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United Express 
UNITED EXPRESS sp. z o.o. – FIRMA DYSTRYBUCYJNA tel. 22 375 94 60 4Zadzwoń: 22 375 94 61, 691 158 532 

Kontakt telefoniczny od pon. – pt. 8:00-18:00
tel.: 22 375 94 61, 22 375 94 60
kom. 691 158 532, 697 287 578

Kontakt e-mail:
zamówienia, pytania: dystrybucja@unitedexpress.pl
współpraca: wspolpraca@unitedexpress.pl 

Jesteśmy fi rmą dystrybucyjną z kilkunastoletnim do-
świadczeniem w dystrybucji patriotycznych czasopism 
takich jak „Warszawska Gazeta” czy „Zakazana Histo-
ria”. Przez cały czas dbaliśmy, by Państwa ulubione gazety 
były dostępne na czas

Stopniowo naszą działalność dystrybucyjną poszerzy-
liśmy o ofertę produktów patriotycznych takich jak 
książki, fl agi, koszulki patriotyczne, biżuterię religijną.

Ponad rok temu rozpoczęliśmy współpracę ze znaną pol-
ską fi rmą Tech-Med. Wprowadziliśmy produkty takie jak 
ciśnieniomierze, wagi, termometry. W naszej najnow-
szej ofercie znalazły się oryginalne perfumy dostarczane 
do nas z zagranicznej hurtowni. Wciąż wsłuchujemy się 
w Państwa potrzeby, każdy telefon i każda sugestia od 
Państwa jest szczegółowo analizowana przez nasz zespół.

Każdego dnia staramy się poszerzyć naszą ofertę wysył-
kową o unikatowe artykuły, starannie dopasowane spe-
cjalnie do Państwa potrzeb. Naszą dewizą jest oferowanie 
oryginalnych i praktycznych produktów, które popra-
wiają i umilają jakość życia. Staramy się przy tym zacho-
wać bardzo przystępne ceny. Wciąż poznajemy Państwa 
preferencje i dlatego, jeśli to tylko możliwe, współpracu-
jemy głównie z polskimi producentami. Dziękujemy za 

zaufanie i zachęcamy do składania zamówień.
W naszym wiosennym katalogu znajdą Państwo
m.in. pomysły na prezenty komunijne, artykuły gospo-
darstwa domowego czy kosmetyki do pielęgnacji 

Nasz doświadczony zespół czeka na Państwa telefony.

United Express Sp. z o.o
ul. Domaniewska 37/23
02-672 Warszawa
NIP: 701-036-94-08

Jeśli wybrane artykuły chcieliby Państwo opłacić z góry, 
prosimy dokonać przelewu na nasze konto na kwotę po-
krywającą zamówienie, doliczając 13 zł kosztu wysyłki, 
jednak standardową i szybszą formą wysyłki jest wysyłka 
pobraniowa z płatnością gotówką przy odbiorze.

W tytule przelewu prosimy wpisać nazwę zamawianych 
prezentów np. „perfumy damskie Dior J’adore 50 ml”
oraz swój adres dostawy (imię, nazwisko, ulicę, kod pocz-
towy, miasto, numer telefonu dla kuriera).
Zamówienie wyślemy niezwłocznie po zaksięgowaniu 
wpłaty.
Przesyłki dostarcza fi rma kurierska Inpost.

Numer konta PKO BP SA: 
30 1020 1156 0000 7002 0125 7666 
Zamówienia można składać mailowo i telefonicznie. 
Ceny widoczne w katalogu są cenami sugerowanymi 
i obowiązują do wyczerpania zapasów.

Kim jesteśmy

Prosimy o sprawdzanie zawartości paczki przy obecności kuriera dostarczającego przesyłkę. 
W przypadku ewentualnych braków w przesyłce po wyjściu kuriera – reklamacje nie będą uznawane.
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UNITED EXPRESS sp. z o.o. – FIRMA DYSTRYBUCYJNA tel. 22 375 94 604Zadzwoń: 22 375 94 61, 691 158 532 

 Zamówienia przyjmujemy pon.-pt. 8:00-18:00. Przesyłki płatne przy odbiorze realizujemy kurierem Inpost – koszt 16 zł doliczany do każdego zamówienia. Dostawa w 5-7 dni. 

I.N.O.X.
PROFESSIONAL DIVER

MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE   |   ESTABLISHED 1884

nr ref.: 241845, cena 2 850 zł, sprzedaż: United Express, zadzwoń: 22 375 94 60
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Zadzwoń: 22 375 94 60

0 Słuck 0 Grodno

0 Kraków 0 Lipków

Unikatowa saszetka – portfelik na drobiazgi

Nazwa każdej saszetki na cześć jednej ze słynnych persjarni – manufaktur, gdzie powstawały pasy 
kontuszowe. Saszetka odzwierciedla wzór szlacheckiego pasa kontuszowego. 

26 zł

26 zł 26 zł

26 zł

UWAGA! 
Do każdego zamówienia 

powyżej 200 zł 
dołączamy prezent 
– niespodziankę!

Spraw sobie wiosenną radość!
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Wyłącznie oryginalne perfumy w najlepszych cenach!

Zadzwoń: 22 375 94 60

Carolina Herrera
Good Girl 

Woda perfumowana 

dla wyjątkowej 

kobiety, która czuje się 

niezależna i wolna.

cena 30 ml 
210 zł

Montblanc Legend

Woda toaletowa dla mężczyzny 

uczciwego, na którym można polegać, 

pewnego siebie i świadomego celu.

Cena 30 ml

85 zł

Paco Rabanne 1 Million

Woda toaletowa dla mężczyzny 

ceniącego luksus, ale też prawdziwe 

wartości jak zaufanie i szczerość.

Cena 50 ml

210 zł
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DLA NIEJ... Carolina Herrera
212 Sexy

Woda perfumowana dla 

zmysłowej kobiety, zapach 

oszałamia intensywnością 

i powiewem luksusu.

Cena 60 ml 

240zł

JOOP! 
All about Eve

Woda perfumowana 

o naturalnym 

delikatnym zapachu, 

idealna na każdy 

dzień.

Cena 40 ml 

120 zł

Chanel 
Coco

Woda perfumowana 

o zmysłowym aromacie, 

must have każdej 

eleganckiej kobiety

Cena 50 ml

410 zł Balmain Extatic

Woda perfumowana 

o niezwykle 

kobiecym 

i eleganckim 

zapachu. Idealna na 

dzień.

Cena 60 ml 

110 zł

Agent Provocateur 
– Agent 
Provocateur

Woda perfumowana, 

która uczyni Cię kobietą 

podziwianą i pożądaną.

Cena 50 ml 

95 zł

Tom Ford 
Black Orchid

Woda perfumowana o luksusowym 

i wyrafi nowanym zapachu dla 

prawdziwej damy.

Cena 30 ml

230 zł
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Kenzo 
Amour

Woda perfumowana dla 

kobiety tajemniczej i pełnej 

ciepłych uczuć.

Cena 100 ml 

180 zł

Mugler Alien 
Flora Futura

Woda toaletowa 

dla kobiety 

świeżej, delikatnej 

i eterycznej

Cena 60 ml 

210 zł

Chanel 
Allure

Woda perfumowana 

o zmysłowym 

kwiatowym zapachu.

Cena 35 ml 

280 zł

Cacharel 
Amor Amor

Woda toaletowa 

o słodkim zapachu 

dla kobiety o miłym 

usposobieniu.

Cena 50 ml 

165 zł

Dolce & Gabbana 
– The One

Woda perfumowana 

o nowoczesnym zapachu dla 

promiennej i silnej kobiety.

Cena 50 ml 

240 zł

Estée Lauder 
Beautiful

Woda perfumowana 

dla prawdziwej 

romantyczki.

Cena 30 ml 

115 zł

Dolce&Gabbana 
Light Blue 

Świeży i delikatny zapach 

dla kobiety romantycznej. 

Woda toaletowa niesie 

wspomnienie wakacji 

i słonecznej plaży.

Cena 100 ml 

280 zł
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Elizabeth Arden 
Sunfl owers 

Woda toaletowa dla radosnych 

i nowoczesnych kobiet.

Cena 50 ml 

40zł

Mexx Forever 
Classic Never Boring

Woda toaletowa 

o kwiatowych nutach. 

Kobiecy zapach dla 

delikatnej romantyczki.

Cena 30 ml 

60zł

Elizabeth Arden 
Green Tea 

Woda perfumowana dla kobiety 

pełnej energii, uwielbiającej nowe 

wyzwania.

Cena 30 ml 

65 zł

Davidoff Cool Water 
Sea Rose Caribbean 
Summer Edition

Woda toaletowa dla 

nowoczesnej, pewnej siebie 

kobiety. Do używania na co 

dzień, ale też na specjalne 

okazje.

Cena 100 ml 

90 zł

Oscar de la Renta 
Oscar Jasmine

Woda toaletowa 

o kwiatowym zapachu dla 

kobiety romantycznej.

Cena 100 ml 

85 zł

Chanel Cristalle

Woda perfumowana 

dla zmysłowej kobiety 

o wyrafi nowanym 

guście.

Cena 100 ml 

410 zł

Z

Perfumy narodziły się w starożytnym Egipcie 
Były tam traktowane jako tajemna moc i środek 
leczniczy o niezwykłym działaniu. „Per fumus” 
po łacinie oznacza „poprzez dym”. Oznacza 
to, że olejki zapachowe pozyskiwano poprzez 
destylację z parą wodną. Perfumy oparte na 
alkoholu po raz pierwszy pojawiły się 
w XIV wieku na Węgrzech. W XIII wieku 
opracowano pierwsze receptury perfum 
– miało to miejsce w zakonie mnichów Santa 
Maria delle Vigne we Florencji. Na komercyjną 
skalę perfumy zaczęto produkować we Francji 
w XVIII wieku. Za czasów Ludwika XV były 
używane zamiast wody i mydła.
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Gabriela Sabatini 
Gabriela Sabatini

Legendarna 

woda toaletowa 

dla energicznej 

i eleganckiej kobiety.

Cena 30 ml 

70 zł

Salvador Dali 
Femme

Woda toaletowa dla 

kobiety pełnej fantazji, 

uroku osobistego 

o artystycznej duszy.

Cena 30 ml

67zł

Trussardi 
Delicate Rose

Woda toaletowa dla kobiety 

lubiącej przyciągać uwagę 

otoczenia, fascynującej 

osobowością i urodą.

Cena 50 ml 

150 zł

Yves Saint 
Laurent

Black Opium

Woda perfumowana 

o orientalnym, 

mocnym zapachu 

doskonałym na 

zimowe wieczory.

Cena 30 ml 

210 złł

Kenzo Flower 
By Kenzo 
red Edition

Woda toaletowa 

o nutach pudrowo-

kwiatowych. 

Odzwierciedlająca 

nowoczesny styl 

wielkiego miasta.

Cena 50 ml 

200 zł

Paloma Picasso 
Paloma Picasso

Zapach tej wody toaletowej 

jest dedykowany kobiecie 

luksusowej, eleganckiej 

o duszy artystki.

Cena 30 ml 

140 zł

Carolina Herrera 
212 NYC

Woda toaletowa dla 

kobiet uwielbiających 

tętniące życiem miasta, 

pełnych zapału, energii.

Cena 100 ml 

290 zł

Givenchy Amarige

Niezwykle delikatny 

i sentymentalny zapach. 

Idealny na randkę lub 

romantyczny spacer.

Cena 100 ml 

290 zł
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Guerlain Samsara

Inspirujący zapach tej wody 

perfumowanej przeniesie 

Cię do świata fantazji, jest 

przeznaczony dla kobiety, 

która uwielbia być w centrum 

uwagi.

Cena 50 ml 

165 zł

Salvador Dali 
Laguna

Woda toaletowa 

o olśniewającym 

owocowo-kwiatowym, 

orzeźwiającym zapachu 

dla kobiet, które nie boją 

się iść za głosem fantazji.

cena 30 ml 

65 zł

Bvlgari Aqva Divina

Woda toaletowa 

o kwiatowym zapachu, 

idealna na dzień. Niezwykle 

delikatny, subtelny zapach.

Cena 65 ml 

145 zł

Naomi Campbell 
Naomi Campbell

Woda toaletowa, dla 

kobiet niezależnych. 

Słodkie nuty tych 

perfum wywołują 

uczucie wolności.

Cena 30 ml

59zł

Cartier 
La Panthere 

Woda perfumowana 

dla wyjątkowych 

kobiet. Zapach 

bardzo wyrazisty, 

drapieżny, skierowany 

dla seksownych 

indywidualistek. 

Cena 75 ml 

275 zł

Każde perfumy składają się z trzech nut 
zapachowych następujących jedna po drugiej. Na 
samym początku jest nuta głowy, czyli górna nuta 
zapachowa, którą czujemy zaraz po spryskaniu 
skóry. Kolejną jest nuta serca, która uwalniana jest 
po odparowaniu alkoholu. Ostatnią nutą – dolną, 

którą wyczuwamy najdłużej, jest nuta bazy lub głębi. 
Dlatego warto kupować perfumy po uprzednim 
przetestowaniu ich przez kilka godzin, aby poczuć 
wszystkie nurt zapachowe. To jak pachną perfumy 
zaraz po spryskaniu nie oznacza, że tak samo będą 
pachnieć po kilku godzinach.
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Thierry Muger 
Angel

Woda perfumowana 

dla kobiet, które pragną 

czegoś niezwykłego. 

To kultowy zapach 

wyrażający marzycielskie 

piękno orientu.

Cena 50 ml 

230 zł

Agent Provocateur 
Aphrodisiaque

Woda perfumowana 

o słodkim, zmysłowym 

zapachu dla kobiet, 

które lubią zwracać na 

siebie uwagę. Idealny 

na wieczorne wyjścia 

i specjalne okazje.

Cena 80 ml 

110 zł

DKNY Be Delicious

Woda perfumowana 

inspirowana 

nowojorskim stylem 

życia dla kobiet 

emanujących pięknem 

i niezależnością.

Cena 50 ml 

130 zł

Lancome 
La Vie Est Belle

Woda perfumowana 

będąca symbolem wolności 

i szczęścia przeznaczona 

dla kobiet korzystających 

z najlepszych uroków życia.

Cena 50 ml 

265 zł

Dior J’Adore

Woda perfumowana dla 

kobiet emanujących 

dojrzałą elegancją. 

Zapach na każdy 

dzień.

Cena 50 ml 

370 zł

Kup zestaw dwóch 
perfum, a dostaniesz 
książkę GRATIS
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James Bond 007

Woda toaletowa z licencją na 

uwodzenie. To zapach dla mężczyzny 

pełnego osobistego czaru.

Cena 75 ml 

75 zł

Burberry 
Brit For Men

Woda toaletowa 

dla mężczyzny 

seksownego, 

rozluźnionego 

i stylowego.

