Altılı takımlar neden satın alınır?
İç giyim sektöründe çeyizlik alışveriş sayesinde sürekli olarak satın alınan ve çok sevilen
bir çamaşır çeşidi de altılı takımlar oluyor. Her gelin adayının mutlaka alması gereken ve
çok sevilen bu takımlar aynı renk ve aynı kumaştan oluşan uzun kollu ve paçalı alt üst
takım, gecelik elbise, baby doll takım ve sabahlıktan oluşuyor. Saten kumaşın
vazgeçilmezliği içinde her genç kızın severek kullanmak isteyeceği bir çamaşır türüdür.
Farklı renk tonları ve dantel detayları ile çeyiz sandıklarının olmazsa olmaz ürün
seçeneklerinden bir tanesidir. Pek çok bayan bu ürünleri artık online alışveriş ile kolay bir
şekilde sattın alıyor ve evine kadar getirtiyor.

Çeyiz çamaşırları hakkında bilinmesi gerekenler.
Son yıllarda iç giyim sektöründe en sık adı geçen konulardan bir tanesi de çeyiz ve de
bohça alışverişleridir. Geleneklerimizde olan bu konu sayesinde gelin adayları aylar
öncesinden alışverişlerini yaparlar ve en önemli alışveriş de iç giyim ürünleridir.
Gecelikler altılı takımlar ve saten sabahlıklar vazgeçilmez ürünler arasında yer alır.
Bayanların en sık kullandıkları sutyen ve külot takımlarından fazla fazla alınır. Burada
farklı renk tonlarını seçmek ve farklı detaylara dikkat etmek gerek. Örneğin birinde dantel
detayı varsa diğer takımda tül detayı veya deri detayı olabilir. Bununla beraber altılı
gecelik saten takımlar da her gelinin çeyizinde olması gerekenlerdendir.

Çeyiz sepetinde olması gereken iç giyim ürünleri
Ülkemizdeki geleneklerden bir tanesi de çeyiz ve bohça sepetleri ya da sandıkları oluyor.
Bunlar kültürümüzün evlenecek olan genç kızlara özel hazırlanan giyim sepetleri oluyor
aslında. Bu nedenle genç bayanlar evlenmeden önce kullanacakları iç giyim ürün
çeşitlerini seçmiş ve satın almış oluyorlar. Özellik ile de altılı saten takımlar, sutyen külot
takımlar, saten sabahlıklar ve fantezi iç giyim ürünleri bayanlar tarafından oldukça sık bir
şekilde tercih ediliyor. Renk olarak da çok farklı renk tonlarında iç giyim çeşitleri satın
alınıyor ve çeyiz sandığına ekleniyor. Dantel detaylar tüller ve saten kumaşlar en çok

beğenilen ve satın alınan türlerden…

Çocuk iç çamaşırlarında neye dikkat etmek gerek?
İç giyim ürün gruplarından en önemlisi ve de dikkat edilmesi gerekenlerden biri de
elbette ki çocuk iç giyim ürünleridir. Çocukların teni hassastır ve özellik ile hareketli
oldukları dönemlerde okullarda bolca terlerler. Bu nedenle pamuklu kumaşları tercih
etmek gerekir. Yine çok boyalı olmayan tek renk olan baskılı olmayan çamaşırları tercih
etmekte de fayda var. Özellik ile beyaz renk çamaşırlar sık tercih edilmelidir. Yüzde yüz
pamuk olan kumaşlar teri emer ve çocuklarınızı hasta etmezler. Online olarak satın
alınabilen çocuk iç giyim çeşitleri sayesinde artık kısa sürede istediğiniz atlet külot ya da
erkek çocuk şortlarını kısa sürede alırsınız.

Erkek iç çamaşır modelleri
İç giyim ürünleri dediğimiz zaman her zaman bayanların iç giyim ürün çeşitleri aklımıza
gelir çünkü çok fazla seçenek ve de alternatif söz konusudur. Ancak son yıllara erkek
giyim ürünlerinde de çok ciddi gelişmeler oldu ve tasarımlar şekillenmeye başladı.
Dolayısı ile artık erkek iç giyim çeşitleri de piyasada büyük bir yer buluyor. Özellik ile
atlet ve külottan çok artık sabahlıklar ve pijama takımları çok ciddi şekilde satın alınmaya
başlandı. Artık erkekler de kadınlar kadar iç giyim ürün çeşitlerine önem veriyor. Çeşitlilik
arıyorlar ve sabahlık gibi ürünleri kullanmaya başladılar. Bu nedenle online alışverişte de
erkek iç giyim ürünleri satılıyor.

