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Δεν χρειάζεται να ξοδέψετε περισσότερα από $ 100 για ένα δώρο αυτή την 

εορταστική περίοδο. ShayanneGal / INSIDER 

• Αν γιορτάζετε τα Χριστούγεννα, είναι επίσημα η ώρα να ξεκινήσετε τα 
ψώνια. 

• Δημιουργήστε μια λίστα με τους οποίους πρέπει να αγοράσετε και 
επιλέξτε έναν προϋπολογισμό για κάθε άτομο. 

• Εδώ είναι 100 ιδέες για δώρα κάτω από $ 20, $ 50, $ 75, και $ 100 
για να σας βοηθήσουν. 

Η αγορά δώρων για τις διακοπές δεν χρειάζεται να είναι αγχωτική - ή να σας 
αφήσει έσπασε έρχεται τον Ιανουάριο. 

Προκειμένου να αποφύγετε μια συγκλονιστική κατάσταση τραπεζικού 
λογαριασμού καθώς το τέλος του έτους καταλήγει σε κλείσιμο, κάντε μια 
λίστα με ποιον πρέπει να αγοράσετε και, στη συνέχεια, κάντε έναν ρεαλιστικό 
προϋπολογισμό για κάθε άτομο. 

Για να είναι εύκολο να παραμείνετε σε αυτό που μπορείτε να αντέξετε 
οικονομικά ακόμα να δώσετε δώρα, θα θέλουν πραγματικά αυτό το έτος, η 

https://www.thisisinsider.com/author/alison-millington
https://www.thisisinsider.com/author/shayanne-gal
https://www.thisisinsider.com/author/shayanne-gal


INSIDER έχει συντάξει έναν κατάλογο με 100 ιδέες δώρων για $ 100 ή 
λιγότερα. 

Από τα παιχνίδια και τις απολαύσεις για τα παιδιά να λατρεύουν τις αγορές 
ομορφιάς και τις κλασικές ντουλάπες για το παλαιότερο πλήθος, κάντε κύλιση 
προς τα κάτω για όλη την έμπνευση για δώρο που θα χρειαστείτε φέτος, 
κατατάσσοντας από τα πιο προσιτά σε πιο φιλόδοξα. 

$ 25 ή λιγότερο 

ShayanneGal 
/ INSIDER 

Κρατήστε κύλιση για τα καλύτερα δώρα για $ 25 ή λιγότερο. 

Burt's Bees Holiday Gift Set - $ 4.99 

 

https://www.businessinsider.com/category/gift-guide-2018
https://www.businessinsider.com/category/gift-guide-2018


Οι μέλισσες του Μπούρτ 

Αυτό το χαριτωμένο σετ συνδυάζει δύο κλασικά προϊόντα μελισσών Burt - ένα 
κασσίτερο από το χέρι Salve και ένα βάλσαμο για τα χείλη. 

Αγοράστε το εδώ. 

«Όμορφο αγόρι: Ταξίδι του πατέρα μέσω του εθισμού του υιού του» από τον DavidSheff - $ 5,18 

 
 
Αμαζόνα 

Αυτός ο μπεστσέλερ της NewYorkTimes γίνεται σε μια μεγάλη ταινία με 
πρωταγωνιστή τον SteveCarell και τον TimothéeChalamet - οπότε τώρα είναι 
ο τέλειος χρόνος για δώρο την ιστορία. 

https://www.burtsbees.com/product/a-bit-of-burts-bees%C2%AE-vanilla-holiday-gift-set/792850901810.html


.Μονόγραμμα κούπα πορσελάνης Opalhouse - 5,99 
δολαρίων 

Στόχος 

Κάνετε τον χρόνο του καφέ ή του τσαγιού πιο προσωπικός με αυτό το 
πλυντήριο πιάτων, ασφαλές σε φούρνο μικροκυμάτων 16 oz. κούπα 
διακοσμημένο με ένα αρχικό. 

Αγοράστε το εδώ. 

SapWell Ανοξείδωτο χάλυβα Straws - $ 6.89 

 
Αμαζόνα 

Αποκτήστε τους φίλους και την οικογένειά σας μακριά από το πλαστικό με 
αυτό το κομψό σετ από ανοξείδωτο χάλυβα καλαμάκια που συνοδεύεται από 
μια βολική βούρτσα καθαρισμού. 

Αγοράστε το εδώ. 

https://www.amazon.com/Beautiful-Boy-Fathers-Journey-Addiction/dp/0547203888/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1540921324&sr=1-1&keywords=beautiful+boy&tag=insider-safetynet-20
https://www.target.com/p/monogrammed-porcelain-floral-mug-16oz-white-gold-opalhouse-153/-/A-53114877?AFID=targetgifting
https://www.amazon.com/Stainless-Drinking-Tumblers-Cleaning-Included/dp/B019YJT918/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1540416725&sr=8-5&keywords=stainless+steel+straws&linkCode=sl1&tag=biip_102418_stocking-stuffers-under-20&linkId=930af9b71174c44c57fb637ba6b4b181&language=en_US


MatchaDNA γάλακτος αφρός - $ 6.91 

 
Αμαζόνα 

Αυτός ο φορητός, αφρός που λειτουργεί με μπαταρία είναι ένας εύκολος 
τρόπος για να αναβαθμίσετε ένα matchalatte ή cappuccino στο σπίτι. 

Αγοράστε το εδώ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/gp/product/B01C6F1SQ6/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=sl1&tag=biip_102418_stocking-stuffers-under-20&linkId=8bc9edd24c8da2c78161b0034ed359d1&language=en_US


 

Τέλεια μέτρηση Cracker Ουίσκι - $ 7.54 

 
Το Ανταλλαγές Ουίσκι 

Δώστε στον εραστή ουίσκι στον κατάλογό σας μια εορταστική έκπληξη με 
αυτό το μοναδικό crackerPerfectMeasure, το οποίο περιέχει μία από τις 
ακόλουθες μονάδες βύνης: Tomintoul 10 YearOld, Tamdhu 10 Yearsold, 
Aberfeldy 12 Yearsold, Bowmore 12 Yearsold, The Deveron 12 Year Παλαιό ή 
TamnavulinDoubleCask. 

Αγοράστε το εδώ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thewhiskyexchange.com/p/46832/single-perfect-measure-whisky-cracker


 

ash Mini WafleMaker - $ 8.99 

 
Αμαζόνα 

Ιδανικά για να φτιαχτούν παναρίδες, καφέ, ή ακόμα και πίτσες - και βάφλες, 
φυσικά - αυτός ο μίνι βαφτί είναι ιδανικός για κάποιον με παιδιά - ή που 
πάντα βιάζεται. 

Αγοράστε το εδώ. 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/Dash-Mini-Maker-Individual-Breakfast/dp/B010TCP3SC/ref=as_li_ss_tl?th=1&linkCode=sl1&tag=biip_102418_stocking-stuffers-under-20&linkId=52e93a513ee1d4f44f6ae544a3118a92&language=en_US


«Η Ζωή που Αλλάζει Μαγεία της Τακτοποίησης»: Η 
Ιαπωνική Τέχνη της Decluttering και Οργανώνοντας 
»από MarieKondō - $ 9.69 

Αμαζόνα 

Δώστε σε κάποιον κάποιον έμπνευση με τον νέο οδηγό της NewYorkTimes 
που σας δίνει την ευκαιρία να καταγγείλετε το σπίτι σας από την Ιαπωνική 
συμβούλου καθαρισμού MarieKondo. 

