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KOSMETYKI
URZĄDZENIA
TEKSTYLIA
WYSTRÓJ
MEBLE
SAUNY
ZAO
ZAOPATRZENIE

.�� ..��. ��.��� jest w Polsce przedstawicielem , dystrybutorem i agentem renomowanej marki
francuskiej Sylvie Thiriez. Prowadzi sprzedaż hurtową, detaliczną i sklep internetowy.
.............. – kultowa marka francuska specjalizująca się w produkcji niepowtarzalnych tekstyliów.
Wyróżnikiem marki jest urzekające wzornictwo, przepiękne kolory, najwyższa jakość materiałów i wykonania.
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ekskluzywna
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stylowe
,
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szlafroczki
i pidżamki dla dzieci.
szlaf

W każdym produkcie Sylvie Thiriez kryją się niezwykła pasja i talent jego twórców.

Odkryj świat natury i piękna według Sylvie Thiriez!

www.luxtradepoland.com.pl
biuro@luxtradepoland.com.pl

.�� ..��. ��.���
ul. Herbsta 2a/62
02-784 Warszawa
tel.: +48 606 77 55 33
tel.: +48 606 11 64 08

POLECANE PRODUKTY
POŚCIEL W KILKU ROZMIARACH
;KBXJTLPXBLPMFLDKBQPǴDJFMJ7"-&/5*/"XZLPOBOB[OBUVSBMOFK
CBXFOZQFSLBMPXFKXEPTLPOBZNHBUVOLV
UFNQQSBOJBTU
NPȈOBTVT[ZǎXTVT[BSDFCǗCOPXFK

--------------------------------------------------------------------------------------PODUSZKA CANARD PIERZE+PUCH 65/65CM,
SYLVIE THIRIEZ
%PTLPOBBQPEVT[LBQVDIPXB XZSØCOBUVSBMOZ
8ZQFOJFOJFD[ZTUZQVDIXOBKXZȈT[ZNHBUVOLV D[ZTUFQJFS[FX
OBKXZȈT[ZNHBUVOLV1PLSZDJFOBUVSBMOBCBXFOBQFSLBMPXB1PEVT[LB
XLPMPS[FCJBZN XZLPǩD[POBFTUFUZD[OǌMBNØXLǌ/BKXZȈT[FKKBLPǴDJ 
DFSUZöLPXBOFNBUFSJBZVȈZUFEPQSPEVLDKJQPEVT[FL4ZMWJF5IJSJF[
HXBSBOUVKǌQS[ZKFNOZJHǗCPLJTFO

--------------------------------------------------------------------------------------PLED MARKI SYLVIE THIREZ
TUZMPXZQMFEGSBODVTLJFKNBSLJ4ZMWJF5IJSJF[ XZLPOBOZ
[NJǗDJVULJFHP DJFQFHPQPMBSV [EPCJPOZIBGUFN

--------------------------------------------------------------------------------------RĘCZNIK NOCES DE COTON 50X100CM
3ǗD[OJLJ4ZMWJF5IJSJF[XT[ZTULJFSP[NJBSZJLPMPSZ
(SVCF NJǗTJTUF DIPOOF QVT[ZTUFJCBSE[PUSXBFCBXFOB
OBUVSBMOBHN 1SBOJFXUFNQTU NPȈMJXPǴǎ
TVT[FOJBXBVUPNBDJF 'SBODKB

--------------------------------------------------------------------------------------OBRUS INVITATION
&MFHBODLJ TUZMPXZPCSVTGSBODVTLJXZLPOBOZLMBTZD[OǌUFDIOJLǌ
ȈBLBSEPXǌ[OBKXZȈT[FKKBLPǴDJCBXFOZ [PDISPOǌUFøPOPXǌ

---------------------------------------------------------------------------------------