Cena 100 ml 

180 zł

Karl Lagerfeld  
Lagerfeld Classic

Ta woda toaletowa to 

synonim nieokiełznanej 

energii, szlachetności 

i klasy, dla przebojowego 

mężczyzny.

Cena 100 ml 

95 zł

Davidoff 
Adventure

Woda toaletowa dla 

mężczyzn z silnym 

charakterem, którzy 

uwielbiają być 

w centrum uwagi.

cena 100 ml 

150 zł

Calvin Klein 
Eternity for Men

Woda toaletowa 

dla nowoczesnego 

i silnego mężczyzny, 

o wyrafi nowanym guście.

cena 50 ml 

120 zł
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Roberto Cavalli 
Just Cavalli For Him

Woda toaletowa 

dla nowoczesnego 

poszukiwacza przygód.

Cena 30 ml 

90 zł

DLA NIEGO...
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Cuba Prestige Black

Dynamiczny i kuszący 

zapach tej wody toaletowej 

przeznaczony jest dla 

mężczyzny dobrych 

manierach.

Cena 90 ml 

45 zł

Bvlgari 
Man in Black

Woda perfumowana 

dla charyzmatycznego 

i nowoczesnego 

mężczyzny.

cena 30 ml 

160 zł

Ralph Lauren Polo Black

Woda toaletowa o pikantnym, 

korzennym zapachu. Klasyk, 

obok którego żadna kobieta nie 

przejdzie obojętnie.

Cena 125 ml 

275 zł

Azzaro Chrome

Woda toaletowa o świeżym, 

męskim zapachu. Idealna na każdy 

dzień dla mężczyzny emanującego 

dojrzałą męskością.

Cena 50 ml 

140 zł

Dior Homme 2011

Woda toaletowa 

o luksusowym, męskim 

zapachu. Dla mężczyzn 

jednocześnie tradycyjnych 

i nowoczesnych.

Cena 50 ml 

275 zł

Joop! Homme

Woda toaletowa dla 

mężczyzn wyrazistych 

i charyzmatycznych. Dla 

mężczyzn o ugruntowanych 

poglądach.

Cena 75 ml 

129 zł 

Dolce & Gabbana 
The One For Men

Woda perfumowana o klasycznej 

i niebanalnej kompozycji. 

Zmysłowa aura tych perfum 

przyciągnie każdą kobietę.

Cena 50 ml 

245 zł 

Czy wiesz, że zapachy można łączyć jak 
kolory, tworząc nowe barwy. Np. niebieski 
w połączeniu z żółtym daje zielony. Tak samo 
jest z aromatami. Chcesz uzyskać zapach 
świeżych truskawek? Połącz zapach świeżo 
skoszonej trawy, waty cukrowej, przejrzałych 
jabłek i masła. W ten sposób można tworzyć 
nowe, niesamowite zapachy. Dlatego każde 
zaprojektowane perfumy są niemal jak dzieło 
sztuki. Nieoczywiste i inspirujące. O tym, jak 
perfumy będą pachniały na nas, zależy od 
naszych indywidualnych cech, feromonów, 
jakie wydziela nasza skóra, ciepłoty ciała. Warto 
również dobierać rodzaj perfum do naszego 
temperamentu i cech charakteru. Wówczas 
czujemy się w nich idealnie.
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Dior Fahrenheit

Woda toaletowa pełna 

przeciwieństw, niezwykle 

męska. Zapach kultowy, 

niezwykły, łączący 

subtelność z męskością.

Cena 50 ml 

250 zł

Givenchy Gentleman 
Only Absolute

Woda perfumowana dla 

eleganckich mężczyzn 

zapach ponadczasowy 

i tradycyjny.

Cena 100 ml 

255 zł 

Dunhill Icon

Woda perfumowana 

podkreślająca męskość 

i wysmakowaną 

elegancję. Dla mężczyzny 

o klasycznych 

upodobaniach.

Cena 50 ml

154 zł Giorgio Armani 
Code Profumo

Woda perfumowana 

o korzennym zapachu 

wyrażająca naturalną 

męskość i radość życia.

Cena 110 ml 

334 zł 

Trussardi Amber Oud

Woda perfumowana dla 

charyzmatycznego mężczyzny.

Cena 100 ml 

180 zł 

Dolce & Gabbana 
Light Blue Eau Intense 

Pour Homme

Woda perfumowana 

o niezwykle odświeżającym 

zapachu. Idealna dla 

indywidualisty na każdy 

dzień.

Cena 50 ml 

189 zł

Enrique Iglesias 
Adrenaline

Woda toaletowa będąca 

kwintesencją gorącego 

temperamentu i emocjonalności. 

Dla mężczyzny emanującego 

odwagą i determinacją.

Cena 30 ml 

37 zł

Pamiętają Państwo fi lm „Pachnidło”? Dość osobliwy obraz, brutalny 
i surrealistyczny, wręcz niewiarygodny, a jednak fascynujący. 
Bohater – człowiek obdarzony genialnym węchem, zauroczony 
zmysłowym światem perfum, pragnie stworzyć zapach idealny. 
W tym celu morduje i destyluje skórę, włosy kobiet, które uważa 
za idealne. Film zawiera ziarno prawdy, bowiem do dziś produkuje 
się attar – czyli perfumy z duszą. W tym celu destyluje się kwiaty, 
owoce, zwierzęce skóry. Produkcja attaru wymaga wielogodzinnej 
pracy i precyzji. Sztuka ta jest kontynuowana w Indiach.
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Carolina Herrera 
212 VIP Black

Woda perfumowana idealna 

na wieczór. Dla eleganckiego, 

wysmakowanego mężczyzny.

Cena 50 ml 

210 zł 

Azzaro Wanted By Night
 

Woda perfumowana dla 

nowoczesnego gentlemana. 

Niepowtarzalny zapach, który 

będzie towarzyszyć cały dzień.

Cena 100 ml 

205 zł 

David Beckham
Beyond Forever

Woda toaletowa dla 

nowoczesnego i pewnego 

siebie mężczyzny. 

Aromatyczny, drzewny 

zapach idealny do 

używania na co dzień.

Cena 90 ml

65 zł

Calvin Klein 
Dark Obsession

Woda toaletowa dla 

mężczyzny żyjącego według 

własnych zasad. Doskonale 

sprawdzi się na wieczorne 

wyjścia i specjalne okazje.

Cena 125 ml 

127 zł

Hugo BOSS 
Boss Bottled Infi nite

Woda perfumowana dla 

zdecydowanego mężczyzny, 

który lubi słuchać swojego 

wewnętrznego ja.

Cena 100 ml 

250 zł

Salvatore Ferragamo 
Acqua Essenziale

Woda toaletowa  dla 

mężczyzn ceniących 

wszeogarniajacą 

świeżość.

Cena 100 ml 

135 zł

Yves Saint Laurent 
Kouros Body

Woda toaletowa dla 

tradycyjnego mężczyzny 

z młodzieńczym 

podejściem do życia.

Cena 100 ml 

230 zł
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Ralph Lauren 
Polo Red Extreme

Perfumy o męskim 

zapachu, który doda 

pewności siebie 

o każdej porze dnia 

i nocy.

Cena 125 ml

305 zł

Versace 
Dylan Blue Pour Homme

Woda toaletowa 

dla nowoczesnego, 

charyzmatycznego mężczyzny

Cena 100 ml 

210 zł

Balmain Balmain 
Homme

Woda toaletowa dla 

mężczyzn lubiących 

odkrywać nowe 

możliwości.

Cena 100 ml 

140 zł

David Beckham 
Beyond

Woda toaletowa 

dla miłośników piłki 

nożnej.

Cena 40 ml 

50 zł

Jaguar 
Classic Black

Jaguar 
Classic Gold

J

Woda toaletowa dla mężczyzny, który jest marzeniem każdej 

kobiety – wie, czego chce i konsekwentnie ku temu dąży.

cena 100 ml 65 zł

Wybierz swojego Jaguara!
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Prada 
Candy Gloss

Woda toaletowa dla 

kobiety romantycznej 

i delikatnej.

Cena 80 ml 

290zł

Salvador Dali 
Crazy Kiss

Woda toaletowa dla 

absolutnej optymistki, 

zapach pełen szczęścia, 

idealny na gorszy dzień 

– to najlepszy poprawiacz 

humoru.

Cena 50 ml 

55 zł
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Salvatore 
Ferragamo 
Signorina

Woda perfumowana 

dla prawdziwej damy 

o ponadczasowym, 

eleganckim 

owocowo-kwiatowym 

zapachu.

Cena 50 ml 

155zł

Dior Sauvage 

Woda perfumowana dla 

mężczyzny ceniącego 

przygodę. Wyrafi nowany 

zapach, obok którego 

żadna kobieta nie przejdzie 

obojętnie.

cena 60 ml 

366 zł

Hugo Boss 
Boss Bottled Intense

Woda perfumowana 

o doskonałym, 

nowoczesnym zapachu 

na wieczorne wyjścia 

i specjalne okazje.

Cena 50 ml 

149 zł

TOP 5 PERFUM
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ZADBAJ O PIĘKNĄ 
i zdrową skórę

Biotherm 
Aquasource Night Spa 
krem do twarzy na noc

Doskonałe nawilżenie i odżywienie 
skóry na noc. Łagodzi podrażnienia 
i zaczerwienienia, pozostawia skórę 
aksamitną w dotyku.

Cena 50 ml 

165 zł

Biotherm 
- Biosource Eau 

Micellaire

Płyn micelarny, doskonale usuwa 
makijaż, nie podrażnia skóry.

Cena 200 ml 

80zł

Shiseido 
Benefi ance Wrinkle Resist 
24 Day Cream SPF15

Krem na dzień przeciwzmarszczkowy. 
Doskonale odżywia i wygładza skórę. Zawiera 
fi ltr SPF 15.

Cena 50 ml 

230zł

Shiseido 
– Benefi ance Wrinkle 
Resist 24 Emulsion

Doskonały przeciwzmarszczkowy 
krem na noc. Bogate odżywienie 
skóry.

Cena 75 ml 

215 zł

Nuxe - BIO BEAUTÉ 
Anti-Pollution

Peeling do twarzy dający efekt 
promiennej cery.

Cena 60 ml 

35zł
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Biotherm 
– Aquasource Rich 
– krem do twarzy na dzień

Głęboko nawilżający krem na 
dzień dla skóry wysuszonej, 
poprawia elastyczność 
i sprężystość skóry, wiąże wodę 
w naskórku.

Cena 125 ml 

150zł

Diet Esthetic 
– Essence 
Dragons Blood

Serum do twarzy 
pomaga wygładzić 
zmarszczki, likwiduje 
oznaki starzenia się 
skóry i regeneruje ją.

Cena 100 ml

89zł

Thalgo - Source 
Marine Hydra-Marine

Serum nawilżające do twarzy 
przywraca skórze świeżość, odżywia 
i nawilża.

Cena 30 ml 

150zł
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KSIĄŻKOŻERCO!
BĄDŹ NA BIEŻĄCO

KUPUJ TANIEJ!
KRYMINAŁ

Zadebiutowała doskonale przyjętą książką „Moty-
lek”, która rozpoczyna sagę kryminalną o policjan-
tach z niewielkiej wsi Lipowo. Seria o Lipowie to 
nie tylko trzymające w napięciu klasyczne krymi-
nały psychologiczne, ale także powieści z rozbu-

dowanym wątkiem 
społecznym i oby-
czajowym, które 
porównywane są 
do książek Agathy 
Christie i szwedz-
kiej królowej ga-
tunku, Camilli 
Läckberg. Prawa 
do publikacji ksią-
żek Puzyńskiej 
sprzedano do po-
nad dwudziestu 
krajów. 

Seria o policjantach z Lipowia 11 x Katarzyna Puzyńska

34,90 23 zł

38,00 27 zł

36,00 24 zł

38,00 27 zł

36,00  20 zł

38,00 28 zł

38,00 27 zł

42,00 30 zł

38,00 27 zł

39,90 28 zł 39,90 30 zł

45zł
Terri Blackstock
Trylogia „Dopóki biegnę”

DOPÓKI BIEGNĘ 
Casey zna prawdę. 
Ale prawda jej nie uwolni.

DNA Casey Cox na miejscu 
zbrodni jest wszędzie. Nie ma 
sensu wyjaśniać wszystkiego 
policji – już kiedyś bardzo się na 
niej zawiodła. Musi uciec, zanim 
ją złapią… albo stanie się jeszcze 
coś gorszego. Prawda nie ma tu 
już żadnego znaczenia.

Ale jaka jest prawda? To pytanie 
dręczy Dylana Robertsa, 
naznaczonego zespołem stresu 
pourazowego i wyniszczonego 
przez wojnę kombatanta, 
wynajętego, by znaleźć Casey. 

ZANIM MNIE ZNAJDĄ
Casey Cox nadal ucieka przed 
karą za morderstwo, którego 
nie popełniła. Dylan Roberts 
– najbardziej zawzięty z tych, 
którzy jej szukają, wciąż jest na 
jej tropie. Czy Dylan podąża za 
Casey, by ją ukarać, czy raczej 
ochronić?

DOPÓKI ŻYJĘ
Dylan Roberts, detektyw, który 
uczestniczy w poszukiwaniach 
Casey, staje się teraz jej jedyną 
nadzieją. Przerażające zamachy 
na jego życie mogą doprowadzić 
do tego, że dziewczyna 
przestanie się dłużej ukrywać. 

37 15 zł

37 15 zł

37 15 zł

www.fanbook.store

431,90  250zł
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SKAZA 
Zimą 2018 roku ze skutego lo-
dem jeziora zostają wyciągnię-
 te zwłoki nastolatka. Patolog 
jest pewien, że śmierć chłopca 
nastąpiła w wyniku utonięcia. 
Znamion przestępstwa nie nosi 
też ciało starszego, bezdom-
nego mężczyzny o nieustalonej 
tożsamości. Oba zgony łączy 
tylko mroźna noc.  

WADA
Groźne burze nad Chełmżą 
i nieznośne sierpniowe upały. 
Na leśnej polanie w pobliżu je-
ziora komisarz Bernard Gross 
trafi a na pusty, zakrwawiony 
namiot. Stopniowo odkrywa 
wokół niego znacznie więcej 
śladów krwi. Wszystko wska-
zuje na brutalną zbrodnię, któ-
rej ofi arą mogła paść młoda 
kobieta. 

ZADRA
Kiedy w podchełmżyń-
skim Grodnie opadają 
wieczorne mgły, komi-
sarz Bernard Gross bada 
sprawę odnalezionych 
w pobliskim lesie kości. 
Nowe tropy zaprowadzą go 
do sprawy zagadkowego 
zaginięcia pary studentów 
sprzed szesnastu laty.

