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 .یکی از البسه های بسیار رایج برای خانم های ایرانی می باشد ومانت

بانوان این سرزمین معموال چند عدد از این لباس را برای استفاده در مکان های مختلف 

 .درون کمد خود دارند

این لباس تاثیر   یی مناسب تهیه نماید.مانتو هر شخص با توجه به سلیقه و نیازش می تواند

 .زیادی بر جذابیت و استایل شما می گذارد

 راهنمای خرید آنالین مانتو

در هنگام خرید مانتو اینترنتی دقت نمایید تا از لحاظ رنگ، اندازه و مدل با فرم بدن و 

 .پوست شما همخوانی داشته باشد

 .ا تا حد زیادی استتار گردندها باعث میشوند تا ایرادات اندام شم لباس این

آن ها انواع مختلفی داشته که هر کدام برای سلیقه های متفاوتی مناسب می باشند و از انواع 

 .آن می توان به مدل های خفاشی، کوتاه، بلند و غیره اشاره نمود

بعضی از مدل های این لباس دارای کمربند بوده که در اینصورت می تواند اندام شما را 

 .تر جلوه دهدزیبا

 .برخی از مدل ها دارای دکمه بوده و بعضی دیگر به وسیله زیپ یا بند بسته می شوند

یکی دیگر از مدل های این لباس به گونه ای طراحی شده است که فاقد دکمه، زیپ یا بند 

 .هستند و به صورت جلو باز می باشند

کرده و پوشیدن آن رایج شده در سال های اخیر مدل های جلو باز طرفداران بسیاری پیدا 

 .است و عموما برای فصل تابستان مناسب است

 خرید یا اداری مانتو خرید یا دانشجویی مانتو خرید یا مجلسی مانتو خرید می توانید برای

هم به صورت حضوری و هم اینترنتی اقدام  تابستانی مانتو خرید و یا شیک سنتی مانتو

 .نمایید
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 نکات مهم هنگام خرید مانتو

ها در مدل ها و طرح های مختلفی در بازار موجود  مانتو همانطور که پیشتر گفته شد،

 .میباشند برای خرید اینترنتی به سایت های مختلف مراجعه نمایید

خانم ها می توانند با توجه قد، سایز و سلیقه خود هر مدلی را که تمایل دارند خریداری 

نگام خرید بهتر است تا به برخی نکات توجه نمایید، این موارد در ادامه آورده نمایند. در ه

 :شده است

 تناسب با سن 

در زمان خرید به سن خود و شخصی که قصد خرید دارد دقت نمایید. لباس باید به گونه ای 

انتخاب شود که با سن فرد تناسب داشته باشد. برخی از لباس ها برای افراد مسن طراحی 

 .و بعضی دیگر برای جوانان مناسب تر می باشند شده

 به مدل و طرح آن توجه کنید 

 .سعی کنید مدلی را انتخاب کنید که طراحی آن به سن شما نزدیک تر می باشد

عموما لباس های دیزاین شده برای دخترها و خانم های جوان از نوع جلوباز یا اسپرت 

 .هستند

برای این قشر از جامعه معموال از رنگ های شادتری استفاده می کنند. اندازه این مدل از 

 .لباس ها می تواند بلند یا کوتاه باشد که این مورد کامال سلیقه ای خواهد بود

به طور کلی لباس های طراحی شده برای دختران، فانتزی تر و با رنگ هایی شادتر می 

 .باشد

های با سن باالتر و میانسال به گونه ای است که در آن از جیب و  مدل لباس برای خانم

 .دکمه استفاده می شود
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این مدل ها معموال رنگ های تیره تری را شامل می گردند. خانم های میانسال به طور کلی 

 .های بلندتری نسبت به جوانان بر تن نمایند مانتو ترجیح می دهند

که از سنگ ها و لوازم تزئینی روی لباس هایشان کار آن ها در بیشتر مواقع دوست دارند 

 .شود

 قد خود را در نظر بگیرید 

برخی از افراد در هنگام خرید قد لباس را نسبت با قد خود نمی سنجند و این کار باعث می 

