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 ترنس را در ایران از کجا خریداری کنیم؟ لوازم

 نویسنده: سعید.ش

بسیاری از افراد ترنس برای حضور بهتر در جامعه، احساس شادمانی جنسیتی و خود 
ر از بایند لوازم ترنسنیاز دارند. دایره  فردی منحصربه لوازمواقعی خویش بودن، به 

. شود میتا داروهایی نظیر تستسترون و استروژن را شامل ( و پروتز آلت تناسلی بند  سینه)
لوازم و کاالهای مورد نیاز  منحصرا  واقعیت این است که در ایران، فروشگاه معتبری که 

افراد ترنس را به فروش برساند، وجود ندارد. همین موضوع سبب شده تا افراد ترنس 
نیز با استفاده از این شرایط،  ای عدهبرای خرید لوازم مخصوص به خود سردرگم بمانند و 

 بساط سودجویی خود را بگسترانند.

ن مسائل باشید! در این مطلب قصد خبر خوش اینجاست که دیگر الزم نیست نگران ای
معرفی کنیم.  ،رسانند میبه فروش  لوازم ترنسمعتبر ایرانی را که  های فروشگاهداریم 

لوازم بتوانید  سادگی بهبعالوه تصمیم داریم نکات مهمی را با شما در میان بگذاریم تا 
س با ما تشخیص دهید و در دام سودجویان گرفتار نشوید. پ اصل را از تقلبی ترنس

 همراه باشید.
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 ؟ترنس به کجا مراجعه کنیم لوازمبرای خرید هر یک از 

 
از  توانید میی را که های فروشگاهو  بریم میرا نام  لوازم ترنس در این بخش از مطلب انواع

. عالوه بر آن، روش جستجو کردن در گوگل برای یافتن این زنیم میآنجا خرید کنید، مثال 
. فقط پیش از اینکه به اصل مطلب بپردازیم، از دهیم میمحصوالت را نیز به شما آموزش 

 به دو نکته مهم توجه کنید: خواهیم میشما 

 :گذاریم میلینک  ها آنی که در این مطلب از های فروشگاهتمامی  نکته اول ،
. لینک اند شدهشناخته  کامال   ها ایرانیمعتبر ایرانی هستند که در میان  های فروشگاه

محصوالت به هیچ عنوان از نوع افیلیت یا همکاری در فروش نیست، بنابراین با 
نصیب ما ، سود یا پورسانتی ها فروشگاهاین  یا خرید از ها لینککلیک روی 

 .شود مین
 :لوازم بخواهید خرید  ها فروشگاهاز این  حتما  هیچ الزامی وجود ندارد که  نکته دوم

. توصیه اند شدهل بیان ابه عنوان مث صرفا   ها سایترا انجام دهید. این  ترنس
 تربپیش از خرید هر محصولی، ابتدا قیمت آن را از طریق جستجوگرهای  کنیم می
 مقایسه و سپس خرید خود را نهایی کنید. ایمالزو 
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https://torob.com/
https://emalls.ir/
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 های روشو  لوازم ترنسبسیار خوب، حاال دیگر وقت آن رسیده که بریم سراغ معرفی 
 !لوازم ترنس. پس این شما و این هم لیست ها آنخرید هر یک از 

 هورمون تستسترون آلمانیلوازم ترنس | 

 
تستسترون آلمانی یکی از داروهای مورد نیاز بسیاری از افراد ترنس است. با توجه به 

و استفاده از آن نیاز به نسخه  شود میاینکه تستسترون آلمانی نوعی دارو محسوب 
های معتبر تهیه کنید.  داروخانهاین دارو را فقط و فقط از  کنیم میپزشک دارد، توصیه 

، به هیچ وجه قابل رسند میدست افراد متفرقه به فروش  های خارجی که به تستسترون
ممکن است به قیمت به خطر افتادن سالمتی شما تمام  ها آناعتماد نبوده و استفاده از 

 شود.

است. این  «روتکس مدیکا»در ایران،  تأییدنام برند تستسترون آلمانی موجود و مورد 
از وضعیت  خواهید می. اگر کند میبه ایران وارد  درمان یاب دارونوع تستسترون را شرکت 

این به ایران مطلع شوید، بهترین کار این است که از طریق  تستسترون آلمانیواردات 
 تماس بگیرید. این دارو واردکنندهبا شرکت  صفحه
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 ها بستن سینه مخصوصنوار چسب  –ترنس تیپ لوازم ترنس | 

 
 ها سینهنوعی نوار چسب مخصوص است که برای بستن و پنهان کردن  ترنس تیپ
را  ها سینهو  شود میجایگزین بایندر محسوب  نوعی به. این محصول شود میاستفاده 
این  که سایت اصلی سازنده این سایت. ترنس تیپ اصل توسط کند میپنهان  تر راحت

 .رسد میاست، به فروش  محصول

روابط تجاری با  گونه هیچترنس تیپ در ایران وجود ندارد و سایت سازنده این برند نیز 
و اگر در ایران محصولی به این نام  شود میایران ندارد. بنابراین این برند به ایران وارد ن

 اصل این برند نیست. که مشاهده کردید، مطمئن باشید

نوار چسب کینزیولوژی باید کرد؟ خوشبختانه نوار چسب ورزشی یا اما با این اوصاف چه 
که در ایران نیز  شود میو بهترین گزینه جایگزین برای ترنس تیپ محسوب  ترین نزدیک

رساند، سایت  میفروشگاهی که نوار چسب ورزشی به فروش  ترین معروفموجود است. 
اقدام کنید یا  این لینکریق از ط توانید میکاال است. برای خرید چسب ورزشی  دیجی

 لوازم ورزشی محل سکونت خود خریداری کنید. های فروشگاهاینکه این محصول را از 
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 (بند سینهبایندر ) لوازم ترنس | 

 
، یکی دیگر از شود میتلفظ  «بیندر» اشتباه بهبایندر نیز که در جامعه ترنس ایران 

 ترین آسان. یکی از رود میبه کار  ها سینهمحصوالتی است که برای بستن و پنهان کردن 
برای داشتن بایندر، درست کردن آن در خانه است. خوشبختانه ما نحوه درست  ها روش

 اینجا، اینجااز  توانید میکه  ایم دادهکردن بایندر را در سه مطلب همراه با تصاویر آموزش 
 مطالعه کنید. اینجاو 

 «ورزشی مردانه بند سینه»اگر قصد خرید بایندر آماده را نیز دارید، تنها کافی است عبارت 
طبی به عنوان  بند سینهرا در گوگل جستجو کنید. با خرید  «مردانه طبی بند سینه»یا 

 .شوید می نیاز بیسازی سینه نیز  ن طبی بعد از عمل تخلیه و مردانهبایندر، از خرید گ

در  این لینکطبی چگونه است، تنها کافی است به  بند سینهبدانید  خواهید میاگر 
را مشاهده کنید. اگر قصد خرید  بند سینهرجوع کنید و تصاویر یک نوع  کاال دیجی
لوازم ورزشی محل  های شگاهفرواز طریق  توانید میمردانه ورزشی را دارید نیز  بند سینه

 سکونت خود اقدام کنید.