Αγοράστε το εδώ. 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/Life-Changing-Magic-Tidying-Decluttering-Organizing/dp/1607747308/ref=tmm_hrd_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1540910995&sr=8-2&tag=insider-safetynet-20


Ρούλερ αφρού - 9,89 δολάρια 

 
Αμαζόνα 

Βοηθήστε τον αθλητή ή τον φανατικό προπονητή στη λίστα σας να δουλεύει 
μέσα από κουρασμένους μύες με αυτόν τον κομψό κύλινδρο αφρού. 

Αγοράστε το εδώ. 

KissTies Κίτρινο Dots Γραβάτα - 9,95 δολάρια 

 
Αμαζόνα 

https://www.amazon.com/AmazonBasics-High-Density-Round-Roller-12-inches/dp/B07BH1JX8Y/ref=sr_1_2_sspa?ie=UTF8&qid=1541412964&sr=8-2-spons&keywords=foam%2Broller&th=1&tag=insider-safetynet-20


Δώστε το gent στη ζωή σας ένα ποπ χρώμα με αυτό το περίεργο και προσιτό 
γραβάτα. 

Αγοράστε το εδώ. 

Μανικετόκουμπα CharlesTyrwhitt - $ 10 

 
ΤσαρλΤζουρτ 

Αυτά τα ροζ και μανικετόκουμπα με κόμμωση προσθέτουν χαμηλότερο ύφος 
σε οποιοδήποτε πουκάμισο. 

Αγοράστε το εδώ. 

 

 

 

https://www.amazon.com/Ties-Gold-Yellow-Necktie-KissTies/dp/B079574XZV/ref=sr_1_28?s=apparel&ie=UTF8&qid=1540921772&sr=1-28&nodeID=17874824011&psd=1&keywords=tie&tag=insider-safetynet-20
https://www.ctshirts.com/us/navy-and-pink-knot-cufflinks/CLC0019NPK.html?cgid=accessories-cufflinks


«Το επόμενο πρόσωπο που συναντάς στον 
ουρανό» από τον MitchAlbom - $ 14.38 

 
Αμαζόνα 

Η εξαιρετικά αναμενόμενη συνέχεια του νούμερο ένα μπεστσέλερ "Τα πέντε 
άτομα που συναντάς στον ουρανό" είναι το τέλειο δώρο για όλους όσους 
βρίσκονται στη λίστα σας. 

Αγοράστετοεδώ. 

https://www.amazon.com/Next-Person-You-Meet-Heaven/dp/006229444X?tag=insider-safetynet-20


Crabtree & Evelyn Cranberry και Clementine Fudge 
Bauble - $ 15 

 
Crabtree & Evelyn 

Ποιοςήξερεότιη Crabtree & Evelyn έκανεγλυκέςαπολαύσεις; Αυτό το μπουλόνι 
είναι γεμάτο με μπουκιά μεγέθους cranberry και κλημεντίνηfudge "με μια 
κορύφωση των ζεστών γεύσεις εσπεριδοειδών για να τιμήσει την εποχή." 

Αγοράστε το εδώ. 

 

 

 

http://www.crabtree-evelyn.com/gift-ideas/holiday-gift-sets/cranberry-and-clementine-fudge/85432.html?cgid=holiday-gift-sets


Squeezamals Haven the Hedgehog - 15,95 δολάρια 

 
Αμαζόνα 

Το Pegged ως ένα από τα "12 Παιχνίδια Χριστουγέννων" από το εικονικό 
κατάστημα παιχνιδιών Hamleys, υπάρχει μια ολόκληρη δέσμη από αυτά τα 
squishy γεμιστά ζώα για να διαλέξετε. 

Αγοράστε το εδώ. 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/Squishamals-Squeezamals-HEDGEHOG-Super-Squishy-Squeezable/dp/B07BJ9FD6S/ref=sr_1_2?s=toys-and-games&ie=UTF8&qid=1540894645&sr=1-2&keywords=squeezamals&tag=insider-safetynet-20


Ο Φίλιπ Κίνσλεϊ 'Αφήστε το λάμψη' Cracker - $ 16 

 
PhilipKingsley 

Δώστε το δώρο καλής τρίχας με αυτή την κροτίδα, η οποία με αξία $ 30 
περιέχει την καλύτερης πώλησης προ-σαμπουάν θεραπεία Elastizer και 
DailyDamageDefense, η οποία προστατεύει τα μαλλιά από τη θερμότητα και 
τις συνθήκες. 

Αγοράστε το εδώ. 

FugglerSasquoosh - $ 18.99 

 

https://www.philipkingsley.com/let-it-shine-christmas-cracker-gift-worth-30.html


Αμαζόνα 

Ένα άλλο από τα 12 κορυφαία παιχνίδια της Hamleys για τη σεζόν, δεν 
Fuggler είναι το ίδιο - και όλα είναι όμορφα ... ιδιόμορφη. 

Αγοράστε το εδώ. 

'Είσαι' από τον MichelleObama - 19,50 δολάρια 

 
Αμαζόνα 

https://www.amazon.com/Master-Fuggler-Monster-Stuffed-Sasquoosh/dp/B07G4CGQ57/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1540894627&sr=8-1&keywords=Fuggler&dpID=415NQ%252BybDIL&preST=_SY300_QL70_&dpSrc=srch&tag=insider-safetynet-20


Μία από τις πιο εικονικές γυναίκες της εποχής μας, η MichelleObama γράφει 
για τις "εμπειρίες που την έχουν διαμορφώσει - από την παιδική ηλικία της 
στη Νότια πλευρά του Σικάγο μέχρι τα χρόνια της ως εκτελεστικό 
εξισορροπώντας τις απαιτήσεις της μητρότητας και της εργασίας, την πιο 
διάσημη διεύθυνση του κόσμου. " 

Αγοράστε το εδώ. 

Sonic επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική οδοντόβουρτσα - 
19.99 € 

 
Αμαζόνα 

Αυτή η ηλεκτρονική οδοντόβουρτσα φόρτισης USB είναι επίσης εξαιρετικά 
κομψή, καθιστώντας την ιδανική προσθήκη σε οποιονδήποτε μετρητή 
λουτρών. 

Αγοράστε το εδώ. 

https://www.amazon.com/Becoming-Michelle-Obama/dp/1524763136/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1540911234&sr=8-1&keywords=becoming+michelle+obama&tag=insider-safetynet-20
https://www.amazon.com/Rechargeable-Electric-Toothbrush-recommend-Waterproof/dp/B07D145859/ref=sr_1_10_a_it?ie=UTF8&qid=1541416389&sr=8-10&keywords=electric%2Btoothbrush&th=1&tag=insider-safetynet-20


Δερμάτινες κάλτσες τύπου TigerPrint της 
Desmond&Dempsey - 22,98 δολάρια 

Desmond&Dempsey 

Οι κάλτσες με μοτίβα είναι ακόμα σε - και αυτές είναι αναπνεύσιμες και 
άνετες επίσης. 

Αγοράστε το εδώ. 

 

 

 

 

 

 

 

https://desmondanddempsey.com/collections/womens-socks-1/products/womens-tiger-print-socks


 

Bulldog Πρωτότυπο Minis Travel Tin - $ 23.99 

Σκύλος μπουλντώκ 

Αυτό το συλλεκτικό κασσίτερο από το μπουλντόγκ μάρκας δερμάτινης 
φροντίδας των ανδρών συνοδεύεται από τα μπουλντόγκ πρωτότυπο πλύσιμο 
προσώπου, το αρχικό τζελ ξυρίσματος και το πρωτότυπο υγραντήρα, όλα σε 
μίνι σωλήνες. 

Αγοράστε το εδώ. 

 

https://intl.target.com/p/bulldog-original-minis-travel-tin/-/A-50121483


Αμαζόνα 

Το τεσσάρων φορές καλύτερο εστιατόριο στον κόσμο έχει κυκλοφορήσει έναν 
οδηγό για τα ζυμωμένα τρόφιμα - ιδανικό για το foodie στον κατάλογό σας. 

