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 راهنمای خرید آنالین پولوشرت زنانه

 که به عنوان پیراهن های چوگان یا تنیس نیز شناخته می شوند،  زنانه پولوشرت

 .لباسی بسیار شیک هم برای آقایان و هم برای خانم ها می باشد

  در سال های اخیر برندهای معتبر زیادی به تولید و عرضه این مدل از لباس روی

 .آورده اند

 اشاره نمود. مدل پولوشرت  وست جین زنانه پولوشرت از جمله آن ها می توان به

 .ترکیبی از دو لباس پیراهن مردانه و تی شرت می باشد

  های یقه دار هستند و به طور کلی می توان گفت که پولوشرت ها نوعی از تی شرت

 .عموما دو الی سه دکمه دارند

  دقت داشته باشید در تولید پولوشرت های زنانه از پارچه های متنوعی استفاده می

شود، بنابراین در زمان خرید آن به فصل و آب و هوایی که قصد بر تن کردن آن را 

 .دارید دقت نمایید

  مانند بهار و تابستان تهیه کنید اگر می خواهید پولوشرت را برای فصل های گرم

بهتر است از پارچه های سبک تری دوخته شده باشد و همینطور اگر هدفتان این 

است که آن را در فصول سرد سال مانند پاییز و زمستان بپوشید توصیه می کنیم از 

 .پولوشرت هایی با پارچه های ضخیم تر استفاده کنید

 پولوشرت های بافتنی را خریداری نکنید، زیرا  البته دقت داشته باشید در هوای سرد

این مدل از لباس خیلی شبیه پولوشرت نبوده و زیبایی های آن را هم ندارند. بهتر 

 .است برای زمستان مدل ضخیم تر پولوشرت را همراه با کت بر تن نمایید
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 نکات مهم هنگام خرید پولوشرت زنانه

در فصل تابستان و هوای گرم استایلی شیک و زیبا برای شما به ارمغان  زنانه پولوشرت

 .می آورد

 .در فصل سرد هم می تواند همراه با ژاکت یا کت به کار گرفته شود

عالوه بر جنس پارچه باید به نکات دیگری هم توجه نمایید  زنانه پولوشرت در هنگام خرید

 :که در ادامه این مقاله به برخی از آن ها اشاره شده است

 در هنگام انتخاب پولوشرت به رنگ آن توجه نمایید 

وجه به استایل و سلیقه خود از رنگ های متفاوت موجود در بازار پولوشرت می توانید با ت

 .مدنظر را خریداری کنید

ابتدا بهتر است تصمیم بگیرید که می خواهید لباس را با چه شلواری بپوشید تا در زمان 

 .خرید سردرگم نشوید

 .اشدهمانطور که گفته شد فصل و آب و هوا نیز در انتخاب شما تاثیر گذار می ب

به طوری که اگر قصد پوشیدن پولوشرت در فصل تابستان را دارید بهتر است از رنگ 

های روشن آن را انتخاب کرده و از خرید رنگ های تیره اجتناب ورزید، رنگ های تیره 

 .گرما را جذب می کنند

 سایز پولوشرت اهمیت ویژه ای دارد 

مناسب باید در سایزی خریداری شود که نه گشاد و نه  زنانه پولوشرت مدل توجه کنید که

 .خیلی تنگ باشد

سانتیمتر و  5الی  2.5بهترین اندازه این لباس روی تن به گونه ای است که از پهلو حدود 

 .نه بیشتر آزاد باشد
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 به فرم یقه لباس دقت نمایید 

باید محکم و شالقی یقه پولوشرت یکی از فاکتورهای مهم در زمان انتخاب می باشد. یقه آن 

 .بایستد

اگر پس از مدتی و چند بار شست و شو یقه پولوشرت زیبایی اولیه را نداشت بهتر است به 

 .فکر یک پولوشرت جدید باشید

 چگونه یک پولوشرت زنانه را در فصول مختلف بپوشیم؟

پولو اگر می خواهید چیزی سبک وزن، تنفس و راحت در تابستان داشته باشید، پیراهن های 

گزینه خوبی هستند. اما آنها همچنین می توانند بخشی از یک لباس زیبا در زمستان، بهار یا 

