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BWL: Kosz prezentowy zwłaszcza w okolicach świąt jest 
zawsze trafionym prezentem. Jak komponuje się takie 
zestawy?
MJ: Naszą ofertę kierujemy szczególnie do firm. W biznesie 
ceniony jest racjonalizm, powaga oraz samokontrola, dlatego 
dobrze jest unikać nadmiernego oka-
zywania emocji. Prezenty są mile 
widziane, jednak ich wybór musi być 
dokładnie przemyślany. Warto w pierw-
szej kolejności przeanalizować swoją 
relację z klientem, szefem lub part-
nerem biznesowym. Dużo zależy od 
stopnia zażyłości czy wielkości firmy, 
w której pracujesz. Kosze prezentowe 
to również bardzo uniwersalny upo-
minek – a jak wiadomo, w biznesie nie 
powinno dawać się zbyt osobistych 
podarunków. Dobrym wyborem będą 
zestawy z alkoholami, kawą, herbatą, 
przekąskami i słodyczami, np. z orzesz-
kami w karmelu czy nadziewanymi pralinami. Tak szeroka oferta 
koszy i zestawów prezentowych pozwoli trafić w gust osoby obda-
rowywanej.
BWL: Wiele tych propozycji. Jak podjąć decyzję? W jaki 
sposób najlepiej dobrać zestaw do okazji?
AW: W ciągu całego roku jest naprawdę dużo okazji do wspólnego 
świętowania – urodziny, imieniny, Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn, 
mikołajki, Wielkanoc, Boże Narodzenie, ślub, Dzień Nauczyciela 
czy walentynki. Taki kosz upominkowy możesz nawet podarować 
bez okazji, co z pewnością pozytywnie zaskoczy obdarowanego. 
Zatem my proponujemy zestawy w wielu konfiguracjach. Best-
sellerem są te z wysokiej jakości produktami gourmet food, które 
najczęściej zawierają wysokiej klasy alkohol, nadziewane praliny, 
trufle czy szkło kryształowe do serwowania whisky. Wybierając 
zestaw z dodatkiem pysznych konfitur i miodów, pierniczków, aro-
matycznych herbat i kaw, możesz podarować go bliskim, wystarczy 
dopasować zawartość koszyka do okazji i odbiorcy. 
BWL: Personalizacja... to kolejny krok do utworzenia 
takiego zestawu, prawda?
MJ: Tak, to jest prawda. Pudełka prezentowe z wygrawerowanym 
lub nadrukowanym logo firmy stanowią świetny nośnik reklamy 
i są bardzo dobrym, a przede wszystkim tanim pomysłem na pro-
mocję marki. Z pewnością pozytywnie zaskoczą pracowników, 
kontrahentów i partnerów biznesowych. Takie kosze prezentowe, 

pudełka lub drewniane skrzynie, w które zapakowane są poda-
runki, mogą potem służyć jako schowek na dokumenty, biżuterię 
lub inne cenne przedmioty. Osoby obdarowane, będąc w ich posia-
daniu, przypomną sobie o marce za każdym razem, gdy na nie 
spojrzą. 

BWL: Wymienią Panie pięć powodów, dla których kosz jest 
dobrym wyborem?
AW: Po pierwsze kosze wyrażą wdzięczność, a niemal każdy powód 
jest dobry, aby ją okazać. Wygoda – to kolejny powód, zwłaszcza dla 
tych z nas, którzy mają niemały problem z wyborem odpowiedniego 
prezentu, a my skomponowałyśmy wiele wariantów takich koszy. 
Trzeci powód to fakt, że jest to prezent „szyty na miarę”. Upominek 
wybierasz zgodnie z upodobaniami osoby, której będziesz go wrę-
czać. Jeżeli osoba ta jest łasuchem, to na pewno ucieszy się z kosza 
upominkowego pełnego słodyczy, a prawdziwy koneser alkoholi 
nie przejdzie obojętnie obok kosza prezentowego zawierającego 
szkocką whisky czy wytrawne włoskie wino. Natomiast dla dziad-
ków lub rodziców można wybrać kosz z pysznymi konfiturami. 
Warto wiedzieć, że dostępne są również kosze wytrawne. 
MJ: Kolejnym atutem jest możliwość dostawy bezpośrednio do 
osoby obdarowywanej. Dużą wagę przywiązujemy do ekologii 
i elegancji. Dokładamy wszelkich starań, aby opakowania, w które 
pakujemy produkty, były najwyższej jakości, estetyczne i biodegra-
dowalne albo nadające się do ponownego wykorzystania. Dlatego 
nie używamy celofanu. Zosta-
wiamy go w przeszłości, tam, 
gdzie jego miejsce, aby nam 
wszystkim żyło się lepiej 
i piękniej. n

