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Święta Bożego Narodzenia zbliżają 
się wielkimi krokami. Postaraj 
się w tym roku nie zostawiać 

wszystkiego na ostatnią chwilę, 
by móc beztrosko cieszyć się 
rodzinnym czasem w gronie 

najbliższych. Podpowiadamy, jak 
racjonalnie rozłożyć nadchodzące 

obowiązki, zdradzamy sprawdzone 
triki na efektywne porządki, 

radzimy, jak kupować prezenty 
dla najmłodszych, a na koniec 
aranżujemy domowe spa, które 

wprowadzi Cię w stan głębokiego 
odprężenia.  

Życzymy miłej lektury!
Zespół Delikatesów Centrum

Zacznij z nami
wielkie przygotowania!

WSTĘP
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1 Korzystaj 
ze słońca

Jesień i zima to prawdziwa zmora 
dla meteopatów, przede wszyst-
kim z powodu małej ilości światła 
słonecznego. W grudniu dzień 
trwa około 8 godzin, co w porów-
naniu z lipcem czyni go prawie 
dwukrotnie krótszym! Deficyt 
promieni przekłada się na spadek 
poziomu witaminy D3 w orga-
nizmie, a tym samym zmniej-
szone pokłady energii. Staraj się 
korzystać za słońca, kiedy tylko 
możesz. Wstawaj wcześnie, by 
nacieszyć się jego promieniami, 
rób  wycieczki i wybierz spacer 
zamiast komunikacji czy auta, 
kiedy tylko pozwala na to czas 
i pogoda. Jeśli możesz sobie na 
to pozwolić, zaplanuj z wyprze-
dzeniem urlop w ciepłym miejscu 
– taki wyjazd choćby na kilka dni 
potrafi zdziałać cuda. Gdy za 
oknem wiatr i plucha, możesz wy-
brać się na seans z udziałem lamp 
kolagenowych, dających skórze 
namiastkę słońca bez udziału 
szkodliwych promieni UV.

2 Podtrzymuj relacje 
ze znajomymi

Pomimo przeciwności i zniechę-
cającej pogody nie zaszywaj się 
we własnych czterech ścianach. 
Pamiętaj o utrzymaniu rela-
cji towarzyskich ze znajomymi 
i przyjaciółmi. Wspólne wyjście do 
kina lub teatru, seans planszówek 
w domowym zaciszu czy kawa na 
mieście wpłyną zbawiennie na 
Twoje samopoczucie.

3 Pamiętaj o aktywności 
fizycznej

Mówi się, że sport to zdrowie. 
Według nas powiedzenie to ma 
szczególny sens jesienią i zimą, 
kiedy dopada nas chandra i spadek 
formy. Odkryj w sobie sportowca, 
wyszukaj dyscyplinę, która sprawi 
Ci przyjemność, i oddaj się jej pod-
czas regularnych zajęć. Najtrudniej 
przełamać barierę pierwszego 
tygodnia aktywności, później orga-
nizm sam domaga się ruchu, łaknąc 
efektu „pozytywnego zmęczenia”. 
Sport w amatorskim wydaniu ma 

pozytywny wpływ na ciało i psy-
chikę człowieka. Uczy dyscypliny 
i daje wielką satysfakcję z realiza-
cji obranych celów treningowych. 
Wpływa też pozytywnie na naszą 
sylwetkę, przez co czujemy się le-
piej sami ze sobą.

4 Znajdź czas na małe 
przyjemności

Drobne przyjemności to lek na zły 
nastrój i brak energii. Dla każdego 
będzie to coś innego. My polecamy 
relaksujący masaż, domowe zabiegi 
spa, kolację przy świecach czy do-
brą książkę. Jeśli tęsknisz za wiosną, 
regularnie kupuj świeże kwiaty (są 
dostępne przez cały rok), które 
wypełnią Twoje wnętrze pięknym, 
naturalnym zapachem i wprawią Cię 
w dobry nastrój.

5 Zmień zapach 
na zimę

Aromaterapia od wieków ma zba-
wienny wpływ na nasze samopo-
czucie. Nic więc dziwnego, że nuty 
zapachowe ukryte w perfumach 

Boże Narodzenie to czas radości, ale też obowiązków, takich jak porządki, 
poszukiwanie prezentów, gotowanie. Nie daj się jesienno-zimowej aurze, 

przygotuj się do nadchodzących wyzwań i zarażaj najbliższych pozytywną 
energią. Podpowiadamy, jak w prosty sposób dostarczyć codziennej dawki 

endorfin, które naładują Twoje baterie na nowo.

POZYTYWNA ENERGIA 
na święta!

P O R A D N I K
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potrafią poprawić lub zepsuć na-
strój. Zmień zapach swojej wody 
toaletowej na taki, który będzie 
pasował do otaczającej aury, a jed-
nocześnie doda Ci energii i sprawi, 
że przy każdym psiknięciu na Twojej 
twarzy pojawi się uśmiech. Nie 
wybieraj perfum pochopnie, pozwól 
by utleniły się na skórze i osiągnęły 
ostateczny kształt (zwykle po ok. 30 
minutach), który może diametralnie 
różnić się od pierwszego wrażenia.

6 Pilnuj diety 
podczas świąt

Jesteś tym, co jesz. Szczególnie 
zimą, kiedy organizm domaga się 
więcej energii do ogrzania i brakuje 
nam chęci na aktywność fizyczną, 
chętniej sięgamy po fast foody i tłu-
ste potrawy. Zapominamy przy tym 
jednocześnie, że przekłada się to 
na spadek energii, apatię i przyrost 

wagi. Niezależnie od pory roku 
i pogody dostarczaj organizmowi 
wszystkiego, czego potrzebuje. Dbaj 
o właściwą liczbę posiłków w ciągu 
dnia, jedz owoce, warzywa, unikaj 
potraw smażonych z dużą zawar-
tością tłuszczu, pamiętaj o rybach, 
ogranicz słodycze i kaloryczne 
napoje zastąp wodą. Przy odpo-
wiedniej diecie szybko odczujesz 
różnicę w samopoczuciu. Jeśli masz 
problem z ułożeniem jadłospisu na 
własną rękę, udaj się do dietetyka po 
profesjonalną poradę!

7 Suplementacja 
jest ważna

Choć większość witamin powinni-
śmy dostarczać wraz z pożywie-
niem, to trudno o tej porze roku 
uniknąć dodatkowej suplementacji. 
Wyposaż swoją apteczkę w wita-
minę C – wspierającą odporność 

i zmniejszającą uczucie zmęczenia, 
witaminy z grupy B – walczące ze 
stresem oksydacyjnym, zmniej-
szające znużenie i regulujące 
aktywność hormonalną, wita-
minę D – kluczową dla dobrego 
samopoczucia o tej porze roku 
oraz uczestniczącą w procesach 
wchłaniania wapnia i fosforu oraz 
magnez – wzmacniający mięśnie 
i kojący nerwy.

