
Manufaktura Piękna, 

MIASTO

Dla miłośników kąpielowych 
rytuałów, wanny i domowego spa! 

Najprzyjemniejsze 24 grudniowe wieczory 
zanim na niebie pojawi się pierwsza 

gwiazdka! 

Pachnące kule, tabletki, musujące 
proszki zmieniające wodę w kąpiel 
pełną piany! Różne kształty, kolory, 

zaskakujące zapachy, które potrafią 
uzależnić! Być może to jedna 

z najprzyjemniejszych form odliczania, 
na jaką można trafić, a na pewno taka, 
na którą będziesz niecierpliwie czekać 

każdego dnia! 

Gwiazdkowe rytuały

Podaruj sobie i bliskim kalendarz 
adwentowy, by w grudniu przez 
24 dni cieszyć się magicznymi 
niespodziankami!

Do świąt 
coraz bliżej!

Sence Collection,

BARBER

Co w środku?

Co w środku?

dla kogo?

dla kogo?

Dla wszystkich mężczyzn, którzy nie tylko 
dbają o brodę, ale też po prostu o siebie. 

Bez określonej grupy wiekowej, bo dbanie 
o siebie nie zależy od nr PESEL.

Najbardziej męski  

kalendarz, jaki istnieje! 

24 dni męskiej pielęgnacji – od 
stóp do głów, przez brodę i włosy! 

Niezbędne miniaturki kosmetyków 
o pojemności 30–50 ml   

w standardowym wydaniu, jak żel 
do mycia twarzy lub pod prysznic, 

oraz te bardziej zaskakujące 
w formie mgiełki do ciała czy 

balsamu do ust. Nie brakuje też 
męskich gadżetów, ale jest tylko 

jeden sposób, aby się przekonać :)

89,99

5999
1 szt. = 59,99 zł

99,99

7999
1 szt. = 79,99 zł

16.11–30.11.2021



Sposób na  

24 odprężające wieczory

kalendarze

Co w środku?

dla kogo?

Manufaktura Piękna, 

JEDNOROŻEC

Dla wielbicieli jednorożców, kąpieli 
w wannie, kolorowej wody, domowego 

SPA i łazienkowego szaleństwa. 

Same zaskakujące rzeczy! Tabletki barwiące 
wodę, kule do kąpieli, kapsułki wytwarzające 

mnóstwo piany, tabletki do kąpieli dłoni i stóp, 
różne formy, kształty i fantastyczne zapachy! 
Codzienne,  małe niespodzianki pomagające 

w odliczaniu do świąt i odprężaniu się 
podczas przygotowań. 

Manufaktura 

Piękna, 

CHOINKA

Dla miłośników gorących, 
pachnących kąpieli, długich 

zimowych wieczorów 
i odprężających chwil 

w łazience! Można się nimi 
dzielić, ale nie trzeba – są 

tak kolorowe, pachnące 
i zachwycające, że trzeba 
samemu podjąć decyzję.

24 aromatyczne kule 
do kąpieli o wspaniałych 
zapachach, z dodatkiem 

olejków – awokado i z pestek 
winogron. Odpowiedzialne są 

nie tylko za nastrój świąteczny,  
ale też ten w łazience, kiedy 

można się odprężyć. 

99,99

7999
1 szt. = 79,99 zł

89,99

5999
1 szt. = 59,99 zł

24 kolorowe sposoby  

na odprężające odliczanie

Co w środku?

dla kogo?

Promocja trwa 16.11-30.11.2021 lub do wyczerpania zapasów



adwentowe

Avanti,
BLOOM NAILS 79,99

6499
1 szt. = 64,99 zł

Avanti Invisibobble,

AKCESORIA DO WŁOSÓW

Co w środku?

Co w środku?

dla kogo?

dla kogo?
Dla wszystkich miłośniczek ozdób 

do włosów, gumek, spinek, fantazyjnych 
upięć i spektakularnych koczków. 

Gumki sprężynki do wszystkich rodzajów 
włosów, popularne scrunchie, fantazyjne 

spinki i ozdoby. 24 akcesoria, które pomogą 
wyczarować wspaniałe fryzury i dodatkowo 

zadbają o włosy. Każdy dzień i odkryte 
okienko może oznaczać inne upięcie! 

Dla dziewczyn w każdym 
wieku, wystarczy, że lubią 

tworzyć coś ładnego 
na paznokciach albo chcą 

odkryć coś nowego! 

Efektowne pyłki, brokat, naklejki do zdobienia 
paznokci i tworzenia wzorków, o jakich jeszcze Ci 
się nie śniło! Dodatkowo polerki, pilniczki i waciki, 

które ułatwią wykonanie manicure  
– niezależnie od tego, na co się zdecydujesz. 

