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 توربانراهنمای خرید 

بی حجاب شرکت  توربان برای کسانی که نمی خواهند در مجالس و مهمانی های مختلف، كم حجاب یا 

کنند، پوششی بسیار مناسب است. استفاده از این پوشش در سال های اخیر بسیار رواج پیدا کرده و  

 .در بین خانم ها پرطرفدار شده است

 ؟توربان چیست ؟ چه کاربردی دارد 

توربان نوعی کاله یا روپوش سر است، که مورد استفاده بسیاری از خانم ها قرار می گیرد. استفاده از  

این نوع پوشش ها که اخیرًا در صنعت مد و پوشاک رایج شده است، طرفداران زیادی را در بین خانم  

 .و رنگ های بسیار شیک و زیبا عرضه می شود  ها به خود جلب کرده است. این پوشش در طرح ها

جالب است بدانید که این نوع پوشش از کشورهای آفریقایی رایج شد و رفته رفته در تمام نقاط دنیا  

مورد استفاده قرار گرفته است. توربان برای افرادی که به آرایشگر دسترسی ندارند و یا می خواهند  

ت موقت بپوشانند بسیار مناسب است. بعضی افراد برای  موهای خود را مرتب کرده و یا به صور

پوشاندن کچلی سر خود نیز از این پوشش استفاده می کنند. حتی برای پوشش موقت بعد از حمام نیز  

 .این پوشش گزینه خوبی به شمار می رود 

 ه بهترین زمان های استفاد

شده اند، که می توانند در تمام فصول  این کاله ها از جنس و رنگ های مختلفی، تولید و به بازار عرضه 

سال مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله نکات الزم برای خرید توربان را مرور خواهیم کرد و اگر به  

 .دنبال یک پوشش مناسب و زیبا هستید، پیشنهاد می کنیم این مقاله را تا انتها بخوانید
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 ؟م در خرید توربان زنانه چه مواردی را رعایت کنی

امروزه توربان های متنوعی در بازار وجود دارد که ممکن است در نگاه اول مناسب به نظر برسند، اما  

باید از زوایای دیگر نیز مورد توجه قرار گیرند. براي خريد يك توربان با كيفيت و خوب، شما باید نکاتی 

 :را برای خرید آن بدانید که برخی از آنها عبارتند از

ای که در هنگام خرید توربان باید به آن توجه شود پارچه به کار رفته در این پوشش  مهمترین نکته

است. پارچه به کار رفته ، باید متناسب با فصلی که قرار است از آن استفاده کنید، انتخاب شود. همین  

د در  امر باعث می شود تا شما مناسب ترین پارچه را انتخاب کنید. به همین دلیل، اگر تصمیم داری

فصل گرم از توربان استفاده کنید، بهتر است جنس نخی بخرید; زیرا پارچه ی استفاده شده در آن،  

باعث تعریق و اذیت شدن شما نمی شود. همچنین اگر می خواهید از این کاله برای استفاده در فصل  

 .سرما استفاده کنید، باید یک مدل بافته شده بخرید که بتواند شما را گرم كند

ما به وجود کش در بخش پشتی این پوشش توجه کنید ، زیرا عدم وجود آن باعث می شود که به  حت

خوبی روی سر قرار نگرفته و نشود. همچنین بسته به بلندی یا کوتاهی موهای خود، سایز مناسب 

 .انتخاب کنید. موهای بلند باید سایز بزرگتری داشته باشد تا به راحتی درون آن قرار بگیرد

 نمهم و ضروری در خرید توربا نکات

سعي كنيد رنگ بندی توربان مورد نظر متناسب با رنگ چشم ها و پوستتان باشد، پس رنگی را انتخاب 

کنید که جذابیت و زیبایی شما را دو چندان کند. همچنین اگر برای اولین بار است که تصمیم به خرید  

ه کنید و بعدًا در صورت تمایل، مدل هایی با طرح  کاله دارید، بهتر است از مدلی با طرح ساده استفاد

 .شیک و فانتزی تهیه کنید

مورد دیگری که هنگام خرید توربان بايد مورد توجه قرار بگيرد، رنگ و طرح توربان است. شما می  

توانید به دلخواه خود، هر رنگ و طرحی را انتخاب کنید. اما اگر پیشنهاد ما را می خواهید، بهتر است  

 .اله هایی متناسب با لباس مهمانی خود استفاده کنید و آن را با لباس خود ست کنیداز ک 
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در حال حاضر توربان ها در رنگ ها و طرح های متنوعی در بازار موجود است، که قیمت آنها چندان  

،  زیاد نیست و می توانید هرکدام را با هزینه کم خریداری کنید. تنها چیزی که باید به خاطر بسپارید

 .پارچه و طرح به کار رفته در پوشش است که در هزینه خرید آن تأثیرگذار است

نوعروس ها و خانم هایی که می خواهند عقد کنند هم می توانند از این پوشش شیک و زیبا در مراسم  

 .های خود استفاده کرده و زیبایی پوشش خود را دوچندان کنند

در طرح ها و رنگ های متنوع، در لیست زیر موجود است.  انواع جدید توربان مجلسی و اسپرت زنانه 

و جنس نخی یا پلی استری، می توانید از بین محصوالت پرفروش زیر، بهترین    با توجه به سلیقه 

 .توربان را انتخاب و تهیه نمایید

 مشاهده محصوالت پیشنهادی
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