
Fantazi iç giyim 
Fantazi iç giyim denildiğinde ilk olarak akla birbirinden şık ve iddialı gecelikler gelmektedir. Her  vücut 

ölçüsüne göre uygun bedenleri de kolaylıkla bulabilirsiniz. Özellikle bayanların iç giyimde eşleri ile 

mutlu dakikalar geçirmek için özel kostümleri  seçmeleri mutlu bir ilişki için oldukça önemlidir. 

Yandan yırtmaçlı ve tamamen tül olan gecelikler ile partnerinizin gözlerini kamaştırırken aynı 

zamanda kendinizi de hiç olmadığı kadar özel hissedeceksiniz. Tamamen dekolteli ve transparan 

fantezi  iç giyim çeşitleri ile yatak odanızda özgürlüğün tadını çıkartabilirsiniz. 

Fantazi iç giyim 
 ürünleri arasında tercih yaparken partnerinizin düşüncelerini de alarak eğlenceli bir ortam 

yaratabilirsiniz. Erotik iç giyimde birbirinden seksi iç çamaşırları ile kendinizi şımartabilirsiniz. Fantazi 

iç giyim de özellikle sıradan geceliklerin yanı sıra kostüm şeklindeki iç çamaşırları da oldukça sık tercih 

edilmektedir. Özellikle polis, hemşire ve öğrenci kostümleri en çok tercih edilen 

fantazi giyim 
 modelleri arasında yer almaktadır. Mini ve seksi kostümler için askatesi.com sizin için sınırsız ürün 

çeşitliliği ile hizmet sormaktadır. Hangi yaşta olursanız olun eşiniz ile mutlu dakikalar geçirmek için 

küçük bir ipucu ile ilişkinizi daha da mutlu bir hale getirebilirsiniz. Üstelik çeşitli aksesuarlar ile de 

tamamlayabileceğiniz kostümler ile de oldukça farklı ve şık olabilirsiniz. İç çamaşırı deyip geçmemekte 

yarar var. Seksi gecelik takımları seçer gibi iç çamaşırını da aynı özen ile seçebilirsiniz. Doğum 

günlerinizde, evlilik yıl dönümünüzde veya yılbaşında kullanabileceğiniz özel kostümleri fantazi iç 

giyim kategorisinde bulabilirsiniz. Üstelik kolay yıpranmayan ve oldukça kaliteli kumaşlara sahip olan 

fantazi iç giyim çeşitleri sizlere uzun süreli kullanım da sunmaktadır. Cinsel yaşantınızda mutluluğu 

yakalamak için küçük bir heyecan arıyorsanız kesinlikle birbirinden farklı fantazi iç giyim ürün 

çeşitlerini inceleyebilirsiniz. İç çamaşırı seçerken sadece kumaş kalitesinin iyi olması yeterli değildir. 

Fantazi iç giyim seçerken özellikle sıradan ve sade modellerin yanı sıra oldukça kışkırtıcı ve seksi iç 

giyim modelleri inceleyebilirsiniz. Herkesin cinsel yaşamı ile ilgili kurmuş olduğu fantezilere eşlik 

edebilecek kostümleri bulmanız hiç de zor değil. Farklı aksesuarlar ile de tamamlayabileceğiniz seksi 

iç çamaşırları ile hayallerinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Saten veya tül olan fantazi iç giyim 

çeşitlerinin yanı sıra aynı zamanda deri ve tamamen transparan olan farklı ve dikkat çekici modelleri 

de deneyebilirsiniz. Seksi görünmenin yanı sıra aynı zamanda şık olmayı da istiyorsanız bunun için de 

dantel olan mini gecelikleri tercih edebilirsiniz. Erotik iç çamaşırı denildiğinde jartiyerden de 

bahsetmeden olmaz diyebiliriz. Birbirinden farklı renk çeşitliliğinin yanı sıra oldukça seksi görünmenizi 

sağlayacak olan jartiyer çeşitleri için Aşk Ateşi sizin için doğru adrestir. Vücut çoraplarından, 

jartiyerlere, ayrı ayrı bulabileceğiniz sutyen ve külotlar ile birlikte tek parça gecelik ve sabahlıkları da 

bu adreste bulabilirsiniz. 


