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 راهنمای خرید اینترنتی بلوز زنانه 

نوعی از پوشاک زنانه محسوب می شود که در طرح ها و رنگ های   زنانه بلوز •

 .متنوع در بازار موجود می باشد

می توان در موقعیت های مختلف استفاده نمود. حتی   شیک زنانه بلوز از یک •

  سایز  زنانه بلوز بانوانی که دچار اضافه وزن هستند نیز می توانند از

 .استفاده کنند بزرگ

 .استایل شیک و جذابی را به خانم ها هدیه می دهد جدید  زنانه بلوز امروز یک •

 .لباس نشان دهنده و منعکس کننده فرهنگ، شخصیت و سلیقه هر فرد می باشد •

هر لباس عالوه بر اینکه در برابر شرایط آب و هوایی از بدن محافظت می کند،   •

 .در ظاهر فرد نیز تاثیر می گذارد

ای مناسب در موقعیت های مختلفی  انتخاب یک بلوز با طرح و جنس پارچه  •

 .کاربرد دارد

  زنانه بلوز در مدل هایی مانند بلوز برای مکان های مختلف می توانید از انواع •

استفاده   نخی زنانه بلوز یا گیپور  مجلسی زنانه بلوز ، مخمل زنانه بلوز ، حریر

 .کنید

 نکات مهم هنگام خرید بلوز زنانه 

این نوع لباس عموما به صورت گشاد بوده و برخالف   بلوز یک واژه فرانسوی می باشد.

 .تونیک تا باالی باسن می باشد

 .بلوز زنانه یکی از اصلی ترین لباس ها در پوشش بانوان می باشد

بلوز لباسی گشاد برای باال تنه بوده و عموما قد آن خیلی بلند نیست و داخل شلوار قرار  

 .تابستان طرفداران بسیاری داردنمیگیرد. بلوز زنانه نخی در فصل گرما و  
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 سبک و تناسب  •

بلوزها در سبک ها و طرح های مختلفی وجود دارند، اما بهترین چیز در مورد بلوز این  

 .است که می توانند هر چهره ای را چاپ کنند

 .هر زنی باید همیشه لباسی را زینت دهد که حس و ظاهر خوبی به او بدهد

 .سبک واقعی این است که مطمئن شوید همه چیز در بیرون و درون خوب است

تناسب یکی از مالحظات اولیه است، زیرا تعیین می کند که چگونه لباس شما را مجسم می  

 .کند

ای شما خوب به نظر می رسد. اندازه بدن  در نتیجه، این فقط یک لباس مناسب است که بر 

 .شما در خرید بلوز جدید نقش بسزایی دارد

با این حال، اگر برایتان چالش برانگیز است که یک بلوز مناسب برای شما داشته باشید،  

توانید یک تناسب سفارشی از یک خیاط را در نظر بگیرید. یک بلوز خوش تراش  می

 های روزمره خواهد بود انتخابی ایده آل در کمد لباس 

 بافت مناسب  •

هنگام خرید بلوز برای کمد لباس خود، بسیار مهم است که بافت پارچه استفاده شده از 

 .ابریشم، پارچه ابریشمی، پنبه، مخمل و این لیست ادامه دارد

 .بافت با حس بینایی و المسه حسی قابل درک ایجاد می کند

اب نقش دارد، باید در نظر بگیرید که چه احساسی برای  با توجه به اینکه ماده در فرآیند انتخ 

 .بدن دارد

 .شما باید دریابید که آیا در برابر چشمان شما نرم، راحت و دلپذیر است یا خیر
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ها آسان، راحت و مکمل بسیاری  ها عاشق بلوزهای نخی هستند، زیرا پوشیدن آنبیشتر خانم

