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 راهنمای خرید اینترنتی کمربند زنانه

 یکی از لوازم جانبی و اکسسوری های مهم در استایل خانم های شیک  زنانه کمربند

 .پوش می باشد

  شاید این موضوع به طور غلط در میان عموم به باور رسیده است که استفاده از

 .کمربند تنها مختص آقایان می باشد

  اما امروزه کمربندهای زنانه در انواع و اقسام مختلف و با طرح های بسیار زیبا در

 .ترس همه قرار دارنددس

 کمربند طراحان مد در چند دهه اخیر توجه ویژه ای به کمربند مخصوصا 

 .داشته اند زنانه

  امروزه بیشتر لباس ها به گونه ای طراحی می شوند که بتوان آن ها را با کمربند

 .استفاده نمود

 ا تاثیرگذار استفاده از کمربند در لباس خانم ها به شدت بر نحوه دیده شدن اندام آن ه

 .می باشد

  ،خانم ها و دختر خانم ها می توانند از کمر بند زنانه همراه با شلوار جین، دامن

 .پیراهن های بلند و غیره استفاده کنند

  به کارگیری کمربند می تواند به درست ایستادن لباس بر تن شما کمک کرده و جلوه

 .زیبایی به آن بدهد

  .به دلیل اینکه کمربند روی  کمربند باعث باریک تر دیده شدن کمر شما می شود

 .باالتنه اندام شما قرار میگیرد تا حد زیادی ایرادات اندام شما را پوشش می دهد

 مناسب نیز تاثیر بسیار زیادی در زیبایی کمربند  زنانه کمربند استفاده از یک سگک

 .خواهد داشت
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 ک متناسب با لباس شما می تواند تاثیری شگرف در به واقع انتخاب یک سگ

 .درخشش کمربند شما داشته باشد

 نکات مهم هنگام خرید کمربند زنانه

الزم است تا به نکاتی توجه کنید و آنها را مدنظر قرار  زنانه کمربند در زمان خرید یک

 :در ادامه آورده اند  دهید. برخی از این نکات

 جنس، رنگ، طرح 

 .باید به جنس، رنگ، طرح و استایل آن دقت نمایید زنانه کمربند نتخابدر هنگام ا

اگر خیلی از کمربند استفاده نمیکنید بهتر است که نوع ساده را تهیه کنید تا بتوانید راحت تر 

 .با لباس های مختلف آن را ست نمایید

ساده در میان کلکسیون خود داشته  زنانه کمربند البته ما به شما توصیه می کنیم حتما یک

 .باشید

 .این نوع کمربند برای هر خانمی با هر نوع استایلی مناسب میباشد

 انواع کمربند زنانه 

 .کمربندها اصوال به دو نوع تقسیم بندی شده اند: کمربندهای پهن و کمربندهای باریک

 .داز کمربندهای پهن معموال برای لباس های غیر رسمی استفاده می شو

 .از طرف دیگر کمربندهای باریک حالت رسمی تری داشته و شیک تر می باشند

اگر قصد بر تن کردن یک کت و شلوار زیبا را دارید می توانید با استفاده از یک کمربند 

 .ساده جلوه خاص تری به آن ببخشید

 فرم بدن 

در زمان خرید کمربند زنانه به فرم بدن خود دقت کنید. در بیشتر مواقع هدف استفاده از 

 .کمربند باریک تر شدن کمر می باشد
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اگر باالتنه بلندی دارید پیشنهاد ما به شما استفاده از یک کمربند پهن و رنگی متضاد با لباس 

 .شما می باشد

همرنگ با لباس خود  زنانه کمربند ود از یکاگر دارای باالتنه کوتاهی هستید توصیه می ش

 .و همچنین باریک استفاده نمایید

البته به خاطر داشته باشید برای بانوانی که اندامی باریک و الغر دارند استفاده کمربند 

 .توصیه نمیشود

اگر جزو افراد کوتاه قد هستید همانند افرادی که باال تنه کوتاهی دارند بهتر است از 

 .ی باریک و همرنگ لباستان استفاده نماییدکمربندها

اما خانم ها با قد بلند در انتخاب کمربند آزاد تر بوده و می توانند از مدل های بیشتری بهره 

