


Świąteczny GIFT GUIDE 2020 Businesswoman&life 
to moc inspiracji dla niej i dla niego. Zebraliśmy w jed-
nym miejscu oryginalne propozycje ekskluzywnych 
prezentów, które obdarowanym i obdarowującym 
umilą ten magiczny czas. 
Prezenty lubią wszyscy, choć są podobno i tacy, co 
„wszystko mają i niczego nie potrzebują". Czyżby? 
Przecież każdy, niezależnie od wieku, potrzebuje 
tego miłego dreszczyku emocji, gdy w blasku wigi-
lijnych świec z misternie zapakowanych paczuszek  
i pudełeczek spadają kolorowe wstążki i bibułki... Nie 
mniej miłe jest wybieranie podarunków dla bliskich 
Miłe, choć nie zawsze łatwe. Jeśli jeszcze nie wiesz, co 
kupić, my podpowiadamy jak: na spokojnie, rozważ-
nie i bez pośpiechu – przeglądając strony naszego 
GIFT GUIDE 2020.
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HAIR I AM/HAIR I GO

Grandio – sukienki dla kobiet takich jak Ty 

NATURALNA ASTAKSANTYNA
Numer 1 wśród antyoksydantów!

Delikatny układ surfaktantów użytych w szam-
ponie Manu Flora zapewni włosom dokładne 
oczyszczenie. Zawarte w nim mleczko pszczele to 
moc witamin B, C, D, E oraz minerałów – wap-
nia, krzemu i fosforu. Olej lniany nada gładkość, 
olej kokosowy i ekstrakt z miodu – głębokie 
nawilżenie i odżywienie, przywracając włosom 
sprężystość i elastyczność. Odżywka  do włosów 
Manu Flora wzmocni efekty codziennej pielęg-
nacji. Zawarta w niej gliceryna roślinna wraz  

z woskiem pszczelim tworzą warstwę ochronną, 
zabezpieczając włosy podczas termicznych 
zabiegów fryzjerskich. Ekstrakt z miodu nawilży  
i wygładzi. Olej sojowy oraz inulina ochronią 
skórę głowy przed podrażnieniami. Olej z oliwek 
to bogactwo witamin oraz nienasyconych kwasów 
tłuszczowych, który razem z olejem lnianym oraz 
kokosowym przywrócą włosom gładkość i blask.
Cena: 35 zł/400 g
www.manu-flora.pl

Sukienka hiszpanka long ASTRA to bardzo 
wyjątkowa i spektakularna propozycja, obok 
której nikt nie przejdzie obojętnie. Intryguje od 
pierwszego wejrzenia, wzbudza podziw i chęć 
posiadania. Uszyta w całości w Polsce w naszych 
szwalniach, z najwyższej jakości polskich tkanin,  
z niebywałą precyzją i wielką troską o najdrobniej- 
sze detale. Góra z najmodniejszym w tym sezo-
nie hiszpańskim dekoltem subtelnie odsłaniającym 
ramiona i tiulowymi rękawkami trzy czwarte. 
Model ASTRA cechuje przepiękne rozcięcie na 
nodze. Odcinana talia podkreślona szerokim 
pasem, dół rozłożysty, suto marszczony. Luźny dół 
jest bardzo przewiewny i pozwala czuć się pewnie 
oraz swobodnie. Dodatkowo pięknie układa się 

podczas ruchu. Sukienka na 
wyjątkowe okazje takie jak 
ślub cywilny, bal, bankiet, kar-
nawał, studniówka, wesele 
czy inne wielkie wyjścia. W tej 
sukience na pewno poczujesz 
się wyjątkowo! To must have 
w szafie każdej kobiety.
www.grandio.pl

