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Wymarzony
wieczór panieński
Wieczór panieński to niezwykłe przeżycie, 
dla każdej, przyszłej Panny Młodej. Magię 
tych chwil tworzy bliskość ważnych dla niej 
osób, wyjątkowa oprawa i trafione podarunki. 
Prezenty z wieczoru panieńskiego, jak zapisane 
karty pamiętnika, będą przywoływać czarujące 
wspomnienia na długo po uroczystości. 
Drobne gesty symbolizujące najszczersze 
życzenia kierowane w stronę bohaterki tej 
nocy wywołają uśmiech na jej twarzy i sprawią, 
że poczuje się ona wyjątkowo.
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w 6 krokach:
D O B I E R Z  I D E A L N Y  P R E Z E N T

Z pewnością z przyszłą Panną Młodą łączy Cię 
wieloletnia przyjaźń. Wybierając prezent na wieczór 

panieński, w pierwszej kolejności pomyśl o Niej. 
Zastanów się, co lubi, co może jej się spodobać, 
co chciałaby dostać? Być może na zakupach nie 
może oderwać wzroku od witryn z biżuterią lub 
spędza długie godziny na testowaniu nowinek 

kosmetycznych? A może nieopatrznie w Waszych 
rozmowach wspominała, że jakiś drobiazg  

skradł jej serce?

Natłok przedślubnych obowiązków sprawia, że Twoja 
przyjaciółka jest przemęczona, co niekorzystnie 

wpływa na Jej wygląd? Panna Młoda powinna olśnić 
wszystkich blaskiem swojego szczęścia i zadbaną 

cerą, a nic nie poprawia urody lepiej niż profesjonalny 
zabieg kosmetyczny!

Jakie hobby ma Twoja przyjaciółka? Jak spędza swój 
wolny czas? Jakie strony internetowe podsyła Ci 

najczęściej, prosząc o opinię? Prezent związany z jej 
ulubioną aktywnością z pewnością będzie strzałem  

w dziesiątkę!

Chcesz, aby prezent na wieczór panieński był 
całkowitym zaskoczeniem? Wiesz, że przyszła Panna 

Młoda kocha wyzwania i nowości? Podaruj jej coś 
niekonwencjonalnego! Być może samotny wyjazd 
do luksusowego hotelu będzie tym, czego się nie 

spodziewa?

Nikt nie zna przyszłej Panny Młodej lepiej niż Ty. 
Nikt poza Tobą nie wie, o czym skrycie marzy… 

Wykorzystaj to i wybierz dla niej podarunek, który 
pozytywnie ją zaskoczy. Może już dawno nie spędziła 

romantycznych chwil z ukochanym w otoczeniu 
malowniczej natury?

Bohaterka wieczoru panieńskiego uwielbia utrwalać 
wspomnienia? Fotografie z każdego, Waszego 

spotkania trafiają do albumu, a plakaty z gwiazdami 
kina zdobią jej dom? Nic nie ucieszy jej bardziej niż 
papeteria lub T-shirt z sentymentalnym nadrukiem, 

który przypomni Jej o pięknych chwilach.
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Prezenty
do 100 PLN
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Zestaw Micro 
Essence +

Zaproszenia
i naklejki

Szampański olejek
do ciała

OD 15,80 PLN

95,00 PLN

MINI 15,00 PLN  

100 ML 59,90 PLN

SUNEW MED+

EMPIK FOTO

AUNA

Zastrzyk nawilżenia i rozświetlenia w ostatnim 
dniu przed ślubem. Maska Essence+ ze śluzem 
ślimaka i peptydami nawilży i zregeneruje 
skórę na twarzy, a płatki kolagenowe wygładzą 
skórę wokół oczu. Aktywator do twarzy i pod 
oczy zadba, aby w tym wyjątkowym dniu cera 
wyglądała perfekcyjnie, a makijaż trzymał się 
całą noc. Doskonały, urodowy podarunek!

Wciąż myślisz, że nie da się zrobić Pannie 
Młodej prezentu bez wydawania majątku? 
Wspólne projektowanie wymarzonych 
zaproszeń może być niezłą frajdą - wystarczy 
kilka wspólnych fotografi i zabawne naklejki. 
Sentymentalny i przydatny upominek na 
wieczór panieński.
*zaproszenia od 2,90 zł przy zakupie od 100 szt.
*naklejki od 9,90 zł

Piękne ciało to marzenie każdej panny młodej.
Szampański olejek to  jedwabista gładkość już 
po pierwszym użyciu! Błyszczący dodatek w 
postaci ekologicznego brokatu rozświetli skórę, 
a jego składniki ujędrnią i wygładzą ciało.

