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 راهنمای خرید آنالین تیشرت زنانه 

 یکی از لباس های پرطرفدار در میان بانوان خوش سلیقه می باشد. زنانه تیشرت •

 انتخاب یک تیشرت زیبا می تواند جذابیت استایل شما را دوچندان نماید. •

از مهم ترین علت های محبوبیت تی شرت آسان بودن ست کردن آن با انواع شلوار   •

 و دامن می باشد.

این لباس، راحتی قابل توجه ای برای مصرف کننده به ارمغان می آورد و به همین   •

 دلیل بسیاری از بانوان از آن در زمان ورزش کردن استفاده می کنند. 

از سایت های مختلفی دیدن   شیک  زنانه رتش تی اینترنتی خرید می توانید برای •

 کرده و مناسب ترین آن را با توجه به سلیقه خود انتخاب نمایید. 

  زنانه شرت تی خرید تنوع تی شرت های موجود در بازار بسیار زیاد بوده و جهت •

باید به موارد و جزئیات خاصی توجه نمایید تا در نهایت یک تیشرت راحت   شیک

 خود را تهیه کنید. و متناسب با اندام  

تی شرت ها دارای مدل های مختلف یقه هستند. از انواع یقه تی شرت می توان به   •

 یقه گرد، یقه هفت و یقه خشتی اشاره کرد.

یقه گرد و هفت از متداول ترین یقه های به کار رفته در تی شرت ها می باشند، یقه   •

 زنانه استفاده می کنند. خشتی خیلی کاربرد نداشته و از آن در دوخت پیراهن های 

در زمان خرید به زیبایی تیشرت توجه نمایید. لباس هایی که مخصوص باالتنه   •

 طراحی می شوند دارای اهمیتی زیادی هستند. 

 نکات مهم هنگام خرید تیشرت زنانه 

باید به فاکتور های مختلفی توجه نمایید. برخی از   زنانه شرت تی در هنگام انتخاب و خرید

 موارد مهم در زمان گزینش تی شرت مناسب در زیر آورده شده است: 
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 به طرح و رنگ تیشرت دقت کنید •

 امروزه طراحان مد، طرح های گوناگونی روی تی شرت ها طراحی می کنند. 

می توانید با توجه به موقعیتی که قصد استفاده از تی شرت را دارید از طرح ها و رنگ  

 های موجود، لباس خود را انتخاب نمایید. 

 رنگ تی شرت عالوه بر سلیقه شخصی به عوامل دیگری نیز بستگی دارد.

ل های گرم از رنگ های روشن و شاد استفاده شده و در فصل های سرد عموما برای فص

 سال رنگ های تیره تر را انتخاب می کنند. 

 این رنگ ها گرما را جذب کرده و برای فصل های بهار و تابستان مناسب نیستند. 

 جنس تیشرت یکی از نکته های مهم در هنگام خرید می باشد •

 ن تی شرت را دارید، جنس مناسبی را انتخاب نمایید. با توجه به فصلی که قصد به تن کرد

بیشتر کاربرد دارند. این الیاف خنک بوده و   نخی  زنانه شرت تی خرید برای فصول گرم

 می توان به راحتی آن را در موقعیت های مختلف پوشید. 

همچنین برای آب و هوای سرد استفاده از تیشرت هایی با جنس پارچه ضخیم تر توصیه می  

 .شود

 پیش از خرید حتما سایز و اندازه تی شرت را بررسی نمایید  •

اگر به صورت حضوری خرید می کنید، می توانید آن را پرو کرده و از فیت بودن آن 

حتما اندازه های خود را از قبل   زنانه شرت تی  مطمئن شوید، اما در صورت خرید اینترنتی

 گرفته و یادداشت نمایید. 

 پس از آن با توجه به مدل های موجود در سایت ها متناسب ترین آن را خریداری کنید. 

تی شرت مناسب برای اندام شما، تی شرتی است که خیلی تنگ یا خیلی گشاد نبوده و به  

 اندازه یک بند انگشت در پهلو ها آزاد باشد.
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 خرید تیشرت زنانه 

همانطور که پیشتر گفته شد، تی شرت ها در طرح ها و مدل های مختلفی ارائه شده  •

 اند.

مناسب ترین تی شرت را  هر شخص می تواند با توجه به بودجه سلیقه خود •

 خریداری نماید. 

باید فرم بدن خود را بدانید و متناسب با آن تی شرتی   زنانه شرت تی قبل از خرید •

 تهیه کنید که زیبایی اندام شما را به خوبی نشان دهد.

کسانی که دارای اضافه وزن هستند می توانند از تی شرت های کمی گشاد برای  •

 پوشش ایرادات اندام خود استفاده کنند. 

می   ترک زنانه شرت تی خرید همچنین اگر به دنبال لباسی با کیفیت باال می گردید، •

 توانید یکی از گزینه های مناسب باشد. 

 قیمت تیشرت زنانه 

وناگونی بستگی دارد. اصوال تی شرت ها قیمت زیادی  قیمت تی شرت به عوامل گ  •

 نداشته و هر شخص با هر مقدار بودجه می تواند مدلی از آن را خریداری نماید. 

از عوامل تعیین کننده قیمت تیشرت های موجود در بازار می توان به، برند آن،   •

 د. جنس و پارچه به کار رفته در تی شرت، سایز و نوع دوخت لباس اشاره نمو 

هرچه پارچه تیشرت از متلایر با کیفیت تری تشکیل شده باشد، به همان نسبت قیمت   •

 تی شرت نیز باالتر خواهد بود. 

 روش نگهداری از تیشرت زنانه 

آن ها را افزایش داد و با نگهداری صحیح و اصولی از تی شرت ها می توان عمر  •

 استفاده نمود. زنانه تیشرت مدت زمان بیشتری از
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در زمان شست و شو به عالئم مندرج روی برچسب تی شرت دقت کنید. برخی از   •

 تی شرت ها نباید با آب خیلی گرم شسته شوند. 

آب داغ ممکن است باعث گشاد شدن یا تنگی تیشرت شود. از مواد سفید کننده و   •

 شوینده های اسیدی و قوی برای شست و شو استفاده نکنید. 

اب می کنند. همچنین پس از شستن لباس آن را در برابر  این مواد الیاف لباس را خر •

نور مستقیم خورشید قرار ندهید، نور آفتاب موجب آسیب به رنگ تیشرت می  

 شود.

از چالندن لباس پس از شست و شو خودداری نمایید. این کار سبب چروک شدن   •

 لباس و تغییر فرم آن می گردد. 

 جمع بندی خرید اینترنتی تی شرت زنانه 

وزه تی شرت های زنانه بسیار محبوب هستند و خیلی از بانوان آن ها را در امر •

 موقعیت های مختلف استفاده میکنند. 

تیشرت به دلیل راحتی در پوشیدن و سبک بودن برای فصولی مانند بهار و تابستان   •

 کاربرد فراوانی دارد. 

 می توان آن را با انواع جین و دامن و همچنین شلوارک ست نمود.  •

 نم ها آن را در زمان هایی که در حال ورزش هستند به تن می نمایند. خا •

 بهترین و مناسب ترین جنس تی شرت نوع نخی آن می باشد. •

 نخ قابلیت تنفس داشته و جریان هوا به آسانی از آن عبور می کند.  •

برای خرید اینترنتی تی شرت ابتدا سایز خود را به دست آورده و با توجه به اندازه   •

 موجود در سایت اقدام به خرید نمایید. های 

 