 

 

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2018/12/21/433/
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 گن مخصوص عمل سینهلوازم ترنس | 

 
نوعی گن طبی است که برای مراقبت از ناحیه  جلیقه گنیگن مخصوص عمل سینه یا 

. بعضی از گیرد میبعد از عمل باالتنه مورد استفاده قرار  ها سینهشدن  فرم خوشعمل و 
، گن مخصوص را برای افراد خصوصی های کلینیکیا  ها بیمارستاندر  خصوصا  پزشکان، 

 توانید میگن مخصوص برای عمل خود تهیه کنید،  خواهید می. اگر کنند میترنس تهیه 
 طبی مردانه را که در بخش معرفی بایندر مطرح کردیم، خریداری کنید. بند سینه

ی خود از بانداژ کشی ها سینهبرای بستن  توانید می، تر ارزانبه عنوان یک جایگزین 
خود را پانسمان کنید و بپوشانید، سپس  های زخماستفاده کنید. کافی است روی جای 

 ژ کشی استفاده کنید.جای عمل خود از باندا داشتن نگهبرای محکم 

 

 

 

 

https://helptranscenter.org/
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 و مخصوص رابطه جنسی پروتز آلت تناسلی زیرشلواریلوازم ترنس | 

 
پروتز زیرشلواری ابزاری است شبیه به آلت تناسلی که برای ایجاد برجستگی زیر شلوار 

ین روش تر ارزانبه  توانید می. خوشبختانه خودتان در خانه نیز گیرد میمورد استفاده قرار 
ممکن، بهترین پروتز زیرشلواری را برای خودتان درست کنید. برای انجام این کار تنها کافی 

 قدم به قدم صورت بهیتان توضیح دادیم، برا اینجاو  اینجااست از راهنمای تصویری که در 
 پیروی کنید.

اگر تصمیم دارید پروتز سیلیکنی زیرشلواری یا مخصوص رابطه جنسی را خریداری کنید، 
در ایران برای عرضه این نوع محصوالت  ای رسمیهیچ فروشنده  متأسفانهباید بگوییم که 

 شود میجنسی تلقی  بازی اسبابوجود ندارد. پروتز آلت تناسلی طبق قوانین ایران نوعی 
 و خرید و فروش آن ممنوع است.

از طریق دوستان خود در کشورهای همسایه ایران  توانید میبرای خرید پروتز آلت تناسلی 
ی معتبر سازنده را در ها سایتخرید پروتز آلت تناسلی از  های روشنظیر ترکیه اقدام کنید. 

 مطالعه بفرمایید. توانید میکه  ایم نوشته این مطلب

 

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2020/01/02/1011/
https://helptranscenter.org/2017/01/22/31/
https://helptranscenter.org/2020/05/11/1138/
https://helptranscenter.org/2020/05/11/1138/
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 آندراکتیم - هیدروتستسترون دیکرم لوازم ترنس | 

 
نوعی کرم هورمونی است که برای رشد کلیتوریس پیش از عمل  هیدروتستسترون دیکرم 

ستسترون متفاوت با ت هیدروتستسترون دی. گیرد میمتودیوپالستی مورد استفاده قرار 
وجود اینکه . با شود میسازی باالتری دارد و به استروژن نیز شکسته ن است، قدرت مردانه

به  هیدروتستسترون دیاستعمال  تأثیراتبه بررسی  هیچ مطالعه علمی مشخصا  
که  کنند میخود توصیه  کنندگان مراجعهبه  ها جراحکلیتوریس نپرداخته است، بعضی از 

 پیش از عمل متودیوپالستی از این روش برای افزایش رشد کلیتوریس خود بهره جویند.

به با نسخه پزشک است که در خارج از ایران  هیدروتستسترون دیآندراکتیم نام برند ژل 
 سها کیشدو شرکت بازرگانی  توسطایران  بهبرند آندراکتیم  واردات ظاهرا   .رسد میفروش 

است، اما از جزئیات آن اطالعاتی در دست  شده میگستر انجام  سینا آرات های فوریتو 
و فاقد اعتبار  ساز دستکه ژل یا کرم  ای فرقهمت نسبت به افراد الزم به ذکر است که .نیست

 ، هوشیار باشید!رسانند میخود را تحت نام این برند به فروش 

 

 

https://helptranscenter.org/
https://www.salamati24.com/fa/medicine/18660/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%85-andractim
https://www.salamati24.com/fa/medicine/12720/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%85-andractim
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در ایران چه باید کرد؟ خوشبختانه  هیدروتستسترون دیاما برای خرید ژل یا کرم 
برایتان  ساز دست صورت بهرا  هیدروتستسترون دیکرم  توانند میترکیبی  های داروخانه

رجوع کرده  ها آنرا در گوگل پیدا کنید، به  ها داروخانهدرست کنند. کافی است آدرس این 
فاقد الکل درست کنند.  و درصد ۱۰ با غلظت هیدروتستسترون دیو بخواهید برایتان کرم 

 را بخوانید. اینجااز جزئیات این کرم و نحوه سفارش آن بیشتر بدانید،  خواهید میاگر 

 پینایل ایمپلنت ویژه فالوپالستیلوازم ترنس | 

 
پینایل ایمپلنت یا دستگاه نعوظی، دستگاهی طبی است که طی عمل جراحی در آلت 

پروتز آلت تناسلی . پینایل ایمپلنت با شود میتناسلی حاصل از عمل فالوپالستی کاشته 
سیلیکنی متفاوت است. کار پینایل ایمپلنت ایجاد سختی الزم در آلت تناسلی برای 
برقراری رابطه جنسی است. برای خرید پینایل ایمپلنت تنها کافی است با جراحتان 

های  پینایل ایمپلنتجالب است بدانید که شرکت روبینا در ایران، واردات  مشورت کنید.
، به کشور ایران انجام اند شدهساخت کشور سوئیس را که مخصوص افراد ترنس طراحی 

 شرکت روبینابه وبسایت  توانید میجهت کسب اطالعات بیشتر در این زمینه . دهد می
 مراجعه کنید.

 

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2018/12/21/437/
https://helptranscenter.org/2018/11/30/423/
https://robina-persia.ir/
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 The Elatorدستگاه نعوظی زم ترنس | لوا

 
است که همانند آتل،  (خارجیاکسترنال ) نوعی دستگاه  The Elatorدستگاه نعوظی برند 

. بخشد میو حالت نعوظ به آلت  دارد میآلت تناسلی حاصل از عمل فالوپالستی را نگه 
. با توجه به شود میجایگزینی برای عمل کاشت پینایل ایمپلنت محسوب این دستگاه 

 صورت بهمتفاوت است، این دستگاه  باهماینکه طول و قطر آلت تناسلی افراد مختلف 
 .شود میبرای هر فرد ترنس )یا غیرترنس( ساخته  شده سازی شخصی

در ایران وجود ندارد و نمونه مشابه آن نیز در  The Elatorدستگاه نعوظی برند  متأسفانه
دسترس نیست. در این شرایط دو راه پیش روی افراد ترنسی که مایل به تهیه این 

 :گیرد میدستگاه هستند، قرار 

درخواست کمک از یکی از دوستانتان در کشورهای همسایه ایران، مشابه با روشی  یک.
 د.که برای خرید پروتز آلت تناسلی مطرح ش

آلت تناسلی هنگام برقراری رابطه  داشتن نگهاستفاده از بانداژ و کاندوم برای محکم  دو.
 جنسی!

https://helptranscenter.org/


15 
 

رسانیترنسجندروترنزیشنشبکهاطالع–سنترترنسهلپ  
www.helptranscenter.org 

و دو  بپیچید تان تناسلییک بانداژ را دورتادور آلت  توانید میهنگام برقراری رابطه جنسی 
عدد کاندوم روی آن بکشید تا آلت برای برقراری رابطه جنسی دخول به اندازه کافی محکم 