8 Ciesz się kolorem 
każdego dnia

Nie pozwól, by ponura aura 
wpłynęła na kolorystykę Twojej 
garderoby. Baw się modą i walcz 
z szarością ulicy, wybierając wyra-
ziste barwy. Kontrastowe akcenty 
dodadzą Twoim stylizacjom opty-
mistycznego charakteru i popra-
wią humor za każdym razem, gdy 
spojrzysz lustro.
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OKIEM DIETETYKA

Święta to nie tylko czas przyjemności i lenistwa. 
Niestety dla wielu z nas Boże Narodzenie oznacza 

gruntowne porządki i przygotowania na wizytę 
gości. Jako że dobry plan jest kluczem do sukcesu, 
podpowiadamy, jak poradzić sobie z codziennymi 

obowiązkami w okresie przedświątecznym. 
Zdradzimy też kilka trików, jak stworzyć w domu 

świąteczną atmosferę.

P O R A D N I K

ŚWIĄTECZNE 
porządki 
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Bądź jak Excel

Do robienia porządków podejdź 
zadaniowo. Określ zakres prac, 
ułóż plan i ustal czas realizacji 
zadań. Dużo łatwiej będzie Ci 
wówczas rozliczyć się z wykonania 
obowiązków. Unikniesz również 
pozostawiania czynności na 
ostatnią chwilę. Coraz krótsza lista 
tego, co zostało do zrobienia, da 
Ci poczucie satysfakcji i zmoty-
wuje do dalszych działań.

Odpowiednie uzbrojenie

Przed rozpoczęciem porządków 
zaopatrz się w broń do walki 
z brudem. Staraj się zrobić zakupy 
za jednym razem, tak by niczego 
Ci nie zabrakło. Zaopatrz się 
w gąbki, wilgotne ściereczki z de-
tergentem i ściereczki z mikrofibry, 
płyn do mycia naczyń, tabletki do 
zmywarki, płyn do mycia podłóg, 
płyn do mycia szyb, mleczko do 
czyszczenia powierzchni łazienko-
wych, spray do pielęgnacji mebli, 
sodę oczyszczoną, ocet i nowe 
worki do odkurzacza.

Od czego zacząć?

Zacznij sprzątanie od pomiesz-
czeń, które rzadziej użytkujesz. Na 
koniec zostaw kuchnię i łazienkę. 
Unikniesz dzięki temu pracy na 
marne i dłużej będziesz cieszyć 
się efektem. Podobną zasadę 
zastosuj, porządkując szafy i półki 
–  rozpocznij sprzątanie od tych, 
do których rzadziej zaglądasz.

Co zrobić z oknami?

Do mycia okien i balkonu lub ta-
rasu potrzebna będzie odpowied-
nia pogoda. Sprawdź prognozę 
i wybierz taki dzień, by podczas 

tych czynności nie przemarz-
nąć i się nie przeziębić. Idealna 
będzie temperatura w okolicach 
10–15°C, ze słońcem wyglądają-
cym zza chmur. Bezchmurne niebo 
i intensywne promienie słoneczne 
powodują bowiem zbyt szybkie 
wysychanie preparatów myjących, 
co skutkuje powstawaniem smug.

Lśniąca łazienka

Aby osiągnąć kryształową czy-
stość w łazience, używaj prepa-
ratów bazujących na starych, 
sprawdzonych składnikach. 
Pamiętaj o occie, sodzie i cytrynie, 
których do sprzątania używały 
nasze babcie. Dzięki tym składni-
kom nie tylko starannie wyczyścisz 
różne powierzchnie, ale również 
pozbędziesz się bakterii.

Przyjemny zapach

Do walki z kurzem użyj olejków 
eterycznych. Możesz skropić nimi 
filtr odkurzacza i dodać do wody, 
w której płuczesz ściereczkę do 
kurzu. Twoje wnętrza zyskają 
dzięki temu przyjemny zapach. 
Jeśli pragniesz efektu świeżości, 
wybierz olejek o zapachu lawen-
dowym lub limonkowym.  Aby 
podkreślić świąteczną atmosferę, 
postaw na olejek o zapachu drzew 
iglastych.

Pamiętaj o pościeli

Świeża, wykrochmalona pościel to 
gwarancja udanego wypoczynku 
po ciężkim dniu. Pamiętaj, aby 
zmienić ją przed odkurzaniem, 
by uniknąć rozproszenia kurzu 
i piór po całej sypialni. Miej też 
przynajmniej jeden komplet 
w zapasie, na wypadek noclegu 
wigilijnych gości.

ŚWIĄTECZNE 
porządki 

ZIMA 2021 NASZE DELIKATESY  5



Lśniące meble
Meble, blaty i powierzchnie szklane 
przecieraj preparatami odtłuszcza-
jącymi, gwarantującymi połysk, nie 
zostawiającymi smug i chroniącymi 
przed kurzem.

Zadbaj o dywany
Dywan to idealne środowisko dla 
kurzu i roztoczy. Po wytrzepaniu za-
pierz go preparatami pochłaniają-
cymi zapachy i usuwającymi plamy.

Pamiętaj o kanapie
Jeśli Twoja kanapa nie ma zdej-
mowanego obicia, zapierz ją pły-
nem z aktywnym tlenem i mydłem 
marsylskim. Odzyska wówczas 
dawny blask i będzie gotowa na 
świątecznych gości.

Walcz z bakteriami
Nieświadomie wnosimy do naszych 
domów pełno bakterii. Dlatego 
tak ważne jest właściwe zadba-
nie o czystość podłóg. Wybieraj 
produkty na bazie alkoholu, aby 
zapewnić higienę i czystość. 

2

3

4

1
1

2

3

WIELKIE PRZYGOTOWANIA
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Postaraj się, by grudniowe sprzątanie było dokładniejsze od codziennego 
i obejmowało obszary, do których rzadziej zaglądasz.

