EÈ™ti Ã®n cautarea cadourilor de CrÄƒciun? IatÄƒ cÃ¢te
idei!
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Craciunul este sarbatoarea cea mai asteptata din an, o sarbatoare pentru ale carei bucurii economisim tot anul si strangem
pretioase idei despre cadouri de Craciun si ce anume s-ar potrivi fiecaruia dintre cunoscutii nostri. Este de la sine inteles ca
daca tii la cineva, nu ii faci cadouri stas, aceleasi sosete, sticle de vin si manusi de piele, ci mai degraba cadouri
personalizate dupa chipul si asemanarea...sufletului celui care primeste. Asadar, fie ca esti in cautare de cadouri de Craciun
pentru iubit, pentru membrii familiei sau poate pentru cel mai frumos cadou de Craciun pentru sotie, iti dam cateva idei de
cadouri de Craciun cu care nu vei da gres, indiferent cat de pretentios este destinatarul lor.

Idei de cadouri pentru toti cei dragi
Cele mai frumoase cadouri din acest sezon pot fi gasite numai in magazinele din Jupiter City! Deea Codrea te ajuta sa le
alegi pe cele potrivite ca sa te bucuri de bucuria oferita celor dragi. Cel mai important atunci cand mergi in Jupiter City
pentru cadouri este sa alegi dinainte cateva magazine pentru cumparaturile de Craciun, iar eu am ales H&M, Sephora si
Media Galaxy. In felul asta nu umbli prin fiecare magazin (nu ca nu ai face-o oricum) si mergi punct ochit, punct lovit.
Asadar hai sa le luam pe rand si sa-ti spun ce idei am eu pentru cadourile de Craciun!

Pentru copiii din familie m-am gandit sa ma opresc la H&M, unde gasim de la hainute extrem de simpatice, accesorii si
chiar jucarii atat de frumoase. De la personajele celebre de desene animate si pana la supereroi, gasesti orice tematica
dorita de copilul familiei.

Pentru el si ea gasesti de la sosete, caciuli, esarfe, manusi, pana la bijuterii, genti si multe foarte multe accesorii perfecte de
facut cadou. Daca tot am vorbit despre sosete, trebuie sa recunosc ca sunt invidioasa pe raionul de barbati H&M, au niste
modele de sosete ce m-au cucerit pe vecie. E drept ca si la fete sunt niste globulete adorabile in care gasesti sosete cu
tematica de Craciun, dar uita-te putin la ce modele nebune sunt la barbati!

Pentru barbatii din viata ta pasionati de tehnologie si produsele nou aparute te sfatuiesc sa faci o vizita la Media Galaxy.
Sunt o gramada de gadget-uri ce ar face fericit orice barbat: de la console de jocuri, telefoane de ultima generatie, boxe
portabile, aparate foto si alegerea mea: o pereche de ochelari VR de care se va bucura precum un copil sau/si niste casti
perfecte pentru momentele lui cu el. Fie ca barbatul din viata ta este tata, sotul, copilul sau pur si simplu un prieten, iti
garantez ca il vei impresiona placut.

Pentru femeile pasionate de obiectele electronice, tot la Media Galaxy poti gasi cateva idei de cadouri tare simpatice, eu

am optat pentru un filtru de cafea si cateva produse pentru aranjarea parului (femeile stiu de ce!). O perie rotativa, o placa
de par, un ondulator, un uscator, un epilator, orice femeie are nevoie de aceste obiecte, so here you go!

Pentru iubitele, sotiile sau fetele pasionate de make-up, raiul lor este la Sephora si asta cred ca o stie orice barbat sau cel
putin ar trebui sa o stie. Trusele de la Naked, Benefit, Too Faced and so on, seturile de baie, parfumurile, produsele de
make-up, toate o vor impresiona. Si daca vrei un cadou in tematica de Craciun, poti alege un calendar cu cate un produs
surpriza pentru fiecare zi a lunii decembrie. Cool or not?

Pentru iubitii carora le place Sephora ? sa stiti ca au o gama variata de produse pentru barbati. Fie ca vorbim despre
ingrijirea tenului, parului sau despre parfumurile atat de variate, cu siguranta si pentru ei gasiti ceva potrivit.
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