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Kabiny sanitarne przedszkolne i szkolne to szczególny typ zabudowy WC. 
Dokonaliśmy wszelkich starań, aby kabiny te były bezpieczne 
i funkcjonalne. Kabiny wykonujemy, w zależności od potrzeb oraz 
wieku dzieci, w różnych wariantach:

• same wydzielenia • cała zabudowa niska • lub w układzie mieszanym

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Zapraszamy do współpracy firmy handlowe, budowlane i monterskie. 
Gwarantujemy solidność, terminowość oraz pełne zaangażowanie przy 
realizacji zadań dla naszych klientów.

Produkujemy kabiny w bogatej, żywej kolorystce. Istnieje możliwość doboru 
kolorowych okuć, również pochwytu KIGA - "kierownicy" jak też założenia 
uszczelek antyuciskowych dla ochrony dziecięcych paluszków albo wykonanie 
drzwi ze specjalnym zawiasem antyuciskowym. Możemy też nadać drzwiom 
kabin indywidualny kształt.
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Szkoła matematyki dla dzieci i młodzieży w wieku 4 -18 lat

Matematyka to wspólny język ludzi i przyrody Aby edukacja matematyczna w przedszkolu była skuteczna

Zdolność do opanowania tego języka i do posługiwania się nim jest równie stara, jak naturalne 
predyspozycje człowieka do komunikowania się z innymi przedstawicielami swojego gatunku, będące 
warunkiem przetrwania i funkcjonowania w ludzkiej społeczności. Już w średniowieczu matematykę, 
reprezentowaną przez arytmetykę, geometrię, muzykę i astronomię, zaliczano do „siedmiu 
umiejętności godnych człowieka wolnego”. Dziś jest to bardziej aktualne niż kiedykolwiek.

Mózg dziecka, zwłaszcza w okresie między 4 a 10 rokiem życia, posiada niemal nieograniczone 
możliwości uczenia się, dzięki zdolności do tworzenia ogromnej liczby połączeń neuronowych. 
Do eDo efektywnego przyswajania wiedzy konieczne jest jednak odwołanie się do różnych typów 
inteligencji (wizualno przestrzennej, motorycznej, językowej, muzyczno-rytmicznej, interpersonalnej, 
logicznej) i do różnych kanałów percepcji (przyswajanie wzrokowe, słuchowe, kinestetyczne), jak 
również harmonijna współpraca obu półkul mózgowych. Niezbędnymi elementami rozwoju 
intelektualnego dziecka są: eksperymentowanie, metoda prób i błędów, szukanie własnych 
rozwiązań, w których dziecko wyraża siebie oraz dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i wnioskami 
z innymi. I wz innymi. I wreszcie, aby się skutecznie uczyć, dziecko musi czerpać z nauki przyjemność oraz mieć 
poczucie satysfakcji i sukcesu.

Nieważne, jakich wyborów dokonuje młody człowiek na swojej życiowej drodze. Ważne, aby ten wybór 
miał. Aby decyzje, które podejmuje, były realizacją jego marzeń, a nie manifestacją ograniczeń. 
Nie każdy musi być pasjonatem motoryzacji, ale każdy powinien mieć prawo jazdy. Matematyka jest 
we współczesnym świcie prawem jazdy, które każdy powinien posiadać. Ponieważ, jak potwierdzają 
badania, każdy jest w stanie opanować język matematyki równie biegle, jak swój język ojczysty.

Na matematykę nigdy nie jest za wcześnie...  ale też nigdy nie jest za późno, aby wsiąść do pociągu 
"matematyka". Jeśli edukacja matematyczna w przedszkolu cię ominęła, wsiądź do niego teraz, aby:

- być na bieżąco - poprawić oceny - poznać skuteczne sposoby uczenia się - uwierzyć we własne siły 
- odkryć w sobie nieznane dotąd możliwości - rzucić wyzwanie najlepszym   

www.earlymath.pl 
malgorzata.dobrowolska@gmail.com | tel. 781 406 344, tel. 501 065 048

al. Jarzębinowa 24-26/1a, 53-120 Wrocław
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Najwyższa jakość produktów konopnych

Poszukując na rynku sprawdzonych produktów zawierających fitozwiązki oraz flawonoidy 
zauważyliśmy, że trudno było znaleźć produkty spełniające w pełni nasze oczekiwania pod względem 

jakości – takie w których dbałość o produkt zaczyna się już na etapie surowca i jest na najwyższym 
poziomie na każdym z etapów produkcji. Tak narodził się pomysł stworzenia firmy CannLAB, w której 

jakość jest najważniejszym kryterium począwszy od doboru odpowiedniego suszu Cannabis Sativa L., 
aż do przekazania gotowego produktu do klienta.

Sami zajmujemy się transportem oraz magazynowaniem suszu, tak aby mieć pełną kontrolę nad 
jego jakością. Warunki procesu ekstrakcji nadkrytycznym CO2 zostały ustalone w naszym laboratorium 

podczas kilkumiesięcznych prac badawczych, co pozwoliło uzyskać zaplanowany i najbardziej 
pożądany profil fitozwiązków oraz flawonoidów w otrzymanym oleju. Proces konfekcjonowania 
i magazynowania gotowego produktu również odbywa się w naszej firmie, ponieważ chcemy 

dbać o jakość produktu na całym etapie produkcji.

Bardzo starannie wybieramy susz do ekstrakcji mając na uwadze wysoką zawartość 
fitozwiązków oraz flawonoidów.

Nasz zespół składa się z grupy profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem, dla których nauka to 
pasja, a jakość i bezpieczeństwo to najważniejsze wytyczne, którymi kierujemy się w pracy.

Najnowsza seria oleju konopnego CBDmed już  dostępna dla Ciebie

CANNLAB SP. Z O.O. SP.K. UL. BALICKA 48, 30-149 KRAKÓW | TEL.: +48 696 846 628 | MAIL: SKLEP@CBDMED.PL

Przekazujemy naszym klientom produkty najwyższej jakości w całości pochodzące 
i wyprodukowane z polskich surowców w naszej firmiew Krakowie w najkorzystniejszych cenach.

www.cbdmed.pl
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Plac Czerwca 1976 Roku 4, 02-495 Warszawa, agatha.pearl.shop@gmail.com
agathaspearl.com

Oryginalna biżuteria ręcznie robiona
Agatha's Pearl to mała rodzinna manufaktura powstała z miłości do oryginalnej 
biżuterii, potrzeby otaczania się pięknymi, unikatowymi produktami oraz chęci 
podzielenia się swoją pasją.

W naszej ofercie posiadamy klasyczne modele naszyjników 
oraz kolczyków idealnych na każdą okazję, a także szalone i kolorowe elementy 
biżuterii, które wywołają uśmiech i zachwyt na niejednej twarzy. 

Nasze produkty w przeważającej większości powstają 
w pojedynczych sztukach, co czyni je wyjątkowymi 
i unikatowymi. Dzięki temu już nigdy nie spotkasz kobiety 
ubranej w taką samą biżuterię jak Ty.

