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بهترین مدل مو برای جشن عروسی

راهنمای انتخاب مدل مو برای جشن عروسی با نمونه عکس
بهترین مدل مو برای جشن عروسی کدام مدل است؟ اگر شما هم دوست دارید در جشن ها و مجالس مختلف
به خصوص در جشن عروسی بدرخشید و در میان مهمانان به دلیل زیبایی انگشت نشان شوید ،ادامه این مقاله از
وب سایت بیاتو عروسی را از دست ندهید.
مدل مو برای بسیاری از خانم های جوان حائز اهمیت است و می خواهند همیشه بهترین مدل مو را داشته باشند!
اما معیار های انتخاب بهترین مدل مو ،آن هم برای جشن های مختلف مانند جشن عروسی چیست و چطور باید
یک مدل موی مناسب و زیبا را انتخاب کرد؟

مدل موی مناسب برای هر فرد
مدل مو مناسب برای هر فرد با فرد دیگر متفاوت است .به عنوان مثال مدل مویی که یک فرد با موهای صاف
دارد ،برای کسی که موهایی فر دارد مناسب نیست .این مسئله در مورد همه ی افراد صدق می کند! با علم بر این
موضوع ،اولین چیزی که باید توجه شما را به خود جلب کند ،جنس موهای شماست.
سه جنس مو میان افراد عام جامعه وجود دارد که به شرح زیر می باشند!


موهای صاف



موهای موج دار و سخت



موهای فر دار و مجعد

بهتر است اول از همه ،جنس موهایتان را بشناسید و سپس به دنبال مدلی مناسب باشید! چرا که قاعدتاً اگر شما
یک مدل موی مناسب برای موهای صاف را روی موهای معجد و فر دار امتحان کنید ،قطعا کمی بعد ،آن مدل
مو از بین خواهد رفت یا حالتی نامناسب به خود خواهد گرفت.

مدل موی مناسب برای هر فرد

انواع مدل مو برای جشن عروسی

اکنون که جنس موهایتان را شناخته اید و می خواهید با توجه به جنس موها ،مدل موی مناسب برای جشن
عروسی را انتخاب کنید ،ما به شما چندین نمونه مدل مو را معرفی خواهیم کرد.

بهتر است قبل از معرفی مدل موها به شما بگوییم که اگر موهای سخت و موج دار دارید ،شخص خوش شانسی
هستید! چرا که می توانید انواع مدل مو را روی آنها پیاده سازی کنید و برای ساعت های طوالنی ،این مدل مو
بدون هیچگونه زحمتی روی موهایتان باقی خواهد ماند.

شینیون مو
شینیون مو حالتی است که در آن موهای خود را به پشت با چند سنجاق جمع می کنید .شینیون مو سالیان
سال است که در بین خانم ها محبوبیت یافته و همچنان از آن برای جشن های مختلف استفاده می کنند.

اگر می خواهید زیاد به خود برسید ،به طوری که توجه همه را جلب کنید ،پیشنهاد می کنیم حتما از یک مدل
شینیون زیبا و متناسب با فرم صورت تان کمک بگیرید .خوب است بدانید که شینیون مو باید با توجه به فرم
صورت انتخاب شود! پس اگر فرم صورتِ کوچک و ریزی دارید ،پیشنهاد می کنیم از شینیون های کشیده برای
موهایتان استفاده کنید و اگر صورت کشیده ای دارید ،پیشنهاد ما به شما انجام کاری برعکس برای کسانی است
که صورت های ریزی دارند.
اگر می خواهید آرایش سنگینی داشته باشید ،بهتر است از تارهای مو چیزی روی صورت تان باقی نماند و همینطور
یک شینیون ساده کار کنید تا به خوبی چهره تان نمایان شود.
مناسب ترین مدل شینیون مو  ،2019شینیون حرارتی می باشد که می توانید آن را به صورت های مختلف
با تاج یا گل تزیین کنید! این مدل شینیون برای موهای بلند مناسب است.

مدل شینیون مو

بافت مو
انواع مختلفی از بافت مو وجود دارد که شما می توانید از آنها استفاده کنید .برخی از بهترین ها و مناسب ترین
های انواع بافت مو مناسب برای مهمانی و مراسم عروسی را در زیر به شما معرفی خواهیم کرد!

 .1مدل موی بافت آبشاری
 .2مدل موی بافت تیغ ماهی
 .3مدل موی بافت مو تاجی
 .4مدل موی بافت فرانسوی
 .5مدل موی بافت آلمانی
این مدل بافت ها ،بهترین و مناسب ترین مدل مو برای جشن عروسی هستند .بهتر است بدانید که عروسی ،یک
مهمانی و جشن نسبتاً رسمی است و نمی توانید در آن از هر مدل موی نامناسب استفاده کنید .باید مدل مویی را
انتخاب کنید که نشان دهنده ی شخصیت شماست .مدل های بافت مو یک انتخاب مناسب برای مراسم عروسی
می باشند.

اگر قصد تان انتخاب مدل موی بافت برای عروسی است ،پس پیشنهاد می کنیم از یک آرایش ساده و ملیح
برای این مدل مو استفاده کنید .استفاده از آرایش های سنگین برای مدل های شینیون مناسب تر است و هر چه
به سمت مدل موی باز و رها می رویم ،بهتر است از آرایش های محلیح و ساده استفاده کنیم.

