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 راهنمای خرید آنالین تاپ دخترانه

 .یکی از لباس های پرطرفدار در میان دختر خانم های جوان می باشد دخترانه تاپ •

می توان آن را زیر مانتو یا سایر لباس ها بر تن نمود. تاپ ها معموال به لباس   •

هایی گفته می شود که از گردن تا روی کمر را پوشش می دهند و بدون آستین  

 .هستند

مناسب باید از پارچه خوبی دوخته شده باشد. معموال بهترین   دخترانه تاپ یک •

 .شدجنس برای استفاده در این مورد نخ می با

 .لباس های نخی جنس سبک تری داشته و میزان تعریق را افزایش نمی دهند •

 .تاپ هایی از جنس نخ رنگ پس نداده و می توان آن ها را به راحتی شست •

وجود دارد که از نمونه های آن می توان به مدل   دخترانه تاپ انواع مختلفی از •

 .اشاره نمودهای اسپرت، جین، کوتاه ، بدون بند و بند دار و غیره 

با توجه به تنوعی که در این مدل از لباس وجود دارد بهتر است تا در هنگام خرید   •

به نکات خاصی توجه نمایید. یکی از این موارد همانطور که گفته شد جنس تاپ  

 .می باشد

پارچه به کار رفته در تاپ بسیار اهمیت دارد. افراد می بایست در زمانی که تاپ  •

حساس راحتی داشته باشند. پارچه های زبر احساس ناخوشایندی به  را به تن دارند ا

 .فرد القا می کنند 

 .بنابراین در زمان خرید از انتخاب لباس های با کیفیت پایین خودداری نمایید  •
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 نکات مهم هنگام خرید تاپ دخترانه 

 می توانید با دقت به نکاتی که در ادامه آورده شده است،  دخترانه تاپ در زمان خرید

 .از انتخاب خود لذت برده و در نهایت خریدی موفق را تجربه نمایید

 تاپ توجه کنید به رنگ و طرح •

می توانید از رنگ های شاد و جذاب تری انتخاب خود را   فانتزی دخترانه  تاپ خرید برای

 .انجام دهید

امروزه تنوع زیادی در طراحی های تاپ ها انجام می شود. بنابراین می توانید از میان  

 .تعداد زیاد طرح و رنگ مختلف، تاپ مناسب را خریداری نمایید

 .لباس هایی که رنگ های روشن و شادتری دارند معموال سن را کمتر نشان می دهند

برای فصول گرم مناسب تر می  از طرف دیگر این رنگ ها گرما را کمتر جذب کرده و  

 .باشند
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 مدل تاپ را بررسی کنید  •

 .مدل های تاپ های دخترانه معموال به سه دسته کشی، نخی و مجلسی تقسیم می شوند

در هنگام خرید حتما باید به مدل آن دقت کرده و با توجه به موقعیتی که قصد استفاده از تاپ 

 .را دارید انتخاب خود را انجام دهید

 .ی مجلسی برای مهمانی های رسمی استفاده می شوندتاپ ها

 .در این مدل عموما از انواع نگین ،منجوق، سنگ و غیره کمک گرفته شده است

مدل های کشی تاپ دارای انعطاف پذیری باالیی بوده و احساس راحتی زیادی را به فرد  

 .می دهند. می توان از آن ها در باشگاه یا منزل استفاده کرد

 .نخی نیز بسیار خنک بوده و برای فصول گرم و استفاده در منزل مناسب هستند تاپ های

 یقه و فرم تاپ را به خوبی بررسی نمایید  •

 .توجه به یقه لباس در هنگام خرید را نباید از خاطر ببرید

امروزه طراحان لباس از انواع مختلف یقه در تاپ ها استفاده می کنند که از جمله آن ها می  

 .یقه خشتی، یقه ایستاده، یقه هفت و غیره اشاره کردتوان به 

می توانید بر اساس فرم صورت و گردن و همچنین سلیقه و موقعیت خود یکی از مدل ها را 

 .انتخاب نمایید

 به سایز و اندازه تاپ به خوبی دقت نمایید •

فرم بدن را   لباس هایی که بیش از حد تنگ یا گشاد باشند جلوه مناسبی به اندام شما نداده و 