 .شود که البسه بر تن آن ها نا موزون به نظر برسند

اینترنتی قد آستین، قد لباس و بنابراین بهتر است در هنگام خرید به خصوص خرید های 

 .غیره را به خوبی بررسی نمایید

های کوتاه نروید به این دلیل که این مانتو اگر قد کوتاهی دارید توصیه می شود که سراغ

 .مدل قد شما را کوتاه تر نشان می دهد

ارای قد برای بلندتر دیده شدن، لباس هایی با قد بلند را انتخاب کنید. به همین ترتیب افراد د

 .کشیده بهتر است البسه با قد کوتاه را خریداری نمایند

 اندام خود را بسنجید 

 .فرم بدن و اندام شما در زمان خرید یکی از فاکتورهای مهم می باشد

اگر پایین تنه چاقی دارید بهتر است لباسی خریداری نمایید که قسمت پایین آن حالتی گشاد 

 .دارد

گ اجتناب ورزید زیرا پس از چند بار نشستن و بلند شدن حالت های خیلی تنمانتو از خرید

 .چروک به خود می گیرد

 .برای بانوانی که دارای باال تنه چاق و پر هستند، بهترین مدل لباس، راسته می باشد

 جنس لباس را در نظر بگیرید 
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 .ی با جنس مناسب خریداری نماییدمانتو با توجه به فصل از

 .ب برای فصل گرما از جنس نخ می باشدمعموال لباس های مناس

 .به همین ترتیب با خنک تر شدن هوا به سراغ لباس هایی با جنس ضخیم تر بروید

 رنگ 

رنگ لباس از اهمیت زیادی برخوردار است: لباسی را خریداری کنید که با رنگ پوست 

 .شما همخوانی دارد

ممکن است یک رنگ لباس به شخصی با پوست تیره خیلی برازنده باشد ولی همان لباس 

 .برای شما مناسب باشد

 خرید مانتو

  در هنگام خرید توجه کنید که ممکن است برخی از مدل ها در عکس یا تن مانکن

 خیلی زیبا به نظر برسد اما برای شما مناسب نباشد،

 مان انتخاب به خوبی بسنجید تا خریدی موفق را بنابراین تمامی جوانب امر را در ز

 .تجربه نمایید

  فرهنگ خانوادگی و جامعه خود را در نظر داشته باشید. می توانید با توجه به مدل

 .هایی که ترند و فراگیر میشوند لباس خود را خریداری کنید

 قیمت مانتو

 :بارتند ازبه فاکتورهای زیادی بستگی دارد که برخی از آنها ع مانتو قیمت

 جنس پارچه 

 مدل لباس 

 سایز 

 برند 
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 نوع دوخت 

 .لباس هایی که از پارچه های با کیفیت باال تهیه می شوند مسلما قیمت بیشتری نیز دارند

به همین ترتیب هرچه سایز لباس باالتر باشد طبیعتا مقدار پارچه بیشتری نیز در آن به کار 

 .س تاثیر بگذاردرفته است که این مورد می تواند بر قیمت لبا

 روش نگهداری از مانتو

 خیلی پیچیده نبود و تنها با رعایت برخی نکات می توان عمر آن  مانتو نگهداری از

 :را افزایش داد

 ،بهتر است این نوع از لباس ها را با دست بشویید، دمای آب خیلی باال نباشد 

  پس از شست و شو آن را مقابل آفتاب قرار ندهید، اتو کردن لباس را فراموش نکنید

 .و از قرار دادن آن روی بخاری یا شوفاژ با دمای باال نیز خودداری نمایید

 جمع بندی خرید اینترنتی مانتو

 یکی از لباس های اساسی و مهم برای بانوان ایرانی می باشد. در هنگام خرید  مانتو

 .ل از لباس سعی کنید که دقت الزم را به خرج دهیداین مد

  انتخاب و خرید یک مدل مناسب می تواند حس راحتی و رضایت را برای شما به

 .همراه داشته باشد

  نکاتی که در این مقاله عنوان شد می تواند به شما کمک کند تا لباسی متناسب با

 .استایل خود خریداری نمایید

 

 


