
هر فصلی که از راه ميرسه شرايط خاص خودشو داره. در شروع هر فصل جديد بايد يکسری وسايل رو همراه خودت 
آفتابی   هميشه داشته باشی و يکسری ديگه از وسال رو ديگه بايد جمع کنی و بزاری کنار. مثال تو فصل تابستون عينک

تاب شديدش اذيتت نکنه، در پاييز و زمستان هم يکسری يکی از وسايلی اصلی که بايد همراه خودت داشته باشی تا آف
يا سرمای زمستون اذيت نشی يا خدايی نکرده سرما نخوری  وسايل هستند که بايد همراه خودت داشته باشی که زير بارون

 .جدا از اينکه اين وسايل برای آپديت تيپ و استايل شما مناسب هست و بايد جزو ضروری های خودت قرارش بدی
تا از واجب ترينشون اشاره ميکنيم 6م سراغ وسايلی که توی اين فصل خيلی ضروری هستن که ما در اين مقاله به بري  : 

 شال گردن :1

 
يش خودتون خيال کنيد که توی فصل پاييز اصال نيازی نباشه اما پيشنهاد ما به شما اينه که اگر ميخوايد توی اين  شايد پ

 .شرايط سخت در بيماری های ويروسی و سرما خوردگی نشيد حتما از شالگردن استفاده کنيد
قط کمی باقت متوسط داشته باشه که توی اين فصل اصال نياز نيست که از شال گردن های زخيم و کلفت استفاده کنيد ف

گردن و صورت شما رو گرم نگهداره کافيه. خوبيش اينه که برای استايل جذاب و خاص تر شما اين مورد خيلی ميتونه  
 .کمک کنه و ديگه خيالت راحته که درگير بيماری های آنفوالنزا و … هم نميشی

 

 کاله بافتنی :2



 
بيشتر به درد اواخر پاييز و زمستون ميخوره اما بازم شما هر  و کاله و دستکش بچگانه کاله و کاله و دستکش زنانه

 . زمانی که احساس کنيد هوا سرد شده و داريد اذيت ميشيد ميتونيد از کاله بافتنی استفاده کنيد
و   اگر خواستيد برای خريد کاله اقدام کنيد حتما به اين مورد دقت کنيد که نه بافت خيلی نزک و نه خيلی کلفتی داشته باشه

سعی کنيد رنگ هايی رو انتخاب کنيد که بتونيد با تيپ و استايل خودتون ست کنيد. اگر جزو کسانی هستيد که سيسون های 
شما به سرما حساس هست ختما هنگام خريد از مدل هايی استفاده کنيد برای خريد که روی پيشانی و گوش های شما رو هم 

اشيدبپوشانه تا از باد هايی پاييزی در امان ب . 

 

 دستکش  :3



 
هست، در  يکی ديگه از وسايلی که بايد حتما همراه خودتون داشته باشيد در فصل پاييز دستکش و کاله و دستکش مردانه

ند فصل های سرما باعث ميشه که دست های شما دچار خشکی و پوست پوست شدن بشه که دست ميتونه از اين فراي
 جلوگيری + اينکه دست های شما رو گرم نگه ميداره

به دليل گردش خون در اندام های دست زمانی که دستان شما و کف دست شما گرم باشد کل اندام های شما نيز گرم ميشود، 
دبه همين دليل شما ميتونيد از دستکش های بافتنی برای استفادهع کنيد تا در مواقع مختلف از اون استفاده کني  . 

 

 چتر :4



 
هوای به اصطالح ديوانه پاييز اصال قابل پيش بينی نيست بعضی وقت ها بارونی،بعضی وقت ها آفتابی هست به همين 
همراه خودتون داشته باشيد تا يهو هوای بارونی اين فصل شما رو غافلگير  دليل ما پيشنهاد ميکنيم حتما هميشه يک چتر

 .نکنه
مدلی رو انتخاب کنيد که محکم در فصل پاييز هم بارون هم باد های شديدی داريم پس هواستون باشه که هنگام خريد چتر 

 . و قوی باشه در مقابل باد های پاييزی خم يا خراب نشه
يه نکته ديگه اينکه سعی کنيد با توجه به مد امروز از چتر های رنگ شاد و فانتزی استفاده کنيد تا کمی چشمگير تر به 

 .نظر برسيد

 

 کرم مرطوب کننده :5



 
حاال که داريم درباره وسايل مورد نياز پاييز صحبت می کنيم پيشنهاد می کنم که هميشه يک کرم مرطوب کننده همراه 

پوست به دليل سرما زياد به سراغ افراد مياد خودتون باشيد چون در فصل پاييز و زمستون خشکی . 
در فصل پاييز چون هوا خيلی سرد و خشک هست پوست دچار خشکی و پوست پوست يا ترک ميشه، به همين دليل داشتن  
يک کرم مرطوب کننده يا ژل های آبرسان در کيف وسايل شخصی خودتون ميتونه در مواقعی که احساس خوشکی بهتون 

ه بشه و از ترک های پوست جلوگيری کنيددست داد استفاد . 

 

 بالم لب :6



 
در آيتم باال داشتيم درباره خشکب پوست و … صحبت ميکريم پس االن ميدونيد که يه بالم لب ميتونه خيلی برای شما توی 

 .اين فصل ضروری باشه تا از خشکی پوست لب و ترک خوردن اون جلوگيری کنه
ز مابقی نواحی بدن نازک تر هست به همين دليل سرما و خشکی اين فصل ميتونه تاثير بيشتری روی لب ها پوست لب ا

 . داشته باشه پس بهتون پيشنهاد ميکنم حتما داخل کيف خودتون يک بالم لب تيوپی يا استيکری های فانتزی داشته باشيد

 

 : نکات پايانی

تمام توضيحات باال رو داديم تا بدونيد که در فصل پاييز بايد انتظار هر نوع آب و هوايی رو داشته باشيد : 
ه داشتن وسايل ضروری مثل چتر،دستکش،کال و شالگردی باعث ميشه که هيچ  بارونی،آفتابی،سرد و خشک و… پس همرا

 .وقت غافلگير نشده
موارد ديگه ای هم مثل کرم های مرطوب کنند و بالم لب ها در اين فصل چون هوای خشکی و سردی در پيش داريم جزو  

 . ضروری های شما خواهند بود
ماه رو به خوشی و بدونه سرما خوردگی و … بگذرونيد   3ه تا بتونيد اين اميد وارم اين مقاله بهتون کمک زيادی کرده باش

خريداری  تمامی موارد باال رو که گفتيم محصوالتشو با بهترين کيفيت و قيمت های تضمين شده ميتونيد از فروشگاه هيس
 کنيد 

 


