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Zapach Luksusu to wyjątkowa, pełna czaru, 
tajemniczości i elegancji kompozycja zapachowa 
do stosowania w pomieszczeniach.
Główny składnik tego zapachu pochodzi z gwa- 
jakowca, nazywanego świętym drzewem lub 
drzewem życia. Ludność Ameryki Południowej 
wierzy, że stosowanie go sprzyja dobremu życiu, 
przynosi szczęście i przyciąga życiowe okazje. 
Bursztyn, piżmo, drzewo sandałowe i mech dodają 
kompozycji elegancji i tajemniczości. Cytrusowe 
nuty pomarańczy, bergamotki i mandarynki 
wzbogacają zapach w radosne nuty. Drzewne kom-
ponenty neutralizują napięcie, uspokajają emocje, 
harmonizują umysł i wyciszają. Ten wyjątkowy 
zapach wykazuje zbawienne działanie w przypa-
dku stresu. Zapach Luksusu doskonale nadaje się 

do luksusowych miejsc albo tam, gdzie pragniemy 
stworzyć taką właśnie atmosferę.
Korzyści wynikające z jego zastosowania:
– wzmocnienie pozytywnych odczuć klientów
– podkreślenie prestiżu miejsca
– wyróżnienie miejsca zapachem, 

tzw. „logo zapachowe”.

Linia głowy: czekolada, pomarań-
cza, bergamotka, mandarynka
Linia serca: bursztyn, lawenda, 
jaśmin, lilia, gwajakowiec
Linia podstawy: karmel, piżmo, 
wanilia, drzewo sandałowe, mech
Trwałość zapachu po rozpyleniu: 
3 dni

Wydajność: 250 ml wystarcza na 6-7 miesięcy na 
powierzchni około 50 m2.
Cena: 260 zł/250 ml.
www.zapachsukcesu.biz

Zapach Luksusu – olejek zapachowy do wnętrz

Poznaj ręcznie robione drewniane zegarki  
z serii Fusion inspirowane grą światła i cienia. 
Nowy wymiar piękna podyktowany jest nieoczy- 
wistym połączeniem drewna i metalu. Całości 
dopełnia szafirowe szkło, pasek z naturalnej 
skóry i niezwykle eleganckie, minimalistyczne 
pudełko. Cztery niepowtarzalne modele i dla 
niej, i dla niego. Szukasz prezentu? Zegarki nie 
wychodzą z mody, więc postaw na klasykę! 
Dodaj dedykację i przekonaj się, że osobiste 
prezenty zachwycają najbardziej.
Cena: 599 zł
www.plantwear.pl

Jak w jednym pudełku umieścić esencję świą-
tecznej atmosfery? I to bez uciekania się do 
sentymentalności czy kiczu? Odpowiedź znaj- 
dziesz w eleganckiej sosnowej skrzynce wypełnio-
nej mieszanką słodkich przysmaków z najlepszej 
czekolady i pikantnych akcentów, takich jak cytrynki  
z imbirem. W pudełkach znajdziesz zarówno 
klasyczne duńskie ciasteczka maślane, jak i słoiczek 
doskonałego, polskiego miodu. Klimatu świątecz- 
nej ekscytacji dopełnia musujące wino z nutami 
jabłka, cytrusów i ziół. To połączenie prawdziwie 
świątecznych smaków, luksusu i najwyższej jakości 
produktów doskonale sprawdzi się jako prezent dla 
partnerów biznesowych czy pracowników − dla 
wszystkich, którym chcemy okazać uznanie. 
Cena: 349 zł 
www.pudelkaprezentowe.pl

Zegarki Plantwear  
seria Fusion

Świąteczna atmosfera w pudełku



3

LUNA mini 3 to inteligentna szczoteczka soniczna 
do oczyszczania twarzy łącząca się z aplikacją 
FOREO For You. Dzięki 12 poziomom inten-
sywności pulsacji T-Sonic™ i dwustronnej 
powierzchni oczyszczającej pielęgnację można 
dostosować do indywidualnych potrzeb skóry 
twarzy. LUNA mini 3 jest ultrahigieniczna  
i posiada tryb Glow Boost, który zapewnia 
dogłębne oczyszczenie w 30 sekund.