برای این افراد می تواند بزرگ باشد. برای این گروه استفاده و  زنانه کمربند سگک. ببرند

 .ه می شودبه کارگیری رنگ های متضاد در کمربند بیشتر توصی

اگر دارای استخوان بندی ظریفی هستید بهتر است از سگک های کوچک برای کمربند خود 

 .استفاده کنید

اما برای خانم هایی که اندامی درشت داشته یا دارای اضافه وزن هستند توصیه می کنیم از 

 .سگک های بزرگ استفاده کنند

 .یک سگک درشت بهتر می باشدهم در نظر گرفتن  مجلسی زنانه کمربند حتی برای یک

 خرید کمربند زنانه

 .باید ابتدا به هدف خود توجه کنید زنانه کمربند در زمان خرید یک

استفاده از هر مدل کمربند برای موقعیت خاصی مناسب می باشد. بودجه خود را در هنگام 

 .خرید در نظر بگیرید

 .دارد  با لباس های شماجنسی از کمربند را خریداری نمایید که هماهنگی بیشتری 
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 .با توجه به فرم و تناسب بدن خود کمربند مناسب را خریداری کنید

 .خرید کمربندی اشتباه باعث می شود تا اندام شما وجهه بدی به خود بگیرد

 .هر نوع و مدلی از کمربند برای اندام خاصی طراحی شده است

 كمربند زنانه چرم 

های تیره در بازار موجود می باشد و حالت کالسیک این مدل از کمربند معموال با رنگ 

 .تری به استایل شما می دهد

 .کمربندهای چرم در دو نوع چرم طبیعی و چرم مصنوعی تولید می شوند

 .بهتر است از سگک های ظریف و کوچک برای کمربندهای چرم استفاده کنید

 .چرم برای مهمانی ها و مراسم های رسمی مناسب تر می باشد زنانه کمربند

 کمربند زنانه پارچه ای 

 .این جنس از کمربند حالتی غیر رسمی تر داشته و تنوع بیشماری دارد

انعطاف پذیری کمربند های پارچه ای از کمربندهای چرم بیشتر بوده و دقیقا روی خط کمر 

 .قرار می گیرند

 قیمت کمربند زنانه

 به عواملی همچون، جنس، رنگ، طرح، مدل و برند آن بستگی  زنانه کمربند قیمت

 .دارد

  کمربند هایی که از چرم طبیعی تهیه شده اند، عمال قیمت بیشتری نسبت به سایر

 .موارد دارند

  در نظر داشته باشید که هر اندازه کمربند شما ساده تر باشد، به همان اندازه قیمت آن

 .نیز کمتر می باشد
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 مربندهای زنانه ای که دارای تزئینات بیشتر هستند و طول آنها بلند تر است قیمت ک

 .بیشتری دارند

  این موارد اغلب برای مراسم های رسمی استفاده می شوند. اما می توان برای

 .استفاده روزمره از کمربند کشی زنانه بهره برد

 روش نگهداری از کمربند زنانه

 جنس چرم طبیعی استفاده می کنید باید نکات مربوط  در صورتی که از کمربندی با

را  زنانه کمربند به نگهداری آن را نیز بدانید تا با رعایت کردن آن ها طول عمر

 .افزایش دهید

  این کمربندها نیاز دارند تا هر چند وقت یکبار واکس زده شوند. در زمان هایی که از

 .کنید کمربند استفاده نمی کنید آن را در کمد آویزان

  کمربند را در سایز مناسب برای اندام خود تنظیم کنید به گونه ای که فشاری در

 .زمان بسته بودن به آن وارد نشود

 جمع بندی خرید اینترنتی کمربند زنانه

 با دقت به جنس، فرم بدن خود، طرح کمربند، برند  زنانه کمربند در هنگام خرید

 .ناسب را تهیه کنیدمی توانید یک محصول م… تولید کننده و 

  موقعیتی که می خواهید از کمربند استفاده نمایید نیز نقش مهمی در انتخاب شما ایفا

 .می کند

 با یک انتخاب درست و متناسب زیبایی لباس خود را دو چندان نمایید. 

 