 .ها هستنداز لباس

 .ته شده اند و با شلوار جین خوبی ست می شوندبلوزهای ابریشمی شیک ساخ 

 پارچه •

کیفیت یک بلوز بیشترین اهمیت را دارد. بنابراین، قبل از پرداخت پول، اطمینان حاصل  

 .کنید که بلوزی که انتخاب می کنید از کیفیت باالیی برخوردار است

 .ین کنیدشما می توانید این را با بررسی مواد استفاده شده و نحوه طراحی آن تعی

کیفیت از هر نظر مشهود است. یک بلوز باکیفیت به این معنی است که بادوام است و  

 .دیگران می توانند به زیبایی آن توجه کنند

تا زمانی که به خوبی از آن مراقبت کنید، بلوز با کیفیت شما در آزمون زمان مقاومت  

 .خواهد کرد

توانید از میان همه مزایا و معایب آن را   گزینه های زیادی برای پارچه وجود دارد که می

 .انتخاب کنید

انتخاب فقط به زن بستگی دارد. مراقب باشید که فصل را برای انتخاب پارچه ای که با  

 .شرایط آب و هوایی سازگار است در نظر بگیرید

در طول تابستان، بهتر است از پارچه های روشن، سبک و قابل تنفس استفاده کنید تا عرق  

 .نیدنک 

برای زمستان، پارچه سنگین و فشرده تر به عایق بندی بدن کمک می کند و به شما احساس  

 .گرما و آرامش می دهد
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 طرح  •

 .بلوزها در طرح های مختلفی وجود دارند که ترجیح شما بر وضوح شما تأثیر می گذارد

 .طرح ها از بلوزهایی با یقه، پلیسه، دکمه و سایر تزیینات متفاوت است

یک خانم همیشه باید مطمئن باشد که بلوز هر طرحی که باشد با سلیقه و ترجیح شما  

 .مطابقت داشته باشد

محدود کردن انتخاب های خود، با در نظر گرفتن موقعیتی که قصد برای کمک به شما در  

 .دارید بلوز را بپوشید، شروع کنید

توانید در یک مراسم غیررسمی بپوشید، برخالف آنچه در مراسم  برای مثال، بلوزی که می

 .رسمی انتخاب می کنید، طرحی متمایز خواهد داشت

سازند تا از بین مردم  اال ببرند و زن را قادر میتوانند فوراً ظاهر را ب های قدرتمند میطرح

 .متمایز شود

 فرم یقه و جنس •

در هنگام خرید بلوز به فرم یقه و جنس آن خیلی دقت کنید. بلوز ها را معموال بدون یقه  

 .طراحی می نمایند. در واقع یقه آنها یا به صورت گرد و یا به صورت هفت می باشد

 شکل و سایز  •

مواردی که الزم است تا خانم ها پیش از خرید بلوز به آن توجه کنند،  یکی از مهم ترین  

شکل و سایز بدن آن ها است. قبل از خرید بلوز مدنظر خود سایز خود را اندازه بگیرید،  

 .فرم بدن خود را بدانید و در زمان خرید آن ها را به خاطر داشته باشید

 .ن دکمه تولید می شوندنکته دیگر این است که بیشتر بلوز های زنانه بدو 
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بلوز زنانه ممکن است یقه و آستین نداشته باشد و جنس آن از انواع مختلف پارچه اعم از 

 .تریکو انتخاب شده باشد

بلوز به عنوان یکی از انتخاب های پرکاربرد در استایل های مهمانی، رسمی و کژوال  

 .استفاده می شوند

وار به راحتی ست کرد. خانم ها می توانند از بلوز  بلوز را می توان هم با دامن و هم با شل

 .برای زیر مانتوهای جلو باز خود نیز استفاده نمایند

با طرح ها، مدل ها و   زنانه بلوز کمد لباس بیشتر خانم های با سلیقه و خوش لباس پر از

