
plan na jeSień

W październikowe weekendy Pałac Żelechów Spa & 
Wellness zabiera swoich gości do krainy piwem płynącej. 
Z okazji święta złocistego trunku hotel zapewni wspólną 
zabawę w bawarskim stylu przepełnioną wspaniałym 
pałacowym piwem, dobrą muzyką na żywo i wykwintną 
kuchnią. Każdy gość będzie mógł skosztować wielu rodzajów 
piwa zaskakujących intensywnością smaku. Dobroczynne 
właściwości piwa dla skóry będzie można sprawdzić dzięki 
specjalnej ofercie zabiegów Spa.
www.palaczelechow.eu

Szkolne tabu

Wszawica w szkole to trudny temat praktycznie dla 
wszystkich – dyrektorów, nauczycieli i rodziców. 
Tymczasem pozbycie się wszawicy nie jest już wielkim 
wyzwaniem. W aptece można kupić takie 
preparaty, jak Sora forte, które radzą sobie 
z wszawicą bardzo dobrze. Sora forte jest 
jedynym lekiem na wszawicę, dostępnym 
bez recepty, w formie wygodnego do 
stosowania szamponu. 
Szampon Sora forte 50 ml/xx zł (apteki).

SuperfoodS W żelu

Znana trenerka Ewa Chodakowska 
wspólnie z zespołem ekspertów 
wprowadziła markę kosmetyków 
naturalnych do codziennej pielęgnacji 
BeBIO. To, co nakładamy na skórę,  
ma znaczenie, więc warto spróbować. 
Żele, balsamy i dezodoranty zawierają 
ponad 99 proc. składników pochodzenia 
naturalnego.
Naturalny żel pod prysznic Bambus i trawa 

cytrynowa BeBIO 400 ml/19,99 zł.

kucHnia, Serce domu

Dzięki modułowym meblom kuchennym Qubik, 
dostępnym w salonach Agata, możesz nadać swojej 
kuchni niepowtarzalny styl, który sprawi, że będzie ona 
przytulnym i pełnym domowego ciepła miejscem. Meble 
Qubik dają możliwość zaprojektowania kuchni według 
własnych potrzeb.  Połączenie tradycji i nowoczesności  
to wyraz ponadczasowej klasyki, a ta zawsze zachwyca.  
www.agatameble.pl.
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zawsze na topie

Marka Eveline Cosmetics uważnie śledzi trendy 
w makijażach z pokazów mody. Tej jesieni nadal modny 
będzie błysk. Dlatego warto dorzucić do kosmetyczki 
rozświetlacz i błyszczyk z serii Glow and Go! Marzysz 
o rzęsach z mocnym efektem pogrubienia? Taki rezultat 
daje najnowsza maskara Big Volume Real Shock.  
Będziesz zachwycona.
Maskara Big Volume Real Shock Eveline Cosmetics  
19,39 zł; Błyszczyk z serii Glow and Go! 13,99 zł. 

koszyk na zakupy DO RZECZY
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