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 راهنمای خرید آنالین پیرسینگ طال 

یکی از اکسسوری هایی است که در طی سال های اخیر عالقه مندان زیادی  طال پیرسینگ

 .را به سمت خود جلب نموده است

به طرفداران این مدل از اکسسوری هر روز اضافه می شود. اکثر دختران و پسران جوان 

 .عالقه مند استفاده از پیرسینگ هستند

انواع مختلفی از پیرسینگ وجود دارد که هر شخص می تواند با توجه به سلیقه خود از آنها  

بهره ببرد. گاهی یک نفر بیش از یک پیرسینگ را استفاده می کند. انواع آن به شرح زیر  

 :می باشد

 انواع پیرسینگ طال 

 پیرسینگ گوش  •

 پیرسینگ بینی  •

 پیرسنگ ناف  •

 پیرسینگ لب  •

 پیرسینگ ابرو  •

 زبان  پیرسینگ •

 راهنمای خرید اینترنتی پیرسینگ طال 

یا هر مدل دیگری از   لب طال پیرسینگ خرید یا بینی طال پیرسینگ خرید برای •

پیرسینگ می توانید به سایت های مختلفی مراجعه کرده و با توجه به تنوع زیاد آن 

 .خرید خود را انجام دهید 

روی گوش قرار می گیرد   دقت داشته باشید در پیرسینگ گوش، بسته به مکانی که •

 .انواع مختلفی از این اکسسوری در دسترس می باشد
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پیرسینگ هایی که روی قسمت غضروفی گوش قرار دارند الزم است تا مراقبت  •

بیشتری از آن ها انجام شود و بهتر است که در ابتدای انجام پیرسینگ این بخش را 

 .هر روز ضدعفونی نمایید

نرمی گوش جای می گیرند درد کمتری خواهند    از همین رو مواردی که روی •

 .داشت و سریع تر نیز بهبود می یابند

 

 نکات مهم هنگام خرید پیرسینگ طال 

که پیشتر گفته شد پیرسینگ ها انواع مختلفی دارند که هر شخص می تواند با  همانطور  

  پیرسینگ توجه به عالقه و سلیقه خود از آنها استفاده نماید. برخی نکات مهم در هنگام خرید

 :در ادامه آورده شده است طال
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 عیار طال •

عیار طال در هنگام انتخاب پیرسینگ بسیار مهم است. هر چه طال عیار باالتری داشته باشد  

 .قیمت آن نیز به مراتب بیشتر خواهد بود

از طرف دیگر طال با عیار باال معموال نرم تر بوده و دلیل آن هم وجود آلیاژ های کمتر در  

 .طال می باشد

 .ساخته می شوند 24و  18  اکثر پیرسینگ های موجود در بازار از عیار

از درخشندگی   24در زمان خرید به این نکته توجه کنید که طالهای ساخته شده با عیار  

 .بیشتری نیز برخوردار هستند

 تزئینات پیرسینگ  •

 .به سنگ ها یا نگین های به کار رفته در پیرسینگ ها دقت نمایید

 .یا نگین ها استفاده شده باشددر برخی از مدل های پیرسینگ ممکن از سنگ های قیمتی و 

بنابراین دقت کنید که این لوازم زینتی به درستی در جای خود قرار داشته و از محکم بودن  

 .آن ها اطمینان حاصل نمایید

 ضد حساسیت بودن  •

حساسیت زا بودن پیرسینگ ها را به خوبی مورد بررسی قرار دهید. برخی افراد به بعضی  

 .از مدل ها و جنس های پیرسینگ حساسیت دارند

در هنگام خرید ابتدا مطمئن شوید که پیرسینگی را که خریداری می کنید حساسیتی برای  

 .شما ایجاد نمی کند

 .در آن حساسیتی در افراد ایجاد نمی شود  در مدل های از جنس طال به دلیل وجود نیکل
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 رنگ پیرسینگ  •