Astaksantyna – substancja wytwarzana głównie 
przez algi Haematococcus pluvialis, którym zapew-
nia przeżycie w ekstremalnie niekorzystnych 
warunkach. Dziki łosoś, żywiący się algami, szczyci 
się nadzwyczajną odpornością i siłą fizyczną potrze-
bną do płynięcia pod prąd.
Astaksantyna ma 65 razy silniejsze działanie 
przeciwutleniające od witaminy C oraz 50 razy 
większe od witaminy E, zapobiega stresowi 
oksydacyjnemu, oczyszcza organizm z toksyn  
i wolnych rodników, łagodzi stany zapalne. Bada-
nia naukowe potwierdzają jej pozytywne działanie 
na wzrok, mózg, układ sercowo-naczyniowy, 

skórę, mięśnie i odporność. Jest też coraz bar-
dziej doceniana w profilaktyce nowotworowej.
Astaksantyna w połączeniu z tlenoterapią normo-
baryczną to wyjątkowo skuteczny „naturalny duet” 
wspomagający organizm w walce z infekcjami  
i pobudzający procesy samozdrowienia.
Astaksantyna Stacji Zdrowie (certyfikowana w UE) 
jest pozyskiwana w drodze najczystszej ekstrakcji  
z organicznych alg, z dodatkiem kwasu omega-3, 
wit. D3 i E oraz piperyny.
Dystrybucja: Stacja Zdrowie 

www.stacjazdrowie-normobaria.pl
kontakt@stacjazdrowie-normobaria.pl



Bajki, które leczą

Z najdalszych zakątków świata! 

„Bajleczki Pana Guzika” to osiem Bajleczek napi-
sanych przez logopedkę Monikę Kubiak. Ich 
bohaterem jest tajemniczy Pan Guzik. Bajleczki 
to bajki terapeutyczne, czyli bajki, które leczą. 
Zostały nagrane w formie audiobooka oraz 
wydane jako pięknie ilustrowana książeczka.  
W Bajleczkach zetkniecie się z emocjami: smu-
tkiem i radością, dowiecie się, czy warto mieć 
przyjaciół i jak spełniać marzenia. Autorka przy-
bliża również świat dziewczynki poruszającej się 
na wózeczku i świat chłopca z autyzmem. Są to 
pozytywne historie o dzieciach, które mieszkają 
przy ulicy Słonecznej. Bajleczki otrzymały patro-
nat Radia Lublin, Radia Gdańsk i Radia Kielce. 
Współpracujemy też z Fundacją „AKOGO?"
www.moniakubiak.pl

Oszałamiające wzory, tekstury i warstwy 
zamknięte w ręcznie wykonywanych tacach marki 
Ethnicraft. Możesz mieć pewność, że sięgasz po 
prawdziwe dzieła sztuki. Niezależnie od funkcji, 
jaką będą miały pełnić, sprawdzą się doskonale – 

zarówno jako blat stolika kawowego, taca 
do serwowania czy też zachwycający 

obraz. Jedno jest pewne! Nikt nie 
przejdzie obok nich obojętnie. 
Kontrast między ciemnymi 
drewnianymi obręczami i jas-
nymi szklanymi podstawami 

dodatkowo podkreśla ich wyra-
zistość i unikatowość. Celem marki 

Ethnicraft jest tworzenie fundamentów do inspi-
rujących historii ludzkiego życia. Jak na długi czas 
zatrzymać najpiękniejsze wspomnienia? Producent 
nawiązuje do natury, podróży i codzienności, dzięki 
czemu tworzy przedmioty przypominające pamią-
tki przywiezione z najdalszych zakątków świata!  
A Ty, dasz się zainspirować? Czy może obdarujesz 
kogoś niebanalnym prezentem? 

www.9design.pl
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Efekt odświeżenia, odmłodzenia i uelastycznienia

Luksusowa deska do krojenia 

GRECKIE WESELE  
czy Familia Weekendowa

„Jeżeli zmierzasz we właściwym kierunku, to cały 
wszechświat sprzyja ci potajemnie” – dlatego 
właśnie członków Team Man Made The Cake połą-
czyła miłość do słodkości najwyższej próby! Proces 
tworzenia niezwykłych torów bezowych jest tu 
równie ważny co moment, kiedy ktoś odbiera 
swoją zamówioną bezę, stawia na stole i smakuje 
pierwszy kęs... Na jaki tort dziś masz ochotę? Ten 
z kremem kawowym czy może limonkowy, a może 
jednak Familię Weekendową. Zamów, a świat bę- 
dzie piękniejszy!

