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 راهنمای خرید آنالین پد افزایش قد

 وسیله است که افراد می توانند با قرار دادن آن درون کفش  کفش داخل قد افزایش پد

خود یا در برخی از مدل ها از طریق به پا کردن پد، قد خود را به اندازه چند سانتی 

 متر افزایش دهند.

  امروزه بیشتر افراد دوست دارند که قدی بلند داشته باشند. این مورد یکی از نشانه

 های استایل زیبا به شمار می رود.

  به همین خاطر کسانی که قد چندان بلندی ندارند به سوی پدهایی که به بلندتر دیده

 شدن قد کمک می کنند، جذب می شوند.

 دجو برای افزایش قد تبلیغ میکنند قرص ها و مواد شیمیایی که برخی افراد سو

مضرات بسیاری داشته و ممکن است عواقب جبران ناپذیری نیز به دنبال داشته 

 باشد.

  ،توصیه میکنیم هرگز به سراغ این داروها نروید. زیبایی ظاهری اهمیت زیادی دارد

شما اما برخی از راه حل های آن نه تنها مفید نبوده بلکه می تواند آسیبی بزرگی به 

 وارد نماید.

 این چیست قد افزایش پد در گام نخست برای داشتن قدی بلندتر الزم است تا بدانید ،

 پدها حالتی سیلیکونی داشته و معموال به صورت طبقاتی می باشند.

  شما این امکان را دارید تا از تعداد مناسب این پدها درون کفش خود قرار داده و به

ن را افزایش دهد. در زمان خرید پد باید به نوع کفشی میزانی که مدنظر دارید قدتا

 که میپوشید نیز توجه داشته باشید.

  انتخاب کفشی که همراه با ژل های افزایش قد همچنان راحت باشد از فاکتورهای مهم

می باشد. بهتر است کفش شما یک سایز از پایتان بزرگ تر بوده تا فضای کافی 

 ود داشته باشد.برای قرارگیری پد درون کفش وج
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  در صورتی که این پد ها را همراه با کفش های معمول خود استفاده کنید ممکن است

 باعث اذیت شدن پاها و همچنین وارد شدن فشار به آن ها شوند.

  بهتر است کفشی که همراه با پدهای افزایش قد استفاده می کنید کمی ساق دار باشد تا

 ید.در زمان راه رفتن از پا بیرون نیا

 نکات مهم هنگام خرید پد افزایش قد

در زمان خرید پدهای افزایش قد عالوه بر سایز و نوع کفش خود الزم است تا به نکات 

در  طبی قد افزایش پد دیگری نیز توجه نمایید، برخی از مهم ترین موارد در هنگام انتخاب

 ادامه مقاله آورده شده است:

 جنس پد را در زمان خرید بررسی نمایید 

 از عمده ترین پدهای موجود در بازار می باشند. سیلیکونی قد افزایش پد

 اکثر تولیدکنندگان به تولید و عرضه این مدل از ژل ها روی آورده اند.

پدهای سیلیکونی راحتی بیشتری به همراه داشته و به همین دلیل افراد زیادتری از آنها 

 استفاده می کنند.

 در زمان خرید به ضد حساسیت بودن پد نیز توجه نمایید 

 به دلیل اینکه پدهای افزایش قد مدت زمان زیادی درون کفش قرار میگیرند،

 بهتر است نوعی از آن را خریداری نمایید که ضد حساسیت و آنتی باکتلایر باشد.

عالوه بر این دقت نمایید که پد مورد نظر ضد تعریق هم باشد، تا از عرق کردن پا نیز 

 جلوگیری نماید.

 زایش قد را مورد بررسی قرار دهیدنوع استفاده پدهای اف 

توجه نمایید برخی از ژل های افزایش قد مانند جوراب پوشیدنی بوده و بعضی دیگر از آنها 

 به صورت الیه ای هستند و درون کفش قرار می گیرند.
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این مورد را مدنظر داشته باشید که اگر قرار است کفش خود را در بیاورید بهتر است از 

ن ژل ها استفاده نکنید، زیرا در اینصورت دلیل افزایش قد شما فاش خواهد نوع الیه ای ای

 شد.

 میزان افزایش قد را بررسی کنید 

این نکته یکی دیگر از موارد مهم در زمان خرید می باشد. همانطور که پیشتر هم توضیح 

داده شد، نوع الیه ای ژل های افزایش قد به گونه ای طراحی شده اند که هر الیه حدود یک 

 سانتی متر می باشد.

 د.بنابراین قادر خواهید بود تعداد الیه ها را به میزان دلخواه افزایش یا کاهش دهی

 خرید پد افزایش قد

 ابتدا مشخص کنید که کدام مدل آن برای شما مناسب تر  قد افزایش پد در هنگام خرید

 می باشد.

  اگر می خواهید کفش خود را در مکانی درآورید، توصیه می کنیم از نوع پوشیدنی

 آن استفاده نمایید.

  نمی شود.این مدل را می توان زیر جوراب به پا کرد و کسی متوجه وجود آن 

  از طرف دیگر اگر قصد دارید میزان افزایش قد خود را تنظیم کنید بهتر است از

 مدل های الیه ای پدها استفاده نمایید.

  در زمان خریدهای اینترنتی می توانید پرسش های مربوطه را از پشتیبان سایت

 د.پرسیده یا از طریق خواندن نظرات سایر کاربران پاسخ خود را دریافت نمایی

 قیمت پد افزایش قد

 به عوامل مختلفی بستگی دارد. قد افزایش پد قیمت 

 .طبی بودن آن می تواند یکی از فاکتورهای موثر بر قیمت پد باشد 

 .جنس و مدل ژل افزایش قد از دیگر المان های تاثیرگذار بر قیمت آن می باشند 
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 نیز توجه نمایید. قد افزایش پد در زمان خرید به اصل یا تقلبی بودن 

 .مدل های تقلبی معموال بسیار ارزان تر از مدل های اصل آن هستند 

 .برای خرید نوع اصل پد باید به سایت ها و مراکز معتبر مراجعه کنید 

  استفاده از ژل های فیک می تواند در طوالنی مدت به ستون فقرات شما آسیب وارد

 کند.

 روش نگهداری از پد افزایش قد

  از ژل های افزایش قد نکته خاصی نداشته و کافی است چند مورد ابتدایی نگهداری

 را رعایت نمایید.

  بهتر است پس از هر بار استفاده، آن را از کفش خارج کرده و در فضای آزاد قرار

 دهید.

 .از گذاشتن این پدها روی وسایل گرمایشی مانند بخاری یا شوفاژ خودداری نمایید 

 ل شدن پد و چسبیدن الیه ها به یکدیگر شود.گرما می تواند باعث ش 

 جمع بندی خرید اینترنتی پد افزایش قد

  امروزه با توجه به اینکه اکثر افراد دوست دارند قدی بلند داشته باشند، استفاده از

 پدهای افزایش قد طرفداران زیادی پیدا کرده است.

 ید و عرضه می شوند.این ژل ها در مدل های مختلفی مانند جورابی و الیه ای تول 

  با توجه به موقعیتی که قصد رفتن دارید می توانید مناسب ترین مدل آن را خریداری

 کنید.

  نوع الیه ای پدها این امکان را به شما می دهند که بتوانید میزان بلندی قد خود را

 تنظیم نمایید.

  هر الیه حدود یک سانتی متر بوده و افزودن یا کاستن آن می تواند بر بلندی قامت

 شما تاثیرگذار باشد.


