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 راهنمای خرید اینترنتی نیم بوت زنانه

 از آن دسته کفش هایی می باشد که می توانید آن را با هر لباس و  زنانه بوت نیم

 .استایلی استفاده نمایید

  اگر که قصد پیاده روی معمولی دارید یا اینکه می خواهید برای یک مصاحبه کاری

 .یکی از انتخاب های درست برای شما خواهد بود بوت نیم آماده شوید، به پا داشتن

 با تنوع زیادی در بازار دارد. از همین رو یکی از منعطف  جدید زنانه بوت نیم

 .هر استایلی ست شودترین نوع کفش ها بوده که می تواند با 

 به کفشی گفته می شود که بتواند تا مچ پا بیاید و پایین تر از ساق قرار  زنانه بوت نیم

 .گیرد

 این کفش ها در سال های اخیر بسیار مورد توجه مردم قرار گرفته اند. 

  برای اینکه پاهای شما در این کفش ها به خوبی نمایش داده شوند، الزم است تا نکات

 .را در نظر بگیریدمتفاوتی 

  در این صورت ظاهر بهتری از خود به دیگران عرضه می کنید. این موارد در

 .ادامه شرح داده شده اند

 نکات مهم هنگام خرید نیم بوت زنانه

 نیم در مدل های مختلفی تولید می شود. برخی از این مدل ها عبارتند از زنانه بوت نیم

 . …و اسپرت زنانه بوت نیم ،مچر زنانه بوت نیم ،مجلسی زنانه بوت

 .هر خانمی باید حداقل یک مدل از این موارد را در میان کفش های خود داشته باشد

 .در این صورت می توانید با لباس های مختلف آنها را ست نماید

وجود دارد که با مدنظر قرار دادن آنها می توانید  بوت نیم نکات بسیاری در زمان خرید

 :شته باشیدیک خرید موفق دا
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 تناسب با فرم بدن 

 که نیم بوتی خرید باشد. شما پاهای فرم با متناسب که کنید انتخاب ای گونه به را نیم بوت

 .دهد می ارائه شما از زیبا و متناسب ظاهری باشد اندازه پا مچ و پا ساق پا، برای

 را شما پاهای زیرا نمایید استفاده لژدار های بوت نیم از نباید دارید، الغر پای ساق اگر

 .دهند می نشان الغرتر

 به تر کشیده را آنها توانند می چون باشند. می مناسب بزرگ پاهای برای موارد این اما

 ..بگذارند نمایش

 تناسب با لباس 

شما باید با سایر لباس هایی که  بوت نیم. بین بوت زنانه و لباس خود تناسب برقرار کنید

 .انتخاب می کنید هماهنگی داشته باشد

قد نیم بوت و دامن شما باید در تضاد با یکدیگر باشند. با این توضیح برای نیم بوت های 

 .بلند توصیه می شود از دامن های کوتاه استفاده نمایید

 با موقعیت تناسب 

که به پا می کنید با مناسبتی که از آن استفاده میکنید هماهنگی داشته  بوتی نیم مهم است که

 .برای موقعیت و مکان خاصی مناسب می باشد بوت نیم باشد، هر

دست دوز  بوت نیم در زمانی که قصد رفتن به یک قرار کاری را دارید استفاده از یک

 .می باشدانتخاب بسیار شیک و دلپذیری 

 نیم برای پیاده روی در معابر سخت مانند کوهستان ها و جاده های خاکی از یک

 .کوهستانی می توانید کمک بگیرید بوت

هر کدام از نیم بوت های زنانه برای هدفی خاص طراحی شده اند. لذا پیش از خرید الزم 

 .است تا هدف خود را از خریدن آن مشخص نمایید
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 اندازه مناسب 

ها نباید در قیاس با سایر قسمت های بدن  بوت نیم. و سایز بدن خودتان دقت کنید به شکل

 .شما اندازه بزرگ تر یا کوچکتر داشته باشند

 جنس نیم بوت 

 نیم برای که جنسی نمایید. دقت نیز هزنان بوت نیم در زمان ست کردن لباس ها باید به جنس

 همخوانی دارید را آنها پوشیدن قصد که هایی لباس سایر با باید کنید می انتخاب خود بوت

 .باشد داشته

 انتخاب مدل نیم بوت 

اگر مایل هستید تا دیگران از شما تمجید نمایند، بهتر است تا از نیم بوت های پاشنه میخی 

 .استفاده نمایید

در این صورت تمام نگاه ها را به   این موارد شما را بلندتر و جذاب تر نشان می دهند.