www.facebook.com/ManMadetheCake

Efekt odświeżenia, odmłodzenia i uelastycznienia
SonoQueen wykonywany w klinice dr Jagielskiej 
to zabieg, który z powodzeniem można sto-
sować na twarz, jak i na całe ciało! Daje naprawdę 
spektakularne efekty. SonoQueen to najnowsza 
generacja technologii HIFU, czyli sfokusowanych 
ultradźwięków o wysokiej częstotliwości sto-
sowanych do bezinwazyjnego, niechirurgicznego 
liftingu twarzy i ciała. Zabieg jest bezbolesny  
i w pełni bezpieczny. Dzięki swojej precyzji pobu-
dza głębokie warstwy tkanek. Daje to 
wielowymiarowe ujędrnienie i uniesienie 
konturów twarzy oraz lifting całego ciała.
Zrób sobie prezent i umów się na wizytę:
www.sthetic.pl

Elegancka deska do krojenia warzyw lub serwowania potraw czy 
przystawek. Zaprojektowana w duchu nowoczesnego wzornictwa, jed-
nocześnie nawiązuje do klasyki.
Wykonana została ręcznie z wyselekcjonowanego drewna dębowego  
i uzupełniona biżuteryjną sygnaturą z grawerowanego mosiądzu –  zapew-
nia to jej luksusowy charakter oraz trwałość i odporność na upływ czasu. 
Drewniane deski do krojenia mają właściwości bakteriobójcze, nie tępią 
noży, a także bardzo łatwo je odnawiać i utrzymywać w dobrej kondycji 
przez olejowanie.
www.sklep-ds-manufaktura.com
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Podaruj bliskiej osobie wyjątkową pielęgnację. 
Naturalne kosmetyki o nietuzinkowym zapachu 
prawdziwych perfum, łączących nuty świeże, 
cytrusowe z intrygującymi, cięższymi – kardamonu 
i piżma. Seria kosmetyków Unit4Men powstała 
z myślą o zaawansowanej męskiej pielęgnacji. 
Kremy silnie regenerują, łagodzą podrażnienia, 
ale nie pozostawiają tłustej warstwy. Produkty 
do mycia są tak łagodne, że mogą być stosowane 
nawet u osób ze skórą wrażliwą. Kosmetyki 
zawierają od 92 do 98 procent składników 
pochodzenia naturalnego. Ponadto pozbawione 
są szkodliwych substancji, takich jak: siarczany 
(SLES, SLS), sztuczne barwniki, silikony czy oleje 
mineralne. W ofercie Unit4Men znajdują się 
również gotowe zestawy – kosmetyki zamknięto  
w ekskluzywnym opakowaniu, dzięki czemu są 
idealnym pomysłem na prezent! 

Podczas świąt i karnawałowych spotkań chcemy wyglą-
dać wyjątkowo, a pierwszym elementem wizerunku 
glamour jest fryzura dopieszczona ręką mistrza. Po 
perfekcyjne cięcie i brawurową stylizację na okres świąte-
czno-karnawałowy warto wybrać się do salonu Dessange 
znajdującego się w prestiżowej warszawskiej lokaliza-
cji. W Dessange materializuje się idea „haute coiffure”,  
a klientki mogą tu także liczyć na najwyższej jakości pielęg-
nację oraz makijaż harmonizujący z nową fryzurą. Styliści 
i eksperci salonu odbywają regularne szkolenia, tak by  
w zgodzie z najnowszymi trendami zaproponować każdej 
klientce modną stylizację, która idealnie podkreśli atuty 
jej naturalnej urody i osobowości. Zrób sobie – lub komuś 
bliskiemu – orygialny prezent i umów się na wizerunkową 
metamorfozę w Dessange.