Finalne muśnięcie

1. SIDOLUX płyn do mycia mebli 2. SIDOLUX spray do mebli  
3. DYWANLUX płyn do czyszczenia i pielęgnacji z mydłem marsylskim  

4. DYWANLUX spray do dywanów o zapachu kwiatowym  
5. SIDOLUX uniwersalny płyn do mycia o zapachu wiosennego bukietu  

6. DYWANLUX odplamiacz w sprayu

4

5

6

D O M
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Jak czytać etykiety na ubraniach?
Ile razy zdarzyło Ci się mieć problem z rozszyfrowaniem symboli na etykiecie 
pielęgnacyjnej i ostatecznie włączyć standardowy program prania? Właściwa 
interpretacja metki to gwarancja długowieczności odzieży. Podpowiadamy, jak 

poprawnie interpretować znaczki, nim uruchomisz pralkę.

P O R A D N I K

ymbole na metkach to międzynarodowa 
instrukcja, która pomoże Ci sprawić, że 
Twoje ubrania będą długo cieszyć się świet-

nością. Właściwe stosowanie się do oznaczeń to 
gwarancja odpowiedniej pielęgnacji i zachowania 
kolorów odzieży. Mnogość programów w naszych 
domowych pralkach często powoduje zniechęcenie 
i ograniczenie się do standardowych dwóch, trzech 

ustawień. Jeśli chcesz długo cieszyć się ulubionym 
swetrem, koszulą czy sukienką, poznaj znaczenie 
symboli na metkach. Nasza instrukcja pomoże 
Ci właściwie wykonać pranie, co docenisz szcze-
gólnie podczas przedświątecznych przygotowań. 
Dzięki niej oszczędzisz czas, pieniądze i wodę. Żeby 
mieć naszą ściągę rod ręką, wytnij ją i przechowuj 
w sąsiedztwie pralki.

S

WIELKIE PRZYGOTOWANIA
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Zakaz prania w wodzie. Zakaz używania wybielacza.

Możliwość użycia każdego 
typu wybielacza.

Dopuszczalne pranie ręczne 
lub w pralce.

Możliwość użycia wybielacza 
zawierającego chlor.

Pranie przy niskich obrotach, 
charakteryzujące się niską 
temperaturą płukania i krótkim 
czasem wirowania.

Ubrania nie można suszyć.
Pranie ręczne z delikatnym 
wyżymaniem i płukaniem.

Suszyć w pozycji pionowej.
Pranie chemiczne z możliwością 
użycia rozpuszczalników.

Suszyć starannie, rozwieszone 
np. na sznurku.

Zakaz prania chemicznego.

Suszyć w pozycji poziomej.

Pranie w pralce; liczba oznacza 
maksymalną temperaturę, 
w jakiej może być wykonywane.

Możliwość prasowania. Liczba kropek 
odpowiada temperaturze żelazka. 
Jedna kropka to rozgrzanie do około 110°C, 
dwie kropki 150°C, trzy kropki 200°C.

Symbole A, F, P dotyczą prania chemicznego 
z udziałem odpowiednich rozpuszczalników 
i detergentów. Informacja ta skierowana jest 
do pracowników pralni.

Zakaz wykręcania.
Pranie chemiczne z zachowaniem 
ostrożności, ponieważ istnieje obawa 
skurczenia się odzieży.

OZNACZENIA NA METKACH



1. SOMAT tabletki excellence 4w1, 32 szt. 2. PERWOLL płyn do prania Renew&Repair 3. AIR WICK odświeżacz powietrza 
4. AIR WICK odświeżacz powietrza elektryczny 5. BREF Excellence żel o zapachu lawendy 6. CILLIT BANG aktywna piana do czyszczenia

1

2

3

6

4

5

Przyjemny zapach
Dopełnieniem wysprzątanej przestrzeni jest 
przyjemny zapach unoszący się we wnętrzu. Wy-
bierz swoje ulubione nuty: korzenne, cytrusowe, 
kwiatowe lub inspirowane naturą. 

Po wielkiej 
uczcie

Podczas świąt i Wigilii 
dużo częściej korzy-
stamy ze zmywarki. 

Doskonałą czy-
stość i blask naczyń 

uzyskamy dzięki 
wydajnym tabletkom, 

łączącym starannie 
dobrane składniki.

WIELKIE PRZYGOTOWANIA
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Do generalnych, świątecznych porządków będziesz potrzebować odpowiedniej 
broni. Zanim się za nie zabierzesz, zaopatrz się we wszystkie niezbędne 

detergenty.

Świąteczne porządki

7. CILLIT BANG spray czystość i połysk w łazience 8. E płyn do płukania Harmonia kwiatów 9. SILAN płyn do zmiękczania tkanin 
Magic Magnolia 10. PUR balsam do naczyń Cashmere Effect 11. BREF zawieszka myjąco-zapachowa Power Aktiv  

12. CLIN spray Window & Glass Lemon

7

8

9

11

12

10

Nie tylko wnętrze
Czysta pościel, ubranie wypłukane w pełnym 
aromatów płynie wprowadzi dodatkową świe-
żość do wysprzątanej szafy.

Do zadań 
specjalnych
Dobieraj preparaty 
czyszczące do miejsc 
i powierzchni. Te 
uniwersalne mogą nie 
przynieść oczekiwa-
nych efektów. Dotyczy 
to przede wszystkim 
kuchni i łazienki.

D O M
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Ułożenie sztućców
Pamiętaj o właściwym ułożeniu sztućców, które 

zależy od liczby serwowanych dań.  Sztućce 
skrajnie ułożone w stosunku do talerza to te, 

których będziemy używać w pierwszej kolejności. 
Nie zapomnij o ozdobnej serwetce.

Dochować 
tradycji

Sianko na stole 
lub pod obrusem 

ma symbolizować 
ubóstwo i przy-

pominać, w jakich 
warunkach Jezus 

przyszedł na świat. 
Możesz je też wy-

łożyć na ozdobnym 
talerzyku.

1. ARPEX dekoracja z siankiem, 14,99 zł 2. ARPEX zestaw lśniących śnieżynek, 9,99 zł 
3. ARPEX zimne ognie, 3,99 zł 4. PAW serwetki, 3,49 zł

WIELKIE PRZYGOTOWANIA

1

2

Dla podkreślenia świątecznej atmosfery przygotuj eleganckie 
nakrycie i tematyczne dekoracje, które uczynią czas przy stole 

jeszcze przyjemniejszym.

Podano do stołu
D O M

3
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Piramida talerzy
Postaraj się, by wszystkie talerze, jakie będą 
używane podczas posiłku, znalazły się od razu 
na stole. Unikniesz wówczas nerwowych poszuki-
wań. Zasada jest podobna jak ze sztućcami–ta-
lerz znajdujący się na górze będzie, tym jakiego 
użyjemy w pierwszej kolejności.

Kieliszki
Nakrywając do 
stołu, uwzględnij to, 
jakie napoje będą 
serwowane. Przed-
stawiamy poprawne 
ułożenie kieliszka na 
wino musujące, kie-
liszka na wino białe 
lub czerwone oraz 
szklanki na wodę.