36,90 25 zł

36,90 25 zł

37,99 28 zł 36,99 24 zł 39,99 23 zł 39,99 25 zł 49,99 25 zł

36,90 25 zł
39,99 
27 zł

0 Robert Małecki

WYPRZEDAŻ 

36,99 9 zł 39,90 10 zł 34,99 12 zł 39,99 15 zł32,99 9 zł 36,99 17 zł39,99 15 zł

* Promocja trwa do wyczerpania zapasów

NADESZŁO 
NAJLEPSZE

ROBERT MA ECKI

ZGASIĆ SŁOŃCE
Robert Szmidt

KRYMINAŁ ALTERNATYWAYAOPOWIADANIA NON-FICTION

ZIMOWE ZARĘCZYNY
Christelle Dabos

KRZYK DO NIEBA
Mons Kallentoft

STYCZEŃ-LUTY 2020, nr 1 (27)/2020, ISSN: 2353-1738,  INDEKS: 299634

SKLEP Z KSI KAMI

LISTY 1959-1998
S. Mrożek, G. Herling-Grudziński

POLECAMY

PRZYJACIEL CZŁOWIEKA
Andrzej Pilipiuk
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NA KSIĄŻKOŻERCACH 
NIE ZARABIAMY

5zł

WIED MIN – QUIZ WYDAWCY POLECAJ
BESTSELLERY 2019

JAK SI  UCZYLI 
WYBITNI PISARZE?SPRAWDŹ, ILE WIESZ O KULTOWEJ SADZE

GRATIS!
HANNA GREŃ
WIOSKA KŁAMCÓW
Po odejściu z pracy w policji Dioniza 
Remańska postanowiła odszukać 
zabójcę swojego ojca. Jego zagadkowa 
śmierć od pewnego czasu nie dawała jej 
bowiem spokoju. Wprawdzie oskarżeni 
o tę zbrodnię zostali już skazani na 
długie lata więzienia, jednak Dioniza nie 
wierzy w ich winę. 

Elizabeth Smal
ZŁOTE KLATKI. 
ZNIEWOLENIE
Napad na krewnego jednego z 
detektywów wzmaga wściekłość 
funkcjonariuszy, jednak nikt 
się nie spodziewa, że zapocząt-
kuje on serię tajemniczych mor-
derstw i wydarzeń, które wpłyną 
na losy całego kraju. 

Tess Gerritssen
OSACZONA
Zabiła. Taki zarzut usłyszała Mi-
randa Wood, kiedy w jej własnej 
sypialni znaleziono zakrwa-
wione ciało byłego kochanka. 
Obok zwłok leżał nóż kuchenny, 
którym zadano ciosy. Podej-
rzane jest również to, że ktoś 
anonimowo wpłaca za nią sporą 
kaucję.

Daniel Silva
NOWA DZIEWCZYNA
W ekskluzywnej prywatnej 
szkole w Szwajcarii pojawia się 
śliczna dziewczynka o kruczo-
czarnych włosach. Codzien-
nie eskortuje ją ochrona, a jej 
tożsamość spowija tajemnica. 
Ofi cjalnie to córka bogatego 
międzynarodowego biznesmena. 

Karin Slaughter
OSTATNIA WDOWA
Rutynę rodzinnych zakupów 
przerywa uprowadzenie Mi-
chelle Spivey, matki opuszczają-
cej sklep z jedenastoletnią córką. 
Śledztwo trwa, policja szuka po-
rwanej, a partner błaga o jej 
uwolnienie. Bez powodzenia. 
Jakby Michelle rozpłynęła się 
w powietrzu. 

Vincent V. Severski
ODWET
Waldemar Zenonik, ofi cer polskiego 
wywiadu, ginie w Algierze, wykonu-
jąc misję związaną z kontraktem Pol-
skiego Koncernu Zbrojeniowego. 
W tym samym czasie w Baku inny 
ofi cer wywiadu, Robert Kunicki, 
spotyka się z Jewgienijem Morozo-
wem – dziennikarzem i rosyjskim 
szpiegiem. 

Magazyn 
Fanbook 
nr 1/2020
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LITERATURA OBYCZAJOWA

Magdalena Knedler 
CÓRKA JUBILERA
Ocean odrzuconych tom 1
Odmalowany w niezwykle plastyczny 
i sugestywny sposób obraz stolicy 
Austro-Węgier u schyłku monarchii. 
Czy zmieniające się w szalonym tempie 
losy świata zaważą na życiu ambitnej 
dziewczyny z wiedeńskiego Ringu? 

Magdalena Knedler
KLĄTWA WIECZNEGO TUŁACZA
Ocean odrzuconych tom 2
Kończy się pierwsza wojna światowa, 
wraz z nią dobiega końca epoka 
monarchii Habsburgów. Jednak kiedy 
wydaje się, że świat już powstał z gruzów, 
nad Europą zaczyna krążyć widmo 
rozprzestrzeniającego się nazizmu…  

Agata Przybyłek
MASZ WIADOMOŚĆ

Po siedmiu latach szczęśliwego związku 
Julia zostaje porzucona przez ukochanego 
tuż przed ślubem. Dziewczyna jest 
załamana i nie wierzy, że kiedykolwiek 
jeszcze będzie szczęśliwa… Ulega jednak 
namowom przyjaciółki i zakłada konto 
na portalu randkowym. Tam poznaje 
Adama – mężczyznę, który już dawno 
stracił zaufanie do płci przeciwnej oraz 
nadzieję, że kiedyś pozna tę jedyną, 
wyjątkową kobietę…  

Manula Kalicka
JEJ DRUGIE ŻYCIE

Maria hrabina Łęska i profesor Leon 
Rosenblatt, znany historyk sztuki, po 
dramatycznej ucieczce z okupowanej Polski 
znaleźli się w Londynie. On został szefem 
zespołu zajmującego się poszukiwaniami 
zrabowanych przez hitlerowców polskich 
dzieł sztuki, ona współpracuje z angielskim 
wywiadem. Zbliża się koniec 1944 roku. 
Hrabina otrzymuje nieoczekiwaną 
propozycję udziału w niebezpiecznej tajnej 
misji na terenie Niemiec. 

Wanda Żółcińska 
CEREMONIA

Na co dzień zagryza zęby, żeby 
wytrzymać w skrajnie toksycznej pracy. 
Chce być bohaterska i pomocna, gdy 
w rodzinie dzieje się coś złego. Jednak 
nadchodzi moment, gdy musi pomyśleć 
o sobie. Nie chce być już miłą i użyteczną 
samotną kobietą, która zawsze ma czas 
dla innych. To historia kobiety, która 
postanawia wziąć ślub sama ze sobą. 
I odtąd żyć długo i szczęśliwie. Wkracza 
na trudną ścieżkę, która ją samą zaskoczy.  

Antologia radosnych opowiadań
LUDZIE POTRAFIĄ LATAĆ

Znajdziecie tu dziesięć historii, czasem 
nieprawdopodobnych i szalonych, 
czasem na pozór zupełnie zwyczajnych, 
które udowadniają, że życie to coś 
naprawdę wyjątkowego, a każdą porażkę 
da się przekuć w początek czegoś 
pozytywnego.  

39,90 26 zł

37,00 26 zł

37,00 25 zł

36,99 13 zł

44,99 20 zł

44,99 20 zł

Tamera Alexander
SERIA: REZYDENCJA BELMONT
3 tomy w cenie 65 zł
tom 1: 
NIEZAPOMNIANE WRAŻENIE 
49,90 25 zł
tom 2: 
NIESPOTYKANE PIĘKNO 
49,90 25 zł
tom 3: 
NIEDOCENIONE DŹWIĘKI 
49,90 25 zł

Edyta Świętek 
Saga „SPACER ALEJĄ RÓŻ” traktuje o losach 
rodziny Szymczaków. To epicka opowieść 
mocno osadzona na płaszczyźnie społeczno-
obyczajowej. Fikcja literacka przeplata się 
z autentycznymi zdarzeniami, a postaci 
wykreowane przez pisarkę ocierają się o osoby, 
które dzisiaj spoglądają na nas z kart książek 
historycznych. 

Tom 1: Cień burzowych chmur 36,90 18 zł
Tom 2: Łąki kwitnące purpurą 36,90 18 zł
Tom 3: Drzewa szumiące nadzieją 36,90 18 zł
Tom 4: Szarość miejskich mgieł 36,90 18 zł
Tom 5: Powiew ciepłego wiatru 36,90 20 zł

cała seria za 75 zł
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39,90 27 zł

39,99 25 zł

34,00 16 zł

29,00 18 zł

39,90 25 zł

38,00 29 zł

38,00 30 zł

39,90 18 zł

Jonas T. Bengtsson
ŻYCIE SUS

Dziewiętnastoletnia Sus jest już w zasadzie 
dorosła i sama radzi sobie w życiu, ale wiele 
osób nadal bierze ją za dziecko. Prawie 
jakby czas zatrzymał się dla niej i dla jej 
rodziny – zwłaszcza że brat leży w szpitalu 
z kawałkiem szrapnela przesuwającego się 
w mózgu, a ojciec przebywa w więzieniu za 
zamordowanie ich matki. 

Hala Alyan
DOMY Z SOLI

W przeddzień ślubu Alii matka wróży 
dziewczynie z fusów. Widzi, że ukochaną 
córkę, męża i jej dzieci czeka wiele 
niespokojnych chwil oraz tajemnicze 
podróże. Matka większość wizji postanawia 
zachować dla siebie. Wkrótce Alia wraz 
z dziećmi zmuszona jest do przeprowadzki 
do Kuwejtu, gdzie mimo trudności 
zaczynają układać sobie życie od nowa. 
W poszukiwaniu bezpieczeństwa dla siebie 
członkowie rodziny udadzą się do Bejrutu, 
Paryża, Bostonu i wielu innych miejsc. 

Izabela Bucka
ALE MNIE STRZEŻ OD 
WSZELKIEGO ZŁEGO

Przełom 1939 i 1940 roku. Do szpitala 
psychiatrycznego w małej miejscowości 
Płonna trafi ają dwie młode kobiety: 
cierpiąca na depresję poporodową Pola 
i zmagająca się ze schizofrenią Bronka. 
Odizolowane od swoich najbliższych 
i swoich domów, w rodzącej się między 
nimi przyjaźni próbują odnaleźć namiastkę 
spokoju, która może im pomóc przetrwać 
ten trudny czas. 

Sándor Márai
ŻAR

Ta niewielka powieść w swej zewnętrznej 
warstwie mówi o męskiej przyjaźni, 
zburzonej przez miłosny trójkąt, przede 
wszystkim jednak jest refl eksją nad 
potrzebą poznania prawdy, ale także 
nad niemożnością dotarcia do sedna 
minionych zdarzeń. Choć bohaterowie są 
już starzy, na przeszłość ciągle kładzie się 
cień niepewności – i to napięcie udziela się 
również czytelnikowi, który do końca nie 
otrzymuje prostych odpowiedzi. 

Sonja Yoerg
NASZE MIEJSCE

Suzanne wiedzie na pozór idealne życie, ma 
wielu przyjaciół, piękny dom, kochającego 
męża i dzieci. Ale pod płaszczykiem 
codziennych sukcesów kryją się 
niezadowolenie i wciąż narastające konfl ikty, 
które nieuchronnie prowadzą rodzinę 
Blakemore ku upadkowi. Wszystko zmienia 
się, gdy Suzanne natrafi a na wychudzoną 
i chorą nastolatkę,która pilnie potrzebuje 
jej pomocy. Kobieta jeszcze nie wie, jak to 
spotkanie odmieni jej los. 

Bogdan Bartnikowski
DZIECIŃSTWO W PASIAKACH

„Zacząłem więc spisywać wspomnienia 
moje, moich koleżanek i kolegów. 
Z nadzieją, że jak je napiszę, to one ode 
mnie odejdą. Niestety, tak się nie stało…”. 
Bogdan Bartnikowski miał 
12 lat, kiedy w nocy z 11 na 12 sierpnia 
1944 roku znalazł się z mamą na rampie 
KL Auschwitz-Birkenau. Jego opowieść 
to jedno z najbardziej poruszających 
świadectw dziecięcej wrażliwości wobec 
piekła obozowej rzeczywistości.  

Virginia C. Andrews
A JEŚLI CIERNIE

Cathy, w dzieciństwie więziona na 
strychu przez okrutną matkę i babkę, 
dziś razem z Christopherem tworzy 
ciepły, kochający dom dla swoich dzieci: 
przystojnego i utalentowanego Jory’ego, 
obdarzonego bujną wyobraźnią Barta 
i uroczej adoptowanej córeczki. Wszystko 
się zmienia, gdy do domu obok wprowadza 
się starsza kobieta w towarzystwie 
ekscentrycznego lokaja.

Robert Kilen
CZART

1944 rok. Sowieci wkraczają do majątku 
Zamoyskich w Kozłówce. Są tam świadkami 
makabrycznej śmierci polskich partyzantów. 
2019 rok. Terroryści opanowują zamek 
w Lublinie i biorą zakładników. Czego 
tam szukają i na czyje zlecenie? Polowanie 
na Czarta i gra służb specjalnych z Polski 
i Rosji. 
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FANTASTYKA

Andrzej Pilipiuk
PRZYJACIEL CZŁOWIEKA

Oto nadciąga czterech jeźdźców, a każdy ma 
swoją historię. Wojna zacznie swoją opowieść 
od niemożliwego. Zaraza szepnie Ci do ucha, 
jak pozostawiła po sobie tylko zgliszcza starego 
świata, na których wbrew wszystkiemu wyrasta 
coś nowego. Głód pokaże Ci swoje nieoczywiste 
oblicze. Śmierć przypomni Ci, że żywi nie 
powinni zbliżać się do świata zmarłych, bo za 
przekroczenie cienkiej granicy przyjdzie im 
słono zapłacić.

Agatha Magpie  
KORPORACJA BEZPIECZEŃSTWA 
CYWILNEGO

Na ujawniony przed trzema laty kontynent 
Shashali przybywa inspektor Russell Crossfi eld, 
by wspomóc oddział Shashalijskiej Kwatery 
Głównej Korporacji. Poznaje tu Ciela, młodego 
inspektora, który skrywa szokującą tajemnicę 
– to jedyny ocalały z zamachu członek rodziny 
królewskiej, od siedemnastu lat ukrywający się 
pod nazwiskiem Lankford.  

Ursula K. Le Guin
CAŁA ORSINA

Na „Całą Orsinię” składają się wszystkie 
teksty Ursuli K. Le Guin osadzone w Orsinii: 
powieść „Malafrena” (1979), trzy piosenki, zbiór 
opowiadań „Opowieści orsiniańskie” (1976) oraz 
dwa dodatkowe opowiadania.
Pomysł kraju zwanego Orsinią przyszedł 
Ursuli Le Guin do głowy w 1949 roku podczas 
studiów w Radcliff e. Kolejne teksty cyklu 
powstawały w późniejszych latach, publikowane 
były w różnych zbiorach opowiadań oraz 
w tygodniku „Th e New Yorker”. 

44,90 29 zł

44,90 
26 zł

44,90 
30 zł 44,90 30 zł

46,99 30 zł 59,99 30 zł

Michał Gołkowski

Zodiakalnie, 
patologiczny 
Wodnik z roku 
Stanu Wojennego. 