تا  . فقط باید دقت کنید که بانداژ را خیلی محکم یا به مدت طوالنی نپیچیدودش
 حساس باشید.نیز و نسبت به تغییر رنگ آلت خود  به آلت مختل نشود رسانی خون

 لوازم ترنس | پمپ وکیوم آلت تناسلی

 
. گیرد میاست که برای ایجاد مکش در کلیتوریس مورد استفاده قرار  ای وسیلهپمپ وکیوم 

با وجود اینکه مطالعات مشخصی در این زمینه انجام نشده، طبق تجربیات بعضی از افراد 
سایز کلیتوریس را تا حدودی افزایش داده و فرد متقاضی را  تواند میترنس، این روش 

نیز به  ها جراحکند. از آن گذشته، بعضی از  تر آمادهبرای انجام عمل متودیوپالستی 
از پمپ  حتما  که قبل و بعد از عمل متودیوپالستی  کنند میخود توصیه  نکنندگا مراجعه

 وکیوم استفاده کنند.

 

 

 

https://helptranscenter.org/
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که در ایران به  وکیومی های پمپپمپ وکیوم کلیتوریس در ایران وجود ندارد.  متأسفانه
ی مناسب سایز آلت تناسلی منتسب به مردان بوده و مناسب ، همگرسد میفروش 

عنوان  این مطلبدر  ی کههای روشالزم نیست نگران باشید. با  کلیتوریس نیستند. اما
یک پمپ وکیوم آلت برای خودتان بسازید. اگر  توانید میداقل هزینه شده است، با ح

را  این مطلباز نکات ایمنی نحوه استفاده از پمپ آلت بیشتر آگاه شوید نیز  خواهید می
 مطالعه کنید.

 
 توانید میسایز دستگاه بادکش نیز  ترین کوچکجالب است بدانید که با استفاده از 

از  این لینکخرید بادکش تنها کافی است به  آلت خود را وکیوم کنید. برای راحتی به
را برای مکش آلت سایز(  ترین کوچک)سایت ترب مراجعه کرده و بهترین دستگاه بادکش 

 تناسلی خود تهیه کنید.

 

 

 

 

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2016/07/28/172/
https://helptranscenter.org/2017/01/07/44/
https://torob.com/p/bbdcfbb0-f826-4a10-8645-d497c5737333/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B4/
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 روغن گیاهی افزایش رشد موی صورتلوازم ترنس | 

 
. روغن رزماری، کنند میگیاهی فراوانی هستند که به پرپشت شدن ریش کمک  های روغن

ن یهستند. برای خرید ا ها روغناین  ترین معروفروغن آرگان و روغن نارگیل از جمله 
 های فروشگاهمعتبر مراجعه کنید یا خرید خود را از  های داروخانهکافی است به  ها روغن

 و داروکده انجام دهید. کاال دیجیاینترنتی معتبر نظیر 

 ها آنطره از قورالعمل مشخصی ندارد. کافی است چند دست معموال   ها روغناستعمال این 
را کف دست خود بریزید و با آن محل رویش ریش را ماساژ دهید. ناگفته نماند که ماساژ 

و سرعت  شود میبه این ناحیه  رسانی خونسبب تقویت  خود خودی بهمو نیز  های ریشه
 .دهد میرویش ریش را افزایش 

 

 

 

 

https://helptranscenter.org/
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 پرپشت کردن موی سر روغن گیاهیلوازم ترنس | 

 
. روغن دانه گیرند میمختلفی برای پرپشت شدن موی سر مورد استفاده قرار  های روغن

ی است که طبق مطالعات صورت گرفته تا حدودی از های روغن ترین معروفکدو یکی از 
. عالوه بر آن، روغن نارگیل، روغن زیتون، روغن کند میطاسی با الگوی مردانه نیز جلوگیری 

بسزایی  تأثیرجوجوبا، روغن آرگان و ... نیز در پرپشت شدن و درخشان شدن موی سر 
 دارند.

اینترنتی معتبر خریداری کنید.  های فروشگاهیا  ها داروخانهاز  توانید میرا نیز  ها روغناین 
ماساژ  ها روغنکف سر خود را با این کافی است شب قبل از خواب به مدت چند دقیقه 

 بشویید.سر خود را هنگام دوش صبحگاهی دهید و سپس 

 

 

 

 

https://helptranscenter.org/
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 شورت با برجستگی شبه آلت تناسلیلوازم ترنس | 

 
به جای استفاده از پروتز  دهند میبعضی از مردان ترنس و افراد غیرباینری ترجیح 

که به  ها شورتین نوع از شورت با برجستگی شبه آلت تناسلی استفاده کنند. ا ،زیرشلواری
 .شوند نمیرسمی عرضه  طور بهدر ایران  متأسفانهدار نیز معروف هستند، شورت پروتز

خودتان در خانه یک شورت پروتزدار  توانید می راحتی بهاما خبر خوش اینجاست که 
یک شورت مردانه تهیه کنید، پروتز زیرشلواری درست کنید! برای این منظور کافی است 

در کاندوم بپیچید و در  اید کردهاسفنج را که شبیه به آلت درست  ای تکهیا  ای پارچه
 سپس یک الیه پارچه روی آن بدوزید. به همین سادگی!قرار دهید.  قسمت جلوی شورت

 

 

 

 

 

https://helptranscenter.org/


20 
 

رسانیترنسجندروترنزیشنشبکهاطالع–سنترترنسهلپ  
www.helptranscenter.org 

 شورت با برجستگی شبه باسنلوازم ترنس | 

 
جلوه کردن باسن  تر برجستهبرای  دهند میبعضی از زنان ترنس و افراد غیرباینری ترجیح 

که به  ها شورتخود از شورت با برجستگی شبه باسن استفاده کنند. خوشبختانه این نوع 
این نوع . برای خرید اند تهیهشورت پروتزدار نیز معروف هستند، در ایران موجود و قابل 

 را در گوگل جستجو کنید. «شورت پروتزدار زنانه»است عبارت کلیدی  تنها کافی ها شورت

تزدار زنانه را در ی پروها شورتانواع  توانید میاز سایت ترب نیز  این لینکبا مراجعه به 
 مختلف با یکدیگر مقایسه کنید و بهترین را به خودتان هدیه دهید. های فروشگاه

 

 

 

 

 

https://helptranscenter.org/
https://torob.com/p/f8d54d66-6f0a-4ef6-a838-76d011e6a4aa/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1/
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 زنانه ای ژلهو  یکنیلیس نیسوتلوازم ترنس | 

 
جلوه  تر برجستهیشان ُپرتر و ها سینهبعضی از زنان ترنس و افراد غیرباینری دوست دارند 

زنانه است. این  ای ژلهند. یکی از بهترین محصوالت برای این منظور، سوتین سیلیکنی و ک
نشان  تر برجستهرا  ها سینهمحصول که خوشبختانه در ایران نیز موجود است، ظاهر 

تواند جایگزین خوبی برای عمل  ای زنانه می استفاده از سوتین سیلیکنی و ژله .دهد می
 د.کاشت پروتز سینه نیز باش

تا از زیر لباس  شود میهمراه با سوتین اسفنجی پوشیده معموال  پروتز سیلیکنی سینه 
طبیعی و زیبا جلوه کند. برای خرید این محصول کافی است نام آن را در گوگل  کامال  

