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 راهنمای خرید آنالین کفش راحتی

 این امکان را به شما می دهد تا بتوانید مدت طوالنی تری آن را به پا  راحتی کفش

 .داشته و خسته نشوید

 برای محل کار، دانشگاه، مدرسه و غیره  روی پیاده راحتی کفش خرید می توان از

 .استفاده نمود

 این نوع از کفش ها توسط برند های مختلفی تولید و عرضه می شوند. 

 به صورت  اسکیچرز راحتی کفش خرید و یا پاما راحتی کفش خرید می توانید برای

 .حضوری یا اینترنتی جستجو کرده و انتخاب خود را انجام دهید

 ز در زمان خرید به نکات و ویژگی های خاصی در کفش می بایست دقت نمایید. ا

 .جمله آنها می توان به تهویه مناسب و داشتن قابلیت تنفس در آن اشاره نمود

  داشتن تهویه مناسب در یک کفش به شما کمک می کند تا در طول روز از عرق

 .کردن پای خود کالفه نشده و مانع ایجاد رطوبت در کفش می شود

 آن وجود  مناسب کفشی است که منافذ مخصوصی برای جریان هوا در راحتی کفش

 .داشته باشد

  جلوگیری می کند. رطوبت و  این ویژگی از بروز بیماریهای پوستی نیز در پا

 .تعریق پا می توانند موجب به وجود آمدن قارچ در انگشتان پا گردند

 نکات مهم هنگام خرید کفش راحتی

کات الزم است تا عالوه بر ن زنانه راحتی کفش خرید و یا مردانه راحتی کفش خرید در

 .گفته شده به موارد دیگری نیز دقت نمایید

مراقبت از پا بسیار اهمیت داشته و همانطور که مطلع هستید پا به عنوان قلب دوم انسان 

 شناخته می شود،

 .به همین دلیل کفشی که می پوشید نیز اهمیت ویژه ای خواهد داشت
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 :مشاهده کنید خوب را می توانید در ادامه راحتی کفش بعضی از ویژگی های یک

 میزان انعطاف پذیری 

کفش مناسب دارای انعطاف پذیری باالیی می باشد، خم و راست شدن کفش به صورت 

 .راحت یکی از ویژگی های بارز آن می باشد

کفشی که خشک بوده و نتوان به راحتی با آن گام برداشت در طوالنی مدت باعث آسیب به 

 .پا می شود

ت حرکات معمول و طبیعی را ندارد و از همین رو ممکن است در کفش های سفت، پا قابلی

 .فرد دچار درد های عضالنی شود

بنابراین انعطاف پذیری کفش به شما کمک می کند تا دامنه حرکتی خود را افزایش داده و 

 .از خواب رفتن پا جلوگیری می نماید

 استحکام 

دارای استحکام مناسبی می باشد، امروزه با توجه به نرخ تورم و زیاد شدن  راحتی کفش

هزینه های زندگی، هیچ شخصی نمی خواهد پس از گذشت دو هفته از خرید کفش جدید 

 .دیگر نتواند آن را به پا کند

 .باید دارای متریالی باشد که در مدت زمان کوتاه آسیب ندیده و خراب نشود راحتی کفش

خرید به کفی کفش توجه نمایید. کفش هایی که دارای عاج هستند معموال طول در زمان 

 .عمر بیشتری دارند

 میزان راحتی پا 

راحتی پا درون کفش بسیار حائز اهمیت می باشد، کفش هایی که برای استفاده روزمره 

 .طراحی می شوند، معموال بافتی نرم و بالشتی فرم دارند

 .احساس راحتی بیشتری در مدت زمان استفاده داشته باشد این ویژگی باعث می شود تا پا
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 .بافت نرم اینگونه از کفش ها مانع به وجود آمدن زخم، زگیل و تاول می شود