 .ناموزون نمایش می دهند

به همین دلیل در زمان خرید های اینترنتی به خوبی تمامی جزئیات مربوط به سایز را  

 .مطالعه نمایید



  

    

 

4 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  زیبا و شیک  دخترانه تاپ مدل 40

 .لباسی را انتخاب کنید که با پوشیدن آن احساس راحتی داشته باشید

 

 خرید تاپ دخترانه

ایید که عالوه بر  ، مدل تاپی را انتخاب نمدخترانه تاپ  دقت کنید که در زمان خرید •

 .زیبایی و شیک بودن، بتوان آن را به راحتی با شلوار یا دامن ست نمود 

لباسی را برگزینید که جنس مرغوبی داشته و از خرید اجناس با کیفیت پایین   •

 .خودداری نمایید

الیاف آن به گونه ای باشد که رنگ پس نداده و بتوان تاپ را با سایر لباس ها  •

 .ویی قرار داددرون ماشین لباسش

بهتر است تاپی که انتخاب می کنید حالتی چسبنده روی اندام شما داشته باشد تا  •

 .استایل شما را زیباتر نمایش دهد
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 قیمت تاپ دخترانه 

معموال قیمت باالیی نداشته و می توان آن را با هزینه ای نه چندان   دخترانه تاپ •

 .زیاد هم تهیه نمود

 .ن می تواند روی قیمت نهایی تاثیرگذار باشدالبته جنس پارچه و اندازه آ •

اکثر افراد می توانند حتی با بودجه ای اندک یک تاپ مناسب را خریداری نمایند.   •

 .بنابراین نگران قیمت باالی آن نباشید

 روش نگهداری از تاپ دخترانه

دقت کنید، جنسی از لباس را انتخاب نمایید که روش   دخترانه تاپ در هنگام خرید  •

 .شوی سختی نداشته باشد و بتوان آن را به راحتی تمیز نمودشست 

برخی از پارچه ها را نمی توان با آب سرد یا گرم شست و دمای خاصی برای   •

شستشو نیاز دارند. تمامی این اطالعات از طریق یک برچسب روی لباس درج  

 .شده است

بهتر است آن را به حالت برعکس بشویید و پس از شستشو آن را مقابل نور مستقیم   •

 .آفتاب قرار ندهید. آفتاب به رنگ لباس آسیب می زند 

از مواد شوینده قوی مانند سفید کننده ها استفاده نکنید زیرا این مواد به الیاف لباس  •

 .لطمه وارد می کنند

می شود که از نرم کننده ها هم استفاده   در برخی از جنس های پارچه حتی عنوان •

 .نشود

لذا حتما به نوع و جنس تاپ دقت نمایید. برای عمر بیشتر تاپ توصیه می شود که   •

 .آن را با دست شسته و درون ماشین لباسشویی قرار ندهید

 جمع بندی خرید اینترنتی تاپ دخترانه 

 .رضه می شوند تاپ های دخترانه در مدل ها و طرح های مختلفی طراحی و ع •
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می توانید با توجه به سایز و شکل بدن، تاپی متناسب با فرم استایل خود تهیه   •

 .نمایید

تاپ ها معموال بدون آستین بوده و می توان آن را در موقعیت های مختلفی مانند   •

 .مهمانی های رسمی، دورهمی های دوستانه یا زیر مانتو استفاده نمود

نه خیلی تنگ و نه خیلی گشاد باشد و همچنین  بهترین انتخاب، مدلی است که  •

 .احساس راحتی به فرد بدهد

بر کسی پوشیده نیست که دختران دوست دارند از آخرین ترندهای مد مطلع باشند،   •

بنابراین جای تعجب نیست که ما دائماً به دنبال روش های جدید برای پر کردن کمد  

 .لباس خود هستیم

یم داشت به آنچه در حال حاضر در بین دختران  در این مقاله، ما نگاهی خواه •

های محبوب دخترانه، چیزی برای همه  محبوب است. در این مجموعه از استایل

 .وجود دارد

بنابراین چه به دنبال چیزی غیررسمی یا رسمی تر هستید، حتماً این لیست را  •

 !بررسی کنید

 

 


