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מתנה ליולדת – מאיפה מתחילים?

בבחירת מתנה ליולדת כולנו שואלים את עצמנו מאיפה מתחילים? אז הרי כמה טיפים שימושיים שיוכלו
לסייע לכם בבחירה של מתנה שימושית שיכולה לסייע לחברה יקרה או לקרובת משפחה שזה עתה ילדה::
 שאלו את עצמכם אם אתם מעוניינים להביא מתנה ליולדת בעצמכם? או לבצע משלוח? אם אתם חברים בעבודה של היולדת ,קרובי שמפחה מדרגה ראשונה ,שירותי האינטרנט ,יעניקו לכםמענה הולם למי שאין לו הזמן להתרוצץ בחנויות ,מה שטוב בחנויות מקוונות אלה  ,שניתן בהחלט למצוא
מתנות שיקלעו למטרה.
 מין התינוק ,יכול להיות גורם שחוב בבחירת מתנה עבור התינוק או היולדת .תוכלו למצוא מוצריםבצבע תכלת או ורוד ,או צבעים ניטרליים ,המתאים גם לבן וגם לבת ,כמו פיסטוק שמנת או גוון צהוב.
 מוצרי פינוק וטיפוח ,לאם ולתינוק ,יכולה להיות אופציה נהדרת ,חשוב כי המוצרים יתאימו לעורהיולדת והמוצרים לרך הנולד ,יהיו על בסיס טבעי בלבד שכן ,עור התינוק הוא העור הרגיש ביותר.

מתנות לשינה ערבה גם לאם וגם לתינוק

כמו כל אם שזה עתה ילדה וגם הרך הנולד ,יצטרכו לישון והרבה .התקופה הראשונה לאחר הלידה היא
מעייפת ,לכן ,בחירה של מוצרים לשינה ערבה ,יכולים להיות אופציה נפלאה כאשר אנו מחפשים מתנה
.
ליולדת
מוצרים מעולם השינה ,כמו סט של סגינים מפנקים לאם ולאב ,או סדינים איכותיים לעריסת התינוק ,פיג'מה
חמה ורכה לרך הנולד ,כל אלה ,תמיד יתקבלו בברכה .גם כרית רקומה יכולה להיות מתנה נוחה ונעימה
לרך הנולד ולאם הטריה .בכל מקרה ,כדאי כי תחשבו על תקציב למתנה ,מה יכול להתאים והיכן כדאי
לרכוש את המתנה האולטימטיבית ביותר עבור יולדת שיקרה ללבכם .הקרבה היא גורם חשוב לתקציב,
ככל שהקרבה המשפחתית א אם זו החברה הטובה ביותר ,ישפיעו על התקציב למתנה.

את המתנה הזאת אי אפשר לפספס..

יש הרבה אנשים שחשוב להם היצירתיות ,האריזה וכמובן ,התכולה של המתנה שמיועדת ליולדת .יש
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לדעת ,כי מחירים של מארזים ללידה ,יהיו הרבה יותר משתלמים ,מאשר רכישת מוצרים בנפרד .תוכלו
להרכיב מארז לידה בעצמכם ,כמו כתוביות מעניינות על האוברול של הרך הנולד ,על המגבת או המצעים
שלו .כאלה גימיקים מתוקים ,תוכלו למצוא בחנויות המיועדות למתנות עבור יולדת כמו חנות מאמיל'ה
שמרכזת עבורכם את המתנות הכי מדליקות ופרקטיות שאף יולדת לא תפספס .חשוב כי לא תחכו לרגע
האחרון ותתחילו לחפש מתנות שתתאמנה ליולדת לפחות שבוע לפני התאריך הצפוי ללידה.
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