Prezenty
do 100 PLN

KOD PROMOCYJNY –20%
WEDDINGDREAM

KOD PROMOCYJNY* –21%
PANIENSKI21

https://www.empikfoto.pl/zaproszenia-i-kartki
https://www.empikfoto.pl/wszystkie-produkty/naklejki
https://sunew.pl/produkt/micro-essence-zestaw/
https://aunavegan.com/en/product/mini-champagne-body-oil/
https://aunavegan.com/produkt/szampanski-olejek-do-ciala/
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Fotoksiążka
i puzzle

Balsam do ust
Prosecco

29,00 PLN

OD 69,80 PLN

EMPIK FOTO

AUNA

Wieczór panieński to czas spędzony  
w kameralnym gronie, wśród najbliższych 
Pannie Młodej osób. Wiele wzruszeń bez 
wątpienia wywoła fotoksiążka ze zdjęciami  
z Waszych wspólnych wspomnień! A jeśli Panna 
Młoda poszukuje wyjątkowego sposobu na 
poproszenie swojej najlepszej przyjaciółki  
o zostanie świadkową - czy ktoś słyszał  
o lepszym pomyśle niż puzzle?
*fotoksiążka od 39,90 zł
*puzzle od 29,90 zł

Nawet najdroższa szminka nie zastąpi efektu 
wypielęgnowanych ust, dlatego balsam do 
ust prosecco to pożądany prezent dla każdej 
kobiety. Olej ze słodkich migdałów, masło 
kakaowe oraz masło shea zadbają o to, by usta 
były odpowiednio nawilżone, a o piękny efekt 
mieniących się warg zadbają złote drobinki 
minerału mika. 

Prezenty
do 100 PLN

KOD PROMOCYJNY* –21%
PANIENSKI21

Różowe kolczyki

79,20 PLN

WEDDING DREAM
Eleganckie kolczyki w kobiecym kolorze 
delikatnego różu. Ozdobny kamień pięknie 
mieni się w każdym świetle, nadając 
kolorytu naszej cerze. Kolczyki zapinane są 
bezpośrednio przy uchu na sztyft, co zmniejsza 
ryzyko ich zgubienia. Świetny prezent dla 
przyszłej Panny Młodej.

*Ceny produktów w katalogu obowiązują do 31.08.2021

https://aunavegan.com/en/product/prosecco-lip-balm/
https://www.empikfoto.pl/fotoksiazki
https://www.empikfoto.pl/wszystkie-produkty/puzzle_rodzaje
https://weddingdream.shop/rozowe-kolczyki-lezki.html
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Prezenty
do 100 PLN

Biały szlafrok
dla Panny Młodej

79,20 PLN

WEDDING DREAM
Beżowy szlafroczek dla Panny Młodej, pasujący 
idealnie do każdej sylwetki. Posiada luźny 
rękawek oraz pasek do wiązania w talii. 
Doskonale sprawdzi się przy celebrowaniu 
uroczystego poranka, jak i również na 
wieczorze panieńskim. 

*Ceny produktów w katalogu obowiązują do 31.08.2021

Świeca sojowa
Noc w Paryżu /  
La Dolce Vita

59,00 PLN

AUNA
Której z pań nie marzy się wyjazd do miasta 
zakochanych? Ten tajemniczy, nieoczywisty 
zapach, przenosi do romantycznej, gwieździstej 
nocy w Paryżu. Poczuj także nutę Italii i słodkie 
życie, czyli „la dolce vita”.

T-shirt Diva

59,00 PLN

CANDYTM
Klasyczny t-shirt o prostym kroju z oryginalnym 
nadrukiem po środku. Wykonany z dobrej 
jakości materiału. Idealnie sprawdzi się do 
wszelkiego rodzaju stylizacji i jako podarunek 
na wieczór panieński.

https://weddingdream.shop/bialy-szlafrok-dla-panny-mlodej.html
https://aunavegan.com/en/product/soya-candle-night-in-paris/
https://aunavegan.com/produkt/swieczka-sojowa-la-dolce-vita/
https://candytm.pl/products-show/15044/t-shirt-diva-bialy
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Prezenty
do 100 PLN

Kubek „I Said Yes”

Sukienka boho
39,20 PLN

99,00 PLN

WEDDING DREAM

CANDYTM

Nic tak dobrze nie leży w dłoni ozdobionej 
zaręczynowym pierścionkiem, jak kubek  
„I SAID YES” Specjalnie zaprojektowany napis  
i wzór nieregularnie rozrzuconych diamentów 
to wysokiej jakości nadruk w odcieniu srebra. 
Celebruj czas narzeczeństwa w gronie 
#weddingdreamfriends.

