
اکسسوری مو در واقع شامل تمامی ابزار ها و لوازمی می شود که از آن ها برای افزایش زیبایی، حالت دهی و ایجاد استایل 

 .مناسب برای موها استفاده می شود

امروزه اکسسوری های مو بسیار گسترده شده اند و لوازم بسیار زیادی برای حالت دهی و استایل دهی به موها در این دسته  

ی قرار می گیرندبند . 

 

ع اکسسوری مو انوا  

یکی از مهم ترین معیار های زیبایی زنان قطعا داشتن موها جذاب، آراسته و خوش استایل است. به همین دلیل بیشتر خانم ها  

 اهمیت بسیار زیادی به

موهای خود قائل می شوند زیرا می دانند در زیبایی ظاهری آن ها تاثیرات فوق العاده ای دارد و باعث جلب توجه سایرین  

ی شود. یکی از روش هایی که م  

 .می توان زیبایی و آراستگی موها را دو چندان کرد، استفاده از اکسسوری می باشد

، دستمال سر، تاج سر،   به طور کلی اکسسوری های مو شامل لوازمی از قبیل، کلیپس مو، گیره مو، گل سر، کش مو،تل مو

 .سنجاق مو، هدبند، کاله و ... می شود
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اکسسوری ها به شمار می روند این موارد از جمله رایج ترین و پرکاربرد ترین . 

امروزه استفاده از اکسسوری مو فارغ از هر سن و سالی در بین خانم ها بسیار رایج شده است. مدل های بسیار متنوعی از 

 اکسسوری های مو 

ر  متناسب با هر سن و سالی تولید می شود. به عنوان مثال مدل های فانتزی بسیار زیادی در سایت موجود است که بیشت

 برای دختر خانم های کم سن

و سال مناسب بوده و می توانند جذابیت، زیبایی و آراستگی آن ها را چندین برابر کند. چنانچه قصد خرید اکسسوری دارید،  

 سایت هیس تنوع 

 .بسیار باالیی در این زمینه دارد و محصوالت درجه یک با قیمت های مناسب به مشتریان خود ارائه می دهد

 کلیپس مو 

یکی از رایج ترین و محبوب ترین لوازم خانم ها که به طور روزمره از آن استفاده می کنند، کلیپس مو می باشد. کلیپس مو  

 در واقع یک نوع گیره است که

عمدتا از جنس پالستیک یا فلز ساخته می شود. کلیپس مو یک دهنه مانند شانه دارد که می تواند به خوبی در بین بافت موها  

کندنفوذ  . 

 .همچنین یک فنر قوی در بین گیره های کلیپس تعبیه می شود که نیروی کافی جهت نگهداری موها را ایجاد می کند

 .با فشردن گیره کلیپس، دهانه آن باز می شود و می توان موها را به راحتی در بین آن قرار داد



 

بهترین وسیله برای بستن و نگه داشتن موها، به خصوص برای خانم هایی که موی بلندی دارند کلیپس است. لوازم متعددی 

 برای بستن موی بلند 

توان موها را به با استفاده از کلیپس می  وجود دارند اما هیچ یک از آن ها همچون کلیپس در بین خانم ها محبوب نیست. 

 .شیوه های مختلفی بست

در واقع این وسیله کاربردی عالوه بر این که موها را به خوبی در جای خود نگه میدارد، آراستگی و زیبایی خاصی نیز  

 .ایجاد می کند

استاگر جزو خانم هایی هستید که موهای بلند و پر حجمی دارید، بهترین انتخاب برای شما کلیپس های سایز بزرگ  . 

هر چه سایز دهنه آن بزرگ تر و عریض تر باشد، قدرت نگهدارندگی بیشتری نیز خواهد داشت. مدل های بسیار متنوعی 

 از انواع کلیپس مو در

 .سایت هیس موجود است که در نظر سایز، طرح و رنگ از یکدیگر متفاوتند

 اکسسوری



 انواع کلیپس مو 

ی مو، تنوع محصول در این زمینه بسیار زیاد است و مدل های زیادی در به واسطه محبوبیت بسیار زیادی این اکسسور

