
Bảng giá đặt may áo thun, áo phông trơn body
cho nam chuẩn uy tín

Công ty làm áo thun chất lượng cao

Áo thun đẹp và không nhàm chán là câu hỏi chung các

chàng trai. Bởi thời trang nam giới thường không phong

phú, đa dạng như nữ

Hồ CHí MINH, TâN BìNH, VIệT NAM, May 9, 2022

/EINPresswire.com/ -- Cách chọn áo thun trơn body cho

nam chuẩn không cần chỉnh

Ngoài việc chọn loại vải thun cotton phù hợp, kiểu dáng

thì size áo thun vừa vặn cũng đặc biệt quan trọng đấy.

Vì thế, bài viết này xưởng may đồng phục công sở Dony

sẽ hướng dẫn bạn cách chọn các mẫu áo thun đồng

phục dành cho nam đẹp và chuẩn nhất.

Chọn áo thun vừa vặn

Đồng phục tập gym thường là những mẫu áo thun khi

mặc sẽ có độ ôm vào dáng người, không quá rộng rãi

như áo thun truyền thống. Ưu điểm của trang phục này

là tôn dáng và khéo léo giúp các chàng khoe được vóc

dáng cân đối, săn chắc, đặc biệt là những anh chàng có

tập gym.

Vì thế, khi chọn áo thun body, bạn nên chọn mua những chiếc áo thun vừa với dáng người,

không quá rộng nhưng cũng đừng quá bó chẽn bằng cách đo size quần áo của mình 1 cách

chính xác. Một chiếc áo thun đẹp khi mặc lên sẽ nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhưng không quá chật

khiến bạn cảm thấy ngột ngạt.

Ngược lại, cũng đừng “giấu dáng” với kiểu áo thun quá rộng vì nó khiến bạn trông thấp hơn và

kém gọn gàng hơn.

Chọn chất liệu vải tốt

Vì trang phục của nam giới ít đa dạng về kiểu dáng. Vậy nên nếu bạn thường xuyên diện áo thun,
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Chính sách Cung cấp áo thun bảo đảm

hãy ưu tiên chọn chất liệu thun tốt như thun cotton.

Đây là cách chọn áo thun trơn body cho nam cơ bản

mà các chàng không thể làm ngơ.

Bởi vì kiểu áo thun trơn thường không có nhấn nhá gì

cầu kỳ trên trang phục. Vậy nên, mặc một chiếc áo có

độ co giãn tốt, vải mềm mịn và thấm hút mồ hôi tốt

sẽ là điểm cộng tuyệt đối.

Trong các chất liệu thun thì thun cotton là chất liệu

được yêu thích vì đáp ứng được các tiêu chí bền, đẹp

và sang trọng, hiện đại. Vậy nên, khi đi mua áo thun

body, ngoài việc mặc vừa vặn, bạn đừng quên chọn

áo có chất liệu “xịn” nhé.

Ưu tiên màu sắc thanh lịch, nhã nhặn

Nếu như phái nữ được tự do chọn mặc mọi trang

phục, mọi màu sắc thì các chàng trai bị giới hạn khá

nhiều ở khoản này. Thực ra bạn vẫn có thể mặc mọi

kiểu áo thun, mọi màu áo thun mình yêu thích.

Tuy nhiên, nếu muốn giữ khí chất mạnh mẽ và nam tính, đừng chọn những mẫu áo quá rực rỡ,

lòe loẹt. Thay vào đó, bạn nên chọn những chiếc áo thun có màu sắc thanh lịch, nhã nhặn như

trắng, xám, xanh dương đậm, xanh đen,…

Ưu điểm đầu tiên của những màu sắc trung tính và lạnh này là tôn lên nét đẹp khỏe khoắn, cứng

cáp cho người đàn ông. Ưu điểm thứ hai là tính ứng dụng cao khi bạn có thể mặc đi làm, đi chơi,

đi cà phê hay hẹn hò cùng người ấy. Trang phục có màu sắc nhã nhặn cũng phù hợp với nhiều

mùa trong năm, dù là ngày hè oi ả hay mùa đông lạnh lẽo.

Chưa kể, những kiểu áo thun body có màu sắc trung tính còn dễ kết hợp với các kiểu quần jean,

quần kaki khác nhau, tạo nên phong cách thời trang chất và cá tính riêng cho bạn. Vì thế, khi đi

mua áo thun, đừng quên cách chọn áo thun trơn body cho nam này nhé.

Hãy chọn áo thun tay ngắn

Với áo thun trơn body thường có 2 loại là áo tay dài và tay ngắn. Vậy thì nên chọn trang phục tay

nào đẹp hơn? Câu trả lời chính là áo thun tay ngắn. Bởi vì chiếc áo thun tay ngắn giúp bạn trông

năng động và linh hoạt hơn, trẻ trung hơn áo thun tay dài rất nhiều.

Hơn nữa, thời tiết ở Việt Nam thường nắng nóng quanh năm, mặc áo thun tay ngắn sẽ thoải mái

và mát mẻ hơn hẳn. Còn một điều quan trọng mà các chàng có thể không để ý là đa phần con

gái đều thích con trai mặc áo thun tay ngắn. Vậy nên, khi tìm hiểu về cách chọn áo thun trơn

body cho nam, đừng quên mẹo nhỏ này.



Chọn áo thun phù hợp dáng người

Một trang phục chỉ đẹp khi phù hợp với đặc điểm vóc dáng người mặc và áo thun body cũng vậy.

Nếu bạn may mắn sở hữu một hình thể đẹp, chiều cao chuẩn, bạn có thể thỏa thích diện mọi

kiểu áo thun mình yêu thích.

Nhưng nếu vóc dáng của bạn có vài khuyết điểm, bạn nên khéo léo áp dụng những cách chọn áo

thun trơn body cho nam sau đây.

Về việc đặt may, thiết kế các mẫu áo thun, áo phông trơn cho nam giới có cổ tròn hay cổ trụ thì

bạn có thể liên hệ DONY.VN (Xưởng & Văn Phòng: 1F Quách Điêu, Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện

Bình Chánh, TP.HCM) để được tư vấn và cập nhật bảng giá mới nhất hiện nay nhé.
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