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 راهنمای خرید اینترنتی شلوارک نوزاد

  نوزاد یکی از لباس های تابستانی محسوب می شود که طرفداران زیادی شلوارک

 .دارد

  مادران در هنگام خرید برای نوزادان خود هیجان زیادی دارند و همیشه دوست دارند

 .بهترین لباس ها را برای آنها تهیه کنند

 این  ی طرفداران بسیاری دارد. نوزاد شلوارک در فصول گرم استفاده از تاپ و

 .یل مناسب تابستان می باشداستا

 کاربرد  نوزاد شلوارک در لباس های تعبیه شده برای فصل های بهار و تابستان

 .فراوانی دارد

 می توانید از تیشرت و تاپ برای ست کردن با این شلوارک ها استفاده کنید. 

  شلوارک های نوزادی در طرح ها و مدل های مختلف طراحی شده اند که پدر و

توجه به سلیقه خود از هر کدام که تمایل داشته باشند برای نوزادشان مادرها با 

 .خریداری می نمایند

 با دقت بیشتری نسبت به شلوارک بزرگساالن دوخته می شود و  نوزاد شلوارک

دارای ظرافت خاصی می باشد که این مورد تفاوت بین آن ها را بیشتر نمایان می 

 .کند

 ی دارای گردش هوای مناسبی بوده و باعث خنک شدن پای نوزاد در نوزاد شلوارک

 .هوای گرم می شود

 نکات مهم هنگام خرید شلوارک نوزاد

باید به نکات خاصی توجه کنید که بعضی از این نکات مهم  نوزاد شلوارک در زمان خرید

 :در ادامه آورده شده اند

 سایز شلوارک 
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داشته باشد. به تن کردن یک شلوارک تنگ بسیار  شلوارکی انتخاب کنید که سایز مناسبی

 .سخت بوده و نوزاد را اذیت می کند

 .از سوی دیگر اگر شلوارک گشاد باشد ظاهر زیبایی نخواهد نداشت

می بایست عالوه بر زیبایی، احساس راحتی هم برای فرزند شما به همراه  نوزاد شلوارک

 .داشته باشد

 جنس شلوارک 

گام خرید دقت کنید. جنسی را انتخاب کنید که هم نرم و لطیف باشد به جنس شلوارک در هن

 .و هم در اثر شستشوی زیاد به آسانی خراب نشود

 .به الیاف لباس توجه نمایید، لباس باید از الیافی تشکیل شده باشد که حساسیت زا نباشد

 .برای حفظ سالمت پوست نوزاد حتما پس از خرید شلوارک آن را بشویید

 راحتی 

را به گونه ای انتخاب کنید  نوزاد شلوارک به دلیل اینکه نوزادان از پوشک استفاده می کنند

 .که به پای او آسیب نرساند

 .به عبارت دیگر روی باسن تنگ نباشد

 رنگ شلوارک 

به رنگ شلوارکی که برای نوزاد خود میخرید دقت کنید. سعی کنید از رنگ های شاد برای 

 .کودکان استفاده کنید

رنگ لباس را می توانید با توجه به رنگ پوست نوزاد خود انتخاب نمایید. رنگ های اصلی 

 .معموال پر طرفدار تر هستند

 نحوه بسته شدن شلوارک 

 .استفاده شده باشد نوزاد شلوارک بهتر است از کش در کمر
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می این مدل هم روال پوشیدن را آسان تر می کند و هم به دور کمر نوزاد فشاری وارد ن

 .کند

 .برخی دیگر از شوارک ها به وسیله دکمه بسته می شوند

ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که در شلوارک های دکمه ای هم یک کش برای تنظیم 

 .کمر تعبیه شده است

 .انتخاب مدل کشی یا دکمه ای شلوارک به سلیقه شما بستگی دارد

 .نوزادتان فشاری وارد ننماید اما دقت کنید مدلی که برمیگزینید به شکم و کمر

 متناسب با موقعیت 

شلوارکی که برای فرزند دلبندتان خریداری می کنید باید متناسب با موقعیتی باشد که قصد 

