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 اینترنتی خرید+  جذاب و شیک طال دستبند مدل 55

 

 .یکی از زیورآالت پر طرفدار بوده که برای آقایان و بانوان می باشد طال دستبند

افراد زیادی دوست دارند در طول روز یا در زمان دعوت به مهمانی از یک دستبند زیبا  

 .این قابلیت را دارد طال دستبند. برای جذاب کردن استایل خود استفاده کنند

 راهنمای خرید آنالین دستبند طال

 .امروزه خیلی از سایت های اینترنتی انواع دستبند طال به فروش می رسانند

به عکس های موجود در سایت و مشخصات وارد شده می توانید خرید خود را    با توجه

 .انجام دهید

برای خرید طال عموما تمامی جزئیات را درج می کنند. این موارد شامل وزن دستبند،  

 .اندازه آن، مدل دستبند، قیمت روز طال ، نوع قفل به کار رفته در آن و غیره می باشد

 قفل •

وردی که در هنگام خرید دستبند طال باید توجه کنید نوع قفل به کار  اولین و مهم ترین م 

 .رفته در آن است. ایمنی دستبند طال بسیار حائز اهمیت است

 استحکام  •

از دیگر مواردی که در زمان خرید نیاز است تا به آن دقت کنید، استحکام دستبند طال می  

 .باشد

نید، سعی کنید از استحکام باالیی  اگر طال را برای استفاده روزمره خریداری می ک

 .برخوردار باشد

 .عیار مقاومت بیشتری دارند و البته گران تر نیز می باشند 24طالهای 

به سایت های  زنانه طال دستبند خرید یا مردانه طال دستبند خرید می توانید برای

 .طالفروشی های معتبر مراجعه کنید
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 خرید و  دخترانه طال دستبند خرید ر خصوصاین سایت ها معموال می توانند شما را د

 .برای هدیه به فرزندان دلبندتان نیز راهنمایی کنند نوزادی طال دستبند

 نکات مهم هنگام خرید دستبند طال

باید به نکات خاصی دقت نمایید که برخی از آن ها در ادامه ذکر  طال دستبند در زمان خرید

 :شده است

 خرید دستبند طال با توجه به رنگ پوست  •

امروزه طال را در رنگ های متنوعی تولید می کنند. این رنگ ها شامل، طالیی، سفید،  

 .مسی یا رزگلد می باشد

انتخاب هر یک از این رنگ ها به سلیقه شما بستگی دارد. بهتر است در هنگام خرید به  

 .استایل و همچنین رنگ پوست خود نیز توجه فرمایید

 وزن و عیار طال  •

خیلی دقت کنید. می توانید در زمان خرید دستبند عیار آن و وزن    به وزن و عیار طال

 .دستبند را از فروشنده جویا شوید

به فاکتوری که تحویل شما داده می شود توجه فرمایید. جزئیاتی مانند وزن، عیار و مدل  

 .دستبند در آن درج شده است

می باشد. بنابراین در حفظ   الزم به ذکر است که این فاکتور به عنوان شناسنامه دستبند شما

 .و نگهداری آن باید نهایت دقت را به خرج دهید

 دقت در خرید  •

ی مناسب وقت بیشتری صرف کنید و  طال دستبند با عجله خرید نکنید. برای پیدا کردن یک

 .با صبر و حوصله خرید خود را انجام دهید

 

 



  

    

 

3 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  جذاب و شیک طال دستبند مدل 55

 

 قیمت دستبند طال  •

خص کنید که چه مقدار بودجه برای خرید دستبند با توجه به بودجه خود، خرید کنید. ابتدا مش