4
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Zakup prezentu dla dziecka to wcale nie taka prosta sprawa. Najmłodsi szybko 
się nudzą i tracą entuzjazm. Podpowiadamy, jak wybrać upominek, do którego 

z chęcią będą wracać podczas wielogodzinnych zabaw.

IDEALNY PREZENT 
dla najmłodszych 

P O R A D N I K

 14  NASZE DELIKATESY ZIMA 2021
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1 Zaplanuj swój 
budżet

Zaplanowanie budżetu powinno 
stanowić punkt wyjścia do każ-
dych zakupów. Kwotę prezentu 
należy dostosować przede wszyst-
kim do możliwości finansowych, 
ale i okazji oraz wieku dziecka. 
Poruszając się w odpowiednich wi-
dełkach, będziesz w stanie przefil-
trować dostępną ofertę. Pamiętaj, 
że drogi nie zawsze znaczy dobry. 
Dzieci w młodym wieku nie mają 
jeszcze wykształconego poczucia 
wartości, stąd dużą frajdę potrafi 
im sprawić upominek w przystęp-
nej cenie.

2 Postaw na walory 
edukacyjne

Wybierz zabawki, które nie tylko 
bawią, ale też edukują, takie, 
które pozwolą rozwijać wyobraź-
nię dziecka, logiczne myślenie, 
zapamiętywanie i zdolności 
manualne. Doskonałym pomysłem 
na prezent, który posiada walory 
edukacyjne, jest masa plastyczna, 
puzzle, gry planszowe, klocki i mo-
dele do składania.

3 Czytaj uważnie 
etykiety

Producenci mają obowiązek infor-
mowania o wieku dziecka, dla któ-
rego przeznaczona jest zabawka. 
Choć każde dziecko jest inne, to 
stosuj się do wytycznych, nie tylko 
ze względu na poziom trudności, 
ale i bezpieczeństwo dziecka. Za-
bawka kupiona „na wyrost” może 
zniechęcić dziecko do zabawy 

i szybko wylądować w kącie. 
Dokonując zakupu, zwróć również 
uwagę na wymogi bezpieczeń-
stwa podane na opakowaniu.

4 Myśl o pracy  
zespołowej

Wybieraj prezenty, które po-
zwolą Ci wspólnie spędzić czas 
z dzieckiem, takie, które zachę-
cają do kooperacji z dorosłymi 
lub rówieśnikami. Wykształcisz 
w ten sposób umiejętność pracy 
zespołowej.

5 Pamiętaj 
o upodobaniach

Każde dziecko ma swoje osobi-
ste upodobania: ulubiony kolor, 
postać z bajki, bohater, zawód. 
Najlepszym sposobem jest bie-
żąca obserwacja zainteresowań. 
Zebrane w ten sposób informacje 
są doskonałym punktem wyjścia 
do zakupów i gwarancją udanego 
prezentu. Upominek powinien być 
również dopasowany do tempe-
ramentu, np. aktywne dziecko 
bardziej ucieszy się z zabawek 
sportowych niż z puzzli.

6 Gdy dziecko ma już 
„wszystko”

Coraz częściej kupujemy prezenty 
i zabawki bez okazji, wyświadcza-
jąc sobie w ten sposób niedź-
wiedzią przysługę. W pewnym 
momencie pomysły się kończą 
i odnosimy wrażenie, że dziecko 
ma już wszystko. W takiej sytu-
acji postaw na książki, bilety na 
wydarzenia, karnet na zajęcia, 

materiały plastyczne – to spraw-
dzone upominki, które zadowolą 
każdego.

7 Jakich prezentów 
unikać

Tę radę kierujemy głównie do 
osób niemających doświadcze-
nia, które same nie są rodzicami, 
a posiadają najmłodszych w ro-
dzinie. Unikaj zabawek wydają-
cych głośne dźwięki, takich jak 
perkusja, keyboard. Nie kupuj też 
słodyczy, które od najmłodszych 
lat rozwijają niewłaściwe nawyki 
żywieniowe.

8 Rozmowa kluczem 
do sukcesu

Gdy brak Ci pomysłu, delikatnie 
podpytaj dziecko o wymarzony 
prezent. Jeszcze lepszym pomy-
słem będzie wspólne napisanie np. 
listu do Świętego Mikołaja. Dzięki 
temu nie tylko poznasz prawdziwe 
oczekiwania, ale i zaangażujesz 
dziecko do kreatywnej zabawy, 
rysowania, malowania, wyklejania. 

NIE ZOSTAWIAJ 
NA OSTATNIĄ 

CHWILĘ
Staraj się nie zostawiać zakupów 

na ostatnią chwilę. Unikniesz 
wówczas niepotrzebnego stresu, 
zaoszczędzisz czas spędzony na 

staniu w kolejkach i zyskasz większy 
wybór dostępnego asortymentu.



SMAKI JESIENI

1. ARPEX okulary świąteczne, 7,99 zł 2. ARPEX czapka Mikołaja z weluru, 4,99 zł 3. ARPEX długopis świąteczny, 3,49 zł 
4. MEGA CREATIVE zestaw Chefs Set Kitchen, 59,99 zł

Dla małych artystów
Nauka gotowania czy wspólne rysowanie to idealny pomysł 

na spędzanie czasu z dzieckiem podczas świątecznej przerwy.

4

P R E Z E NT Y

1

2

3

WIELKIE PRZYGOTOWANIA
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SMAKI JESIENI

1. PAW torba prezentowa, 2,99 zł 2. MEGA CREATIVE masa plastyczna z wyciskarką zestaw, 34,99 zł 
3. MEGA CREATIVE zestaw warsztat, 64,99 zł 4. ARPEX łańcuch z gwiazdkami, 5,49 zł

Dla majsterkowicza
Pozwól swojemu dziecku zamienić pokój w warsztat i naucz go nazw 

poszczególnych sprzętów, bo edukacja przez zabawę to najlepsza forma 
spędzania czasu.

4

4

MASA PLASTYCZNA MOŻE UATRAKCYJNIĆ ZABAWĘ
W WARSZTAT. RAZEM Z DZIECKIEM UFORMUJ Z NIEJ

PRZEDMIOTY DO NAPRAWIENIA.

NASZ
TRIK!

P R E Z E NT Y

1
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3

WIELKIE PRZYGOTOWANIA
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PODANE WARTOŚCI SĄ SZACUNKOWE I DOTYCZĄ 1 PORCJI

Zestawy
Podarunkowe

ODBIERZ 10, 20, 
A NAWET 60 ZŁ 

ZA ZAKUPY!
Akcja trwa: 13.09-13.11.2021 roku.