Główne korzyści wynikające z używania łóżka
wodnego to przede wszystkim całkowite
podparcie dla ciała, zredukowany nacisk ciała na
powierzchnię materaca i relaksujące ciepło. Do
kolejnych zalet należy prawdziwie higieniczna
powierzchnia, która utrudnia rozwój roztoczy i
znakomita trwałość produktu. Nawet z biegiem
lat materac wodny nie odkształca się, a zatem
komfort leżenia nie zmienia się. Poza tym spanie
na wodzie polepsza nasze samopoczucie, dzięki
czemu rozpoczynamy kolejny dzień po
wypoczętej nocy z uśmiechem na twarzy.
Nasz producent niemiecka firma Starlight
otrzymała certyfikat Eko-Tex dla winylu,
pokrowców, narzut i poduszek wodnych. Eko-Tex
Standard 100 jest najważniejszym certyfikatem
dla
tekstyliów,
nadawanym
materiałom
sprawdzonym pod kątem obecności substancji
szkodliwych dla zdrowia (np. ftalanów). Produkty
z tym znakiem są sprawdzane i certyfikowane
przez znane, międzynarodowe instytuty.

www.aquanight.pl
aquanight@kol-pol.com

Jesteśmy do Państwa dyspozycji począwszy od
udzielenia odpowiedzi na wszelkie nurtujące
pytania poprzez wskazówki i porady przy wyborze
konkretnego materaca, aż po dostawę,
konserwację wybranego produktu i 5 lat
Gwarancji!
Oferujemy zarówno bardzo bogatą gamę
rozwiązań standardowych, jak też wzornictwo
indywidualne,
dostosowane
do
Państwa
wyszukanych gustów i potrzeb. A nasza
wykwalifikowana kadra z pewnością pomoże
wybrać Państwu właściwy materac dostosowany
do Państwa osobistych preferencji.

Mazowiecka 5
Kołobrzeg 78-100
kom.601756171 b.943512921

AQUANIGHT - Łóżka i materace wodne

Polecane Produkty

TEL +48 609 100 504
KOLPOL Lighting - www.kolpollighting.pl

Jeśli poszukują Państwo oryginalnych, pięknie pachnących orientem naturalnych
kosmetyków, zapraszam serdecznie do odkrywania świata kosmetyków z Maroko wraz ze mną.
Poznają Państwo możliwości zabiegów kosmetycznych prosto z krajów arabskich z użyciem
naturalnych produktów !
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Zapraszam do współpracy salony
kosmetyczne i ośrodki spa w całej Polsce !
Przy zamówieniach hurtowych atrakcyjne ceny.

Ewelina Afandi Sklep Orientalny Casablanca
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

www.casablanca.sklep.pl

POLECANE PRODUKTY
MAROKAŃSKI NATURALNY OLEJEK ARGANOWY 60ml
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NATURALNY OLEJEK RÓŻANY 60ml
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NATURALNY OLEJEK Z OPUNCJI FIGOWEJ 60ML
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NATURALNA WODA RÓŻANA 250ml
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CZARNE MYDŁO SAVON NOIR Z OLEJKAMI 125ML
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4UXPS[ZMJǴNZöSNǗv"41&,5w BCZQPNØD1BǩTUXVNBLTZNBMOJFXZLPS[ZTUBǎ
D[BTQS[F[OBD[POZOB;%308:3&-",4
8UZNDFMVXTQØQSBDVKFNZ[XJPEǌDZNJöSNBNJ EPTUBSD[BKǌD1BǩTUXVUZMLPTQSBXE[POFJ
OBKMFQT[FSP[XJǌ[BOJB+FTUFǴNZ"VUPSZ[PXBOZN1S[FETUBXJDJFMFNET4QS[FEBȈZv"453"-100-
10-4,"woKFEOFHP[OBKXJǗLT[ZDIOBǴXJFDJFLPODFSOØX[CSBOȈZUFDIOJLJCBTFOPXFK BUBLȈF
EPMOPǴMǌTLJNEZTUSZCVUPSFNQSPEVDFOUBTBVOöǩTLJDI
/BT[BPGFSUB[XJFSBUBLȈF
XBOOZ[IZESPNBTBȈFNQFOBHBNBQSPEVLUØX*#&341" [BSØXOPEPSF[ZEFODKJQSZXBUOZDIKBL
JPCJFLUØXVȈZUFD[OPǴDJQVCMJD[OZDI
BȇOJFQBSPXFoXGPSNJFHPUPXZDIEPNPOUBȈVLBCJO
KBLJSFBMJ[BDKBJOEZXJEVBMOZDIQSPKFLUØX
BȇOJFQB
DFSBNJLǗCBTFOPXǌQZULJOBCBTFOJEP1BǩTUXBB[JFOLJ
$IDǌD[BQFXOJǎ1BǩTUXVLPNQMFLTPXǌPCTVHǗXTQØQSBDVKFNZ[öSNBNJ[BKNVKǌDZNJTJǗ
CSVLBSTUXFN BSBOȈBDKǌPHSPEØXJXZLPǩD[FOJFNXOǗUS[
;BQSBT[BNZEPPEXJFE[FOJB/BT[FKTUSPOZ

