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 راهنمای خرید تونیک زنانه 

این بار شیک ترین لباس زنانه که یک تاپ تونیک است را با شما به اشتراک می   •

 .گذاریم

بله، تونیک ها لباس یا پیراهن های قد بلند هستند که می توانند با مدل های مختلف   •

 .پایین تنه ست شوند 

های  تواند لباسشود و میبا شلوار جین، شلوار لی، دامن و غیره به خوبی ست می •

 .غیررسمی و رسمی را انتخاب کند 

 .برای شماست اگر به دنبال ایجاد یک لباس شیک هستید، تونیک بهترین گزینه •

های ها را برای استایل کردن تاپبنابراین، در اینجا ما به شما برخی از بهترین راه •

 .کنیمتونیک پیشنهاد می

دار، دامن و  های تونیک خود را با شلوار جین باریک، ساقتوانید به سادگی تاپمی •

 .غیره مدل دهید 

یک تونیک می توان یک   اما از پوشیدن آن با شلوارهای گشاد خودداری کنید. با •

 .کمربند ظریف برای ظاهری زنانه تر اضافه کرد

 !ببرید لذت خود قهوه از و کنید نگاه

 راهنمای خرید اینترنتی تونیک زنانه 

نوعی بلوز بلند زنانه می باشد. قد آن از بلوز های معمولی بلندتر   زنانه تونیک •

 .است

این نوع لباس از یقه ها و پارچه های آستین این لباس می تواند بلند یا کوتاه باشد.  •

 .مختلفی تولید شده اند
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محبوبیت این نوع لباس در میان بانوان و طراحان مد و پوشاک دالیل بسیاری  •

دارد. تونیک ها معموال کمی گشاد و لخت می باشند و همین امر باعث راحتی آنها  

 .میباشد

راسم و کاربردهای  را با پارچه های مختلف، برای م شیک  زنانه های  تونیک •

 .متفاوتی تولید می کنند 

  زنانه تونیک ،خانگی زنانه تونیک می توان به زنانه های تونیک مدل  از انواع •

  مجلسی زنانه تونیک ،لمه  مجلسی زنانه تونیک ،بزرگ سایز  زنانه تونیک ،بلند

 .اشاره کرد گیپور

 .ی استفاده نمایید هر کدام از موارد ذکر شده را می توانید در موقعیت های مختلف  •

دو عامل اصلی محبوبیت این نوع لباس    ، زنانه تونیک گستردگی کاربرد و راحتی •

 .در میان بانوان می باشد

 .اما یکی دیگر از مزایای این لباس ست شدن آسان آن با سایر لباس ها می باشد •

این لباس را می توان به راحتی با دامن، شلوار و هر لباس دیگری ست نمود و در   •

 .مراسمات رسمی و غیر رسمی از آن استفاده کرد

 نکات مهم هنگام خرید تونیک زنانه 

عالوه بر اینکه باید به جنس، کیفیت و تمیزی دوخت   زنانه های  تونیک  در هنگام خرید 

تا به نکات دیگری که در ادامه به آن ها اشاره می شود محصول توجه کنید، بلکه الزم است 

 :نیز دقت نمایید

را با توجه به طرح و موقعیتی که قصد استفاده از آن   زنانه تونیک جنس و طرح •

 .دارید، انتخاب نمایید

دقت کنید. خصوصا اینکه به خط کمر لباس میبایست توجه نمایید   ها  تونیک به قد •

 .ته استکه در جای درستی قرار گرف
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فرم کمر لباس را با توجه به فرم کمر خود برگزینید. یکی از خصوصیت های  •

