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La Mindblower.ro, suntem experti in cadouri si va putem spune cu certitudine
ca femeile au un fler extraordinar in alegerea celor mai bune cadouri pentru
barbati. Se informeaza, compara, incearca sa gaseasca o legatura fireasca intre
cadoul ales si mesajul pe care vor sa-l transmita. Indiferent ca e vorba de iubit,
sot, tata, sef, etc, femeile pun suflet si efort in cadourile pe care le pregatesc
barbatilor.

Set Cadou Decantor Glob Pamantesc cu pahare Epique

Mindblower n-a aparut din intamplare, n-a fost cine
stie ce explozie stelara pentru ca magazinul sa se
lanseze (desi suna fain si ar fi vrut sa fie asa).
MindBlower este un magazin online unde cele mai
nastrusnice idei de cadouri prind viata, si in fiecare zi
aduc un suflu nou pe rafturile magazinului nostru virtual.
Angela Stan
Iata TOP 10 cele mai tari cadouri barbati, perfecte cu orice ocazie: Craciun,
onomastica, zi de nastere, Ziua Indragostitilor, aniversare relatie etc.
1. Masuta laptop pliabila cu mousepad
S-o spunem pe cea dreapta: barbatii sunt fiinte practice. Daca pentru o femeie,
cadourile romantice functioneaza de obicei de minune, pe un barbat mai rar il
cuceresti cu un cadou siropos. In schimb, daca vorbesti pe limba lui, l-ai cucerit.
Masuta aceasta de laptop o sa-i placa din mai multe puncte de vedere: e zdravana si
durabila (stii ca lui ii plac lucrurile de calitate), e contorsionista si o va putea regla
dupa bunul plac de fiecare data, o sa-i ofere ocazia sa lucreze de pe canapea in timp
ce-si mai arunca un ochi la meciul de footbal. In plus, are orificii ce impiedica
supraincalzirea laptopului, iar un barbat stie foarte bine cat de important este acest
lucru pentru integritatea si buna functionarea a laptopului.
2. Caseta Deluxe de sah si accesorii pentru vin
De la cadouri practice, ajungem la cadouri deluxe, ideale pentru sefi, nasi, tati si alti
barbati pe care vrei sa-i surprinzi cu ceva original, iesit din comun. Daca ii place sahul
si vinul bun, ai deja certitudinea ca acesta este un cadou exceptional. Finisajele sale,
ingeniozitatea, toate accesoriile de vin incluse, precum si exteriorul cu tabla de sah
gata pentru un meci, cu piesele incastrate pe capacul interior, fac din acest cadoul
unul maret.
3. Set cadou pentru barbierit 3 piese
Aceasta idee de cadou pentru barbati este minunata pentru cei care au barba si stiu
sa aiba grija de ea. Piesele sunt asezate intr-o cutie neagra foarte frumoasa, cu
inchizatoare magnetica. Setul include o perie, un pieptan si o forfecuta. Pieptanul este
din bambus ecologic, perfect pentru eliminarea impuritatilor. Peria maseaza barba,
stimuleaza regenerarea firelor de par si le imblanzeste.