Dołącz do naszego świata i poczuj się wyjątkowo.

http://agathaspearl.com
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MATEMATYKA DLA 
DZIECI I MŁODZIEŻY

MathRiders to unikalny program nauczania matematyki, 
który pomaga uczniom rozumieć zagadnienia 
matematyczne i równocześnie czerpać przyjemność 
zz nauki. Dzięki zróżnicowanym poziomom nauczania 
(matematyka dla młodzieży, dla młodszych dzieci i dla 
przedszkolaka) oraz przyjaznej atmosferze nauka jeszcze 
nigdy nie była tak prosta! Innowacyjny program, 
dopasowany do indywidualnych potrzeb każdego 
dziecka, wykracza poza tradycyjne ramy pojmowania 
nauczania. Dlatego matematyka może stać się nareszcie 
zrozrozumiałym przedmiotem szkolnym, inspirującą nauką 
oraz szansą na wieloaspektowy rozwój Twojego dziecka.

Wybierając zajęcia z matematyki oparte na autorskim 
programie Helen Doron masz pewność, iż otrzymujesz 
najwyższej jakości usługi edukacyjne, dzięki którym 
pomożesz zrozumieć zasady logiki, matematycznych 
działań, uzupełnić braki i wyprostować błędne myślenie. 
To także niepowtarzalna okazja, by wspomóc rozwój 
matematycznej pasji i móc osiągać w tej dziedzinie 
kolejnekolejne sukcesy. Nasi doświadczeni nauczyciele 
nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe 
dzięki licznym szkoleniom, co zapewnia podopiecznym 
naukę na nieustannie wysokim poziomie. Dlatego też 
nasza kadra jest zaliczana do grona najlepszych 
dydaktyków i nauczycieli matematyki.

Profesjonalne nauczanie matematyki 
dla dzieci i młodzieży

www.mathriders.pl
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www.wersalin.pl P.H.U. WERSALIN - Przemysłowa 6, 57-200 Ząbkowice Śląskie, biuro@wersalin.pl, Tel,: 501 511 127, Tel./fax: 74 817 87 82

Przedstawiamy ofertę firmy Wersalin specjalizującą się w produkcji i  kompleksowym 
wyposażaniu obiektów oświatowych i biurowych. Oferujemy solidne meble szkolne 
i przedszkolne, w tym ławki, krzesła, a także tablice, pomoce dydaktyczne, urządzenia 
multimedialne czy sprzęt sportowy.
Wciąż poszukujemy nowych rozwiązań, aby wachlarz naszych towarów i usług był atrakcyjny 
i spełniał oczekiwania Klientów. Dostępne w naszej ofercie meble dla szkół są zaprojektowane 
zz myślą o wygodzie i potrzebach użytkowników - zarówno najmłodszych, jak i tych starszych. 
Polecamy praktyczne krzesła drewniane składane oraz nowość - zaślepki plastikowe do stołów 
i krzeseł chroniących podłogę przed zniszczeniem.
W firmie Wersalin znajdziecie Państwo pełne doradztwo i konkurencyjne ceny. Jeżeli macie 
pytania na temat produktów, formy zakupu czy dostawy, zapraszamy do kontaktu.

Cena: 199,00 zł

Zestaw nagraniowy 
PULUZ PU612B

PRACOWNIA DRUKU 3D 
SKRILAB ROZSZERZENIA

ZESTAW FORBOT DO KURSU 
ARDUINO + MATERIAŁY 

EDUKACYJNE

DRUKARKA 3D BANACH UNIMAT 1 - ZESTAW DO 
BUDOWY TOKARKI DO 

DREWNIA I SZLIFIERKI POZIOM 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Narzędzia stolarsko-ślusarskie 
do pracowni technicznych

CLASSVR - WIRTUALNE 
LABORATORIUM 

WIELOPRZEDMIOTOWE 
ZESTAW 8 SZTUK OKULARÓW

SZAFA WARSZTATOWO 
NARZĘDZIOWA

DRUKARKA 3D SKRINTER

ROBOT SKRIBOTSTÓŁ WARSZTATOWY 
SKŁADANY

STACJA LUTOWNICZA 2W1 
Z KOLBĄ NA GORĄCE 

POWIETRZE

ZESTAW NAGŁOŚNIENIOWY 
IBIZA CUBE1512

Cena: 9 643,80 zł

Cena: 1 660,50 zł

Cena: 239,00 zł

Cena: 6 999,00 zł Cena: 21 490,00 zł

Cena: 2 500,00 zł Cena: 8 340,00 zł

Cena: 730,00 złCena: 620,00 zł Cena: 565,00 zł Cena: 1 550,00 zł
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Zestaw nagraniowy 
PULUZ PU612B

PRACOWNIA DRUKU 3D 
SKRILAB ROZSZERZENIA

ZESTAW FORBOT DO KURSU 
ARDUINO + MATERIAŁY 

EDUKACYJNE
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POWIETRZE
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Cena: 1 660,50 zł

Cena: 239,00 zł

Cena: 6 999,00 zł Cena: 21 490,00 zł

Cena: 2 500,00 zł Cena: 8 340,00 zł

Cena: 730,00 złCena: 620,00 zł Cena: 565,00 zł Cena: 1 550,00 zł



WWW.MOJKRAJTAKIPIEKNY.COM 

+48 602 147 489

BUTIK STACJONARNY
ul Sarmacka 16, Warszawa (Wilanów) 

GODZINY OTWARCIA: 
pon - piątek 10-18, soboty 10-16. 

@mojkrajtakipiekny

Głównym założeniem marki jest uniwersalność, ponad-
czasowość, ale przede wszystkim jakość. Jak mówią 
twórczynie marki, Karolina i Ola - Same jesteśmy naszy-
mi pierwszymi klientkami, więc zawsze, zanim konkretny 
model trafi do sprzedaży, same testujemy go, a pod tym 
względem jesteśmy dość surowe. Bo w kwestii wygody 
i estetyki nie znamy kompromisów, a do tego mamy się 
w naszych ubraniach czuć nie tylko piękne, ale i gotowe 
do podbicia świata.

Te słowa znajdują odzwierciedlenie w kapsułowych kolek-
cjach Dziewczyn. Znajdziemy w nich zarówno kobiece 
sukienki, uniwersalne bluzki i  garnitury czy oryginalne 
bluzy, które bez kompleksów mogą być alternatywą dla el-
eganckich okryć wierzchnich. Co na pewno zainteresuje 
rodziców – marka tworzy też dla dzieci.

Warto pamiętać, że MKTP to projekty lokalne 
– od podszewki po wykończenia. Materiały 
czerpane są z kolebki polskiej mody, czyli 
Łodzi i powstają na terenie Polski. Marka 
współpracuje z oddanymi swojej pracy rze-
mieślnikami, a każdy egzemplarz wykonywa-
ny jest z taką samą pasją i dbałością o najm
niejszy szczegół.