Włosowe szaleństwo! 

89,99

6999
1 szt. = 69,99 zł

świąteczny manicure

Promocja trwa 16.11-30.11.2021 lub do wyczerpania zapasów



dla kogo?kalendarze

Dla miłośników 
klasycznej, gorącej, dobrej 

herbaty i wszystkich, 
którzy chcą umilić sobie 

odliczanie dni do pierwszej 
gwiazdki. 

24 aromatyczne herbaty ukryte między 
ozdobami na planszy, która po rozłożeniu 
staje się choinką! Dodatkowy świąteczny 
element i numerki rozmieszczone w taki 

sposób, aby codziennie było trzeba szukać 
nowej niespodzianki. Warto, bo w nagrodę 

można delektować się złocistym, 
luksusowym naparem z niezwykłą 

przyjemnością.

Co w środku?

dla kogo?

Co w środku?

dla kogo?
Dla wszystkich 

fanów dinozaurów, 
gier i dobrej 

zabawy! 

24 dinozaury oraz specjalne karty, które 
wprowadzają w fascynujący, prehistoryczny 

świat. Dodatkowo, elementy opakowania 
pozwalają stworzyć scenerię, w której kiedyś 

żyły dinozaury. Możesz poznać je jeszcze 
bliżej, skanując specjalny kod ukryty w środku, 

przenosząc się tym samym  
do wirtualnej rzeczywistości!  

Czy może być coś bardziej fascynującego? 

89,99

7199
1 szt. = 71,99 zł

Collecta,

prehistoric world

Herbaciana tradycja 

na święta

Podróż w czasie,  

w towarzystwie dinozaurów

Sir William’s Tea
59,99

4999
100 g = 16,66 zł

Promocja trwa 16.11-30.11.2021 lub do wyczerpania zapasów



adwentowe

Super Fudgio

ORGANIC & VEGAN

Dla wszystkich, bez wyjątków!  
Chyba każdy, bez względu na wiek lubi krówki! 

Należy tylko pamiętać, że jedno okienko 
przypada na dzień… 

Raj dla podniebienia! 24 ekologiczne, wegańskie 
krówki w różnych smakach – bananowym, toffi, 
kakaowym, kokosowym i truskawkowym. Same 
pyszności! Nigdy nie wiadomo, na jaką się trafi, 

ale podobno życie jest jak pudełko… krówek! 

39,99

2999
1 szt. = 29,99 zł

Dla najmłodszych, miłośników 
Psiego Patrolu, rysunków, kolorowanek 

i dobrej zabawy!

Wszystko, co niezbędne do malowania, 
szkicowania i kreatywnego spędzania czasu. 

Kolorowe kredki, zakreślacze, mazaki, linijka, 
ołówki, długopisy – 24 przybory, za pomocą 

których może powstać niejeden zimowy pejzaż 
albo list do św. Mikołaja. Karty z naklejkami 

i ulubionymi postaciami z bajki dodatkowo 
uprzyjemnią czekanie na pierwszą  

gwiazdkę i zajmą nawet najbardziej 
niecierpliwe maluchy. 

Co w środku?

dla kogo?

Co w środku?

dla kogo?

29,99

1999
1 szt. = 19,99 zł

sambro
psi patrol

Bajkowe odliczanie 

dla najmłodszych

Słodkie odliczanie 

w wersji vege

Promocja trwa 16.11-30.11.2021 lub do wyczerpania zapasów



64,99

4999
1 szt. = 49,99 zł

49,99

3999
1 szt. = 39,99 zł

13,99

999
1 szt. = 9,99 zł

34,99

2799
1 szt. = 27,99 zł

Skusisz się 

na odrobinę 

magii podczas 

kąpieli? 

Chwila 
relaksu do 

podarowania! 

Bubble T, 
zestaw musujących 
donutów do kąpieli, 
6x150 g 

BubbleT Sweetea, 
lizaki musujące 
do kąpieli,
3x150 g, 1 szt.

Pusheen,
 zestaw 

3 kuli do kąpieli, 
3x20 g 

Pusheen, 
zestaw maseczka 
w płachcie + opaska 

Promocja trwa 16.11-30.11.2021 lub do wyczerpania zapasów



22,99

1599
1 szt. = 15,99 zł

19,99

1499
1 szt. = 14,99 zł

28,99

1999
1 szt. = 19,99 zł

22,99

1599
1 szt. = 15,99 zł

Domowe SPA 

o zapachu 

pralinki  

Przyjemność 

kosteczka  

po kosteczce 

Relaks  
na maksa  

Kwiatowa 

kąpiel dla 

romantyczki 

Tso Moriri, kula do kąpieli 
śliwka w czekoladzie, 
180 g, 1 szt.