Dessange Metropolitan 2, 
plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1-3, 
00-078 Warszawa

Dostępne: www.unit4men.pl 

oraz w sieci

IDEALNY PREZENT  
DLA NOWOCZESNEGO  
MĘŻCZYZNY

Haute coiffure z Dessange
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Monat jest amerykańską firmą produkującą profesjonalne 
kosmetyki do włosów od 2014 roku. Startując na rynku 
amerykańskim, szybko otworzyła się na rynek kanadyjski, 
by w 2018 roku wejść do UK, a w 2019 do Polski! 
Monat oferuje linię kosmetyków wegańskich, która  
w zasadzie może być utożsamiana z witaminami. Komplek-
sowo opracowane produkty, dzięki połączeniu aktywnych 
składników pochodzenia roślinnego, skutecznie przeciw- 
działają efektom starzenia, nadając włosom lepszą kondycję. 
Głównym celem jest oczyszczenie skóry głowy, uwolnienie 
od toksyn i pobudzenie mieszków włosowych do wzrostu, 
czyli przywrócenie włosom ich naturalnego stanu. Składniki 
tych bezpiecznych i nietoksycznych produktów są precyzyj- 
nie dobierane, testowane laboratoryjnie oraz zatwierdzone 
dermatologicznie. Produkty są bardzo skoncentrowane  
i wystarczają na trzy do pięciu miesięcy! 

Mówimy nie:
parabenom
siarczanom
woskom

szkodliwym perfumom
ftalanom.

www.monatglobal.com/pl/

Prezent dla Twoich włosów

Podaruj bliskim prawdziwie wegańskie SPA!

Kosmetyki Zielone Laboratorium tworzone są według unikatowych receptur 
z najwyższej jakości nierafinowanych olejów roślinnych, ekstraktów oraz olej- 
ków eterycznych, które stanowią nie tylko doskonałe substancje aktywne, ale 
sprawiają również, że kosmetyki idealnie sprawdzają się w aromaterapii. To 
najwyższa jakość bezpiecznych, etycznie pozyskiwanych składników natural-
nych o wysokiej biodostępności.

Zielone Laboratorium powstało w 2012 roku z misją tworzenia etycznego 
piękna, które dba o dobro wszystkich żywych stworzeń na naszej planecie. Firma 
przeznacza 5% ze sprzedaży każdego produktu na organizacje takie jak  fundacja 
ViVa! Firmę tworzy zespół przyjaciół, których łączy nie tylko wspólna misja, ale  
i wiedza z zakresu chemii, technologii, biotechnologii, kosmetologii, mikrobio-
logii, dermatologii, zielarstwa. Te wyjątkowe produkty powstają tu z troską  
o ekosystem, począwszy od doboru składników, przez tworzenie receptur, po 
stosowanie ekologicznych środków transportu. 

www.zielonelaboratorium.pl

Zielone Laboratorium to polska manufaktura 100% wegańskich 
kosmetyków naturalnych cruelty free o unikatowych recepturach 
roślinnych. Kosmetyki zostały wyróżnione nagrodami Influencer’s Top, 

InStyle Best Beauty Buys oraz Women’s Health.



81

Pasja jest kobietą, energia jest kobietą, siła jest kobietą. 
Chcemy tę pasję, energię i siłę pokazać i przekazać w naszej 
książce. Wierzymy, że sięgając po lekturę, znajdziesz, Droga 
Czytelniczko, Drogi Czytelniku, w każdym wywiadzie 
choćby jedno zdanie, które będziecie mogli potraktować 
jako osobistą inspirację. Jeśli tak się stanie, to znaczy, że 
książka spełniła swoje zadanie. 

Redakcja „Businesswoman & life”
www.businesswomanlife.pl

Sięgnij po lekturę

Przełomowa technologia modelowania sylwetki

ONDA to zupełnie nowy wymiar wygładzenia, wyszczu-
plenia i ujędrnienia. Urządzenie wykorzystuje technologię 
unikalnych mikrofal Coolwaves™, które selektywnie docie-
rają do tkanki tłuszczowej i w nieinwazyjny sposób 
prowadzą do jej redukcji.

www.sthetic.pl

Korzyści ze stosowania:
redukcja miejscowo 
zlokalizowanej tkanki 
tłuszczowej 
redukcja nawet 
uporczywego cellulitu 
ujędrnianie skóry.

Obszary zabiegowe:
brzuch
uda
pośladki
ramiona
plecy.