این است که انتخاب درست آن می تواند تعادل بهتری در   زنانه  های تونیک بارز

 .قسمت باال و پایین بدن ایجاد نماید

دقت کنید. فرم بدن هر شخص با دیگری متفاوت   زنانه تونیک به تنگی و گشادی •

 .است

انتخاب لباسی که متناسب با فرم بدن شما باشد می تواند تاثیر قابل توجهی در ظاهر   •

 .داشته باشد

باید به قد و رنگ پوستشان نیز توجه   زنانه های تونیک بانوان در هنگام خرید •

 .نمایند و بر اساس آن انتخاب خود را انجام دهند 

هستند،   جدید زنانه تونیک دی که به استایل خود اهمیت می دهند و به دنبالافرا •

اغلب آن ها را با لباس هایی مانند شلوار جین تنگ، لگ یا ساپورت بر تن می  

 .کنند

باال است. پوشیدن انواع بوت با لگ و تونیک استایل   جدید زنانه  های  تونیک تنوع •

 بخشدشیکی به بانوان خصوصا دختر خانم ها می 

 .دامن یا شلوار خود را اسلیم فیت و تنگ انتخاب کرده تا اندامتان چاق دیده نشود  •

 .متناسب با اندام خود استفاده کنید  شیک زنانه تونیک سپس از یک •

تونیک را به گونه ای انتخاب کنید که با فرم بدن شما همخوانی داشته باشد، از  •

 .آن غافل نشوید پوشیدن کفش تخت، بوت و یا کفش پاشنه بلند با

 مزایای تونیک زنانه 

 قیمت مناسب  •

 ست کردن آسان با سایر لباس ها •

 قابل استفاده در انواع مهمانی ها و مجالس رسمی و غیر رسمی  •
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 تناسب شکل ظاهری با هر سلیقه ای •

 کم وزن بودن آن  •

 بسیار مناسب و کاربردی برای هدیه دادن  •

 قابل استفاده برای هر استایلی  •

 مدل های آستین بلند برای خانم های محجبه مناسب می باشد •

 استفاده از مدل های آستین بلند به عنوان مانتو در فصل گرما •

 چگونه تونیک بپوشیم 

های هوادارتر و گشاد رویم، تبدیل به لباستر پیش میهمانطور که در فصول گرم •

 .کننده استهای سنگین از سر تا پا، سرگرمپارچهها پوشاندن با  بعد از ماه

تونیک ها برای خانم ها با هر سایزی یک اصل عالی هستند و لباس مناسبی برای  •

 .استقبال از بهار تا پاییز هستند

 .آیا پیراهن است؟ آیا لباس است؟ خوب، این ترکیبی است بین این دو  •

ه، تناسب، رنگ و چاپ  تاپ های تونیک دارای انواع مختلفی از سبک، پارچ  •

 .هستند

شما نمی توانید با داشتن یک یا تعداد زیادی از این وسایل در کمد خود اشتباه کنید.   •

آنها اغلب راحت، چاپلوس و مناسب برای تنظیمات مختلف هستند، مانند پوشیدن  

 در دفتر، ظاهری معمولی در آخر هفته ها یا راحت ماندن در هواپیما.چ

د تاپ به سبک تونیک را در کمد لباس خود بگنجانید، به این  خواهید چن اگر می •

 .ها برای خرید و پوشیدن این استایل نگاهی بیندازید دستورالعمل
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 خرید تونیک زنانه مناسب با اندام شما 