WSZYSCY LUBIMY DOSTAWAĆ KOSZE PREZENTOWE WYPEŁNIONE SMAKOŁYKAMI – 
ELEGANCKIE, JAKOŚCIOWE I PEŁNE NIESPODZIANEK. NIE TRZEBA ICH KOMPONOWAĆ, 
BO O TO DBAJĄ MARTA JEZIERSKA I ALICJA WDZIĘKOŃSKA, WŁAŚCICIELKI FIRMY 

PUDEŁKA PREZENTOWE.

NIESPODZIANEK
KOSZ PEŁEN



Polskie torebki skórzane 

Niepowtarzalny zapach świec

Relaks i pełne odprężenie

Ta jedyna zaprojektowana przez Ciebie, a wykonana  
w pracowni FABIOLA.

•  Określ kolor i rodzaj skóry.

•  Wybierz kolor podszewki i okuć.

•  Zadecyduj, jaki chcesz rodzaj zapięcia.

•  Wybierz pasek.

•  Skorzystaj z opcji personalizacji inicjałami lub imieniem.

•  Dobierz worek przeciwkurczowy lub opakowanie  
prezentowe.

Tak skomponowana torebka będzie służyła przez lata, bo klasyka 
doprawiona szczyptą inwencji nigdy nie wychodzi z mody!

www.torebki-fabiola.pl
www.instagram.com/fabiola_torebki
www.facebook.com/fabiolatorebki

Jeśli chcesz, aby Twój dom wypełnił się niepowtarzalnym zapachem  
koniecznie sięgnij po świece Luna Moon. Świece Luna Moon pro-
dukowane są w rodzinnej manufakturze z wosku sojowego. Idealnie 
nadają się na prezent zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn – bez względu 
na wiek. Świetnie sprawdzą się w biurze oraz domu. 

www.lunamoon.pl

Estetycznie wykonana opaska relaksacyjna to naturalny produkt 
prozdrowotny, który sprawdzi się przy problemach z wyciszeniem 
po ciężkim dniu lub w SPA. Dzięki niej szybciej zregenerujesz wzrok 
przeciążony pracą przy komputerze. Opaska wypełnione jest białą 
gorczycą oraz lawendą o działaniu uspokajającym i antyoksydacyjnym. 
Podgrzana doskonale znosi bóle zatok, a lekko schłodzona – bóle 
migrenowe. Dodatkowa osłonka chroni przed zabrudzeniami. Opaskę 
można prać, dlatego posłuży przez wiele lat.

www.ŚrodowiskoZdrowia.pl
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Pełna uroku kolekcja SLOW SPACE Home&You
www.home&you.com
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Świąteczna zaduma, światełka, lampki, 
bombki. Ale to tylko początek sezonu 
zimowego. Tęsknimy przecież za bły-
skiem, fleszem, cekinami. Kochamy te 
nocne imprezy. W tym roku projektanci, 
analizując party dresses, nie stronią 
od czerni. To klasyka, ale w połączeniu  
z doskonały krojem i dobrze dobranymi 
detalami wchodzi na poziom wow! 
Niech się świeci, niech kapie złoto i sre-
bro, jak u Miu Miu, Chanel, Armaniego. 
A świątecznie otulona też będziesz 
szczęśliwa.

fot. MONNARI

Biżuteria
TI SENTO 
MILANO

Kolczyki
GEM CRU

Szal
MAKALU

Torebka
OCHNIK

Sweter
FOBYA

Sukienka
FRANCHIE

RULES

Sukienka
MIDORI  

FEMININE  
FASHION

Sukienka
SWING  

FASHION

Sukienka
TWINSET
modivo.pl

Piżama
MONNARI

Kurtka
FRATELLI

Buty
MENBUR Buty

MAKO

Buty
NINA  

BASCO
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Gotowe na podbój świata