*Pozostałe opcje zwrotów, szczegóły promocji
i pełna lista produktów biorących udział w akcji 

na www.everydayme.pl

Gillette
maszynka Mach 3, 
pianka 100 ml

Old Spice
zestaw  
Fireman gel stick

Gillette
Head&Shoulders
szampon 270 ml, 
żel 200 ml

Pantene
szampon 400 ml,  
odżywka 200 ml

3399

2499

2999

3299

Produkty dostępne w wybranych sklepach Delikatesów Centrum

Delikatesy Centrum Xmas 2021-09-27 205x265.indd   1Delikatesy Centrum Xmas 2021-09-27 205x265.indd   1 08/10/2021   17:0808/10/2021   17:08



1. MEGA CREATIVE masa plastyczna koniki, 29,99 zł 2. MEGA CREATIVE zestaw lekarski, 59,99 zł 
3. MEGA CREATIVE auto dla lalek i lalka, 69,99 zł 4. ARPEX łańcuch z gwiazdkami, 5,49 zł

Dla młodej damy 
Lalka, masa plastyczna z foremkami w kształcie kucyków i zestaw małej 
pielęgniarki to upominki z jakich zadowolona będzie każda dziewczynka.

2

3

P R E Z E NT Y

1
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pierwsze zakupy
Wózek pełen zakupów 
to nieodzowny element 
zabawy w sklep i świetna 
okazja, aby nauczyć dziecko 
nazw produktów, zwrotów 
grzecznościowych i liczenia 
pieniędzy.

minidomek
Domek pełen sprzętów to nieograniczona 
możliwość zabawy. Ten bogaty zestaw 
z pewnością przypadnie do gustu każdej 
dziewczynce, która marzy o wspaniałym 
domku dla lalek.

cel pal
Ze względów bezpieczeństwa 

pistolet na strzałki to zabawka 
dla starszych chłopców. 

W zestawie znajduje się sześć 
nabojów i specjalna tarcza 
pomagająca w trenowaniu 

celności.

zabawa w kuchnię
Po zakupach pora na przygotowanie posiłku. 
W pełni wyposażona kuchnia  sprawi frajdę 

zarówno dziewczynkom, jak i chłopcom w wieku 
przedszkolnym.

MEGA CREATIVE zestaw kuchenny, 34,99 zł

Nasz wybór!
WIELKIE PRZYGOTOWANIA

MEGA CREATIVE pistolet na strzałki, 49,99 zł MEGA CREATIVE 
wózek sklepowy, 29,99 zł

MEGA CREATIVE domek dla lalek, 59,99 zł
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PAW papier do pakowania prezentów w rozmiarze 200 x 700 cm, 2,49 zł

Pierwsze wrażenie
Pięknie zapakowany prezent zachwyci obdarowanego i sprawi, 

że poczuje się on naprawdę wyjątkowo. 

P O R A D N I K

WIELKIE PRZYGOTOWANIA





1. Marka 299 zł Opis produktu 2. Marka 299 zł Opis produktu 3. Marka 299 zł Opis produktu 4. Marka 299 zł Opis produktu 5. Marka 
299 zł Opis produktu 6. Marka 299 zł Opis produktu 7. Marka 299 zł Opis produktu 8. Marka 299 zł Opis produktu

Jak zapakować prezent?
Nie musisz być artystą, by zapakować upominek w efektowny sposób. 

Zrób to według przygotowanych przez nas kroków!

P O R A D N I K

Krok
Zacznij od przycięcia papieru na mniejszy frag-
ment o kształcie prostokąta. Rozmiar musi być 
taki, by położeniu upominku na środku arkusza, 
papier był w stanie przykryć jego boki i wierzch.

Krok
Zegnij górną część papieru do środka tak, by 
powstały trójkątne zakładki. Czynność po-
wtórz z obu stron upominku.

Krok
Połóż opakowanie na środku arkusza spodem 
do góry. Pokryj papierem dwa skrajne boki 
opakowania i za pomocą taśmy samoprzylep-
nej przyklej je do prezentu.

Krok
Złóż trójkątne zakładki do środka. Następnie 
zakryj dolnym skrzydełkiem i podklej w dwóch 
miejscach dwustronną taśmą klejącą.

1

3

2

4

WIELKIE PRZYGOTOWANIA
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Krok
Czynność z kroku numer 4 powtórz również 
z drugiej strony. Dociśnij zakładki z obu 
stron i podklej dwustronną taśmą w miej-
sach gdzie odstają.

Krok
Opakowany papierem prezent przewiąż 
sznurkiem lub taśmą „na krzyż” i zawiąż 
na kokardę. Udekoruj gałązką z choinki i za-
wieszką z imieniem obdarowanej osoby.

5 6



1

4

3

2

Dekoracja domu na święta 
to frajda dla całej rodziny. 

Wprowadź do swojego 
wnętrza wigilijny klimat 
i sięgnij po tematyczne 

dodatki.

Wnętrze 
z klimatem 

D O M

WIELKIE PRZYGOTOWANIA
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1. PAW torba prezentowa, 2,99 zł 2. ARPEX śnieżynki samoprzylepne, 8,99 zł 
3. ARPEX łańcuch z gwiazdkami, 5,49 zł 4. ARPEX szpic choinkowy, 5,99 zł 

5. ARPEX komplet kokard, 4,99 zł 6. ARPEX dekoracja na piku, 2,99 zł 
7. ARPEX zestaw bombek, 9,99 zł 8. ARPEX okulary świąteczne, 7,99 zł 

9. ARPEX worek jutowy na prezenty, 6,99 zł 10. Paw serwetki, 3,49 zł

5

8 9

7

6 10



WIELKIE PRZYGOTOWANIA



Spa w Twoim domu
Koniec lata to czas, kiedy natura szykuje się do zimowego letargu, by na 

nowo odrodzić się na wiosnę. To dla nas idealny moment, by podczas długich 
wieczorów zadbać o swoje ciało i stan ducha, tak aby czuć się pięknie, gdy 

nadejdzie wiosna. Podpowiadamy, jak w domowych warunkach, przy użyciu 
dostępnych produktów stworzyć własną strefę relaksu.

U R O DA

1 Zadbaj o odpowiednie 
otoczenie

Po ciężkim tygodniu pracy i do-
mowych obowiązków zasługujesz 
na błogi relaks. Aby poczuć pełne 
odprężenie, odpowiednio przygotuj 
otoczenie, tak by nic nie zaprzą-
tało Twojej uwagi. Pozbądź się 
wszystkich niepotrzebnych bodź-
ców, takich jak telefon, telewizja 
w tle. Włącz relaksacyjną muzykę, 
przygaś światło, zapal świece 
zapachowe i rozpocznij swój rytuał 
piękna.