رنگ های مختلف می باشد. هر کدام این لباس ها با طرح گوناگون برای مکان و زمان  

 .خاصی استفاده می شوند 

 رنگ •

رنگ بلوز یکی دیگر از فاکتورهای مهم در هنگام خرید می باشد. رنگ های صورتی و  

 .قرمز از رنگ های محبوب در میان بانوان می باشند

اما دقت داشته باشید در هنگام خرید بلوز به دنبال رنگ هایی باشید که با پوست شما  

 .هماهنگی داشته باشند

ی کنید، انتخاب رنگ مناسب یکی از فاکتورهایی  فرقی نمی کند چه مدل بلوز را انتخاب م

 .است که به شدت بر جذابیت لباس می افزاید

 .انتخاب رنگ مناسب زمانی که به دنبال یک بلوز جدید برای خرید هستید ضروری است

انتخاب رنگ شما بیشتر در مورد شخصیت شما صحبت می کند و باید با تن و رنگ چهره  

 .شما مطابقت داشته باشد

قوانین اساسی در مورد رنگ این است که اگر پوست روشنی دارید، همیشه به سراغ  

 .بلوزهایی با سایه تیره تر بروید
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به همین ترتیب، اگر پوست تیره ای دارید، به سراغ رنگ های روشن تر بروید تا رنگ  

 .صورت خود را بهتر کنید

ی تواند تقریباً با تمام سبک  خرید بلوز سفید یک شرط مطمئن برای هر خانمی است، زیرا م 

 .های مد و فشن کار کند

 بودجه •

 .باالتر از همه عوامل دیگر، خرید هر لباس به قیمت خالصه می شود

چیزهای خوب اغلب هزینه دارند، بنابراین یک بلوز باکیفیت به احتمال زیاد گران تر از  

 .بلوز با کیفیت پایین تر است

و موادی که در ساخت آنها قرار می گیرد، قیمت های  برندهای مختلف بسته به نوع ساخت  

 .متفاوتی را برای بلوز خود در نظر می گیرند

به همین دلیل، بهتر است در مورد دفعات استفاده از بلوز تصمیم بگیرید تا هزینه آن را  

 .مشخص کنید

کنید،  پس از انجام این کار، زمانی که در مورد بهترین فروشگاه ها برای خرید تحقیق می  

 .مقداری بودجه برای این سرمایه گذاری کنار بگذارید

از مزایای فروش های ویژه و تخفیفات فصلی استفاده کنید، زیرا می توانید بلوزهای نمونه  

 .را با نصف مبلغی که در حالت ایده آل هزینه دارد، کیف کنید

 اعتماد به نفس یقه  •

رفتن بلوزهای جسور وجود دارد: خرید  در اینجا یک راه ساده و پیچیده برای در آغوش گ

 .یک بلوز با یقه برجسته 
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چه یقه فوق العاده سفت و بلند باشد، چه یقه تزئین شده باشد یا اصال وجود نداشته باشد، یک  

 .بلوز با یقه نامتعارف راهی عالی برای جسورتر کردن ظاهر شماست

عنوان بخشی از پیراهن و  در بسیاری از موارد، یک یقه تزئین شده به : استایل نکته

توانید با لوازم جانبی دیگر  اکسسوری شما دو برابر می شود. این به این معنی است که می

بازی کنید تا توجه را به یقه جلب کنید، یا اگر یقه از قبل بیرون زده است، از همه لوازم  

 .جانبی صرف نظر کنید و بگذارید یقه خودش صحبت کند

 با چاپ بازی کنید •

چه به دنبال چاپی پررنگ روی یک بلوز ساده باشید، چه یک چاپ ساده روی یک بلوز با  

طراحی جسورانه، یا یک چاپ برجسته روی یک بلوز استادانه، یک بلوز با چاپ الهام 

 .گرفته و غیر متعارف فوراً ظاهر شما را زیبا می کند

ثابت ست کنید. خواه دامن جین باشد یا یک    بلوز پررنگ خود را با ته رنگ: سبک نکته

توانند ترکیب شما را متعادل کند  های شما میشلوار مشکی یا یک دامن مدادی قرمز، کتانی