تونیک ها به گشاد بودن شهرت دارند و این یکی از قوانین اساسی استایل زنان سایز بزرگ  

 .دن لباس های مناسب برای الغری را زیر پا می گذارد: پوشی 

های شما را بپوشانند و بدن  توانند منحنیها میدر حالی که درست است که برخی از تونیک

هایی با برش مناسب، بدون توجه به فرم بدن  ای جلوه دهند، تونیکشکل یا جعبهشما را بی

 .توانند بسیار جذاب باشندشما، می

 :نیک مناسب برای تیپ بدنی شما آورده شده استدر اینجا راهنمای پیدا کردن تو 

فرم های بدن ساعت شنی در بسیاری از مدل های تونیک عالی به : شنی  ساعت •

نظر می رسند، اما بهتر است از تاپ هایی با جزئیات زیاد، برآمدگی یا ژولیدگی  

  در نزدیکی یقه خودداری کنید، زیرا می تواند باالتنه را به طور نامتناسبی بزرگ

به نظر برساند. برای برجسته کردن یک خط کمر مشخص، سعی کنید به تونیک  

 .خود کمربند بزنید

از طرف دیگر، شکل های بدن مثلث یا گالبی، در تاپ هایی با جزئیات و  : مثلث  •

پارچه هایی که چشم را به سمت باالتنه می کشاند، عالی به نظر می رسد، زیرا  

های مثلثی باید از پوشیدن  هایی با فرمتوهم شکل ساعت شنی را ایجاد می کند. خانم

ها  اجتناب کنند، زیرا این گزینهچسبند ها میهایی که به باسن یا پشت آنتونیک

 .تری از بدن جلب کنند های وسیعتوانند توجه را به قسمتمی

 برای خانم هایی با فرم های بدن گرد یا سیبی، تونیک های یقه اسکوپ یا: بیضی •

V هایی با کمرهای  می توانند گردن را کشیده و بدن را بلندتر نشان دهند. تونیک

 .توانند تعریف بیشتری ایجاد کنندر نظر بگیرید که میامپراتوری یا طبیعی را د

توانند با پوشیدن های پهن و باسن باریک میزنان با شانه: معکوس   مثلث •

 هایی با  هایی که نزدیک به بدن هستند، کنار بیایند، اما باید به دنبال لباستونیک
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زیر خط سینه  های کمری امپراتوری درست کمر امپراتوری نیز باشند. روشی که تاپ

 .تر ایجاد کند تواند ظاهری متناسبگیرند بسیار جذاب است و میقرار می

 به دنبال خطوط لبه دار نامتقارن باشید 

هنگام جستجوی تونیک، چند دستورالعمل جهانی وجود دارد که همه خانم ها باید   •

 .در نظر داشته باشند

به پهن ترین قسمت باسن  برای اولین بار، مهم است که از تونیک هایی که درست  •

شما برخورد می کنند اجتناب کنید، زیرا خط خشن ایجاد شده می تواند ناحیه را 

 .برجسته کرده و آن را بزرگتر نشان دهد

برای جلوگیری از این امر، به دنبال تونیک هایی با خطوط لبه نامتقارن یا گرد   •

لگن به ساق پا ایجاد می   باشید، حتی اگر به باسن شما بیفتند، انتقال نرم تری از

 .کنند و وزن اضافه نمی کنند

 های دیگر ست کرد؟چگونه تونیک زنانه را با لباس

 تونیک با کت جین  •

حاال ظاهر خود را با یک کت جین تند کنید. یک لباس مناسب برای روزهای تابستانی شما. 

انتخاب جین برای  خواهند شیک به نظر برسند، و چه چیزی بیشتر از های امروزی میخانم

 .آن حال و هوای جذاب است

 .چند اکسسوری و کفش پاشنه بلند بپوشید و همه چیز آماده است

جدا از این، می توانید یک کت چرمی مشکی یا کت بلند با لباس تن پوش برای آن تیپ  

 .زمستانی بپوشید. همچنین انتخاب مناسبی برای لباس کار است
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 کمه بپوشید تاپ های تونیک را با ساق و چ •

اگر چیزی برای پوشیدن به عنوان قسمت پایین ندارید، پس با شلوار لی بروید. راحت ترین  

لباسی که هر زنی می تواند داشته باشد. یک تونیک چاپ شده با ساق های ساده مشکی 

 .برای ظاهری پیچیده انتخاب کنید

د انتخاب کنید تا جلوه ای  اما اگر سایز بزرگ هستید، یک تونیک راه راه عمودی با ساق بلن 

 .بلندتر و الغرتر داشته باشید

برای تکمیل ظاهر می توانید از اکسسوری های شیک و یک جفت کفش پاشنه بلند استفاده 

های بلند یوگا با دهند برای اهداف روزمره از تاپها ترجیح میکنید. عالوه بر این، خانم

