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Poradnik faceta kupującego prezenty
Chcesz kupić prezent swojej kobiecie. Jeśli znacie się dobrze, to na
pewno już wiesz co by chciała dostać. Jeśli jednak nie wiesz i nie masz
pomysłu tu znajdziesz podpowiedzi. Na kolejnych stronach dowiesz się
więcej o tym, jaki prezent będzie strzałem w dziesiątkę, a co może
okazać się wielką klapą!
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Kwiaty – Number One.
Niekwestionowany lider w każdym spotkanym przeze mnie
badaniu czy ankiecie. W temacie kwiatów moje sugestie
ograniczą się do dobrych obyczajów, przesądów i symboliki.
Zacznijmy od tych drugich.
!!! – nie należy wręczać parzystej ilości kwiatów , bo jest to
zarezerwowane na uroczystości żałobne. Może tak, ale
pamiętaj, że jak na 6 rocznicę kupisz 5 lub 7 kwiatków, to raczej
się nie wytłumaczysz : ))) .
Jeśli już wiesz ile kwiatów ma być to wręczając pamiętaj żeby :
 kwiaty były odwinięte z papieru/ celofanu
 wręczać bukiet kwiatami do góry
 trzymać kwiaty lewą ręką, aby móc przywitać się prawą
(pocałować kobietę w dłoń ), a następnie przełożyć kwiaty
do prawej i dopiero wtedy wręczyć.
Jeśli chodzi o symbolikę to uważa się, że najbardziej
„symbolicznym” kwiatem jest róża. I tak:
 róża czerwona oznacza „ kocham Cię”
 herbaciana „podobasz mi się”
 biała – wierność
 żółta – zazdrość
 różowa wyraża elegancję i wdzięk
Poza tym
 tulipany mówią „ dobrze mi z Tobą”
 narcyzy – „ jesteś bez serca”
 lilie – „zaufaj mi”.
 niezapominajka – „pamiętaj o mnie”
Przybranie bukietu to już kwestia gustu. Jej gustu !!!!

Słodycze – wieczny numer dwa .
Kwiat i słodycze często chodzą w parze . Nawet bardzo często .
Nie chcesz wypaść w jej ocenie na faceta bez polotu , staraj się
unikać tego połączenia. Oczywiście łączenie powyższych
kategorii z innymi prezentami jest jak najbardziej przez panie
pożądane.
Jeśli nie wiesz jaki rodzaj słodyczy ona lubi najbardziej to musisz
zaryzykować.
Czekolady dzielimy na :
 białe – bez miazgi kakaowej
 mleczne do 50% miazgi kakaowej
 deserowe 50%-70% miazgi kakaowej
 gorzkie powyżej 70% miazgi kakaowej
Najbardziej lubianą czekoladą jest czekolada mleczna .
Kupując takie czekoladki masz szansę trafić w jej gust w 2
przypadkach na 3.
Czekoladę gorzką lubi już tylko jedna kobieta na 4.
Poza tym jeśli chodzi o słodycze to oprócz smaków jesteśmy
przywiązani do marek. Wedel , Lindt , Wawel i Ferrero –
kupując jedną z nich masz 80% szans , że będzie zadowolona.

Bielizna – numer trzy.
To wyjątkowa kategoria. Dlaczego? Bo dobrze dobrana sprawi
przyjemność wam obojgu. Jej noszenie, a Tobie oglądanie.
Dlatego warto byś poświęcił chwilę i dobrze wybrał bieliznę dla niej.
Zakładam, że jeśli chcesz jej wręczyć bieliznę to już trochę się znacie
; ))
Kobiety nie tylko przywiązują uwagę do odzieży wierzchniej. Również
do bielizny. I mają na nią inne spojrzenie niż my. Przykład?
Proszę bardzo: najchętniej oglądane przez nas majtki to stringi, 70%
kobiet ich jednak nie nosi.
Dlatego ważne jest by kobieta czuła się komfortowo, a ty mógł
cieszyć oczy. Więc zapamiętaj!
Są cztery typy budowy kobiet:





gruszka
jabłko
prostokąt
klepsydra

Sylwetka typu gruszka charakteryzuje się szerszymi biodrami i
węższymi ramionami.
Przy tym typie budowy polecane są majteczki z wyższym stanem oraz
biustonosz typu plunge – (http://4mate.pl/kategoriaproduktu/biustonosze/biustonosze-usztywniane )/ lub strapless ( bez
ramiączek).
Naszą propozycję znajdziesz tutaj
Jeśli chcesz wiedzieć więcej o rodzajach biustonoszy zajrzyj pod adres
http://4mate.pl/index.php/poradnik-zanim-kupisz/

Typ sylwetki zwany jabłkiem wyróżniają szersze ramiona oraz większy
brzuch, przy węższych biodrach. Najlepszym rozwiązaniem w tym
wypadku są gorsety i majteczki z wyższym stanem takie jak tu.