Koniec z nudnymi prezentami
Zaskocz swoich bliskich oryginalnym upominkiem, którego 
długo nie zapomną. W Prezentmarzen.com znajdziesz vou-
chery na atrakcje dla żądnych mocnych wrażeń, np. skoków 
ze spadochronem, jazdy sportowymi supersamochodami czy 
lotów balonem lub  jazdy w terenie. Zwolenników relaksu 
ucieszą sesje kojących masaży i wizyty w spa. A może kolacja 
dla dwojga lub kurs degustacji piwa? Mamy blisko 5000 atrak-
cyjnych pomysłów na prezent realizowanych w ponad 1200 
lokalizacjach w Polsce. Dzięki tak bogatej ofercie masz pew-
ność, że twój prezent trafi w gust i potrzeby obdarowanego. 
Pozwól nam spełnić marzenia twoich najbliższych i podaruj im 
niezapomniane emocje.

www.prezentmarzen.com
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W Shelest stawiamy na rzemiosło, precyzję i estetyczne wykończenie – to dzięki nim 
powstają nasze wyjątkowe skórzane torby i akcesoria. Cenimy sobie tradycyjne war-
tości manufaktury, zatem torby, paski, etui, akcesoria są produkowane od początku 
do końca w naszej rodzinnej pracowni. To tu łączymy  tradycje  kaletnicze ze  współ-
czesnym rzemiosłem, a  klasyczny styl z nowoczesnym  wzornictwem, dając  naszym 
wyrobom ciekawy charakter – taki prosty, a jednocześnie efektowny i ponadczasowy. 

Praktyczne i eleganckie etui Everly z włoskiej skóry naturalnej. 
Dzięki wszytej specjalistycznej piance okulary są zabezpieczone 
przed porysowaniem i uszkodzeniem. Dodatkowo wnętrze 
wykończone jest naturalnym zamszem i zapinane na magnes. 
Pasuje do większości typów okularów przeciwsłonecznych oraz 
optycznych. Etui jest sztywne, a jednocześnie miękkie w środku, 
co zabezpiecza szkła przed zarysowaniami.

Eliptyczny kształt tej skórzanej 
torebki i lekko usztywniona 
konstrukcja dodaje jej elegancji 
i niepowtarzalnego charakteru. 
Sprawdzi się w stylizacjach na 
wszystkie okazje. Gretta posiada 
długi regulowany pasek, dzięki 
czemu można ją nosić na ramię 
oraz przez ramię. Zapinana jest na 
suwak, a jej wnętrze to bawełniana 
podszewka z kieszonką na drobia-
zgi. Na froncie torebki znajduje się 
wytłoczone logo marki.

www.shelest.pl
facebook.com/shelest.bags
instagram.com/shelest.bags
kontakt: info@shelest.pl

Spraw piękny prezent! Jeśli chcesz mieć wyrób niepowtarzalny, 
bardziej osobisty niż inne – możesz dodać bezpłatną personalizację swojego 
zamówienia. Na zamówionym produkcie wykonamy tłoczone inicjały, imię lub 
wybrany przez Ciebie krótki napis.

Ponieważ 
PRACA ZE SKÓRĄ TO NASZA PASJA...

Linia EVERLY dla Twoich okularów

Niecodzienny kształt GRETTY

KLASYCZNE konstrukcje,  
ELEGANCKIE formy,  
FUNKCJONALNOŚĆ,  
PIĘKNO i doskonałe WYKONANIE.
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Dla makijażysty kobieca twarz jest jak diament do oszlifowania. Każda jest inna  
i każda jest przygodą. Makijaż ma być nie tylko zjawiskowo piękny, ale także bardzo 
trwały i spójny kolorystycznie. Powinien być dostosowany do okazji, współgrać ze 
stylizacją, ale przede wszystkim z kobiecymi oczekiwaniami. W Makeup Club każdy 
będzie wykonany z największą starannością przy użyciu kosmetyków najlepszej 
jakości. Tutaj w przyjemnej atmosferze poczujesz się piękniejszą wersją siebie. 