"41&,5&LTQP[ZDKBJ4BMPO4QS[FEBȈZ
%)"453" VM)PSCBD[FTLJFHP
#JVSP8SPDBX VM,XJTLB XPKEPMOPǴMǌTLJF
UFM    LPN

www.askt-sauny.pl
BTQFLU@TBVOZ!PQQM]CJVSP!BTQFLUTBVOZQM

4BVOZöǩTLJF45"/%"3%
8ZLPOBOBKFTU[NBUFSJBØXUSBEZDZKOZDI ǴXJFSLTLBOEZOBXTLJXLMBTJF"# CS[P[B UPQPMB CF[
EPEBULPXZDIQS[FT[LMFǩ PSFHVMBSOFKQPETUBXJF LXBESBUMVCQSPTUPLǌU 
8FKǴDJFVNJFT[D[POFOBKFEOZN[CPLØXMVC [BEPEBULPXǌEPQBUǌ VLPǴOJFXNJFKTDVQPǌD[FOJB
EXØDIǴDJBO
8DFOǗLPNQMFUOFKLBCJOZXMJD[BNZ
LPNQMFUǴDJBOJTVöU
LPNQMFUǴDJBOJTVö
ES[XJXPQSBXJFESFXOJBOFKMVCUBøBT[LMBOB
LPNQMFUMFȈBOFL
QPEHØXLJ
QPEFTUQPEPHPXZ
PTPOBQJFDB
PǴXJFUMFOJF
DFCS[ZL[DIPDIMǌ

UFSNPNFUSMVCUFSNPIJHSPNFUS

#BTFO TBVOB XBOOB[IZESPNBTBȈFNTǌUBLJNJFMFNFOUBNJXZQPTBȈFOJBT[LPZ BRVBQBSLV IPUFMV
D[ZUFȈEPNV LUØSF[FX[HMǗEVOBTQFOJBOǌGVOLDKǗKBLJLPT[UZJOXFTUZDZKOF[XJǌ[BOF[JDI
[BLVQFNJNPOUBȈFN BUBLȈFQØȇOJFKT[ǌFLTQMPBUBDKǌ NVT[ǌHXBSBOUPXBǎJDI6ȈZULPXOJLPXJ
OBKXZȈT[ZQP[JPN#&;1*&$;&Ʃ458"*;"%080-&/*"
'JSNBv"41&,5wPGFSVKF1BǩTUXVQPNPDXXZCPS[FPQUZNBMOFHPSP[XJǌ[BOJBQSPKFLUPXFHP 
[BLVQJFJNPOUBȈVVS[ǌE[Fǩ BMFUFȈ[BQFXOJBCJFȈǌDǌPCTVHǗJTFSXJTVS[ǌE[FǩKVȈE[JBBKǌDZDI

%PEBULPXPXTQØQSBDVKFNZ[LJMLPNBXZTQFDKBMJ[PXBOZNJöSNBNJ[CSBOȈZCVEPXMBOFKOJFDLJ
ȈFMCFUPXF VT[D[FMOJFOJBOJFDFLJXZLBEBOJFJDIDFSBNJLǌ TQFDKBMJTUZD[OZNJöSNBNJ[CSBOȈZ
XFOUZMBDKJJPHS[FXBOJB öSNBNJ[BKNVKǌDZNJTJǗBSDIJUFLUVSǌLSBKPCSB[VJQSPGFTKPOBMOZN
XZLPOBOJFNU[XvNBFKBSDIJUFLUVSZwJCSVLBSTUXFNDPQP[XBMBOBN[BPGFSPXBǎT[FSPLJ[BLSFT
XZLPOZXBOZDISPCØU
+FȈFMJDIDJFMJCZ1BǩTUXPTLPS[ZTUBǎ[OBT[FKQPNPDZJEPǴXJBED[FǩQS[ZSFBMJ[BDKJ1BǩTUXB
QSPKFLUØX QSPTJNZPLPOUBLU