Wbrew pozorom 
samotnik, mizantrop 

i introwertyk. 
Z wykształcenia lingwista, 

z zamiłowania historyk wojskowości, 
z zawodu na co dzień tłumacz 
kabinowy ang-pol-ros. Obecnie stalker. 
Czarnobylem zafascynowany, odkąd 
tylko dowiedział się, po co brał wiosną 
’86 ten niedobry proszek w kapsułkach 
z opłatka. Swoje związki ze Wschodem 
i stosunek do słowiańskości określa 
jako typowy love-hate relationship. Od 
zawsze rozerwany pomiędzy Skansenem 
w Łowiczu a Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie, osiadł w końcu pod lasem 
niedaleko Sochaczewa. 

3 w cenie 

65 zł
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PORADNIKI

35,00 18 zł

36,00 20 zł

49,90 30 zł

34,99 14 zł

34,99 24 zł

34,90 18 zł

36,99 23 zł

34,99 20 zł

Adele Faber, Elaine Mazlish
JAK MÓWIĆ, ŻEBY DZIECI NAS 
SŁUCHAŁY. JAK SŁUCHAĆ, ŻEBY 
DZIECI DO NAS MÓWIŁY

Praktyczne ćwiczenia i wskazówki 
ułatwiające opanowanie sztuki 
komunikowania się z dziećmi – i… nie 
tylko z nimi – sprawiają, że książka jest 
przeznaczona dla każdego, kto chciałby 
lepiej rozumieć i mądrzej kochać dzieci oraz 
być przez dzieci kochanym i rozumianym.  

Paulina Młynarska
JESTEŚ WĘDRÓWKĄ

Boisz się zmian? Na myśl o samotnej 
podróży na drugi koniec świata dostajesz 
ataku paniki? W nowym miejscu czujesz 
się zagubiona? To najlepszy moment, żeby 
śmiało pójść własną drogą. Lepszego nie 
będzie! W kilkunastu historiach Paulina 
Młynarska opowiada o tym, jak sprzedała 
dom w Kościelisku, gromadzone przez lata 
graty i zaczęła podróżować po świecie.  

Andrew Fazekas
POD GWIAZDAMI. PRZEWODNIK PO 
NOCNYM NIEBIE

Chcesz obserwować kolejne zaćmienie, 
uchwycić latem rój meteorów, dostrzec 
Marsa wśród innych planet czy też odnaleźć 
odległą galaktykę? Ten przewodnik pomoże 
ci zobaczyć i zrozumieć wspaniałości 
nocnego nieba. Znajdziesz tu wskazówki, 
praktyczne informacje, fascynujące 
zdjęcia Układu Słonecznego, Drogi 
Mlecznej i odległych zakątków przestrzeni 
kosmicznej, a także grafi ki przedstawiające 
najbardziej znane gwiazdozbiory. 

Will McCallum
JAK ZERWAĆ Z PLASTIKIEM

Zmień świat na lepsze, rezygnując z plastiku 
krok po kroku. Każdego roku do oceanów 
trafi a niemal 13 milionów ton plastiku. 
Z tego powodu umiera milion ptaków 
morskich i 100 tysięcy żyjących w wodzie 
ssaków. Do 2050 roku w oceanach może 
znaleźć się więcej plastiku niż ryb. 

Christophe André
ŻYCIE WEWNĘTRZNE

40 lekcji prowadzących do poznania 
swojego wnętrza na nowo. Christophe 
André wyjaśnia, jak ważne jest życie 
wewnętrzne w świecie, w którym pozory 
i wygląd zewnętrzny stawiane są na 
pierwszym miejscu. Ciągłe spełnianie 
oczekiwań spływających z zewnątrz odrywa 
nas od istoty duszy. 

Gavin Francis
PRZEMIANY LUDZKIEGO CIAŁA

Żyć – to nieustannie się zmieniać. Gavin 
Francis, lekarz i pisarz, w swej nowej książce 
opisuje transformacje zachodzące przez 
całe ludzkie życie, sięgając po przykłady 
z własnej praktyki lekarskiej i historii 
medycyny, ale także sztuki, literatury, mitów 
i magii.  

Jo Boaler 
UMYSŁ BEZ GRANIC

Jo Boaler, profesor Uniwersytetu Stanforda 
i uznana pedagog matematyki, przez wiele 
lat badała wpływ ludzkich przekonań 
i uprzedzeń na edukację. W swojej 
rewolucyjnej książce przedstawia sześć zasad 
pozwalających odblokować nasz potencjał 
uczenia się.  

Tim Desmond
JAK POZOSTAĆ CZŁOWIEKIEM 
W TYM PIEP*ONYM ŚWIECIE. 

Jak możemy być bardziej uważni, kiedy 
świat jest tak pokręcony? Ta książka 
pokazuje, jak rozwinąć zdolności, które 
pomogą zachować człowieczeństwo 
– zwracać uwagę, wyrażać głęboką troskę 
i odczuwać więzi – nawet w beznadziejnych 
sytuacjach. 
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DLA DZIECI

59,90 35 zł

42,90 26 zł

34,99 15 zł

Pozostałe z serii:

29,99 18 zł 39,90 16 zł

49,90 20 zł

29,00 20 zł

29,90 15 zł

Julie Mercier 
MOJE PIERWSZE MEMO. 
ZWIERZĘTA

Zabawa i nauka o zwierzętach 
w jednym!
– ilustracje z nazwami zwierząt;
– zabawne zadania ze zwierzętami: 
memo, odszukiwanie, chowanie 
i zgadywanki;
– plansze z przesuwanymi okienkami. 

Barbara Castro Urio
KOTKI IDĄ SPAĆ

W tej książce jest pewien pusty 
dom. Pierwszy przychodzi do niego 
czerwony kot. A potem kotki, jeden 

po drugim, zapełniają wszystkie 
pokoje. Kiedy przybywa ostatni kotek, 
nadchodzi moment, by zasnąć. Światła 

gasną, oczy się zamykają… 

Astrid Desbordes 
MIŁOŚĆ

Poetycka, pełna ciepłego humoru 
opowieść o miłości macierzyńskiej, 
z uroczymi ilustracjami autorstwa Pauline 
Martin. 
Francuski bestseller przetłumaczony 
na 20 języków.
Pewnego dnia Archibald pyta: „Powiedz, 
mamo, czy będziesz mnie kochać całe 
życie?” „Hmm, no cóż, zdradzę ci pewien 
sekret…”, odpowiada mama i czule wylicza 
chwile spędzone razem, kiedy wszystko 
jest okazją do wyrażenia miłości. Każda 
rozkładówka przedstawia przeciwstawne 
sytuacje z codziennego życia rodziny 
i odkrywa prostą prawdę, że miłość 
mamy do dziecka jest bezwarunkowa. Ale 
największy sekret poznajemy na końcu. 

SZYBKIE BAŃKI

Gra dla dzieci 6+ 
i dorosłych
Gra na refl eks, 
spostrzegawczość, 
szybkie myślenie. 
Kompaktowa 
wersja jest idealna 
do zabrania 
ze sobą do 
pociągu, szkoły 
czy poczekalni 
w przychodni.

GOOOL! WIELKA 
PIŁKA NA MAŁEJ 
PLANSZY

Wiek: 6-106 lat
Gra „Goool!” to 
jedna z najlepszych 
futbolowych gier 
planszowych. Ma 
proste zasady, ponieważ jest pojedynkiem 
piątek piłkarskich, ale doskonale oddaje 
specyfi kę piłkarskiego meczu. 

Jean Kim
KSIĘŻYCOWY 

KRÓLIK

Każdej nocy 
Księżycowy Królik 
zamienia życzenia 
innych w gwiazdy. 

Ale czuje się 
coraz bardziej 

samotny. Chciałby 
mieć przyjaciół. Czy jego marzenie się spełni? 

„Księżycowy królik” to inspirowana koreańskim 
folklorem ciepła opowieść o przyjaźni 

i samotności, pracy i zabawie, świetle gwiazd 
i mroku nocy. 

Sergei Urban
THEDADLAB. 

DOMOWE 
LABORATORIUM

Th eDadLab ma dziś 
ponad 3 miliony fanów 

i status internetowej 
sensacji. Jego twórca, 

pełnoetatowy tato Sergei 
Urban, publikuje tam 

fi lmiki i zdjęcia, które prezentują proste i zabawne 
eksperymenty wykonywane z własnymi dziećmi 

w domu. Do ich przeprowadzenia wystarczają 
przedmioty i substancje, które każdy ma pod ręką.  

Chris Ferrie
UNIWERSYTET MALUCHA

Proste wyjaśnienia trudnych zagadnień 
dla przyszłego geniusza!

ej

WIEK 

3 +
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DLA MŁODZIEŻY

24,90 8 zł 49,90 32 zł39,90 16 zł

39,99 25 zł39,00 25 zł 39,90 30 zł

Timo Parvela 
PATE GRA W PIŁKĘ

Zwariowana, wciągająca, zabawna – druga część 
przygód Patego, jednego z ulubionych fi ńskich 
bohaterów literackich. Historia o piłce nożnej, 
szalonych marzeniach, szczęśliwych zbiegach 
okoliczności i o tym, że jak się ma przyjaciół, 
wszystko się musi udać. Inne z serii „Pate pisze 
bloga”.

Sophie Elkan
TWÓJ DZIEWCZYŃSKI PRZEWODNIK PO 
DORASTANIU

Martwisz się dorastaniem? Dojrzewanie 
nieustannie zaprząta ci myśli? Nie panikuj! 
Oto książka, która ci pomoże! Napawający 
optymizmem przewodnik – podniesie cię 
na duchu i oswoi przemiany. Jest więcej niż 
przystępny i bardzo możliwe, że zostanie twoją 
bliską przyjaciółką. 

Christelle Dabos
LUSTRZANNA T. 1 ZIMOWE ZARĘCZYNY

Ofelia skrywa za starym szalikiem i okularami 
krótkowidza nietypowe dary: potrafi  czytać 
przeszłość przedmiotów oraz przechodzić 
przez lustra. Spokojne życie, które wiedzie na 
rodzimej arce – Animie, zmienia się, gdy zostaje 
zaręczona z tajemniczym mężczyzną należącym 
do potężnego klanu Smoków – Th ornem.

J. K. Rowling
FANTASTYCZNE ZWIERZĘTA I JAK JE 
ZNALEŹĆ. ORYGINALNY SCENARIUSZ

Pobyt magizoologa Newta Skamandera 
w Nowym Jorku miał być tylko krótką przerwą 
w podróży. Jednak gdy ginie jego magiczna 
walizka i fantastyczne zwierzęta wydostają się na 
wolność, zaczynają się prawdziwe kłopoty. 

Frances Hardinge
CZARA CIENI

Dwunastoletnia Zgódka umie bronić się przed 
duchami, jednak wskutek pewnego zdarzenia, 
traci czujność i w jej ciele schronienie znajduje 
inna dusza. Duch jest silny, dziki i brutalny, ale 
może być jej jedyną ochroną, gdy dziewczynka 
zostaje wysłana pod opiekę bogatej rodziny 
swojego ojca. Kraj jest zagrożony wojną 
domową.

Louise O`Neill
POD TAFLĄ

Głęboko pod tafl ą zimnego, wzburzonego 
morza żyje Gaia, syrena, która marzy o świecie 
bez dworskich zasad i ojcowskich nakazów. 
Gdy buntuje się po raz pierwszy i wypływa 
na powierzchnię, spotyka chłopaka, który 
sprawia, że dziewczyna pragnie dołączyć do jego 
beztroskiego świata. 
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Marzec miesiącem pamięci Żołnierzy Wyklętych
1 marca 2020 – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Kim byli Żołnierze Wyklęci?

Żołnierze Wyklęci byli partyzanckim ruchem 
oporu skierowanym przeciwko sowietyzacji 
Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, 
istniejącym w latach 1944-1947.

Postawa Żołnierzy Wyklętych była pierwszym 
odruchem obronnym społeczeństwa polskiego 
przeciwko sowieckiej agresji i narzucanym 
władzom komunistycznym. Była to najliczniejsza 
antykomunistycznej konspiracja zbrojna w skali 
całej Europy. Liczebność wszystkich członków 
ugrupowania szacuje się na 120-180 tys. 

Skąd wzięła się nazwa Żołnierze Wyklęci?

Uczestników tego ruchu oporu nazywa się 
również „żołnierzami drugiej konspiracji” lub 
„żołnierzami niezłomnymi”. Sformułowanie 
„Żołnierze Wyklęci” powstało dopiero 
w 1993 roku – po raz pierwszy użyto go 
w tytule wystawy „Żołnierze Wyklęci 
– antykomunistyczne podziemie zbrojne 
po 1944 r”., zorganizowanej przez Ligę 
Republikańską na Uniwersytecie Warszawskim, 
której autorem był Leszek Żebrowski.

Co zawdzięczamy Żołnierzom Wyklętym?

Żołnierze Wyklęci dzięki swojej działalności 
przyczynili się do opóźnienia kolejnych 
etapów utrwalania systemu komunistycznego, 
pozostając dla wielu środowisk wzorem postawy 
obywatelskiej. Ginęli za ojczyznę. 

Przedstawiamy Państwu serię biografi czną 
Archiwum Żołnierzy Wyklętych, prezentującą 
sylwetki najsłynniejszych polskich bohaterów 
antykomunistycznego podziemia.
Warto mieć ją w swoim domu, by pamięć o tych 
odważnych ludziach nigdy nie wygasła.

CENA: 29 zł/szt.

Kup w pakiecie i zaoszczędź aż 133 zł!

29 zł x 8 szt. = 232 zł – nowa cena 99 zł/8 szt.
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Polska Księgarnia Narodowa
ul. Chmielna 10/12, 00-021 Warszawa

e-mail: biuro@polskaksiegarnianarodowa.pl
Zamówienia telefoniczne: 22 375 94 61, 691 158 532
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34 17 zł

39 zł

29 15 zł

44,90 zł

29 15 zł

29 zł

48 29 zł

49 zł
miękka 
okładka

10 kwietnia 2010 
Z okazji 10 rocznicy katastrofy lotniczej 
w Smoleńsku przedstawiamy top 5 najbardziej 
obiektywnych publikacji związanych 
z wyjaśnieniem przyczyny katastrofy, powstałych 
przez ostatnie 10 lat. 
Książki w odświeżonych, promocyjnych cenach!

ł

h 

29

BESTSELLER

Kup minimum 
2 bestsellery, 
a dostaniesz 
GRATIS książkę 
pt. „Za co 
Żydzi powinni 
przeprosić 
Polaków”!
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29 zł 9,90 zł

32 zł 24 zł

UWIERZ I ZAUFAJ!
1 maja 1917 r. – pierwsze objawienie fatimskie

Kup obie książki, a gratis 
dostaniesz książkę „Świat mego 
ducha i wizje przyszłości” Stefana 
Ossowieckiego – najsłynniejszego 
polskiego jasnowidza pierwszej 
połowy XX wieku!