 .پاییز باشند

در اینجا روش هایی برای پوشیدن پیراهن های پولو در آب و هوای مختلف آورده شده 

 .است

 شیک زمستانی 

 .آن با پلیور است بندیدار ساده، الیههای عالی برای ست یک پولوشرت یقهیکی از راه

سعی کنید پولو با رنگ خنثی مورد عالقه خود را با یک ژاکت کش باف پشمی روشن و 

 .جسور ست کنید تا ظاهری دنج در تعطیالت داشته باشید

توانید آن را زیر یک کت چرم بپوشید که در گرم نگه داشتن شما در هوای همچنین می

 .کندزمستان کمک می

 نسیم بهاری 

هار، پولوشرت خود را با شلوارک یا شلوار جین و یک جفت کفش ورزشی در فصل ب

 .بپوشید
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ها را باال بزنید و قسمت پایین آن را گره بزنید تا ظاهری توانید آستینهمچنین می

 .داشتنی در هوای گرم داشته باشیددوست

 !چند عینک آفتابی اضافه کنید و برای هر روز آفتابی آماده خواهید بود

 سرگرمی پاییزی 

 !رسندشوند عالی به نظر مییقه دارها وقتی با شلوار جین یا ساق شلوار ست می

 .آنها را زیر ژاکت و جلیقه بپوشید تا لباس هایی مناسب برای آب و هوای پاییز ایجاد کنید

 نحوه ست کردن پولوشرت با شلوار

را می توان با انواع مختلف شلوار ست  زنانه پولوشرت همانطور که قبل هم عنوان شد

 .نمود

اری که می خواهید پولوشرت را با آن بپوشید نیز به همین دلیل در زمان خرید به رنگ شلو

 :دقت نمایید. برخی از مدل های شلوار مناسب با پولوشرت در زیر آورده شده است

 شلوار جین 

این مدل از شلوار در رنگ ها و مدل های مختلف، به راحتی با پولوشرت ها ست می شود. 

جین است که می توان  معموال رنگ های آبی و مشکی پرطرفدارترین رنگ هایی از

 .پوشید زنانه پولوشرت با

 شلوار اسلش 

یکی از مدل های جذاب و زیبای جذاب شلوار، نوع اسلش آن می باشد. این جنس از شلوار 

 .را می توان با پولوشرت های تک رنگ بر تن نمود

 شلوارک های ورزشی زنانه 

هوشمندانه برای داشتن پوشیدن پولوشرت همراه با شلوارکی زیبا یکی از انتخاب های 

 .استایلی شیک می باشد. این ترکیب عموما برای انجام ورزش تنیس به کار می رود
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 نحوه ست کردن پولوشرت زنانه با اکسسوری

ر ها هستند، و به همین دلیل، پتانسیل تقریباً نامحدودی دجزء اصلی کمد لباس پولوشرت ها

 .انتخاب لوازم جانبی دارند

ای یک جلسه بعد از ظهر شیک به نظر برسید یا یک ظاهر معمولی برای خواهید برچه می

 .نوشیدنی با دوستانتان داشته باشید

 .در اینجا چند راه ساده برای اکسسوری کردن پیراهن یقه دار خود آورده شده است

 مقداری جوراب اضافه کنید 

های شما باشند، و در صدها انگیز برای ست کردن لباستوانند روشی شگفتها میجوراب

 .کننده گرفته تا ساده و کاربردی وجود دارندگونه مختلف، از سرگرم

سعی کنید وقتی با دوستانتان بیرون می روید، یک جفت جوراب روشن با طرح زیر ترکیبی 

 .پولو و شلوار جین بپوشید

 .راب راه راه سیاه و سفید جوراب های آرام تر اما شیک تر را انتخاب کنیدیا با چند جو

های مچ پا توانید جورابهایتان را به رخ بکشید، حتی میخواهید طراحی جالب کفشاگر می

 !تان بپوشیدهای ورزشی مورد عالقهرا با کفش

 کمربند ببندید 

ت خود را می پوشید، کمربند بپوشید؟ آنها آیا تا به حال به این فکر کرده اید که وقتی پولوشر

