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הפרמטרים הנכונים לרכישת מתנה ליולדת

כאשר אתם מחפשים מתנה ליולדת חשוב לדעת ,אם מדובר בלידה ראשונה ,שניה או שלישית .אם
מדובר באם טרייה ,שזו לה הלידה הראשונה ,הרבה יותר קל לבחור מתנה ,שכן ,כל מתנה ,עשויה להיות
שימושית .כאשר מדובר על זוג שיש להם כבר ילדים ,סביר להניח כי יש ברשותם צעצועים ,בגדים שעברו
מילדיהם הקודמים .אבל בגדי תינוק חדשים או בגדי מעטפת ,תמיד יהיו שימושיים כי את הרך הנולד ,יש
להלביש בכמה שכבות במיוחד כשאר מדובר בתקופת החורף .מבחינת דובונים רכים או מובייל ,תמיד זו
מתנה ליולדת שתשמח ותהיה שימושית לתלייה
יכולה להיות
מעל מיטת התינוק ,או דובי חמוד שעמו הוא יגדל .התינוק תמיד זקוק לגירויים שיתרמו רבות להתפתחותו
ולכן ,רעשנים ,נשכנים ושאר צעצועים בטיחותיים בלבד ,יוכלו להיות עבורו שימושיים.

אריזות לידה מרשימות הם תמיד הפתעות נעימות

גם מארז המתנה יכול להיות גורם חשוב בבחירת מתנה ליולדת  ,חנויות יודעות לארוז מתנה שימושית
ליולדת ולתינוקה ,שיהיו חגיגה לעיניים .ניתן לרכוש מארז מפנק לרך הנולד וליולדת כמו קופסה מהודרת
שתכיל מוצרי טיפוח לה ולתינוק או התינוקת .חשוב לשאול לפני שנרכוש מתנות כמו מארזי טיפוח לאם ,אם
היא אכן זקוקה להם ,היות וישנן אימהות שהן עמוסות לאיפה במתנות מסוג זה והן יכולות להיות ממש
מיותרות וחבל .אם מדובר על חברה שכבר ילדה בעצמה תינוק או שניים ,היא לבטח תדע לבחור את הטוב
ביותר מתוך ניסיון עשיר.

מוצרי טיפוח ליולדת ולתינוק -על מה כדאי להקפיד?

גם ברכישה של קרמים מטפחים לילדת ולתינוק ,יש להקפיד אם ישנם כימיקלים שונים .מבחינת הרך
הנולד ,הריח הטבעי הינו הריח הטוב ביותר .יש לדעת ,כי גם חברות שמגדירות את עצמן כמוכרות מוצרי
טיפוח טבעיים בלבד ,מוצרים מחברות אלה ,עלולים להכיל כימיקלים ויש להיזהר ברכישה של מוצרים
אלה .גם האימהות ,חייבות שלמור על הריח הטבעי שלהן היות והרך הנולד ,מזהה מיד את ריח אמו כשאר
הוא יונק ממנה .לא כדאי למהר אר ההמלצות של המוכרים בחנות ,אלא לבדוק הטב את המוצרים ולקרוא
בקפידה ,מה הם בדיוק מכילים.

מדוע כדאי לרכוש בחנויות המתמחות במתנות ליולדת?
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התשובה היא בהחלט ברורה ,כי שם תמצאו את כל מה שיולדת ותינוק זקוקים לו ,במארזים מדליקים
שיתאימו לשניהם .חנויות כאלה יש הרבה ,חשוב לבחור את החנות שיש בה את הכל ,כמו חנות מאמיל'ה
הנמצאת בראשון לציון ויש לה ניסיון של למעלה משנתיים בכל מה שקשור למתנות עבור האם הטרייה
והתינוק.
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