2 Relaksujący 
eliksir

Zacznij od zaparzenia ulubionej 
herbaty lub naparu z imbiru z mio-
dem i cytryną. Napój ten działa 
rozgrzewająco, odprężająco i an-
tyoksydacyjnie. Chwila wytchnienia 
przy filiżance w miłym otoczeniu 
to doskonały prolog do dalszej 
pielęgnacji.

3 Zacznij od oczyszczenia 
skóry twarzy

To przepis dla miłośniczek kuchni 
azjatyckiej. Jeśli posiadasz w swo-
jej spiżarce fasolkę adzuki, użyj jej 
do stworzenia domowego kosme-
tyku. Zmiel jej ziarna i wymieszaj 
z ulubionym żelem do twarzy, po 
czym delikatnie wmasuj w skórę 

twarzy i spłucz zimną wodą. Ten 
naturalny oczyszczacz odży-
wia i zapewnia skórze elastycz-
ność. Stosuj go przynajmniej raz 
w tygodniu.

4 Maseczka prosto 
z lodówki

Jogurt grecki, miód, płatki owsiane, 
i jajko – choć brzmi jak przepis 
na udane ciasto, z wymienionych 
składników zrobisz maseczki odpo-
wiednie dla każdego rodzaju skóry. 
Do miseczki nałóż 4 łyżki jogurtu 
greckiego, 2 łyżki płynnego miodu, 
garść płatków owsianych. Wymie-
szaj dokładnie i nałóż maseczkę na 
oczyszczoną skórę twarzy. Zawarty 
w masce jogurt dzięki żywym kul-
turom bakterii rozjaśni i delikatnie 
złuszczy skórę, natomiast miód ją 
odżywi. Maseczka z białka jajka 
natomiast zadziała jak naturalny 
lifting, obkurczający pory. Nałóż 
maskę na kilkanaście minut, po 
czym dokładnie spłucz.

5 Naturalny 
peeling

Jesienią i zimą suche powietrze 
i niskie temperatury powodują, że 
nasza skóra staje się sucha. Bardzo 
ważne jest pozbycie się obumar-
łego naskórka, oczyszczenie porów 
i pobudzenie jej do życia. Najlep-
szym sposobem na odżywienie 

skóry są regularne peelingi. Taki 
peeling możesz przygotować 
w domowych warunkach, łącząc 
zmieloną kawę z olejem kokoso-
wym lub olejkiem migdałowym. 
Wmasuj mieszankę okrężnymi 
ruchami i spłucz pod prysznicem. 
Uzyskasz gładką, jędrną i pięknie 
pachnącą skórę.

6 Wszystko jest 
w głowie

Idealnym dopełnieniem chwili 
relaksu jest masaż głowy. Możesz 
wykonać go samodzielnie, ale 
najlepiej oddać się w ręce part-
nera. Kilkuminutowa stymulacja 
skóry głowy wpływa zbawiennie na 
porost włosów i likwiduje mar-
twe, zniszczone cebulki włosów. 
Dodatkowo odpowiednio wykonany 
masaż głowy działa kojąco i odprę-
żająco, poprawia nastrój i likwiduje 
stres oraz jesienno-zimową apatię.

WE DWOJE
RAŹNIEJ

Nie ma nic przyjemniejszego niż 
relaks w dobrym towarzystwie. Zaproś 

koleżankę i urządźcie sobie seans 
odnowy biologicznej. Do wspólnego 

wypoczynku możesz zaprosić również 
partnera. Będzie to miłe zakończenie 
wspólnych świątecznych obowiązków  

i romantyczny czas tylko we dwoje.
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1. SCHWARZKOPF SCHAUMA szampon dla mężczyzn, 8,49 zł 2. FA żel pod prysznic Pink Jasmin, 7,99 zł 3. REXONA dezodorant 
Invisible fresh power 4. SCHWARZKOPF GLISS szampon, 11,99 zł 5. DOVE żel pod prysznic Indulging Ritual  

6. ON LINE mydło Antibacterial Lime, 4,99 zł

1
2

3

4

5

6

Aromaterapia
Ulubione nuty zapachowe 
w kosmetykach do kąpieli potrafią 
poprawić nastrój niezależnie 
od panującej aury!Dobrane do 

potrzeb
Wybieraj kosme-
tyki dopasowane 

do wieku i płci, np. 
szampony dla męż-

czyzn posiadają 
inne właściwości niż 

te dla kobiet.

Niezależnie od tego, czy preferujesz gorącą kąpiel, czy ożywczy prysznic, 
wybierz kosmetyki, które wprowadzą Cię w dobry nastrój.

Chwila relaksu
U R O DA

WIELKIE PRZYGOTOWANIA
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7. ON LINE sól morska do kąpieli Mleko i Miód, 6,99 zł 8. ON LINE sól morska do kąpieli Różana, 6,99 zł 
9. ON LINE sól morska do kąpieli Sosnowa, 6,99 zł 10. REXONA MEN dezodorant Invisible fresh power 

11. ON LINE mydło Antibacterial Original zapas, 4,99 zł

DOSKONAŁYM DOPEŁNIENIEM ODPRĘŻAJĄCEJ KĄPIELI JEST
NASTROJOWA MUZYKA ORAZ ŚWIECE ZAPACHOWE. PODARUJ

SOBIE ZASŁUŻONY ODPOCZYNEK DLA CIAŁA I ZMYSŁÓW!

7 8

9

NASZ
TRIK!

Zadbaj o dodatki
Zaopatrz się w akcesoria do 
kąpieli. Myjki, szczotki, gąbki nie 
tylko uprzyjemnią kąpiel, ale też 
złuszczają martwy naskórek.Morska kąpiel

Kąpiel w soli morskiej nie 
tylko odpręża i relak-

suje, ale również działa  
oczyszczająco na Twoją 
skórę. Ponadto koi obo-

lałe mięśnie i łagodzi 
stany zapalne skóry.

Pełna 
ochrona
Dezynfekcja w dzi-
siejszych czasach 
to konieczność. Nie 
zapominaj o żelach 
i mydłach antybak-
teryjnych do co-
dziennego użytku.

10

11
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Jesienno-zimowa pielęgnacja
Jesienno-zimowa aura pogodowa to ogromne wyzwanie dla skóry, która potrzebuje 

większej uwagi. Warto zadbać o odpowiednią pielęgnację, jeśli chcemy się cieszyć zdrową 
i promienną skórą przez cały rok.