A gdyby tak codzienny makijaż zajmował kilka minut? Gdyby 
ktoś wysłuchał twoich makijażowych marzeń i nauczył cię je speł-
niać? Dla kolorystki i makijażystki w Makeup Club to proste. Tu 
według autorskich metod zostaną ci dobrane absolutnie wszystkie 
kosmetyki kolorowe, dostaniesz sugestie pielęgnacyjne oraz poz-
nasz techniki, dzięki którym wykonasz makijaż szybko i sprawnie. 
Dowiesz się, jak używać pędzli oraz jak prawidłowo aplikować 
kosmetyki, tak aby wyglądać świeżo i kobieco. Zwieńczeniem spo-
tkania będzie upragniona lista zakupów, dzięki której skompletujesz 
wszystkie niezbędne elementy swojej kosmetyczki. 

MAKIJAŻ DOSKONAŁY

INDYWIDUALNA LEKCJA MAKIJAŻU

W każdym z nas drzemie konkretny, określony przez geny potencjał kolorystyczny. 
Nasza uroda to kombinacja kolorów odziedziczona po naszych przodkach. Coraz 
popularniejsza obecnie usługa, jaką jest analiza kolorystyczna, odpowiada na wszystkie 
stylizacyjne pytania. Określa zatem kolory, jak i wzory oraz motywy w garderobie, ale 
także rodzaje i struktury materiałów, kolory dodatków, właściwy odcień włosów czy 
barwy kosmetyków do makijażu. To gwarancja spójnej kompozycji, to także jakość  
i elegancja. Kilkadziesiąt minut z kolorystą i twoje życie nabierze barw. 

ANALIZA KOLORYSTYCZNA

Zrób sobie prezent i umów spotkanie  
z wizażystką Paulą Waśkiewicz

www.makeupclub.com.pl

84
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CELEBRUJ CHWILĘ

ANTI-AGING  
RENEWAL SERUM

DETOX & ANTI-CELLULITE 
TREATMENT BOOSTER

GIORRE to biżuteria z charakterem, stworzona  
z pasji do dzielenia się emocjami i z miłości do piękna, 
zaprojektowana z myślą, by towarzyszyć Ci w codzien- 
nych wyzwaniach. Biżuteria, której wzory mają subte-
lny urok i figlarną elegancję, oferuje odrobinę luksusu 
każdego dnia. 
W GIORRE wierzymy, że wszystkie ważne chwile 
należy celebrować i chcemy, by wyjątkowe wspomnie-
nia powracały do Ciebie za każdym razem, gdy założysz 
naszą biżuterię. W kolekcjach prezentujemy romanty-
czne, wyraziste, urzekające i odważne wzory. Modele, 
które opowiedzą Twoją własną historię i z którymi 
poczujesz więź już od pierwszej chwili. Dzięki tym 
emocjom możemy być częścią Twojej podróży.

Jesteś sobą. Jesteś inspiracją. GIORRE. 
Zapraszamy na: www.giorre.com

Innowacyjna formuła SERUM LPG 
wykorzystuje przełomową technolo-
gię ITC, która umożliwia dostarczenie 
składników aktywnych do jądra stymu-
lowanej komórki (fibroblastu), pobudzając 
jej metabolizm. Kosmetyk regeneruje, 
poprawia strukturę skóry, zapewnia 
promienny wygląd, ma działanie przeciwz-
marszczkowe i nawilżające. To aksamitny, 
różowy, perfumowany płyn we flakonie 
o pojemności 30 ml z kroplomierzem, 
wzbogacony o rozświetlające mikrope-
rełki o natychmiastowym działaniu. 

Nature for Cell to propozycja dla osób, które 
walczą z obrzękami, zatrzymywaniem się 
płynów w tkankach, cellulitem i tych, którzy 
chcą wspomóc swój organizm w detoksykacji. 
Bazą każdej kapsułki jest ekstrakt z karczocha, 
który stanowi wsparcie procesów detoksyka-
cji, wspomaga przepływ soków trawiennych, 
pomaga utrzymać zdrową wątrobę i przy-
czynia się do komfortu jelit. Dodatkowo 
znajdziemy tu ekstrakt z pestek pokrzywy, 
wąkrotki azjatyckiej, opuncji figowej i morsz-
czynu pęcherzykowatego.
www.itpsa.pl | www.domowaklinika.pl

Rewolucja na rynku
modnej dezynfekcji

Chusteczki antybakteryjne do rąk z możliwością stworzenia 
opakowania z własnym logo i dowolną grafiką to idealny upomi-
nek świąteczny dla bliskich oraz partnerów firmowych. 

