Quần lót lọt khe nữ để làm gì?
– Bí mật A – Z cần phải biết!
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Quần lót lọt khe nữ để làm gì? Đây là một trong những thắc mắc của rất
nhiều chị em về phụ kiện nội y nữ vô cùng đặc biệt này. Hiện nay, chiếc quần
lót lọt khe nữ phổ biến không chỉ ở thị trường phương Tây mà còn được chấp
nhận ở các quốc gia phương Đông.
Các chị em tại Việt Nam cũng không còn quá bỡ ngỡ và khắt khe với những
chiếc quần lót nữ lọt khe, xẻ đáy. Tuy nhiên, vẫn còn không ít các nàng có
những thắc mắc về chiếc quần lót lọt khe này như công dụng của nó để làm
gì?, Những ưu điểm của quần lọt khe nữ hoặc mua quần lót nữ lọt khe chất
lượng ở đâu?
Sau đây, #Dolotgiasi sẽ giải đáp những thắc mắc liên quan đến quần nội y nữ
lọt khe chi tiết nhất!

📌 Quần lót lọt khe nữ là gì?
Quần lót lọt khe nữ có nguồn gốc từ các quốc gia ở Phương Tây với ý tưởng cách điệu loại quần lót
thông thường trở nên quyến rũ và gợi cảm nhất. Quần lót lọt khe nữ là loại quần lót được thiết kế siêu
mỏng và gọn nhẹ. Đa số các đường nét trên quần đều là dạng dây mảng kết nối với nhau. Cấu tạo của
quần lót lọt khe nữ sẽ loại bỏ bớt các phần vải che vòng 3 ở sau và cách điệu thành dây mảng lọt khe.
Phần vải nhiều nhất trên quần lót lọt khe nữ chính là phần lót vùng tam giác nhạy cảm.
Thông thường lớp lót này được làm bằng chất liệu cotton, vải voan, vải lụa hoặc ren. Đa số lớp lót này có
tính kháng khuẩn, mềm mại để không gây ra dị ứng ở vùng da nhạy cảm của chị em. Chức năng bảo vệ
vùng kín của quần lót lọt khe không nhiều như các loại quần lót thông thường do đã được cắt xẻ bớt
nhiều phần vải bảo vệ.
Trong thời gian đầu du nhập vào thị trường Việt Nam, các loại quần lót lọt khe khá kén chọn người mặc
một phần vì tâm lý e ngại, một phần vì văn hóa phương Đông kín đáo. Tuy nhiên, sau một thời gian phát
triển thì loại quần lọt khe nữ đang rất phổ biến và thịnh hành. Được chị em sử dụng nhiều trong một số
dịp đặc biệt.

🌟 Quần lót xẻ đáy không đũng là gì?
Một loại quần lót phổ biến trong các loại quần lót lọt khe nữ đó chính là loại quần lót xẻ
đáy không đũng. Một tên gọi khác phổ biến là quần lót xẻ đủng. Đây là kiểu thiết kế táo
báo và độc nhất, mang lại một vẻ đẹp cực kỳ quyến rũ mà các ông chồng khó cưỡng
được.
Quần lót xẻ đáy không đũng là phần đáy quần lót được xẻ đôi và hoàn toàn không có
lớp lót nào che chắn phần đũng quần. Chất liệu chính của quần lót xẻ đáy không đũng
chính là ren lưới trong suốt để gia tăng thêm nét quyến rũ, sự bắt mắt cần có. Các chị
em khi sử dụng loại quần này thì vùng kín sẽ hoàn toàn không có lớp vải bảo vệ mà
tiếp xúc trực tiếp với lớp quần mặc ngoài hoặc môi trường bên ngoài.