BEZPRETENSJONALNE,
PROSTE I PONADCZASOWE

Projektantki korzystają w głównej mierze 
z naturalnej i oddychającej bawełny. Jeżeli 
tego wymaga krój, próbują znaleźć złoty 
środek w postaci domieszki wiskozy czy eko-
logicznie pozyskiwanego poliestru, 
co uzasadnione jest uzyskaniem większej tr-
wałości ubrań, by mogły one pozostać 
z nami na dłużej.

MKTP Mój Kraj Taki Piękny

sklep@mojkrajtakipiekny.com
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Hałas pod kontrolą
W salach przedszkolnych poziom hałasu zwykle waha się w granicach 70 - 80 dB(A) 
w zależności od rodzaju zajęć. Przyczyną jest twarde wykończenie tych pomieszczeń 
powodujące, że dźwięk w nich wytwarzany ulega wielokrotnym odbiciom i tym samym 
wzmocnieniu. W głośniejszym środowisku dzieci odruchowo zachowują się jeszcze 
głośniej, wzajemnie się przekrzykując … i koło się zamyka. Wprowadzając do sali 
przedszkolnej materiały dźwiękochłonne możemy zredukować poziom hałasu 
ww trakcie zajęć o 8-10 dB. Taką zmianę poziomu dźwięku możemy odczuć kiedy 
zamkniemy okna w samochodzie pędzącym z prędkością 140 km/h.

Materiały dźwiękochłonne mogą być instalowane 
w pomieszczeniach przedszkolnych jako sufity podwieszane,  
okładziny sufitów czy też jako panele wolnowiszące. Mogą być 
też montowane jako panele ścienne. 
OfeOferta firmy Ecophon obejmuje wiele rodzajów wolnowiszących 
paneli  dźwiękochłonnych wykonanych z wełny szklanej. Mogą 
mieć różne kształty, formaty, kolory, mogą być instalowane 
pionowo albo poziomo. W rzędach albo rozmieszczone 
nieregularnie. Cechą wspólną jest prosty, szybki montaż, co jest 
istotne w przypadku modernizowanych pomieszczeń – montaż 
ww sali przedszkolnej można wykonać w ciągu zaledwie kilku 
godzin. Ważne jest również to, że panele tego typu mogą być 
montowane w niewysokich pomieszczeniach. 

Biuro Ecophon
Warszawa, Ul. Cybernetyki 9
Tel. 22 567 14 83
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CEBA BABY  
LIDER BRANŻY, OD 30 LAT NA POLSKIM RYNKU
Ceba Baby to polska marka artykułów niemowlęcych z wieloletnią tradycją. Jakość, 
bezpieczeństwo i estetyka to nasze podstawowe wartości, o które starannie dbamy 
każdego dnia. Uśmiech Maluszka i zadowolenie Rodzica to nasz największy sukces. 

To miejsce, w którym dzielimy się doświadczeniami, wiedzą i wątpliwościami. Służy-
my radą i szukamy jej u innych. Podsuwamy artykuły warte przeczytania i ciekawost-
ki dotyczące najmłodszych. Debatujemy o niezbędnych gadżetach do pielęgnacji 
dzieci ale również o tych mniej potrzebnych a jednak przydatnych. Opowiadamy 
o rzeczach codziennych i niecodziennych… a to wszystko wokół tematu rodziny
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Jaki materac 
      wybrać do sypialni

Materac, na którym śpisz, wpływa na komfort Twojego 
snu. Zastanawiasz się pewnie jaki wybrać materac, który 
zapewni odpowiedni wypoczynek? 

Wybór materaca to sprawa indywidualna. 
Każdy z nas ma inne poczucie komfortu, 
potrzebuje innego wsparcia dla kręgosłupa 

dostosowanego do wagi i wzrostu.  Od tego, jaki 
materac do spania wybierzemy, zależy w dużej mierze 
jakość w naszego snu. Sen natomiast jest bardzo 
ważny, wręcz niezbędny do życia i prawidłowego 
przebiegu procesów życiowych naszego organizmu. 
Szukając materaca dla siebie, pamiętaj, że nie jest 
to jednorazowy ale zakup na lata. Choć ze względu 
na przykład na zmieniającą się wagę ciała powinno 
się go wymieniać co 8 lat. Pomocna przy podjęciu 
decyzji o konkretnym materacu jest też możliwość 
wcześniejszego przetestowania go. Niektóre sklepy 
umożliwiają właśnie przetestowanie materaca  
w domu.

Wybierając materac, powinno się 
najpierw zwrócić uwagę na jego 
twardość. Niezależnie od tego, czy 
decydujemy się na materac piankowy, 
lateksowy, czy sprężynowy, do wyboru 
mamy kilka poziomów twardości. 

Tak naprawdę najlepsze materace 
do spania nie są ani zbyt twarde, ani 
zbyt miękkie. Znamy pewnie takie 
powiedzenie, że im twardszy materac, 
tym lepszy dla kręgosłupa. Jednak 
zazwyczaj nie łączy się to z prawdą. Zbyt 
twardy materac sprawia, że krew nie 
krąży swobodnie, natomiast mięśnie 
muszą jednak cały czas pracować, żeby 
utrzymać odpowiednią linię kręgosłupa. 
Może to spowodować drętwienie 
palców u nóg czy trwałe skrzywienie 
kręgosłupa. 

W takiej sytuacji jak się domyślacie 
nasz wypoczynek nie jest optymalny. 
Jeśli materac jest zbyt miękki, to też 
nie sprawi nam wysokiego komfortu 
ponieważ mięśnie będą cały czas 
pracować aby utrzymać odpowiednią 
linie kręgosłupa. 

Materace lateksowe - wykonane są ze 
zwulkanizowanego mleczka kauczukowego 
charakteryzują się wysoką elastycznością  
i komfortem spania. Przede wszystkim są trwałe, 
nie odkształcają się i posiadają cyrkulację powietrza. 
Ich główną zaletą są właściwości antybakteryjne  
i antygrzybiczne. 

Materace piankowe - zbudowane są z dobrej jakości 
pianek, które idealnie dopasowują się do kształtu 
ciała, reagując na jego ciepło.  Efektem działania 
pianki jest mniejszy nacisk na mięśnie i naczynia 
krwionośne podczas snu. Wysokoelastyczne oraz 
termoelastyczne charakteryzują się idealnym 
dopasowaniem do kształtu ciała. Są trwałe  
i posiadają dobrą cyrkulację powietrza.

Materac, można kupić praktycznie w każdej cenie. Jeśli 
szukamy materaca dla siebie, który ma posłużyć przez 
co najmniej kilka lat i zapewniać odpowiedni komfort 
- nie warto kierować się tylko ceną. Najpopularniejszy 
przedział cenowy, w którym znajdziemy bogaty 
wybór dobrych materacy, to 1300-4500 zł za materac. 

