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 راهنمای خرید اینترنتی لگینگ ورزشی زنانه

 امروزه با توجه به محبوبیت استایل های خاص و یونیک، بیش  زنانه ورزشی لگینگ

 .از گذشته طرفدار پیدا کرده است

 نیز  زنانه ورزشی های لگینگ از سوی دیگر روز به روز بر تعداد طرفداران

 .افزوده می شود. این عالقه خصوصا در بین جوانان بیشتر دیده می شود

 از جمله شلوار های پرطرفدار در  زنانه ورزشی های لگینگ می توان ادعا نمود

 .میان بانوان ایرانی و خارجی می باشد

 در مهمانی های رسمی، غیر رسمی و سالن های  زنانه ورزشی لگینگ استفاده از

 .واج داردورزشی بسیار ر

  این مدل از لگ به اندازه کافی به شما احساس راحتی می بخشد و می تواند شما را

 .شیک پوش و خوش استایل جلوه دهد

 در واقع نوعی شلوار تنگ کشی برای پوشاندن پای زنان تا باسن  ورزشی لگینگ

ه می باشد و به دلیل راحتی و سبک بودن در فعالیت های ورزشی استفاده می شود. ب

 .همین دلیل می توان از آن به عنوان نوعی پوشش خارجی هم نام برد

 انواع لگینگ ورزشی زنانه

 .لگ های مختلفی در بازار موجود می باشند که برای استایل های رسمی مناسب هستند

 .از طرف دیگر برخی لگ ها مناسب ست های ورزشی زنانه نیز می باشند

انواع مختلفی دارند که در ادامه به  زنانه ورزشی یها  لگینگ یا دخترانه ورزشی لگینگ

 :برخی از آنها اشاره خواهد شد

 لگ چرمی 

 .لگ چرمی یکی از مدل های پرطرفدار در ست های رسمی و غیر رسمی می باشد

 .با استفاده از این لگ می توان استایل شیک و جذابی را برای خود رقم زد
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تار ظاهری شیک و متمایز هستند مناسب می این نوع از لگ ها برای افرادی که خواس

 .باشد

 جگینگ 

بسیاری از بانوان عادت به استفاده از شلوار جین دارند. عموما در لباس های آنها شلوار 

 .جین بیشتر خودنمایی می کند

 .شما هم اگر در زمره این گونه افراد هستید، استفاده از جگینگ به شما توصیه می شود

این مدل از لگ از نظر بافت، شکل و نوع دوخت بسیار شبیه شلوار جین می باشد و تنها 

 .تفاوت آن، جذب بودن بیشتر آن نسبت به جین است

 لگ طرح دار 

نوع دیگر لگ ورزشی زنانه، لگ طرحدار می باشد. افرادی که به طور مداوم در مراسم 

ستانه دعوت می شوند و نمی توانند ها و مهمانی ها شرکت می کنند و به دورهمی های دو

از لباس های رسمی و یا لباس های راحت استفاده کنند، این نوع از لگ مناسب آنها می 

 .باشد

 لگ سه ربع 

به لحاظ بلندی تا روی زانو می باشد. اگر به دنبال زیبایی  زنانه ورزشی لگینگ این مدل از

 .خاص در استایل خود هستید از خرید این نوع از لگینگ غافل نشوید

 توری لگ 

همانطور که از نام آن پیدا است، مدل این نوع از لگ به حالت توری بوده و شبکه ای بودن 

 .آن زیبایی خاصی به پا می بخشد

 لگینگ ورزشی زنانهنکات مهم هنگام خرید 

 قد یا طول 
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هنگام انتخاب، یکی از اولین مواردی که باید به آن توجه کنید طول آن است. سه سبک 

 :اصلی ساق ورزشی وجود دارد

شوند. ساق های قد بلند برای دویدن در آب و ها تا انتهای ساق پا کشیده میاین ساق: کامل قد

 .هوای سردتر مناسب هستند

 .اق ها معموالً درست باالی مچ پا و زیر ساق پا قرار می گیرنداین س: 7/8 طول

اینها معموالً تا زیر زانو، حدود وسط ساق پا کشیده می شوند. آنها قابلیت تنفس : کاپری طول

 .بیشتری نسبت به مدل های بلندتر دارند و پوشش بیشتری نسبت به شلوارک ارائه می دهند

سته اصلی، انواع قدهای دیگری در طول های مختلف قابل ذکر است به غیر از این سه د

 .موجود است

 جنس لگ ورزشی 

یکی دیگر از مواردی که در پیدا کردن مدل مناسب مورد توجه قرار می گیرد، جنس آن 

 .است. پارچه ای که انتخاب می کنید به اهداف و نیازهای شما بستگی دارد

اگر راحتی دغدغه اصلی شماست، مدل های نخی ممکن است راه حل خوبی برای شما : پنبه

باشند. با این حال، پنبه در صورت کشیده شدن می تواند به مرور زمان شکل خود را از 

 .دست بدهد. همچنین رطوبت را به خوبی جذب نمی کند

استر باشد. این مواد مصنوعی ممکن است شامل نایلون، اسپندکس و پلی : مصنوعی مواد

مواد اغلب دارای خاصیت جذب رطوبت برای کمک به خشک نگه داشتن شما هستند. 