GRATIS!

CZY ŚWIATEM RZĄDZĄ MASONI? 
Dowiedz się, kto steruje globalną gospodarką!

Kup obie książki, 
a zakładkę 
– miniaturę pasa 
kontuszowego 
dostaniesz gratis!
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Wielka Księga   
Ponadczasowe sentencje św. Jana Pawła II zebrane dla Ciebie, 

byś mógł czerpać z nich mądrość i wiedzę przez cale życie.

„W obliczu bezmiaru wszechświata człowiek 
wydaje się istotą niewiele znaczącą, ale właśnie 
ten kontrast uwypukla jego wielkość” 
 Jan Paweł II

Nie jest to książka, którą przeczytasz od deski 
do deski. Jej przeznaczeniem jest medytacja 
nad myślą lub tematem, których doświadczasz 
w danym momencie swojego życia. Zrozumienie 
samego siebie jest kluczem do szczęścia. Tak 
mówi Kościół, tak mówił Jan Paweł II.

Ten największy na świecie spis wypowiedzi 
papieża Polaka jest najpiękniejszym prezentem, 
jaki możesz podarować sobie lub swoim bliskim. 
Jest kierunkowskazem dla każdego człowieka.

Pomoże zrozumieć, otworzyć serce i głowę, 
kroczyć śmiało przez egzamin zwany życiem.

–  ta sama treść przekazu Jana Pawła II
–  oprawa pokryta 24-karatowym złotem, 

srebrem, kamieniami szlachetnymi
–  deski pokrywające księgę wykonane z koziej 

skóry
– ozdobna szkatuła
–  dedykacja od profesjonalnego kaligrafa
– certyfi kat oryginalności

Uwaga! Dostępna wersja 
PREMIUM dla ceniących 
również rzemiosło wykonania:

oczyć śmiało przez egzamin zwany życiem.oczyć śmiało przez egzamin zwanyy życycyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ieieieieeeeieiiiiiieeeeeeeeeem.
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 Jedności Narodu 

Cena 

399zł

Cena: 
4950 zł

zł

Cena 

zł

–  księga, po ponad 5-letniej pracy, wydana 
przez wydawnictwo zakonu paulinów 
Wejdźmy na Szczyt z Krakowa

–  1000 stron bogatego zdobnictwa 
w formacie A4

–  27 portretów Jana Pawła II, namalowanych 
przez nawróconego malarza Jerzego 
Rymara

– złocone brzegi
– elegancki futerał
–  oryginalny i ponadczasowy prezent 

np. dla nowożeńców

U i d E

soowy prezent 

zwoń: 2

Cen
4954

ń: 22 3333333333333333333333333333333333333333333777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777555555555555555555 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999994444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 6666666666666666666661, 691 158 532 

na: 
4950 zł

Zadzwoń: 691 158 532 
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Inteligentna technologia dla Ciebie

2 375 94 61, 6

199zł
Najnowszy model power banku Xiaomi 
o pojemności 20 000 mAh. Power bank 
Xiaomi bez trudności naładuje kilka razy 
smartfona przy wykorzystaniu jednego 
z łącz USB, które dodatkowo wspierają 
szybkie ładowanie Quick Charge 3.0. Co 
więcej, dzięki wyposażeniu go w złącze 
USB-C Power Delivery o mocy 45 W po-
wer bank Xiaomi może naładować także 
laptop!

Xiaomi Mi 
Bedside Lamp 2

Inteligentna lampka nocna Xiaomi 
Mi Bedside Lamp 2 pozwoli cieszyć 
się naturalnym światłem w dowol-
nym pomieszczeniu. Specjalnie za-
projektowana obudowa zapewnia 
wysoką powierzchnię świecenia, 
a łączność przez WiFi i Bluetooth 
pozwalają na wygodną obsługę 
lampy z poziomu smartfona lub 
poprzez Asystenta Głosowego.

269zł

1799zł

Xiaomi Mi 
Ionic Hair Dryer

Stylowa i nowoczesna suszarka 
do włosów Xiaomi Mi Ionic Hair 

Dryer. Dzięki zastosowaniu naj-
nowszych rozwiązań technologicz-

nych, suszenie włosów będzie jeszcze 
przyjemniejsze niż dotychczas! Wy-

posażona w 1800 W silnik suszarka do 
włosów Xiaomi pozwoli błyskawicznie 
osuszyć włosy.

Xiaomi Mi 
Power Bank 3 Pro 
20000 mAh

179zł

Hulajnoga 
elektryczna 
Xiaomi Mi 
Electric Scooter 
M365 (czarna)

p 2

nocna Xiaomi 
ozwoli cieszyć 
em w dowol-
pecjalnie za-

wa zapewnia
świecenia, 
i Bluetooth 
ą obsługę 
rtfona lub 

osowego.

Hulajno
elektryc
Xiaomi 
Electric
M365 (c
Hulajnoga elektryczna 
Xiaomi Mijia M365 zbu-
dowana jest z najwyższej 
jakości komponentów i po-
zwala na pokonanie trasy 
o długości do 30 km.
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Oczyszczacz powietrza Xiaomi 
Mi Air Purifi er 2 H to najnowsze 
urządzenie chińskiego produ-
centa, powstałe z myślą o popra-
wie jakości powietrza w domu. 
Dzięki świetnej stylistyce i nie-
wielkim wymiarom oczysz-
czacz powietrza Xiaomi świetnie 
sprawdzi się w każdym pomiesz-
czeniu! 299zł

Powerbank wspierający techno-
logię ładowania QuickCharge 3.0 
oraz VoltIQ. Pojemność ogniwa to 
10 400 mAh, pozwala to na nałado-
wanie do pełna telefonu około 3 razy. 
Dodatkowo uniwersalny port wej-
ściowo/wyjściowy USB-C pozwoli na 
ładowanie dwóch urządzeń jednocze-
śnie! Niewielkie wymiary oraz waga 
urządzenia sprawdzą się w każdych 
warunkach! W zestawie z powerban-
kiem jest pokrowiec, kabel USB-A 
– USB-C oraz kabel USB-C – USB-
-C. Dane techniczne: USB-C wejście/
wyjście: DC 5V/3 A (MAX), USB-A QC 
3.0: DC 5V-6,5V/3 A, 6,5V-9V/2 A, 
9V-12V/1,5 A (MAX).

Xiaomi Mi 
Air Purifi er 2H

499zł Xiaomi Mi 
True Wireless Earphones

Najnowsze słuchawki douszne Xiaomi Mi 
True Wireless Earphones (Mi AirDots Pro) 
wnoszą słuchanie muzyki na wyższy po-
ziom. Koniec z plątającym się kablem, ko-
niec z ograniczeniami z tym związanymi. 
Wbudowana pojemna bateria i możliwość 
sterowania gestami pozwolą na długie go-
dziny słuchania muzyki, bez konieczności 
wyciągania telefonu z kieszeni!

Powerbank Tronsmart Presto PBT12 
QC3.0 10400mAh (kolor biały)

179zł

ZADZWOŃ
22 375 94 60
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Zegarek szwajcarski 

Victorinox Fieldforce 

Chrono

Cena: 2050 zł

Zegarek szwajcarski 

Wenger City Classic 

srebrno-biała tarcza

Cena: 430 zł

Zegarek szwajcarski Wenger 

Roadster Black Night Chrono

Cena: 1260 zł

Zegarek szwajcarski 

Victorinox Fieldforce

Cena: 1420 zł

Dla niego:

Zegarek szwajcarski Wenger 

City Classic 

niebieska tarcza

Cena: 560 zł

Zadzwoń i zamów

22 375 94 60 
697 287 578

ORYGINALNE ZEGARKI 
SZWAJCARSKIE 

RENOMOWANYCH 
FIRM: VICTORINOX 

I WENGER. 
NIEZAWODNE 

I SOLIDNE. 

Zegarki sprowadzamy 
bezpośrednio ze Szwajcarii. 

Czas oczekiwania na realizację 
zamówienia 1-5 tygodni.
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Dla niej:

Zegarek szwajcarski Wenger 

Urban Donnissima 

czarna tarcza

Cena: 950 zł

Zegarek szwajcarski 

Victorinox Alliance XS

Cena: 1390 zł

Zegarek szwajcarski Wenger 

Urban Donnissima

Cena: 870 zł

Zegarek szwajcarski Victorinox 

Alliance XS – srebrno-złoty

Cena: 1830 zł

ORYGINALNE kultowe klapki Kubota!
Klapki Kubota na rzep. 
Idealne na basen, do 
domu i na prezent! 
Produkt wodoodporny 
i przyjazny dla wegan.

Dostępne rozmiary: 
35 (22,5 cm), 36 (23 cm), 
37 (23,5 cm), 38 (24 cm), 
39 (24,5 cm), 40 (25 cm), 
41 (25,5 cm), 42 (26 cm), 
43 (26,5 cm), 44 (27 cm), 
45 (28 cm), 46 (29 cm), 
47 (30 cm), 48 (30,5 cm), 
49 (31 cm), 50 (31,5 cm)

Dostępne kolory: granatowe, białe, czerwone, szare, 
pomarańczowe, morskie, różowe, czarne, burgundowe, zielone, 
fi oletowe, niebieskie

cena: 

27 zł
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Biżuteria 
srebrna

Kolczyki szafi rowe – kwiaty

Waga srebra: 3,9 g

Cena: 76,99 zł

Naszyjnik z cyrkoniami 

Waga srebra: 13,96 g

Białe cyrkonie

Cena: 195,30 zł

Duży wisior serce

Waga srebra: 8,8 g

Cena: 107,99 zł

Łańcuszek żyłka

Waga srebra: 2,9 g

Długość: 45 cm

Cena: 36,89 zł

Łańcuszek pancerka

Waga srebra: 2,4 g

Długość: 50 cm

Cena: 32,55 zł

Bransoletka ażurowa

Waga srebra: 2,8 g

Cena: 35 zł

Wisiorek łamane serce 

Waga srebra: 2,7 g

Cena: 36,89 zł

Bransoletka kokardki 

Waga srebra: 4,2 g

Długość: 19 cm

Cena: 83,55 zł

Bransoletka szafi rowa 

– kwiaty

Waga srebra: 12,5 g

Cena: 227,85 zł
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JAK DBAĆ O TWÓJ 
SCYZORYK?
Scyzoryk to narzędzie, które 
należy konserwować. Jeśli 
tego nie zrobimy, ostrza 
scyzoryka nie będą wysuwać 
się płynnie, a także może 
pojawić się rdza. Jak dbać 
o scyzoryk?

1.  Rozłóż wszystkie ostrza.
2.  Opłucz każde pod 

ciepłą wodą – nie wolno 
jednak myć scyzoryka 
w zmywarce.

3.  Kiedy wyschnie – na 
każdą ruchomą część nałóż 
kroplę smaru do noży 
i poruszaj każdym ostrzem.

4.  Po smarowaniu można 
naostrzyć noże. Ostrza 
w scyzoryku należy ostrzyć 
pod kątem 15-20 stopni.

Szwajcarskie noże ofi cerskie

380 zł

SWISS 
CHAMP
Scyzoryk średniej 
wielkości z 33 funkcjami

Hasło „szwajcarski nóż 
ofi cerski” większości 
kojarzy się z  tradycyj-
nym scyzorykiem armii 
szwajcarskiej. Scyzo-
ryk Swiss Champ sta-
nowi kontynuację 
legendy szwajcarskich 
noży ofi cerskich. Jest 
to uniwersalny scyzo-
ryk wyposażony w  aż 
33 funkcje, dla których 
znajdziesz niezliczone 
możliwości zastosowa-
nia. Gdziekolwiek nie 
trafi sz i cokolwiek się nie 
stanie –  scyzoryk Swiss 
Champ poradzi sobie 
z każdym zadaniem.

108 zł 161 zł 72 zł
HUNTSMAN
Uniwersalny scyzoryk średniej wielkości

Scyzoryk Huntsman dzięki wyposażeniu 
w nożyczki i piłę do drewna narzędzie ułatwi 
przedarcie się przez każdą przeszkodę. Gdy 
nadchodzi czas, by ruszyć w teren i zapuścić 
się poza utarte szlaki, Huntsman to sprzy-
mierzeniec każdego wędrowca.

CAMPER
Scyzoryk średniej wielkości z 13 funkcjami

Scyzoryk Camper to idealny wybór dla tych, 
którzy lubią spędzać czas na świeżym powie-
trzu, ten scyzoryk to obowiązkowy element 
podstawowego wyposażenia –  nie mniej 
ważny niż namiot, śpiwór i  przenośna ku-
chenka gazowa.

CLASSIC 
SCYZORYK 
DLA KAŻDEJ KOBIETY
Mały scyzoryk z nożyczkami

Scyzoryk Classic – ma tak solidną konstruk-
cję, że może towarzyszyć Ci przez długie lata. 
To jeden z tych niezbędników, które powinna 
nosić w torebce każda kobieta. Zawiera m.in. 
nożyczki, pilniczek, pęsetę.
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Unikatowa bransoletka

agat czarny 
12 mm 

agat różnokolorowy 
12 mm

agat szary 
12 mm

agat błękitny 
matowy. 12 mm

agat bursztynowy
ciosany. 10 mm

89 zł - 69 zł

79 zł - 59 zł 89 zł - 69 zł89 zł - 69 zł

89 zł - 69 zł

Czuj się i wyglądaj pięknie! Poznaj kolory jesieni 
w ręcznie robionej bransoletce – różańcu. Paciorki 
różańca przygotowywane są staranną, tradycyjną 
metodą w niewielkim zakładzie jubilerskim pod 
Warszawą, przez co każda bransoletka jest wyjątkowa 
i niepowtarzalna.
Łączenia bransoletki wykonane są z nieuczulającego 
i nieciemniejącego stopu metali.
Bazą bransoletki jest podwójna, solidna gumka 

jubilerska, umożliwiająca dopasowanie bransoletki do 
nadgarstka.
Od dziś możesz mieć różaniec zawsze przy sobie!
Różaniec pakujemy w pudełeczko z okienkiem oraz 
obwiązujemy kolorową wstążką – całość wygląda 
przepięknie i idealnie nadaje się na prezent dla Ciebie 
lub kogoś bliskiego.

Zadzwoń i zamów! tel.: 22 375 94 61

różaniec 

kryształ górski 
12 mm

89 zł - 69 zł

krzemień pasiasty, 
srebro pozłacane 
12 mm

chalcedon szary 
10 mm

139 zł

89 zł - 69 zł

agat pastelowy 
12 mm

89 zł - 69 zł
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agat pomarańczowy, matowy 
12 mm 

agat karminowy 
12 mm 89 zł - 69 zł

89 zł - 69 zł

bransoletka 
podwójna na zapięcie 
magnetyczne

skórzana bransoletka 
młodzieżowa

howlit bursztynowy 
10 mm

79 zł - 59 zł

79 zł - 59 zł

79 zł - 59 zł

agat fi oletowy, pozłacany 
12 mm 

139 zł - 109 zł

Jaspis jarzębina
12 mm 

89 zł - 69 zł

agat szary pękany 
12 mm 

89 zł - 69 zł
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agat czarny „lawa”
12 mm 

agat śliwkowy 
12 mm

agat purpurowy 
12 mm

jaspis piaskowy 
12 mm

jaspis popielaty 
12 mm

łańcuszek – różaniec ze stali 
szlachetnej. Długość całkowita 
50 cm, z możliwością regulacji.