 .استفاده از آن را دارید

 شلوار ی مانندنوزاد شلوارک سعی کنید برای مهمانی و دورهمی ها از مدل های رسمی تر

 .و برای خانه از مدل های راحت تر خریداری نماییداستفاده نمایید  نوزادی جین

 مدل شلوارک 

 .به مدل شلوارک توجه کنید. برخی از شلوارک های نوزادی دارای جیب می باشند

 .اگرچه جیب برای نوزاد کاربرد خاصی ندارد اما زیبایی بیشتری به استایل او می دهد

خرج می دهند تا لباس های  امروزه طراحان مد در حوزه لباس کودک تنوع بیشتری به

 .جدیدی با سبک های مختلف طراحی نمایند

 جنسیت نوزاد 

 .دقت کنید با توجه به جنسیت نوزاد خود شلوارک مناسب را انتخاب کنید

 .شلوارک های دخترانه و پسرانه از نظر رنگ و طرح با یکدیگر متفاوت هستند
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 برند شلوارک 

برندی که تولید کننده لباس نوزادی می باشد هم یکی دیگر از فاکتورهایی است که در هنگام 

 .ی باید به آن توجه نماییدنوزاد شلوارک خرید

 .امروزه برندهای بسیاری به تولید لباس نوزاد روی آورده اند

انجام با بررسی نظرات در سایت های اینترنتی می توانید از بهترین برند خرید خود را 

 .دهید

 قد شلوارک 

 .می باشد نوزاد شلوارک قد شلوارک نیز دیگر نکته مهم برای خرید

 .برخی از شلوارک ها تا زیر زانو بوده و برخی دیگر کوتاه تر می باشند

 .انتخاب هر کدام از این مدل ها کامال به سلیقه پدر و مادر بستگی دارد

 خرید شلوارک نوزاد

 نکات ذکر شده را مدنظر قرار دهید و دقت کنید با توجه  نوزاد شلوارک برای خرید

به بودجه ای که برای این کار در اختیار دارید شلوارکی مناسب و راحت برای 

 .فرزندتان انتخاب نمایید

  در هنگام خرید های اینترنتی بهتر است که نظر سایر کاربران را در مورد آن

 .محصول مطالعه نمایید

  و طراحی آن را بررسی کنید سپس اقدام به خرید نماییدنقاط ضعف و قوت لباس. 

  برای هر لباس در سایتهای اینترنتی ارائه دهنده لباس نوزادی، معموال یک جدول

 .راهنما درج شده است

  می توانید اندازه نوزاد خود را گرفته و با توجه به آن جدول خرید خود را انجام

 .دهید
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 قیمت شلوارک نوزاد

 به عوامل مختلفی از جمله، جنس، سایز، برند لباس، طرح آن  نوزاد شلوارک قیمت

 .و غیره بستگی دارد

 قیمت لباس های نوزادی بسیار متنوع و متفاوت می باشد. 

  اما می توانید با صرف هزینه کمتر هم یک شلوارک مناسب برای فرزندتان تهیه

 .نمایید

 شلوارک نوزاد روش نگهداری از

 نوزادی به دلیل ظرافت، نحوه نگهداری مخصوص به خود را دارند لباس های. 

 باید با آب سرد و مایع لباسشویی حاوی نرم  نوزاد شلوارک شستشوی لباس نوزادی و

 .کننده انجام شود

 آب گرم و داغ باعث چروک شدن و خراب شدن الیاف لباس می شود. 

  نظر کنیدتا حد امکان از شستن شلوارک با ماشین لباسشویی صرف. 

  برای خشک کردن، نیز آن را در برابر اشعه های مستقیم خورشید قرار ندهید زیرا

 .ممکن است که رنگ لباس دچار مشکل شود

 شلوارک نوزاد جمع بندی خرید اینترنتی

 باید دقت کنید که اندازه و سایز مناسبی را انتخاب  نوزاد شلوارک در هنگام خرید

 .نمایید

 د خود شلوارکی متناسب با جنسیت او خریداری نماییدبا توجه به سن فرزن. 

  به جنس، برند و طرح شلوارک در هنگام خرید توجه کنید. برای شستن لباس های

 .نوزادی از آب سرد استفاده نمایید

 آب داغ باعث شل شدن و گشاد شدن لباس خواهد شد. 
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 یک تیشرت و یا تاپ را به نحوی انتخاب کنید که بتوانید به راحتی با  نوزاد شلوارک

 .آن را ست نمایید

  نوع بسته شدن شلوارک یکی دیگر از مواردی است که در هنگام خرید آن باید

 .مدنظر قرار دهید

  در نهایت توجه کنید شلوارک و لباس نوزاد باید متناسب با سایز و راحتی او انتخاب

 .شوند

 