 اینترنتی معتبر هدایت شوید. های فروشگاهجستجو کنید تا به 

 

 

 

 

https://helptranscenter.org/


22 
 

رسانیترنسجندروترنزیشنشبکهاطالع–سنترترنسهلپ  
www.helptranscenter.org 

 افراد غیرباینریشورت گف ویژه زنان ترنس و لوازم ترنس | 

 
مانند است که آلت  نوعی شورت گن (Gaff Underwear)به انگلیسی:  شورت گف

و به ناحیه تناسلی ظاهری منتسب به زنان  کند میتناسلی را تا حد زیادی جمع 
اما جای نگرانی نیست. اگر  ،شورت گف در ایران وجود ندارد متأسفانه. بخشد می
این ی که در های روشاز  توانید میآلت تناسلی خود را زیر لباس پنهان کنید،  خواهید می

 عنوان شده کمک بگیرید. مطلب

 

 

 

 

 

 

 

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2018/01/31/273/
https://helptranscenter.org/2018/01/31/273/
https://helptranscenter.org/2018/01/31/273/
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 شورت گنی برای کوچک جلوه دادن ران و باسنلوازم ترنس | 

 
خود را  تنه پایینگن،  غیرباینری مایل هستند با پوشیدنعضی از مردان ترنس و افراد ب

منتسب به مردان بپوشند و با خیالی  های لباستر نشان دهند تا بتوانند جمع و جور
آسوده در جامعه حضور پیدا کنند. خوشبختانه این محصول با نام گن مردانه شورتی پادار 

و حس  دهد می جلوه تر مردانهو  تر کوچکرا  تنه پاییندر ایران موجود است. این نوع گن 
از  توانید میرا  گن مردانه شورتی پادار. کند میشادمانی جنسیتی را در افراد ترنس تقویت 

 اینترنتی دیگر تهیه کنید. های فروشگاهشاپ ایران یا  روشگاه میف

 

 

 

 

 

 

https://helptranscenter.org/
https://meshop-iran.com/Slimming-genes/Men-Gen/%DA%AF%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 افزایش قد پاشنه مخفیلوازم ترنس | 

 
بعضی از مردان ترنس و افراد غیرباینری مایل هستند قد خود را بلندتر جلوه دهند. این 

را نیز  نفسشان اعتمادبهو  شود می ها آندر  شادمانی جنسیتیتقویت حس کار سبب 
. خوشبختانه انواع کفی و پاشنه مخفی افزایش دهد میهنگام حضور در جامعه افزایش 

را برای خودتان تهیه  ها آن ترین مناسب توانید می سادگی بهقد در ایران موجود است که 
انواع پاشنه مخفی افزایش قد و  توانید میدر جستجوگر ترب  این لینککنید. از طریق 

 مقایسه کرده و بهترین را برای خود انتخاب کنید. باهمرا  ها آنقیمت 

 

 

 

 

 

 

https://helptranscenter.org/
https://torob.com/p/119f3227-7a13-45a5-bd7b-771487e643a8/%D9%84%DA%98-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AE%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%D8%AF/
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 زنانه سایز بزرگ انواع کفشلوازم ترنس | 

 
شیک و زنانه با مشکالتی مواجه هستند. تنوع  های کفشبعضی از زنان ترنس برای خرید 

شیک، موضوعی است که زنان ترنس را هنگام خرید کفش  های کفشپایین سایز 
یک ش های کفش. خوشبختانه با افزایش سطح فرهنگ جامعه و تولید کند می خاطر آزرده
بزرگ برای زنان، دیگر الزم نیست نگران این مسائل باشید. اگر برای استایل خود به سایز 

در  این لینکهستید، کافی است از طریق  پا بزرگدنبال کفش شیک دخترانه و زنانه 
بزرگ را با یکدیگر مقایسه و بهترین را برای سایز نانه کفش ز های مدلسایت ترب، انواع 
 خود تهیه کنید.

 

 

 

 

 

https://helptranscenter.org/
https://torob.com/p/2444f6f6-6cc4-426c-a913-ff1e4f693769/%DA%A9%D9%81%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%DA%86%D8%B1%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C10064/
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 کردن صدا تر بم/تر نازکتمرینات صداسازی برای لوازم ترنس | 

 
کنند.  تر بمیا  تر نازکبسیاری از افراد ترنس و غیرباینری مایل هستند صدای خود را 

داشتن صدایی زیبا و جذاب بخشی از پروسه ترنزیشن بسیاری از افراد ترنس به شمار 
با مقوله ترنس آشنایی دارند، یران گفتاردرمانگران اندکی . با توجه به اینکه در ارود می

. اما خوشبختانه با رشد بینند نمیبسیاری از افراد ترنس راهی برای تربیت صدای خود 
 ، دیگر الزم نیست نگران این مسائل باشید.دنیای اینترنت

را جستجو  «نازک کردن صدا»و  «بم کردن صدا»کافی است در گوگل عباراتی همچون 
شوید. صداسازی و تربیت  هدایتانواع ویدیوها و مقاالت فارسی در این زمینه  بهکنید تا 

وفقیت در آن، دارد و رمز م ای سادهبسیار  های تکنیکصدا برخالف تصور عموم مردم، 
 استمرار و مداومت در انجام تمرینات است.

نیز در این زمینه  زبان انگلیسیهستید از ویدیوهای آموزشی افراد ترنس  مند عالقهاگر 
 How to deepen yourبهره جویید، برای بم کردن صدا تنها کافی است عبارت کلیدی "

voice transgender عبارتنیز " و برای نازک کردن صدا "How to feminize your 
voice transgender!را در یوتوب جستجو کنید. به همین سادگی " 

https://helptranscenter.org/
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 ورقه و ژل سیلیکنیلوازم ترنس | 

 
مراقبت از جای برش بعد از عمل  های روششیت، یکی از بهترین  ورقه سیلیکنی یا سیلیکن

، از قرمزی و برجستگی جای برش بعد از عمل ورقه یا ژل سیلیکنیاست. استفاده از 
. استفاده از ورقه و ژل سیلیکنی کند میکمک  ها برشجای  تر سریعو به بهبود  کاهد می

سیار مهم است. ، بگیرند میبرای افراد ترنس و غیرباینری که تحت عمل جراحی قرار 
تهیه و  توانید می آسانی بهخوشبختانه در ایران ورقه و ژل سیلیکنی اصل موجود است که 

 استفاده کنید.