Materace kieszeniowe – to unowocześnienie 
materacy sprężynowych. Każda ze sprężyn znajduje 
się w osobnej kieszeni. Dzięki temu zachowują 
większą niezależność i dostosowują się punktowo do 
kształtu ciała śpiącego. To rozwiązanie zapewnia nie 
tylko znacznie lepszy komfort czy trwałość produktów 
ale przede wszystkim zapewnia pozytywny wpływ na 
zdrowie. 

Materace bonellowe to doskonały wybór dla osób 
ceniących tradycyjne rozwiązania. Wykorzystywane 
do produkcji tego typu materacy wysokogatunkowe 
sprężyny bonellowe stosowane są już od wielu 
lat, ciesząc się niemalejącą popularnością. 
Najważniejszą zaletą materacy bonellowych jest ich 
duża wytrzymałość na obciążenia i powstawanie 
odkształceń. Przeznaczone są dla osób preferujących 
średnio-twarde podłoże do spania.

Decydując się na zakup lub wymianę materaca, 
należy przemyśleć gdzie będzie on leżał. Nie 
polecamy kładzenie materaca na podłodze, zarówno 
ze względów komfortowych, jak i higienicznych. - 
Dno łóżka powinno mieć listewki, które zapewnią 
odpowiednią cyrkulację powietrza a także zapewni 
wsparcie i dostosuje się do konturów ciała. 
Dodatkowo dno z listewek zapewnia właściwy 
powiew powietrza ale żeby spełniało tą funkcję, to 
należy sprawdzić czy pokrowiec na materac jest  
z wykonany z bawełny i watoliny poliestrowej.

Twardy lub 
miękki 

Główne rodzaje materacy
Ile kosztuje?
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ŻEGLOWAĆ TO ŻYĆ

SZKOLENIA!

REJSY

CZARTERY

Przez cały rok organizujemy rejsy min. w: Chorwacji, Grecji, Turcji, Hiszpanii, Włoszech, 
Francji, Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Tajlandii, Malezji, Wyspach Kanaryjskich, 
Balearach, Polsce i wielu innych krajach.

Agencja Żeglarska NAJACHTY.PL to wieloletnie doświadczenie w organizacji 
rejsów turystycznych, integracyjnych oraz szkoleniowych i nie będzie przesadą 
jeśli powiemy, że jesteśmy w stanie urzeczywistnić każde Państwa wyobrażenie 
związane z imprezą żeglarską. Szczypta pomysłu, odrobina zdrowego rozsądku, 
garść dobrej zabawy i event gotowy!

EVENTY FIRMOWE / REJSY TOWARZYSKIE 

Jeśli planujesz podnieść swoje kwalifikacje żeglarskie, to skorzystaj 
z naszej oferty szkoleń.

Żeglowanie to nasza pasja, pomożemy Ci zaplanować rejs marzeń! 

Skorzystaj z wyszukiwarki lub jeżeli wolisz żebyśmy, 
to my przygotowali ofertę czarteru dla Ciebie, – wypełnij formularz na stronie.

PŁYWAJ Z NAJLEPSZYMI!!!
Nasi instruktorzy to bardzo doświadczeni żeglarze z wieloletnim stażem morskim.

WWW.NAJACHTY.PL | WWW.NAREJSY.PL 



ŻEGLOWAĆ TO ŻYĆ

SZKOLENIA!

REJSY

CZARTERY

Przez cały rok organizujemy rejsy min. w: Chorwacji, Grecji, Turcji, Hiszpanii, Włoszech, 
Francji, Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Tajlandii, Malezji, Wyspach Kanaryjskich, 
Balearach, Polsce i wielu innych krajach.

Agencja Żeglarska NAJACHTY.PL to wieloletnie doświadczenie w organizacji 
rejsów turystycznych, integracyjnych oraz szkoleniowych i nie będzie przesadą 
jeśli powiemy, że jesteśmy w stanie urzeczywistnić każde Państwa wyobrażenie 
związane z imprezą żeglarską. Szczypta pomysłu, odrobina zdrowego rozsądku, 
garść dobrej zabawy i event gotowy!

EVENTY FIRMOWE / REJSY TOWARZYSKIE 

Jeśli planujesz podnieść swoje kwalifikacje żeglarskie, to skorzystaj 
z naszej oferty szkoleń.

Żeglowanie to nasza pasja, pomożemy Ci zaplanować rejs marzeń! 

Skorzystaj z wyszukiwarki lub jeżeli wolisz żebyśmy, 
to my przygotowali ofertę czarteru dla Ciebie, – wypełnij formularz na stronie.

PŁYWAJ Z NAJLEPSZYMI!!!
Nasi instruktorzy to bardzo doświadczeni żeglarze z wieloletnim stażem morskim.

WWW.NAJACHTY.PL | WWW.NAREJSY.PL 



Poznaj moc sezamu i zbóż z Amki Superfoods!
Nasze innowacyjne batony sezamowe z odżywczymi zbożami 
ekspandowanymi powstają jedynie z 4 składników, stanowią źródło błonnika 
i nienasyconych kwasów tłuszczowych, a jednocześnie nie zawierają glutenu.

ZAMÓW ONLINE 
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Nasza maszyna ogranicza koszty 
dezynfekcji jakie stosuje się 
w przedszkolach, zakładach 
kosmetycznych, biurach itp.

Ta maszyna dezynfekuje powierzchnie 
płaskie, meble, tapicerkę poręcze i tego 
czego się dotyka.

Robi to codziennie w nocy przy pomocy 
gazu jakim jest ozon. 

W ciągu dnia sterylizuje powietrze z bakterii 
i zai zarazków w tym wirusa Covid 19

Dajemy naszym klientom możliwość 
zabezpieczenia pomieszczeń do 500m2 
24h na dobę za 499zł miesięcznie.

Normalnie za jedną wizytę ekipy do 
dezynfekcji płaci się minimum 1000zł a to tylko 
zabezpiecza na 1 dzień, my zrobimy to samo codziennie.  

499 : 31 = 16 PLN

Maszyny budujemy zgodnie z normami i standardami:
SANEPID | CE | Lamborghini Caloreclima TÜV NORD | Florida As | UL CAN/US

Wyselekcjonowane grono odbiorców
i dedykowana oferta gwarantują

Składamy Ci potrójnie przemyślaną 
ofertę, ponieważ:

myślimy korzyściami Twojej firmy

myślimy jak Twój klient

myślimy jak Twoi pracownicy

Oszyczczanie powietrza
z zanieczyszczeń za pomocą
cząsteczek węgla aktywnego.
Jest to pierwszy stopień oczyszczania.

Lampa UV marki Philips stosowana
w oczyszczaczu zabija drobnoustroje,
których nie udało się oczyszcić
w pierwszym etapie.

Funkcja ozonowania powietrza
doszczętnie zabija drobnoustroje
w pomieszczeniach do 500m2

oraz na powierzchniach.