 طرح ها و رنگ ها مختلف

 .به فروش میرسد که هر یک برای مناسبت یا استفاده خاصی می باشند

 کلیپس مو پالستیکی •

کلیپس ها در بین خانم ها، مدل های پالستیکی می باشد. کلیپس های پالستیکی بسیار سبک وزن هستند   پرفروش ترین نوع 

 و به همین دلیل

مقرون به صرفه و ارزان   سنگینی زیادی بر روی موهای وارد نمی کند. همچنین مدل های پالستیکی از نظر قیمت بسیار

 .هستند

طرح و رنگبندی های متنوعی از مدل های پالستیکی در سایت موجود است که در صورت نیاز می توانید از بین آن ها  

 .انتخاب کنید

عموما خانم ها کلیپس های پالستیکی را برای استفاده های روزمره خود میخرند و برای مناسبت های رسمی مانند مهمانی 

ستفاده نمی کنندها ا . 

 .تنها ایراد مدل های پالستیکی این است که در صورت ضربه دیدن سریعا می شکنند

 کلیپس مو با جنس  نشکن 

مقاومت بدنه بسیار قوی می باشندیکی دیگر از انواع مدل های کلیپس مو، مدل های نشکن می باشند که از نظر جنس و  . 

کلیپس های پالستیکی معموال پس از مدتی استفاده ضعیف می شوند و در اثر ضربه دچار شکستگی می شوند. در واقع یکی  

 از رایج ترین مشکالت خانم ها، 

ار مقاوم هستند و شکستن کلیپس است. مدل های نشکن تا حدودی شبیه مدل های پالستیکی می باشند اما از لحاظ بدنه بسی  

در برابر فشار و ضربه تحمل باالیی دارند. به همین دلیل خرید این مدل ها برای خانم هایی که به طور مکرر کلیپسشان را 

 .میشکنند بسیار مناسب است

 .کلیپس نشکن طول عمر باالیی دارد و تا سال ها قابل استفاده است

 کلیپس های فلزی 

ی می باشد. کلیپس های فلزی عموما در دو رنگ نقره ای و طالیی تولید می شوند و بیشتر  نوع دیگر کلیپس، مدل های فلز 

 طرح های موجود 

از آن ها برای مناسبت های رسمی و مهمانی ها مناسب هستند. رنگ کلیپس های فلزی ثابت است و در طول زمان تغییر  

 .نمی کند
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مچون مدل های نشکن، در برابر ضربه آسیب نمی بینندکلیپس های فلزی جنس بسیار بادوام و مقاومی دارند و ه . 

معموال وزن آن ها به دلیل فلز بودن جنسشان کمی سنگین تر از مدل های پالستیکی است و برای استفاده های طوالنی مدت  

 .چندان راحت نیستند

 .همچنین این کلیپس ها قیمت گرانتری به نسبت سایر مدل ها دارند

 کلیپس های پارچه ای

کی دیگر از انواع اکسسوری های مو، کلیپس های پارچه ای می باشد که در واقع همان کلیپس پالستیکی بوده اما با پارچه ی

 های طرح دار و

 .رنگی تزیین می شوند و ظاهر جذاب تری به کلیپس می دهند. مدل های پارچه معموال ظاهر نسبتا رسمی دارند

رچه ای وجود دارد که در بین آن ها طرح های فانتزی نیز موجود استالبته مدل های متنوعی از کلیپس های پا . 

 .این مدل از کلیپس ها نیز همچون مدل های پالستیکی وزن سبکی دارند اما در برابر فشار و ضربه ممکن است آسیب ببینند

 کلیپس های نگین دار 

از کلیپس ها در بین خانم ها محبوبیت زیادی دارد   کلیپس های نگین دار نوع دیگری از کلیپس ها به شمار می روند. این مدل

 و کامال 

برای استایل های رسمی کاربرد دارد. در این مدل از کلیپس ها چندین نگین بر روی گیره آن تعبیه می شود که ظاهر فوق 

 .العاده جذاب و دوست داشتنی به آن می دهد

لید می شوند و در رنج های قیمتی متفاوتی موجود هستندکلیپس های نگین دار در دو نوع مختلف پالستیکی و فلزی تو . 

