
5 dovanų idėjos Tėvo dienos proga

Visame pasaulyje birželio pirmą sekmadienį švenčiama Tarptautinė Tėvo diena. O Jūs ar jau
turite dovaną pačiam brangiausiam žmogui? Juk Tėvas ir Mama gyvenime yra patys svarbiausi
žmonės, nesvarbu kiek jums būtų metų. Mamas jau pradžiuginome, laikas pagalvoti ir apie Tėvus.
Juk taip smagu matyti nušvitusias jų akis, kai juos atsimena, aplanko ir pasveikina vaikai. Tačiau
daugelis susiduria su klausimu – o ką gi jiems dovanoti? Jeigu atrodo, kad mamai yra lengviau
išrinkti dovaną, tai kai ateina laikas sveikinti Tėvą, iškyla pasirinkimo klausimas. Juk ne visi iš
anksto pasako kokią  konkrečiai dovaną norėtų gauti. Tačiau rasti puikią, unikalią dovaną nėra taip
sunku, svarbu truputį pagalvoti kas konkrečiam Tėvui galėtų patikti – pataria  www.inesafloriste.lt
atstovas ir rekomenduoja keletą idėjų šiai nuostabiai progai.

Gėlės,  gėlių  kompozicijos. Atrodo  taip  paprasta  ir  įprasta,  bet  tai  gali  būti  unikali,
stulbinanti dovana, kurios  dar ilgai nepamirš. Dabar floristai gali sukurti iš gėlių tiesiog kvapą
gniaužiančią kompoziciją, nuo kurios neįmanoma atplėšti akių. O kur dar nuostabus kvapas ir gėlių
žiedų gausa! Manote, kad Tėvams neįprasta dovanoti gėles? Bet pasirodo vyrams jos patinka ne ką
mažiau nei moterims, ir jie džiaugiasi jų gavę. O jei tai dar yra ne tik paprasta puokštė, o puikus
šedevras – jie tikrai jausis ypatingi šią šventinę dieną!

Saldumynai. Vyrai  garsėja  kaip  tikri  smaližiai,  taigi  juos  galėtų  pradžiuginti  gardūs
saldumynai: dėžutė Macaroons (purūs ir tiesiog burnoje tirpstantys migdoliniai sausainėliai), rankų
darbo prancūziški mini pyragėliai – Kanelės, ar kiti gardūs, įdomūs ir nekasdieniniai gardumynai.
Saldumynų  mėgėjai  tikrai  įvertins  jūsų  pastangas  pradžiuginti  juos  kokybiškais  ir  originaliais
saldumynais.

Peteliškė. Padovanokite originalų aksesuarą, kuris tiktų daugeliui progų. Stilingam Tėvui
puiki dovana gali būti kokybiška, vidutinio dydžio vilnonė peteliškė (16 Eur), ne tik originali ir
neįprasta dovana, bet ir nedidelė kaina, taigi jums dar liktų pinigų ir gėlėms. 

Mystery Box. Paslaptingoji dėžė. O gal jūsų Tėvui turėtų patikti Paslaptingoji Dėžė? Jeigu
jam patinka truputis paslapties, nežinomybės (juk tai žadina vaizduotę ir smalsumą) – padovanokite
Tikro Vyro Dėžę. Joje slepiasi staigmenos – kiekvieną kartą dėžutėje būna vis kiti vyriški aksesuarai
-  tai gali būti kojinės, kaklaraištis, sąsagos ar kiti vyrui reikalingi daiktai.

Kosmetika. Taip, taip ir vyrai naudoja kosmetiką! Tai gali būti ne tik skutimosi reikmenys,
bet  ir  kokybiška kosmetika,  tokia  kaip:  veido  kremas,  po  skutimosi  kremas,  barzdos  aliejus  ar
plaukų tonikas, padedantis palaikyti šukuosenos formą ir turintis puikų kvapą.

Tai  tik  keletas  idėjų  artėjančiai  Tėvo  dienai.  Svarbiausia  pasveikinkite,  aplankykite  ir
pabendraukite su savo Tėvais! 
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