Αγοράστε το εδώ. 

Ο Johnny λατρεύει τη δερμάτινη θήκη RosieVegan - 
24,04 δολάρια 

https://www.businessinsider.com/what-its-like-to-eat-at-noma-four-time-best-restaurant-in-the-world-2018-7
https://www.amazon.com/Noma-Guide-Fermentation-lacto-ferments-Foundations/dp/1579657184/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1541176746&sr=8-1&keywords=the+Noma+Guide+to+Fermentation&tag=insider-safetynet-20


Ο Τζόνι αγαπάει τη Ρόζυ 

Εάν έχετε ένα vegan στη λίστα σας, αλλά θέλετε να σκεφτείτε κάτι 
δημιουργικό, επιλέξτε ένα αξεσουάρ veganleather όπως αυτή η κομψή θήκη. 

Αγοράστε το εδώ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.johnny-loves-rosie.com/bags-and-purses-c19/johnny-loves-rosie-black-jewelled-medium-pouch-p1404


Moleskine Χαρτοπαικτική λέσχη του 
HarryPotterMarauder - 24,95 δολάρια 

Moleskine 

Αναμίξτε το κλασικό σημειωματάριο Moleskine για τον ανεμιστήρα του 
HarryPotter στη λίστα σας. 

Αγοράστε το εδώ. 

https://us.moleskine.com/harry-potter-limited-edition-notebook-marauders-map/p1347


Goodfellow& Co Ανδρικό Πιτζάμα Σετ - $ 24.99 

Στόχος 

Τον κρατήστε τόσο έξυπνο και ζεστό αυτό το χειμώνα με αυτό το σετ πιτζάμα 
που ταιριάζει. 

Αγοράστε το εδώ. 

https://www.target.com/p/men-s-woven-pajama-set-goodfellow-co-153/-/A-53730111?AFID=targetgifting


Πλακάκι Mate - $ 25 

Πλακάκι 

Για όσους βρίσκονται στη λίστα σας και που χάνουν συνεχώς τα κλειδιά τους - 
ή τηλέφωνο ή πορτοφόλι - η συσκευή παρακολούθησης TileMate σάς 
επιτρέπει να παρακολουθείτε τα πάντα. 

Αγοράστε το εδώ. 

 

 

 

 

 

 

https://www.thetileapp.com/en-us/store/tiles/mate?utm_source=pepperjam&utm_medium=affiliate&utm_term=47736&clickId=2481810734


Πλατεία τετράγωνο CharlesTyrwhitt - 25 $ 

CharleTyrwhitt 

Δεν μπορείτε να πάτε στραβά με μια κλασική πλατφόρμα τσέπης - και αυτό το 
μπορντό στίγμα μπορεί να προσθέσει αυτό το επιπλέον κάτι σε οποιαδήποτε 
στολή. 

Αγοράστε το εδώ. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ctshirts.com/us/burgundy-classic-quarter-spot-pocket-square/TIP0184BGD.html?cgid=accessories-pocket-squares#cgid=accessories-pocket-squares&start=6


 

Σακίδιο UGRACE - 25,99 δολάρια 

Αμαζόνα 

Αυτό το ελαφρύ σακίδιο είναι τόσο κομψό για δουλειά όσο και για το σχολείο, 
με ένα φορητό μανίκι αρκετά μεγάλο για να χωρέσει σε ένα φορητό 
υπολογιστή 15,6 ". 

Αγοράστε το εδώ. 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/UGRACE-Business-Backpack-Resistant-Travelling/dp/B06Y46WBQV/ref=sr_1_58_sspa?s=apparel&ie=UTF8&qid=1540922902&sr=1-58-spons&nodeID=2404178011&psd=1&keywords=backpack&psc=1&tag=insider-safetynet-20


Κήπος στο Σπίτι Ιταλικό Σετ Βότανα - $ 27.99 

Macy's 

Αυτό το τρίο από τα αρωματικά βότανα - βασιλικό, ρίγανη και σχοινόπρασο - 
έρχονται σε καλλιεργητές ψαμμίτη, κάνοντας ένα εύκολο δώρο. 

Αγοράστε το εδώ. 

 

 

 

 

 

https://www.macys.com/shop/product/toysmith-garden-at-home-easy-to-grow-italian-herb-set?ID=7374534&CategoryID=5991


KitschJadeRoller - $ 28 

Shopbop 

Για τον φανατικό ομορφιά που έχει (σχεδόν) τα πάντα, το Jade υποτίθεται ότι 
βοηθά στην απαλότητα του κουρασμένου και ερεθισμένου δέρματος. 

Αγοράστε το εδώ. 

 

https://www.shopbop.com/jade-roller-kitsch/vp/v=1/1548157169.htm?extid=affprg_linkshare_SB-TnL5HPStwNw&cvosrc=affiliate.linkshare.TnL5HPStwNw&clickid=1puQ-DRsmTdiWvZ3PGTUm37aUkg154X4tRYtUM0


Μπισκότα χιονάνθρωπος Letterbox μπισκότα - 29,33 
δολάρια 

Μπισκότα 

Αυτά τα λαμπερά παγωμένα μπισκότα διακινούνται διεθνώς και φτάνουν 
κατευθείαν μέσω του γραμματοκιβωτίου - με διάρκεια ζωής ενός μηνός μέχρι 
την εκκίνηση. 

Αγοράστε το εδώ. 

MAC Μίνι Κραγιόν Σετ - $ 29.50 

ΜΑΚ 

Δεν μπορείτε να πάτε στραβά με τα τέσσερα μίνι κραγιόν από το μάρκα 
ομορφιάς MAC. 
 

https://www.biscuiteers.com/biscuits/snowman-big-biscuit-card


Αγοράστε το εδώ. 

Τι μιμείεις; Παιχνίδι Κόμματος Ενηλίκων - $ 29.97 

Αμαζόνα 

Αυτό το παιχνίδι για ενήλικες - το οποίο σας επιτρέπει να συναγωνιστείτε με 
τους φίλους και την οικογένειά σας για να δημιουργήσετε τα πιο αστεία 
μέμματα - είναι βέβαιο ότι θα σας οδηγήσει μέσα στην περίοδο των διακοπών. 

Αγοράστε το εδώ. 

 

 

https://www.maccosmetics.com/product/13851/60603/products/makeup/lips/lip-palettes-kits/mini-lipsticks-nudes-shiny-pretty-things
https://www.amazon.com/What-Do-You-Meme-Adult/dp/B01MRG7T0D/ref=sr_1_1_sspa?s=toys-and-games&ie=UTF8&qid=1540915643&sr=1-1-spons&keywords=what+do+you+meme&psc=1&tag=insider-safetynet-20


 

Έργο 62 Εσωτερικό φυτευτή - 29,99 δολάρια 

Στόχος 

Για το άτομο που βρίσκεται στον κατάλογο αγορών σας με το ω-κομψό σπίτι. 

Αγοράστε το εδώ. 

https://www.target.com/p/elevated-planter-gold-project-62-153/-/A-52387574?clkid=5862cf9bN9812bd57a9b16b9ab2126ef7&lnm=81938&afid=Skimbit%20Ltd.&ref=tgt_adv_xasd0002


FringeThrowBlanket - $ 29.99 

Κρεβατοκάμαρα & Πέρα 

Αυτή η μαλακή κουβέρτα με σχέδιο διαμαντιού θα εξασφαλίσει άφθονο χρόνο 
καναπέ για όποιον την λαμβάνει. 

Αγοράστε το εδώ. 