معتبر رجوع  های داروخانهیا ژل سیلیکن، تنها کافی است به  شیت سیلیکنبرای خرید 
تهیه کنید.  کنید یا این محصوالت را از سایت داروکده یا هر داروخانه آنالین معتبر دیگری

کرم محبوب  طور همینو  استراتامدو  رژواسیل، ژل سیلیکن ورق سیلیکنی اسکاراف
هایی از محصوالت مراقبت از اسکار اصل موجود در ایران هستند که  نمونه اسکاراستاتیک

 حائز اهمیت است. ها زخمبرای بهبود  ها آناستفاده از 

 

 

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2018/03/25/285/
https://www.darukade.com/products/cosmetic-scar-repair-8/silicone-sheeting-scar-fx-silicone-sheeting-3-inch-circle-11172
https://www.darukade.com/products/cosmetic-scar-repair-8/silicone-sheeting-scar-fx-silicone-sheeting-3-inch-circle-11172
https://www.darukade.com/products/medical-equipment-scar-repair-8/gel-rejuvasil-5958
https://www.darukade.com/products/cosmetic-scar-repair-8/gel-stratamed-gel-3760?s=3759
https://www.darukade.com/products/cosmetic-scar-repair-8/cream-scar-esthetique-5957
https://www.darukade.com/products/cosmetic-scar-repair-8/cream-scar-esthetique-5957
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 هانی مدیمحصوالت لوازم ترنس | 

 
یکی از برندهای معروف محصوالت مراقبت از زخم در دنیاست. بیشتر  هانی مدی
از جمله متودیوپالستی و فالوپالستی را برای  تنه پایین های عملیی که در امریکا ها جراح

را برای زودتر بسته شدن  هانی مدی، استفاده از محصوالت دهند میافراد ترنس انجام 
ها یا  برای بسته شدن فیستول معموال   هانی مدی استفاده از .کنند میتوصیه  ها زخم

 .شود می، توصیه آید میاحی به وجود ی جرها برشکه در  هایی شکاف

تری و ضدباک تأثیراتو به خاطر  اند شدهاز عسل اصل ساخته  هانی مدیمحصوالت 
جراحی جلوگیری کرده و به ترمیم هر چه  های زخم شفابخشی که دارند، از عفونی شدن

 در ایران نیز موجود هستند هانی مدی. خوشبختانه محصوالت کنند میکمک  ها آنزودتر 
لوازم پزشکی آنالین نظیر  های فروشگاهیا  فارسی هانی مدیرا از سایت  ها آن توانید میو 

، مشورت با لوازم ترنستهیه کنید. )توجه: پیش از تهیه و استفاده از این نوع  طب باکس
 جراحتان را فراموش نکنید.(

 

 

https://helptranscenter.org/
https://medihoney.ir/
https://tebbox.com/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7/%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://tebbox.com/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7/%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 سرنگ انسولین و سوزن تزریقلوازم ترنس | 

 
، به کنید می تراپی هورموناگر از جمله افراد ترنسی هستید که تحت نظر پزشک آگاه 

 های بازهبه روش تزریقی، تزریق در  تراپی هورمونکه بهترین شیوه  دانید میاحتمال زیاد 
وارد  یکبارهبه  ها هورمونتا مقادیر زیادی از  شود میهفتگی است. تزریق هفتگی سبب 

تا حد زیادی حفظ شود. این امر از نوسانات در بدن  ها هورمونسطح تعادل بدن نشود و 
 .کاهد می، جوش و آکنه و احتمال بروز میگرن وخو خلق

 لیتری میلیهفتگی انجام دهید، به سرنگ یک  صورت بهتزریقات خود را  خواهید یماگر 
نیاز دارید. به کمک سرنگ انسولین بسیار بهتر عضالنی انسولین و سوزن مناسب تزریق 

را داخل سرنگ بکشید و به خود تزریق کنید. اگر  زشدهیتجومقادیر هورمون  توانید می
که باید درون سرنگ بکشید آگاه  ها هورموناز محاسبه مقدار حجمی از  خواهید می

 را مطالعه کنید. این مطلب کنیم میشوید، توصیه 

 توانید می راحتی بهلوازم پزشکی آنالین نظیر هلثیوم،  های فروشگاهخوشبختانه از طریق 
خریداری کنید.  با تعداد باال پد الکلیو  زن مناسب تزریق عضالنیسو، سرنگ انسولین

 است، نه بیشتر. ۲۲یا  ۲۳ب تزریق فقط یادتان باشد که ِگیج سوزن مناس

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2019/10/21/926/
https://healthiumshop.com/product-category/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%DB%8C/%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D8%B3%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86/
https://healthiumshop.com/product-category/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%DB%8C/%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D8%B3%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86/
https://healthiumshop.com/product-category/%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%db%8c/%d8%aa%d8%b2%d8%b1%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa/%d8%b3%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%b2%d9%86/
https://healthiumshop.com/product-category/%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%db%8c/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b9%d9%81%d9%88%d9%86%d8%aa/%d9%be%d8%af-%d8%a7%d9%84%da%a9%d9%84%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b9%d9%81%d9%88%d9%86%d8%aa/
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توجه داشته باشید که سرنگ انسولین در ایران به دو صورت به فروش نین الزم است همچ
سرنگ الزم است که  حتما  : سرسوزن متصل و سرسوزن جدا. برای تزریق هورمون رسد می

تا هنگام تزریق بتوانید سرسوزن  ،، نه سرسوزن متصلتهیه کنیدرا  انسولین سرسوزن جدا
که مناسب تزریق عضالنی است،  ۲۲یا  ۲۳سوزن گیج  سرنگ انسولین را بردارید و آن را با

 .جایگزین کنید

 دیالتور مخصوص عمل واژینوپالستیلوازم ترنس | 

 
، برای باز گیرند میزنان ترنس و افراد غیرباینری که تحت عمل واژینوپالستی قرار 

واژن خود نیاز به دیالتور دارند. دیالتور ابزاری اغلب از جنس سیلیکن است که  داشتن نگه
برای  ها جراح. بعضی از کند میو از مسدود شدن آن جلوگیری  گیرد میدرون واژن قرار 

یی هم ها جراح. اما دهند میترنس خود دیالتورهای مخصوص سفارش  کنندگان مراجعه
 .گذارند میترنس  کننده مراجعهه هستند که تهیه دیالتور را بر عهد

 

 

https://helptranscenter.org/
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از کجا باید دیالتور تهیه کنید، دیگر الزم  دانید میاگر عمل واژینوپالستی در پیش دارید و ن
لوازم پزشکی ایران  های فروشگاهنیست نگران باشید. خوشبختانه انواع دیالتورها در 

را  دیالتور واژینال سیلیکنی برند مایلکستهیه کنید.  توانید میموجود هستند که 
را نیز  دیالتور واژینال سیلیکنی برند کوپر سرجیکالگل و  از فروشگاه رایپ توانید می
 از فروشگاه سمادرمان تهیه کنید. توانید می

پرداختیم، نوبت  ها آنترنس و نحوه خرید هر یک از بسیار خوب، حاال که به معرفی لوازم 
 لوازم ترنسی در ادامه قصد داریمآن است که به مبحث بسیار مهم دیگری نیز اشاره کنیم. 

پس با ما همراه  .چرخد می ها آنکه بیشترین سودجویی حول محور  را معرفی کنیم
 باشید.

 

 

 

 

 

 

 

 

https://helptranscenter.org/
https://ripegoal.com/Product/BKP-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86/%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A8/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86/%D9%88%D8%A7%DA%98%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84/%D9%88%D8%A7%DA%98%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84%DA%A9%D8%B3?utm_medium=PPC&utm_source=Torob
https://samadarman.com/product/%D9%88%D8%A7%DA%98%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1/
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 در امان بمانیم؟ ییچگونه از خطر سودجوترنس  لوازمهنگام خرید 

نیز وجود دارد  ای زننده آسیب بعضا  جالب است بدانید در ایران محصوالت غیراستاندارد و 
. در این بخش از مطلب رسد میترنس به فروش  باألخصکه به دست افراد غیرترنس و 
 را به شما معرفی کنیم تا آگاهی الزم را پیدا کنیدو لوازم ترنس قصد داریم این محصوالت 

 و از افتادن در دام فروشندگان سودجو در امان بمانید. با ما همراه باشید.