✅ Những ưu điểm của quần lót lọt khe nữ
Để giúp cho chị em quyết định xem mình có nên lựa chọn quần lót lọt khe để sử dụng hay không, chúng tôi sẽ đưa ra các ưu điểm tuyệt vời của phụ kiện này để các nàng
có thêm yếu tố để quyết định nhé!
✨ Quần lót nữ lọt khe dễ mặc
Quần lót lọt khe nữ với thiết kế tối giản, cách điệu với các đường dây vải mảnh bó sát cơ thể. Các nàng sẽ dễ dàng sử dụng và cảm thấy thoải mái, phù hợp với rất nhiều
dáng người mà không kén chọn người mặc.
✨ Quần lót nữ lọt khe có nhiều mẫu mã
Các kiểu dáng dây đan khác nhau phối thêm mẫu ren cá tính và đa dạng chất liệu vải sẽ mang đến nhiều sự lựa chọn về mẫu mã cho chị em khi lựa chọn quần lót lọt
khe. Vì thế tùy theo sở thích và nhu cầu sử dụng mà các nàng có thể thoải mái lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất.
✨ Quần lót nữ lọt khe giúp tránh tình trạng lộ hàng, thâm mông
Đây là phụ kiện không thể thiếu để diện những mẫu quần body thể thao, quần legging hoặc chân váy bó sát vòng 3. Phụ kiện nội y này sẽ không làm lộ viền quần trong
gây lộ hàng, làm mất vẻ tự tin cho chị em.
Bên cạnh đó, với kiểu dáng thiết kế loại bỏ hoàn toàn phần vải che mông nên tình trạng mông bị hâm, thâm quần cho viền vải quần lót gây ra sẽ bị loại bỏ hoàn toàn.
✨ Quần lót nữ lọt khe có mức giá phải chăng
Với thiết kế tiết kiệm vải và đơn giản nên những chiếc quần lót nữ lọt khe thường có mức giá rất phù hợp với túi tiền chị em. Hiện nay, các mẫu mã quần lọt khe lại vô
cùng đa dạng, vì thế mà dòng sản phẩm này sẽ dễ dàng tiếp cận với mọi tầng lớp chị em hiện nay.

📌 Bật mí cách chọn quần lót lọt khe nữ
Quần lót lọt khe nữ là kiểu quần độc đáo với mỗi phần vải nhỏ che kín vùng tam giác nhạy cảm và một phần dây
ở phía sau mông lọt khe ở giữa. Vì thế chúng tôi sẽ chia sẽ cách chọn quần lót nữ lọt khe cho chị em dễ lựa chọn
nhé!
👉 Nếu lần đầu tiên sử dụng loại quần lót này, chị em nên lựa chọn kiểu quần lọt khe có bản nhỏ thay vì dây ở
phía sau vòng mông của mình. Điều này sẽ giúp các nàng có thể thích nghi từ từ với kiểu dây truyền thông của
quần lọt khe.
👉 Với mục đích sử dụng tại nhà cho thoải mái chị em nên lựa chọn chất liệu vải quần lọt khe bằng cotton hoặc
ren. Có thể lựa chọn thêm vải cotton phối với ren hoặc cotton pha với thun để thấm hút mồ hôi tốt, độ co dan cao.
👉 Size quần lót lọt khe cũng khác so với loại quần thông thường do đã lược bỏ đi phần vải che vòng mông nên
số đo size sẽ nhỏ hơn so với size quần lót thông thường mà chị em sử dụng. Với kích thước vòng mông dưới
90cm thì size quần lót lọt khe nữ là size M; với kích thước vòng 3 từ 90 – 98cm thì size L là phù hợp và trên 98cm
vòng 3 thì phải chọn size XL nhé!

📌 Mua quần lót lọt khe ở đâu? Mua quần lót nữ lọt khe giá sỉ TP.HCM?
Hiện nay trên thị trường nội y có rất nhiều cửa hàng kinh doanh quần lót lọt khe nữ với đa dạng mẫu mã và chất
liệu khác nhau. Vì kiểu dáng quần lót lọt khe mang lại nét gợi cảm và quyến rũ cao nên được rất nhiều chị em săn
đón.
Tuy nhiên, do đặc điểm của chiếc quần lót này tiếp xúc nhiều vùng nhạy cảm trên cơ thể chị em. Nếu như chất
liệu vải không tốt rất dễ dẫn đến tình trạng viêm nhiễm cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe vùng kín.
Shop Đồ lót giá sỉ tự tin là cửa hàng bán quần lót lọt khe nữ uy tín, chất liệu vải lót cao cấp cùng với mức giá cạnh
tranh trên thị trường sẽ mang lại những sản phẩm ưng ý và tuyệt vời cho các chị em.
Trên đây là một số mẫu quần lót lọt khe hiện có và đang bán rất chạy, hãy liên hệ ngay Hotline / Zalo: 0969 845
467 để được tư vấn chọn size và chọn kiểu mới nhất nhé!
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