Fluff,
Czekolada do kąpieli, 
Orange&Cinnamon, 
1 szt.

Zestaw kul do 
kąpieli, 6x50 g, 
1 szt.

Kula do kąpieli, Magnolia 
z płatkami piwonii, 
1 szt.

Promocja trwa 16.11-30.11.2021 lub do wyczerpania zapasów



Dom pełen  

świątecznej  

atmosfery!

Eloy 
Christmas, 
dekoracja 

krasnoludek, 
1 szt.

Eloy Christmas, 
czapka zimowa 

z pomponem, 
renifer, 1 szt.

Eloy Christmas, 
pozytywka karuzela  
z melodyjką, 
1 szt.

Eloy Christmas, 
dekoracja drewniana  
ciuchcia, 1 szt.

Eloy 
Christmas, 
dekoracja  

krasnoludek, 
czerwony,  

1 szt.

Eloy Christmas, 
skarpeta renifer, 
1 szt.

14,99

1199
1 szt. = 11,99 zł

24,99

1999
1 szt. = 19,99 zł

9,99

799
1 szt. = 7,99 zł

19,99

1499
1 szt. = 14,99 zł

49,99

3999
1 szt. = 39,99 zł

19,99

1499
1 szt. = 14,99 zł
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Eloy Christmas, 
kubek ciastek, 

poj. 320 ml, 1 szt.

Eloy Christmas, 
dekoracja krasnoludek, 

na teleskopowych 
nogach 70-95 cm, 1 szt.

Eloy Christmas, 
koc, 150x200 cm, 
renifery, 1 szt.

Eloy Christmas, 
termofor 
sarenka, 1 szt.

Eloy Christmas, 
figurka drewniana, 
sanki z mikołajem, 
1 szt.

12,99

999
1 szt. = 9,99 zł

44,99

3499
1 szt. = 34,99 zł

34,99

2499
1 szt. = 24,99 zł

69,99

4999
1 szt. = 49,99 zł

79,99

5999
1 szt. = 59,99 zł

Promocja trwa 16.11-30.11.2021 lub do wyczerpania zapasów



Legalne Ziółka, 
Zestaw upominkowy z herbatą, 
świecą i miodem, 1 szt.

Crazy Hair, 
zestaw peeling, 

szczotka, wcierka, 
1 szt.

Spraw przyjemność 

bliskiej Ci osobie!

i wypełnij każdy jej 

wieczór ciepłą atmosferą!

Nie pozwól, aby spadł 

jej włos z głowy...

99,99

6999
1 szt. = 69,99 zł

39,99

2949
1 szt. = 29,49 zł

Promocja trwa 16.11-30.11.2021 lub do wyczerpania zapasów



119,99

6999
100 ml = 69,99 zł

Dynamiczny
  i klasyczny!

Police, To Be Tattooart, 
zestaw zawiera: 
perfumowany balsam 
do ciała, 100 ml,
wodę perfumowaną, 40 ml

119,99

7499
1 szt. = 74,99 zł

Na wyjątkowe

  wyjścia

 i na co dzień!

99,99

6999
1 szt. = 69,99 zł

99,99

6999
1 szt. = 69,99 zł

Dla słodkich 

buntowniczek

 Dla indywidualistki!Police, To Be Sweet Girl, 
zestaw zawiera: 
perfumowany balsam do ciała, 100 ml, 
wodę perfumowaną, 40 ml

Jaguar, 
zestaw zawiera: 
wodę toaletową, 100 ml, 
żel do mycia ciała, 200 ml

Guess Seductive, zestaw zawiera: wodę toaletową Guess Seductive, 15 ml, 
wodę toaletową Guess Seductive Noir, 15 ml

Szukasz prezentu na Święta? 
Nic nie jest tak bliskie skórze jak zapach! 
Czy wiesz komu go podarujesz?

Promocja trwa 16.11-30.11.2021 lub do wyczerpania zapasów



JAK JESIEŃ TO... 
ROZGRZEWAJĄCA 
KĄPIEL! 

Czas Relaksu, kryształki do kąpieli 
z olejem migdałowym, 80g.

Czas Snu, sól do kąpieli 
z olejkiem lawendowym, 80g.

3,49

259
100 g = 3,24 zł

3,49

259
100 g = 3,24 zł

Promocja trwa 16.11-30.11.2021 lub do wyczerpania zapasów



BullDog, 
Original, 

olejek do 
pielęgnacji brody, 

30 ml

29,99

1999
100 ml = 66,63 zł

Cleanic, Super 
Comfort, chusteczki 
do higieny intymnej 

z ekstraktem 
z rumianku, 

10 szt.

