفروش ترین و محبوب ترین شلوارهای مردانه   مردانه جین شلوار •

 .محسوب می شود 

 .تمام افراد در هر رده سنی می توانند از این مورد استفاده نمایند  •

تفاوتی ندارد که چه دین و مذهبی دارید یا جنسیت شما چیست، شلوار جین می   •

 .تواند یک شلوار فوق العاده برایتان باشد

 جین شلوار اما با این حال در این مقاله قصد داریم تا بررسی کنیم که برای خرید •

 .و باکیفیت چه مواردی را می بایست حتما در نظر داشت قیمت زانار مردانه

 نکات مهم هنگام خرید شلوار جین مردانه 

یکی از مواردی است که امروزه به وفور در بازار مشاهده می   مشکی مردانه جین شلوار

 .نماییم

 .البته شلوارهای جین در رنگ ها و مدل های متفاوتی وجود دارند

 .نند به صورت راسته، لوله ای، مام استایل و … باشند این موارد می توا

و کاربردی الزم است تا فاکتورهای زیر را حتما  برای خرید یک شلوار جین مردانه خوب

 :در نظر داشته باشید

 شلوار جین باید کامال سایز شما باشد •

کمر خود را   قبل از اینکه اقدام به خرید شلوار جین مردانه نمایید، الزم است تا حتما سایز

 .اندازه گیری نمایید

  2برای این کار می توانید دور کمر خود را با سانتی متر اندازه گرفته و آن را تقسیم بر 

 .نمایید

 .عدد به دست آمده باید با نصف کمر شلوار انتخابی شما هماهنگ باشد
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از شستشو  البته اگر کمر شلوار کمی بزرگتر باشد، بهتر است. زیرا احتمال تنگ شدن پس 

 .وجود دارد

 به فاق شلوار جین مردانه توجه نمایید  •

 .ممکن است با چندین نوع فاق روبرو شوید اصل ترک مردانه جین شلوار در خرید

 :با توجه به اندام خود می بایست شلواری با فاق مناسب تهیه کنید

 فاق بلند 

دکمه این نوع شلوار های جین روی شکم قرار می گیرد. این مورد برای افرادی که شکم 

 .بزرگ دارند، عالی است

 .همچنین باید بیان نمود که با این شلوار جین مردانه می توانید پیراهن نیز به تن نمایید

 فاق متوسط 

نوع اندامی می توانند    این نوع شلوار جین مردانه بسیار راحت است. تقریبا همه افراد با هر

 .از آن استفاده نمایند

 .دکمه این شلوارها نیز روی شکم قرار می گیرند

 فاق کوتاه

دکمه این نوع شلوارها در زیر شکم قرار می گیرد. این مورد برای افرادی که اندام باریک  

 .تر دارند، گزینه عالی است

 فاق افتاده 

ند. اگر قد بلندی دارید از این شلوارها بهره  عموما شلوارهای بگ دارای این نوع فاق هست 

 .ببرید

 .عموما افرادی که در زمینه موزیک فعالیت می نمایند، از این شلوارها استفاده می نمایند
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 به طرح شلوار جین مردانه خود توجه کنید  •

 .شلوارهای جین می توانند انواع متفاوتی داشته باشند

شلوار جین مردانه با فاق متوسط و راسته برایتان  اگر پاهای هیکلی و ماهیچه ای دارید، 

 .عالی است

 .افرادی که پاهای الغر دارند، بهتر است از شلوارهای جین اسلیم استفاده نمایند 

 .شلوارهای فاق کوتاه نیز برای این افراد بد نیستند

اگر که قد شما کوتاه است یا اضافه وزن دارید، پیشنهاد می شود از شلوار جین مردانه با  