 .ساق بلند استفاده کنند

 تونیک را با شلوار جین ست کنید  •

در حال حاضر، این یکی از سبک های مورد عالقه من برای هر دو لباس رسمی و کار  

است. بسیاری مدل ها در فیلم ها و زندگی واقعی مدل تونیک و شلوار جین را انتخاب کرده  

 .اند

جین باریک   ها را با شلوارهای تونیک طراح خود را انتخاب کنید و آنهر یک از لباس

 .ترکیب کنید

با این حال، این سبک برای دختران نوجوان نیز مناسب است. عالوه بر این، می توانید یک  

 .تونیک گلدوزی کورتی را انتخاب کنید و آن را با شلوار جین ست کنید

 در مورد اضافه کردن کمربند چطور؟ •

. اضافه کردن یک کمربند  تاپ های تونیک زنانه را می توان به روش های مختلفی مدل داد

 .مشکی با لباس پیراهن می تواند سبکی منحصر به فرد به لباس کلی شما ایجاد کند

 



  

    

 

8 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  باکیفیت و شیک  زنانه تونیک مدل 40

 

این کمک می کند تا دور کمر شما مشخص شود و شکل مناسبی به شما می دهد. حاال یک  

 .کمربند الغر بخرید و آن را روی کمر خود ببندید تا ظاهری شیک داشته باشید

 شمی روی لباس تونیک بپوشیدژاکت کش باف پ •

ژاکت کش باف پشمی یکی از جذاب ترین اجناس برای پوشیدن در پاییز است. می توانید  

یک ژاکت به باال تنه اضافه کنید، یا یک تونیک را با یک کت چرمی ست کنید تا ظاهری  

 .پیچیده تر داشته باشید

بپوشید، زیرا ظاهر رسمی  اگر شما یک خانم شاغل هستید، یک کت کتانی را روی تونیک  

 .را در دفتر شما افزایش می دهد

همچنین می توانید یک ژاکت بلند به عنوان لباس راحتی بپوشید. برای برجسته کردن ظاهر  

 .خود، یک گردنبند، کمربند یا یک آویز برای یک حس شیک اضافه کنید

نید برخی از  تاپ های تونیک زنانه را می توان با عناصر مختلف مدل داد. می توا

 .اکسسوری های مانند یک آویز بلند یا گوشواره های جسورانه را با لباس تن پوش بپوشید

 .یک ساعت مچی زیبا و یک جفت صندل یا کفش پاشنه بلند گوه ای ست خوبی می شود

 یک روسری اضافه کنید •

گ  اگر شما فردی هستید که به دنبال ظاهری شیک و مد روز هستید، یک روسری رنگارن 

 .پوشید، یک جزء اصلی آسان استبا لباس تونیک مشکی بپوشید. با هر چیزی که می

سعی کنید روسری خود را دور گردن خود ببندید تا درخشندگی به لباس خود بیافزایید. برای  

استایل زمستانی نیز انتخاب خوبی هستند. یک روسری واقعا می تواند لباس شما را شیک  

 .نشان دهد
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 کفش •

حاال کفش چطور؟ بله، شما می توانید با توجه به راحتی خود و مکانی که در آن بازدید می  

 .کنید، کفش بپوشید

های گوه، پاشنه بلند بپوشید که در محل کار توانید کفشبرای داشتن ظاهری رسمی، می

 .رسد و همچنین مجبور نیستید زیاد راه برویدمناسب به نظر می

روید، یک کفش کتانی انتخاب کنید، زیرا این روزها با  ی به جایی میاما اگر به طور اتفاق

 .هر چیزی هماهنگ است

با این حال، من شخصاً پوشیدن دمپایی های فانتزی را برای بازدید از بازار برای خرید  

 .مواد غذایی دوست دارم 

به ظاهر    خوب، در باال برخی از بهترین نکات استایلی وجود دارد که می توانید با توجه

