Cererile în căsătorie impresionante se realizează cu inelele de logodnă potrivite
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Planificarea unei cereri în căsătorie poate fi dificilă și stresantă, mai ales dacă vrei ca aleasa
inimii tale să fie impresionată, să spună „DA!” și să păstreze cu drag această amintire mereu.
Alegerea modelului potrivit din
gama&nbsp;variată&nbsp;de&nbsp;inele&nbsp;de&nbsp;logodnă
disponibile în magazine este un pas important, deoarece bijuteria punctează un moment deja
încărcat cu foarte multă emoție.
Mai mult decât atât, inelul va rămâne pe mâna viitoarei soții, iar ea își va aminti de legătura
voastră și de momentul cererii în căsătorie de fiecare dată când îl privește.

Jennie Kwon a spus că „
bijuteriile au puterea de a fi acel lucru mic care te face să te simți unică
” și a avut dreptate.

Alegerea celui mai potrivit inel de logodnă
Pentru a putea alege din varietatea de inele de logodnă, ar trebui să decizi inițial ce model
este cel potrivit pentru viitoarea ta soție.
Un&nbsp;inel&nbsp;de&nbsp;logodnă
din aur galben este clasic, dar luxos, unul din aur alb este delicat și elegant, iar un inel din aur
roz este deosebit și iese în evidență. Piatra inelului de logodnă este și ea importantă. Să fie un
diamant elegant, un rubin seducător, un safir misterios, un smarald cuceritor, un ametist
profund sau un aquamarin fermecător?
Un alt aspect de luat în considerare atunci când alegi inelul de logodnă este forma pietrei.
Poate fi o piatră clasică, ovală sau rotundă, o piatră pătrată de tip „princess”, ori în formă de
inima, de pară, sau dreptunghiulară, de tip „emerald”.

Cel mai potrivit loc pentru cererea în căsătorie
Locul unde urmează să dăruiești inelul de logodnă și să pui întrebarea cea mare poate fi un
restaurant, un parc, o bibliotecă, o plajă, un Mountain Rousse sau, dacă ești mai timid, propria
1/2

Cererile în căsătorie impresionante se realizează cu inelele de logodnă potrivite
Scris de Sighet Online
Sâmbătă, 05 Octombrie 2019 15:32 - Ultima actualizare Sâmbătă, 05 Octombrie 2019 15:42

sufragerie. Important este că acel loc să însemne ceva pentru voi: poate fi locul în care v-ați
cunoscut, locul unde a avut loc primul sărut sau prima declarație de dragoste, ori un loc încărcat
cu romantism, spre exemplu în Paris, în fața Turnului Eiffel sau oricare altă destinație unde ea
își dorește de mult timp să meargă.
Dacă nu știi cum să începi cererea în căsătorie propriu-zisă, poți să ascunzi inelul de logodnă
într-o prăjitură sau să îl așezi strategic pe jos, spunând că i-a scăpat ceva. Când se va apleca
să îl ia, acela este momentul potrivit pentru a formula întrebarea. Imaginația ta este limita! Tu o
cunoști cel mai bine, așadar sigur vei găsi o variantă care să o impresioneze.

Inelul de logodnă contribuie la crearea unei amintiri de neuita
t
Dacă vei formula cererea în căsătorie într-un loc public, roagă un prieten să stea în apropiere
(fără să fie văzut) și să imortalizeze momentul. Cu siguranță viitoarea ta soție se va bucura de
fotografii și le va arăta toate prietenelor sale.

În cazul în care nu ești sigur ce loc sau ce inel de logodnă să alegi pentru cererea în căsătorie,
poți discuta cu mama sau cu prietena cea mai bună a viitoarei mirese. Alege persoana ce crezi
că o cunoaște mai bine, dar care este cea mai discretă, pentru a nu risca să fii dat de gol.
Arată-le inele de logodnă, pentru a îl alege împreună pe cel care i se potrivește și care va
puncta unul dintre cele mai emoționante și mai fericite momente din viața unei femei.

Dacă ești hotărât să faci pasul cel mare, ar trebui să știi că poți găsi cele mai frumoase inele
de logodnă pe site-ul e-ring.ro. Magazinul online E-ring oferă clienților transparență totală,
produse de calitate cu termen scurt de execuție și o perioadă de garanție corectă, astfel încât în
șapte ani de activitate nu a existat niciun retur din cauza calității. Până acum, peste 10000 de
cupluri și-au unit destinele cu inele de logodnă de la E-ring.

Alege și tu inelul de logodnă potrivit și începe să scrii povestea ta de dragoste fără sfârșit!
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