W stałej kolekcji marki sept. są trzy modele 
loaferów: classic, tassel i penny w klasycznych 
kolorach (czarny i beżowy) oraz rozmiarach 35 
do 42 i połówkach. W sezonie AW21 powró-
ciły barwy navy, blueberry, grey, khaki, a z okazji 
urodzin marki – intensywna czerwień modelu 
the classic loafer. Kobieta sept. jest pewna sie-
bie i seksowna, dobrze czuje się w swoim ciele. 
Loafery są dla niej jak druga skóra. Delikatne, 
miękkie, idealnie dopasowane do jej stóp. To 
para idealna.

www.sept.pl

Najwspanialsze aromaty i piękne historie
www.almari-candles.pl
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Nawilżanie twarzyNaturalnie dla mężczyzny

Unikalne, niepowtarzalne, 
z duszą…

ENDE Ceramics  
pod choinkę

Odmładzająca formuła 

Krem do twarzy z TERAPII NAWILŻAJĄCEJ to wegański kosmetyk, 
który w głosowaniu klientów zyskał miano bestsellera ORGANIQUE 
2021. Wiodącym składnikiem produktu jest ekstrakt z dyni o działaniu 
nawilżającym i przeciwstarzeniowym. Lekki krem regeneruje skórę, 
chroni przed utratą wody i niweluje uczucie szorstkości.

www.organique.pl

Elegancka maszynka do golenia marki Bulldog
 
Pięć oryginalnych stalowych ostrzy zapewni wygodę 
i gładki efekt.  Ruchoma główka wykonana ze szczo- 
tkowanego metalu oraz precyzyjny trymer pozwolą 
na łatwy dostęp do każdej golonej części twarzy. 
Maszynka wyposażona jest także w specjalny pasek 
nawilżający z aloesem, umieszczony nad ostrza- 
mi, by skutecznie zmniejszyć ryzyko podrażnień.  
Z kolei wodoodporny uchwyt z naturalnego bambusa, 
przekłada się na trwałość i komfort użytkowania,  
a wyszukany design sprawia, że maszynka będzie się 
świetnie prezentować na łazienkowej półce.
www.bulldogskincare.com/pl

CASTONI to bransoletki wykonywane z mosią-
dzu, ręcznie, w Polsce. Wszystko, co wychodzi 
spod rąk projektantki, wykonuje ona sama. Kocha 
wzory, a projektowanie ich i przenoszenie na 
mosiądz jest dla niej przyjemnością i zwyczajnie 
sprawia radość… Ostateczny produkt jest zatem 
przepełniony miłością, dobrą energią i sercem.
www.castoni.com

ENDE to studio założone przez Natalię Grusze- 
cką i Jakuba Kwarcińskiego – projektantów 
i absolwentów ceramiki na Akademii Sztuk 
Pięknych we Wrocławiu, w 2012 roku. Firma 
zajmuje się projektowaniem i wytwarzaniem 
współczesnych wyrobów porcelany użytkowej – 
to przedmioty codziennego użytku, które łączą 
funkcjonalność, oryginalną estetyczną formę 
oraz wysokiej jakości luksusowe materiały.

www.endeceramics.pl

Medilâge anti âge to formuła łącząca AstaPure® 

Arava i TetraSOD®. Zawarta w algach Arava 
astaksantyna chroni skórę przed szkodliwym 
działaniem promieniowania UV i światła nie-
bieskiego. Zabezpiecza również DNA białek 
i lipidów przed uszkodzeniami antyoksydacyj- 
nymi oraz szkodliwym wpływem środowiska. 
Dodatkowo nasila działanie witaminy E i C. 
Tetra SOD® jest jednym z najsilniejszych 
antyoksydantów. 

www.medilage.com



SZAMPON WZMACNIAJĄCY 
WŁOSY 

Szampon stworzony z myślą o kobietach oraz 
mężczyznach mających problem z osłabionymi, 
tracącymi gęstość włosami. Pomoże osobom  
z problemem wypadania włosów, zatrzymując 
ten proces oraz przyspieszając wzrost nowych. 
Szampon poprawia ukrwienie skóry głowy, pobu- 
dzając tym samym zablokowane cebulki, co sprawia, 
że włosy mogą rosnąć gęstsze i mocniejsze. 
Szampon został przebadany i sprawdzony pod 
kątem działania oraz skuteczności. 
W 99 procentach wykonany jest ze składników 
naturalnych.

 Zapobiega wypadaniu włosów. 

 Przyspiesza wzrost włosów.

 Wzmacnia i zwiększa odporność  
na wypadanie. 

 Zagęszcza przerzedzające się włosy.

 Domyka łuskę włosa.