 

 

 

 

 

https://www.bedbathandbeyond.com/store/product/diamond-fringe-throw-blanket/5192555?Keyword=throw


Herschel Supply Co Εμπιστοσύνη Kit - $ 30 

Nordstrom 

Αυτό είναι το κιτ ονείρου ταξιδιού για μια συχνή πτήση. 

Αγοράστε το εδώ. 

https://shop.nordstrom.com/s/herschel-supply-co-amenity-kit/5016532?siteid=TnL5HPStwNw-D7KXiL0INLzmOhExicuCWw&utm_source=rakuten&utm_medium=affiliate&utm_campaign=TnL5HPStwNw&utm_content=1&utm_term=593370&utm_channel=affiliate_ret_p&sp_source=rakuten&sp_campaign=TnL5HPStwNw


Χρόνος UnisexTimex - 30,55 δολάρια 

Αμαζόνα 

Αυτό το ωροειδές ρολόι Timex ελιάς είναι unisex - το οποίο κάνει τον έλεγχο 
της λίστας σας πολύ πιο εύκολο. 

Αγοράστε το εδώ. 

 

 

 

https://www.amazon.com/Timex-Unisex-T2N651-Weekender-Slip-Thru/dp/B004VR9HP2/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1540921648&sr=8-5&keywords=timex+watch&tag=insider-safetynet-20


MagicBulletBlender - 31,90 δολάρια 

Αμαζόνα 

Πιάστε τους για να κάνουν smoothies, σούπες, ή απλώς για να βοηθήσετε με 
προετοιμασία φαγητού με αυτό το 11-κομμάτι MagicBulletBlender σύνολο. 

Αγοράστε το εδώ. 

https://www.amazon.com/Magic-Bullet-Blender-Small-Silver/dp/B012T634SM/ref=sr_1_3_sspa?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1541413160&sr=1-3-spons&keywords=nutri+bullet&psc=1&tag=insider-safetynet-20


Μάσκα ματιών PamWeinstock - $ 33 

PamWeinstock 

Το δώρο του καλού ύπνου με μάσκα μάτι 100% μετάξι; Δεν είναι πολύ 
καλύτερα από αυτό. 

Αγοράστε το εδώ. 

 

 

 

 

RiedelStemless ποτήρια κρασιού, σετ 4 - 36 δολάρια 

https://www.pamweinstock.com/fashion/accessories/queen-of-the-night/


Αμαζόνα 

Η γυάλινη εταιρεία Riedel, που ιδρύθηκε το 1756, είναι γνωστή για τα υψηλής 
ποιότητας ποτήρια κρασιού της - και αυτό το σετ είναι ένα παζάρι. 

Αγοράστε το εδώ. 

 

 

 

 

Τσάντα πλυσίματος Stanley - 37 δολάρια 

https://www.amazon.com/Riedel-Wine-Tumbler-Cabernet-Merlot/dp/B00IGN0QV6/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=sl1&tag=biip_102518_new-apartment-gifts-20&linkId=0ab85fb2f619468b080765897d5c1c25&language=en_US


JohnLewis 

Συμβουλέψτε στον άνθρωπο στη ζωή σας να αποκολλήσει την παλιά, βρώμικη 
τσάντα πλυσίματος του προσφέροντας κάτι πιο μοντέρνο. 

Αγοράστε το εδώ. 

 

 

 

 

 

Αεροπορικό τζιν - 37,72 δολάρια 

https://www.johnlewis.com/us/stanley-wash-bag-large/p3073831


Το Ανταλλαγές 
Ουίσκι 

Ο RyanReynolds είναι πλέον ο υπερήφανος ιδιοκτήτης της Aviation Gin - το 
τέλειο δώρο για τον έρωτα τζιν στον κατάλογό σας για να το δοκιμάσετε. 

Αγοράστετοεδώ. 

 

 

 

 

Porcelain Initial Tray - $ 39 

http://uk.businessinsider.com/ryan-reynolds-now-owns-aviation-gin-but-has-a-light-hearted-approach-2018-2
https://www.thewhiskyexchange.com/p/7518/aviation-gin-70cl


Nordstrom 

Αυτός ο δίσκος από πορσελάνη ζωγραφισμένο στο χέρι με χρυσές άκρες και 
ένα εξατομικευμένο αρχικό είναι ιδανικό για το άτομο που έχει πάρα πολλά 
μπιχλιμπίδια. 

Αγοράστε το εδώ. 

 

 

 

 

 

Slip Μεταξωτά μαλλιά Γραβάτες - $ 39 

https://shop.nordstrom.com/s/mclaughlin-glazeware-brooklyn-gold-edge-porcelain-initial-tray/4970284?siteid=EHFxW6yx8Uo-fj2T3I1I8k_Gy32TnhNDIw&utm_source=rakuten&utm_medium=affiliate&utm_campaign=EHFxW6yx8Uo&utm_content=1&utm_term=593370&utm_channel=affiliate_ret_p&sp_source=rakuten&sp_campaign=EHFxW6yx8Uo


Nordstrom 

Αυτά τα μεταξωτά scrunchies είναι απαλά σε λεπτά μαλλιά - ιδανικά για 
κάποιον που φροντίζει τη χαίτη τους. 

Αγοράστετοεδώ. 

 

 

 

 

https://shop.nordstrom.com/s/slip-for-beauty-sleep-3-pack-slipsilk-hair-ties/4903542?siteid=TnL5HPStwNw-k1d0UjYs1yZD_bMdn0WORw&utm_source=rakuten&utm_medium=affiliate&utm_campaign=TnL5HPStwNw&utm_content=1&utm_term=593370&utm_channel=affiliate_ret_p&sp_source=rakuten&sp_campaign=TnL5HPStwNw


Clinique Bright All Night Gift Set - $ 39.50 

Clinique 

Αυτό το κιτ έρχεται με ένα συνδυασμό ταξιδιού και μακιγιάζ πλήρους 
μεγέθους, συμπεριλαμβανομένης της τετραπληγίας AllAboutShadow, της 
μάσκας ανύψωσης υψηλής αντοχής, του δραματικά διαφορετικού κραγιόν 
στη δομή και της κρέμας ματιών για τα μάτια. 

Αγοράστετοεδώ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.clinique.com/product/13562/60086/gift-sets/makeup/bright-all-night-gift-set


Amazon Fire TV Stick με Alexa Remote - $ 39.99 

Αμαζόνα 

Ο εξαρτημένος από τη Netflix στη λίστα σας θα σας ευχαριστήσει για αυτό το 
streamingmediaplayer, το οποίο συνοδεύεται από ένα τηλεχειριστήριο 
AmazonAlexa το οποίο μπορεί να ξεκινήσει και να ελέγξει τα πάντα. 

Αγοράστε το εδώ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική τοποθέτηση πράσινου με την επιστροφή 
σφαιρών - $ 39.99 

https://www.amazon.com/Amazon-Fire-TV-Stick-With-Alexa-Voice-Remote-Streaming-Media-Player/dp/B00ZV9RDKK/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=sl1&tag=biip_102518_new-apartment-gifts-20&linkId=6dfa8f181f1f3d320cc52f3545b0e601&language=en_US


Αμαζόνα 

Για τον παίκτη του γκολφ στη ζωή σας που έχει επίσης ένα αρκετά ευρύχωρο 
καθιστικό. 

Αγοράστε το εδώ. 

FireSense Πτυσσόμενο πυρκαγιά - $ 40.49 

Στόχος 

Αυτός ο φορητός πυρήνας φωτιάς χάλυβα είναι ιδανικός για το άτομο που δεν 
έχει τόνο χώρου στον κήπο. 

https://www.amazon.com/SKLZ-Accelerator-Pro-Indoor-Putting/dp/B013BYCKDQ/ref=sr_1_16?ie=UTF8&qid=1541176276&sr=8-16&keywords=putting+hole+indoor+return&tag=insider-safetynet-20


Αγοράστε το εδώ. 