Już od zawsze inspirowała nas przestrzeń i możliwości jakie niosą ze sobą gładkie, jeszcze
niezaaranżowane, ściany. Fototapety, obrazy i plakaty to nie tylko ścienne dekoracje, ale również
ważne elementy, które wnoszą do pomieszczenia duszę... a będąc realizacją inspiracji i upodobań
domowników, personalizują wnętrze i nadają mu indywidualnego charakteru. Nasze fototapety,
plakaty i obrazy charakteryzuje bogactwo wzornictwa, głębia barw oraz niebywała jakość wydruku będąca efektem wieloletniego pielęgnowania tradycji oraz zbierania doświadczeń.

FOTOTAPETY 3D

DO SALONU

DO SYPIALNI

DO GASTRONOMII

DO SALONU SPA

DO ŁAZIENKI

www.dcol.pl
dok@dcol.pl

Zapraszamy od poniedziałku do piątku 9:00 - 17:00
Obsługa klientów: 61 655 98 10

Wszystkie fototapety mają cenę od 80-110 zł./m2

DO SALONU
FRYZJERSKIEGO

DO SALONU
KOSMETYCZNEGO

DO SALONU SPA

DO KAWIARNI

www.dcol.pl
dok@dcol.pl

DO POKOJU
HOTELOWEGO

Zapraszamy od poniedziałku do piątku 9:00 - 17:00
Obsługa klientów: 61 655 98 10

ZDROWE ŚWIATŁO NATURY

FirmaLatkowski
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Lampy idealnie sprawdzają się jako oświetlenie do masażu. Tworzą klimat sprzyjający relaksacji i
pełnemu odprężeniu. Dołącz do grona ponad 750 tysięcy zadowolonych użytkowników naszych lamp w
Polsce, Europie i na całym Świecie.

marcin@latkowski.pl

www.latkowski.pl

Katalog lamp
Produkując nasze lampy nie chcemy poprawiać natury, staramy się jedynie pokazać jej niepowtarzalne i
osobliwe piękno, dlatego też w naszej ofercie przeważają naturalne kształty kryształów solnych.

Lampa duża +

Lampa średnia

waga do 7-9 kg
wysokość do 30-35 cm

waga do 3-5 kg
wysokość do 23-26 cm

Lampa mała

Świecznik solny aromatyczny

waga do 2-3 kg
wysokość do 15-22 cm

waga ok. 1-1,2 kg
wysokość do 9-12 cm

Lampa mini

Lampa maxi

waga do 2 kg
wysokość do 15 cm

Świecznik solny
waga ok. 1-1,2 kg
wysokość do 9-12 cm

waga do 9-13 kg
wysokość do 35-38 cm

Lampa duża
waga do 5-7 kg
wysokość do 26-30 cm

Przy zamówieniach powyżej 30 sztuk nasza stolarnia wykona podstawki według Państwa wzoru lub rysunku,
oraz pomalujemy zgodnie z życzeniem na podstawie katalogu RAL. Na zamówienie wykonuejmy także lampy
na podstawie kamiennej.

FirmaLatkowski

Pragnieniem naszym jest, aby każdy, kto zostanie naszym
klientem, miał odczucie iż, sklep www.dlamasazu.pl jest
przyjaznym sklepem, który zapewnia obsługę na wysokim
poziomie.
Grzegorz i Małgorzata Sanoccy

www.dlamasazu.pl
biuro@dlamasazu.pl

LurguS

ul. 3-go Maja 30, 38-200 Jasło
Tel. 13 447 56 52, kom. 887 608 723

POLECANE PRODUKTY
Stół do Masażu Aero Plus.
Najnowszy model z kolekcji ultralekkich stołów do masażu zaledwie
11,9 kg. Aero Plus to stół aluminiowy o niezwykle lekkiej konstrukcji,
kompaktowych wymiarach i łatwej regulacji, stworzony z myślą o
najbardziej mobilnych masażystach, kosmetyczkach. Stół posiada
dodatkowy trzeci, podnoszony segment blatu i doskonale nadaje się
do zabiegów kosmetycznych, refleksologii i innych masaży
wymagających uniesienia wybranej partii ciała pacjenta. Aero Plus
jest wygodny w transporcie i doskonale sprawdza się podczas
podróży lotniczych.