Cena: 649 zł 

Dostępna wyłącznie w perfumeriach 
Sephora, na sephora.pl i foreo.com.

LUNA mini 3 do zadań 
specjalnych

Synergy to seria lamp podłogowych LED z genialnie 
zaprojektowanym wielofunkcyjnym schowkiem. 
Dzięki Synergy możesz cieszyć się naturalnym 
światłem, ulubioną muzyką i schłodzonymi napo-
jami. To genialne urządzenie sprawdzi się przy 
wielu okazjach: podczas relaksu w letni wieczór 
w ogrodzie czy w zimowe popołudnie przed 
kominkiem. Synergy są ekonomiczne w użyciu  
i zapewniają nastrojowe i ciepłe oświetlenie LED. 
Dzięki bluetooth można łatwo przesłać muzykę 
do urządzenia ze smartfona, tabletu lub komputera  
i cieszyć się dźwiękiem o wysokiej jakości. Specjalna 
przegródka na lód  zapewni doskonałe chłodzenie 
napojów. Pojemnik można też napełnić wodą  
i używać jako wazonu! Synergy produkowane są  
z wysokiej jakości materiałów, wykończone uchwy-

tem ze skóry licowej i pięknymi aluminiowymi 
nóżkami. Synergy wykonana zgodnie z duńskim 
designem ma wymiary: 31,7 cm (Ø) x 56,3 cm 
(H), pojemność schowka: 2 l, wagę: 2,5 kg.
Cena: 679 zł
www.9design.pl

Synergia lampy, głośnika i lodówki 

Kwintesencja wygody, niebanalny styl WONDERS

Buty hiszpańskiej marki Wonders tworzone są 
z myślą o komforcie damskich stóp. Marka do 
swoich projektów wprowadza nowe technolo-
gie, jak specjalnie profilowane i amortyzowane 
wkładki. Oryginalny styl skórzanych butów 
Wonders rozpoznawalny jest na całym świecie. 
Można go określić jako połączenie klasycznego 
wzornictwa z modowymi detalami. Marka 
kontroluje cały proces produkcji i dystrybucji 
swoich butów, dzięki czemu każda para jest 
dokładnie taka, jak być powinna: wygodna, 
lekka, miękka, stylowa, wykonana z najlep- 
szych skór i materiałów, oryginalna... po 
prostu ponadczasowa! Fasony, 
które robią furorę, to 
te z motywem zwie- 

rzęcym lub w kształcie nieco westernowym, 
kolorowe botki w kolorach od głębokiego wina 
poprzez kolor oliwki, musztardy czy cytryny.
www.wonders.com
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SempreArte to sklep z ręcznie robionymi 
produktami z rodzinnych małych zakła-
dów Meksyku i Gwatemali. Sklep wspiera, 
podpowiada, pokazuje trendy tamtejszym 
rzemieślnikom. Świat SempreArte to ręcznie 
robione skórzane torebki, tworzone przez 

dwie rodziny z Meksyku, a ponad- 
to: buty z Gwatemali, biżuteria 
autorstwa członków organiza-
cji zapatyści, którzy walczą na 
rzecz praw rdzennych miesz- 
kańców Meksyku, oraz równie 

unikalna biżuteria z Kolum-
bii. Produkty wykonane 
są z najlepszych mate-
riałów, a artyści dokładają 

wszelkich starań, aby służyły przez wiele lat. 
Zgodnie z ideą SempreArte, kupując, wspie-
rasz: 1 procent z przychodów firma przeznacza 
na działalność organizacji Nuevo Amanecer  
w Gwatemali (poprawa edukacji dzieci w wiosce 
San Andres Itzapa). 
www.semprearte.com

Meksyk i Gwatemala w zasięgu ręki

Szampon wzmacniający włosy Shake Your Head 
to unikatowa receptura z kofeiną, L-argininą i ole-
jkiem marula, które pobudzają ukrwienie skóry 
głowy, hamują wypadanie włosów oraz przyspies-
zają wzrost nowych. Lotion unoszący włosy od 
nasady to idealne rozwiązanie do stylizacji włosów. 
Zwiększa ich objętość, unosi, jednocześnie nie 
obciążając i nie sklejając włosów. Idealnie sprawdzi 
się do każdego rodzaju włosów.
Cena: szampon 130 zł/200 ml, 
lotion 89 zł/200 ml
www.shakeyourhead.pl