Ευτυχισμένη κάλτσα δώρων κουτί δώρου - $ 42 

Happy 
κάλτσες 

Τα Χριστούγεννα δεν είναι Χριστούγεννα χωρίς να δώσετε σε κάποιον 
μερικές κάλτσες - κι έτσι ίσως και να τις κάνετε κομψές με ένα κουτί δώρου 
HappySocks. 

Αγοράστε το εδώ. 

 

 

 

 

 

 

VelvetBeret - $ 44 

https://www.target.com/p/fire-sense-22-folding-pit-black/-/A-50492534?clkid=5862cf9bN9812bd57a9b16b9ab2126ef7&lnm=81938&afid=Skimbit%20Ltd.&ref=tgt_adv_xasd0002
https://www.happysocks.com/us/forest-gift-box-1.html


ban.do 

Το Velvet είναι πολύ σε τάση και ο εραστής της μόδας στη λίστα σας θα 
λατρέψει αυτό το μπερέ. 

Αγοράστε το εδώ. 

 

 

 

 

3 μήνεςτου Club of the Month - 44,99 δολάρια 

https://www.bando.com/collections/all-the-gifts/products/magenta-velvet-beret


Βιβλίο του Μήνα 

Με αυτή την μηνιαία υπηρεσία συνδρομής, ο άπληστος αναγνώστης στη λίστα 
σας παίρνει να επιλέξει το αγαπημένο βιβλίο από μια επιλογή πέντε. 

Αγοράστετοεδώ. 

 

 

 

 

 

 

Origins Ginzing 'Get Up and Glow' Σετδιακοπών - $ 
45 

https://www.bookofthemonth.com/gift-purchase


Προέλευση 

Είναι η εποχή των κουρασμένων ανθρώπων και ως εκ τούτου κουρασμένου 
δέρματος. Δώστε το δώρο της ανάκτησης του δέρματος με αυτό το 
αναζωογονητικό σετ, το οποίο περιλαμβάνει μια κρέμα που ενισχύει την 
ενέργεια, ένα καθαριστικό τρίβει, μια χρωματισμένη ενυδατική κρέμα και μια 
κρέμα ματιών. 

Αγοράστε το εδώ. 

Μονόγραμμα Ανοιχτήρι μπουκαλιών τοίχου - 45 $ 

https://www.origins.com/product/15341/61452/skincare/skincare-gifts/holiday-set/ginzing-get-up-and-glow-70-value


Nordstrom 

Για τον διασκεδαστή στη λίστα σας - ένα ανοιχτήρι μπουκαλιών με το όνομά 
του σε αυτό. 

Αγοράστε το εδώ. 

Σελιδοδείκτης για BootCribBootBoot - $ 46 

https://shop.nordstrom.com/s/cathys-concepts-monogram-wall-bottle-opener/4202995?siteid=TnL5HPStwNw-Lcogn9wp3DqIP92oMzf52Q&utm_source=rakuten&utm_medium=affiliate&utm_campaign=TnL5HPStwNw&utm_content=1&utm_term=593370&utm_channel=affiliate_ret_p&sp_source=rakuten&sp_campaign=TnL5HPStwNw


Εκκίνηση Σελήνης 

Αγοράζοντας παπούτσια για το μικρότερο στον κατάλογό σας είναι ένα από 
τα καλύτερα μέρη των ψώνια διακοπών - και δεν παίρνει πολύ πιο πολύ από 
αυτές τις μπότες μωρό φεγγάρι. 

Αγοράστε το εδώ. 

 

 

 

 

 

 

https://www.moonboot.com/usa/girl/classic/moon-boot-crib-2-white/


Εργαστήριο Series Smooth Shave Trio - $ 49 

LAB SERIES 

Δώστε το δώρο ενός καλού ξύλου με αυτό το σετ LAB SERIES, που 
περιλαμβάνει ένα πλύσιμο προσώπου, κρέμα ξυρίσματος και βάλσαμο μετά το 
ξύρισμα 3 σε 1. 

Αγοράστε το εδώ. 

 

 

 

 

EchoDot - 49,99 δολάρια 

https://www.labseries.com/product/12217/60638/holiday-shop/smooth-shave-trio-set/a-90-value


Αμαζόνα 

Δώστε στον τεχνολόγο κάτι νέο για να αναδείξετε την Ημέρα των 
Χριστουγέννων με τον έξυπνο ηχείο EchoDot με τον AmazonAlexa. 

Αγοράστε το εδώ. 

Sphero Mini - 49,99 δολάρια 

https://www.amazon.com/dp/B0792R1RSN/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=sl1&tag=biip_102518_new-apartment-gifts-20&linkId=8516b3082636a817be3fe58604ad74e3&language=en_US


Σπέρ 

Αυτή η μικροσκοπική ρομποτική μπάλα με εφαρμογές είναι γεμάτη με 
παιχνίδια - και μπορεί να διδάξει παιδιά πώς να κωδικοποιήσει. 

Αγοράστε το εδώ. 

 

 

 

 

 

Mous απεριόριστη θήκη τηλεφώνου - 49,99 δολάρια 

https://www.sphero.com/sphero-mini


Μους 

Ολοκληρώνοντας με το AiroShock, το οποίο μειώνει την πρόσκρουση των 
σταγόνων και παρέχει επιπλέον πρόσφυση, καθώς και τεχνολογία 
τοποθέτησης μαγνητών για τον εξορθολογισμό του τι μεταφέρετε, αυτή η 
περίπτωση γίνεται για το άτομο που πέφτει πάντα το τηλέφωνό του ή σπάζει 
την οθόνη. 

Αγοράστε το εδώ. 

Βιβλίο συνταγής "Κοκτέιλ Whisky" - $ 50 

https://www.mous.co/products/lim-2-protective-iphone-xs-iphone-x-case


Assouline 

Ένα βιβλίο τραπεζαρίας ιδανικό για τους λάτρεις των ποτών στη λίστα σας, 
στο "WhiskyCocktails", ο κορυφαίος ανατολικός μεσολαβητής της Αμερικής 
BrianVanFlandern παρουσιάζει συνταγές που πυροδότησαν στο σκηνικό των 
θρυλικών μπαρ της Νέας Υόρκης, όπως το DeadRabbit. 

Αγοράστε το εδώ. 

https://www.assouline.com/products/whiskey-cocktails


Δεν είναι άλλο ένα πακέτο φλυτζανιών σαμπάνιας 
Bill - $ 53 

Δεν άλλο νομοσχέδιο 

Αυτά τα κυματιστά φλάουτα σαμπάνιας έρχονται σε ένα όμορφο έθιμο 
σχεδιασμένο σωλήνα, που κάνει το τέλειο δώρο. 

Αγοράστε το εδώ. 

CrystalHead Βότκα Aurora Ειδική Έκδοση - $ 53.99 

https://www.notanotherbill.com/product/champagne-flutes-set


Βότκα κεφαλής κρυστάλλου 

Για την ενθουσιώδη διακόσμηση του σπιτιού και τον ποτό της βότκας, αυτή η 
ειδική έκδοση CrystalHeadVodka είναι αρκετά κομμάτι του συλλέκτη. 

Αγοράστετοεδώ. 