 های تزریقی خارجی انواع تستسترونلوازم ترنس | 

 
که در ابتدای مطلب نیز عنوان کردیم، تستسترون یک دارو است که تهیه آن  طور همان

 –بعضی از افراد  متأسفانه. شود میمعتبر انجام  های داروخانهفقط با نسخه پزشک و از 
که نیازمند  کنند میقاچاق به افرادی  های تستستروناقدام به فروش  –غیرترنس و ترنس 

از زمان  ویژه بهقاچاق  های تستسترونمصرف تستسترون هستند. بازار خرید و فروش 
 رونق گرفته است. شدت بهایران،  های داروخانهدر  تأییدکمبود تستسترون آلمانی مورد 

 

 

https://helptranscenter.org/
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اعتمادی به سالمتی و اثرگذاری تستسترون قاچاق وجود  گونه هیچالزم است بدانید که 
از بازارهای سیاه کشورهای دیگر خریداری شده و به  ها تستسترونندارد. بسیاری از این 

در شرایط دمایی نامناسبی نگه داشته  ها تستسترون. بسیاری از این شوند میایران وارد 
در واقع نوع تقلبی  ها تستسترون. بسیاری از این اند دادهشده و سالمت خود را از دست 

 بوده و ممکن است سالمتی شما را به خطر بیندازند. برندهای مطرح در دنیا

اگر معتبر تهیه کنید.  های داروخانهبنابراین یادتان باشد که تستسترون را فقط از 
در ایران آگاهی پیدا کنید،  تأییدموجود و مورد  های تستستروناز مشخصات  خواهید می

 بخوانید. اینجاو  اینجاتنها کافی است دو مطلب در این زمینه را از 

 یهورمون یخوراک ای یانواع محصوالت موضعلوازم ترنس | 

 
هستند که توسط  ترنسی محصوالت موضعی یا خوراکی هورمونی نیز یکی دیگر از لوازم

ندارند.  تأثیریاعتبار یا  گونه هیچمتفرقه به فروش رسیده و  های فروشگاهافراد و 
دست و صورت استروژنی یا تستسترونی، محصوالت شوینده  های کرممحصوالتی نظیر 

 ترین کوچکیا چای استروژنی یا تستسترونی و ...  نبات آباستروژنی یا تستسترونی، 
 .دهند میپول شما را هدر  صرفا  هورمونی روی بدن نداشته و در بهترین حالت  تأثیر

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2016/08/09/134/
https://helptranscenter.org/2016/08/10/141/
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اگر کسی محتویات آمپول یا برای اثرگذاری الزم است وارد جریان خون شوند.  ها هورمون
از این  تأثیری گونه هیچموضعی به دست و صورت خود بمالد،  صورت بهقرص هورمونی را 
هستند  ای جداگانه. استروژن یا تستسترون موضعی محصوالت کند میداروها دریافت ن

با  کنند میکه در ایران نیز وجود ندارند. بنابراین مراقب افراد سودجویی که ادعا 
مستقیمی روی سطح  تأثیر توانند میوالت شوینده یا خوراکی و نوشیدنی خود محص

 ی بدنتان بگذارند، باشید.ها هورمون

گیاه رازیانه خواص شبه استروژنی دارد  مثال  بعضی از گیاهان خواص شبه هورمونی دارند. 
اهان این گی تأثیر. اما شود مییا زنجبیل سبب افزایش ترشح هورمون تستسترون در بدن 

ی بدنتان را به میزان چشمگیری افزایش یا ها هورموننیست که بتواند سطح  ای اندازهبه 
 کاهش دهد!

، کافی است هستید مند عالقهگیاهان با خاصیت شبه هورمونی به مصرف اگر 
را در گوگل جستجو کنید تا با  «تستسترون گیاهی»یا  «استروژن گیاهی» های کلیدواژه

یا ترکیبی  گانهجدا  صورت به توانید میاین گیاهان را لیستی از این گیاهان آشنا شوید. 
هم از ترکیبات آنچه  گونه این روی غذایتان بریزید یا به عنوان چای و دمنوش مصرف کنید.

 .کنید میآگاه هستید و هم پول خود را سرازیر جیب افراد سودجو ن کنید میمصرف 
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 یچاق ای یالغر  یبرا یخوراک ای یمحصوالت موضع انواعلوازم ترنس | 

 
الغر شدن یا چاق شدن سالم، اصول مخصوص به خودش را دارد. بسیاری از افراد ترنس 

کنند تا  تر چاقاز بدن خود را الغرتر یا  هایی بخشممکن است دوست داشته باشند 
بیشتری در جامعه حاضر شوند. واقعیت این است که الغر شدن  نفس اعتمادبهبتوانند با 

یا چاق شدن سالم جز با رعایت برنامه غذایی سالم، ورزش روزانه و کمک از متخصص 
 .شود میحاصل ن

محصوالت موضعی یا خوراکی که تحت عنوان قرص الغری، ژل چاقی، چای اشتهاآور، 
بسیار کمی  تأثیرحالت  ترین بینانه خوش، در شوند میپماد الغری موضعی و ... عرضه 

از  ها قرصبیشتر این  متأسفانه. اما اندازند نمیرا به خطر  تان سالمتیگذاشته و حداقل 
 بلندمدتیا در  دهند میو امالح بدنتان را هدر  ها ویتامینکه یا  اند شدهترکیباتی تشکیل 
 .آورند میبه وجود  تان سالمتیمشکالتی را برای 
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به مصرف گیاهان برای کاهش یا افزایش وزن هستید، کافی است  مند قهعالاگر 
را در گوگل جستجو کنید تا با  «گیاهان اشتهاآور»یا  «سوز گیاهان چربی» های کلیدواژه

 صورت بههمراه غذا یا  توانید میلیستی از این نوع گیاهان آشنا شوید. این گیاهان را 
 چای و دمنوش به مصرف برسانید.

مصرف  ،ندارید آنهرگز قرص یا پمادی را که هیچ اطالعی از محتویات یادتان باشد، 
 نکنید و هرگز به فروشندگان متفرقه فاقد مجوز بهداشتی اعتماد نکنید.

 قد شیافزا یبرا موضعی یا خوراکی محصوالت انواعلوازم ترنس | 

 
بلندتر  متر سانتیبعضی از مردان ترنس و افراد غیرباینری مایل هستند قد خود را چند 

یک تا  معموال  کنند. واقعیت این است که بعد از بسته شدن صفحات رشد استخوانی که 
. شود میمتوقف  کامال   ها استخوان، رشد طولی افتد میدو سال بعد از اولین پریود اتفاق 

با مصرف هورمون رشد مصنوعی، استعمال کرم، که  کنند میتصور ز مردان ترنس بعضی ا
، مصرف چند عدد قرص یا شنیدن چند فایل صوتی سابلیمینال آسا معجزهنوشیدن چای 

 قد خود را بلندتر کنند! توانند می

https://helptranscenter.org/
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روی رشد استخوانی نخواهند  تأثیریفوق  های روشاز  یک هیچالزم به ذکر نیست که 
چند سانتی بلندتر شده،  ها روشگذاشت و اگر فردی احساس کند قد او بعد از انجام این 

 . همین!رود میراه و  ایستد میبه این دلیل است که استوارتر از گذشته  صرفا  

 تمرینات فیزیوتراپی که متخصص برای اصالح قوس و انحنای بدنتان تجویز جز بهبنابراین 
نبوده و حتی ممکن است در بلندمدت نیز  مؤثر افزایش قد، هیچ روش دیگری در کند می

را در معرض خطر قرار دهد. بنابراین مراقب سالمتی خود باشید و هزینه و  تان سالمتی
 نکنید. غیرعلمی های روشعمر خود را صرف 

 ویژه افراد ترنس نالیمیو سابل مغزیامواج  انواعلوازم ترنس | 

 
ها روند رو به  رفداران امواج مغزی و سابلیمینالطی چند سال اخیر در ایران، موج ط
. از شود میی ایرانی انواع سابلیمینال یافت ها سایتافزایشی داشته است. این روزها در 

تا سابلیمینال افزایش قد، مهاجرت آسان یا ترک سابلیمینال جذب ثروت و فراوانی گرفته 
 اعتیاد!