89 zł - 69 zł

89 zł - 69 zł

89 zł - 69 zł

89 zł - 69 zł

89 zł - 69 zł

59 zł 

50 cm, z możliwością regulacji.

łańcuszek – różaniec ze stali 
szlachetnej. Długość całkowita 
50 cm, z możliwością regulacji.

agat perłowy 
12 mm 

59 zł 

89 zł - 69 zł

jaspis brązowy 
12 mm

89 zł - 69 zł

howlit turkusowy 
10 mm

79 zł - 59 zł
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jasna zieleń

cukierkowy róż

czysta biel

delikatna pistacja

grafi t

liliowy fi olet

niebiański błękit

pudrowy róż 

żywy granat 
głęboka czerń

1 Komunia Święta – najpiękniejsze 
wydarzenie w życiu Twojego dziecka.

zielony turkus

69 zł
Przedstawiamy Państwu piękną i praktyczną pamiątkę komunijną – różaniec w formie 
bransoletki na smukłą, dziecięcą rączkę – zarówno dla dziewczynki, jak i chłopca. 
Wybraliśmy dla Państwa bransoletki w przepięknych odcieniach przywodzących na myśl 
kolorowy i cukierkowy dziecięcy świat.
Każda bransoletka pakowana jest w ładne pudełeczko z okienkiem, z ukrytą w środku 
rozpiską tajemnic różańca.
Twoje dziecko będzie zachwycone tak oryginalnym różańcem!

czerwień (matowa lub błyszcząca)
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• długi klasyczny parasol (drewniana rękojeść),
•  posiada wbudowany automat służący do otwierania 

parasola,
•  posiada tasiemkę z rzepem umożliwiającą spięcie 

parasola, tak by zajmował jak najmniej miejsca,
•  czasza parasola składa się z 8 połączonych ze sobą 

elementów,
• z nadrukowanym motywem łowickim,
• praktyczny folk-dodatek dla każdej kobiety.

PRZYWITAJ WIOSNĘ 
W FOLKOWYM STYLU!
Du¿y ³owicki parasol typu laska:

65zł

Zegarek damski 
z ludowym wzorem
•  na sórzanym pasku
•   tył zegarka ze stali nierdzewnej
•  mechanizm kwarcowy, japoński
•  utwardzane szkło odporne na zarysowania

159zł

1 2 3

4

Damskie 
korale 
ludowe

potrójne, 
regulowane 

tasiemką

45zł
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potrójne, 
regulowane 
tasiemką. 

60złChusta ludowa 

z góralskim wzorem

120x120cm 
100% bawełna

Dzieciêce 
korale 
ludowe 

35zł

59,90zł

Lusterko kieszonkowe

wykonane z metalu, 
• zamykane na zatrzask 
•  wewnątrz znajdują się 

2 lusterka
wymiary: 7 cm szer. x 7,7 cm 
dł. x 0,9 cm wys. waga: 75 g

19zł
Spinki 

do mankietów

wykonane z metalu, pokryte 
niklem, nadruk wzoru wykonany na 
specjalnej folii, całość pokryta jest 
przeźroczystym polimerem, który 
nadaje efekt wypukłości;
zapakowane w czarne kartonowe 
pudełeczko, przymocowane do 
czarnej gąbeczki

1

1

5 6 7

432

2

3

4
5

6



46

United Express 
UNITED EXPRESS sp. z o.o. – FIRMA DYSTRYBUCYJNA tel. 22 375 94 60 4Zadzwoń: 22 375 94 61, 691 158 532 

Najlepszy wybór dla Twojego dziecka!

Szumisie wykonane są 
z atestowanych materiałów, 
bezpiecznych dla noworodków 
i przede wszystkim miłych 
w dotyku. Szumisie stworzone są 
do przytulania, głaskania i zabawy! 
Zabrać możesz go wszędzie – na 
spacer, weekendowy wypad 
czy dłuższe wakacje. Niech nasz 
miś szumiś będzie najlepszym 
przyjacielem Twojej pociechy. 

Dzięki szumom, które wydobywają 
się z ich serca, wyciszają maluszka 
i budują poczucie bezpieczeństwa, 
a co za tym idzie – spokojny sen.
Każdy Szumiś wydaje 5 rodzajów 
szumu: szum biały, różowy, szum 
bicia serca i wód płodowych, 
szum morskich fal oraz szum 
deszczu. Szumy serca misia 
możesz w bardzo prosty sposób 
obsługiwać na swoim smartfonie. 

MISIE SZUMISIE

199zł

BODY 
NIEMOWLĘCE 
100% bawełny 

dostępne 
rozmiary: 

68, 74, 80, 86

39,90zł

BODY 
MOWLĘCE 
% bawełny 
dostępne 

rozmiary: 
74, 80, 86

Jędruś Góral 

Jagna Góralka

Staś Łowiczak

Zosia 
Łowiczanka
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Ekologiczne, malowane farbami 
z atestem PZHiŻ dla zabawek 
od 12 m-ca życia. 
Mają gładkie krawędzie, co zapewnia 
dziecku całkowite bezpieczeństwo. 

50 elementów, kolorowe 45,00
70 elementów, naturalne 49,00
100 elementów, naturalne 69,00

Wykonane z pierwszej jakości drewna bukowego przez twórcę 
ludowego dadzą wiele radości podczas zabawy Twojej pociesze. 

Tradycyjne ludowe klocki drewniane 
to wyjątkowy pomysł na prezent 
dla twojego dziecka 

Gliniany 

ptaszek na wodę 

po napełnieniu wodą wydaje 

autentyczne dźwięki śpiewu ptaka. 

W zależności od ilości wody, dźwięk 

się zmienia. Ptaszek jest pomocny 

w logopedii – ćwiczy oddech dziecka. 

Wykorzystywany na zajęciach 

rytmiki i muzyki. 

25zł
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Wiek Minimum Norma Maksimum

1-12 m-cy 75/50 90-60 110/75

1-5 lat 70/85 95/65 110/79

6-13 lat 90/60 105/70 115/80

14-19 lat 105/73 117/77 120/81

20-24 lat 107/75 120/79 132/83

25-29 lat 109/76 121/80 133/84

30-34 lat 110/77 122/81 134/85

35-39 lat 111/78 123/82 135/86

40-44 lat 112/79 125/83 137/87

45-49 lat 115/80 127/84 139/88

50-54 lat 116/81 129/85 142/89

55-59 lat 118/82 131/86 144/90

60-64 lat 121/83 134/87 147/91

+ 65 lat 123/85 135/88 148/94

Tabela wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego

NOWOŚĆ – CIŚNIENIOMIERZ 
Z FUNKCJĄ MOWY!
Ciśnieniomierz OROMED M9 COMFORT
+ BATERIE + ETUI + ZASILACZ 

Cena: 
159 zł

25zł

– poprawia rysy twarzy
– intensywnie i długotrwale 
regeneruje
– poprawia elastyczność, 
kolor i nawilżenie skóry
– wygładza blizny 
i zmarszczki

Jak to działa?
Podczas nakłuwania, 
skóra jest stymulowana 
do regeneracji, dzięki czemu 
ostatecznie polepsza się jej 
kondycja, a produkcja kolagenu wzrasta.

Stosowanie:
W warunkach domowych, zaleca się używać urządzenia nie 
częściej niż jeden zabieg co 3 tygodnie (częstotliwość zabiegów 
należy dopasować do rodzaju skóry – zalecana konsultacja 
dermatologiczna). Dobierając kosmetyki do stosowania 
po nakłuciu skóry, należy brać pod uwagę indywidualne 
uwarunkowania (alergie, nietolerancja na różne składniki). 
Zaleca się wcześniejszą konsultację z dermatologiem w celu 
dobrania odpowiedniej substancji.

Ostrzeżenia:
Po użyciu urządzenia należy unikać zbyt intensywnej ekspozycji 
skóry na słońce przez około 1 tydzień (zaleca się stosowanie 
kremu z fi ltrem o wysokim faktorze, np. 50+). Przed i po 
każdym użyciu urządzenia, Derma Roller należy zdezynfekować 
i przechowywać w sterylnym miejscu.
1. Wysterylizować igły urządzenia
2. Użyć kremu odżywczego na skórę i rolować skórę 4-5 razy
3. Rolować skórę urządzeniem w więcej niż 3 kierunkach, np. 
góra dół + prawo-lewo + na skos i z powrotem

Derma Roller 
– domowa mezoterapia

•  Mówiący z funkcją muzyki relaksacyjnej jedyny 
taki na rynku! Funkcja głosowego podawania 
wyników

• Automatyczny, pomiar na ramieniu
•  Funkcja rozpoznawania arytmii serca (IHB)
•  Średnia z wyników 3 ostatnich pomiarów
• Produkt testowany klinicznie
•  Bardzo duży PODŚWIETLANY wyświetlacz LCD 

48 mm x 78 mm
• Dokładność: +/- 3 mmHg
•  Zakres pomiarowy ciśnienia: 0-280 mmHg
•  Zakres pomiarowy tętna: 40-199 uderzeń/minutę
• Trzykrotny pomiar ze średnią
•  Wskaźnik klasyfi kacji wyniku pomiaru ciśnienia 

wg. WHO
• Zapamiętuje 2 x 60 ostatnich wyników
• Funkcja muzyki relaksacyjnej
• Funkcja daty i godziny
• Zasilanie: 4 baterie AA 1,5 V, Zasilacz
•  Oszczędność baterii – funkcja wyłączania się po 

1 minucie
• Gwarancja: 24 miesiące
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Przedstawiany państwu profesjonalny aparat do masażu stóp. Właściwe 
wykorzystanie urządzenia może poprawić krążenie krwi w skórze stóp, co 
objawia się przyjemnym i trwałym wrażeniem ciepła (wzrostu temperatury 
skóry). Regularne wykonywanie hydromasażu może poprawić krążenie 
krwi nie tylko w stopach, ale pośrednio również w całych nogach. Punkty 
stymulacyjne działają niczym delikatne palce, które dotykają podeszew 
stóp i gwarantują wyjątkowo efektywny i pobudzający masaż. Można łatwo 
zmieniać intensywność masażu poprzez lekkie zwiększenie lub zmniejszenie 
nacisku stóp. Dysze powietrzne zapewniają stopom relaksacyjną kąpiel 
z bąbelkami.

• pobudza krążenie 
• przyczynia się do zmniejszenia stresu i napięcia 
•  posiada wypustki służące do stymulacji odpowiednich obszarów stóp 
• funkcja masażu bąbelkowego i wibracyjnego 
• funkcja utrzymywania temperatury wody  
• funkcja ogrzewania stóp za pomocą promieniowania podczerwonego 
• moc: 60 W 

• Gwarancja: 12 miesięcy

Jest nowoczesnym, w pełni automatycznym 
urządzeniem. Dzięki zastosowaniu technologii 
ultradźwiękowej TM „LOTOS” pracuje bezgłośnie 
rozprowadzając w całym pomieszczeniu przyjemną, 
orzeźwiającą mgiełkę. Dodana do urządzenia 
funkcja dyfuzora aromatów pozwala na wypełnienie 
pomieszczenia ulubionym zapachem. 
TM „LOTOS” jest wydajny i doskonale nadaje się do 
pomieszczeń o powierzchni ok 20 m2. 
Automatyczne zakończenie pracy po opróżnieniu 
zbiornika. Do 10 godzin nieprzerwanej pracy.

Dane techniczne:
• Zasilanie: 230 V, 50/60 Hz • Pobór mocy: 20 W • 
Wymiary urządzenia: 12 x 25 x 21 cm • Pojemność 
zbiornika na wodę: 2 l • Wydajność: 200 ml/h • Czas 
działania: do 10 godzin • Do pomieszczeń ok 20 m2 
• Zabezpieczenie przed porażeniem prądem: klasa II 
• Gwarancja 12 miesięcy

W ZESTAWIE OLEJEK ZAPACHOWY 
1. Kwiat lotosu, 2. Sosna, 3. Piżmo, 4. Bez, 
5. Cynamon i pomarańcza, 6. Jodła, 7. Cytryna 
i melisa

Hydromasażer do stóp 
TM-588 TECH-MED
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a II 119zł
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120zł

Nowoczesny i elegancki design sprawia, że pasuje do każdego wnętrza 
i komponuje się z każdym wystrojem. Wytwarzając jony ujemne oczyszcza 
powietrze z pleśni, kurzu i drobnoustrojów.

Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza 
z jonizatorem TM LOTOS
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CZY WIESZ, ILE WAŻY TWÓJ BOBAS? 
OSOBISTA WAGA W KAŻDYM DOMU
Waga, która została zaprojektowana z myślą o najmłodszych. Może być używana 
zarówno w warunkach domowych, jak i w jednostkach służby zdrowia.

WAGA TM-20BABY DLA NOWORODKÓW, 
NIEMOWLĄT I STARSZYCH DZIECI
Ergonomiczny kształt wagi zapewnia dziecku 
wygodę i bezpieczeństwo podczas ważenia. 
Waga TM-20BABY jest przeznaczona do 
pomiaru masy ciała oraz do kontrolowania 
ilości spożytego mleka po każdym posiłku. 
Funkcja tarowania pozwala na pomiar 
masy ciała dziecka leżącego na miękkiej, 
komfortowej powierzchni (pielucha, ręcznik 
itp.), albo w przypadku starszych dzieci, 
stojącego bezpośrednio na wadze. Duży 
podświetlany wyświetlacz umożliwia łatwe 
odczytywanie wyników. Waga wyłącza 
się automatycznie, jeśli nie jest używana. 
Stan wyczerpania baterii sygnalizowany 
jest pojawiającym się na wyświetlaczu 
wskaźnikiem.

SPECYFIKACJA: 
• zakres pomiarowy 60 g – 20 kg 
• dokładność: 10 g 
• wymiary: 55 x 33 x 4 cm 

• waga: 1,63 kg 
• wymiary wyświetlacza: 70 x 23 cm 
• Zasilanie: 4 baterie alkaliczne 1,5 V typu 
AA (niezałączone do wagi) • tarowanie 
• automatyczne wyłączanie po 60 sekundach 
• zmiana jednostek kg/lb • wskaźnik niskiego 
poziomu naładowanej baterii • podświetlany 
wyświetlacz

Okres gwarancji: 
24 miesiące

ży
twe 

na. 
y 

119zł

Zadzwoń: 697 287 578
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Koc przeciwreumatyczny 
TM-W100 jest niezastąpiony 
w przypadkach występowania 
bólów korzonkowych czy 
reumatycznych. Poprzez delikatne 
i równomierne ogrzewanie całego 
ciała poprawia krążenie krwi, 
co w konsekwencji poprawia 
samopoczucie i ogólną sprawność 
ruchową. Koc elektryczny TM-W100 
wyposażony jest w 5-stoponiowy 
regulator temperatury, który 
pozwala wybrać najlepszą 
temperaturę zamiast tradycyjnego 
ustawienia na wysoką i niską 
moc grzania. Posiada również 
możliwość ustawienia aż 
do 12 godzin grzania.

