
5 tipov na darček pre ženu od EMI

(Nežné pohlavie je spravidla častejšie obdarúvané ako muži. Ženy by sme si mali vážiť a robiť im 
radosť každý deň. K tomu potrebujete pár dobrých tipov na darčeky. Výber je na vás.)

Či už chcete obdariť svoju najlepšiu kamarátku, manželku alebo kolegyňu, neváhajte s výberom 
darčeka a inšpirujte sa našou EMI ponukou! Naše darčeky potešia určite každú ženu. Skúste a uvidíte,
že neoľutujete.

Saténové obliečky

Elegantné obliečky sú ideálnym darčekom pre každú ženu. Lesk a hodvábnu jemnosť saténových 
obliečok si už zamilovala nejedna žena. 

EMI saténové obliečky sú bez žmoľkov a ich životnosť je trojnásobne dlhšia ako u bavlnených 
obliečok. Kvalita nami používaného saténu značí priedušnosť obliečky, čoho dôkazom je fakt, že 
kvalitný satén nehreje a zároveň nechladí.

EMI obliečky zo saténu sú vyrobené zo 100 %, husto tkanej bavlny, s prímesou hodvábu, čo poznáte 
hneď na prvý pohľad vďaka oslňujúcemu lesku týchto exkluzívnych obliečok.

Preto sú vhodné nielen pre ženy, ale aj pre mužov.

LULU (nielen) tehotenský vankúš

Každá tehotná žena by mala prežiť svojich zázračných 9 mesiacov v pohodlí tohto vankúša. Jeho 
využitie oceníte aj mimo tehotenstvo.

Tehotenské vankúše sa vyznačujú svojou podporou počas náročných, ale aj čarovných mesiacov ženy.
Vankúš pre tehotné vytvára chrbtici, namáhanej tehotenským bruškom, stabilnú oporu a jej 
uvoľnenie. Rovnako tak uvoľňuje aj opuchnuté nohy a priaznivo pôsobí na celé telo tehotnej ženy.

Po pôrode ho môžete využiť ako podporu pri dojčení alebo mantinel pre dieťatko, aby nedošlo 
k pádu z postele.

Sedací vak

Rovnako ako tehotenský vankúš, aj sedací vak poteší každú ženu a to bez ohľadu na graviditu.

Vak na sedenie je veľkým pomocníkom nielen v domácnosti, ale aj v škole, či práci. Pôsobí dekoračne 
a má neskutočne priaznivé a dokonca aj liečivé účinky pre ľudské telo. Sú vhodné pre malých, aj 
veľkých.

Vďaka polystyrénovej výplni sa tak sedacie vaky dokážu prispôsobiť akémukoľvek tvaru tela, čím ho 
vynikajúco podporuje a napomáha tak zdravému sedeniu, nech ste kdekoľvek. Využíva sa preto 
najmä pri dlhodobom sedení v práci, škole alebo doma pri knihe.

Môžete si vybrať z našej širokej ponuky sedačiek, vyrobených z materiálov ako sú semiš, ekokoža 
a nylón, čím sa snažíme vyhovieť aj tomu najnáročnejšiemu zákazníkovi.



Pletená deka

Moderná žena si zaslúži modernú deku, ktorá ju ohreje aj v tých najchladnejších dní.

Deka vyrobená zo 100 % akrylu je možné použiť aj ako dekoračný doplnok každej útulnej domácnosti.
V porovnaní s ovčou vlnou, je akryl trvácnejší a nezapácha, čo je dôkazom odolnosti voči nežiaducim 
mikroorganizmom.

Deku tak môžete využiť ako prehoz na posteľ, gauč alebo ju môžete jednoducho používať 
a vychutnávať si jej výnimočné vlastnosti. 

Soľná aromalampa

Je dokázané, že ženy si najviac potrpia na vzhľad domácnosti. Mnoho žien túži aj po relaxe, harmónii 
a príjemnej vôni. Doprajte im to!

Himalájska soľ sa odpradávna využíva vďaka svojim liečivým účinkom. Spojili sme pre vás príjemné 
s užitočným a vytvorili sme tak aromalampu. Je vyrobená zo sošného kameňa Himalájskej soli, ktorá 
prečisťuje vzduch, čím priaznivo pôsobí na zdravie. Zároveň táto lampa slúži aj ako dekorácia, ktorá 
dokáže prevoňať celý byt.

Éterické oleje sa do tejto lampy pridávajú prostredníctvom skleneného sklíčka umiestneného na 
vrchu soľnej aromalampy. Prírodné oleje sa taktiež vyznačujú svojimi liečivými účinkami, preto je 
rozhodnutie na vás, aký éterický olej vyhovuje práve vašim potrebám.  

 (Potešte ženu akýmkoľvek produktom z našej ponuky a dajte nám vedieť, aký bol jej prvý dojem! My 
veríme, že pozitívny.)