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2016/11/26/3/
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متخصص بوده  ها سابلیمینالدر ساخت  کنند میکه ادعا  ای متفرقهها یا افراد  تعداد سایت
کم نیست.  متأسفانه، کنند میمبالغ هنگفتی را نیز دریافت  ها آن سازی شخصیو برای 

 به جامعه ترنس نیز راه پیدا کرده باشد! اه سابلیمینالتعجبی ندارد که بازار خرید و فروش 

انجام شده، شنیدن این امواج  ها سابلیمینالکه روی امواج باینورال و  مطالعاتیطبق 
این . اما گذارد میمثبتی روی بهبود استرس و اضطراب، افسردگی و افزایش تمرکز  تأثیرات
روی افزایش قد، ترشح تستسترون، تبدیل بیضه به تخمدان و  تأثیری ترین کوچکامواج 
)که البته باشند  شده سازی شخصیبرای شما  منحصرا  ، حتی اگر گذارند می... ن

هم یکی از ترفندهای بازاریابی و فروش است و در واقع  ها سابلیمینال سازی شخصی
 فریبی بیش نیست(.

سری بزنید. در  اینجابه  توانید میبرایتان خیلی مهم است،  ها سابلیمینالاگر شنیدن 
یی را که با ها سابلیمینالانواع سنتر،  ترنس جود در این بخش از سایت هلپمطالب مو

 کامال   ها سابلیمینال. تمامی این ایم داده، قرار اند شدهموضوع ترنس به اشتراک گذاشته 
 بپردازید! ها آنالزم نیست بابت  ای هزینهرایگان هستند و هیچ 

" در Transgender Subliminals Frequencies"، با جستجوی عبارت کلیدی ضمنا  
 ی ویژه افراد ترنس دسترسی پیدا کنید.ها سابلیمینالبه انواع  توانید مییوتوب یا گوگل 

آشنایی پیدا کنید، تنها  ها سابلیمینالهستید با روش ساخت این نوع  مند عالقهاگر هم 
را در گوگل جستجو کنید تا به مطالب و  «سابلیمینالآموزش ساخت »عبارت کافی است 

 ویدیوهای متعددی در این زمینه هدایت شوید. به همین سادگی!

 

 

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2020/04/04/1106/
https://helptranscenter.org/category/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%B3/
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 ونشان نام بیو  ساز دستانواع محصوالت موضعی یا خوراکی لوازم ترنس | 

 
داغ شده است!  شدت بهنیز  ساز دستبا شیوع ویروس کرونا، بازار عرضه محصوالت 

و تحت عنوان معجزه  کنند میبسیاری از افراد محصوالت مختلفی را در خانه خود درست 
( به ۱۹-ی پیشگیری از ابتال به کرونا )کوویدآسا معجزهگیاهی درمان کرونا یا معجون 

 .رسانند میفروش 

 چنان نآ اش دایرهو  شود میتنها به درمان کرونا ختم ن ساز دستالبته فروش محصوالت 
 ساز دستتستسترون  های کرموسیع شده که به لوازم ترنس نیز راه پیدا کرده است! انواع 

قد، مواد شوینده هورمونی و بسیاری از  دهنده افزایش های معجون، ونشان نام بیو 
 تنها نمونه کوچکی از این موارد هستند. چنینی این وغریب عجیبمحصوالت 

خود را به اسم  ساز دستبعضی از افراد حتی پای خود را فراتر از این گذاشته و محصوالت 
 !رسانند میاین برندها به فروش  بندی بستهبرندهای معتبر ایرانی و خارجی و در 
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از  سوءاستفادهکه با  هایی آن خصوصا  ، لوازم ترنسشاید تشخیص اصل یا تقلبی بودن 
نباشد. به همین  ای ساده، برای بعضی از افراد کار رسند میوش نام برندهای معتبر به فر

بتوانید  ها آنمهمی را بیان کنیم تا به کمک  های روشدلیل قصد داریم در ادامه مطلب 
 مشابه تشخیص دهید. با ما همراه باشید. ساز دستاصل را از لوازم تقلبی و ترنس لوازم 
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 اصل را از هم تشخیص دهیم؟چگونه لوازم ترنس تقلبی و 

اصل و  لوازم ترنس خواهید میاگر برای پول و سالمتی خود ارزش قائل هستید و 
از دست ندهید. به  ،کنیم میباکیفیت خریداری کنید، نکات مهمی را که در ادامه بیان 

لوازم ترنس اصل را از انواع مشابه تقلبی آن تشخیص  توانید می راحتی بهکمک این نکات 
 ها را برای خود انتخاب کنید. ید و بهترینده

دقت  ایرانی ایران روی لوازم ترنس به آرم سازمان غذا و دارو و استاندارد
 کنید

 
که طبق قانون وزارت بهداشت ایران، درج آرم سازمان غذا و دارو و  دانید می احتماال  
یا شناسه نظارت بر روی محصوالت بهداشتی،  ساخت شماره پروانه بهداشتی طور همین

آرم سازمان غذا و دارو وجود خوراکی، آشامیدنی و آرایشی ایرانی و خارجی الزامی است. 
 روی محصوالت بیانگر بررسی شدن کیفیت و اصالت کاال توسط کارشناسان مربوطه است.

 

 

https://helptranscenter.org/
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را خریداری کنید که  ترنسیلوازم از سالمتی و پول خود مراقبت کنید، تنها  خواهید میاگر 
در این صورت اگر در اثر مصرف سازمان غذا و داروی ایران باشند. استاندارد و دارای آرم 

این  کنندگان توزیعاز تولیدکنندگان و  توانید میمحصوالت دچار عوارض و مشکالتی شوید، 
 قانونی شکایت کنید. صورت بهمحصوالت 

و وارد کردن  این سایتتاندارد ایران، مراجعه به روش برای استعالم آرم اس ترین آسان
اگر لوازم نوشته شده است.  روی محصول زیر آرم استاندارد ایران دقیقا  است که  ای شماره

از آن استعالم بگیرید تا از  حتما  ترنس دریافتی شما دارای آرم استاندارد ایران است، 
 معتبر بودن محصوالت آگاه شوید.

