DICAS!
LINGERIE BEM CUIDADA
Confira dicas de como manter suas roupas íntimas sempre novas
Calcinhas, soutien, meias... você
também guarda tudo junto em
uma gaveta só? Se sua resposta
for “sim”, então, você é uma das
muitas mulheres que sofrem na
hora de encontrar aquela peça
especial. Mas como se organizar?
Trazemos algumas dicas sobre
como guardar e higienizar lingeries e fantasias eróticas.
GAVETAS E CAIXAS

As gavetas são os melhores locais para se guardar calcinhas e
soutiens. Melhor ainda se forem
divididas por colmeias (pequenos organizadores), pois assim
você pode separar a lingerie
por cor, material ou uso e não
precisa revirar a gaveta em
busca da peça que quer usar.
O ideal é que sejam gavetas separadas: uma para calcinhas e
meias, uma para soutien com
bojo, uma para conjuntos e
uma para fantasias. Se o espaço da gaveta não for suficiente,
você também pode usar caixas decoradas. O importante
é manter as peças dobradas e
alinhadas para que seja fácil de
ver e encontrar tudo.
Atenção: tenha um cuidado extra
com o soutien de bojo. A principal orientação é nunca
dobrar um bojo para dentro
do outro, para não deformar o
material. O ideal é que essas peças sejam enfileiradas ou sobrepostas, desde que não amassem
detalhes, como rendas ou laços.
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As fantasias também podem ser
guardadas em caixas ou em uma
gaveta que só o casal tenha acesso, estimulando o parceiro a dar
uma espiada nas possibilidades,
aumentando o clima de romance. As peças mais compridas, em
especial as delicadas, podem ser
mantidas em um cabide. Para
que tudo fique junto, as partes
menores da fantasia devem ser
colocadas em um saquinho de tecido preso ao gancho do cabide.
E, para não despertar o olhar de
curiosos, cubra sua fantasia com
uma capa de tecido, como os
“porta-vestidos”.
LAVAGEM

O cuidado com a lavagem de sua
lingerie é fundamental para manter as peças sempre novas e bonitas. Confira as orientações da
Sapeka para a manutenção de
calcinhas, soutien e fantasias:
–– As lingeries e fantasias devem
ser lavadas à mão e com sabão
neutro. Evite sabão em pó.
–– As peças não devem ir à máquina de lavar nem à secadora de
roupas.
–– O ideal é que sequem à sombra.
Caso tenha pressa, envolva a
peça com uma toalha e aperte
bem para agilizar a secagem.
–– As peças são delicadas, por
isso, não torça.
–– Evite lavar peças de lingerie no
banho, pois o sabonete pode
manchar e a água quente pode
danificar o tecido e desfiar rendas e bordados.

Fonte: Ana Afonso, personal organizer. www.anaafonsoorganizer.com.br
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Lingerie Care
Check out tips on how to keep your underwear always like a new.
Panties, bras, stockings ... you also keep it all together in a drawer
only? If your answer is “yes”, then you are one of the many women
who suffer in finding that special piece. But, how do you organize?
We bring you some tips on how to save and sanitize lingerie and
erotic fantasies.
DRAWERS AND BOXES

The drawers are the best places to store panties and bras. Better
still if they are divided by hives (small organizers), so that you can
separate the lingerie by color, material or use and do not need to
rummage through the drawer to find the part you want to use.
The ideal is to separate drawers: one for stockings and panties ,one
for a bra with bulge, one for sets and other for costumes one. If
drawer space is not enough, you can also use decorated boxes. The
important thing is to keep the pieces aligned and folded so that it is
easy to see and find everything.
Warning: be extra careful with the bra bulge. The
main orientation is not fold a bulge into the other
one to don’t deform the material. The ideal is , these
pieces are overlapped or queued, be careful to avoid
kneading with details like lace or bows.
The costumes can also be stored in boxes or in a drawer that only
the couple has access, encouraging the partner to take a peek at
the possibilities and increasing the mood for romance. The longer
pieces-especially the delicate-can be kept on a hanger. To keep
everything together, the smaller parts of the costume must be
placed in a cloth bag attached to the hook of the hanger. And, to
don’t awaken the curious, cover your fantasy with a layer of tissue,
such as “case-dresses.”
WASHING

The careful washing your lingerie is essential to keep the pieces
always looks like new and beautiful. Check out the Sapeka
guidelines for maintaining your panties, bra and costumes:
––The lingerie and costumes should be washed by hand with mild
soap. Avoid soap powder.
––The pieces should not go to wash machine or dryer machine.
––Ideally dry in the shade. If you hurry, wrap the piece with a towel
and squeeze well to speed drying.
––Lingerie are delicate pieces , so do not wring.
––Avoid washing pieces of lingerie when you have a shower because
soap can spot and hot water can damage the fabric and fraying
laces and embroideries.
Source: Ana Afonso, personal organizer. www.anaafonsoorganizer.com.br
Sapeka Lingerie
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