-------------------------------------------------------------Leżanka Spa Manual
Seria stacjonarnych stołów do masażu SPA stworzona została z myślą
o gabinetach masażu i salonach SPA & Wellness poszukujących
stabilnego i dobrze wykonanego stołu do masażu i zabiegów
kosmetycznych. Stół SPA MANUAL jest stacjonarnym stołem
posiadającym
pojedyncze
10.
stopniowe
łamanie
lędźwiowo-krzyżowe
oraz
10.
stopniowy
przedni
panel
pozycjonujący. Zastosowanie obu paneli pozycjonujących pozwala
na wykonanie szerokiej gamy zabiegów kosmetycznych. Pomaga w
rehabilitacji dzięki możliwości regulacji płaszczyzny względem
skrzywień kręgosłupa pacjenta.

-------------------------------------------------------------Zestaw 64 szt. bazaltowych kamieni do
masażu z podgrzewaczem 6L

Kamienie bazaltowe charakteryzują się znakomitym
współczynnikiem magazynowania ciepła, poprzez to doskonale
nadają
się
do
masażu
rozgrzanymi
kamieniami.
Zaprezentowany zestaw pozwala na wykonanie całościowego
masażu kamieniami. Między innymi w zestawie znajdują się
szlachetne kamienie do masażu czakr.

-------------------------------------------------------------Świeca do masażu BALSAMIQUE® Select
YLANG-YLANG

BALSAMIQUE® Select YLANG-YLANG to świeca przeznaczona
do masażu całego ciała i stworzenia miłej atmosfery. Zawiera
wyłącznie naturalne składniki, które czynią Twoją skórę
delikatną i przyjemną w dotyku, a dzięki zawartości
naturalnych składników jednocześnie nawilża ją i odżywia.
Aromat YLANG-YLANG uważany jest od dawien dawna za
aromat miłości i zmysłowości, działa jako afrodyzjak.

-------------------------------------------------------------Oliwka BALSAMIQUE® Professional GREEN TEA –
Ekstra duże ekonomiczne opakowania 5L.

BALSAMIQUE® Professional GREEN TEA to łagodna oliwka
przeznaczona do masażu ciała, twarzy i dekoltu. Polecana do skóry
wymagającej szczególnej pielęgnacji, przesuszonej, pozbawionej
witalności. Dodatek oleju ze słodkich migdałów przywróci
elastyczność i sprężystość. Oliwka zawiera również ekstrakt z
zielonej herbaty, który doskonale regeneruje, pielęgnuje i odżywia
oraz działa przeciwzapalnie i odmładzająco. Rześki i świeży zapach
zielonej herbaty wpływa na dobre samopoczucie i uczucie
odprężenia. Ekstra duże ekonomiczne opakowania 5L.

Miód reklamowy
NOWOŚĆ !!!

Cukierki
KRÓWKI

Kubki papierowe „TO-GO”

Polecane PRODUKTY
PUREBEAU Igły FRS
1SFDZ[ZKOFJHZPLSǌHFJQBTLJFJHZ
163&#&"6 [F TUBMJ T[MBDIFUOFK
EPQBTPXBOFTǌJEFBMOJFEPTZTUFNØX
163&#&"6 ;PTUBZ POF PQUZNBMOJF
EPTUPTPXBOF EP QSF[ZDZKOFK J
QPXJFS[DIOJXFKQJHNFOUBDKJ

TRS FLAGSHIP
1S[FNZǴMBOZ TZTUFN IJHJFOZ SǗLPKFǴDJ '-"(4)*1 [JOUFHSPXBOZ TZTUFN
PDISPOZ XZDJFLV CBSXOJLB  XZNBHB KFEOJF QSPTUFHP D[ZT[D[FOJB
VS[ǌE[FOJBNJ EF[ZOGFLVKǌDZNJ 8T[ZTULJF NBUFSJBZ FLQMPBUBDZKOF KBL
JHZ J EZT[F EP QSBDZ[BQSPKFLUPXBOF [PTUBZ KBLP TUFSZMOF NBUFSJBZ
KFEOPSB[PXFHPVȈZULV LUØSFQP[BCJFHVOBMFȈZVTVOǌǎ