 استعالم بگیریدوارداتی  لوازم ترنساصالت  از شناسه

 
که در  محصوالت وارداتی «تمامی»جالب است بدانید که سازمان غذا و داروی ایران برای 

، از جمله محصوالت خوراکی، دارویی، آرایشی و شوند می بندی طبقهدسته سالمتی 
تجهیزات پزشکی، یک برچسب اصالت و سالمت تعیین کرده است.  طور همینبهداشتی و 

باید دارای برچسب اصالت از  الزاما  نامبرده وارداتی معنایش این است که تمامی کاالهای 
 سازمان غذا و داروی ایران باشند تا معتبر شناخته شوند.

https://helptranscenter.org/
https://www.searchline.ir/Standard
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پوشانده شده و قابل خراشیدن است. این  ای الیهرقمی است که با  ۱۶اصالت کدی  شناسه
قابل استعالم است. برای  آسانی بهبوده و  فرد منحصربهوارداتی کد برای هر محصول 
پیامک کنید یا با  ۲۰۰۰۸۸۲۲کافی است آن را به شماره  لوازم ترنساستعالم کد اصالت 
 تماس بگیرید. ۰۲۱۶۱۸۵ شماره تلفن گویای 

کافی  ییتنها به وارداتی دقت داشته باشید که وجود برچسب اصالت روی لوازم ترنس
تا از این  کنند مینیست! گاهی برخی فروشندگان اقدام به چاپ برچسب اصالت تقلبی 

بخش کد شناسه محصول را  حتما  طریق محصوالت خود را معتبر جلوه دهند. بنابراین 
استعالم بگیرید تا از اصالت و سالمت محصول  ،ی که گفته شدهای روشبخراشید و از 

 دریافتی خود مطمئن شوید.
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 مطمئن شویدلوازم ترنس از معتبر بودن فروشگاه اینترنتی 

 
، نماد اعتماد کند میکه اعتبار یک فروشگاه اینترنتی را مشخص  ای نکته ترین مهماولین و 
تنها کافی است روی  یآن فروشگاه است. برای استعالم نماد اعتماد الکترونیک یالکترونیک

آن برایتان نمایش داده شود. روش دیگر این  امتیاز صاحبآن کلیک کنید تا مشخصات 
رجوع کرده و  نماد ایسایت دارای نماد در  وکارهای کسباست که به صفحه لیست 

 ینترنتی مدنظرتان را جستجو کنید.فروشگاه ا

و استعالم دامنه فروشگاه لوازم ترنس مدنظرتان  این سایتروش دیگر نیز مراجعه به 
، بهترین ها سوءاستفادهد از معتبر بودن آن مطمئن شوید. برای جلوگیری از است تا بتوانی

 خرید نکنید. یفاقد نماد اعتماد الکترونیکاینترنتی  های فروشگاهکار این است که از 
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 باشید هوشیار معتبر یها از نام برندها و شرکت سوءاستفاده نسبت به

 
که در بخش قبلی همین مطلب نیز اشاره کردیم، بعضی از افراد برای معتبر  طور همان

معتبر  های شرکتخود، از نام برندها و  ونشان نام بییا  ساز دستجلوه دادن محصوالت 
محصوالت خود را در  معموال  . این افراد کنند میاستفاده  ها آنبرای فروش 

یا حتی اقدام به جعل لوگو و  رسانند میمشابه با برند اصلی به فروش  هایی بندی بسته
 .کنند میتوضیح محصوالت برندهای معتبر 

راه برای تشخیص اصل یا تقلبی بودن  ترین آسانکه باالتر نیز توضیح دادیم،  طور همان
، استعالم شماره آرم استاندارد محصوالت ایرانی یا شناسه اصالت محصوالت لوازم ترنس

هوشیار باشید و فریب  ها سوءاستفادهخارجی است. بنابراین همواره نسبت به این نوع 
خلی یا خارجی برای معرفی محصوالت تقلبی خود استفاده افرادی را که از نام برندهای دا

 ، نخورید.کنند می
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 هوشیار سنتر ترنس هلپ یلوگو ای تیاز نام، آدرس سا سوءاستفاده نسبت به
 باشید

 
لوازم سنتر، ممنوعیت تبلیغات یا خرید و فروش  ترنس های مهم شبکه هلپ سیاستیکی از 
محصولی را به فروش  گونه هیچسنتر،  ترنس مختلف است. ما در شبکه هلپ ترنس
. کنیم مین تأیید نیز لوازم ترنس ایرانی را متفرقه از فروشندگان یک هیچو  رسانیم نمی

بزرگ و  های فروشگاهکه در این مطلب نیز معرفی کردیم، همگی مربوط به  لوازم ترنسی
به تبلیغ ندارند. لینک این محصوالت نیز خاصیت ایرانی هستند که نیازی  شده شناخته

سود و زیانی را متوجه  گونه هیچ ها آنهمکاری در فروش ندارد و کلیک یا عدم کلیک روی 
 .کند میما ن

محصوالت خود را به نام  کنند میافرادی که تالش  یها سوءاستفادهبنابراین نسبت به 
سنتر برای  ترنس گو یا آدرس سایت هلپا از لو سنتر به فروش برسانند ی ترنس شبکه هلپ

 ، هوشیار باشید.کنند میخود استفاده  لوازم ترنسمعتبر جلوه دادن 
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تشخیص افراد سودجو نیز همین است که ببینید آیا  های روشترین  یکی از جالب
سنتر به  ترنس درس سایت یا لوگوی شبکه هلپاز نام، آ سوءاستفادهمحصوالت خود را با 

ما هستند یا خیر. اگر هر کجا  تأییدمحصوالتشان مورد  کنند مییا ادعا  رسانند میفروش 
از نام ما توسط  سوءاستفادهبه چنین موردی برخورد کردید، در دروغ بودن این ادعا و 

 شک نداشته باشید. ها آن

 را گزارش دهید لوازم ترنس نامعتبر های فروشگاه

 
اگر به فروشگاه اینترنتی برخورد کردید که لوازم ترنس تقلبی، فاقد آرم استاندارد ایران یا 

و در اثر استفاده از  رساند میآرم سازمان غذا و دارو یا فاقد شناسه اصالت به فروش 
 :اید شدهمحصوالت دچار عوارض جانبی 

 و با تکمیل کردن فرم  سایت معاونت غذا و دارواین تخلف را از طریق  توانید می
 اعالم کنید.ی بهداشت یشیو آرا یدنیآشام ،ییمواد غذا تیریمدثبت شکایات 

 توانید میاست،  یاگر فروشگاه اینترنتی مدنظرتان دارای نماد اعتماد الکترونیک 
 اعالم کنید. نماد ایشکایت خود را از طریق سایت 

 پیگیری کنید. فرم شکایات پلیس فتا تکمیل از طریق توانید می 
 اقدام کنید. شکوائیهاز طریق دفاتر خدمات قضایی و ثبت  توانید می 

https://helptranscenter.org/
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-و آرایشی ، آشامیدنییادتان باشد که طبق قوانین ایران، فروش محصوالت خوراکی
مختلفی برای این کار  مجازاتو  شود میبهداشتی تقلبی و غیراستاندارد جرم محسوب 

 بخوانید. سامانه ملی قوانین و مقرراتاز طریق  توانید میتعیین شده است. این قوانین را 

 کالم آخر

 
از اینکه تا انتهای این مطلب همراه ما بودید، سپاسگزاریم. امیدواریم نکات مهمی که در 
این مطلب بیان شد، برایتان مفید واقع شده باشد و بتوانید با خیال آسوده، لوازم ترنس 

معتبر ایرانی خریداری کنید. یادتان باشد که سالمتی و  های فروشگاهمدنظرتان را از 
معتبر در حفظ آن کوشا  های فروشگاه، با خرید محصوالت معتبر از زیبایی حق شماست

 باشید.
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