4. Set Cadou Decantor bauturi Glob pamantesc cu doua pahare
Iata un alt cadou de lux pe care il poti pregati pentru tatal tau, pentru sef, profesor,
partener de afaceri sau alt barbat care traieste pe picior mare. Setul include un
decantor in forma Globului Pamantesc, decorat cu harta Lumii, asezat elegant pe un
stativ din lemn. In pachet exista si doua pahare, cu acelasi design-Harta-Lumii. Perfect
pentru servirea bauturilor spirtoase, acest decantor se asorteaza minunat barbatilor
galanti.
5. Hamac pentru picioare
De la un cadou cu staif cum este Decantorul Glob Pamantesc cu pahare, ajungem la
acest hamac pentru picioare, un obiect inventat pentru cei care cautau pana acum
mai mult confort la birou. Leganarea picioarelor si suspendarea lor de la sol
detensioneaza muschii si impiedica umflarea. Hamacul are doua cleme cu ajutorul
carora se prinde de lateralele oricarei mese, fara riscul de a o degrada. Poate fi setat
pe doua moduri, inclusiv Work care permite lucrul confortabil la birou.
6. Set Turnul petrecerii
Cand ai de facut un cadou amuzant pentru un barbat petrecaret, care stie sa se
distreze si sa-si intretina gasca, opreste-te la acest Set Turnul Petrecerii. Ai jucat
vreodata Jenga? Turnul instabil este foarte asemanator cu Jenga, doar ca de aceasta
data setul include 4 pahare de shot si multe provocari de baut, instriptionate pe
blocurile din lemn. Jocul este potrivit pentru 2 - 4 jucari si garantam ca distractia va fi
mare.
7. Big Enter tasta antistres
E uriasa, e haioasa si o cunosti prea bine - este tasta Enter de la calculator, dar intr-o
editie XXL. De fapt, ai in fata un gadget antistres, o perna buretata pe care poti da cu
pumnul pentru a te elibera de stres, frustrari, griji etc. In caz de somn, poti aseza
capul pe ea chiar daca esti la birou, iar daca o conectezi la calculator, este 100%
functionala.
Big Enter tasta antistres este cadoul haios pentru colegul de birou, pentru iubitul pe
care il apreciezi pentru ca e plin de umor si pentru orice prieten pe care vrei sa-l
uimesti cu un cadou amuzant.
8. Ochelari Ocular Relax
Fa cadou unui barbat ochelarii de relaxare, care sunt excelenti pentru masajul ochilor.
Stimuleaza circulatia celulelor nervoase din jurul ochilor si ajuta pentru o vedere mai
buna. Se pornesc printr-o simpla atingere si sunt extrem de confortabili. Daca ai de
pregatit un cadou de wellness unui barbat din viata ta, ochelarii Ocular Relax sunt o
idee excelenta.

9. Trusa de scule Jerrycan
Cum sa crezi ca in lista aceasta nu gasesti o idee de cadou care poate acoperi talentul
si priceperea de reparator a unui barbat? Ei bine, iti recomandam Trusa de scule
Jerrycan, care aparent pare un bidon de ulei. Deschide-l si vei afla in interior o
multime de scule asezate tacticos, pentru a fi la indemana in caz de reparatii in jurul
casei sau la masina.
10. Suport pentru casti Rock On
Pentru pasionatii de muzica buna, concerte, rock, alege cadou pentru barbati un
Suport pentru casti Rock On. Suportul cu baza din fetru pentru protejarea suprafetelor
are un design original, care iese in evidenta si da personalitate oricarei incaperi.
Suportul este perfect atat pentru castile mari over the ear, cat si pentru castile audio
subtiri (acestea se pot infasura in jurul standului). Originalitatea suportului sta in
forma sa (cu gestul binecunoscut rockerilor), in culoarea aurie si stabilitatea sa.
Cand vine vorba despre cadouri inspirate pentru barbati, pe site-ul Mindblower.ro
nimic nu-ti sta in cale pentru alegeri reusite de fiecare data. Nu conteaza pentru cine
cauti un cadou: iubit, sot, frate, tata, bunic, sef, coleg de birou, prieten. Nu conteaza
nici cu ce ocazie pregatesti cadoul pentru barbati: de Craciun, onomastica, zi de
nastere, Ziua Indragostitilor etc. Conteaza doar cadoul pe care il alegi, iar la
Mindblower ai cadouri pline de semnificatie, originale si inedite. Vino sa vezi!
Despre Planet Fun SRL
Mindblower este magazin online de cadouri barbati, cadouri femei, cadouri pentru
oricine din viata ta, cu orice ocazie. La noi gasesti cadouri originale, idei de surprize
uimitoare, care aduc zambete pe buze si care starnesc reactii UAU. Livrare gratuita,
cadou instant pentru comenzi peste 300 lei. Vino in comunitatea mindblower.

Stan Alexandru - Manager
contact@mindblower.ro
0377101451
PLANET FUN SRL