Pigmenty najwyższej jakości
8T[ZTULJF GBSCZ J NJLSPQJHNFOUZ 163&#&"6 QPEEBXBOF Tǌ ǴDJTFK LPOUSPMJ J
TQFOJBKǌOBKXZȈT[FXZNBHBOJBKBLPǴDJDPEPXPEǌPUS[ZNBOFDFSUZöVLBUZ/JF
NB ȈBEOFHP SZ[ZLB QPED[BT QS[FQSPXBE[BOJB CBEBǩ NFEZD[OZDI  X
T[D[FHØMOPǴDJ SBEJPMPHJD[OZDI UPNPHSBöB LPNQVUFSPXB 8 PGFSDJF QPOBE 
LPMPSØX

Nauka dla wszystkich
,BȈEZLUPDIDFCZǎ[BEPXPMPOZ[FTXPKFKQSBDZJVUS[ZNBǎTXPKǌEPCSǌQP[ZDKǗ
XTSØE LPOLVSFODKJ SZOLV LPTNFUZD[OFHP XJF  ȈF EPCSF T[LPMFOJF KFTU UFHP
GVOEBNFOUFN 0GFSVKFNZ $J KFEOF [ OBKMFQT[ZDI T[LPMFǩ [ NBLJKBȈV
QFSOBNFOUOFHP4LPS[ZTUBK[OBT[ZDIEPǴXJBED[FǩJXJ[KPOFSTLJDIQPNZTØX

Inteligentny pomocnik
4UBMF QPT[VLVKFNZ OPXFHP J JOOPXBDZKOFHP PTQS[ǗUV  LUØSZ KFT[D[F CBSE[JFK
VBUXJCZ 1BǩTUXV QSBDǗ 0ELSZDJF QSBLUZD[OZDI QPNPDOJLØX J XZT[VLBOZDI
QSPEVLUØXV[VQFOJBKǌDZDITUPTPXBOZDIQS[FE XUSBLDJFJQP[BCJFHV

www.purebeau-agi.pl

www.spawogrodzie.pl

Zainspirowane
żywiołami natury

www.spawogrodzie.pl
Oferujemy Państwu luksusowe jacuzzi ogrodowe – drewniane wanny, balie i sauny,
które pozwolą Państwu stworzyć oryginalną strefę SPA. Uatrakcyjnią i unowocześnią
także strefę Wellnes każdego obiektu hotelarskiego czy domowego SPA.
Urządzenia przeznaczone są zarówno na zewnątrz, jak i do środka budynków.
Uzupełnią kompleksową ofertę o usługi takie jak SPA piwne czy ziołowe, ścieżki masażu
nóg (przy użyciu kasztanów, szyszek, ziół).
Nas urządzenia zapewnią najwyższą jakość usług. Poddawane są w Finlandii
Nasze
specjalnej obróbce cieplnej, której wynikiem jest długotrwała odporność na zmienne
warunki klimatyczne. Jacuzzi i sauny ogrodowe nadają się do użytku przez cały rok.
W każdy dzień zapewnią moc wrażeń podczas relaksujących kąpieli w czarującym
otoczeniu natury.
Adres do korespondencji:
Spa w Ogrodzie
ul. Szlachtowskiego 7b/3
30-132 Kraków
Tel. 509 846 509 lub 513 488 165
mail: biuro@spawogrodzie.pl
Ekspozycja:
al. 3 maja, Zakopane

Gwarantujemy

najwyższej jakości
produkty

Vonkajšie SPA & Wellness centrum
priamo na mieru

Vonkajšie SPA & wellness centrum umožňuje využiť plochu, ležiacu v bezprostrednej blízkosti budovy.
Vďaka tomu môžeme ponúknuť zákazníkom širokú škálu kúpeľných služieb priamo v prírode 365 dní
v roku. Príroda a krajina vytvára pozitívnu imidž a atraktivitu investície.

- Originálne riešenie pre náročných,
- Škandinávska kvalita a tradícia,
- Rýchla realizácia .

Ponúkame:

jacuzzi
drevené vane pre kúpeľné procedúry
záhradné sauny
masážné chodníčky
program procedúr

www.spawogrodzie.pl
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www.splendore.pl
sklep@splendore.pl

Skontaktuj się z nami:
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::

Polecane Produkty
Fotel podologiczny elektryczny PREMIUM
Fotel kosmetyczny elektryczny klasy PREMIUM wyprodukowany we
Włoszech.Fotel posiada elektryczną regulację wysokości oraz funkcję kołyski
(przechylanie fotela do 25 stopni). Reulacja oparcia oraz podnóżków jest
manualna. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości producent
udziela na całość 2 letniej gwarancji, natomiast na wyściółkę fotela aż 5 lat
gwarancji.