 .رسمی و غیر رسمی خود انتخاب کنید

 .مطمئن شوید که پارچه سبک و طبیعی را انتخاب کنید زیرا به شما احساس آرامش می دهد 

 خرید تونیک زنانه مناسب با هر مراسمی 

مجلسی که معموال از پارچه های حریر، ریون و … تولید می   زنانه تونیک خرید •

 .رندها محسوب می شودشوند، در تمامی نقاط دنیا جز ت 

برای داشتن استایلی شیک   زنانه  های تونیک بسیار از بازیگران و هنرمندان از •

 .استفاده می کنند

معموال انتخاب افراد جوان تر می باشد. زیرا این نوع از تونیک   شیک تونیک •

 .های زنانه استایلی کژوال و دخترانه تر ارائه می دهند

 .حتما باید به نوع کاربرد محصول دقت کنید زنانه های  تونیک  در هنگام خرید  •
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تونیک های اسپرت عموما جلو بسته با آستین هایی سه ربع یا کوتاه می باشند که   •

 .ظاهری متفاوت نسبت به سایر مدل ها دارد

 قیمت تونیک زنانه 

تاثیرگذار است. گوناگونی در طرح   زنانه تونیک فاکتورهای زیادی بر قیمت یک •

 .می باشند ها  تونیک مدل از عوامل موثر بر قیمت و 

به آن ها  زنانه های تونیک جنس، نوع دوخت، برند از مواردی هستند که قیمت •

 .بستگی داشته و هر لباس با توجه به این موارد قیمت خاص خود را دارد

 روش نگهداری از تونیک زنانه  •

نگهداری از لباس های زنانه کمی حساس تر از لباس های مردانه می باشد. در  •

 .نیز به همین شکل می باشد زنانه تونیک خصوص

اگر جنس تونیک از نخ باشد، نگهداری آن نیز شرایط خاصی دارد تا پس از هر   •

 .بار شستشو و اتو مانند روز اول خود باشد

 .کند، بهتر است آن را با آب سرد بشویید برای جلوگیری از اینکه رنگ لباس تغییر •

اما اگر از ماشین لباسشویی استفاده میکنید دقت نمایید که درجه حرارت ماشین   •

 .کم باشدزنانه  تونیک لباسشویی برای شستن

همچنین جنس لباس را هم با توجه به الیاف آن گزینه مناسبی در ماشین لباسشویی   •

 .تنظیم نمایید

ه پس از شستن لباس ها آن ها را آویزان کنید تا خشک  از سوی دیگر بالفاصل •

 .شوند

برای جلوگیری از لکه شدن لباس ها خصوصا موارد نخی، از یک محافظ رنگ و   •

 .لکه بر استفاده نمایید
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همچنین دقت نمایید نواحی که در معرض تعریق قرار دارند، مانند زیر بغل و   •

 .گردن را با تمرکز بیشتری تمیز کنید

نه تنها به شما در حفظ رنگ لباس کمک میکند، بلکه سبب دوام بیشتر آن   این امر •

 .نیز می شود

 جمع بندی خرید اینترنتی تونیک زنانه 

 .نکات بسیاری وجود دارند که باید به آن ها دقت کنید  زنانه  تونیک  در هنگام خرید  •

  تونیک از جمله این نکات می توان به جنس محصول، سایز آن، رنگ و قیمت •

 .اشاره کرد  زنانه یها

باید بدانید که می خواهید در چه مکان هایی از آن استفاده   تونیک پیش از خرید •

 .کنید

برای مکان خاصی مناسب می باشند. در هنگام خرید به فرم   ها  تونیک هر مدل از •

 .بدن خود توجه کنید

اهر  لباسی انتخاب نمایید که متناسب با فرم بدن شما باشد. در غیر اینصورت ظ •

 .مناسبی نخواهید داشت

را انتخاب نمایید که با رنگ پوست شما همخوانی داشته   تونیکی همچنین دقت کنید،  •

 .باشد

 