 .مدل هایی که از جنس پالستیک ساخته شده اند از نظر قیمتی ارزان تر از مدل های فلزی می باشند

البته باید توجه داشته باشید که مدل های پالستیکی طول عمر پایینی دارند و سریع تر آسیب می بینند. کلیپس نگین دار را می 

 توانید در 

زمان رفتن به مهمانی ها استفاده کنید و با استفاده از آن موهایتان را به شکل جذاب ببندید. کلیپس نگین دار ظاهر بسیار  

 شیکی دارد و

ستایل دهی های رسمی و مجلسی بسیار مناسب هستندبرای ا . 



 

 مزیت های خرید کلیپس مو 

 .کلیپس پر فروش ترین اکسسوری مو است که دلیل آن مزیت های بسیار خوبش می باشد

ان زیادی دارد. موارد زیر از جمله مهم ترین مزیت ها کلیپس به خرید و استفاده از این اکسسوری در بین خانم ها طرفدار

 .شمار می روند

 راحتی استفاده از آن  •

مهم ترین مزیت استفاده از کلیپس مو، راحتی و ساده بودن نحوه استفاده از آن می باشد. برای بستن موها با کلیپس نیاز به  

 هیچ مهارت و توانایی 

توان در چند ثانیه موها را به خوبی بست خاصی نیست و تنها با کمی دقت می . 

برای این کار کافیست گیره کلیپس را فشار دهید تا دهانه آن باز شود، سپس آن را در بین بافت موهایتان قرار دهید تا با 

 .ایجاد فشار، موها را در جای خود ثابت نگه دارد

 فشار مناسب در نگهداری موها  •



چنین قدر نگهدارندگی، تنوع باالیی دارد. یکی از مزیت های کلیپس این است که فشار  کلیپس ها از نظر بزرگی دهنه و هم

 بسیار خوبی به

 موها وارد می کند و مانع از باز شدن یا پخش شدن آن ها می شود. اگر کلیپس به خوبی در بین مو ها قرار گیرد،

. باز بودن موها به خصوص در حین انجام کار می امکان باز شدنش وجود ندارد مگر این که خودتان گیره آن را باز کنید

 .تواند سبب اذیت شخص شود

 .در چنین شرایطی کلیپس مو بهترین وسیله برای بستن موها است

 طرح و رنگبندی های بسیار متنوع 

وانیدمزیت دیگر کلیپس، تنوع بسیار باالی آن در طرح و رنگبندی های مختلف می باشد. با کمی جست و جو در سایت می ت  

  طرح های فانتزی یا رسمی بسیار زیادی را مشاهده کنید. مزیت تنوع باالی این محصول این است که می توان با استایل ها

 .و تیپ های مختلف ست کرد

 .همچنین شما می توانید با توجه به رنگ موی خودتان و همچنین استایل موهایتان، کلیپس مناسبی خریداری کنید

 



 قیمت ارزان و مقرون به صرفه  •

مزیت قابل توجه دیگر کلیپس، قیمت ارزان آن نسبت به دیگر اکسسوری ها می باشد. به طور کلی قیمت کلیپس ها بسیار  

باالیی دارند ارزان هستند و به همین دلیل خانم ها قدرت خرید . 

 سایز بندی های مختلف  •

کلیپس در سایز ها و ابعاد مختلفی تولید می شود و از این لحاظ تنوع بسیار خوبی دارد. سایز کلیپس با توجه به حجم و بلندی  

 .موهای هر شخص تعیین می شود

 .هر چقدر موها پرپشت تر و بلندتر باشد، باید از کلیپس های سایز بزرگتر استفاده شود

از کلیپس های کوچک نیز کفایت می کند و می تواند آن ها را به خوبی جای خود  برای موهای کم حجم و کوتاه، استفاده

 .فیکس کند

   گیره مو

می باشد. گیره   اکسسوری های مو انواع مختلفی دارند که یکی دیگر از پرفروش ترین و کاربردی ترین انواع آن، گیره مو

 نیز یکی از ابزار های بستن موها

می باشد که کارایی بسیار راحت و خوبی دارد. معموال از گیره در آرایشگاه های زنانه استفاده بسیار زیادی می شود و جزو  

 پرکاربرد ترین 

ه موها استفاده زیادی می کنندلوازم آرایشگران محسوب می شود. آرایشگران از گیره مو برای استایل دهی ب . 