U R O DA

o podtrzymania młodego, promiennego 
wyglądu nie potrzebujesz wcale specjal-
nych zabiegów. Pamiętaj o regularnym 

oczyszczaniu skóry i demakijażu. Udowodniono, że 
nasza skóra z powodu niedokładnego zmycia make-
-upu lub pozostawienia go na noc starzeje się o kilka 
lat. Do walki ze zmarszczkami i objawami zmęczenia 
wybieraj kosmetyki zawierające kwas hialuronowy 
(działa nawilżająco) oraz śluz ślimaka (spowalnia 
proces starzenia się skóry). Szczególnie zimą, gdy 
powietrze jest suche i ostre, walcz z podrażnieniami. 
Od wieków doceniane są regenerujące i łagodzące 

właściwości aloesu, dlatego pamiętaj o kremach 
i żelach zawierających ten niezwykle wartościowy 
składnik. Podczas panujących chłodów nie zapomi-
naj o stopach. Nasze nogi są teraz bardziej podatne 
na wychłodzenie, przez co wymagają odpowied-
niego nawilżenia. Stosując kremy z dodatkiem mocz-
nika, zapewnisz im właściwą ochronę, zmiękczysz 
skórę i delikatnie złuszczysz obumarły naskórek. Nie 
zapomnij również o pielęgnacji ust, bo mróz to ich 
największy wróg. Tłuste pomadki na bazie olejków, 
wosku pszczelego, zawierające witaminę E, zapobie-
gną bolesnym pęknięciom i pierzchnięciu.

D

WIELKIE PRZYGOTOWANIA
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RATUNEK DLA SUCHYCH DŁONI!  
Jak szybko poprawić kondycję skóry dłoni? Włączyć 
do pielęgnacji odpowiednio dobrany krem, zawierający 
olejek arganowy. Składniki te przyniosą skórze natych-
miastową ulgę, nawilżenie i uczucie komfortu.

Efekty zauważysz od razu!

DOMOWE SPA
Dzięki starannie dobranym skład-
nikom aktywnym naturalnego 
pochodzenia, maseczki i peelingi 
PERFECT SKIN błyskawicznie 
nawilżają, oczyszczają, regenerują 
i odmładzają skórę. Podaruj sobie 
chwilę relaksu z jedną z nich.

Z KREMEM CI DO TWARZY!  
Każda cera jest inna, dlatego zasługuje na indywidualnie dobraną 
pielęgnację. ZIELONA OLIWKA w połączeniu z OLEJKIEM 
ARGANOWYM zapewni jej działanie przeciwzmarszczkowe. 
ALOES z WĄKROTĄ AZJATYCKĄ intensywnie nawilży, 
odżywi i zregeneruje a KOKOS z OLEJKIEM MIGDAŁOWYM 
zostaną przyjaciółmi cery potrzebującej natychmiastowej 
regeneracji. Wszystkie składniki prawdziwie rozpieszczają 
skórę a w dodatku są BIO! 

BOHATER 
DO ZADAŃ 
SPECJALNYCH  
Wielofunkcyjny żel 99% ALOE VERA 
to produkt, który pokochasz! 
Może być stosowany jako nawil-
żające serum do twarzy, ale także 
jako balsam do ciała, odżywka do 
włosów czy łagodzący oparzenia 
słoneczne, kojący kompres.

Nie może go zabraknąć 
w Twoim domu!

SZWAJCARSKA 
RECEPTURA
EXTRA SOFT to wielozadaniowe kremy, opra-
cowane na bazie szwajcarskiej, głęboko- 
odżywczej receptury. Doskonale sprawdzają się 
w pielęgnacji twarzy i ciała, przynosząc skórze 
natychmiastowe ukojenie, głębokie nawilżenie 
i witalny wygląd. 

PERFEKCYJNE 
OCZYSZCZANIE
Kosmetyk oczyszczający powinien nie 
tylko doskonale zmywać makijaż, ale 
także pielęgnować i odżywiać skórę. 
Płyny micelarne linii ORGANIC, powstałe 
na bazie roślinnych ekstraktów, takich jak: 
peonia, bakuchiol, aloes czy woda koko-
sowa, spełniają to zadanie doskonale! 

PRODUKTY DOSTĘPNE W WYBRANYCH SKLEPACH

NAWILŻENIE XXL
Potrzebujesz dużej dawki nawilżenia 
i regeneracji? Wzbogacone probio-
tykami i koenzymem Q10 balsamy 
BIO ORGANIC, zapewniają pierw-
sze efekty już po 7 dniach regular-
nego stosowania. Ich duża pojem-
ność – 650ml – pozwala cieszyć się  
doskonałym działaniem naprawdę 
na długo! 

KOSMETYKI, KTÓRE

MUSISZ MIEĆ!

17 99

11 99

16 99

19 99 12 99

3 29
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100 ml

250 ml

175 ml

 400 ml

 650 ml

100 ml
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Perfumy skrojone na miarę
Perfumy to jeden z najczęściej kupowanych prezentów pod choinkę. Nim udasz się 

na świąteczne zakupy, poznaj ich strukturę i charakterystykę – to gwarancja 
odpowiednio dopasowanego upominku!

U R O DA

ajlepsze perfumy to takie, które stano-
wią z nami jedność. Po użyciu z czasem 
przestajemy je wyczuwać. Odpowiednio 

dobrany zapach potrafi poprawić nastrój i wywo-
łać uśmiech na twarzy. Te źle dopasowane wręcz 
przeciwnie – często powodują ból głowy, nudności 
i zmęczenie. Perfumy  przywołują wspomnienia, 
miłe chwile i kojarzą się z osobami, jakie spotkaliśmy 
w życiu. Kluczową sprawą przy wyborze zapachu jest 
odkrycie nut, za jakimi przepadamy. Dlatego każdy 
zapach dzieli się na trzy warstwy: nutę głowy, nutę 
serca i nutę bazową. Nuta głowy to zapach, który 
wyczuwamy od razu po rozpyleniu, średnio przez 
około 30 minut. Najczęściej zawiera akordy cytrusów, 
wiosennych kwiatów, aromatycznych ziół i morskiej 
bryzy. Nuta serca decyduje o charakterze kompozycji, 
zapach ten będzie Ci towarzyszył przez 2–4 godziny, 
w zależności od intensywności perfum. Na nutę serca 
składają się akordy korzenne, kwiatowe oraz rozgrze-
wające przyprawy, takie jak kardamon, cynamon, 
imbir. Kompozycję zamyka nuta bazowa, pojawiająca 
się dopiero wskutek utleniania na naszej skórze. 
Ta warstwa zapachowa potrafi nam towarzyszyć 
nawet przez 8 godzin. W nucie bazy królują aromaty 