5,99

449
1 szt. = 0,45 zł

Palmolive, 
Aroma Sensations, 
Feel The Massage, 

żel pod prysznic,
 500 ml

12,99

799
100 ml = 1,60 zł

Philips OneBlade, 
QP2520/20, 

maszynka 
z 3 dodatkowymi 

nasadkami, 
1 szt.

139,99

9499
1 szt. = 94,99 zł

Le Petit Marseillais, 
biała brzoskwinia 

BIO i nektarynka 
BIO, delikatny 

żel pod prysznic, 
400 ml

12,49

699
100 ml = 1,75 zł

Dove, Men+Care, 
Clean Comfort, 

żel pod prysznic 
dla mężczyzn, 

400 ml

13,99

899
100 ml = 2,25 zł

Nivea, Men, 
Black&White Invisible, 
antyperspirant 
w sprayu dla mężczyzn, 
250 ml

Fa, Cream&Oil 
Macadamia, 

żel pod prysznic 
o zapachu kwiatu 

moringi, 
400 ml

9,99

549
100 ml = 1,37 zł

Hagi Cosmetics, 
puder do kąpieli 

z kozim 
mlekiem, 

400 g

46,99

2899
100 g = 7,25 zł

Isana,  
Perfect Shape, 

maszynka do 
depilacji,  
4 ostrza,  

1 szt.

29,99

2399
1 szt. = 23,99 zł

Wars Sensitive, 
antyperspirant 

w sprayu dla 
mężczyzn, 

150 ml

10,99

749
100 ml = 4,99 zł

Farmona, 
Tutti Frutti, 

Gruszka&Żurawina, 
nawilżający 

cukrowy peeling 
do ciała, 

300 g

17,99

1199
100 g = 4,00 zł

14,99

999
100 ml = 4,00 zł

Kojie San, 
mydło rozjaśniające 

przebarwienia, 
135 g

15,99

1099
100 g = 8,14 zł

Wilkinson
 Sword Intuition, 

wkłady 
do maszynki, 

3 szt.

49,99

3199
1 szt. = 10,66 zł

-33%

Promocja trwa 16.11-30.11.2021 lub do wyczerpania zapasów



Colgate, 
Slim Soft Active, 

szczoteczki 
do zębów, 

3 szt.

25,99

1899
1 szt. = 6,33 zł

8,99

619
100 ml = 3,10 zł

Joanna, 
Ultra Color, szampon 
do włosów blond, 
rozjaśnianych i siwych, 
200 ml

Dettol, 
Nawilżenie, 

antybakteryjne 
mydło w płynie, 

zapas, 500 ml

8,99

629
100 ml = 1,26 zł

Babuszka, Agafia, 
maska do włosów 

osłabionych, 
zniszczonych ze 
skłonnością do 

puszenia się, 
300 ml

14,99

979
100 ml = 3,26 zł

Fa, 
Pink Passion, 

dezodorant w sprayu 
48h o zapachu 

różanym,
150 ml

7,99

499
100 ml = 3,33 zł

AA, Bio, 
odświeżający 

dezodorant 
w sztyfcie, garden, 

25 g

16,99

1149
100 ml = 45,96 zł

Nivea, Black&White 
Invisible, Clear, 
antyperspirant 

w sprayu dla 
kobiet, 250 ml

15,99

1099
100 ml = 4,40 zł

Sensodyne, 
Extra Whitening, 
pasta do zębów, 

100 ml

13,99

999
100 ml = 9,99 zł

Trust My Sister, 
emolientowa 

maska do 
włosów wysoko-

porowatych, 
150 g

32,99

2199
100 ml = 14,66 zł

Himalaya, 
Stain-Away, 

pasta do zębów, 
75 ml

11,29

749
100 ml = 9,99 zł

Biotebal, 
odżywka przeciw 

wypadaniu 
włosów, 

200 ml

34,99

2399
100 ml = 12,00 zł

Green Pharmacy, 
pokrzywa 

zwyczajna,
szampon 

do włosów 
normalnych, 350 ml

7,99

549
100 ml = 1,57 zł

Hiskin, 
żel do mycia 
rąk z płynem 

antybakteryjnym, 
60 ml

9,99

699
100 ml = 11,65 zł

Dove, 
Original, 

antyperspirant 
w sztyfcie dla 
kobiet, 40 ml

11,99

799
100 ml = 19,98 zł

-31%
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HQ, 
cellroller 

do twarzy, 
1 szt.

