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 راهنمای خرید آنالین پیراهن نوزادی

و خرید آن از دغدغه های اکثر والدینی است که به تازگی صاحب فرزند  نوزادی پیراهن

 .شده اند

بسیار مهم می باشد. در زمان خرید لباس برای فرزند دلبندتان باید به  نوزادی لباس خرید

 .موارد زیادی دقت نمایید

 .بدن نوزاد بسیار حساس بوده و راحتی لباسی که بر تن می کند حائز اهمیت می باشد

اکثر لباس های نوزادی دارای ویژگی های مشترکی هستند. از جمله این ویژگی ها می توان 

 .اس اشاره نمودبه لطافت لب

نخ و پنبه می  نوزادی پیراهن لباس نوزاد باید بسیار لطیف باشد. بهترین الیاف برای تولید

 .باشد

 .به همین دلیل بیشتر لباس های نوزادی از جنس نخ پنبه هستند

نرم بودن پارچه لباس باعث می شود تا نوزاد احساس راحتی در آن داشته باشد و بی قراری 

 .ندیا بی تابی نک

لطافت لباس به فاکتورهای دیگری هم بستگی دارد که چند مورد از آن در زیر آورده شده 

 :است

  دقت کنید که لباس نوزاد برچسب یا مارکی نداشته باشد. برچسب هایی که داخل لباس

نصب می شوند به بدن نوزاد آسیب وارد می کنند. در صورت وجود برچسب آن را 

 .به دقت جدا نمایید

  هایی انتخاب کنید که از جنس پشم نباشند. لباس های پشمی معموال حساسیت زا لباس

 .هستند
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  همانطور که گفته شد سعی کنید لباس هایی با جنس پنبه را خریداری نمایید. پنبه

 .لطیف ترین الیاف را دارد

  یکی دیگر از الیافی که می تواند در لباس های نوزادان به کار گرفته شود و لطافت

 .را فراهم آورد، پلی استر می باشد الزم

 نکات مهم هنگام خرید پیراهن نوزادی

در زمان خرید لباس نوزادان باید به نکات زیادی توجه کنید تا پیراهنی که تهیه می نمایید 

مناسب فرزند شما بوده و احساس رضایت و راحتی برای او به همراه داشته باشد. در ادامه 

 :ته های مهم اشاره شده استمقاله به بعضی از این نک

 اندازه پیراهن 

 خرید یا پسرانه نوزادی پیراهن خرید به اندازه پیراهن توجه کنید، دقت داشته باشید در

، اندازه لباس را به گونه ای انتخاب کنید که بتوانید آن را به راحتی دخترانه نوزادی پیراهن

 .از تن نوزاد درآورده یا بر تن او بپوشانید

اگر مدل پوشیدن لباس دشوار باشد عالوه بر اینکه خودتان خسته می شوید و زمان زیادی 

 .کالفه خواهد شد از شما می گیرد، احتماال فرزندتان نیز

 :از ویژگی های یک لباس راحت می توان به موارد زیر اشاره نمود

 .پارچه آن حالت کشی دارد .1

 .کشی در آن ها استفاده شده است لباس های راحت معموال دکمه نداشته و از زیپ .2

 .این مدل از لباس امکان تعویض راحت پوشک را به شما می دهند .3

 فصل جاری را در نظر داشته باشید 

در هنگام خرید لباس به این نکته توجه کنید که لباس، مناسب فصلی که در آن قرار دارید، 

 .باشد
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تان، به سالمت بودن او نیز کمک با رعایت این مورد عالوه بر حفظ استایل زیبای فرزند