 Pielęgnuje skórę głowy.

Grzegorz Duży Hair Salon
al. J.Ch.Szucha 8, Warszawa

www.cosmetics.grzegorzduzy.pl 

ODŻYWKA REGENERUJĄCA  
WŁOSY 

Odżywka z serii Density Collection powstała 
na podstawie innowacyjnej formuły nawilżają-
cej i odbudowującej dzięki zawartej w swoim 
składzie KERESTORE™2.0 oraz połączeniu 
starannie wyselekcjonowanych składników 
otrzymanych z: oleju Brassica, estrów z masła 
Shea oraz kompleksu olejowego Vitaoils Plus.
KERESTORE™2.0 (biomimetyczna keratyna 
– identyczna z tą znajdującą się w ludzkiej 
skórze i włosach) osadza się w najbardziej 
uszkodzonych częściach włosa, inteligentnie 
odbudowując jego powierzchnię.
Odżywka zawiera 94 procent składników 
naturalnych.

 Regeneruje włosy, wygładza je i zabezpiecza.

 Nadaje blask i sprężystość.

 Nawilża, odżywia i nie obciąża.

 Odbudowuje łodygę włosa.

 Zapobiega elektryzowaniu i puszeniu.

 Zabezpiecza przed wysokimi temperaturami.

AUTORSKA LINIA KOSMETYKÓW OPARTA NA DOŚWIADCZENIU  
I ODPOWIADAJĄCA WASZYM POTRZEBOM.

85



BUSINESSWOMAN Gifts Guide 2021

86

Skuteczna pielęgnacja to profesjonalna 
pielęgnacja

Po efekt wow do Andrzej Frania Atelier 

Marka GIGI Cosmetic Laboratories, założona w 1957 roku przez zna-
nego biochemika i farmakologa Eliezera Landaua, opiera się na czterech 
filarach zapewniających idealne rozwiązania terapeutyczne dla różnoro-
dnych problemów cery w każdym wieku. Są to:
1. synergia
2. innowacyjność składników
3. rozwiązania medyczne
4. integracja z urządzeniami do pielęgnacji skóry.
W GIGI znajdziesz szeroką gamę innowacyjnych produktów dopa-
sowanych do indywidualnych potrzeb skóry, które obdarowanemu 
pozwolą cieszyć się zdrową cerą. Nie jesteście tacy jak wszyscy, podo-
bnie jak GIGI.
www.gigipoland.com

Andrzej Frania to stylista fryzur z ponad 20-letnim doświadczeniem. 
Spod jego nożyczek wychodzą niesamowite stylizacje: zwiewne, lekkie 
i naturalne. – I tak ma pozostać – mówi sam stylista. Zatem w tym roku, 
wybierając stylizację, weź pod uwagę wizytę na Mokotowskiej w War-
szawie. Fryzura dopełni całości wizerunku. 

facebok.com/andrzej_frania_fryzjer

Biała kosmetyka w trosce o zdrową i piękną skórę 

Regularne stosowanie białej kosmetyki zapewnia 
wiele korzyści – poprawia koloryt cery, ujędr-
nia tkanki, zmniejsza pory, złuszcza, wygładza  
i nawilża. Marka INGRID COSMETICS, znana  
z szerokiego portfolio kosmetyków kolorowych, 
pod czujnym okiem specjalistów z laboratorium 
Verona Product Professional stworzyła linię 
wegetariańskich produktów do pielęgnacji skóry 
twarzy – LINIĘ BIAŁĄ. Powstała ona z myślą  
o kobietach, które cenią sobie jakość, skuteczność 
i bezpieczeństwo. Gama składa się z 11 wegeta-
riańskich kompozycji do pielęgnacji skóry twarzy 
z wysokim udziałem składników naturalnych 
zamkniętych w recyklingowych opakowaniach.
www.ingridcosmetics.com
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UWODZENIE

Klasyczna szeroka szczoteczka maskary 
CLASSIC BIG VOLUME od Celii maksy-
malnie zwiększa objętość rzęs i efektownie 
wydłuża oraz pogrubia każdą z nich. Nadaje 
niepowtarzalny efekt sztucznych rzęs. 