Polski produkt stworzony z certyfikowanych składników 
najwyższej jakości.

www.logowipes.pl
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Ręcznie robiona srebrna biżuteria artystyczna to coś więcej niż tylko 
ozdoba. To sposób na wyrażenie siebie i wyróżnienie się z tłumu. Zapra- 
szamy Cię do niezwykłej krainy ozdób dla niej i dla niego w niecodziennym 
wydaniu. Projektujemy coś więcej niż tylko biżuterię. Projektujemy emo-
cje i doświadczenia. 

Venus Galeria – magiczny ogród biżuterii
Inspiracje czerpiemy z natury. Zafascynowani jej pięknem tworzymy 
unikatowe kolekcje dla tych, którym zależy na oryginalności. Dla tych, 
którzy nie podążają ślepo za tłumem i nie boją się uciekać w krainę fan-
tazji. Wychodzimy poza konwenanse, bawimy się formą i materiałem. 
Dodajemy do tego odrobinę baśniowej nostalgii oraz szczyptę lekkości. 
Tworzymy magiczny ogród biżuterii dla marzycieli takich jak my.

Ręcznie robiona biżuteria autorska
Każdy egzemplarz projektowany i wykonany jest w stu procentach  
w naszej pracowni. Znajdziesz u nas biżuterię srebrną męską  
i damską – szeroką gamę pierścionków, kolczy- 
ków, bransoletek, naszyjników, zawieszek  
z najwyższej jakości srebra próby 925. Nie-
tuzinkowa biżuteria autorska wyróżnia się 
oryginalną linią oraz niecodziennymi połącze-
niami i kształtami, jednakże zadbaliśmy o to, aby 
była równocześnie elegancka, szykowna i z klasą.

CHARM, LIKE YOU LIKE !!!

Sklep zapewnia DOŻYWOTNI BEZPŁATNY SERWIS GWARANCYJNY. Co to oznacza? Jeżeli złamał Ci się 
jakiś element, stracił kolor lub w inny sposób uległ zniszczeniu, my gwarantujemy Ci darmową naprawę, 

jedyny koszt, jaki poniesiesz, to koszt powrotnej przesyłki.

Sklep online: venusgaleria.pl
Instagram @venus.galeria
Facebok.com/venusgaleriabizuteria



Warmia Resort to magiczne miejsce w Worytach niedaleko Gietrzwałdu, 
w którym możesz odpocząć od miejskiego zgiełku w wyjątkowych 
warunkach, w otoczeniu natury. Cisza, spokój i intymność dadzą Ci 
najwyższej jakości wypoczynek zarówno w weekend, jak i podczas dłuż- 
szego urlopu.

Dlaczego?
Każda z części wspólnych Warmia Resort została zaplanowana tak, by 
wszyscy goście znaleźli miejsce dla siebie. Trzyhektarowy ogród to miej- 
sce aktywnego wypoczynku i błogiego lenistwa. Możesz zrelaksować się 
na leżaku na tutejszym drewnianym pomoście nad naturalnym stawem,  
z ulubioną książką w ręku lub też skorzystać z hamaków i poleżeć  
w otoczeniu drzew. A tuż przed wejściem do Resort Baru trafisz na strefę 
chillout, gdzie czekają miękkie kanapy, gorąca kawa i znakomite napoje. 
Ogień z kominka dopełni wyjątkowej atmosfery. Fani sportu mają do dys-
pozycji oświetlony kort tenisowy i małe boisko do piłki nożnej lub ręcznej, 
boisko do siatkówki, stół do gry w tenisa stołowego, klubowe piłkarzyki 
oraz pool bilard. Jeśli masz ochotę zwiedzić okoliczne leśne zakątki, 
zapraszamy na przejażdżkę rowerową. Na najmłodszych gości czeka 
bezpieczny plac zabaw. Są też drewniane chillout budki z widokiem na 
staw, które pozwolą starszym dzieciom spędzić chwilę w odosobnieniu. 
Spokojny wieczór w klimatycznej atmosferze? Proponujemy barbecue 
bądź rodzinne biesiadowanie – wszystko w wydzielonej strefie. 