 .سمت خود جلب می نمایید

 سواالتی که باید از خود بپرسید

برای راهنمایی شما در تالش برای خرید نیم بوت زنانه کامل، با پنج سوال بزرگ آشنا 

 :شوید که باید از خود بپرسید

 با چه آب و هوایی روبرو هستید؟ 

آیا شما در آب و هوایی زندگی می کنید که برف و باران زیادی دارد، جایی که با یک روز 

 آفتابی پاییزی در مرکز شهر شروع می شود و تبدیل به یک باران سیل آسا می شود؟

اگر چنین است، باید به دنبال چکمه هایی باشید که از مواد ضد آب یا مقاوم در برابر آب 

 .ساخته شده اند
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با کیفیت شروع خوبی است، اما ویژگی های دیگری مانند درزهای نواری، آسترهای چرم 

گورتکس و زیپ های مقاوم در برابر آب وجود دارد که تفاوت بین پاهای خشک و جوراب 

 .های خیس را ایجاد می کند

 چقدر گرما و عایق نیاز دارید؟ 

می رود، احتماالً می  در همین موضوع، اگر هوای زمستانی شما بیشتر به سمت کوالک

 .خواهید به دنبال چکمه ای باشید که عایق باشد

 .انواع مختلفی از عایق وجود دارد، مانند پشم طبیعی و سیستم های عایق اختصاصی

 چقدر کشش نیاز دارید؟ 

 آیا امیدوارید که کفش های جدید خود را در طول زمستان بپوشید؟

 خیس قدم خواهید زد؟ آیا در پیاده روهای یخی یا پیاده روهای

شان را به تر باشید که مقاومت لغزشهایی با آج و مواد زیره تهاجمیحتماً به دنبال چکمه

 .رخ بکشد

 .اکثر برندها مواد زیره اختصاصی خود را با درجات مختلف آج ارائه می دهند

 در آسایش به دنبال چه چیزی هستید؟ 

الیه های عایق دنج قنداق کند یا به دنبال  آیا چکمه ای می خواهید که پاهای شما را در

چکمه ای ساختار یافته هستید که با خستگی ناشی از ایستادن در تمام روز روی پاهای شما 

 مبارزه کند؟

های متفاوتی راحتی مطمئناً موضوعی ذهنی است، زیرا پاهای ما همه اشکال و اندازه

 .وع خوبی استدارند، اما دانستن آنچه از چکمه انتظار دارید شر
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ساق های استیل و چرم مستحکم از شما حمایت بیشتری می کنند، در حالی که جیرهای نرم 

 .و کفی های نرم تجربه ای شبیه به دمپایی را برای شما به ارمغان می آورند

 سبک چقدر مهم است؟ 

گاهی اوقات، ما فقط یک بوت می خواهیم که مطابق با نیاز کارایی داشته باشد و گاهی 

 .اوقات فقط یک بوت می خواهیم که ظاهر خوبی داشته باشد

هایی وجود دارند که بیشتر از پیمایش در سبک ترجیح شخصی است، اما مطمئناً چکمه

 .آیندات میآلود به سمت تنظیمات اداری یا روزهای مالقمسیرهای گل

های روشن ممکن است همان های تزئینی یا رنگهایی مانند دوخت دقیق، سگکویژگی

 .چیزی باشد که به دنبال آن هستید تا استایل خود را ارتقا دهید

 ویژگی های اصلی

اکنون ایده بهتری در مورد اینکه به دنبال چه نوع بوتی هستید دارید، زمان آن رسیده است 

 .که گزینه های خود را کم کنید

شود، برای شما  نظر گرفتهما پنج ویژگی اصلی را که هنگام ارزیابی و خرید بوت باید در 

 :آماده کرده ایم. همراه ما باشید

 راحتی 

روید، پاهای های مختلف راه میها در زمینچه در یک اقامتگاه استراحت کنید و چه ساعت

 .شما نباید آالرم دردناکی را به صدا در بیاورند

 گرما 

رق کرده در طول هیچ کس نمی خواهد انگشتان پاهای یخ زده در طوفان برف یا پاهای ع

یک قدم زدن گرم پاییزی را بخواهد. باید در نظر بگیرید که کدام نوع برای کدام آب و هوا 