Szampon i lotion od Shake Your Head

nina_Basco

Komfort i wdzięk Nina Basco

Każda z nas jest wyjątkowa. Każda z nas ma inny 
gust i inne potrzeby. Jednocześnie wszystkie prag-
niemy butów wygodnych, a zarazem takich, które 
będą doskonale dobrane do naszego charakteru. 
Butów, które będą podkreślały naszą osobowość 
i wyrażały to, kim jesteśmy, skupiając się na kom-
forcie przy zachowaniu wdzięku. I taka jest właśnie 
marka Nina Basco.

Nina.Basco.Official.Fan.Page

www.ninabasco.pl
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Innowacyjna formuła zabiegu stworzona w SHE polega na sprawdzo- 

nej technice implantacji nici PDO w połączeniu z aminokwasową 

terapią zastępczą, do której wykorzystywane są składniki macierzy 

pozakomórkowej, aminokwasy o wysokim stężeniu i kwas hialuro-

nowy. Stymulator tkankowy działający na poziomie komórkowym 

w połączeniu z nićmi daje efekt zbliżony do liftingu. Jest to autorska 

technika Moniki Grzelak, międzynarodowego trenera i szkoleniowca. 

Zabieg działa jak lifting, trójwymiarowa przebudowa i rewitalizacja 

skóry twarzy i ciała, a ponadto zapewnia redukcję worków pod oczami, 

„chomików” i podwójnego podbródka. Efekt gwarantowany już po 

pierwszym zabiegu. Zabieg dostępny tylko w SHE.

www.shemonikagrzelak.pl

Wyjątkowy zabieg odmładzający

Stwórz swój idealny planer
www.ladyplaner.pl

PLANER
taki jak chcesz
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Luksusowe masło glamour z delikatną poświatą 
opalizującą. Kosmetyk wzbogacony jest ole-
jem z moringi i masłem z nasion mango, czyli 
składnikami sprawiającymi, że skóra będzie 
odżywiona i pełna blasku. Milion drobinek otuli 
skórę magicznym blaskiem i pozwoli wyekspo-
nować ciało w wymarzonej kreacji wieczorowej! 
Bronze Cuccio jest dostępne w wygodnym 
opakowaniu o pojemności 113g, które z łatwoś-
cią można schować do torebki. Bronze Cuccio 
przydatne jest również podczas efektownych 
sesji zdjęciowych. Bez obaw − masło Cuccio 
Bronze nie brudzi!
Cena: 49 zł/113 g
www.cuccio.pl 

Błysk podczas sylwestrowej nocy

No 2 – ZESTAW

BLANCA to nietypowa propozycja Huty 
Szkła Kryształowego Julia. Projektanci połączyli  
w niej kryształ i porcelanę, a zamiast pełnego 
zestawu naczyń zaproponowali wielofunkcyjne 
pojemniki o różnorodnych rozmiarach, kształ- 
tach i szlifach. Możemy wybrać jeden, dwa, 
trzy lub więcej pojemników – jednakowych lub  

o różnych wielkościach. Możemy wybrać jeden 
rodzaj szlifu lub zmiksować różne – możliwości 
jest bardzo dużo! BLANCA to propozycja dla 
osób niezależnych, które chodzą własnymi dro-
gami, o bogatej wyobraźni i poczuciu estetyki. 
Kryształowe pojemniki w towarzystwie porce-
lany nabierają wyjątkowego stylu i nieustannie 
zaskakują, zachęcają, by zajrzeć do środka, 
by zmieniać sposób ich wykorzystania.  
Pojemniki mogą służyć jako bomboniera, 
cukiernica, wazon czy po prostu 
pojemnik na makaron, ciastka.
Cena: cukiernica 
kryształowa BLANCA 160 zł
www.crystaljulia.pl

