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 راهنمای خرید اینترنتی شلوارک زنانه 

 .یکی از انواع لباس های راحت برای بانوان می باشد زنانه شلوارک •

 .در مدل ها و طرح های مختلفی طراحی می شوند ها شلوارک این •

  زنانه شلوارک را برای منزل تهیه کرده و از زنانه راحتی شلوارک می توانید •

 .برای استفاده در مهمانی ها بهره ببرید مجلسی

به همراه تاپ، استایل مناسبی برای مهمانی های  شیک زنانه شلوارک یک •

 .خودمانی در فصل گرما می باشد

همچنین اگر یک خانم ورزشکار باشید و ورزش هایی که در سالن اجرا می شوند   •

به همراه یک تیشرت  زنانه ورزشی شلوارک را انجام می دهید می توانید از

 .ورزشی استفاده کنید

ندارند و می توانید جنس های مختلف آنها را اعم شلوارک ها عموما قیمت زیادی  •

را با قیمتی نه چندان زیاد به راحتی   کتان زنانه شلوارک  و یا زنانه لی شورت از

 .تهیه نمایید

لزوما کیفیت بدی ندارد اما در هنگام خرید آن باید به نکات   ارزان زنانه شلوارک •

ین حال مقرون به صرفه زیادی توجه کنید تا بتوانید جنسی با کیفیت و در ع

 .خریداری نمایید

 نکات مهم هنگام خرید شلوارک زنانه 

 جنس محصول •

 شلوارک حتما به جنس آن دقت کنید. می توانید زنانه شلوارک در زمان خرید

مدنظرتان را از جنس هایی همچون کتان، جیر، جین، ابریشم، پنبه و غیره تهیه   زنانه

 .نمایید
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 اندازه مناسب  •

را به گونه ای انتخاب کنید که متناسب با فرم اندام شما  زنانه شلوارک نید که حتما دقت ک

 .باشد

 .سایز شلوارک به دو فاکتور مهم اندازه دور کمر و باسن شما بستگی دارد

 نحوه بسته شدن  •

نیز دقت کنید. برخی از شلوارک ها بدون زیپ و دکمه   زنانه شلوارک به مدل بسته شدن

 .بوده و تنها کشی می باشند

 .دارای زیپ و دکمه می باشند شلوارک برخی دیگر از مدل های

 مدل شلوارک ها  •

 .به سلیقه شما و هدفتان از خرید این لباس بستگی خواهد داشت زنانه شلوارک مدل

ی شوند. شما می توانید با توجه به سلیقه خود  در دو مدل جذب و راسته تولید م ها شلوارک

 .از هر کدام از مدل های ذکر شده خرید خود را انجام دهید

 نوع فاق  •

 .نیز یکی دیگر از فاکتورهای حائز اهمیت در هنگام خرید می باشد زنانه شلوارک فاق

ن راحتی  دارای سه مدل فاق بلند، کوتاه و متوسط می باشد. می توانید براساس میزا شلوارک

 .خود نوع فاق را انتخاب نمایید

 جیب  •

شما جیب داشته باشد یا   شلوارک برخی دیگر از شلوارک ها دارای جیب می باشند. اینکه

 .خیر به سلیقه شما و کاربرد شما بستگی خواهد داشت

 .اما دقت کنید داشتن جیب در شلوارک زیبایی بیشتری به آن می دهد

 خرید شلوارک زنانه 

 .خانم ها تمایل زیادی به پوشیدن شلوارک به خصوص در منزل دارند  •
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مختلف می باشد. برخی از شلوارک ها تا زیر باسن بوده و   ها شلوارک بلندی •