 .مناسب است



  

    

 

6 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  ارزان و شیک زنانه وتب نیم مدل 45

 

 حفاظت از آب و هوا 

های ماجراجویی نیستند، بنابراین در نظر ها و برف منحصر به زمانباد، باران، گودال

 .کنندیی مقاومت میبگیرید که چگونه هر نوع بوت در مقابل عناصر آب و هوا

 کشش 

لیز خوردن هرگز خوشایند نیست. قدرت چسبندگی به کاهش صدمات، بهبود عملکرد و 

 .جلوگیری از برخورد شرم آور با زمین کمک می کند

 امکانات 

برخی از مدلها دارای ترکیبی جادویی از جزئیات هستند که آنها را از یک جفت کفش دیگر 

 .دهدسازد ارتقا میهای چشم نوازی که کل مجموعه شما را میبه اکسسوری

 انواع نیم بوت زنانه

در مدل ها و طرح های مختلفی تولید می شود که هر خانمی با توجه به  زنانه بوت نیم

 .استایل و نیاز خود می تواند آنها را تهیه نماید

آن آگاهی داشته باشید. برخی از مدل  بهتر است از مدل های بوت نیم در زمان خرید

 :در ادامه معرفی شده اند بوت نیم های

 نیم بوت زنانه نوک تیز 

جزو کفش های شیک و رسمی به شمار می روند. سعس کنید تا این  ها بوت نیم این مدل از

 .دسته از نیم بوت ها همیشه تمیز و شیک باشند

ود. البته در نظر داشته باشید که این در این صورت ظاهر شما عالی و بی نقص خواهد ب

 .مدل ها برای افرادی که پنجه های ظریف دارند، عالی می باشند

 نیم بوت زنانه پاشنه مبلی 

این مدل ها می توانند قد شما را بلندتر جلوه دهند. باید در نظر داشته باشید که پاشنه آنها به 

 .شودنحوی طراحی شده است که وزن شما روی پاشنه پخش می 
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 نیم بوت زنانه پاشنه میخی 

می تواند اعتماد به نفس شما را افزایش دهد زیرا پاشنه آن بلند و بسیار جذاب  بوت نیم این

 .است

 قیمت نیم بوت زنانه

  با توجه به جنس و مدل آن متفاوت است قیمت نیم بوت زنانه. 

  هرچه کیفیت دوخت بهتر باشد و رویه بوت زنانه از متلایر بهتری تهیه شده باشد

 .طبیعتا قیمت آن نیز به همان میزان بیشتر خواهد بود

  دقت داشته باشید نیم بوتی که از چرم طبیعی تهیه شده باشد و دست دوز باشد قیمت

 .نسبتا بیشتری نسبت به نیم بوتی با چرم مصنوعی دارد

 روش نگهداری از نیم بوت زنانه

 یکی از مهم ترین فاکتورها در داشتن استایل و ظاهری زیبا  بوت نیم تمیز بودن بودن

 .می باشد

 شما در روزهای بارانی و برف خیس شد، هرگز آن را در کنار وسایل  بوت نیم اگر

 .گرمایشی قرار ندهید

 شود می بوت نیم انجام این کار باعث پدید آمدن سفیدک روی. 

 از  چرم زنانه بوت نیم همچنین باید در نظر داشته باشید که برای تمیز کردن

 .واکسهای مخصوص و یا محلول آب به همراه سرکه سفید استفاده نمایید

 جمع بندی خرید اینترنتی نیم بوت زنانه

 الزم است تا حتما به فرم و سایز پای خود دقت ویژه   زنانه بوت نیم در هنگام خرید

 .داشته باشیدای 

 نیم بوت باید با توجه به شرایط بدن شما و نوع استایلتان خریداری شود. 
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  توصیه می شود در زمان خرید، سایر لباس های خود را نیز در نظر داشته باشید که

 .بتوانید به راحتی انها را با هم ست نمایید

 