 

Urban Decay Naked Heat Palette - $ 54 

https://www.totalwine.com/spirits/vodka/vodka/crystal-head-vodka-aurora-special-edition/p/151839750?s=1108&igrules=true


Macy's 

Η UrbanDecay μπορεί να έχει διακόψει τις διάσημες αρχικές παλέτες Naked, 
αλλά το νέο "NakedHeat" είναι σίγουρο ότι θα ικανοποιήσει κάθε γκουρού 
μακιγιάζ. 

Αγοράστε το εδώ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.macys.com/shop/product/urban-decay-naked-heat-palette?ID=4806798&CategoryID=30077#fn=sp%3D1%26spc%3D12%26ruleId%3D78%26kws%3Dnaked%20palette%26searchPass%3DallMultiMatchWithSpelling%26slotId%3D1


Murdock Λονδίνο Συλλογή Κολωνίας - $ 54 

Murdock Λονδίνο 

Εάν δεν μπορείτε να αποφασίσετε για το σωστό άρωμα για αυτόν, ας επιλέξει 
με αυτό το σύνολο των τεσσάρων κολώνες από Murdock Λονδίνο. 

Αγοράστε το εδώ. 

 

 

 

 

MauliHimalayan θεραπευτικά άλατα - $ 54.57 

https://www.murdocklondon.com/us/product/gifts/cologne-collection-us.html


Μαούλι 

Προσφέρονται πρόσφατα στη Λίστα Ομορφιάς της Glamour, αυτά τα 
ιμαλαϊκά ροζ άλατα στοχεύουν στη μείωση του στρες με ένα μείγμα από 13 
θεραπευτικά έλαια αναμεμειγμένα με καταπραϋντικά κρυστάλλους χαλαζία 
σε σκόνη. 

Αγοράστε το εδώ. 

TedBakerWakeMe για σαμπάνια iPhone υπόθεση - 
$ 55 

https://us-maulirituals.glopalstore.com/collections/body-care/products/himalayan-healing-salts


ΤεντΜπέικερ 

Κατάλληλο για iPhone 6, 6s, 7 ή 8 χρήστες, κάνουν καθημερινά την ημέρα 
Champagne με αυτή τη θρησκευτική θήκη. 

Αγοράστε το εδώ. 

Remy Martin 1738 γυάλινο πακέτο - $ 57.70 

https://www.proporta.com/ted-baker-hd-glass-case-for-iphone-8-7-bublie-champagne


Το Ανταλλαγές Ουίσκι 

Ιδανική για τον ανεμιστήρα Cognac, αυτό το πλήρες μπουκάλι κονιάκ Remy 
Martin 1738 συνοδεύεται από δύο ποτήρια. 

Αγοράστε το εδώ. 

https://www.thewhiskyexchange.com/p/40093/remy-martin-1738-accord-royal-cognac-glass-pack


CharlotteTilbury Μπαρ παλέτας χρυσού επιδείξεως - 
58 $ 

ΤσάρλοτΤίλμπερι 

Το CharlotteTilbury είναι ένα must-have στις τσάντες μακιγιάζ του φανατικού 
ομορφιάς στον κατάλογό σας και αυτή η πολυτελής παλέτα περιέχει την πιο 
δημοφιλής χρυσή σκιά, μια χρυσή τολμηρή χρυσή και μια χρυσή χρυσή σκιά. 

Αγοράστε το εδώ. 

 

 

 

 

http://www.charlottetilbury.com/us/bar-of-gold-highlighter-palette.html


Red Dead Redemption 2 γιατο PS4 - 59,96 δολάρια 

RockstarGames 

Πιάστε τον παίκτη στη λίστα σας από έκπληξη, δίνοντάς του ένα από τα πιο 
επιθυμητά της σεζόν. 

Αγοράστε το εδώ. 

 

IlBussettoFringed Κασκόλ - $ 60 

https://www.amazon.com/Red-Dead-Redemption-2-PlayStation-4/dp/B01M5DZ525/ref=lp_16225016011_1_1?s=videogames-intl-ship&ie=UTF8&qid=1540896472&sr=1-1&th=1&tag=insider-safetynet-20


Κ. Porter 

Αυτό το φυσικό μάλλινο κασκόλ βαμβακερού χρώματος σε ένα "dapper" 
ελεγχόμενο μπλε σχέδιο "παραλείπει την ιταλική φλόγα και μοιάζει ιδιαίτερα 
κακό με βελούδο βελούδο". 

Αγοράστε το εδώ. 

Μις DiorEau de Parfum - $ 63.75 

https://www.mrporter.com/en-us/mens/il_bussetto/fringed-checked-woven-cotton-scarf/1084372?ppv=2


Nordstrom 

Το εικονικό άρωμα της MissDior είναι ένα αγαπημένο τσάντα ομορφιάς - και 
είναι στην πώληση, για να ξεκινήσει. 

Αγοράστε το εδώ. 

https://shop.nordstrom.com/s/dior-miss-dior-eau-de-parfum/4741743?origin=keywordsearch-personalizedsort&breadcrumb=Home%2FAll%20Results&color=none


FujifilmInstax Mini 8 φωτογραφική μηχανή στιγμιαίας 
ταινίας - $ 65.88 

Αμαζόνα 

Το instaxmini 8 καθορίζει αυτόματα την καλύτερη φωτεινότητα για λήψη 
μιας φωτογραφίας, καθιστώντας την ιδανική για πορτρέτα. 

Αγοράστε το εδώ. 

https://www.amazon.com/dp/B01N0GR9TP/?tag=skim1x152027-20


CasamigosMezcal - $ 67,70 

Το Ανταλλαγές Ουίσκι 

Η καλά αγαπημένη μάρκα tequila που ξεκίνησε από τον George Clooney και 
τον RandeGerberξεκίνησε ένα mezcal φέτος - και προορίζεται να 
καταναλωθεί με φίλους. 

Αγοράστε το εδώ. 

https://www.businessinsider.com/george-clooney-tequila-brand-casamigos-started-by-accident-2017-6
https://www.businessinsider.com/george-clooney-tequila-brand-casamigos-started-by-accident-2017-6
https://www.thewhiskyexchange.com/p/46210/casamigos-mezcal


DIPTYQUE "Baies / Μούρα" Spray δωμάτιο - $ 68 

Nordstrom 

Δώστε το αγαπημένο τους δώρο αυτή τη σεζόν και τυλίξτε οτιδήποτε 
diptyque, όπως αυτό το σπρέι δωμάτιο που γίνεται με ένα μπουκέτο 
τριαντάφυλλα και φραγκοστάφυλα φύλλα. 

Αγοράστε το εδώ. 

https://shop.nordstrom.com/s/diptyque-baies-berries-room-spray/3541392?siteid=EHFxW6yx8Uo-ntkrabz7lFyed4jA9f1eAg&utm_source=rakuten&utm_medium=affiliate&utm_campaign=EHFxW6yx8Uo&utm_content=1&utm_term=593370&utm_channel=affiliate_ret_p&sp_source=rakuten&sp_campaign=EHFxW6yx8Uo


Scotch&Soda λεπτή δερμάτινη ζώνη - $ 68 

Scotch&Soda 

Μια κομψή καφέ δερμάτινη ζώνη είναι μια ντουλάπα πρέπει να έχει. 

Αγοράστε το εδώ. 

 

 

 

 

 

 

https://www.scotch-soda.com/us/en/men/accessories/slim-leather-belt/144283.html?cgid=6&start=25&dwvar_144283_color=Dark%20Brown


Κουζινέτα κουζίνας - 68,95 δολάρια 

Αμαζόνα 

Διατίθεται σε μια σειρά φωτεινών και σύγχρονων χρωμάτων όπως το 
"Φιστίκι", αυτό το ηλεκτρικό βραστήρα είναι η τέλεια προσθήκη σε 
οποιοδήποτε πάγκο. 

Αγοράστε το εδώ. 