Elektryczny koc rozgrzewający przeznaczony jest 
do ogrzewania ciała w warunkach domowych. 

atne 
ego

ność
W100 
wy 

nego 

149zł

• przewód elektryczny o długości 2 metrów
• wymiary: 150 x 80 cm
• moc: 60 W
• gwarancja: 12 miesięcy

Koc elektryczny mata ogrzewająca TM-W100 TECH-MED

 Zamówienia przyjmujemy pon.-pt. 8:00-18:00. Przesyłki realizujemy kurierem Inpost – koszt 16 zł doliczany do każdego zamówienia. Dostawa w 2-3 dni. 

Polska flaga narodowa, 
biało-czerwona w każdym 
polskim domu 2 i 3 MAJA
Flaga Polski z tunelem na drzewce. Obszyta w celu 
zachowania trwałości. Do wywieszenia na zewnątrz bądź 
na patriotyczne manifestacje/pochody/uroczystości.

Zamówienia indywidualne: 22 375 94 61, 697 287 578, 
w godzinach pon.-czw. 8.00-18.00, pt. 8.00-17.00  
dystrybucja@unitedexpress.pl

wymiary: 
110x70cm

Cena 29 zł + koszty wysyłki

*Cena nie zawiera drzewca.

: 
m

*Cena n

Koszty przesyłki kurierskiej 48 h wynoszą 16 zł za pobra-
niem lub 13 zł przy płatności z góry. Niezależnie od liczby 
zamówionych fl ag obowiązuje jeden koszt przesyłki. 
Przedpłaty przyjmujemy na konto United Express 
PKO BP S.A 30 1020 1156 0000 7002 0125 7666. 
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•  najwyższa dokładność, wiarygodność, 
wygoda pomiaru

•  funkcja wykrywania arytmii 
z podświetlanym wyświetlaczem

• mankiet uniwersalny 22-42 cm
• pamięć 2x120 wyników pomiaru
•  funkcja wyciągania średniej 

z 3 ostatnich pomiarów

Wykonanie dokładnego pomiaru 
ciśnienia jest niezwykle proste 
– wymaga przyciśnięcia tylko 
jednego przycisku. Duży 
podświetlany wyświetlacz 
cyfrowy pokazuje czytelne wyniki.

• Gwarancja: 36 miesięcy

Mały rozmiar, doskonały w podróży czy na działkę, wysoka dokładność pomiaru.

Nowoczesny ciśnieniomierz 
elektroniczny TECH-MED 
TMA-500 PRO + zasilacz

dność, 

m

u

i.

eniomierz 
CH-MED 

silacz

99zł

Zadzwoń: 697 287 578

Kompleksowa ochrona przed wirusami i bakteriami w Twoim domu 
dzięki fi ltracji z fi ltrem HEPA i Węglowym (2w1)

Skuteczność wychwytywania cząstek o wielkości 0,3 mikrometra, 
1/800 grubości ludzkiego włosa. Wpływa pozytywnie na zdrowie. 
Wysoka wydajność zapewnia doskonałą jakość powietrza 
w pomieszczeniach. Oczyszczacz przeznaczony jest do powierzchnio 
nie przekraczającej 25 m2. Zatrzymuje do 99,9 proc. zanieczyszczeń 
powietrza w tym: alergeny, pyłki, kurz, VOC (lotne związki organiczne), 
pyły zawieszone 
(PM 2,5; PM10) oraz nieprzyjemne zapachy.

Oczyszcza powietrze z bakterii i wirusów. 
Produkt marki Oro-Med – renomowany, polski producent urządzeń 
medycznych.

Zadzwoń i zamów już dziś: 
22 375-94-60

Kom
dzię

Skut
1/800
Wys
w po
nie p
pow
pyły
(PM 

Oczy
Prod
med

Zadz
22 3

Ochroń swoją rodzinę przed 
grypą i koronawirusem!
Oczyszczacz powietrza 
z fi ltrem HEPA i węglowym

399zł
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Zastosowana technologia 
membranowa gwarantuje 
wysokie parametry inhalacji. 
Dzięki temu można w nim 
stosować większość dostępnych 
leków, które nadają się do 
tradycyjnych inhalatorów 
kompresorowo-tłokowych. Dzięki 
unikatowej budowie komory  na 
lek, nadaje się dla osób leżących.
Funkcja samoczyszczenia. 
W inhalatorze TM-NEB 
MICRO można stosować leki 
przeznaczone do inhalacji 
w inhalatorach membranowych. 
Praca urządzenia do 3 godzin 
przy ciągłym użyciu. 2 baterie 
alkaliczne AA wystarczą na 
6 dni przy stosowaniu trzy razy 
dziennie po 10 minut. Dołączony 
zasilacz pozwala na nieprzerwaną 
pracę urządzenia. Najdłuższy 
okres nebulizacji: 30 minut.

Nowoczesne, niewielkich rozmiarów urządzenie do 
pomiaru temperatury ciała i obiektów przy użyciu 
detekcji promieniowania podczerwonego najwyższej 
klasy.

• najwyższa dokładność, wiarygodność. 
•  funkcja pamięci z zachowaniem wartości 9 ostatnich 

wyników pomiaru
• 3 kolory podświetlenia ekranu 
•  niewielki rozmiar, przemyślana konstrukcja 

i wygodna obsługa 
• bardzo szybki pomiar ok. 1 sekundy 
•  dwa tryby pomiaru temperatury: skala Fahrenheita 

i Celsjusza, do wyboru. 
•  tryb automatycznego oszczędzania energii; termometr 

wyłącza się, jeśli nie jest używany. 

• Gwarancja: 24 miesięcy

Inhalator membranowy 
TM-NEB MICRO TECH-MED

Termometr elektroniczny bezdotykowy 
TMB-100 COLOR TECH-MED

79zł

Umożliwia pomiar temperatury ciała dorosłych 
i dzieci bez konieczności dotykania skóry.

Bardzo mały i cichy inhalator membranowy. Znakomicie sprawdza się jako 
urządzenie przenośne. Jest to najmniejszy inhalator na rynku polskim.

•  orzenośmy, rozmiar kieszonkowy. 
Ultralekki 98 gram (bez baterii)

• duża objętość leku (maks. ok. 8 ml)
•  niska szczątkowa objętość leku 

(min. 0,5 ml)
• wielkość cząstek MMAD – 3,50 μm

• Gwarancja: 36 miesięcy
• Wyrób medyczny

159zł

Zadzwoń: 22 375 94 60
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Polonia: edycja limitowana na 100-lecie odzyskania niepodległości! 
Siła tradycji, funkcjonalności i prostoty użytkowania w jednym.
Prosta maszyna do szycia jest niezbędna w każdym domu – wciąż 
trzeba a to zaszyć dziurę, a to skrócić fi ranki czy obszyć nogawki 
spodni. Maszyna pierwszej potrzeby, którą wyciągniesz z szafy, 
aby pomogła opanować małe domowe kryzysy.
– wymiary (cm): 36,5 x 27 x 16,5
– 22 ściegi, 
– czytelne pokrętło z przodu maszyny,
– wzory szycia wyrysowane na korpusie maszyny,
– automatyczny nawlekacz, 
– ściegi overlockowe,
– ściegi elastyczne, 

– nożyk ukryty w obudowie,
– dźwignia szycia wstecznego,
– możliwości wysokiego podniesienia stopki,
– możliwość szycia podwójną igłą.

Mocna maszyna elektroniczna wyposażona w 99 ściegów, 
automatyczne blokowanie końca ściegu, programowanie pozycji 
igły oraz szycie automatyczne. Zobacz jej piękno, poczuj jej moc!

– do różnych materiałów od jedwabiów po sztywny dżins,
– w pamięci zaprogramowane 99 ściegów, 
–  płynna regulacja każdego z parametrów szycia – w tym 

długości oraz szerokości ściegu,
– elektroniczny wyświetlacz,
–  regulator nożny, przycisk START/STOP – naciskamy START 

i szyjemy,
–  manualne ustawienie prędkości szycia dzięki jasno 

oznaczonemu suwakowi,
–  przycisk w pełni automatycznego blokowania, który pozwala 

maszynowo zapętlić początek i koniec ściegu,
– przycisk automatycznego podnoszenia igły, 
– funkcja automatycznego nawlekania nici na igłę maszyny,
– szeroki wachlarz ściegów ozdobnych, szlaczków i ornamentów,
– wysokiej klasy chwytacz typu rotacyjnego,

– oświetlenie LED nad polem pracy,
– automatyczne obszywanie dziurek na guziki,
– szycie wsteczne,
– dwuletnia gwarancja.

Maszyna do szycia 
Łucznik Polonia 2018

539 zł

+ książka 
o wartości 40 zł 
– Zadzwoń!

+ dwa tomy książki 
„Lalka”

Maszyna do szycia 
Łucznik Marilyn 2018 HD

1149 zł

–  Posiada pionowy wyrzut pary, 
dzięki czemu rozprasowywanie 
zagniecionych powierzchni będzie 
jeszcze łatwiejsze.

–  Ceramiczna stopa żelazka pokryta jest 
specjalną emalią zwiększającą poślizg 

Żelazko parowe 
Łucznik SLI-7000

74,90 zł

i zarazem komfort prasowania z jej 
użyciem.

–  Obrotowy termostat ułatwia 
odpowiedni dobór temperatury dla 
wszystkich rodzajów tkanin. Natomiast 
funkcja samooczyszczania pozwala na 
łatwe i przyjemne użytkowanie żelazka.

–  Żelazko parowe SLI-7000 posiada 
24-miesięczną gwarancję.
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Mała i lekka, ale z bogatym wnętrzem. Miniaturowa maszyna 
do szycia Everyday to idealne narzędzie do drobnych, 
okazjonalnych prac na prostych materiałach.

– wymiary (cm): 33 x 22,5x15,
–  stworzona z myślą o osobach początkujących, dzieciach 

oraz wszystkich tych, którzy poszukują miniaturowej 
maszyny,

– j est lekka i łatwa w przechowywaniu. Zachowuje jednak 
pełną podstawową funkcjonalność maszyny do szycia,

–  prostota obsługi oraz niewielkie rozmiary czynią ją 
przyjazną dla dzieci,

–  szycie bez regulatora nożnego, dzięki możliwości 
sterowania suwakiem na obudowie maszyny. Włącza on 
powolne lub nieco szybsze szycie automatyczne – czyli 
maszyna szyje sama,

–  daje również możliwość podłączenia miniaturowego 
pedalika i włączenia sterowania nożnego,

–  maszyna ta posiada wbudowane 16 programów szycia, 
które regulowane są pojedynczym pokrętłem,

– opcja szycia wstecznego oraz regulacja prędkości szycia,
–  szufl adka na akcesoria, obcinacz nici oraz wygodną rączkę 

do przenoszenia, co znacznie ułatwia transport maszyny,
–  posiada chwytacz rotacyjny, dotąd dostępny jedynie 

w maszynach wyższej klasy,
– posiada oświetlenie pola pracy w formie diody LED,
–  idealnie nadaje się do drobnych, okazjonalnych prac na 

prostych materiałach oraz rozwijania hobby,
–  maszyna dostarczana jest z kompletem wyposażenia 

dodatkowego, w którym znajdują się między innymi igły, 
ręczny nawlekacz oraz szpulki,

– maszyna Everyday posiada 24-miesięczną gwarancję. 

+ książka o wartości 30 zł 

Zadzwoń!

Mini maszyna do szycia 
Łucznik Everyday

369 zł

Mikser ręczny Łucznik
Mikser ręczny 
to praktyczne, 
poręczne urządzenie 
kuchenne, które 
pozwoli Ci wykonać 
dużo pracy w kuchni 
i niskim nakładem 
sił przygotować 
niesamowicie pyszne 
potrawy.

72,90 zł

Sokowirówka Łucznik
Sokowirówka 
Łucznik zapewni Ci 
niezawodne wsparcie 
w utrzymaniu 
zdrowej diety. To 
niepozorne, ale 
bardzo funkcjonalne 
urządzenie pozwoli 
przygotować pyszne 
soki ze świeżych 
owoców oraz warzyw 
każdego dnia.

193,90 zł

55,90 zł

Opiekacz do kanapek Łucznik

Ten kompaktowy i bardzo 
intuicyjny w obsłudze 
opiekacz do kanapek, 
z powodzeniem może być 
wykorzystywany również 
do przygotowywania 
fantazyjnych omletów czy 
zapiekanych jajek lub też 
tostów z jajkiem i innymi 
przepysznymi dodatkami.
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Kapcie damskie 
skórzane 

Rozmiar: 36-41

Kapcie męskie 
fi lcowe, grube 
rozmiar: 40-47 

Kapcie damskie 
skórzane
Rozmiar: 36-41

Kapcie damskie 
skórzane 
rozmiar: 36-41

Kapcie męskie 
skórzane
rozmiar: 40-46

Kapcie damskie 
skórzane
Rozmiar: 36-41

25 zł

30 zł

25 zł

25 zł

35 zł

20 zł

25 zł

Ranne pantofl e
Przepiękne, stylowe ranne pantofl e dla każdej 
damy ceniącej elegancję w każdej sytuacji.
Rozmiar: 36-41

1 2

4

8

7

6

5
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323,99 zł

Komplet garnków ze stali nierdzewnej 
Starke Pro Allegre 8 elementów

Komplet garnków ze stali nierdzewnej 
Tadar Ada 8 elementów 

Trwały i elegancki zestaw garnków 
stalowych z pokrywkami

Praktyczne i nowoczesne garnki 
stalowe z pokrywkami.

89,99zł

PRZEPIS NA DOMOWĄ SZYNKĘ
• 1,2 kg szynki wieprzowej,
• 20 g soli peklowej,
• trochę kolendry lub majeranku,
• szczyptę pieprzu,
• 2 ząbki czosnku,
• łyżeczka żelatyny

• Umyj mięso, odkrój tłuszcz, posiekaj 
na mniejsze kawałki. Wetrzyj w mięso 
sól peklową, następnie wklep przyprawy 

i pieprz. Marynuj mięso przez 12 godzin.
• Załaduj mięso do woreczków w szynko-
warze mocno dociskając je, aby nie było 
wewnątrz powietrza. Dociśnij specjalną 
sprężynką i zaciśnij przykrywkę.
• Wstaw szynkowar do garnka z wodą 
i gotuj około 2,20 godz. w temperaturze 
około 80 stopni.
• Wyjmij ostrożnie szynkę z szynkowara 
i pozostaw do ostygnięcia.