مدل بافت مو

مدل موی باز و رها
همانطور که در قبل هم گفتیم ،مدل هایی مانند شینیون مو از سالیان قبل وجود داشته و همچنان از این مدل ها
استفاده می شود .امروزه هر چه جلو تر می رویم ،معیار ها و مالک های زیبایی تغییر می کنند! در چندین سال
گذشته ،شینیون های سنگین بسیار روی خط مد بودند; این شینیون ها در عین زیبایی نقاط ضعفی هم داشتند! به
عنوان مثال اگر از کنار کسی که شینیون کرده بود رد می شدید ،بوی تافت و مواد نگه دارنده موهای آن شخص،
به راحتی به مشام تان می رسید که این وجه جالبی ندارد.
امروزه در سال  2019مدل موی باز و رها بسیار مد شده است .اگر به عروسی های اروپایی نگاهی بیندازید،
متوجه می شوید که حتی خود عروس هم از مدل موی باز و رها استفاده کرده است .استفاده از این مدل مو با
یک گریم و آرایش مناسب می تواند چهره شما را بسیار زیبا و دلنشین کند.
مدل موی باز و رها بیشتر به کسانی پیشنهاد می شود که موهایی بلند و صاف دارند.

مدل موی باز و رها

انواع دیگر مدل مو برای جشن عروسی
انواع دیگری از مدل موها وجود دارند که زیر مجموعه ای از این سه مدل هستند که در زیر آنها را ذکر خواهیم
کرد.


مدل مو دم اسبی :ساده ترین حالت برای این مدل مو این است که موهایتان را به واسطه ی یک کش
جمع کنید .اما شما می توانید کمی خالقیت از خود نشان دهید و موهایتان را به صورت دم اسبی بسته
و در قسمت فرق سر ،کمی موهایتان را به حالت جمع شده در آورید یا پایین موهایتان را ببافید .ترکیب
موی دم اسبی و بافت می تواند حالتی بسیار زیبا برای تان به ارمغان آورد!



مدل موی بافت و شنیون :این مدل به این صورت است که شما در حالی که موهای تان را جمع کرده
اید ،آن ها راه به حالت بافته شده قرار می دهید .در این مدل مو شما می توانید قسمتی از موها را ببافید
و مابقی را شینیون کنید که این یک گزینه ی مناسب برای مراسماتی مانند عروسی است.



مدل موی بافت و رها :این مدل هم به این گونه است که شما قسمتی از موهایتان را می بافید و مابقی
را به صورت باز و رها باقی می گذارید .این مدل مو برای اکثر افراد ،زیبایی را به ارمغان می آورد و یگ
گزینه مناسب برای جشن عروسی می باشد.

لوازم تزییناتی مو برای جشن عروسی
حال که با انواع مدل مو آشنا شدید ،وقت آن است که به تزیین آنها بپردازید .در زیر در مورد انواع لوازم تزیینی
مناسب برای مو صحبت خواهیم کرد!

تاج گل
تاج گل که امروزه بسیار مد شده ،توسط بسیاری از عروس خانم ها استفاده می شود .شما می توانید برای اینکه
تفاوتی با عروس داشته باشید ،از یک تاج گل ساده تر استفاده کنید .این مدل برای موهای بافته شده و باز و رها
بسیار مناسب است.
اگر با مدل موی بافت و رها ،یک آرایش ساده و ملیح داشته باشید ،بسیار بهتر است و زمانی که شما از یک تاج
گل استفاده می کنید ،همه چیز را به سوی طبیعی بودن میل می دهید که این فوق العاده است.

تاج گل عروس

تاج جواهرات
تاج جواهرات اغلب برای موهای شینیون شده استفاده می شود .از تاج های کوچک و مناسبی استفاده کنید که با
عروس خانم هم فرق هایی داشته باشد .گیره سر ،شانه سر و گل سر هم گزینه های مناسبی هستند.

تاج تان را متناسب با فرم صورت انتخاب کنید; اگر صورت کشیده ای دارید ،از تاج های ریز و کوچک که اغلب به
مانند هدبند هستند استفاده کنید و اگر صورت ریزی دارید ،می توانید از تاج های پرنسسی یا فرحی استفاده کنید
که زیبایی تان را چند برابر کنند (این نکته حائز اهمیت است که تاج شما باید تفاوت هایی با تاج عروس خانم
داشته باشد).

شانه و گیره سر
شانه ها و گیره های سر که برای نگه داشتن مو استفاده می شوند ،در اشکال تزییناتی زیبا و مختلفی در سطح
بازار وجود دارند که می توانید مناسب ترین آنها را انتخاب و استفاده نمایید .استفاده زیاد از گیره های سر حالتی
غیر طبیعی در موها به وجود خواهد آورد! پس سعی کنید از یک گیره سر استفاده کنید; ولی همین یک گیره
به گونه ای باشد که هم به خوبی موهایتان را تزیین کند و هم آنها را محکم نگه دارد.
شما می توانید از گیره های کوچکی که به رنگ مو هستند ،برای نگه داشتن موها استفاده کنید و از گیره های
بزرگ تر فقط به عنوان یک وسیله تزیینی در موهایتان استفاده نمایید.

نکاتی برای زیبایی بیشتر موها


شما می توانید موهایتان را هایالیت کنید تا به زیبایی شان در روز عروسی یا هر مراسم دیگری بیفزایید.
دو مدل آمبره و سامبره مناسب ترین مدل ها برای مجالس هستند.



اگر لباسی طرح دار و پر زرق و برق دارید ،از یک مدل مو ساده استفاده کنید و اگر لباس مجلسیتان ساده
و بدون طرح است ،بهتر است بیشتر روی مدل موی تان کار کنید.



اگر روی موهایتان یک شینیون کشیده و سنگین کار کرده اید ،بهتر است از کفش های پاشنه بلند استفاده
نکنید! چرا که به این صورت قد شما را خیلی بلند تر از حالت معمولی نشان خواهد داد.

برای دیدن نمونه های بیشتر از مدل مو برای جشن عروسی اینجا کلیک کنید