-------------------------------------------------------------------------------------Frezarka Podiavac V1000 PDV40

Mocne, kompaktowe urządzenie z wbudowanym systemem pochłaniania pyłu,
wyposażone w bez szczotkowy, tani w utrzymaniu mikrosilnik NSK PDV40. Bardzo
łatwe do czyszczenia posiadające higieniczny mebranowy panel sterujący. Cyfrowy
wyświetlacz pokazuje prędkość mikro silnika i moc ssania. Wydajny system zasysania
(do 120 W) posiada indywidulany panel sterujący umożliwiający załączanie oraz
regulowanie siły ssania. Urządzenie jest energooszczędne gdyż posiada wydajny,
bardzo cichy system ssący. Przeznaczony jest zarówno do mobilnego jak
i stacjonarnego
gabinetu manicure i pedicure.
stacjona

-------------------------------------------------------------------------------------Mineral Care Aromatyczna sól do kąpieli - zielona herbata 500g
Wysokiej jakości podwójny podgrzewacz do wosku w rolkach, profesjonalnej
włoskiej marki Xanitaila. Posiada praktyczne okienko dzięki któremu widoczna
jest ilość wosku oraz pierścień sygnalizujący zmianę temperatury. Dzięki swojej
technologii szybko rozgrzewa wosk i utrzymuje go w stałej temperaturze.
Dostępny w białym kolorze z różowymi pokrywkami.

-------------------------------------------------------------------------------------DNS ROLLER
DNS ROLLER - usuń zmarszczki, bruzdy, blizny, rozstępy, cellulit
Derma Roller to urządzenie do mezoterapii, które powoli staje się alternatywą
dla zabiegów laserem i chirurgi plastycznej.
Tylko u Nas! Dostępne wszystkie 10 długości igiełek.

-------------------------------------------------------------------------------------STÓŁ DO MASAŻU 2217A SKŁADANY

Estetyczny wygląd, włoski design i porządne wykończenie stwarzają idealne
warunki do pracy. Fotel przystosowany do pracy w gabinetach kosmetycznych
i salonach SPA, doskonały do zabiegów masażu. Fotel posiada możliwość
składania oraz manualną regulację nachylenia zagłówka. Poszycie fotela łatwe
w utrzymaniu czystości, wykonane z eko-skóry, spełniające rygorystyczne
wymogi UE. Otwór w zagłówku pozwala na wykonywanie masażu. Fotel
dostępny jest w kolorze białym z drewnianym stelażem.

Prawdziwy smak kawy
,BXBBSBCJLB,FOJB4VQFSTUBS""
1PQSBXJBLPODFOUSBDKǗ MFD[ZȈPǌEFL SFHFOFSVKFXǌUSPCǗ 
QPQSBXJBQSBDǗTFSDB
%PTLPOBMFXTQPNBHBQSBDǗVNZTPXǌJö[ZD[OǌCF[FGFLUØXVCPD[OZDI
5BLUXJFSE[ǌEPǴXJBED[FOJMFLBS[F1PUXJFSE[BKǌUPOBTJLMJFODJ
+FTUUPKFEOB[LBXVQBMBOZDIXOBT[FKQBMBSOJ
1PTJBEBNZSPE[BKØXUBLJFKLBXZ[SØȈOZDITUSPOǴXJBUB
/BKMFQT[FHBUVOLJ XTQBOJBF[JBSOB VQBMBOF[TFSDFNXNBZDI
QPSDKBDI OBǴXJFȈPQS[FETQS[FEBȈǌ
4PXBQJPTFOLJvDBLJFNTQPLPKOJFXZQJKBNUS[FDJǌLBXǗw
TUBKǌTJǗUVEPHNBUFN
/BT[ZNJLMJFOUBNJTǌSØXOJFȈPTPCZ[DIPSPCBNJVLBEV
QPLBSNPXFHP1JKǌLBXǗJDP *DIXBMǌ

Najcenniejsze gatunki kawy z całego światao
niepowtarzalnym aromacie i smaku.