ZADBAJ O DOBRĄ JAKOŚĆ POWIETRZA W TWOIM DOMU, 
BIURZE, CZY PRZEDSZKOLU!

perfekcyjne
dopasowanie

PRZEKONAJ SIĘ,

3 UNIKALNE FUNKCJE

PIENIĄDZE TO NIE WSZYSTKO!

WWW.FORTADOR.COM

Chodzi o maksymalne
poczucie

bezpieczeństwa.

HEPA 14
Activ Carbon

UV-C Philips
Lamp Air Sterilization

Ozon O3
Surface Disinfection

JUŻ DZIŚ SKORZYSTAJ Z OFERTY DZIERŻAWY VIRUS KILLER 3W1!

CZY TEN PRODUKT JEST DLA CIEBIE

NASZEGO OZONATORA

NIE CHODZI O BUDŻET, JAKIM DYSPONUJESZ.

Nie jestesmy kolejnym 
filtrem powietrza na rynku.
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Lampy wirusobójcze od polskiego 
producenta sprzętu medycznego

www.ultraviolsklep.pl
biuro@ultraviol.pl 042 717 77 45

Przepływowe lampy wirusobójcze UV-C to wyjątkowo skuteczne narzędzie do 
trwałej dezaktywacji wirusów (w tym SARS-CoV-2), bakterii, pleśni i grzybów 
z powietrza w Twoim otoczeniu. Skuteczność i bezpieczeństwo urządzeń dla ludzi 
jest potwierdzone badaniami oraz certyfikatami. Lampy UV-C stosuje się 
w szkołach, przedszkolach, żłobkach, urzędach i sądach.

POWIETRZE WOLNE 
OD DROBNOUSTROJÓW

ZANIECZYSZCZONE 
POWIETRZE

W trosce o bezpieczeństwo podopiecznych oraz ich opiekunów, lampy 
UV-C ASEPTOR 236 MC stosują m.in. jedyne w swoim rodzaju niepubliczne, dwujęzyczne 
przedszkola i żłobki Ciuchcia Puch Puch oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
im. Juliusza Verne'a w Warszawie. 
ASEPTOR jest dostępny w sklepie internetowym producenta: ultraviolsklep.pl 

POZNAJ ZALETY DEZYNFEKCJI PRZEPŁYWOWĄ LAMPĄ UV-C ASEPTOR BASIC:
• dezynfekcja powietrza jest całkowicie bezpieczna dla dzieci
• ta metoda to skuteczna obrona przed wirusem
• ciche działanie urządzenia, praktycznie niesłyszalne
• prosta obsługa
• estetyczny wygląd
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Szczegóły na: 

Relaksujące wakacje 
na Cyprze z dzieckiem

Obecnie planujemy 
dwa tygodniowe 
wyjazdy. Jeden to 
FitCamp Summer 
Body od 26.03 do 02.04, 
na którym 
przygotujecie formę 
nna lato, drugi to 
Dystans od 03.04 
do 10.04., pełen 
relaksu, tańca i zabawy.

• 7 noclegów w 5-gwiazdkowym Coral Beach 
Hotel & Resort dla jednej osoby dorosłej 
i jednego dziecka do lat 12.
Wyżywienie ultra all-inlcusive z bogatą opcją 
wegańską i wegetariańską. 
• Min. 8 h dziennie dziećmi zajmą się 
profesjonalne nianie, w czasie kiedy mamy 
majmają zajęcia i chwilę dla siebie. 
• Codziennie urozmaicone atrakcje dla dzieci, 
dostosowane do grupy wiekowej. Warsztaty 
artystyczne, zajęcia sportowe w basenie i na 
plaży, wycieczki do lokalnych atrakcji np. do zoo.

W Hotelu do Waszej dyspozycji będą:
pokoje z wyjściem do ogrodu i z widokiem na 
morze, prywatna plaża, 2 kluby dla dzieci, 
szeroka gama restauracji, 5 basenów w tym 
jedenjeden kryty i jeden o wymiarach olimpijskich, 
doskonale wyposażona siłownia z widokiem na 
morze, w pełni wyposażona sala treningowa, 
taras oraz arenę trawiastą do jogi, spa, korty 
tenisowe. 

DYSTANS z Marta Mróz-Gonçalves - To 
relaks w czystej formie, czyli taki jak lubisz 
najbardziej od 03.04 do 10.04.
• lekcje tańca, 
• masaże, 
• degustacje win,
•• wieczorne wyjścia do beach baru

FITCAMP SummerBody z Fit & Eat Paulina 
Jedlińska – przygotowanie formy na lato od 
26.03 do 02.04.
• fitness na sali, 
• zajęcia sportowe na plaży i basenie, 
• zajęcia na siłowni, 
• indywidualne zajęci• indywidualne zajęcia z trenerem i ułożeniem 
indywidualnego planu treningowego, na powrót 
do domu.
• konsultacja dietetyka oraz rozpisanie 
spersonalizowanej diety, na miesiąc po 
wyjeździe.

MAMA SAMA W SZCZEGÓŁACH

Tu jesteś mile widziana

MamaSama to projekt przygotowany specjalnie dla mam z dziećmi. Wspólny 
wakacyjny wyjazd na Cypr, to coś czego potrzebujecie. Mamy “ładują 

akumulatory” w czasie jogi lub rejsu jachtem, a dzieci w tym czasie bawią się 
pod okiem opiekunek. Brzmi dobrze? Zapraszamy!

W OBU TURNUSACH DOSTAJECIE:

Pamiętasz, jak to jest nic nie robić 
i dać ponieść się chwili? Jak to jest leżeć 
godzinami na plaży, bez „mamo” co 5 
minut, pójść na trening bez wyrzutów 
sumienia, potańczyć wieczorem na plaży?
Razem z Razem z Farfalla Tour możesz sobie 
przypomnieć te piękne chwile bez 
obowiązków, planów, dyżurów czy 
deadlinów i przez co najmniej 8h 
dziennie skupić się tylko na sobie 
i swoich potrzebach 
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Przestrzeń
pełna inspiracji

dla całej rodziny

Festiwale  
międzypokoleniowe

Spotkania autorskie z dziecięcymi 
twórcami - wystawy uznanych 
artystów, prezentacje książek, 
warsztaty, pokazy Sztukmistrzów

Widowiskowe spektakle teatralne 
i baletowe, koncerty i konkursy – 
na drugiej co do wielkości scenie 
w Polsce z najnowocześniejszą 
techniką sceniczną

Kino CSK – najbardziej wartościowe 
filmy familijne z całego świata, 
retrobajki, seanse na życzenie

Małe CSK – kreatywna przestrzeń, 
inspirująca do twórczego spędzania 
czasu

Miejską Pasiekę Artystyczną  
na dachu CSK – spotkanie 
z pszczelarzem, multimedialna 
prezentacja, warsztaty z wykorzystaniem 
produktów pszczelich

Kulisy CSK – zwiedzanie z przewodnikiem 
wyjątkowych przestrzeni Centrum Spotkania 
Kultur – także tych niedostępnych dla 
widzów, niepowtarzalna architektura, druga 
co do wielkości scena w Polsce,  
sala projekcyjna Kina CSK, tarasy widokowe

Tarasy widokowe – niezwykle piękna 
panorama Lublina, najwyżej położona łąka 
kwietna z drzewami i krzewami owocowymi, 
letnie kino na dachu

Sklepik CSK – wyjątkowe pozycje  
książkowe, artystyczne gadżety  
i upominki

ODWIEDŹ PRZESTRZENIE WYPEŁNIONE SZTUKĄ I ODKRYJ:

więcej na:

MASZ KULTURALNY 
POMYSŁ?
ZRÓBMY TO RAZEM!

