
Що кохані подарувати на Новий рік?

      

Вибір подарунка – справа відповідальна і важлива. До Нового Року залишилися лічені
дні, а ти ще не купив подарунок своїй коханій? Ламаєш голову над тим, що подарувати і
як здивувати свою жінку? Природно, простіше за все буде запитати в дівчини, що саме
вона хотіла б отримати в подарунок на Новий Рік, але якщо ти хочеш по-справжньому
приємно здивувати кохану, то ми підкинемо тобі кілька оригінальних ідей подарунків до
свята.

Професійна фотосесія

Існують такі речі, від яких не здатна відмовитися ні одна дівчина. Особливо, якщо вона
хороша собою. І професійний фотограф тільки підтвердить це на зроблених знімках. А
фотографій з двох-або тригодинний фотосесії вистачить щоб круглий рік міняти
аватарки на сторінках у соціальних мережах, на заздрість подружкам. Також, ви можете
замовити фотосесію у стилі Love story, і відобразити свої почуття на фото-знімках. Ці
фотографії, безсумнівно, будуть для вас приємним спогадом. Відмінною ідеєю буде потім
роздрукувати найкрасивіші фото і зробити з них колаж.

Нижня білизна

Настільки інтимну частину жіночого гардеробу, звичайно ж, не варто дарувати дівчині, з
якою ти познайомився пару днів тому. А для дівчини, з якою у тебе довгі і довірчі
відносини – це буде дуже приємний подарунок, який ти особисто зможеш оцінити на її
тілі. Нижню білизна потрібно вибирати ретельно і не поспішаючи. Краще всього піти в
спеціалізований магазин нижньої білизни, де консультанти допоможуть тобі визначитися
з розміром, фасоном і кольором. І тут вже, що тобі підкаже твоя фантазія – це може бути
просто комплект з трусиків і бюстгальтера. Також комплект можна доповнити еротичним
пеньюаром або панчохами.

Прикраси

Нехай це банально, але отримати прикраси у вигляді сережок, ланцюжка, браслета або
колечка буде приємно будь-якій представниці прекрасної статі. І вартість подібного
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подарунка сама різна. У магазинах можна знайти гідні варіанти біжутерних прикрас за
доступні гроші. Якщо ж ти розраховуєш на ювелірний виріб, то і тут не буде проблем з
асортиментом. Головне – визначся з виробом. Зверни увагу на прикраси своєї дівчини,
можливо, їй якраз не вистачає колечка в комплект до вже наявних сережок.

Сертифікат в салон краси

Хоч дівчата і дуже люблять себе і годинами проводять перед дзеркалом, але не кожна
дозволяє собі салонні процедури краси. Тому відмінним подарунком на Новий Рік стане
сертифікат на послуги салону краси. Це можуть бути спа-процедури, ліфтинги, всілякі
масажі, обгортання, епіляції, послуги косметолога або стиліста-перукаря. Зробивши
подібний презент, ти подаруєш дівчині можливість стати ще привабливіше і бажаніше. У
різних салонах діють різні умови на придбання сертифікатів – це можуть бути як
сертифікати на якісь конкретні послуги або комплекс послуг, так і сертифікати на певну
суму грошей.

Гаджет

Планшет, електронна книга, mp3 плеєр, флешка або навушники – сучасна дівчина з
великим задоволенням прийме від тебе в подарунок якийсь хитрий цифровий пристрій.
Щедрим і «сильним» подарунком буде мобільний телефон. Це звичайно дорогий презент,
але якщо ти справді закоханий і вона в тебе єдина і неповторна, то чому б не порадувати
її подібним подарунком.

Домашня тваринка

Якщо твоя дівчина вже не раз натякала тобі на те, що вона давно мріє завести кошеня, то
тут ти потрапиш в десятку! Це буде самим сентиментальним подарунком, який ти тільки
зможеш їй зробити. Але тобі необхідно заздалегідь ненав’язливо, щоб улюблена нічого
не запідозрила, поцікавитися про породу, забарвлення і стать тварини. І ще один
важливий момент – щоб сюрприз дійсно вдався, тобі потрібно буде проявити
винахідливість, щоб твій подарунок завчасно не видав себе нявканням. Тому заздалегідь
домовся, наприклад, з сусідами, якщо святкування проходитиме будинку, що тварина
деякий час побуде в них.
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Захоплення і хобі

Якщо твоя дівчина творча людина і, наприклад, любить малювати, то можна подарувати
їй сертифікат на відвідування майстер-класу з малювання, якщо вона в цій справі не
новачок, то нові фарби, полотно або кисті будуть відмінним подарунком. Якщо твоя
дівчина спортсменка, то нові кросівки або спортивний костюм, однозначно, її порадують.
Любителькам творити кулінарні шедеври сподобається подарунок, який буде допомагати
творити дива на кухні – починаючи від пароварок, мультиварок, хлібопічок і закінчуючи
набором сковорідок.

Визначитися з вибором подарунка допоможуть ваші загальні знайомі, друзі або родичі
дівчини. І якщо ви відчуваєте один до одного справжні почуття, то зовсім не важлива
вартість подарунка, і не буде великою трагедією, якщо ти не вгадаєш з тим, що саме
хотіла твоя улюблена, найголовніше – це увага і твоє ставлення.
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