 .اگرچه آنها به نرمی پنبه نیستند، اما شکل بهتری را حفظ می کنند

برخی از مدل ها ممکن است ترکیبی از پنبه مصنوعی داشته باشند. پیشنهاد من این است که 

. هنگام انتخاب پارچه، به آب و هوای خود نیز توجه کنید. این ترکیب بهترین حالت را دارد

پارچه های سنگین تر برای دماهای سردتر مناسب هستند. در همین حال، پارچه های سبک 

 .وزن گزینه های خوبی برای رطوبت یا فعالیت هایی مانند یوگای داغ هستند
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 سایز 

ایز خود را به خوبی بدانید. راحتی مهم است که قبل از خرید ساق را امتحان کنید یا حداقل س

تواند روی تمرین شما تأثیر بگذارد، به خصوص اگر مدل خریداری شده سایز شما می

 .نادرستی داشته باشد. هنگام امتحان کردن شلوار لی باید به چند نکته توجه کنید

ند یا رواین را در نظر بگیرید: اگر متوجه شدید که درزهای شلوار در پوست شما فرو می

کشند، ممکن است اندازه آنها خیلی کوچک باشد. در کنند و میاین که به پوست شما گیر می

همین حال، اگر مجبور هستید دائماً ساق های خود را باال بکشید، این نشان دهنده بزرگی 

 .بیش از حد کمر است

بی به شما انجام چند حرکت اسکوات می تواند به شما کمک کند که آیا پارچه پوشش مناس

می دهد یا خیر. این می تواند به شما اطمینان بدهد که بند کمر به اندازه کافی بلند است و به 

 .راحتی می توانید بنشینید

همچنین، سعی کنید زانوهای خود را خم کنید تا مطمئن شوید که حرکت شما محدود نمی 

 .زود پاره می شوندشود. ساق هایی که بیش از حد تنگ در ناحیه زانو هستند، خیلی 

وقتی صحبت از این مدل شلوارها می شود، باید در کنار مد بودن مدل انتخابی کارکرد آن 

را هم سنجید )کارایی(. دفعه بعد که برای خرید یک جفت جدید اقدام کردید این نکات را به 

 .خاطر بسپارید

  پوست دوم“احساس”. 

ه دارند، یعنی تناسب چسبندگی خوبی با العادهای خاص احساس قفل شدن فوقبرخی از ساق

دهد و گردش خون را بهبود بدن دارند، که جریان خون را در پاهای شما افزایش می

 .بخشدمی
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جریان اکسیژن اضافی عملکرد را افزایش می دهد و به ریکاوری عضالت کمک می کند، 

 .به این معنی که ممکن است بعد از تمرین احساس درد نکنید

 کشش 

بال ساق هایی باشید که با پارچه های کشدار ساخته شده اند. پارچه های کشدار می به دن

 .طرفه داشته باشند 4طرفه یا  2توانند کشش 

طرفه می تواند به  4طرفه می تواند در یک جهت کشیده شود در حالی که کشش  2کشش 

ما می صورت افقی و عمودی کشیده شود. پارچه کشسان طیف وسیعی از حرکت را به ش

 .(طرفه عالی هستش 4دهد. )مدل کشش 

 بند کشی کمر 

توانند در کمر بسته برای امنیت بیشتر، شلوارهای ساق با بند قابل تنظیم )بند کشی( می

 .شوند

این به ویژه برای دوندگان بسیار عالی است، که از حمایت اضافی در طول کیلومترها از 

 .شلوار خود قدردانی خواهند کرد

های مورد اند که بسیار پایدار باشند. این یکی از ویژگیای طراحی شدهزیرا آنها به گونه

هایم در حین خواهم نگران این باشم که ساقعالقه من هنگام دویدن است، زیرا هرگز نمی

دویدن به پایین خزنده شوند. قبالً این اتفاق افتاده است و اکنون هرگز بدون شلوار بند کشی 

 .منمی دو

 جیب ها 

برای دویدن آماده هستید اما نمی دانید کلید یا تلفن خود را کجا قرار دهید؟ پیدا کردن یک 

 .جفت ساق شلواری با جیب مشکل شما را حل می کند
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جیب ها اغلب در کنار لگ ورزشی یا روی بند کمر یافت می شوند. برخی نیز ممکن است 

 .اشنددارای محفظه های زیپی برای محافظت بیشتر ب

 درزها 

برخی از تولیدکنندگان لگ ورزشی را با درزهای کانتور طراحی می کنند تا به فرم بدن 

 .شما کمک کنند

 طرح لگ ورزشی 

های ها و طرحنشان دادن شخصیت خود در لباس ورزشی آسان است. لگینگ ها در رنگ

 .مختلفی وجود دارند

 خرید لگینگ ورزشی زنانه

 های لگینگ. به عوامل مختلفی باید دقت نمود هزنان ورزشی لگینگ خرید در 

 .انواع گوناگونی دارند زنانه ورزشی

 هرکدام از آنها برای موقعیت های خاص و کاربردهای مختلف استفاده می شوند. 

