
Що подарувати жінці у рік змії?

      

У рік Змії до вибору подарунка для жіночої статі потрібно підходити з розумом. Ні в якому
разі не можна дарувати подарунки, які будь-яким чином будуть натякати на вік чи
зовнішність жінки. Такі подарунки будуть образливі. Здавалося б, бездоганним варіантом
подарунка можуть бути прикраси. Але і тут все непросто. Перш ніж вибирати прикрасу
потрібно дізнатися про те, що воліє дама – одні люблять золото, інші срібло чи платину.
Це теж потрібно враховувати. Та ж сама ситуація і з духами, кожна жінка хоче свій
аромат.

Гарним новорічним подарунком стане косметика. Це може бути великий косметичний
набір, крему, сироватки, маски. Для своєї мами можна приготувати сюрприз у вигляді
кімнатної рослини, наприклад, розкішне апельсинове або мандаринове дерево в
красивому горщику буде дуже ефектним подарунком. А ще можна подарувати
пластикові кулі, які стануть справжньою окрасою новорічної ялинки. В якості подарунка
може послужити одяг. Звичайно, краще буде подарувати шубу або елегантне вечірнє
плаття. Головне не помилитися з розмірами.

Дуже приємним подарунком стане подорож. Будь-яка жінка в холодний зимовий час мріє
про море, сонце і пляжі, так що варто потрудитися і, вирішивши всі проблеми, здійсните її
мрію. Любительки стежити за собою і ходити по салонах будуть раді подарунковим
картам в салон краси або магазин. А спортивним жінкам можна вручити абонемент в
спортзал. Їм буде приємно зайнятися улюбленою справою. Діловій жінці можна
подарувати різні аксесуари, якими вона зможе похвалитися оточуючим. Це можуть бути
окуляри, акуратна сумочка, витончений шарф, щоденник.

Жінці, яка любить займатися будинком, готувати, доречно буде подарувати хорошу
кухонну техніку – посудомийну машину, пилосос, мікрохвильову пічку. На додаток до
цього непогано буде додати букет квітів. Любительки технологічних нововведень будуть
раді мобільному телефону відомої моделі або ноутбука. Будь-яка жінка буде рада
предметам, які прикрасять будинок і додадуть в нього затишку. Улюбленій матусі можна
подарувати ексклюзивний килим, бабусі – затишне крісло, ну а улюблена жінка буде в
захваті від великого красивого дзеркала.

Для ніжних і мрійливих дам можна зробити новорічний романтичний подарунок. Скільки
захоплення буде від салюту за вікном, вечері в ресторані, а ще краще від польоту на
повітряній кулі. На новорічні свята, відправивши улюблену жінку на море, можна
запросити в будинок дизайнера, робітників і зробити дизайнерський ремонт. Це буде
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дуже несподівано і оригінально.

Розкішна нижня білизна буде дуже приємним, суто особистим подарунком. Жінка оцінить
шовк і мереживо. Ну а якщо справа йде до весілля, то найкращим подарунком буде
пропозиція руки і серця. У такому випадку потрібно не забути про покупку красивого
колечка з діамантом.

Насправді подарунок, як зазвичай, це не найголовніше. Важливі ті слова, які будуть
сказані в новорічну ніч кохані, мамі, бабусі. Новий рік – саме підходяще свято для того,
щоб дарувати тепло, ласку і турботу.
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