توجه داشته باشید که کدام رنگ پیرسینگ را خریداری می کنید. همانطور که میدانید طال  

 .امروزه در رنگ های مختلفی عرضه می شود

 .رنگ های طالیی، سفید، رزگلد یا مسی از انواع مختلف رنگ طال می باشند

استفاده  طال پیرسینگ وجه به رنگ پوست خود از رنگی مناسب درهر شخص می تواند با ت

 .نمایند

 خرید پیرسینگ طال 

 .در هنگام خرید پیرسینگ توجه داشته باشید که کدام مدل از آن را انتخاب می کنید  •

برخی از مدل های پیرسینگ دارای قفل های آهنربایی بوده، برخی از آنها با مهره   •

 .قفل می شود و در بعضی از مدل های پیرسینگ هیچ قفلی وجود ندارد

 .برای مثال پیرسینگ هایی که روی بینی قرار می گیرند بدون قفل هستند •

آهنربایی یا پیرسینگ های به کار گرفته شده روی الله گوش معموال به شکل  •

 .سوزنی بسته می شوند
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 قیمت پیرسینگ طال 

 .به عوامل و فاکتورهای مختلفی بستگی دارد طال پیرسینگ قیمت •

از جمله مهمترین آنها می توان به عیار طال، وزن پیرسینگ، مدل آن و غیره  •

 .اشاره نمود

 .د بود هرچه عیار و وزن طال بیشتر باشد مسلما قیمت پیرسینگ نیز باالتر خواه •

برخی از مدل های پیرسینگ به دلیل طراحی های خاص به کار رفته در آن ها  •

 .دارای قیمت خیلی بیشتری نسبت به سایر مدل ها می باشند 

پیرسینگ هایی که دارای سنگ ها یا نگین های قیمتی هستند قیمتی متفاوت نسبت   •

 .به نوع ساده آن ها دارند

 بوده و بخش دیگری از آن برای تزئینات در واقع بخشی از هزینه مربوط به طال •

 .به کار رفته در پیرسینگ می باشد
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 روش نگهداری از پیرسینگ طال 

نگهداری از پیرسینگ ها مستلزم رعایت نکات خاصی می باشد. عالوه بر  •

 .نگهداری طال باید از محل انجام پیرسینگ نیز بسیار مراقبت نمایید 

در زمان هایی که قصد استفاده از استخر و دریا را دارید، بهتر است که از  •

 .پیرسینگ استفاده نکنید

کلر و نمک های موجود در دریا و استخر می تواند باعث خوردگی طالی شما  •

 .شود

را به دور از مواد شیمیایی قرار دهید. مواد اسیدی و شیمیایی به   طال پیرسینگ •

 .کنند رنگ طال آسیب وارد می

همچنین هنگامی که برای استفاده از پیرسینگ بدن خود را سوراخ کردید، بهتر   •

است تا چندین ساعت پیرسینگ را از آن خارج نکنید به دلیل تازگی زخم ممکن  

 .است سوراخ در مدت زمان اندکی بسته شود

محل آن را به طور مرتب ضدعفونی کنید. برخی از قسمت های بدن از حساسیت   •

ری برخوردار بوده و به همین دلیل نیاز به مراقبت و نگهداری بیشتری نیز  باالت 

 .می باشند

 جمع بندی خرید اینترنتی پیرسینگ طال 

امروزه استفاده از پیرسینگ در بین افراد خصوصا جوانان بسیار رواج پیدا کرده  •

 .است

 .داین اکسسوری زیبا و شیک می تواند زیبایی استایل شما را دوچندان نمای  •

بسیاری از طالفروشی ها و سایت های اینترنتی انواع مختلفی از پیرسینگ ها را   •

 .به فروش می رسانند 
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دقت داشته باشید تا در هنگام خرید مدلهایی را انتخاب نمایید که همخوانی بیشتری   •

 .با رنگ پوست شما داشته و همچنین ایجاد حساسیت نکنند

ه و بهتر است تا برای سوراخ کردن  انجام برخی از پیرسینگ ها خطرناک بود •

 .محل پیرسینگ مورد نظر به یک متخصص مراجعه نمایید

زبان یکی از اندامی است که سوراخ کردن و استفاده از پیرسینگ در آن می تواند   •

 .دردناک و خطر آفرین باشد

در مواقعی که پس از سوراخ کردن عضوی، دچار عفونت یا درد شدیدی شدید   •

 .مراجعه نماییدحتما به پزشک 

 