Mini sukienka w delikatnym kolorze bieli. 
Sukienka z szerokimi fantazyjnymi rękawami 
wykonana z prześwitującej koronki. Dekolt 
w kształcie litery V podkreśla biust a luźny 
dół nadaje całości lekkości. Prześwitująca 
koronkowa aplikacja na plecach dodaje uroku 
i sprawia że sukienka staje się oryginalnym 
prezentem dla przyszłej Panny Młodej.

Opaska Bride / 
przypinki

OPASKA 9,90 PLN

PRZYPINKA 5,20 PLN

WEDDING DREAM
Metalowa opaska z napisem Bride w kolorze 
różowego złota doskonale sprawdzi się podczas 
każdego wieczoru panieńskiego i wyróżni 
przyszłą Pannę Młodą, a przypinki Bride’s Babes 
będą świetną pamiątką dla jej towarzyszek.

*Ceny produktów w katalogu obowiązują do 31.08.2021

https://weddingdream.shop/kubek-i-said-yes.html
https://candytm.pl/products-show/16361/sukienka-koronkowa-boho-biala
https://weddingdream.shop/opaska-bride.html
https://weddingdream.shop/przypinka-bride-s-babes.html
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Prezenty
do 100 PLN

Sukienka  
/ kombinezon

Presoterapia

69,99 PLN

60,00 PLN

CANDYTM

BERTA ROGUS

Elegancki kombinezon z krótkimi spodenkami 
wykonany z lnu. Nadaje się zarówno na co 
dzień jak i na eleganckie spotkania. Rozcięcie 
na plecach nadaje całości kobiecego charakteru 
a zarazem lekkości. 

Voucher na zabieg presoterapii, stosowany 
w medycynie kosmetycznej to świetna 
propozycja prezentowa dla przyszłej Panny 
Młodej. Połączenie relaksującej i odprężającej 
terapii, która wspaniale redukuje przedślubny 
stres z urodowym efektem ,,wow”. Korzyści: 
oczyszczenie organizmu, mniejsza waga  
i smuklejsze ciało.

https://candytm.pl/products-show/15800/sukienka-kombinezon-passion-bialy
https://en.med-bertarogus.pl/presoterapia
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Prezenty
do 250 PLN



WIECZÓR PANIEŃSKI

12

Zabieg nawilżający 
z maską PURE HA

Zestaw Wieczór
Panieński

Kolacja  
w restauracji

OD 150,00 PLN

180,00 PLN

110,00 PLN

MTT ESTETICA

AUNA

ZAMEK ŁEBA

Voucher na zabieg nawilżający (peeling 
kawitacyjny) połączony z maską PURE HA 
bazującą na kwasie hialuronowym. Po zabiegu 
skóra staje się nawilżona, bardziej elastyczna, 
a drobne zmarszczki ulegają wygładzeniu - to 
prezent, który zachwyci przyszłe Panny Młode.

Zestaw kosmetyków dedykowany przyszlym 
pannom młodym to fantastyczny prezent na 
wieczór panieński. W skład zestawu wchodzi: 
maseczka piękności z ekstraktem z czerwonego 
wina 100 g, balsam do ust prosecco 15ml, 
szampański olejek do ciała z eko brokatem 
100ml. Efekt upiększenia gwarantowany.

Voucher na wyśmienitą kolację we dwoje  
w restauracji zamku Łeba. Przepiękne widoki 
oraz wykwintne dania kuchni francuskiej, 
włoskiej i polskiej to niezapomniany pomysł  
na prezent

Prezenty
do 250 PLN

KOD PROMOCYJNY –10%
WEDDING DREAM 21

https://www.neptunhotel.pl/
https://www.mttestetica.pl/
https://aunavegan.com/produkt/zestaw-wieczor-panienski/


WIECZÓR PANIEŃSKI

13

Zestaw Essence +

Pudło na suknię
ślubną

Zestaw
Bestseller

119,00 PLN

250,00 PLN

219,00 PLN

SUNEW MED+

WEDDING DREAM

AUNA

Intensywna miesięczna kuracja z użyciem 
Aktywatora do twarzy i pod oczy oraz 
odmładzających płatków pod oczy zadba  
o delikatną skórę wokół oczu i zniweluje oznaki 
starzenia. Maska Essence+ ze śluzem ślimaka 
i peptydami zapewni odpowiedni poziom 
nawilżenia, poprawi gęstość i sprężystość skóry. 
Zastrzyk piękna, który zachwyci każdą Pannę 
Młodą! 