 .برخی دیگر تا باالی زانو هستند

نسبت به شلوار معمولی گران تر می باشد و دلیل   شلوارک در برخی موارد قیمت •

 .یا ظرافت شلوارک می باشداین مورد نیز نوع مدل، پاچه 

 انواع شلوارک زنانه 

 :شلوارک انواع مختلفی دارد که در ادامه به معرفی برخی از آن ها پرداخته می شود

 شلوارک زنانه نخی  •

 .این مدل از شلوارک معموال برای استفاده در فصل گرما و تابستان مناسب می باشد

 .نخی برای زمان هایی که می خواهید ورزش کنید هم مناسب می باشد شلوارک

 .زیرا عرق را جذب کرده و از بروز حساسیت جلوگیری می کند

 .این مدل از شلوارک به دلیل راحتی باالیی که دارد طرفداران زیادی پیدا کرده است

 .دارند نخی عموما گران قیمت نبوده و برای استفاده در منزل هم کارایی شلوارک

 شلوارک زنانه جین  •

 .شلوارک هایی از جنس جین ظاهری زیبا و شیک دارند

این مدل از شلوارک برای مهمانی های خودمانی و رسمی مناسب می باشد و می توانید آن 

 .را به راحتی با انواع شومیز و بلوز زنانه یا حتی یک تیشرت ساده ست نمایید

 شلوارک اسپرت یا ورزشی •

 .برای فعالیت های ورزشی مناسب بوده و جنس آنها از کش است ها  شلوارک این مدل از

 .البته می توانند لگ مانند هم باشند که انجام حرکات ورزشی را برای فرد آسان کنند
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 شلوارک کتان  •

لی مناسب این مدل از شلوارک حالتی رسمی دارد و برای استفاده روزمره و در منزل خی 

 .نیست. دلیل آن هم این است که جنس پارچه خشکی دارد

بر اساس بلندی آنها مدل های مختلفی دارد که در هنگام خرید باید به آن   زنانه شلوارک

 :توجه نمایید

 شلوارک تا زیر باسن  •

این مدل از شلوارک ها از لحاظ قد تا زیر باسن می باشند. به همین دلیل برای استفاده در 

ه خوب می باشند اما برای بیرون استفاده نمی شوند. آنها می توانند به شما استایل زیبا و  خان 

 .خاصی ببخشند

 شلوارک زنانه تا زیر زانو •

این مدل از شلوارک ها چون قد بلندتری دارند برای مراسم های غیر رسمی گزینه خوب  

 .هستند اما در مراسم های رسمی مورد استفاده قرار نمی گیرند

 یمت شلوارک زنانه ق

 .به قیمت شلوارک زنانه در هنگام خرید حتما توجه نمایید •

قیمت این مدل از لباس زنانه به عوامل مختلفی مثل جنس، مدل، نوع بسته شدن،   •

 .ظاهر آن و غیره بستگی دارد

می توانید با توجه به بودجه ای که در اختیار دارید و همچنین در نظر گرفتن   •

 .خود اقدام به خرید نمایید ظاهر و سلیقه

استایل   ابیت بیشتری به ها جذ استفاده از رنگ ها و طرح های شاد در شلوارک  •

 .شما می دهد

 



  

    

 

5 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی  خرید+  جذاب و شیک زنانه  شلوارک مدل 60

 

 روش نگهداری از شلوارک زنانه 

هم شامل نکاتی می باشد که در صورت رعایت   زنانه شلوارک مانند بقیه لباس ها نگهداری

کردن آن ها می توانید عمر لباس خود را افزایش دهید. این نکات شامل موارد زیر می  

 :باشد

ننده ها در هنگام شستشوی شلوارک استفاده نکنید.  از مواد شوینده قوی مانند سفید ک •

 .این مواد باعث آسیب به الیاف شلوارک می شوند

و خشک شدن، آن را اتو کرده تا حالت اولیه خود را  زنانه شلوارک پس از شستن •

 .از دست ندهد

مقابل اشعه مستقیم خورشید اجتناب کنید. نور آفتاب به   شلوارک از قرار دادن •

 .مه می زدرنگ لباس صد 

 جمع بندی خرید آنالین شلوارک زنانه 

به مدل آن، فرم بدن خود و استایلی که عالقه دارید  زنانه شلوارک در هنگام خرید  •

 .توجه کنید

 .هر شلوارک بسته به مدلی که دارد برای موقعیت خاصی مناسب می باشد •

و  برخی از شلوارک ها برای استفاده در مهمانی ها و مراسمات غیر رسمی   •

 .بعضی دیگر برای مهمانی های رسمی استفاده می شوند

 