 ساده و نخی برویید  زنانه ورزشی لگینگ برای یک تیپ روزمره و کژوال به سراغ

دلیل جنس خوب از بروز حساسیت نیز این نوع از لگ ها بسیار راحت بوده و به 

 .جلوگیری می کنند

 یک لگینگ زنانه خوش فرم را انتخاب نمایید و   برای مهمانی ها و مراسمات رسمی

 .بیشتر از همه به مدل لگ دقت کنید

  جنس لگ مهمانی می تواند از ویسکوز، نخ یا الیاف مصنوعی مانند چرم مصنوعی

 .باشد
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 به گونه ای طراحی شده اند که برای فعالیت   برخی از لگینگ های ورزشی زنانه

های ورزشی مناسب هستند، این نوع از لگ ها به دلیل داشتن تهویه مناسب و جنس 

 .باکیفیت راحتی مناسبی را به ورزشکاران هدیه می دهند

 نمایش به خوبی   این لگینگ های ورزشی زنانه در طول ورزش فرم بدن شما را

 .داده و به راحتی می توانید حرکات ورزشی را انجام دهید

 توجه کنید. بعضی از چاپ ها روی لگ از  زنانه ورزشی لگینگ به چاپ روی

کیفیت مناسبی برخوردار نیستند و پس از چند بار شستشو دچار رنگ پریدگی یا 

 .خراشیدگی می شوند

 کاران در حین ورزش حس طرح های مختلفی روی لگ ها زده می شوند تا ورزش

 .بهتری داشته باشند

 عموما روی کمر طرح زده میشود در حالیکه در لگ های  زنانه ورزشی لگینگ در

 .مردانه این مورد روی ران پا مشاهده می شود

 قیمت لگینگ ورزشی زنانه

 به دلیل   بسیار متنوع می باشد. این نوع از شلوارها زنانه ورزشی لگینگ قیمت

 .تنوع زیادی که دارند با قیمت های مختلفی نیز به فروش می رسند

  از لگینگ های ساده گرفته تا لگینگ های طرح جین و چرمی هر کدام قیمت

 .متفاوتی دارند

  نمی برخی تصور میکنند که اگر قیمت یک لگ گران باشد این مورد منطقی به نظر

 .رسد

 با توجه به جنس، کیفیت دوخت و مدل آن  ورزشی لگینگ اما باید توجه کنید که هر

 .قیمتی متفاوت با دیگری دارد
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 روش نگهداری لگینگ ورزشی زنانه

 آن را پشت و رو زنانه ورزشی لگینگ مانند بقیه لباس ها بهتر است برای شستن ،

 .کرده و در ماشین لباسشویی بگذارید

 درجه باشد. همینطور در نظر داشته باشید که از  30ی آب نباید بیش از همچنین دما

 .مواد شوینده مالیم استفاده کرده و ترجیحا آنها را به صورت دستی بشویید

  برای از بین بردن چین و چروک آن از اتو به صورت مستقیم استفاده نکنید. به کار

 .باشد بالمانع می زنانه ورزشی لگینگ گرفتن بخارشوی برای

 جمع بندی خرید اینترنتی لگینگ ورزشی زنانه

 نکات زیادی وجود دارند که باید به آن ها دقت  زنانه ورزشی لگینگ خرید در هنگام

 .فرمایید

  محصول، سایز آن، کیفیت دوخت، رنگاز جمله این نکات می توان به جنس 

 .اشاره کرد زنانه ورزشی های لگینگ قیمت و

 باید در انتخاب کیف، کفش و سایر اکسسوری  زنانه ورزشی لگینگ هنگام پوشیدن

 .مورد نظرتان دقت نمایید

 را با انواع کتانی و حتی چکمه یا بوت هم ست  زنانه ورزشی های لگینگ می توانید

 .کنید. به شرطی که هماهنگی الزم را با استایل شما داشته باشند

 لگ های بلند تا مچ پا بوده، لگ های نیز باید دقت کنید زنانه ورزشی لگینگ به قد ،
سه ربع یا نیم قد و برمودا بیشتر مورد پسند بانوان می باشند. انتخاب قد لگینگ کامال 

 .سلیقه ای می باشد

 


