Babydoll, lenjeria sexy aleasă de tot mai multe femei
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Dacă acum 30 de ani trăiam într-o societate în care nici măcar nu cunoșteam definiția
cuvântului ”sexy”, libertatea obținută în urmă cu 28 de ani a transformat acest cuvânt într-un
mod de viață pentru orice femeie care dorește să atragă privirile bărbaților și respectul sau
invidia celorlalte femei.

Dincolo de componenta cosmetică și cea vestimentară observată pe stradă, atunci când o
femeie vrea să obțină maximum în procesul de seducere al unui bărbat, are mare grijă și la
lenjeria intimă sexy, cel mai mare succes fiind obținut de babydoll , aceasta degajând atât
senzualitate cât și eleganță. Nici unei femei care își dorește să fie cu adevărat sexy nu trebuie
să îi lipsească din garderobă o astfel de piesă din garderoba proprie.

Efectele pe care le are asupra bărbatului sunt mult peste așteptările oricărei femei datorită
faptului că pune în evidență foarte bine formele senzuale ale corpului, ceea ce încită foarte mult
privirea sexului tare.

Orice femeie este conștientă că un bărbat răspunde la stimulii vizuali mai bine decât la orice
alt tip de stimului, ceea ce nu e la fel în cazul femeilor. În fond, o astfel de lenjerie devină o
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adevărată armă de seducție în fața căruia niciun bărbat nu reușește să reziste.

Pe piață există acum o multitudine de modele și culori care permit imaginație masculine să se
manifeste în direcția dorită de orice femeie care alege o lenjerie sexy, însă statisticile arată că
bărbații sunt cel mai sensibili la lenjeriile de culoare roșie și neagră.

Asta nu înseamnă că lenjeriile sexy de orice alte culori nu reușesc să incite mintea bărbațiilor,
mai ales când femeia știe să își provoace partenerul, doar că cele două culori menționate mai
sus au cea mai mare putere dintre toate în rândul celor mai mulți bărbați.

Un ultim argument în favoarea babydoll-urilor este faptul că s-a constatat că purtarea de
lenjerie sexy crește mult stima de sine a femeii, ceea ce este dincolo de toate argumentele,
poate e cel mai mare avantaj.

2/2