54,99

3599
1 szt. = 35,99 zł

Stars from 
the stars, 

serum 
do włosów, 

80 ml

24,99

1699
100 ml = 21,24 zł

Mediheal, hydrożel 
aloesowy z kwasem 

hialuronowym 
i ekstraktem 

z kwiatów lawendy, 
300 ml

19,99

1399
100 ml = 4,66 zł

Lirene, Stopy, 
skarpetki 

regenerujące, 
dwustopniowy

 zabieg 
wygładzający, 

1 szt.

17,49

1199
100 g = 54,50 zł

Schwarzkopf, 
Got2b Extra Volume,  

Ocean Vibes,  
suchy szampon  

do włosów, 
200 ml

19,99

1399
100 ml = 7,00 zł

L’Oréal Paris, 
Préférence Récital, 

farba do włosów, 
nr B 3.0 Brasilia, 

Ciemny Brąz, 
1 szt.

34,99

2399
1 szt. = 23,99 zł

Lirene, 
Make Me Slim!, 
serum drenujące 
uda i pośladki, 
150 ml

Soraya Plante, 
naturalny podkład 

dopasowujący 
nr 01 Vanilla, 

30 ml

29,99

1899
100 ml = 63,30 zł

Schwarzkopf, 
Palette Intensive 

Color Creme, 
krem trwale 

koloryzujący, 
Ciemny Brąz N2, 

1 szt.

15,49

899
1 szt. = 8,99 zł

Hello!You, 
lotos&jaśmin, 

krem do rąk, 
75 ml

8,99

599
100 ml = 7,99 zł

Janda, Sceniczny 
Make-up, dobrze 

kryjący podkład do 
twarzy nr 01 Jasny 

Beż, 30 ml

34,99

2299
100 ml = 76,63 zł

Bielenda, Make-Up 
Academie, 

fluid matujący 
nr 1 Naturalny Matt, 

30 g

12,99

799
100 g = 26,63 zł

26,99

1899
100 ml = 12,66 zł

L’Oréal Paris, 
Elseve, Magiczna 

Moc Olejków, eliksir 
odżywczy do

 włosów suchych, 
100 ml

29,99

1999
100 ml = 19,99 zł

Hagi Cosmetics, 
naturalny olejek 

do ciała z olejem 
Chia i złotymi 

drobinkami, 
100 ml

64,99

4399
100 ml = 43,99 zł

-30%
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L’Oréal Paris, 
True Match, 

podkład do twarzy 
z pielęgnującą 

formułą N 2 Vanilla, 
30 ml

71,99

3599
100 ml = 119,97 zł

70,99

3599
100 ml = 312,96 zł

Max Factor, 
Lash Revival, tusz 
wzmacniający rzęsy 
nr 003 Extreme Black, 
11.5 ml

Wibo, 
Million Dollar Lips, 
matowa pomadka 

do ust, nr 1, 3 ml

15,49

749
100 ml = 249,67 zł

Eveline Cosmetics, 
Magical Perfection 
Concealer, korektor 

pod oczy nr 01, 
Light, 12 ml

19,99

999
100 ml = 83,25 zł

L’Oréal Paris, 
puder 

True Match N2, 
9 g

72,99

3599
100 g = 399,89 zł

Maybelline, 
The Falsies Lash Lift, 

tusz do rzęs, 
czarny, 10 ml

43,99

2199
100 ml = 229,06 zł

Pupa, 
Maxi Volume, 
tusz do rzęs, 

001, 10 ml

71,99

2599
100 ml = 259,90 zł

Rimmel,
 Mini Power Palette, 

Eye Shadow, 
paletka do oczu, 

ust, policzków, nr 01 
Fearless, 

1 szt.

40,99

1999
100 g = 256,28 zł

Lovely, 
Recover My Nails, 

odżywka 
do paznokci, 8 ml

9,99

499
100 ml = 62,38 zł

Bourjois, 
Twist Up, 

wydłużający
 tusz do rzęs 

nr 24 Black, 8 ml

64,99

3199
100 ml = 399,88 zł

Lovely, Camouflage 
Foundation, 

podkład do twarzy 
nr 2 Nude, 25 g

23,49

1149
100 g = 45,96 zł

L’Oréal Paris, 
Brilliant Signature, 

Plump-In-Gloss, 
błyszczyk do ust 

nr 402 I Soar, 
7 ml

62,99

3099
100 ml = 484,22 zł

Wibo, 
Lip Sensation, 

błyszczyk
 do ust, nr 3, 

5 ml

13,29

649
100 ml = 129,80 zł

Bourjois, Healthy 
Mix, matujący 

puder w kamieniu 
z witaminami nr 02 

Golden Ivory, 
10 g

66,99

3299
100 g = 329,90 zł

-49%
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Isana, maska 
w płachcie 

Zajączek, 
1 szt.

