
5 prezentów na święta - co kupić mężczyźnie na święta? 
 

Boże Narodzenie zbliżą się do nas wielkimi krokami, a co za tym idzie wielki chaos i szał 

zakupowy także. Jak tego uniknąć? Zaplanuj swoje prezenty. Masz problem z wyborem 

upominku dla mężczyzny? Nie martw się, nie tylko ty. W tym artykule postanowiliśmy 

zaproponować Ci kilka naszych faworytów. Może zainspirujesz się i nie będzie to Twoim 

tegorocznym zmartwieniem.  

REUZEL-TRY ME KIT EXTREME ZESTAW KOSMETYKÓW DO WŁOSÓW 
Zestaw prezentowy marki Reuzel zawierający szampon do włosów, spray do stylizacji oraz 

pomadę to świetna propozycja dla każdego mężczyzny lubiącego dbać o swoją fryzurę. Reuzel 

jest marką cieszącą się ogromną popularnością. W swoim zestawie postawili na absolutne 

bestsellery. Produkty nie tylko spełniają swoją rolę, ale także pozostawiają przyjemny zapach 

na włosach. Być może mężczyzna, dla którego szukasz prezentu, próbował już tych 

kosmetyków i był zadowolony, a może będzie to dla niego nowość, na którą postawi w 

późniejszych zakupach. Całość zapakowana jest w elegancki, brandowany kartonik.  

PAN DRWAL-SUMMER GIFT BOX ZESTAW PREZENTOWY 
Niech nie zmyli Cię nazwa zestawu. Nie jest powiedziane, że nadaje się on tylko na lato. Marka 

Pan Drwal w tym wypadku postawiła na połączenie dwóch produktów o wyjątkowym, letnim 

zapachu świeżego mango. Znajdziemy tu olejek do brody i twarzy, a także żel pod prysznic. 

Znasz brodacza, który ceni sobie składniki i zapach kosmetyków? To prezent idealny dla 

niego! Olejek z nasion marchwi i pestek malin to główne składniki, które nie tylko odżywią 

jego ciało, ale i zarost.  

PRORASO-BEARD KIT CYPRESS & VETYVER ZESTAW DO BRODY 
Oczywiste jest to, że mężczyźni dbają o swój samochód jak o najcenniejszy skarb. Ale czy 

wiesz, że niektórzy przykładają jeszcze większą wagę do zarostu? Jeśli więc mężczyzna, 

któremu planujesz zrobić prezent, jest brodaczem, pomyśl o zestawie do brody od marki 

Proraso. W skład zestawu wchodzi szampon, balsam i olejek do brody. Te trzy kosmetyki 

utrzymują brodę w dobrej kondycji, czystości i odżywieniu przez cały dzień. Producent 

postawił nie tylko na stylowe opakowanie, ale także elegancki zapach cyprysu i wetywerii. 

Całe połączenie sprawia, iż zestaw staje się wyjątkowym prezentem dla każdego brodacza.  

Uppercut Deluxe - Grooming Kit Zestaw 
W tym zestawie idealnie odnajdą się mężczyźni chcący zacząć swoją przygodę z nową fryzurą. 

Zestaw prezentowy marki Uppercut Deluxe zawiera szampon i pomadę do włosów, żel pod 

prysznic oraz grzebień. Jest to absolutny faworyt wielu barberów i nie tylko. Nie bez powodu 

marka cieszy się tak ogromną popularnością. Kosmetyki zostały zapakowane w elegancką, 

brandowaną puszkę. Jesteśmy prawie pewni, że każdy mężczyzna lubiący niezawodne 

kosmetyki będzie zadowolony.  

Zestaw do włosów Layrite Grooming Spray i Cement Clay 
Jest to nieco skromniejszy zestaw od poprzednich, jednak także odnajdzie swoich wielbicieli. 

W zestawie znajdziesz dwa kosmetyki do stylizacji włosów. Z nimi każda fryzura stanie się 

łatwiejsza. Pierwszym z nich jest prestyler nadający objętości włosom, a przede wszystkim 

przygotowuje je do dalszej stylizacji. Drugim z kolei jest pomada o przyjemnym, 



waniliowym zapachu, zapewniająca naturalny i trwały efekt uczesania. Jest to prezent idealny 

dla miłośników naturalnych stylizacji. 
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