 .ترین بلوزها فراهم کندها و پر زرق و برقترین طرحای برای وحشیو پایه

 خرید بلوز زنانه 

توجه کنید تا پس از خرید خود از تهیه  الزم است تا به نکات مهمی   زنانه بلوز پیش از خرید

 :آن پشیمان نشوید. از همین رو توصیه می شود تا به فاکتورهای زیر توجه نمایید

یکی از نکات قابل تامل که پیش از خرید مهم است  : باشید مطمئن خود خرید از •

 این می باشد که از خود بپرسید آیا من به این بلوز نیاز دارم؟ آیا پس از خرید آن

پشیمان نخواهم شد؟ پاسخ به این دو پرسش کمک زیادی به شما خواهند کرد تا در  

 .خرید خود دقت ویژه تری داشته باشید
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خرید یک بلوز با سایز نامناسب، تنها یک هزینه اضافی : کنید دقت بلوز سایز به •

خواهد بود. پس خرید آن تنها یک بلوز در کمد لباس خود خواهید داشت که از آن 

 .فاده نمی کنید است 

اگرچه رنگ سال برای  : کنید توجه بلوز خرید هنگام در خود عالقه مورد رنگ به •

خیلی از بانوان از اهمیت زیادی برخوردار است، اما بهتر است که قبل از خرید  

یک بلوز به رنگ آن توجه کنید که باب میل شما باشد. زیرا ممکن است رنگ سال  

 .نکنید پس از خرید بلوز هرگز از آن استفادهرنگ مورد عالقه شما نبوده و 

مدل بلوز یکی دیگر از نکات  : کنید توجه دارید را آن خرید قصد که بلوز مدل به •

قابل توجه در هنگام خرید می باشد. برای خریدی راحت تر می توانید سایت ها و 

 .مجالت فشن را جستجو کرده و مدل مورد عالقه خود را بیابید

یکی دیگر از نکات خیلی مهمی که در هنگام  : دهید قرار اولویت در را بلوز  کیفیت •

خرید بلوز باید به آن توجه کنید، کیفیت لباس است. در هنگام خرید بلوز زنانه از  

جنس و مرغوبیت آن غافل نشوید. لباس زیبا اما بی کیفیت غیرقابل استفاده خواهد 

 .بود 

 قیمت بلوز زنانه 

 .، نوع، کیفیت پارچه و طرح آن متفاوت می باشدبا توجه به جنس  بلوز قیمت •

زنانه نیز به همان  هرچه کیفیت دوخت و جنس پارچه بهتر باشد طبیعتا قیمت بلوز  •

 .میزان بیشتر خواهد بود

ارزشمند است. زیرا می توانید لباس خود را   بلوز پرداخت هزینه بیشتر برای یک •

 .برای دفعات بیشتری به تن نمایید

در   بلوز می خواهید هزینه کمتری پرداخت کنید می توانید به دنبال در صورتیکه  •

 .تخفیفات، حراجی ها و فروش ویژه فروشگاه های اینترنتی بزرگ باشید 
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 روش نگهداری از بلوز زنانه 

 .آن را پشت و رو کرده و سپس بشویید بلوز برای شستشوی •

 .از شوینده های مناسب برای این کار استفاده نمایید •

را مقابل تابش مستقیم نور آفتاب قرار ندهید. این کار باعث آسیب رساندن به   بلوز •

 .رنگ لباس می شود

 .پیش از اتو کردن لباس از تا کردن آن خودداری کنید •

 جمع بندی خرید اینترنتی بلوز زنانه 

نکاتی که در این مقاله به آنها اشاره شد بسیار مهم می    توجه به زنانه بلوز در زمان خرید

 .باشد

داشته باشید که   بلوزی با کمک این نکات می توانید از خرید خود لذت برده و در نهایت یک

هم رنگ آن را دوست دارید و هم مدل آن به گونه ای است که زیبایی چشمگیری به بدن  

 .شما می دهد

 