www.celia.pl
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PIELĘGNACJA 

ZESTAW CLOCHEE stworzony jest z myślą 
o pielęgnacji każdego typu skóry. Relaksujący 
płyn micelarny (250 ml) doskonale sprawdzi się 
w demakijażu twarzy i oczu: usuwa kosmetyki 
kolorowe i wierzchnie zanieczyszczenia. Łago-
dzący tonik antyoksydacyjny (250 ml) to ideal-
ny kosmetyk do przywrócenia prawidłowego 
pH skóry po myciu, a zawarte w nim składniki  
aktywne działają antyoksydacyjnie i kojąco. 

www.clochee.com

ROZŚWIETLENIE

SHINY TOUCH LIRENE nadaje cerze sub-
telną świeżość i blask, a spojrzeniu promienność. 
Pozwala rozświetlić wybrane partie twarzy. 
Olejek z acai pielęgnuje skórę i sprawia, że jest 
gładka i miękka w dotyku. Dzięki unikalnej kom-
pozycji kilku odcieni rozświetlacz podkreśli na-
turalne piękno każdej kobiety i stanowić będzie 
efektowne wykończenie makĳażu dziennego  
i wieczorowego. 

www.lirene.com

OCZYSZCZANIE 

GRUSZKOWA PIANKA do mycia twarzy 
od INGRID COSMETICS (150 ml) skutecznie 
usuwa makijaż i zanieczyszczenia, doskonale 
uzupełniając codzienną pielęgnację. Widocznie 
usuwa martwe komórki naskórka, nawilża oraz 
wygładza. Wegańska formuła została wzbogaco-
na o łagodzący ekstrakt z oczaru wirginijskiego  
i rewitalizujący naskórek ekstrakt z gruszki. 

www.ingridcosmetics.com

Czekamy z utęsknieniem na ten karnawałowy czas: zabawę, błysk, 
bąbelki. Tu możemy poszaleć z makijażem. Dozwolone są ekspery-
menty kolorystyczne, błyskotki, brokat i uwodzicielskie rzęsy. Pamiętaj 
jednak, że nie zwalnia to do odpowiedniej pielęgnacji i demaki-
jażu. Do dzieła.

KOLOR

REVERS COSMETICS NEW CITY TRENDS, 
PROFESSIONAL EYESHADOW PALETTE 
to kompaktowa paleta idealnie dobranych cieni do 
powiek – sześć odcieni o różnorodnych efektach 
wykończenia: od matowych przez satynowe po 
metaliczne. Dzięki intensywnej pigmentacji mo-
żesz stworzyć wyrazisty, efektowny makijaż, który 
utrzyma się przez cały dzień. Wysoki poziom na-
sycenia koloru i delikatna konsystencja zapewnia 
bezproblemową aplikację – cienie doskonale się 
rozcierają i dobrze przylegają do skóry. 

www.reverscosmetics.pl



www.dermainst.pl 

/dermainstytut 

/derma_instytut 

MAKIJAŻ PERMANENTNY

Makijaż brwi ombre to aktualnie jedna z naj-
bardziej popularnych technik pigmentacji. 
Jest to metoda niezwykle subtelna, delikatnie 

podkreśla brwi bez zbyt ciężkiego efektu makijażu. 
Natomiast metoda pudrowa jest jedną z delikat- 
niejszych. Polega na pokryciu pigmentem przestrzeni 
między włoskami. Często klientki decydują się również 
na metodę hybrydową. Ta bardzo popularna tech-
nika łączy w sobie metodę włoskową z techniką 
cieniowania, co daje zdecydowanie mocniejsze 
podkreślenie łuków. Pozwala na uzyskanie niestan-
dardowego, autorskiego efektu. Hitem jest makijaż 
permanentny w stylu Insta Brows. Tego rodzaju 
zabieg polega na wprowadzeniu barwnika pod skórę, 
dzięki czemu możliwe jest uzyskanie brwi o niesamo-
witej głębi oraz idealnym kształcie.

Makijaż permanentny staje się coraz bardziej popu-
larny wśród panów. Mężczyźni wybierają metodę 
włoskową, której efekt jest niezwykle naturalny dzięki 
dorysowaniu włosków w naturalnym kolorze. Cien-
kie i przerzedzone brwi można doskonale zagęścić  
i zakryć wszelkie ich mankamenty w subtelny sposób. 
Jak widać, nie tylko kobiety marzą o podkreślonym, 
magnetycznym spojrzeniu – panowie również przygo-
towują się na nadejście nowego 2022 roku. 