Kolekcja BLANCA – mariaż kryształu i porcelany

BI-ES w tym roku przedstawia kompletnie odmie-
nione zestawy świąteczne, które odzwierciedlają 
ogromne zmiany wizerunkowe oraz jakościowe 
przeprowadzone w marce na przestrzeni ostat-
niego roku. Zapach No 2 z numerologicznej 
kolekcji Numbers to odpowiedni wybór dla 
osób skromnych i wrażliwych, ceniących sobie 
przyjaźń i poczucie bezpieczeństwa; dla estetów 
kochających wszystko co piękne. Zapach ten 
otula frezją i delikatną aksamitką, pewności siebie 
dodaje pobudzający jamajski pieprz − energety- 
czny i nieskrępowany.
W skład zestawu wchodzi 50 ml wody perfu-
mowanej, 50 ml nawilżającego żelu pod prysznic 
oraz perfumy zamknięte w stylowej cygaretce 
(12 ml).

Nuty głowy: pieprz jamajski, wanilia, paczula
Nuty serca: hibiskus, frezja, aksamitka
Nuty podstawy: drzewo sandałowe, cedr, gruszka
Cena: 44 zł
www.sklep.bi-es.eu 
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Wizyta w klinice dr Doroty Kowalczyk poprawi nie tylko 
wygląd, ale i pozytywnie wpłynie na ogólne samopoczu-
cie. Spośród zabiegów medycyny estetyczniej zaleca się 
te, które dadzą maksymalny efekt na dłuższy czas. Naj-
nowszym trendem jest łączenie 2-3 mało inwazyjnych 
metod zabiegowych w sposób, gwarantujący synergię 
czyli efekt 2+2=6, np.:

• Etap I: Mezolifting kwasem hialuronowym, który 
zapewnia potrzebne do etapu II nawilżenie skóry, 
czerwieni ust i stymuluje powstawanie kolagenu.

• Etap II: seria RF Radio Frequency, fala radiowa, 
wpływając na metabolizm tkanek i pobudzając 
syntezę włókien kolagenowych uelastycznia 
skórę, modeluje owal twarzy, redukuje rozs-
tępy, cellulit i tkankę tłuszczową,

• Opcjonalnie: Złożony peeling – 1-3 zabiegów

• Etap końcowy: Mezolifting kwasem hialuro-
nowym, jako zabieg finalny, wzmacniający syntezę 
kolagenu i nawilżenie.

Cena: zależy od obszaru i ilości zabiegów/etapów
Czas kuracji: od 3 tygodni
www.dormio-clinique.pl

Odnowa w DORMIO-Clinique
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Stylowa, funkcjonalna i odporna na uszkodzenia 
walizka na bagaż podręczny. Jej atutem jest zestaw 
funkcji zapewniających bezpieczeństwo bagażu, 
na przykład: odporna na zgniatanie komora Safe-
Zone, osiem gładko toczących się kół, przemyślnie 
zorganizowana przestrzeń z przegrodami, solidny 
zamek (zgodny z TSA) i mocna, bezpieczna kons-
trukcja z wytłaczanym korpusem i wzmacnianymi 
narożnikami. Walizkę można powiększyć 
– rozsuwając zamek i zwiększając jej gru-
bość o 6 cm. Dostępna jest w trzech 
kolorach (czarnym, granatowym  
i zielonym), a w ofercie Thule 
dostępne są też inne warianty: 
walizki rejestrowane, pokładowe 

torby na ramię czy torby typu Duffel (również 
wyposażone w kółka). 
Cena: 1499 zł
www.thule.com/pl-pl

Thule Crossover 2 Carry On Spinner

Oto doskonały przykład butelki termicznej, 
która przyda się całej rodzinie – szczególnie pod-
czas przedświątecznego aktywnego urlopu czy 
szybkiego wypadu na narty w góry. Termobu- 
telka Pura utrzymuje temperaturę ciepłego napoju 
nawet do sześciu godzin. Wyprodukowano ją  
z antybakteryjnej stali nierdzewnej, zaś miękki 
ustnik wykonano z silikonu medycznego. Co 
ważne, nie ma w sobie ani grama plastiku. Dokła-
dna miarka z oznaczeniem pojemności znajduje 
się wewnątrz – jest wytłoczona w stali i nigdy się 
nie zatrze. Butelkę można 
myć w zmywarce. 
Cena: 159 zł
babyandtravel.pl 