Stylowe Ville 
W ogrodach Warmii Resort stoi 16 Villi w stylu warmińskim. Każda łączy 
w sobie sielskość z luksusem. Dominuje tu drewno, a starannie dobrane 
okiennice, balustrady i taras sprzyjają relaksowi. Ciepło naturalnych mate-
riałów podkreśla dzienne oświetlenie, uzyskane dzięki dużej liczbie okien.

Villa Suite, Premium czy Deluxe? Do Ciebie należy decyzja, w której z nich 
zamieszkasz. Na parterach większych Villi – Premium i Deluxe – znajduje 
się funkcjonalny salon z kominkiem, aneksem kuchennym i wydzieloną 
częścią jadalną, komfortową łazienką, a także sypialnia i praktyczny przed-
sionek. Wyżej – dwie sypialnie oraz toaleta. Na gości poszukujących 
bardziej kameralnej przestrzeni czeka 44-metrowa Villa Suite. 

Przekonaj się, jak wolno potrafi tu płynąć czas. Wystarczy, że raz 
odwiedzisz Warmię Resort, a będziesz chciał tu wracać! 

TWOJA OAZA ZAPOMNIENIA

Do zobaczenia! 
Warmia Resort Team

www.warmiaresort.pl
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SPRAWDZI SIĘ W KAŻDEJ KUCHNI!
Robot kuchenny Magimix 5200 XL Premium to odpowiedź na utrapienie 
użytkowników tradycyjnych robotów, którzy borykają się z walającymi 
się po szufladach dziesiątkami elementów. Ten model to naprawdę wie-
lofunkcyjny robot, pomimo że w wersji podstawowej ma dosłownie kilka 
akcesoriów. Wykorzystano tu zaawansowaną, ale zarazem prostą tech-
nologię, co sprawia, że producent dał aż 30 lat gwarancji na jednostkę 
napędową urządzenia. Dzięki poszerzonej komorze wsadowej można 
przetwarzać w nim nawet całe średnie jabłko lub dużą cebulę. W pods-
tawowej wersji są tu dwa uniwersalne pojemniki robocze z odpornego 
na pęknięcia poliwęglanu Lexan (BPA free) o pojemności 3,6 litra oraz  
1,3 litra, a dodatkowo trzeci (pojemność 2,6 litra) łączący funkcję 
pojemnika krajalnicy i salaterki. Noże wykonano ze stali Sabatier™ o zdol-
nościach samoostrzących, a ich kształt sprawia, że radzą sobie doskonale 
nawet z produktami w niewielkiej ilości i rozmiarze np. jednym ząbkiem 
czosnku. Magimix 5200 XL Premium wyręcza w krojeniu, siekaniu, ubi-
janiu, tarciu, miksowaniu i wyciskaniu!

SUSZARKA DO OWOCÓW I WARZYW
Unikalny system ogrzewania zastosowany w DEHYDRATOR ZYLE 
EXPRESS (TYP II) dzięki precyzyjnej regulacji temperatury (od 35 do  
70 stopni) i funkcji podtrzymywania ciepła pozwala na suszenie wszys-
tkich rodzajów produktów – od ziół, owoców i grzybów do mięs i ryb 
– zapewnia zachowanie wartości odżywczych i optymalny czas pracy. To 
produkt klasy Excalibur, niezwykle cichy, o dużej mocy, który mieści nawet 
5 kg owoców, a jego tace ze stali nierdzewnej można myć w zmywarce. 
Dehydrator Zyle ma zegar działający do 99 godzin, zatem można dokła-
dnie zaplanować jego pracę. Ale funkcjonalność to nie wszystko. Elegancki 
design sprawia, że urządzenie stanie się jeszcze jednym ładnym detalem 
w twojej kuchni!

UMILAMY PRACE KUCHENNE
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DLACZEGO RONIC?
– Wysoka jakość
– Doświadczenie
– Doradztwo
– Pomoc techniczna
– Serwis informacyjny

www.sklep.ronic.pl