Zapraszamy indywidualnie,  
jak i grupy zorganizowane
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ODWIEDŹ PRZESTRZENIE WYPEŁNIONE SZTUKĄ I ODKRYJ:

więcej na:

MASZ KULTURALNY 
POMYSŁ?
ZRÓBMY TO RAZEM!

Zapraszamy indywidualnie,  
jak i grupy zorganizowane



Ul. Białostocka 50, 16-010 Wasilków

www.kuvings.pl
Tel.: 690 688 527

ZADBAJ O ODPORNOŚĆ  SWOJEGO DZIECKA
Silny układ odpornościowy u dziecka, to najskuteczniejsza 
broń w walce z bakteriami i wirusami. Duży wpływ na jego 
kształtowanie ma dieta.

Warto od najmłodszych lat utrwalać zdrowe 
nawyki żywieniowe. Zróżnicowany jadłospis 
bogaty w warzywa i owoce, to klucz do sukcesu.

W przypadku układu immunologicznego u dzieci, jest 
tak samo jak u osób dorosłych – nie ma drogi na skróty. 
Zdrowa dieta, odpowiednia ilość snu czy aktywność 
 zyczna, to fundamenty silengo układu odpornościowego.

Musimy pamiętać, że układ odpornościowy u dziecka 
cały czas się rozwwa i dojrzewa. Dziecko nie ma jeszcze 
dostatecznie rozwiniętych nawyków higienicznych. 
Zaczyna poznawać świat poprzez dotyk czy smak, 
również częsty i bliski kontakt z innymi dziećmi sprzyja 
rozprzestrzenianiu się licznych drobnoustrojów 
chorobotwórczych. A to doprowadza do licznych 
ininfekcji. Dlatego wspomóż swoje dziecko od samego 
początku, aby jego system immunologiczny nauczył się 
prawidowego reagowania na liczne drobnoustroje czy 
łagodnie przechodził infekcje.

Zdrowa i zbilansowana dieta jest kluczowa. 
W codziennej diecie nie powinno zabraknąć przede 
wszystkim:

Witaminy: A, C, D, E.
wit. A – możemy ją znaleźć m.in. w marchewce, słodkich 
ziemniakach, jarmużu, szpinaku, pomidorach czy dyni.
wit. C – największe ilości znajdują się w dzikiej róży, 
rokitniku, czarnej porzeczce, natce pietruszki, papryce 
czy brukselce.
wit. Dwit. D – to witamina Słońca.
wit. E – znajdziemy ją m.in. w botwince, szpinaku, 
awokado, szparagach, jarmużu, jagodach, jeżynach, 
marchewce czy w malinach, oczywiście jest jej też 
dużo w jajach i przetworach mlecznych.

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe: DHA i EPA, 
których głównym źródłem są przede wszystkim: oleje 
roślinne, orzechy oraz nasiona.
• składniki mineralne: cynk, żelazo i selen.
Cynk występuje m.in. w pomidorach, natce pietruszki, 
warzywach kapustnych czy warzywach strączkowych. 

Żelazo - buraki, morele, jagody, jabłka, papryka, 
szpinak, brokuły, natka pietruszki czy kapusta.
selen – brokuły, jabłko, pomidor, szpinak.  

model Evo820 PLus

teraz taniej o 10% 
więcej
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WSPANIAŁY URLOP

RODZINNY
Rezerwując u nas urlop, możesz liczyć na wybór najlepszych 
miejsc, komfortowe i nowoczesne zakwaterowanie, świetne 
zaplecze na miejscu pobytu i przystępne ceny. Niezależnie 
od tego, czy masz ochotę na wypad na słoneczną plażę, 
wypoczynek w zacisznym miejscu blisko przepięknego lasu, czy 
w tętniacym życiem miasteczku- mamy dla Ciebie najlepsze 
kempingi i parki wakacyjne.

WW naszej ofercie znajdziesz zakwaterowania w co najmniej 14 
najpiękniejszych krajach Europy, w tym we Francji, Włoszech, 
Hiszpanii, Chorwacji, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Niemczech, 
Portugalii, Grecji, na Węgrzech, w Belgii, Danii, Słowenii, 
Czechach, Szwecji i Luksemburgu. Czy będzie to piękna Breta-
nia, urzekające Costa Brava czy idylliczne jezioro Garda... wybór 
należy do Ciebie!

Oferujemy zróżnicowany wybór kempingów i parków wakacy-
jnych, od małych, spokojnych i kameralnych miejsc po ogromne, 
tętniące życiem ośrodki. 
Bez względu na to, jaki 
jest Twój wybór, 
jesteśmy przekonani, 
że znajdziesz 
i zarezerwujesz 
u nas swoje 
idealne 
wakacje.

WWW.VACANCESELECT.COM
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Wznieś się ku niebu lub wróć na ziemię!
To wszystko dzięki Flyingdesk.

REGULOWANY ELEKTRYCZNIE STELAŻ 
DO BIURKA - FLYINGDESK

STELAŻ BIURKA Z ELEKTRYCZNA REGULACJĄ 
WYSOKOŚCI FLYINGDESK 700
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!
Zdejmij ze swoich pleców ciężar 8 godzin siedzenia, 

wstań i zobacz, jak Flyingdesk poprawi Twoje 
samopoczucie, zdrowie i efektywność!

Przygotowaliśmy odpowiedź na siedzący tryb życia. Elektrycznie regulowany stelaż 
biurka komputerowego Flyingdesk to nowoczesne rozwiązanie, które jest 
niezbędne w każdej firmie. Zmień pozycję w pracy na stojącą, a w razie potrzeby 
ponownie usiądź na fotelu. Będziesz zaskoczony jak ta prosta zmiana poprawi Twoją 
efektywność i komfort pracy.

Model: BETA BHE6
Wymiary:
• długość stopy 700 mm dedykowana do blatów o głębokości od 700 mm do 900 mm
• wysokość stelaża 620 – 1270 mm
• belki łączące do blatów o wymiarach 800×800, 1000×800, 1200×800, 1400×800, 
1600×800, 1800×800, 2000×800,
• Rysunek stelaża z wymiarami. • Rysunek stelaża z wymiarami. 

