Divulgação

DEZ MOTIVOS PARA
CONHECER A FANTASY
 Ambiente clean, aconchegante e respeito à
intimidade
 Discrição e atendimento personalizado em sala
privativa
 Consultoria gratuita em sexualidade e
relacionamento
 Lingeries exclusivas e renomadas, nacionais e
internacionais
 Produtos terapêuticos que contribuem para melhorar
a qualidade de vida sexual masculina e feminina
 Eventos personalizados, como chá de lingeries,
aniversário sexy, despedida de solteira, entre
outros
 Atendimento especial para a melhor idade
 Fácil acesso, com estacionamento privativo
 Orientação para explorar e descobrir a
sexualidade
 Atendimento com horários flexíveis e hora
marcada

Os empresários se
preocupam com ações
de responsabilidade social. “Entendemos que
tanto o outubro rosa,
novembro azul ou outras
ações durante o ano são
de extrema importância
para a conscientização
da população quanto à
saúde e qualidade de vida”, concordam os empresários.

MELHOR IDADE E SENSUALIDADE
Eles não envelhecem mais sentadinhos nas poltronas e fazendo crochê. A terceira idade quer experimentar momentos, antes reprimidos.
Igor e Bruno também estudaram sobre o tema e perceberam a necessidade de mostrar que na melhor idade a vida sexual continua ativa, sim.
“Os mais experientes já sabem que o assunto sexo saiu das quatro
paredes”, afirma o ‘coach’ Igor Bezerra. “Queremos que eles conheçam
nossa loja e percebam que nosso conceito não é aquele antigo, de estabelecimentos em becos e ruas sem saída. Somos uma boutique diferenciada, com objetivo de encantar nossos clientes”, completa.

SERVIÇO:
FANTASY BOUTIQUE ERÓTICA
Endereço: rua Saldanha Marinho, 4064 - Santa Cruz
São José do Rio Preto
Telefone: (17) 3364-3666 / WhatsApp (17) 98199-8360
Site: www.fantasysex.com.br
Redes sociais: @fantasyriopreto

Vida&Arte

A arquitetura da Fantasy Boutique
foi planejada e construída para a realização de diversos eventos como chá de
lingeries, aniversários sexys, despedidas de solteira, entre outros, todos voltados exclusivamente para mulheres de
bom gosto e sofisticadas. Os eventos
têm o olhar atento de Igor Bezerra, ‘sex
coach’, que ministra de maneira divertida e moderna diversos temas.
O queridinho da Fantasy é o chá de
lingerie, que é muito mais que um evento para presentear a noiva. Trata-se de
um acontecimento onde são apresentadas as mais belas e luxuosas peças de
lingerie, acessórios e cosméticos sensuais, tornando única a experiência vivida nas reuniões das amigas. “Será
realizado um sonho de empoderamento
da noiva, que só o chá de lingerie clássico da Fantasy, carinhosamente bem
elaborado, pode proporcionar”, enfatiza
Bruno Taveira.
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EVENTOS MINIMAMENTE
PENSADOS E PREPARADOS COM
CARINHO PARA O PÚBLICO
FEMININO