MAKIJAŻ PERMANENTNY POWINIEN PODKREŚLAĆ URODĘ KOBIET, WYRÓWNAĆ ASYMETRIĘ  
I BYĆ SUBTELNY. DZIĘKI TAKIEMU ZABIEGOWI TWARZ STAJE SIĘ BARDZIEJ WYRAZISTA, A URODA 
KOBIETY WYEKSPONOWANA. 

Płytkie podawanie podskórne pigmentu sprawia, 
że brwi nie mają jednolitego nasycenia kolorem. 
Są natomiast wycieniowane w taki sposób, żeby 
do złudzenia przypominały naturalne włoski. Brew 
wykonana tą techniką jest jaśniejsza u nasady 
oraz bardziej nasycona przy końcówce. Po zabiegu 
brwi są perfekcyjnie zarysowane, a podkreślone 
w ten sposób łuki brwiowe nadają twarzy wyrazi-
sty kształt. To świetna metoda dla zdecydowanych  
i pewnych siebie kobiet. Zabieg trwa dwie, trzy go- 
dziny, a efekt utrzymuje się nawet do trzech lat, dzięki 
czemu Panie mają więcej czasu na poranną kawę, 
gdyż nie muszą robić codziennie klasycznego maki-
jażu. 

Przemysław Łabędzki, linergista, współwłaściciel  
DERMA INSTYTUT
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Pandemia uświadomiła nam, jak ważny jest dla 
nas dom oraz jego klimat i wystrój, który tworzy 
bezpieczny azyl do życia. Każdy chce, aby jego przes-
trzeń była wyjątkowa. Sposobem na to mogą być 
murale malowane przez Arkadiusza Drawca. Murale 
w mieszkaniach, restauracjach czy biurach stają się 
alternatywą dla tapet, a moda na malowidła przenie-
sione z murów ulicznych do naszych domów tworzy 
niezwykły, nowoczesny i industrialny klimat, nadając 
pomieszczeniu artystyczny charakter. Jeśli chciałbyś 
mieć coś wyjątkowego, to Arek z pewnością pomoże 
ci spełnić to marzenie.

/arkadiuszdrawcart

/arkadiuszdrawc

WE WNĘTRZACH

Eliza Różowicz jest absolwentką Wydziału Ogrodnictwa i Architektury 

Krajobrazu SGGW. Pod marką „Róża” prowadzi pracownię projektującą 

zieleń miejską w stylu japońskim i zgodną z feng-shui. Jej konikiem są tarasy  

i ogrody na dachach. Eliza jest też wyróżnianą malarką – pasjonatką. 

Swoje umiejętności i wiedzę rozwijała na Akademii Sztuk Pięknych w War-

szawie. W 2020 roku została członkiem Związku Artystów Plastyków. Swój 

optymizm i energię przekazuje dalej, projektując odzież dla wyjątkowych  

i nietuzinkowych ludzi, którzy cenią sobie oryginalność. 

www.roza-ogrody.com.pl /TarasyOgrody /rozaogrody /Odziezjakzobrazka /elizarozowicz



Dostarczy radości przez kilka 
dobrych lat

TIPPY to wyjątkowa mata o pięknym wzorze i nazwach zwierząt w języku 
angielskim, której można używać aż na trzy sposoby od pierwszych dni 
życia dziecka. Oryginalna stylistyka i dbałość o szczegóły sprawia, że mata 
doda wiele uroku każdemu dziecięcemu pokoikowi i będzie zmieniała się 
razem z pomysłami dziecka na zabawę.
Główne atuty:
•  3 w 1: mata edukacyjna, namiot tipi i samodzielna mata
•  Oryginalne wzornictwo
•  Wspiera rozwój dziecka.

www.kinderkraft.pl

Celebruj wyjątkowe chwile  
z Freixenet Prosecco

Freixenet Prosecco to włoskie, wytrawne, musujące 
wino z regionu Veneto. Powstaje z winogron szczepu: 
Glera. Lekkie, delikatne i świeże z nutami zielonego 
jabłka, cytrusów i kwiatów oraz żywym musowaniem. 
Idealne do świętowania dużych i małych chwil. 

Eleganckie wykończenie wnętrza

Be My Butterfly HOME SENSE to nowa marka stworzona przez Panią 
Katarzynę Durzyńską, która oferuje ręcznie szyte, z najwyższą dbałością 
o każdy szczegół poduszki dekoracyjne do sypialni, salonu, gabinetu zdo-
bione eleganckim haftem maszynowym według projektu Be My Butterfly. 

www.bemybutterfly.com