Termobutelki Pura 
idealne na chłodne dni

Odkryj tajemnicę ogrodu AQUAYO i poznaj 
nowoczesną linię kosmetyków do pielęgnacji 
twarzy. Wyobraź sobie, że mogłabyś przekro-
czyć próg świeżej, rewitalizującej przestrzeni, 
gdzie skóra promieniuje młodością. Zostawisz 
za drzwiami smog i zanieczyszczenia, a z nimi 
suchość skóry i przedwczesne zmarszczki. 
Zanurzysz się w krystalicznych, nawilżających 
źródłach i poczujesz, jak twoja cera odzyskuje 
gładkość i zdrowy wygląd.
www.aquayo.com

W te święta zanurz się  
w źródłach AQUAYO



9

MÓJ WŁASNY PLANER
Taki osobisty planer można mieć od Lady Planer. 
W trakcie kreowania do wyboru jest orientacja, 
moduły dodatkowe co tydzień, miesiąc, na począ-
tku i na końcu planera oraz wygląd niepowtarzalnej 
okładki. Można w nim wpisać także własne ważne 
wydarzenia. To jedyna w Polsce firma, która zaj-
muje się produkcją personalizowanych planerów. 
Można tu zamówić zarówno jedną sztukę, jak  
i duży nakład niepowtarzalnych egzemplarzy. Pro-
dukty marki dopracowane są zarówno w aspekcie 
funkcjonalnym, jak i wizualnym. Najlepszej jakości 
materiały, przemyślane projekty i profesjonalne 
wykonanie czynią z nich małe dzieła sztuki.  
W ofercie firmy są m.in.: planery i kalendarze 
uniwersalne roczne oraz wieloletnie, planery biz-
nesowe, terminarze zapisów do salonów i notesy.

Cena: 130 zł
www.ladyplaner.pl 

Prouvé Spicy Wild

Zmysłowe perfumy dla niej z ekskluzywnej 
linii Unique Collection, obok których nie 
da się przejść obojętnie. Aromat soczystej 
gruszki i czarnej porzeczki, wzbogaca zapach 
dojrzałych róż i pikantnego, różowego pie-
przu. W nucie głębi kryje się wanilia i cedr 
dodające tajemniczości. To słodki, lekko 
korzenny, kwiatowo-owocowy zapach, 
skomponowany z oryginalnych, francuskich 
olejków.
Cena katalogowa 99 zł/ 100 ml
www.prouve.com

Tajemnicze perfumy dla niego z eksklu-
zywnej linii Unique Collection, które są 
jak unikalna wizytówka. Połączono w nich 
pobudzającą szałwię, delikatnie słodką 
wanilię oraz intensywne pieprzne aromaty. 
Zdecydowany zapach podbija drzewo 
gwajakowe, a subtelny liść fiołka dodaje 
nieposkromionej świeżości. To ciepła, 
korzenna kompozycja, stworzona z orygi-
nalnych, francuskich olejków z Grasse.
Cena katalogowa 99 zł/ 100 ml
www.prouve.com

Przeciwstarzeniowa kolekcja kosmetyków  
La Prairie dzięki technologii ciekłych kryształów  
i pigmentów wspiera naturalną zdolność skóry 
do odbijania światła. Cellular Radiance Concen-
trate Pure Gold to luksusowe, wielozadaniowe 
serum, zawierające rzadkie składniki, w tym 
24-karatowe złoto. Cellular Radiance Cream 
wspiera skórę w okresie zmian dzięki kuracji 
korygującej skutki upływu czasu. Skóra wygląda 
młodziej, odzyskuje witalność i blask… jak gdyby 
na nowo odkryła sekret młodości. Dzięki Cellu-
lar Radiance Eye Cream skóra wokół oczu staje 
się widocznie rozświetlona, napięta i nawilżona, 

podczas gdy zmarszczki, opuchnięcia i cienie 
pod oczami zostają zmniejszone.
Sugerowana cena: serum 2543 zł/30 ml 
www.laprairie.com

Luksus Cellular Radiance

Prouvé Blossom 
Symphony