W skład stelaża biurka wchodzą:
• 2 stopy wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające wypoziomowanie stelaża,
• 2 kolumny nogi,
• 2 belki łączące,
• 2 podpórki blatu o długości 450 mm.
• kompletne okablowanie wraz z przewodem zasilającym o długości 3 mb.
• Panel sterujący DPG1M.• Panel sterujący DPG1M.Ciągłe siedzenie przed komputerem nie jest zdrowe i nawet krótkie spacery po kawę nie 

są wystarczające. Flyingdesk to nowoczesne biurko podnoszone elektrycznie, które 
pozwoli Tobie zmienić pozycję na stojącą nie przerywając pracy nawet na chwilę. Stelaż 
regulowany umożliwia dopasowanie wysokości całego systemu do potrzeb każdego 
użytkownika. Udostępniamy nasze produkty w trzech kolorach.

To tylko jedno dotknięcie przycisku dla Ciebie ale ogromny skok dla Twojego 
zdrowia i samopoczucia!

www.flyingdesk.pl

sulmet@sulmet.com.pl
+48 58 681 80 18, +48 515 122 500
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POLECA PRODUKTY

W W W . R O S S M A N N . P L

szampon w kostce 
o zapachu kokosa 
rozpieszcza Twoje zmysły, 
a jednocześnie delikatnie 
i oszczędzająco oczyszcza 
w naturalny sposób. 
ZZawarte w szamponie 
oleje rycynowy i oliwkowy 
wspomagają pielęgnację 
włosów bez ich obciążania.
Nie Nie zawiera synetetycznych 
barwników ani silikonów. 
Produkt odpowiedni dla 
wegan. Do włosów 
normalnych. Receptura 
bez mikroplastiku.

Szampon w kostce o zapachu 
granatu delikatnie i w naturalny 
sposób oczyszcza skórę głowy 
i włoi włosy. Nie zawiera synetetyc-
znych barwników ani silikonów. 
Produkt odpowiedni dla wegan. 
Receptura bez mikroplastiku.

szampon do włosów normalnych, intensywnie 
je oczyszczający. Jest to certyfikowany kosmetyk 
naturalny. Nie zawiera syntetycznych barwników 
i substancji zapachowych, a także silikonów, parafiny 
i innych związków olejów mineralnych. 
Opakowanie nadaje się do recyklingu.

szampon do włosów normalnych, 
łagodnie je oczyszczający. Jest to 
certyfikowany kosmetyk naturalny. 
Nie zawiera syntetycznych barwników 
i substancji zapachowych, a także 
silisilikonów, parafiny i innych związków 
olejów mineralnych. Opakowanie 
nadaje się do recyklingu.

ALTERRA SZAMPON W KOSTCE 
BERGAMOTKA BIO & OLIWKA BIO

ISANA SZAMPON 
W KOSTCE O ZAPACHU 
KOKOSA I MANGO 

ISANA SZANPON 
W KOSTCE GRANAT 

ALTERRA SZAMPON 
W KOSTCE POMARAŃCZA 
BIO & WANILIA BIO
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KONTAKT@REKODZIELO-NATURALNE.PL

www.rekodzielo-naturalne.pl

Jesteśmy polską  rmą, która stworzona została z pasji. Pasji przede wszystkim do natury, 
piękna, życia w stylu slow i dbałości o detale. Mamy nadzieję, że wizyta w naszym 

sklepie sprawi Ci przede wszystkim przyjemność!

Świece tworzone są przez nas ręcznie. Cały proces produkcji rozpoczynamy od doboru 
najlepszych oraz całkowicie bezpiecznych dla środowiska produktów, dopasowania 
i przymocowania bawełnianych bądź drewnianych knotów, dobrania odpowiednich 

olejków w celu stworzenia idealnych kompozycji zapachowych, które następnie 
łączymy z naturalnymi woskami roślinnymi w szklanych pojemnikach. Nasze świece są 

tworzone z ogromną starannością i troską o każdy najdrobniejszy szczegół w celu 
zapzapewnienia jak najwyższej jakości. Tworzymy z pasji oraz miłości do ludzi oraz 

otaczającej nas niezwykłej natury.

Wszystkie produkty dostępne 
w naszym sklepie to produkty 

najwyższej jakości. 
Najważniejsze są w nich 

naturalne składniki, ręczne 
wykonanie, ekologia, zero 

waste, nietestowanie 
pproduktów na zwierzętach 

i przyjazność naszemu 
środowisku.

W OFERCIE POSIADAMY RÓWNIEŻ: 
ZESTAWY PREZENTOWE, KAWY, HERBATY ORAZ 

NATURALNE KOSMETYKI. 

Wszystko co robimy, robimy z ogromną starannością oraz troską o każdy najdrobniejszy szczegół w celu 
zapewnienia jak najwyższej jakości. Tworzymy z pasji i miłości do ludzi oraz otaczającej nas niezwykłej natury.
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zapewnienia jak najwyższej jakości. Tworzymy z pasji i miłości do ludzi oraz otaczającej nas niezwykłej natury.



S2 X30 Pro
Pionowy odkurzacz bezprzewodowy
Ergonomiczny uchwyt 270°, gładkie 
linie oraz prosty kształt tworzą 
doskonałe połączenie technologii
 i mody w minimalistycznym stylu 
gospodarstwa domowego.

Pionowy odkurzacz bezprzewodowy
z funkcją mopowania. Najnowsza generacja 
inteligentnych odkurzaczy ROIDMI. Kolorowy 
wyświetlacz OLED smart wyświetla 
komunikaty o statusie sprzątania w czasie 
rzeczywistym. Odkurzanie i mopowanie.

Nowy bezszczotkowy silnik
110 000 obr/min, duża moc ssania 130 W

Czas pracy 
na baterii: 60 minut

Czas pracy 
na baterii: 70 minut

Kolorowy wyświetlacz OLED smart
Informacje o statusie sprzątania w czasie rzeczywistym

Wydajny system zarządzania bateriami BMS 
nowej generacji daje niesamowity 60-minutowy 
czas pracy, by zagwarantować komfort 
sprzątania dużych powierzchni.

6 nagród w dziedzinie designu. Prosty, unikalny 
i niepowtarzalny projekt tylko z gładkimi liniami 
i bez dodatkowych ozdobników. Eleganckie 
urządzenie w kolorze space grey, subtelny 
wygląd i wyświetlacz OLED Smart. Roidmi X30 
Pro łączy technologię, wygodę użytkowania 
i dosi doskonały styl.

Najnowsza generacja Engine-X 2.0 cyfrowych 
silników bezszczotkowych o prędkości do 120 
000 obrotów na minutę, w połączeniu 
z innowacyjną konstrukcją kanału 
powietrznego z 8stożkowymi cyklonami 
zapewnia ogromną moc ssącą 150W.

Roidmi X30 Pro z udoskonaloną dużą V-szczotką 
z niezależnym silnikiem dzięki której łatwo 
wychwytuje cząsteczki brudu, włosy i kurz. 
Szczotka z miękkich aksamitnych włókien 
doskonale nadaje się do czyszczenia wszystkich 
rodzajów podłóg: drewnianych, płytek 
podłogowych, dywanów i wykładzin.