5,99

399
1 szt. = 3,99 zł

Joop! 
Homme, 

woda toaletowa 
dla mężczyzn, 

125 ml

189,99

9999
100 ml = 79,99 zł

Calvin Klein, 
Escape, 

woda toaletowa 
dla mężczyzn, 

100 ml

234,99

10999
100 ml = 109,99 zł

Nivea, Linia 
oczyszczająca, 

żel do mycia 
twarzy, cera tłusta 

i mieszana, 
150 ml

13,99

899
100 ml = 5,99 zł

Burberry, 
London, woda 
toaletowa dla 

mężczyzn, 
100 ml

299,99

14999
100 ml = 149,99 zł

Cerruti, 
1881 Femme, 

woda toaletowa 
dla kobiet, 

100 ml

199,99

11499
100 ml = 114,99 zł

Soraya, Kombucha, 
wygładzający 
krem na noc z kwasami 
AHA do każdego typu 
skóry, 75 ml

Nivea, Men, 24h 
Melt-in Moisture, 

Active for Men, 
pielęgnująca 

pomadka do ust 
SPF 15, 4,8 g

10,99

749
100 g = 156,04 zł

Elizabeth Arden, 
5th Avenue, 

zestaw, woda 
perfumowana 

dla kobiet, 
1 szt.

174,99

9999
100 ml = 79,99 zł

Lirene, 
100% hydrolat 

z róży, 
100 ml

22,99

1499
100 ml = 14,99 zł

Calvin Klein, 
One, woda 
toaletowa,

unisex, 
200 ml

229,99

12999
100 ml = 65,00 zł

Versace, 
Red Jeans, 

woda toaletowa 
dla kobiet, 

75 ml

129,99

6999
100 ml = 93,32 zł

24,99

1699
100 ml = 22,65 zł

Guess, 
Seductive Noir, 

woda toaletowa 
dla mężczyzn, 

50 ml

149,99

8999
100 ml = 179,98 zł

Versace, 
Blue Jeans Man, 
woda toaletowa 

dla mężczyzn, 
75 ml

129,99

6999
100 ml = 93,32 zł

-32%
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Cettua, 
paski na nos 

z węglem 
aktywnym 

oczyszczające 
zaskórniki, 6 szt.

15,99

899
1 szt. = 1,50 zł

24,99

1699
100 ml = 33,98 zł

Lirene, Anti-Aging, 
przeciwzmarszczkowy 
krem nawilżający na 
dzień i na noc, cera 
dojrzała, normalna 
i mieszana, 50 ml

Johnson’s 
Baby, Cotton Touch, 

mleczko do twarzy 
i ciała od 

1. dnia życia, 
300 ml

16,99

1199
100 ml = 4,00 zł

Lula, 
płatki 

kosmetyczne, 
120 szt.

4,99

299
1 szt. = 0,02 zł

Dafi, 
Unimax, 

wkład filtrujący 
z magnezem, 

1 szt.

14,99

1099
1 szt. = 10,99 zł

Bebilon, Profutura 3, 
mleko modyfikowane 

powyżej 
1. roku życia, 

800 g

64,99

5199
100 g = 6,50 zł

Canpol babies, 
bidon niekapek 

z rurką, 
pow. 12 m-cy, 

350 ml

22,49

1599
1 szt. = 15,99 zł

Eveline Cosmetics, 
Gold Lift Expert, 
multi-naprawczy 

krem-serum z 24k
 złotem, 70+, 

50 ml

22,49

1499
100 ml = 29,98 zł

Stella, Premium 
Home Line, papier 

śniadaniowy 
odporny na tłuszcz, 

60 szt.

2,99

199
1 szt. = 0,03 zł

Luba, Mleczko 
Owsiane, 

pielęgnujące 
chusteczki do 
rąk z płynem 

antybakteryjnym, 
15 szt.

3,99

279
1 szt. = 0,19 zł

L’Oréal Paris, 
Revitalift Filler, 

1,5% czystego kwasu 
hialuronowego, 
serum przeciw-

zmarszczkowe, 30 ml

51,99

3199
100 ml = 106,63 zł

BoboVita, Masza 
i Niedźwiedź, 

kaszka mleczna, 
owsianka zbożowa 

z owocami 
po 6. m-cu, 

200 g

9,99

779
100 g = 3,90 zł

Avellia, nawilżany 
papier toaletowy 

w rolce, 
100 listków, 

1 szt.

10,99

699
1 szt. = 0,07 zł

BoboVita, mus 
owocowy, morele, 

jabłko, gruszka 
po 6. m-cu, 

100 g

3,99

269
100 g = 2,69 zł

-32%
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Proskin 
Laboratory, 

Organic Aloe, płyn 
do mycia naczyń, 

500 ml

12,99

899
100 ml = 1,80 zł

Bispol, świece 
zapachowe, 

pomarańcza, 
6 szt.