 

https://www.amazon.com/KitchenAid-KEK1222PT-1-25-Liter-Electric-Kettle/dp/B012WF88QS/ref=sr_1_26?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1540922802&sr=1-26&keywords=kettle&tag=insider-safetynet-20


MUJI AromaDiffuser - 69,50 δολάρια 

MUJI 

Αυτός ο διαχύτης χρησιμοποιεί υπερηχητικά κύματα για να στείλει μια 
αρωματική ομίχλη γύρω από το δωμάτιο. 

Αγοράστε το εδώ. 

 

 

 

 

 

https://www.muji.us/store/ultrasonic-aroma-diffuser.html


LEGO πλοίο σε ένα μπουκάλι - 69,99 δολάρια 

LEGO 

Οι διακοπές δεν είναι πλήρεις χωρίς το LEGO και αυτό το σετ σε ένα μπουκάλι 
είναι ιδανικό για 12+ - ή για το παιδί που βρίσκεται στην καρδιά σας στη 
λίστα σας. 

Αγοράστε το εδώ. 

 

 

 

 

 

https://shop.lego.com/en-US/Ship-in-a-Bottle-21313


Χτυπήματα Δερμάτινα Γάντια από Κασμίρ - 70 $ 

Κ. Porter 

Ξεχάστε τι γνωρίζετε για τα gifting χειμερινά αξεσουάρ με αυτά τα απίστευτα 
καλαίσθητα δερμάτινα γάντια από κασμίρ. 

Αγοράστε το εδώ. 

 

 

 

https://www.mrporter.com/en-us/mens/dents/bath-cashmere-lined-leather-gloves/1084477


EveLom 'απλά ακτινοβόλο' δώρο σύνολο - $ 75 

EVE LOM 

Αυτό το σετ δώρου EVE LOM είναι καθαρή πολυτέλεια για μια περιποίηση 
που περιποιείται τη φροντίδα της επιδερμίδας, συμπεριλαμβανομένου ενός 
καθαριστικού, λιπαντικού προσώπου, ομίχλης προσώπου και κρέμας 
ανύψωσης. 

Αγοράστε το εδώ. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.spacenk.com/us/en_US/skincare/skincare-set/skincare-sets/simply-radiant-gift-set-MUK300052609.html


$ 75 ή λιγότερο 

ShayanneGal / INSIDER 

Κρατήστε κύλιση για τα καλύτερα δώρα για $ 75 ή λιγότερο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Χρονολόγιο Advent Charbonnel et Walker - $ 75 

CharbonneletWalker 

Απλά δεν μπορείτε να πάτε στραβά με μια τρούφα σοκολάτας πολυτελείας για 
κάθε ημέρα του Δεκεμβρίου, κρυμμένη μέσα σε ένα όμορφα σχεδιασμένο 
ατομικό κουτί. 

Αγοράστετοεδώ. 

 

https://www.neimanmarcus.com/en-gb/p/charbonnel-et-walker-paper-theatre-collection-advent-calendar-prod204200135?childItemId=NMHB8NB_


Dior ΑνδρικήSauvageEau de Toilette Spray - $ 77 

Macy's 

Ένα 2 oz. το μπουκάλι του EDT που έγινε γνωστό από την εκστρατεία του 
JohnnyDepp έρχεται κάτω από $ 100. 



Αγοράστε το εδώ. 

Μπανάνα Δημοκρατία Merino μάλλινο μάλλινο 
μαντήλι - $ 78 

Μπανάνα Δημοκρατία 

Αυτό το ζεστό, ραβδωτό-πλεκτό μαντήλι είναι βέβαιο ότι θα γίνει το νέο τους 
αγαπημένο. 

Αγοράστε το εδώ. 

https://www.macys.com/shop/product/dior-mens-sauvage-eau-de-toilette-spray-2-oz.?ID=2346532&CategoryID=30088
https://bananarepublic.gap.com/browse/product.do?vid=1&pid=390286012&searchText=scarf


lululemon πλήρωμα μακρύ μανίκι - 78 δολάρια 

lululemon 

Η τεχνολογία Silverescent της μάρκας fitnesscultlululemon σημαίνει ότι ο 
φανατικός γυμναστής στη λίστα σας δεν χρειάζεται να ανησυχεί για την οσμή 
από τον ιδρώτα. Ομορφη. 

Αγοράστε το εδώ. 

https://shop.lululemon.com/p/tops-long-sleeve/Run-Swiftly-Long-Sleeve-Crew/_/prod8780007?color=30691


Η υιοθεσία της ελιάς Nudo - 79 δολάρια 

Nudo 

Για όσους εκτιμούν ένα καλό ελαιόλαδο, δώρο μια εγκεκριμένη ελιά από την 
Ιταλία και θα πάρουν το δικό τους premium 100% Ιταλικό Εξαιρετικό 
Παρθένο Ελαιόλαδο, κατευθείαν από το δάσος. Θα λάβουν επίσης ένα 
χειροποίητο πετρελαιοφόρο. 

Αγοράστε το εδώ. 

 

 

 

 

https://www.nudoadopt.com/gift/gift-olive-oil/


TedBakerSweetheart δώρο σύνολο - 79 δολάρια 

ΤεντΜπέικερ 

Το πακέτο AMORIA Sweetheart από την TedBaker είναι το τέλειο δώρο για 
τις γυναίκες που αγαπάτε στη ζωή σας - ή για τον εαυτό σας. 

Αγοράστε το εδώ. 

https://www.tedbaker.com/us/Womens/Accessories/Jewelry/AMORIA-Sweetheart-gift-set-Rose-Gold/p/153810-ROSEGD-COL


Τσαντάκι CharlesTyrwhittMerino - 79 δολάρια 

ΤσαρλΤζουρτ 

Αυτό το βαθύ χρώμα κρασιού φαίνεται καλό για σχεδόν οποιονδήποτε, 
καθιστώντας αυτό το 100% μάλλινο πουλόβερ από πλεκτό μαλλί εύκολο να το 
αγοράσετε. 

Αγοράστε το εδώ. 

https://www.ctshirts.com/us/wine-zip-neck-merino-sweater/KNJ0321WNE.html?cgid=knitwear


Κουμπιά ελεγχόμενης θερμοκρασίας Ember - 79,95 
δολάρια 

Χόβολη 

Η έξυπνη κούπα ελεγχόμενης θερμοκρασίας Ember - η οποία κυκλοφόρησε 
πρόσφατα και στο Ηνωμένο Βασίλειο - σας επιτρέπει να ρυθμίζετε και να 
διατηρείτε την ιδανική θερμοκρασία πόσιμου για όσο χρονικό διάστημα 
χρειάζεται, μέχρι τον ακριβή βαθμό. 

Αγοράστε το εδώ. 

https://ember.com/products/ember-ceramic-mug


Sennheiser Ασύρματα ακουστικά On-Ear με βάση 
φόρτισης - 79,95 δολάρια 

Αμαζόνα 

Τα ασύρματα ακουστικά για το αυτί είναι απαραίτητα για τους 
μετακινούμενους ή τους κανονικούς γυμναστές. 

Αγοράστε το εδώ. 

https://www.amazon.com/Sennheiser-RS120-Wireless-Headphones-Charging/dp/B0001FTVEK/ref=sr_1_acs_bss_3_4?ie=UTF8&qid=1540998391&sr=8-3-acs&keywords=wireless+headphones&tag=insider-safetynet-20


Venum Elite Πυγμαχία Γάντια - 79.99 δολάρια 

Αμαζόνα 

Ο εγκιβωτισμός έχει δει μια αναγέννηση στον κόσμο της γυμναστικής, και δεν 
υπάρχει καλύτερος χρόνος να δώσει ένα κομψό ζευγάρι γάντια του μποξ. 