 .جنس گیره ها نیز همچون کلیپس بسیار متنوع است و در انواع مختلف پالستیکی، نشکن، فلزی موجود می باشند

مدل های پالستیکی معموال قیمت بسیار ارزان و مقرون به صرفه ای دارند اما تنها مشکل آنها این است که به راحتی در اثر  

شکنندفشار یا ضربه می  . 

 .مدل های فلزی گیره مو بسیار مقاوم هستند و به نسبت سایر جنس ها پرفروش تر می باشند

گیره مو مدل های مختلفی دارد که از نظر نحوه کارایی با یکدیگر متفاوت اند. از رایج ترین مدل های گیره می توان به گیره  

 تق تقی، 

ی هیس در زمینه فروش عمده گیره تق تقی، ساده، فانتزی، رسمی و ...  گیره سر انبری و ... اشاره کرد. فروشگاه اینترنت

 .فعالیت گسترده ای دارد

 .چنانچه تمایل به خرید گیره مو دارید می توانید در دسته بندی اکسسوری های مو، مدل های متنوعی از گیره را مشاهده کنید
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 کاربرد گیره مو 

مو در سایت موجود است. کاربرد اصلی گیره های مو عمدتا در جمع کردن و   مدل های بسیار متنوعی از این اکسسوری

 .نگهداشتن موها می باشد

سر خود نصب کنید برای این کار کافیست موها را در الی گیره قرار دهید و آن را به قسمت مناسبی از . 

 .با استفاده از این اکسسوری می توانید استایل های مختلفی در موهایتان ایجاد کنید

حالت دهی موها با گیره به خصوص برای موهای بلند بسیار راحت است و استایل های مختلف را می توانید با استفاده از آن  

 .ایجاد کنید

بت به گذشته دارد و از آن برای اکستنشن مو نیز استفاده می کنندامروزه گیره کاربرد های بسیار بیشتری نس . 

با کمی جست و جو در اینترنت می توانید آموزش اکستنشن مو با گیره را به راحتی یاد بگیرید و خودتان با استفاده از گیره،  

 .اکستنشن مو نصب کنید



گیره اشاره کرد. امروزه استفاده از پروتز مو در بین  از دیگر کاربرد های این اکسسوری، می توان به نصب پروتز مو با 

 افراد با موهای

 .تاس یا کم پشت بسیار رایج شده است. با استفاده از گیره می توان پروتز مو را به خوبی در جای خود فیکس کرد

 اکسسوری 

د. مدل های مرواریدی،از گیره می توانید برای استایل دهی به موها در مهمانی ها و مراسمات رسمی استفاده کنی  

منجوقی و کالسیک گیره برای مراسمات بسیار کاربردی هستند و با استفاده از آن ها می توان استایل موی زنانه جذاب ایجاد 

 .کرد

 .همچنین مدل های فانتزی با طرح های زیادی در سایت موجود است که عموما برای دختر خانم های نوجوان مناسب هستند

 کش مو چیست ؟ 

کش مو از پر استفاده ترین اکسسوری های مو در بین خانم ها می باشد. تقریبا هر خانمی در بین اکسسوری های خود حداقل  

 .برای بستن موهایش دارد یک کش مو

 .این اکسسوری مو تنوع بسیار باالیی در رنگبندی دارد. لذا ست کردن آن با هر تیپ و استایلی کار بسیار راحتی است

قیمت کش مو بسیار ارزان است و قدرت خرید افراد برای آن بسیار باال است. معموال خانم ها چندین کش مو در بین  

ارنداکسسوری های خود د . 

مدل های متعددی از کش مو در بازار موجود است که از چندین نظر با یکدیگر تفاوت دارند. محبوب ترین مدل کش مو،  

 .مدل اسکرانچی می باشد

کش مو اسکرانچی دارای یک الیه پارچه دور کش است که از آسیب دیدن موهای سر جلوگیری می کند. این نوع کش به 

 نسبت سایر مدل های

به شدت پرفروش است و کارایی بیشتری دارد. سایت هیس در زمینه فروش کش مو بسیار فعال است و انواع کش ها  دیگر 