 .زیادی می کنید

نوزاد حتما باید لباس های گرم داشته باشد. جوراب، دستکش، کاله و پیراهن های ضخیم 

 .فرزندتان را از سرما حفظ می کند

تعادل در لباس پوشیدن را در فصل های بهار تابستان و پاییز رعایت نمایید. از پوشاندن 

 .ز اجتناب نماییدلباس زیاد به کودک نی

 لباس های شش ماه را تهیه کنید 

اگر در انتظار فرزند اول خود هستید، توصیه می کنیم برای شش ماه نخست او لباس تهیه 

 .نمایید

 .در این دوران رشد نوزادان سریعتر بوده و لباس فورا برای او کوچک می شود

 به طرز شستن لباس نوزادان توجه نمایید 

 .در پیراهن نوزاد طریقه شستن آن می باشدیکی از نکات مهم 

همانطور که پیشتر هم گفته شد، پوست نوزادان بسیار حساس می باشد و آن ها در زمان 

 .کمی لباس خود را کثیف می کنند

 .بنابراین بهتر است، لباس هایی خریداری نمایید که طریقه شستن آن ها راحت باشد

 .در زمان شست و شو به جنس الیاف و دمای آبی که باید استفاده کنید دقت نمایید

 .برای مثال لباس های پنبه ای را بهتر است با آب ولرم یا سرد بشویید
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 دکنی انتخاب درست را یسایز پیراهن نوزاد 

معموال توصیه می شود که لباسی که برای نوزاد تهیه می کنید دست کم یک سایز برای او 

 .بزرگتر باشد

این مورد عالوه بر راحتی این امکان را به شما می دهد تا مدت زمان بیشتری از آن استفاده 

 .نمایید

 رشد نوزادان سریع بوده و لباس زودتر برای آن ها کوچک می شود. این نکته جنبه

 .اقتصادی نیز دارد

 خرید پیراهن نوزادی

 دقت کنید، لباسی که تهیه می کنید برای چه موقعیتی  نوزادی پیراهن در زمان خرید

 .می باشد

  برخی از لباس ها برای مهمانی ها و بیرون از منزل مناسب هستند و برخی از

 .پیراهن های نوزادی مدل راحت تری داشته و برای منزل مناسب می باشند

  توجه کنید که پیراهن کودک دارای بند های زیادی نباشد که موجب آسیب رساندن به

 .او شود

 در خرید های اینترنتی به سایز و اندازه لباس نوزادی بسیار دقت کنید. 

 ،معموال لباس های مناسب برای نوزادان با ماه های سن آن ها اندازه گیری می شود 

 ول موجود برای راهنمایی سایز لباس ها را به اما با توجه به جثه فرزند خود، جدا

 .خوبی مطالعه نموده و پیراهنی خریداری نمایید که متناسب با اندام دلبند شما باشد

 قیمت پیراهن نوزادی

  قیمت لباس نوزادان معموال گران تر از لباس های معمولی می باشد. اما می تواند با

 .اشد را تهیه نماییدکمی جستجو لباسی که متناسب با بودجه شما ب



  

    

 

5 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  زیبا و شیک نوزادی پیراهن مدل 45

 

 به فاکتور های مختلفی بستگی دارد. از جمله این فاکتورها می  نوزادی پیراهن قیمت

 .توان به سایز لباس، جنس الیاف، نوع دوخت آن و غیره اشاره نمود

 روش نگهداری از پیراهن نوزادی

 کار پیچیده ای نبوده و کافی است تنها برخی از نکات  نوزادی پیراهن نگهداری از

 .را برای افزایش طول عمر لباس نوزادان رعایت نمایید

  برای مثال لباس کودک را با مایع لباسشویی مخصوص بشویید. سعی کنید لباس

 .فرزند کوچکتان را به دست شست و شو نمایید

 .همچنین لباس را از مواد  ماشین لباسشویی ممکن است به الیاف لباس آسیب بزند

 .شوینده قوی دور نگه دارید

 جمع بندی خرید اینترنتی پیراهن نوزادی

  امروزه والدین نسبت به گذشته حساسیت بیشتری نسبت به تهیه لباس نوزادان خود

 .دارند

  طراحان صنعت مد در حوزه لباس نوزاد، طرح ها و مدل های متنوعی از پیراهن

ده اند که پدر و مادر ها می توانند با توجه به جنسیت های نوزادی را عرضه کر

 .فرزند خود و همچنین سلیقه شخصی لباسی مناسب را خریداری نمایند

  در هنگام خرید به نکات ارائه شده در این مقاله دقت نمایید. این موارد می تواند

 .راهنمای خوبی برای شما در زمان انتخاب لباس نوزادی باشد

 