Sylwetka typu prostokąt charakteryzuje się w wąskimi ramionami,
wąskimi biodrami i niezbyt dużym biustem. Przy tym typie budowy
pożądane są biustonosze typu push up, oraz shorty.
Tutaj znajdziesz coś pasującego do tej sylwetki

Ostatnim typem sylwetki jest klepsydra. Ten typ charakteryzuje
szczupła budowa ciała z wyraźnie zaznaczona talią.
Najodpowiedniejsze dla takiej sylwetki są biustonosze typu
balkonetka (http://4mate.pl/kategoriaproduktu/biustonosze/biustonosze-pol-usztwniane ) i bardziej
wycięte majteczki z nieco wyższym stanem.
Tutaj znajdziesz coś odpowiedniego.

Jak widzisz bielizna damska to bardzo szerokie pojęcie. Więcej o
rodzajach majtek i biustonoszy dowiesz się tu:
http://4mate.pl/index.php/poradnik-zanim-kupisz/

Biżuteria – numer cztery.
Biżuteria- ze względu na relatywnie wysokie koszty , jest to prezent
zobowiązujący. Nie polecam więc dawać go w przypadku niezbyt
wielkiej zażyłości . Mógłby wywołać skrępowanie , lub nawet nie
zostać przyjęty. A tego chcemy uniknąć. Poza tym nietrafiona
biżuteria jest jednym z pięciu powodów wymienianych przez
kobiety jako najczęstsze źródło niezadowolenia .
Musisz zwrócić uwagę czy nosi złoto , srebro czy coś innego. Raczej
subtelną czy wręcz przeciwnie. Kolczyki , bransoletka , łańcuszek …
Jak widzisz wiele problemów.
Więc tym razem technicznie.
Platyna , kiedyś rzadziej spotykana ze względu na cenę , dziś
częściej. Występuje najczęściej jako oprawa brylantów.
Ma trzy próby : 1000 ( czysta platyna ), 950 , 900. Dwie ostatnie
najczęściej występują w jubilerstwie. Nie reaguje z tlenem i wodą.
Złoto – najbardziej popularny metal szlachetny . Rozróżnia się kilka
prób złota w zależności od ilości czystego złota.








0 próba 999 zawiera 99,9% czystego złota
1 próba 960 zawiera 96,0% czystego złota
2 próba 750 zawiera 75,0% czystego złota
3 próba 585 zawiera 58,5% czystego złota
4 próba 500 zawiera 50,0% czystego złota
5 próba 375 zawiera 37,5% czystego złota
6 próba 333 zawiera 33,3% czystego złota

Ilość złota w stopie określa się też karatach, gdzie 1 karat to 1/24
zawartości wagowej złota w tym stopie.

Można spotkać białe złoto. Są dwa sposoby jego uzyskania.
Pierwszy to rodowanie czyli pokrywanie cienką warstwa rodu.
Drugi to stop złota z niklem. Ze względu na to , że około 15% ludzi
jest uczulona na nikiel , zalecamy wybierać złoto rodowane , mimo
że warstwa rodu może się kiedyś wytrzeć.

Możecie się także spotkać z różowym lub czerwonym złotem.
Jest to stop złota z miedzią . W zależności od ilości miedzi
uzyskujemy odcień czerwieni . Czasami nazywane rosyjskim złotem.

Srebro – drugi w kolejności metal szlachetny wykorzystywany w
jubilerstwie. Srebro podobnie jak złoto dzieli się ze względu na
czystość . I tak :





próba 925 zawiera 92,5% czystego srebra
próba 875 zawiera 87,5% czystego srebra
próba 830 zawiera 83,0% czystego srebra
próba 800 zawiera 80,0% czystego srebra

Do wyrobu biżuterii wykorzystuje się najczęściej srebro próby 925.

Tytan – ostatnio coraz modniejszy . Charakteryzuje się tym , że w
dotyku nie ziębi . Lekki i wytrzymały. W biżuterii najczęściej łączony
z innymi metalami.

Na koniec jeszcze uwaga o ciężarze kamieni szlachetnych i pereł .
Tu jednostką też jest karat i odpowiada on 0,2 grama.

Pefumy –zamykają wielką piątkę.






Perfumy – tylko pod warunkiem , że wiemy co się jej podoba ,
lub czego używa. W innym wypadku pieniądze wyrzucone w
błoto.
Kobiety używają różnych rodzajów perfum . Niektóre lubią
pachnieć intensywnie , inne raczej wybiorą mniej intensywną
opcję.
A do wyboru są :
Parfum (perfumy) – 15-43%;
Eau de Parfum - woda perfumowana - skrót EdP – 10-20%;
Eau de Toilette - woda toaletowa- skrót EdT – 5-15%;
Eau de Cologne - woda kolońska -skrót EdC – 3-8%;
gdzie % wskazują na ilość ekstraktu.
Bezpiecznym rozwiązaniem , jeśli wiemy jakiego zapachu używa,
a nie wiemy jakiego rodzaju , będzie zakup wody toaletowej.
Dlaczego ? Jeśli używa perfum lub wody perfumowanej , będzie
używała wody toaletowej częściej. Jednak gdy używa wody
toaletowej , to woda perfumowana lub perfumy mogą się dla
niej okazać zbyt intensywne.

Mam nadzieję , że trochę pomogłem rozwiać wątpliwości co wybrać
dla Niej na prezent.

Zapraszam na moją stronę i do subskrybowania newslettera.
http://4mate.pl/index.php/aktualnosci/