Fantezi iç giyim ürünleri neden sık kullanılıyor?
İç giyim sektöründe son yıllarda bayanların hayatına girmiş olan ve vazgeçilmez bir hal
almış olan fantezi iç giyim ürünleri neden bu kadar sık tercih ediliyor diye merak
ediyorsanız hemen açıklayalım. Bayanlar klasik pamuklu kumaştan ve hep standart
modellerden bunalmış olan bayanlar için fantezi iç giyim ürünleri hem seksi olmanın hem
de güzelliğin getirisi haline gelmiş durumdadır. Jartiyerler v e büstiyerlerden tutun da deri
kumaşlara aksesuarlı çamaşırlara ve vücut çoraplarına kadar yüzlerce farklı fantezi iç

giyim ürünü hayatımıza girmiştir. Böylece bayanlar en özel gecelerinde ve de romantik
anlarında bu iç giyim ürünlerini rahatlıkla tercih ediyorlar.

Geceliklerde en sık tercih edilen modeller
Gecelik modelleri bayanların her zaman severek kullandıkları ve diğer iç giyim ürünlerine
göre oldukça rahat ettikleri bir ürün grubudur. Özellik ile çeyiz alışverişlerinde oldukça
sık kullanılan bir ürün grubu olmaktadırlar. Yeni evlenecek olan bayanlar çeyiz
sandıklarında mutlaka altılı gecelik takımlarını ve özellik ile saten olan ve dantel detaylı
olanları tercih ederler. Renk ve renk tonu olarak çok fazla seçenek vardır. Ancak genellik
ile saten kumaşlar gecelik modellerinde en sık tercih edilen türler arasında yer alır.
Saten kumaşı bayanlara rahatlık verir dokusu ile şıklığı ve de estetiği beraberinde getirir.
Bu nedenle geceliklerde en sık tercih edilen modeldir.

İç çamaşırı çeşitlerinde hangi kumaş sık tercih ediliyor?
İç çamaşırı dendiği zaman akla yüzlerce model ve çeşidi ile elbette bayan iç giyim grubu
geliyor. Bununla beraber son yıllarda bayan iç giyim modellerinde ve tasarımlarında çok
ciddi gelişmeler de oldu. Yepyeni koleksiyonlar piyasaya giriyor ve bayanlar takip ediyor
sıklıkla. Bayanların en çok merak ettiği ise hangi kumaş seçeneklerinin en çok tercih
edildiği ve beğenilerek kullanıldığı oluyor. Hemen sıralarsak bayanlar son yıllarda en çok
saten kumaşları dantel detayları veya tamamen dantelden üretilmiş olan iç çamaşırlarını,
deri kumaşlardan üretilmiş olan fantezi çamaşırları çok seviyorlar. Sizler kendi zevkinize
göre bir kumaş çeşidini rahatlık ile belirleyebilirsiniz.

Online olarak iç giyim ürünlerini satın almalı mıyım?
Son dönemlerde hayatımıza online alışveriş sitelerinin girmesi ile beraber çok ciddi
şekilde rahatlık ve kolaylık haline gelmiştir. Hal böyle olunca da pek çok tekstil ürünü gibi
iç giyim ürünleri de online alışveriş sitelerinde satılmaya devam ediyor. Yüzlerce ürün
çeşidini bir arada görüyorsunuz ve tüm modelleri kolay bir şekilde inceleme fırsatı
buluyorsunuz. Üstelik fiyat kıyaslaması da yapıyorsunuz ve hem beğeninize hem de
bütçenize uygun olan iç giyim ürünlerini rahatlık ile seçebiliyorsunuz. Üstelik fantezi iç
giyim ürünlerini mağaza veya dükkanlardan kolay bir şekilde alamayabilir bayanlar
ancak online alışveriş sayesinde çok rahat şekilde alışveriş yapıyorlar.

İç giyim ürünümü online satın alabilir miyim?
Online alışverişin hayatımıza girmesi ile beraber herkes rahat bir nefes aldı diyebiliriz.
Bunun nedeni ise artık mağaza dükkân gezmek zorunda kalınmadan istediğiniz modeli
ve rengi çok kısa sürede buluyorsunuz ve detaylarını inceliyorsunuz. Bununla beraber
fiyat kıyaslaması da yapıyorsunuz. İstediğiniz tüm çeşitleri ve renk detaylarını tek bir tık
ile buluyorsunuz. İç çamaşırı modelleri ve çeşitleri de artık internet üzerinden kolay bir
şekilde alınıyor. Sizler hem mağazalardan almaya utandığınız tüm modelleri gönül
rahatlığı ile alıyorsunuz ve bunlar evinize kadar geliyor. İstediğiniz kumaş türü, istediğiniz
fantezi grubu çeşidi veya aksesuarlı çamaşır modelleri internette kısa sürede alınıyor.