4,99

339
1 szt. = 0,57 zł

Pronto, Multi 
Surface, rozpylacz 

do czyszczenia 
różnych 

powierzchni, 
500 ml

13,99

999
100 ml = 2,00 zł

Kret, 
Ocean fresh, 

kostki do 
spłuczki, 

3x50 g

8,99

699
100 g = 4,66 zł

Starwax, 
super 

odtłuszczacz 
do kuchni, 

250 ml

23,49

1599
100 ml = 6,40 zł

3M, 
Scotch Brite, 

magiczna 
gąbka, 

2 szt.

8,99

599
1 szt. = 3,00 zł

Vileda, 
Original, 
pucerka gąbkowa, 
3 szt.

Jelp, 
hipoalergiczne 

mleczko do prania 
kolorowych tkanin, 

1,5 l

24,99

1749
1 l = 11,66 zł

Pachnąca Szafa, 
pachnąca 
saszetka 

do butów, 
2 szt.

3,99

249
1 szt. = 1,25 zł

OnlyEco, 
płyn do mycia 

warzyw 
i owoców, 

500 ml

12,99

899
100 ml = 1,80 zł

Jan Niezbędny, 
zmywak kuchenny, 

silver block, 
2 szt.

4,99

299
1 szt. = 1,50 zł

Glade, 
Aromatherapy, 

calm mind, 
patyczki 

zapachowe, 
80 ml

29,99

1999
100 ml = 24,99 zł

8,99

599
1 szt. = 2,00 zł

Cif, 
Perfect Finish, 

spray do usuwania 
osadu z kamienia, 

435 ml

18,49

1229
100 ml = 2,83 zł

Duck, 
Jasmine Jump, 

żel do czyszczenia 
toalet, 

750 ml

7,29

479
100 ml = 0,64 zł

-30%
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Bufalo 
Express, 
pasta + 

połysk 2w1 
do butów,

 czarna, 40 ml

9,49

699
100 ml = 17,48 zł

Shelma, 
indyk 

z rokitnikiem, 
karma 

mokra dla 
kota, 85 g

2,59

179
100 g = 2,11 zł

Polski Lek, Witamina C, 
suplement diety 

w postaci tabletek do 
połykania lub ssania 

o smaku cytrynowym, 
30 szt.

2,59

199
1 szt. = 0,07 zł

Feel Fit, 
proteinowy 

krem kakaowo-
orzechowy, 

200 g

18,99

1299
100 g = 6,50 zł

Shelma, 
pasztet

 bez zbóż
 dla kota, 

100 g

2,59

179
100 g = 1,79 zł

Lindt Excellence, 
czekolada ciemna 

z pomarańczą, 
z migdałem, 

100 g

10,49

699
100 g = 6,99 zł

VACO, 
pułapka na 
rybiki szare 

i cukrowe
 2w1, 2 szt.

13,99

949
1 szt. = 4,75 zł

Regital Forte, 
tabletki, zdrowe 

włosy i paznokcie, 
suplement diety, 

60 szt.

24,49

1649
1 szt. = 0,27 zł

NaturAvena, 
syrop 

daktylowy, 
345 ml

13,99

899
100 g = 2,61 zł

Garnier, Hyaluronic 
Aloe Jelly, Lekki 
żel nawilżający 

z kwasem 
hialuronowym, 

50 ml

20,99

1399
100 ml = 27,98 zł

L’Oreal Paris, 
Revitalif Laser X3, 

Pure Retinol, 
Serum na noc, 

30ml

59,99

3999
100 ml = 133,30 zł

Mixa, Hyalurogel, 
Bogaty krem 
intensywnie 
nawilżający, 

50 ml

25,99

1949
100 ml = 38,98 zł

Promocja trwa 16.11-30.11.2021 lub do wyczerpania zapasów



Canpol babies, 
Hello Little!, miseczka 

antypoślizgowa 
z uszami, poj. 490 ml, 

1 szt.

16,99

1279
1 szt. = 12,79 zł

Babydream, 
Extra Sensitive, 

delikatne chusteczki 
nawilżające, 

80 szt.

5,49

429
1 szt. = 0,05 zł

Bambiboo, wkładki 
bambusowe 
do pieluszek 

wielorazowych, wym. 
18 x 30 cm, 1 szt.