drewniane, zwierzęce, skórzane i balsamiczne. 
Wśród głównych składników często pojawia się cedr, 
sandałowiec, piżmo, mech dębowy, paczula, migdały, 
wanilia, kawa, czekolada, kadzidło i mirra. Produ-
cenci bardzo często podają nuty znajdujące się w ich 
kompozycjach, dzięki czemu jeszcze przed powącha-
niem możesz określić, czy zapachy zamknięte we 
flakonie trafią w Twoje lub osoby obdarowanej gusta. 
Mając wiedzę na temat trójpodziału nut, już wiesz, że 
poszukując perfum, nie możesz działać impulsywnie, 
ponieważ zapach potrafi się diametralnie zmienić 
w ciągu 30 minut od rozpylenia. Kolejna nasza rada – 
testuj perfumy bezpośrednio na skórze, najlepiej np. 
na nadgarstku, gdzie intensywnie krąży krew. Ciepło 
ciała utlenia zapachy, co  pozwala szybciej poznać 
ostateczny kształt woni. Nie bez znaczenia jest też pH 
naszej skóry, stąd te same perfumy mogą zupełnie 
inaczej pachnieć na różnych osobach. Poszukując 
perfum, testuj najwyżej 3–5 zapachów jednocześnie, 
bo nasz mózg nie jest w stanie spamiętać i odróżnić 
więcej woni, a zaburzony zmysł węchu to najgorszy 
doradca. Jeśli to możliwe, korzystaj z próbek minia-
turek – to najlepszy sposób, by zaprzyjaźnić się 
z nowymi perfumami i ocenić, czy do nas pasują.
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cytrusowe,  
wodne, owocowe

ziołowe, kwiatowe, 
przyprawowe 

drzewne, animalistyczne, 
skórzane, aromatyczno-słodkie
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Woda perfumowana Born Holm By Night to uwodzicielskie  
i intrygujące połączenie nut drzewnych i przypraw, które 

pozwala czućsię pewnie w każdej sytuacji.

Shine Cristal to wyrazisty symbol kobiecej delikatności  
i subtelności. Pełna świeżości kombinacja kwiatowych  

i owocowych akordów skontrastowana z aromatem  
piżma nadaje szyku i elegancji.

Produkty dostępne w wybranych sklepach.

Chwila pełna magii 
to właśnie ja. We 
mnie harmonia i 

kontrast znajdują 
wspólny język, by 

osnuwać zapachem, 
który zniewala 

zmysły.

Jestem niczym dotyk 
morskich fal. Orzeź-
wiam i dodaję energii 
dzięki pobudzającej 

kompozycji zielonych 
nut zapachowych.

Jestem hipnotyzu-
jącym powiewem 

rześkiej bryzy. Kuszę 
mieszanką kobiecych 

nut zapachowych; 
przyciągam i uwo-
dzę! Dodaję energii  

i orzeźwiam.

Łagodna, bezalkoholowa formuła 
zapewnia odpowiednie nawilżenie 
i komfort skóry. Mgiełki zawierają 
tysiące rozświetlających drobinek, 
dzięki którym Twoje ciało nabierze 

zmysłowego, perłowego blasku.

Chłodząca mgiełka 
do twarzy Vollare 

Cosmetics to Twoja 
codzienna dawka 
troski i miłości dla 

cery, która każdego 
dnia robi dla Ciebie 

tak wiele. 
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Dotrzymaj postanowień
W sylwestrową noc obiecujesz sobie gruntowne zmiany w nadchodzącym roku,  
a gdy przychodzi do podsumowań, okazuje się, że tak naprawdę niewiele z nich 
udało się zrealizować. Podpowiadamy, jak mierzyć siły na zamiary i osiągnąć 

noworoczne cele.

P O R A D N I K

Zacznij od wyznaczenia celu
Przemyśl cele, jakie chcesz sobie postawić, w nadchodzącym roku, nie podejmuj pochod-
nych decyzji i zastanów się na czym naprawdę Ci zależy. Potraktuj zadanie jak pracę, tylko 
wówczas będziesz w stanie rzetelnie się z niej rozliczyć. Cel powinien być mierzalny i okre-
ślony w czasie. Unikaj ogólnych sformułowań, np. chcę schudnąć, wyznacz sobie konkretną 
liczbę, jaką chcesz zobaczyć na wadze.

Myśl realnie
Wyznaczaj sobie zadania realne do spełnienia, bo np. ciężko będzie Ci zarobić 100 mln w jeden rok 
lub zwiedzić cały świat – choć zdarzają się i takie przypadki. Myśl racjonalnie. Nikt nie zna Ciebie 
tak dobrze jak Ty sama, wyznaczaj więc zadania, jakim jesteś w stanie uczciwie sprostać. Unikniesz 
wówczas rozczarowań na koniec roku.

Zrób listę postanowień
Zapisz wszystkie swoje plany na kartce papieru i umieść w widocznym miejscu. Dzięki temu bę-
dziesz o nich na bieżąco pamiętać, a skreślanie tych już zrealizowanych doda Ci energii i chęci do 
stawienia czoła kolejnym wyzwaniom.

Kij i marchewka
Za ciężko wykonaną pracę i realizację postanowień należy Ci się nagroda. Wyznacz ją sobie  na wstępie, 
a będziesz mieć większą motywację do codziennej pracy. Nagroda powinna być adekwatna do osiągnięć, 
np. pieniądze zaoszczędzone dzięki rzuceniu palenia możesz przeznaczyć na dodatkowe wakacje. Planu-
jąc nagrody, pamiętaj też o karach, gdy na koniec roku okaże się, że nie udało się czegoś zrealizować. 

Porzuć przeszłość
Jeśli nie udało Ci się zrealizować jakichś postanowień w kończącym się roku, to nie zadręczaj się 
tym. Wyciągnij wnioski, zastosuj się do powyższych zasad i spróbuj jeszcze raz! Małymi krokami 
osiągniesz swoje cele.
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Wybierz się na spacer po plaży,
rozkoszuj się szumem fal oraz kawał- 
kami złotej żywicy, w której zatopione 
zostały wspomnienia i niesamowite 
piękno. 
Oddychaj otaczającą Cię naturą,
zapraszając ją jednocześnie do swoich 
wnętrz.

Niech produkty SIDOLUX BALTIC 
AMBER wypełnią Twój dom niezwyk- 
łym zapachem i czystością, o jakiej 
zawsze marzyłeś.
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