 .در نظر گرفته اید و سپس با توجه به آن به دنبال عیار و وزن مناسب باشید

 اندازه مچ دست •

 .به اندازه مچ دست خود دقت کنید طال دستبند در زمان خرید

اهمیت اندازه مچ دست به این خاطر می باشد که در زمان انتخاب دستبند اندازه مچ دست 

 .می تواند بر مدلی که انتخاب می کنید تاثیرگذار باشد

دستبند مناسب برای مچ های ظریف با دستبند مناسب برای مچ های درشت تر کمی متفاوت  

 .می باشد

 خرید دستبند طال

تمامی مشخصات دستبند در سایت درج می شود. با   همانطور که پیشتر گفته شد •

 .توجه به اندازه مچ دست خود، خرید را انجام دهید

برای اندازه گیری مچ دست می توانید از یک متر پارچه ای استفاده کنید. دستبند   •

 .یکی از پرکاربردترین طالهایی می باشد که این روزها استفاده می شود

 .از قبل از دستبند های طال استفاده می کنند در سال های اخیر آقایان بیش •

این مورد به استایل و تیپ هر شخص بستگی دارد. به طور کلی آقایان بیشتر به   •

 .هستند اسم طال دستبند خرید دنبال

 .عموما از طالی سفید برای استایل های همراه با کت و شلوار استفاده می شود  •

ی از مناسب ترین انتخاب ها برای چرم نیز می تواند یک  دستبند همچنین خرید •

 .استایل های اسپرت آقایان باشد
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 قیمت دستبند طال 

قیمت دستبند به عوامل گوناگونی بستگی دارد. برخی از این عامل ها عبارتند: از  •

 .عیار دستبند، وزن آن، میزان کارمزد و اجرت ساخت دستبند، مدل دستبند و غیره

هم بوده و می تواند قیمت طالی مدنظر را  هر یک از این موارد به نوبه خود م •

 .تحت تاثیر قرار دهد

 روش نگهداری از دستبند طال

 .نگهداری از دستبند طال کار سختی نبوده و نیاز به اقدام خاصی ندارد •

اما با انجام برخی از کارها می توان عمر دستبند را اضافه کرد و همچنین از   •

 .تغییر شکل آن به مرور زمان نیز جلوگیری نمود

برخی از کارشناسان معتقدند که بهتر است طال و جواهرات را حداقل یکبار در   •

 .ها و جزئیات آن را تمیز نمایید  سال بشویید و تمامی بخش

ا ممکن است پس از گذشت چند سال براقی و زیبایی اولیه را برخی از دستبند ه •

نداشته باشند. می توانید برای دوباره زیباتر شدن آن ها از روش آبکاری طال  

 .کمک بگیرید

طالی سفید به حساسیت بیشتری در نگهداری نیاز دارد و در زمان کوتاه تری می   •

 .بایست نسبت به آبکاری آن اقدام کرد

ید درخشندگی طالی سفید شما پس از مدتی از بین رفته است می  اگر احساس کرد  •

توانید نزد یک طالساز رفته و درخواست کنید تا دستبند شما را با یک الیه روکش  

 .طالی سفید پوشش دهد تا مجدد درخشان و زیبا گردد

زمانی که قصد استفاده از استخر را دارید بهتر است که طال را از دست خود   •

 .خارج کنید 
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 .کلر موجود در آب استخر ممکن است به رنگ دستبند آسیب بزند •

همچنین در آب دریا نیز مواد و نمک هایی وجود دارد که می توان باعث خوردگی   •

 .طالی شما بشود

 جمع بندی خرید اینترنتی دستبند طال

بسیار رواج پیدا کرده است و طرفداران   کارتیه طال دستبند امروزه استفاده از •

دارد. این اکسسوری پرکاربرد می تواند زیبایی استایل آقایان و بانوان را   فراوانی

 .دو چندان نماید

 .برای داشتن یک دستبند مناسب پیش از همه به تیپ و استایل خود دقت نمایید  •

هر دستبند را می توان با لباس هایی خاص ست نمود. از دستبندهای طالی چرم   •

 .مره استفاده می کنند معموال برای تیپ های اسپرت و روز 

با توجه به رنگ های مختلف طال، می توانید دستبند طال مناسب را متناسب با   •

 .رنگ پوست خود خریداری نمایید

در هنگام خرید به تمامی نکات گفته شده در این مقاله توجه کنید. سعی کنید از   •

 .فروشگاه های اینترنتی معتبر خرید خود را انجام دهید

در حفظ و نگهداری دستبند تالش نمایید. بهتر است که طال و  پس از خرید  •

جواهرات را از مواد شیمیایی دور نگه دارید. این مواد به رنگ طال آسیب وارد  

 .می کنند

 

 