Szynkowar 2,5 kg
Zrób sobie sam szynkę, tak 
jak lubisz, bez konserwantów. 
Zdrowo i smacznie.

Pozwala na przygotowanie do 
2,5 kg wyrobu mięsnego jedno-
razowo. Z boku garnka znajduje 
się gniazdo z otworem umożli-
wiającym bezpośredni pomiar 
temperatury wsadu mięsnego. 
Służy do tego solidnie wyko-
nany termometr ze stali nie-
rdzewnej idealny do pieczenia 
różnego rodzaju mięs. Spe-
cjalna podziałka precyzyjnie 

wskazuje idealna temperaturę 
pieczenia drobiu, wieprzowiny, 
cielęciny, jagnięciny oraz wo-
łowiny. Zakres temperatur 0°C 
– +120°C.
Zestaw zawiera również wo-
reczki foliowe 17x32 cm, w opa-
kowaniu 10szt. Zastosowanie 
woreczków ułatwia wkładanie 
mięsa do pojemnika jak również 
wyjmowanie gotowego już wy-
robu mięsnego. Produkt w cało-
ści wykonany z PE, dopuszczony 
do kontaktu z żywnością. Gru-
bość folii 0,04 mm.

Wymiary szynkowaru:
Średnica produktu: 15,5 cm
Wysokość produktu: 20 cm 
Wymiary woreczków
Szerokość produktu: 17 cm
Wysokość produktu: 32 cm

130zł
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Granitowa powłoka non-
stick jest wzbogacona miałem 

granitowym, dzięki czemu uzyskuje 
większą twardość. Jest twardsza niż tefl on, ale 

przy tym zachowuje jego zalety: nie przypala, 
dobrze rozprowadza ciepło. Łączy zalety 
naczyń żeliwnych i tefl onowych. Ma wszelkie 

zalety tefl onu, ale jest bardziej odporna na 
uszkodzenia, przewyższa w tym nawet powłoki 
ceramiczne. Ten typ garnków i patelni pozwala 
również na smażenie przy użyciu minimalnej 
ilości tłuszczu, ponieważ naczynie rozgrzewa się 
podobnie do kamienia i oddaje ciepło całą swą 
powierzchnią.

Gustowna i tradycyjna kawiarka do zapa-
rzania kawy typu włoskiego. Doskonale 
sprawdzi się do parzenia zarówno moc-
nej małej kawki, jak i klasycznej kawy. Pro-
dukt został wykonany z wysokiej jakości 
grubego aluminium, które umożliwia rów-
nomierne i szybkie rozprowadzenie cie-
pła w naczyniu, co zapewni przygotowanie 
napoju w 5 minut. Kawiarka pokryta po-
włoką marmurkową. W dotyku przypo-
mina kamień. Przystosowana do kuchenek 
gazowych, elektrycznych, ceramicznych 
i indukcyjnych.Szklany zaparzacz do herbaty, ziół. 

Wykonanie ze s zkła żaroodpornego, 
całość pakowana w eleganckie 
pudełko. Stalowe sitko ułatwia 
zaparzanie naparu, tak aby wydobyć 
z niego jak najlepszy smak. Czarna 
herbata powinna być zalewana 
wodą o temperaturze około 95 °C, 
zielona i biała wymaga 75 °C. Wody 
na herbatę powinno używać się raz, 
ponieważ ponowne jej zagotowanie 
skutkuje gorszą jakością wykonanych 
na niej naparów. Herbata powinna 
być zaparzana od 3 do 5 minut, 
przy krótszym parzeniu wytwarza 
się więcej teiny, stąd napar będzie 
bardziej pobudzający. Czas zaparzania 
od 3 do 5 minut sprawia, że nasz 
gorący napój będzie miał działanie 
relaksacyjne. W tym czasie zaczyna 
uwalniać się tanina o właściwościach 
uspokajających.

PATELNIA GRANITOWA 
20cm Z POKRYWĄ

80 zł

65 zł

110 zł

 99 zł

ZAPARZACZ 1,5 L 
DO HERBATY

CZAJNIK 3L Z POWŁOKĄ 
MARMURKOWĄ

Wysokogatunkowa stal 
nierdzewna 18/8. 
Termiczne, 3-warstwowe 
dno łatwo przewodzące 
ciepło. 
Zagotowanie wody 
sygnalizowane gwizdkiem. 
Można używać na 
wszystkich rodzajach 
kuchni, także 
indukcyjnych.

KAFETIERKA / KAWIARKA 
CIŚNIENIOWA 600 ml 
(12 fi liżanek espresso)
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210 zł

CZAJNIK ELEKTRYCZNY 1,7 L
Korpus ze stali nierdzewnej. 
Ergonomiczna rączka. 
Okienko z miarką do odczytu 
poziomu wody. 
Kontrolka sygnalizująca 
zagotowanie wody. 
Obrotowa baza. 
Designerski wygląd! MASELNICZKA

Maselniczka stalowo-akrylowa. 
Stal nierdzewna, akryl. 
Można myć w zmywarce. 
Wymiary: 19 cm x 12 cm x 7 cm

35 zł

AKACJOWY 
MŁYNEK 
DO PIEPRZU 
+ SOLNICZKA
Zestaw na drewnianej podstawce 
– młynek do pieprzu + solniczka. 
Wykonane z drewna akacjowego 
charakteryzującego się dużą 
wytrzymałością i odpornością 
na uszkodzenia. Częściowo 
lakierowane na kolor czarny. 
Młynek wyposażony w ceramiczny 
mechanizm mielący. Posiada 
regulację grubości mielenia. Prosta, 
klasyczna forma sprawia, że zestaw 
może być eleganckim dopełnieniem 
wystroju kuchni, a także stanowić 
ciekawy element dekoracyjny 
zastawy stołowej.

Ostrza z wysokiej jakości 
stali nierdzewnej. 
Bardzo długa żywotność. 
Wyposażone w uchwyty ze 
stali nierdzewnej.
W komplecie 5 noży 
i drewniany blok.

ZESTAW NOŻY 
W BLOKU

150 zł

99 zł
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Zegar wyposażony jest w  dodatkowe, nie-
zwykle przydatne funkcje, takie jak alarm 
z  funkcją drzemki, termometr oraz datow-
nik, co rozszerza możliwości jego zastosowa-
nia. Może służyć zatem świetnie jako budzik 
poranny, zegar ogólny, kalendarz, minutnik 
kuchenny bądź termometr pokojowy. Go-
dzinę można ustawić w dwóch formatach do 
wyboru: 12-godzinnym (AM i PM) lub 24-go-
dzinnym. Przyciski do regulacji wszystkich 
ustawień, w  tym głośniki alarmu, umiesz-

czone zostały na tylnej obudowie, co wpływa 
na estetykę produktu.
Zegar zasilany jest bateriami typu AAA, 
które wkłada się z tyłu, tradycyjnie zdejmu-
jąc klapkę. Produkt znakomicie nadaje się na 
prezent dla wszystkich śpiochów oraz tych, 
którzy lubią mieć czas pod kontrolą!

1. WYBÓR GODZINY W DWÓCH 
FORMATACH – 12/24
2. MINUTY / DATA

3. GODZINA / MIESIĄC
4. ZATWIERDZENIE USTAWIEŃ / TRYB 
ZMIANY DATY / TRYB ZMIANY CZASU
5. CZUJNIK ZMIERZCHU 
6. WŁĄCZENIE BUDZIKA / WYŁĄCZENIE

Zegar cyfrowy

cena: 

40 zł

Oczyszczacz 
powietrza
do samochodu
Doskonale oczyszcza powietrze. Sprawia, że 
oddychasz powietrzem bez smogu i innych za-
nieczyszczeń. Idealny podczas podróży samo-
chodem. Można też korzystać w domu.

ZADZWOŃ!
22 375 94 60

Gigantyczny zestaw do malowania i rysowa-
nia to wspaniała rzecz na początek artystycz-
nej przygody dla hobbystów, jak również 
dla bardziej doświadczonych plastyków. 
Komplet jest funkcjonalny i składa się łącz-
nie ze 174 przydatnych części oraz praktycz-
nej walizki. Duża ilość elementów umożliwia 
praktyczne wykorzystanie i pozwoli realizo-
wać rozmaite, kreatywne pomysły. Dzięki 
ogromnego wyborowi 54 pasteli olejnych, 
34 kredek ołówkowych, 36 różnego rodzaju 
farb, 42 fl amastrów, 2  ołówków, 4  pędzli, 
temperówki oraz gumki z  łatwością stwo-
rzymy najbardziej wymyślne i  oryginalne 
prace. Przybory są wykonane z materiałów 
dobrej jakości oraz mają szeroką, atrakcyjną 
gamę kolorystyczną.

Zestaw do malowania 
174 szt. w walizce

Cena: 
255 zł

Cena: 165 zł
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Wydaj 
 

w PROSTYCH 
KROKACH  

Oferujemy nie tylko wydanie książki, ale także jej promocję. Współpracujemy z ogólnopolskimi dystrybutorami, sieciami księgarni, mamy media, 
które wesprą promocję Twojej książki. Pieniądze, które zainwestujesz  w wydanie własnej książki, mogą szybko do Ciebie wrócić. 

1 krok: wyślij tekst książki na adres redakcja@wpromieniach.pl;

2 krok: podpiszemy umowę na druk;

3 krok:  możemy podpisać umowę na promocję i dystrybucję Twojej książki.

Szczegóły na stronie: 
www.wpromieniach.pl
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*Dystrybutor United Express nie wykonuje usługi grawerowania. 

Piękna łyżeczka wykonana w całości z czystego srebra próby 
925, która będzie przypominała najbliższym i obdarowanemu 
dziecku o wyjątkowym dniu chrztu i narodzin. 

Łyżeczka została tak zaprojektowana, aby mogła zostać spersonalizowana 
i przygotowana na tę wyjątkową okoliczność. Na uchwycie łyżeczce znajduje 
się miejsce na grawer* np. z imieniem dziecka, datą chrztu czy datą urodzenia. 
Łyżeczka posiada też zegar, który pozwala na wygrawerowanie godziny narodzin 
dziecka. Łyżeczka wykonana została z najwyższej jakości srebra, 
która gwarantuje wyjątkowy blask i trwałość na wiele lat.

Łyżeczka o całkowitej długości ok. 10 cm i szerokości 1,7 cm.
Waga łyżeczki 9,3 g

Cena: 

99 zł

Piękna i wyjątkowa pamiątka 
chrztu, narodzin lub rocznicy 
urodzin dziecka. Gładki krzyżyk 
do łańcuszka/łańcucha wykonany 
w całości z wysokiej jakości srebra 
próby 925. 

Krzyż o całkowitej długości (wraz 
z przywieszką) ok. 6,6 cm i szerokości 
(w najszerszym punkcie) 3,2 cm. 
Wewnętrzne wymiary zawieszki: 
8 x5 mm. Waga krzyżyka: 10,3 g

ZAPOMNIANE PREZENTY 
NA CHRZEST

Cena: 

130 zł

Cena: 

149 zł

Piękna, ażurowa grzechotka 
wykonana w całości z czystego srebra 
próby 925, która będzie przypominała 
najbliższym i obdarowanemu dziecku 
o wyjątkowym dniu chrztu lub urodzin. 

Grzechotka została tak zaprojektowana, aby mogła zostać 
spersonalizowana i przygotowana na tę wyjątkową 
okoliczność. Na uchwycie grzechotki znajduje się miejsce 
na grawer* (13x7mm) np. z imieniem dziecka, datą chrztu czy 
datą urodzenia. Grzechotka posiada też zegar, który pozwala 
na wygrawerowanie godziny narodzin dziecka. Wykonana 
została z najwyższej jakości srebra, która gwarantuje 
wyjątkowy blask i trwałość na wiele lat.

Grzechotka o całkowitej długości ok. 8 cm
Trzonek grzechotki o grubości od 1,5 do 2,5 mm
Główka grzechotki o średnicy ok. 28 mm, Waga: 14,9 g
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Skuteczność wychwytywania 
cząstek o wielkości 0,3 mikrometra, 
1/800 grubości ludzkiego włosa! 
Wielopoziomowa Filtracja powietrza, 
dzięki zastosowaniu aż 4 rodzajów fi ltrów 
+ lampa UV.

– Posiada funkcje nawilżania (fi ltr 
wodny). Który dodatkowo zatrzymuje, 
fi ltruje a zarazem nawilża oczyszczone 
powietrze. Odpowiedni poziom 
wilgotności powietrza, pozwala na 
zminimalizowanie wysuszenia skóry 
oraz oczu. Pozwala również na łatwiejsze 
oddychanie osobom szczególnie 
wrażliwym na suchość w gardle. 
Nasze urządzenia nawilża powietrza, 
zapewniając optymalny poziom 
wilgotności. Pojedyncze napełnienie 
zbiornika wystarcza na ok. 8 godzin 
pracy, w zależności od wilgotności 
pomieszczenia.
– Urządzenie posiada miernik jakości 
powietrza, dzięki czemu automatycznie 
dostosowuje tryb pracy do panujących 
w pomieszczeniu warunków.

Kolor błękitny – powietrze dobrej jakości
Kolor niebieski – powietrze średnio 
zanieczyszczone

Kolor purpurowy – powietrze mocno 
zanieczyszczone
Kolor czerwony – powietrze bardzo 
mocno zanieczyszczone

– Jonizator uwalnia elektrony do 
przepływającego powietrza które łączą 
się z cząsteczkami tworząc aniony, 
które następnie przywierają do kurzu, 
zanieczyszczeń, dymu papierosowego 
i alergenów formując większe cząstki 
wyłapywane na końcu przez dodatnio 
naładowany fi ltr. Jonizacja powietrza 
w celu eliminacji nieprzyjemnych 
aromatów, bakterii, wirusów, zarodników 
pleśni i grzybów, alergenów.

– Praca urządzeń fi ltrujących 
wspomagana jest przez lampę UV, która 
posiada właściwości antybakteryjne 
i skutecznie rozkłada elementy organiczne 
oraz substancje toksyczne.

– Filtr HEPA – wysokosprawny fi ltr 
powietrza służący do dezynfekcji. 
Wykonany ze szkła spiekanego, zapewnia 
fi ltrację powietrza przez pory wielkości 
0,3 μm. Zatrzymuje co najmniej 
99,97 proc. zanieczyszczeń większych 
niż 0,3 μm, a także: komórki grzybów, 

ów 

ra

czne

Oczyszczacz powietrza ORO-AIR PURIFIER COMBI XL 
z wielopoziomową fi ltracją z fi ltrem HEPA – zabija większość wirusów i bakterii

1968 zł

pierwotniaków i bakterii oraz większość 
wirusów.
– Wybór mocy oczyszczania: 4 prędkości 
nawiewu

Zadzwoń 22 375 94 61



PERFUMERINO
perfumy na telefon

tel.: 22. 375 94 60
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