می توانند بهترین گزینه برای گره زدن هر لباسی باشند، به خصوص زمانی که با شلوار یا 

 .شلوار جین ست می شوند

فقط مطمئن شوید که مواد و ترکیب رنگی که انتخاب می کنید با نوع شلوار شما مطابقت 

 .را انتخاب کنید که سگک های ضخیم تری دارند داشته باشد! توصیه می کنیم کمربندهایی
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 با کاله به آن مدل دهید 

دهد. سعی کنید یکی را پیدا کنید که با رنگ پیراهن شما یک کاله شیک جلوه بیشتری می

 !مطابقت داشته باشد، اما رنگ های متضاد نیز می توانند عالی به نظر برسند

 عینک آفتابی 

شیک »به « خوب»توانند ظاهر شما را از ند و میهای آفتابی همیشه شیک هستعینک

 .تبدیل کنند« پوش

آنها از چشمان شما در برابر اشعه های مضر خورشید محافظت می کنند و در عین حال 

شما را خنک می کنند! این ساده ترین راه برای ترکیب لباس های خود و اضافه کردن کمی 

 .هنر است

هر جایی پیدا کنید، بنابراین بسیار آسان است که یک یا شما می توانید عینک آفتابی را در 

دو جفت برای تکمیل لباس خود در دست بگیرید یا حتی برای هر لباسی که می پوشید فقط 

 .از یک عینک آفتابی استفاده کنید

 

 پولوشرت زنانه قیمت

 دارند. امروز بسیاری از  زنانه پولوشرت برند ها تنوع زیادی در تولید و عرضه

تولید کننده های مطرح جهان در عرصه مد و زیبایی پولوشرت های مختلف و 

 .زیبایی را روانه بازار می کنند

  قیمت پولوشرت به فاکتور های گوناگونی بستگی دارد. از جمله این موارد می توان

 .به جنس، سایز، برند، طرح پولوشرت و نوع دوخت آن اشاره نمود
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 خرید می توانید با توجه به بودجه خود پولوشرتی مناسب را تهیه کنید. در زمان 

ر سایت ها از قیمت های قادر خواهید بود با گشت زدن د زنانه پولوشرت اینترنتی

 .مختلف پولوشرت اطالع حاصل نمایید

 روش نگهداری از پولوشرت زنانه

  عموما روش نگهداری و راهنمایی های الزم در مورد لباس روی اتیکتی چسبیده به

 .پولوشرت قرار دارد

  می توانید با مطالعه و رعایت این نکات طول عمر لباس را افزایش داده و از

 .فرسودگی آن جلوگیری نمایید

  برای مثال بهتر است لباس ها با دمای آب باال شسته نشوند. آب داغ به الیاف

 .پولوشرت آسیب می زند

 تفاده همچنین سعی کنید از مواد شوینده اسیدی و خیلی قوی در زمان شست و شو اس

 .نکنید

  پس از شستن آن را مقابل نور مستقیم خورشید قرار ندهید. نور آفتاب به رنگ

 .پولوشرت لطمه وارد می کند

 را بهتر است با دست بشویید، برخی از مدل های ماشین  زنانه ای پنبه پولوشرت

 .لباسشویی الیاف پنبه ای را خراب می کنند

 جمع بندی خرید اینترنتی پولوشرت زنانه

 طرفداران فراوانی دارد و خیلی از بانوان در موقعیت های  زنانه پولوشرت امروزه

 .مختلفی مانند دورهمی های دوستانه، ورزش کردن و منزل از آن استفاده می کنند

  در زمان خرید های اینترنتی این لباس به جدول اندازه موجود در سایت دقت کرده و

 .ب را خریداری نماییدبا توجه به سایز خود، پولوشرت مناس
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  در صورت خرید غیر حضوری می توانید سواالت خود در خصوص لباس و

جزئیات آن را مطرح نموده و از پشتیبان های آنالین سایت ها بخواهید راهنمایی 

 .های الزم را به شما ارائه دهند

 پولوشرت ها از طرح ها و رنگ های مختلفی تولید می شوند که معموال نوع ساده و 

 .تک رنگ آن بیشتر مورد استقبال قرار میگیرد

 