Redukcja hałasu dzięki silnikowi nowej generacji 
bez emisji dźwięków o wysokiej częstotliwości. 
Szum jest równoważony przez system Multiple 
cyclone i wygłuszany przez tylną gąbkę  ltra.

Elektryczna szczotka do materacy pomaga 
chronić środowisko domowe i oczyścić poduszki, 
pościele i materace z roztoczy i kurzu.

Duża szczotka z wbudowanym silnikiem 
o mocy 35 W zapewnia silny moment obrotowy 
odkurzacza, zwiększając efektywność 
sprzątania i skuteczniej radząc sobie 
z głębokim czyszczeniem na różnych rodzajach 
podłóg i na dywanach.

DOSKONAŁA, PIĘKNA FORMA, 
FUNKCJA I STYL

DOSKONAŁA, PIĘKNA FORMA, 
FUNKCJA I STYL

XCQ12RM XCQ28RM

www.roidmi.pl
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GLINKI KOSMETYCZNE 

POZNAJ ICH WŁAŚCIWOŚCI 

I ZASTOSOWANIE

Glinka kosmetyczna należy do minerałów ilastych 
a jej głównym działaniem jest usuwanie zanie-
czyszczeń takich jak nadmiar sebum czy produkty 
metabolizmu skóry. Dzieje się tak, ponieważ ma ła-
dunek ujemny, który przyciąga do siebie cząstecz-
ki o ładunku dodatnim, obecne w substancjach 
toksycznych. Glinki kosmetyczne zawierają m.in. 
krzem, wapń, magnez, potas, żelazo, fosfor, cynk, 
miedź, selen. Dodatkowo glinki kosmetyczne mają 
niezwykłe właściwości absorpcyjne, oczyszczające 
i antyseptyczne. Dzięki temu wygładzają i ujędrnia-
ją skórę, usuwają martwe komórki naskórka oraz 
mają działanie mineralizujące. 
Glinki kosmetyczne są obecnie składnikiem wie-
lu preparatów przeznaczonych do pielęgnacji 
ciała, np. maseczek, peelingów pudrów do ką-
pieli, mleczek, toników czy szamponów. Robi się 
z nich również specjalne okłady – kataplazmy.
Rodzaje glinek kosmetycznych:
Glinka zielona – wydobywana jest ze skał krze-
mionkowo-aluminiowych na teranie Francji. Za-
wiera około 20 różnych soli mineralnych, takich 
jak: krzem, magnez, wapń, potas, a także mikroele-
mentów: selen, cynk, kobalt. Swój zielony kolor za-
wdzięcza obecności jonów żelaza dwuwartościo-
wego. Skutecznie hamuje namnażanie się bakterii 
fermentacyjnych i gnilnych, a jej zdolności dezyn-
fekujące znalazły zastosowanie w leczeniu trądziku 
pospolitego, ze zmianami ropnymi i zaskórnikami. 
Zalety glinki zielonej:
• używana systematycznie reguluje produkcję sebum 
• działa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo,
• posiada zdolności dezynfekujące
• pomaga w leczeniu trądziku pospolitego
• doskonale oczyszcza i wiąże toksyny; 
• rozjaśnia koloryt cery oraz wygładza jej strukturę; 
• ujędrnia i dotlenia skórę 
• jest pomocna w walce z cellulitem
Wskazania: cera tłusta, trądzikowa. 

Co to jest glinka kosmetyczna? Glinka biała - nazywana 
bywa glinką kaolinową, 
porcelanową i chińską. 
Uważana jest za  jedną 
z najdelikatniejszych gli-
nek. Jak nazwa wskazuje, 
jest białego koloru i ma 
postać bardzo drobnego 
proszku. Idealnie łączy się 
z wodą i naturalnymi ole-
jami. W jej składzie m.in. 
znajdziemy: magnez, 
wapń, żelazo, sód, potas 
oraz krzemian glinu. 
Zalety glinki białej: 
• Doskonale nadaje się do pie-
lęgnacji cery problematycznej
• Odżywia, regeneruje, 
rozjaśnia i wygładza cerę
• Nie powoduje nadmier-
nego wysuszania skóry
• Pomaga pozbyć się drob-
nych krostek i zaczerwienień
Wskazania: każdy rodzaj 
cery - suchej i wrażliwej, 
tłustej i alergicznej. 

Glinka czerwona – wydobywana jest we fran-
cuskich kopalniach, w postaci twardych kamieni.   
W kolejnym etapie jest suszona, poddawana ob-
róbce i rozdrabniana. Ma kolor czerwony. Bogata 
jest w krzem, żelazo, mangan, sód, potas i tytan.
• działa ściągająco, uszczelnia naczynia krwionośne
• wygładza, odżywia, ściąga pory
• poprawia koloryt cery
• absorbuje łój oraz zanieczyszczenia.
• nakładana na skórę głowy wzmacnia wło-
sy, działa przeciwłupieżowo, przeciwzapalnie, 
zmniejsza wypadanie włosów
• wspomaga oczyszczanie organizmu, łagodzi
Wskazania: leczenie trądziku różowatego, cera 
naczynkowa, wrażliwa i skłonna do zaczerwienień.

Glinka różowa - wydobywana jest w Australii. 
Jest delikatna i kremowa. Idealna dla skóry su-
chej i dojrzałej. 
Zalety glinki różowej:
• Poprawia strukturę skóry, ujędrnia, wygładza 
i zwiększa jej nawilżenie. 
• Znakomita do terapii, zabiegów w pielęgnacji 
skóry i ciała
• Zawiera szeroką gamę pierwiastków śladowych
• Absorbuje metale ciężkie i toksyny, usuwając je 
ze skóry i ciała
• Posiada właściwości odkażające, zabija bakte-
rie i wirusy
Wskazanie: każdy typ skóry a szczególnie cera 
sucha i dojrzała

Glinka żółta – jest wydobywana obok złóż glinki 
czerwonej, dzięki temu ma podobne do niej wła-
ściwości.
Zalety glinki żółtej: 
• Tonizuje i normalizuje wydzielanie sebum 
•  Poprawia kolor i przywraca gładkość, miękkość 
i blask zmęczonej skórze
•  Usuwa wszelkie zanieczyszczenia oraz martwy 
naskórek
•  Pobudza krążenie krwi dzięki czemu skóra jest 
bardziej dotleniona
Wskazania: każdy typ cery 
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Drodzy Klienci,
Jak podało wczoraj (03.08.2021) Ministerstwo Eduka-
cji i Nauki, terminy składania wniosków o dofinanso-

wanie wramach programu Aktyw-
na Tablica 2021 zostaną zmienione. 
Nowe daty oraz wzory formularzy, 
zostaną upublicznione w później-
szym czasie.

Doradzamy, pomagamy 
w projektach, realizujemy.