 .را با قیمت بسیار مناسب به مشتریان ارائه می دهد

 اکسسوری

 کاربرد های کش مو  

ها به شیوه دمب اسبی به طور کلی عمومی ترین کاربرد کش مو برای بستن مو ها به صورت دمب اسبی می باشد. بستن مو  

در بین خانم ها بسیار رایج است زیرا بستن آن بسیار راحت و ساده است. همچنین بستن موهای سر با این شیوه باعث می  

 شود

که موها به طور کامل از جلوی صورت جمع شوند. به همین دلیل در حین کار کردن و انجام فعالیت، موهای سر تمرکز  

 .شخص را بهم نمی ریزد
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ا استفاده از این اکسسوری می توان مدل ها و استایل های مختلفی به موها داد. اگر به استایل های کالسیک عالقه مند  ب

 .هستید، می توانید با استفاده از کش مدل های متعددی را امتحان کنید

 راهنمای خرید کش مو

کش مو جزو کاربردی ترین لوازم خانم ها به شمار می رود. در واقع یکی از ضروری ترین لوازمی که خانم ها به طور 

 روزمره از آن استفاده می کنند، 

 کش مو می باشد. طرح ها، رنگبندی ها و مدل های به شدت متنوعی از انواع کش مو در بازار موجود است که بهتر است 

عات جامعی در مورد نحوه خرید کش مو داشته باشید. بسیاری از خانم ها به دلیل خرید کش موی قبل از خرید آن اطال

 نامناسب باعث آسیب رسیدن

به موهایشان می شوند. لذا بهتر است در خرید این اکسسوری سهل انگاری نکنید و مدل مناسب با نوع موی سر خودتان  

 .انتخاب کنید

 

 نوع کش مو  •



از آنجایی که کش مو از پر استفاده ترین لوازم اکسسوری مو به شمار می رود، رقابت شرکت های تولیدی نیز در این زمینه  

 باال است و 

ین نوع و جنس کش مو برای بستن موها، کش قیطانی می  هر روزه انواع مختلفی از کش مو به بازار عرضه می شوند. بهتر

 .باشد

 .این نوع کش برای بستن موها بلند بسیار مناسب است و مزیت های متعددی دارد

از جمله مزیت های این نوع کش مو می توان به حالت کشسانی مناسب آن اشاره کرد. کش مو های ضعیف نمی توانند  

 موهای بلند و 

گه دارند. از طرفی کش مو های قوی و سفت نیز به موهای شخص آسیب می رساند و موجب ضعیف پرپشت را به خوبی ن

 .شدن آن ها می شود

 .کش موی قیطانی کشش استانداردی دارد و به مرور زمان نیز حالت کشسانی خود را از دست نمی دهد

 طول کش  •

سانتی متر است. در صورتی که طول کش بیشتر از این باشد مجبور   20طول مناسب کش برای بستن موها به طور میانگین 

 خواهید شد

 .برای بستن مناسب موهایتان، کش را چندین بار به دور موهایتان بپیچید

 جنس الیه بیرون •

ندارد و در حین بستن یا باز کردن آن، موها  بهتر است جنس الیه بیرونی کش از نوع ساتن باشد زیرا اصال اصطکاک

 .آسیب نمی بینند

 آیا استفاده از کلیپس و کش مو موجب ریزش موها می شود؟

یکی از متداول ترین سواالت حول محور لوازم و اکسسوری های مو این است که آیا در ضعیف شدن موها و ریزش آن ها 

 .تاثیر دارند یا خیر

است. باید توجه داشته باشید که موها نباید خیلی سفت و محکم با کلیپس یا کش مو بسته شوند پاسخ این سوال قطعا مثبت . 

 .انجام این کار در طوالنی مدت قطعا موجب ضعیف شدن پیاز موها خواهد شد

 جمع بندی 

لیت گسترده  فروشگاه اینترنتی هیس در زمینه پخش عمده گیره مو، کلیپس، کش مو، تاج سر و به طور کلی اکسسوری فعا

 .ای دارد

در صورتی که قصد خرید اینترنتی گل سر، کلیپس، انواع کش مو و ... دارید، سایت هیس تنوع باالیی از انواع اکسسوری 

 .با قیمت مناسب دارد

 .چنانچه تمایل به خرید عمده اکسسوری دارید، می توانید با بخش پشتیبانی تماس بگیرید



 