18,99

1549
1 szt. = 0,15 zł

Pusheen, 
nawilżające 

i antybakteryjne 
mydło do rąk,

 400 ml

24,99

1899
100 ml = 4,75 zł

LOL, 
cupcake, 

szampon do 
włosów, 

300 ml

11,99

929
100 ml = 3,10 zł

AA, Baby, 
hipoalergiczny krem 

nawilżający do 
twarzy i ciała, 

75 ml

16,49

1229
100 ml = 16,39 zł
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Bądź wsparciem 

 dla kobiet 
i dołącz do akcji

Dowiedz się więcej na www.rossmann.pl/pomagamy



Mój ziołowy zapach dodaje energii!
 9 Odprężę i zregeneruję Twoje ciało po 

ciężkim dniu
 9 Zawieram ekstrakt z torfu, który 

rozluźnia mięśnie, wspomaga proces 
regeneracji naskórka, zwalcza wolne 

rodniki i detoksykuje skórę

26,99

1999
100 ml = 6,66 zł

TrustMySis, 
stylizator żelowy 
do loków, 100 ml

34,99

23 99
100 ml = 23,99 zł

Zapewniam kosmiczny skręt! 
 9Jestem pierwszym krokiem 
do nieziemskich fal i loków

 9Wzmacniam i nawilżam 
wymagające kosmyki

21,99

14 99
100 ml = 7,50 zł

Więcej o Wyjątkowych Produktach znajdziesz w aplikacji i na www.rossmann.pl

Stars from the Stars, 
aktywator skrętu, 200 ml

Tołpa, spa,  
olejek/esencja do kąpieli, 300 ml

Jak dbam o Ciebie?

 9 Jestem ostatnim krokiem w stylizacji 
Twoich kręconych włosów.

 9 Pokochają mnie zwłaszcza włosy wy-
soko i średnioporowate, które zma-
gają się z problemem niezdefiniowa-
nych i puszących się loków.

 9 Mam w sobie bogactwo składników 
aktywnych:
–  kompleks ALMONDERMIN™ – two-

rzy na powierzchni włosa ochronny 
biofilm i zapewnia blask,

–  ekstrakty z siemienia lnianego 
i nasion chia – dbają o odżywienie 
i wygładzenie włosów,

–  ekstrakt ze słodkich migdałów, 
wyciąg z korzenia prawoślazu 
i ekstrakt z nasion chia – wnikają 
w głąb włosa i pomagają zacho-
wać optymalny poziom nawilżenia 
na dłużej.

Czym Cię zaskoczę?

 9 Spełnię Twoje marzenia o burzy loków 
na głowie. 

 9 Utrzymuję niesforne loki w ryzach i in-
tensywnie utrwalam naturalny skręt 
włosów, bez ich nadmiernego prze-
ciążenia.

Jak dbam o środowisko? 

 9 Moje opakowanie nadaje się do recy-
klingu.

jaki jestem?
9 Naturalny

92% składników 
pochodzenia naturalnego

9 Wegański

ZAKRĘCĘ CI NA GŁOWIE! 
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Chcesz mieć pewność, że to co kupujesz, 
jest dobre nie tylko dla Ciebie, ale również 
dla planety? Wybieraj produkty, które 
„czują klimat”! To właśnie tym 
oznaczeniem wyróżniamy produkty, 
których opakowania spełniają 
określone ekologiczne warunki 
i są lepsze dla środowiska.

tuba i kartonik z materiałów podlegających 
recyclingowi; tuba 27% mniej plastiku 

od standardowej, kartonik 100% papier 
z makulatury; wegańska formuła, 95% 
składnikow pochodzenia naturalnego

17,99

1449
100 ml = 14,49 zł

NatureON, 
CBD&Coco White, 
pasta do zębów,
100 ml

Nature Box, Hair Shot,  
maska do włosów,  
60 ml

• słoik  wyprodukowany w 100%  
z tworzywa z „social plastic 
bank”;

• produkt certyfikowany Ecocert;
• 98% składników pochodzenia 

naturalnego 

Dove,  
Deeply Nourishing,  
żel pod prysznic, zapas,  
720 ml

• refill, 70% mniej plastiku

Domol, płyn do czyszczenia 
kuchni, usuwający tłuszcz,  
750 ml

• butelka wykonana w 100% 
z plastiku z recyklingu, przy 
odpowiedniej segregacji nadaje 
się do recyklingu

Tołpa, authentic,  
krem matujący  
na dzień i na noc, 40 ml

• produkt umieszczony w aluminiowej tubie, 
która przy odpowiedniej segregacji nadaje 
się do recyklingu, kartonik z certyfikatem 
FSC; 

• wegańska formuła, produkt bez 
mikroplastików; 

• 97% składników pochodzenia naturalnego

7,99

619
100 ml = 0,83 zł

18,99

1349
100 ml = 1,87 zł

31,99

2249
100 ml = 56,23 zł

16,99

1199
100 ml = 19,98 zł
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Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
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