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My kobiety uwielbiamy być obdarowywane. Oczywiście lubimy także buszować w sklepach
tradycyjnych oraz internetowych w poszukiwaniu podarunków dla rodziny czy dla tego jedynego.

Niemniej jednak idealny, trafiony i romantyczny prezent od mężczyzny… o tak, to tygryski (tygrysice)
lubią najbardziej. I tu pojawiają się kluczowe słowa - „idealny i trafiony”. No cóż, z tym bywa różnie.
Narzeczeni, wielbiciele czy mężowie miewają nie lada problem wybierając podarunek na
walentynkowy wieczór we dwoje, urodziny czy rocznicę…

Mężczyźni się starają
Trzeba przyznać, że panowie doskonale wiedzą, iż wybór prezentu dla wybranki serca to nie
przelewki. Szukają, pytają, zastanawiają się, dzielą się swoimi wątpliwościami, a także dobrymi
radami. Polecają sobie sprawdzone patenty na romantyczne prezenty oraz miejsca, w których takowe
można znaleźć. Doskonały przykład tego, jak faceci widzą idealny prezent dla kobiety można znaleźć
np. w poradniku „Wyjątkowy prezent dla Twojej dziewczyny. Jak to ugryźć?” zamieszczonym w

kultowym męskim magazynie jakim jest CKM. No cóż, na pewno kierunek jest słuszny – prezent ma
być niebanalny, powinien być oryginalny, ale nic na siłę, a najistotniejsza jest znajomość charakteru,
potrzeb i prezentowych marzeń partnerki. Warto docenić, że kluczem do wyszukania idealnego
prezentu jest…. szeroko rozumiane zaangażowanie. A zatem nie ma nic na szybko, byle jak, aby tylko
coś kupić. We wspomnianym artykule pada całkiem słuszne stwierdzenie „…kupując jej to, co dostają
wszystkie jej koleżanki, nie zaimponujesz jej, a nawet sprawisz, że będzie o Tobie myśleć jak o
człowieku bez wyobraźni. Jeżeli więc chcesz osiągnąć cel i stworzyć miłą atmosferę, musisz wysilić
szare komórki. Bez tego nic nie ugrasz”.

Jak widać panowie zauważają, że bez pracy nie ma kołaczy, ale zadowolenie (i wdzięczność) stawiają
na pierwszym miejscu. Choć może nie do końca celem jest tylko satysfakcja obdarowanej kobiety. W
artykule pojawia się kilka ciekawych, oryginalnych pomysłów ze sklepu prezenty.pl. Oczywiście
prosto z wirtualnych półek w dziale prezentów romantycznych. Nie sposób nie zauważyć, że wiele z
nich będzie źródłem radości, świetnej zabawy i przyjemności dla obdarowanej, ale również
dla…fundatora prezentu. Czyż gry miłosne, aromatyczne świece i olejki do masażu nie są
doskonałym pomysłem na zmysłowy podarunek i niezapomniany wieczór we dwoje…?

Praktycznie i romantycznie
W tak bogatej ofercie każdy mężczyzna może znaleźć ten jedyny, idealny podarunek dla swojej
dziewczyny, narzeczonej, żony. Oczywiście pod warunkiem, że naprawdę dobrze ją zna. Wachlarz
możliwości jest bowiem bardzo szeroki i zróżnicowany. Są prezenty naprawdę romantyczne, takie jak
gadżety – serca, urocze maskotki, ramki na zdjęcia. Nie brakuje podarunków, które mogą być i
praktyczne i romantyczne, jak chociażby patelnia w kształcie serca czy też czekoladowa fontanna.
Wiadomo przecież, że przez żołądek do serca, zarówno męskiego jak i kobiecego, a czekolada to
najsłodsza i najskuteczniejsza droga. Taka fontanna to naprawdę znakomity pomysł na prezent, ale
także murowany patent na udany wieczór we dwoje. Czekolada jest bowiem nie tylko pyszna, znana
jest od wieków jako skuteczny afrodyzjak. Zawiera duże ilości peniletylaminy (PEA) - hormonu, nie
bez powodu nazwanego molekułą miłości. Organizm człowieka wytwarza go podczas…. podniecenia

seksualnego. Kiedy jego poziom spada, z namiętnością w związku bywa różnie, ale od czego mamy
czekoladę? Szczególnie w formie zmysłowo smakowitej fontanny.

Zmysłowe prezenty – sposób na wieczór we dwoje
Trzeba przyznać, że ten tok myślenia przy wyborze prezentów jest bardzo kuszący i może być
satysfakcjonujący dla obydwu stron. Przyjrzyjmy się zatem innym propozycjom, wśród których
znajdziemy tak wyjątkowe propozycje jak świece i olejki do masażu. O ile zastosowanie olejków jest
nam doskonale znane, o tyle świeca, dzięki której można wykonać zmysłowy masaż, to naprawdę
oryginalny podarunek i zapowiedź niezapomnianych, wspólnych chwil. Planując więcej takich
wieczorów, warto również przyjrzeć się bogatej ofercie gier miłosnych, które zapewnią wiele
atrakcyjnych scenariuszy dla dwojga. Z całą pewnością gry karciane i w kości inspirowane np.
Kamasutrą to prezentowy strzał w dziesiątkę dla każdej zakochanej kobiety. Choć z drugiej strony
mogą także ożywić związek, w który zaczyna wkradać się rutyna. Na pewno uruchomią wyobraźnię
oraz kreatywność, czyli nieodłączne atrybuty piękniejszej płci.
Na brak męskiej wyobraźni nie może narzekać również kobieta, której partner wręczy wyrafinowany,
ale i romantyczny prezent, jakim jest farba od ciała Poeme. Można śmiało powiedzieć, że ten
podarunek podziała na wszystkie zmysły. Pozwoli kontemplować zarówno urodę partnerki, jak i
własne namalowane dzieło. Rozpieszczamy zmysł dotyku (delikatne silikonowe piórko do
malowania), a kolorom odpowiadają najbardziej kuszące aromaty – słodka truskawka, gorzka
czekolada czy masło karmelowe.

Zapewne podniosą się głosy, które stwierdzą, że zmysłowa farba, olejki, świece czy gry miłosne to
arcyciekawe pomysły na podarunek, który będzie przyjemnością dla pary, nie tylko dla Niej. Ale czyż
nie o to chodzi, kiedy poszukuje się prezentu idealnego? Oczywiście na wirtualnych półkach pełnych
romantycznych prezentów nie brakuje również takich, które będą przeznaczone tylko dla wybranki
serca, jak chociażby efektowny wieszak na biżuterię, brelok, wisiorek czy elegancki naszyjnik.