 .فاق بلند بهره ببرید

 به رنگ و جنس شلوار خود توجه داشته باشید  •

 .شلوار جین مردانه جدید می تواند با رنگ مشکی یا آبی به بازار عرضه شود

 .ا و تیشرت ها به تن نماییداین موارد را شما می توانید با انواع پیراهن ه

 .معموال از رنگ های روشن برای مهمانی و گردش استفاده می شود

 .هر اندازه شلوار شما رنگ تیره تری داشته باشد، تیپ شما رسمی تر خواهد بود 

 خرید شلوار جین مردانه

اگر قصد خرید شلوار جین را دارید، الزم است تا حتما به برند تولیدکننده آن دقت   •

 .اشته باشیدد

به طور مثال اکثر شلوارهای ترکی دارای فاق بلند می باشند. این موارد قیمت   •

 .بیشتری دارند

 .همچنین برخی از شلوارها دارای زیپ و برخی دیگر دارای دکمه می باشند •
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 .لذا با توجه به نیاز خود می بایست نمونه مناسبی را تهیه کنید •

 .نیز توجه داشته باشید  انهمرد جین شلوار در زمان خرید به وزن •

برخی از نمونه ها بسیار سنگین می باشند. از همین رو برای محیط های کاری   •

 .مناسب نیستند

در واقع شلوارهای راحتی نیستند. به صورت کلی توصیه می شود تا شلواری را  •

 .تهیه نمایید که سایز بدن شما باشد

 .ر خود به تن نمایید در این صورت می توانید آن را در محیط های مدنظ •

 قیمت شلوار جین مردانه

 .با توجه به انواعی که دارند، قیمتشان نیز متفاوت می باشد مردانه جین شلوار •

به طور مثال شلوارهای کلفت قیمت بیشتری نسبت به شلوارهایی دارند که طرح   •

 .جین می باشند

که یک شلوار جدید محسوب   مردانه  استایل مام جین شلوار خرید همچنین برای •

 .می شود، الزم است تا هزینه بیشتری پرداخت کنید

ی حداقل قیمت  اما به صورت کلی باید در نظر داشته باشید که این شلوارها دارا •

 .هزار تومان می باشند 500

 روش نگهداری از شلوار جین مردانه 

برای اینکه شلوار جین شما طول عمر بیشتری داشته باشد، الزم است تا فاکتور های زیر را 

 :حتما در نظر داشته باشید

شما ثابت بماند، بهتر است تا از کمی سرکه   مردانه جین شلوار برای اینکه رنگ •

 .شستشو استفاده نمایید در زمان
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سعی کنید تا شلوار جین خود را حتما در محیط های سایه قرار دهید تا خشک   •

شود. در غیر این صورت اشعه های مستقیم خورشید می توانند بافت آن را دچار 

 .ایراد نمایند

از شستشوی زیاد شلوارهای خود اجتناب نمایید. در غیر این صورت ممکن است   •

 .شما به شدت کم شود طول عمر شلوار

به نوعی است که نیاز به تنفس دارد. به این معنا که   مردانه  جین شلوار نوع الیاف •

هیچ وقت این شلوارها نباید در کمدهای تنگ قرار داده شوند. اجازه دهید هوا در  

 .اطراف این شلوارها رفت و آمد کند

آن را با دست و به  برای اینکه ماندگاری شلوار شما بیشتر شود، بهتر است تا  •

 .همراه آب سرد بشویید

 جمع بندی خرید اینترنتی شلوار جین مردانه

 .می تواند انواع متفاوتی در بازار داشته باشد مردانه جین شلوار •

بر همین اساس نیز قیمت تمام شده آنها متفاوت است. عموما شلوار های ترک   •

 .قیمت بیشتری دارند

همچنین باید در نظر داشته باشید که هر اندازه بافت جین شما ریز تر باشد، پارچه   •

 .کلفت تر بوده و قیمت آن به همان اندازه بیشتر است

ارزان تهیه نمایید، می توانید از نمونه های   مردانه جین شلوار  اگر مایلید تا یک •

 .کشی بهره ببرید

 