Αγοράστε το εδώ. 

https://www.amazon.com/Venum-Elite-Boxing-Gloves-Black/dp/B078Y32T9V/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1541175979&sr=8-4&keywords=boxing%2Bgloves&refinements=p_72%3A2661618011&th=1&psc=1&tag=insider-safetynet-20


Πακέτο εκκίνησης SodastreamFizzi - 79,99 
δολαρίων 

Sodastream 

Ο κατασκευαστής SodastreamFizziSparklingWater μπορεί να προσθέσει 
ενανθράκωση σχεδόν σε οτιδήποτε, και αυτό το StarterPack - με ένα 
ασύρματο κατασκευαστή - έρχεται με όλα όσα χρειάζεστε για να 
προχωρήσετε. 

Αγοράστε το εδώ. 

 

 

https://sodastream.com/products/fizzi-starter-kit?utm_source=RAN&utm_medium=affiliates&utm_content=EHFxW6yx8Uo&utm_campaign=10&ranMID=42748&ranEAID=EHFxW6yx8Uo&ranSiteID=EHFxW6yx8Uo-8EsRcu3vwQ6Z4mJFLkEzpA&LSNSUBSITE=LSNSUBSITE&juneoffer=2811139


 

Soho Αρχική Fleece Hooded Robe - $ 80 

Κ. Porter 

Θα νιώθει σαν να βρισκόταν σε ένα σπα - και δεν θα θέλει να φύγει από το 
σπίτι - σε αυτή την κομψή ρόμπα από την ομάδα πίσω από το Soho House. 

Αγοράστε το εδώ. 

https://www.mrporter.com/en-us/mens/soho_home/fleece-hooded-robe/1064716?ppv=2


Bollinger Σαμπάνια - $ 81.57 

Το Ανταλλαγές Ουίσκι 

Οι διακοπές αξίζουν την Champagne και ο φιλόζυγος στον κατάλογό σας 
μπορεί να απολαύσει ένα μπουκάλι σαμπάνιας Special Cuvee της Bollinger με 
δύο αυλακώσεις σε αυτό το πακέτο ειδικής συσκευασίας δώρου. 



Αγοράστε το εδώ. 

RalphLauren 'Lauren για την' από PoloEau de 
ToiletteSpray - $ 82 

Macy's 

Εδώ σε μια 4 oz. μπουκάλι, η Lauren for Her είναι ένα "κλασικό αμερικανικό 
άρωμα" με ένα "ελαφρύ μπουκέτο πράσινων florals ζεστό με πλούσια δάση 
και σπάνια μπαχαρικά". 

Αγοράστε το εδώ. 

https://www.thewhiskyexchange.com/p/18583/bollinger-special-cuvee-nv-champagne-glass-pack
https://www.macys.com/shop/product/lauren-for-her-by-polo-ralph-lauren-eau-de-toilette-spray-4.0-oz.?ID=3652&CategoryID=30087#fn=PRICE%3D0.0%7C49.99%3B%3B50.0%7C100.0%26SIZE%3D%26sp%3D1%26spc%3D1283%26ruleId%3D78%7CBOOST%20SAVED%20SET%7CBOOST%20ATTRIBUTE%26searchPass%3DmatchNone%26slotId%3D13


OrmondeJayneTolu Κερί - $ 85 

OrmondeJayne 

Φτιαγμένο σε στούντιο στο Λονδίνο, το κερί έχει ένα κομψό χρυσό κασσίτερο 
και καίει πάνω από 55 ώρες. 

Αγοράστε το εδώ. 

 

 

 

 

https://www.ormondejayne.com/shop/home-fragrance/candles/oriental-candles/tolu-2/


Μπανάνα Δημοκρατία Camel&Animal εκτύπωση 
Haircalf δερμάτινα γάντια - $ 88 

Μπανάνα Δημοκρατία 

Αυτά τα πολυτελή γάντια μικτών υλικών είναι επενδεδυμένα με μαλακό μαλλί, 
με εγκοπή στον καρπό για εύκολη απογείωση. 

Αγοράστε το εδώ. 

https://bananarepublic.gap.com/browse/product.do?vid=1&pid=362984002&searchText=gloves


EberjeyGisele Πουκάμισο Sleep - $ 89 

Eberjey 

Διατίθεται σε μια σειρά από χρώματα, ένα comfysleyerhirt είναι λίγο πιο 
ουσιαστικό από ένα nightie, και πιο άνετα για το πρωί των Χριστουγέννων. 

Αγοράστε το εδώ. 

 

https://www.eberjey.com/sleep/sleepshirts-tunics/gisele-sleepshirt.html


Εκπαιδευτές αλόγων - $ 95 

Όλα τα πτηνά 

Με τους πιο άνετους εκπαιδευτές ποτέ, αυτοί οι δρομείς μαλλί πραγματικά 
αρέσει να περπατούν σε ένα σύννεφο - και είναι κομψό να εκκινήσουν. 

Αγοράστε το εδώ. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.allbirds.com/products/womens-wool-runners?variant=14978345351


S'Well μάρμαρο 'το κιτ κοκτέιλ' - $ 95 

Φούσκωμα 

Δεν υπάρχει πλήρης μπαρ χωρίς ένα κοκτέιλ, και αυτό το αναδευτήρα 
μαρμάρων, το τζάγκερ και τα δύο σετ ποτηριών είναι πολύ σε εξέλιξη. 

Αγοράστε το εδώ. 

 

https://www.swellbottle.com/products/collections/elements/white-marble-cocktail-kit/


smallbits Ηλεκτρονική Κιθάρα Εφευρέτης Μουσικής - 
99,99 δολάρια 

smallbits 

Για τον επίδοξο νεαρό μουσικό, αυτή η κιθάρα synth μπορεί να προσαρμοστεί 
με ηλεκτρονικά δομικά στοιχεία. 

Αγοράστε το εδώ. 

 

 

 

 

https://shop.littlebits.com/products/littlebits-electronic-music-inventor-kit


Keurig K-Mini - 99,99 δολάρια 

Αμαζόνα 

Δώστε αυτό το μοναδικό καφέ K-Cuppod σε κάποιον στο νοικοκυριό σας και 
θα το απολαύσετε και εσείς. Απλά λέω. 

Αγοράστε το εδώ. 

 

 

 

https://www.amazon.com/Keurig-K-Mini-Single-Friendly-Cardinal/dp/B07DR69VLJ/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=sl1&tag=biip_102518_new-apartment-gifts-20&linkId=3845a45fd7f2cab8c4793c8055148003&language=en_US


Chanel Coco Mademoiselle Eau de Parfum Spray - 
100 δολάρια 

Macy's 

Ένα άρωμα Chanel είναι το αληθινό σημάδι της κομψότητας και η 
CocoMademoiselle περιγράφεται ως ένα "σέξι, φρέσκο άρωμαOriental" 
τοοποίο "θυμάταιτοαπαράδεκτοπνεύματουνεαρούCocoChanel". 

Αγοράστε το εδώ. 

Επισκεφθείτε την αρχική σελίδα του INSIDER για περισσότερες 
πληροφορίες . 

https://www.macys.com/shop/product/chanel-coco-mademoiselle-eau-de-parfum-spray-1.7-oz?ID=74713&CategoryID=30087#fn=PRICE%3D0.0%7C49.99%3B%3B50.0%7C100.0%26SIZE%3D%26sp%3D1%26spc%3D1283%26ruleId%3D78%7CBOOST%20SAVED%20SET%7CBOOST%20ATTRIBUTE%26searchPass%3DmatchNone%26slotId%3D9
https://www.thisisinsider.com/


 