 زیره کفش 

به جنس زیره کفش توجه نمایید، یکی از مواردی که در هنگام خرید می بایست به آن دقت 

 .کنید، جنس زیره به کار گرفته شده در کفش می باشد

کفش هایی که دارای کمی لژ هستند معموال راحتی بیشتری به همراه دارند. از خرید کفش 

 .های با کفی صاف اجتناب کنید

 .بهتر است کفشی که انتخاب می کنید دارای عاج در کف باشد

 بسته شدن کفش 

نحوه بسته شدن کفش خیلی سخت نباشد، کفش های راحتی همانطور که از نامشان پیدا است 

 .روش پیچیده ای برای بسته شدن ندارند

اکثر آنها توسط بند، زیپ یا چسب بسته می شوند. در خیلی از مدل های کفش های راحتی 

ترین مدل را  هیچ یک از موارد گفته شده وجود نداشته و به صورت کشی هستند که راحت

 .شامل می شوند

 خرید کفش راحتی

 سایز پای خود را به درستی اندازه گیری کنید راحتی کفش در هنگام خرید. 

 پوشیدن کفش های بزرگتر و یا کوچکتر به هیچ عنوان توصیه نمی شوند. 

  بنابراین در زمان خرید به سایز و اندازه کفش دقت نمایید. با توجه به استایل خود

 .کفشی مناسب را انتخاب کنید

 خوب می تواند از بروز مشکالت  راحتی کفش ذکر این نکته الزم است که خرید یک

 .مربوط به کمر نیز جلوگیری کند
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 ین نوع کفش را تهیه لذا در زمان انتخاب دقت زیادی به خرج داده و مناسب تر

 .نمایید

 کار سختی نبوده  ارزان مردانه راحتی کفش خرید یا ارزان زنانه راحتی کفش خرید

 .و تنها کافی است زمان بیشتری برای جستجو در بازار یا اینترنت صرف کنید

 قیمت کفش راحتی

رگذار بر به فاکتورهای زیادی بستگی دارد. یکی از مهم ترین عوامل تاثی راحتی کفش قیمت

قیمت کفش، برند شرکتی است که آن را تولید کرده است. از دیگر موارد موثر بر قیمت 

 .یک کفش می توان به جنس رویه، کفی، سایز، مدل و غیره اشاره نمود

 روش نگهداری از کفش راحتی

  یکی از مهم ترین کارها برای افزایش طول عمر کفش های راحتی، استفاده از آن ها

 .آب و هوایی مناسب می باشددر شرایط 

  کفش ها را نباید پس از خیس شدن مقابل شوفاژ یا بخاری خشک نمود. قرار دادن آن

 .در فضای آزاد و نور خورشید می تواند به خشک کردن آن کمک نماید

  در صورتی که برای مدت مشخصی از کفش استفاده نمی کنید بهتر است آن را

 .تغییر شکل ندهددرون جعبه مخصوص قرار دهید تا 

  در صورت کثیف شدن کفش بالفاصله پس از رسیدن به منزل نسبت به تمیز کردن

 .آن اقدام کنید

 جمع بندی خرید اینترنتی کفش راحتی

  امروزه استفاده از کفش های راحتی برای مواقعی که مدت زمان طوالنی تری بیرون

 .از منزل بسر میبرید، توصیه می شود

 حس راحتی بیشتری برای مصرف کننده به ارمغان آورده و  این مدل از کفش ها

 .همچنین از بروز کمردرد نیز جلوگیری می کنند
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  جنس زیره این کفش ها طوری است که معموال حالتی ارتجاعی داشته تا فشاری

 .روی کمر وارد نشود

 برای افزایش ماندگاری کفش با توجه به جنس آن از مواد تمیز کننده مناسب استفاده 

 .نمایید

 در مقابل حرارت خودداری کرده زیرا گرما عالوه بر باز  راحتی کفش از قرار دادن

 .کردن چسب آن، ممکن است به جنس کفش نیز آسیب وارد کند

 

 