Pudło na suknię ślubną to unikatowe 
rozwiązanie na rynku polskim skierowane do 
tych Panien Młodych, które chcą zachować 
swoją suknię ślubną na pamiątkę. Wspaniały  
i funkcjonalny podarunek na wieczór panieński!

Która z pań odmówi chwili relaksu otoczonej 
zapachem słodkiego mango i wytrawnego 
prosecco? Zestaw bestsellerów AUNY to 
prezent, który zadowoli nawet najbardziej 
wymagającą bohaterkę wieczoru panieńskiego.

Prezenty
do 250 PLN

KOD PROMOCYJNY –20%
WEDDINGDREAM

*Ceny produktów w katalogu obowiązują do 31.08.2021

https://aunavegan.com/produkt/zestaw-bestseller/
https://sunew.pl/produkt/zestaw-essence/
https://weddingdream.shop/pudlo-na-suknie-slubna-w-kolorze-rozowego-zlota.html
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Złota kopertówka

Dwurzędowa
marynarka

Przewodnik  
„Aż do ślubu”

149,00 PLN

215,20 PLN

239,00 PLN

WEDDING DREAM

CANDYTM

WEDDING DREAM

Przepiękna, złota torebka w biżuteryjnym stylu 
wspaniale uzupełni stylizację każdej Panny 
Młodej. Plisowany, brokatowy materiał dodaje 
blasku i nowoczesnego designu, a klasyczna 
forma podkreśla inspirację ponadczasową 
elegancją. Torebka posiada wygodny łańcuszek, 
umożliwiający noszenie jej na ramieniu. 
Wyszukana propozycja prezentowa!

Klasyczna marynarka z eleganckimi guzikami 
wykonana z dobrej jakości materiału. 
Marynarka z długimi rękawami posiada 
naszywane kieszenie. Prezentuję się bardzo 
oryginalnie a zarazem kobieco. Jej prosty krój 
świetnie dopasowuję się do każdego typu 
figury. 

Przewodnik ,,Aż do ślubu” to trafiony  
i niezbędny upominek dla każdej kobiety, 
będącej w trakcie ślubnych przygotowań. 
Organizacja wesela, porady i inspiracje 
przygotowane przez ekspertkę branży 
weddingowej - Izabelę Janachowską w jednym 
miejscu.

Prezenty
do 250 PLN

*Ceny produktów w katalogu obowiązują do 31.08.2021

*Ceny produktów w katalogu obowiązują do 31.08.2021

https://weddingdream.shop/przewodnik-az-do-slubu2.html
https://weddingdream.shop/damska-wieczorowa-zlota-kopertowka.html
https://candytm.pl/products-show/15692/marynarka-dwurzedowa-scott-w-blekitna-pepitke
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Sukienka tiulowa
z kokardką

Fototerapia

Endermologia

139,99 PLN

120,00 PLN

160,00 PLN

CANDYTM

BERTA ROGUS

BERTA ROGUS

Klasyczna sukienka koktajlowa o długości 
za kolano. Wykonana z dobrej jakości 
materiału. Sukienka z dopasowaną górą i lekko 
rozkloszowanym dołem prezentuje się bardzo 
kobieco. Eleganckie wiązanie przy szyi dodaje 
całości niesamowitego efektu. Sprawdzi się jako 
poprawinowa stylizacja dla Panny Młodej.

Voucher na zabieg fototerapii TriWings® 
- uznanej na świecie metody redukującej 
stres i hamującej procesy starzenia. Zabieg 
przeprowadzany jest z wykorzystaniem 
fotomodulacji LED, polegającej na połączeniu 
wiązki kilku kolorów światła, które skutecznie 
regeneruje uszkodzone komórki skóry oraz 
pobudza do tworzenia się nowych. Odprężenie 
i piękno w jednym dla przyszłej Panny Młodej!

Endermologie® Alliance to prawdziwy fitness 
dla piękna. W naturalny sposób pobudza 
odbudowę i produkcję odmładzających 
składników skóry: ujędrniającego kolagenu, 
elastyny dla sprężystości oraz kwasu 
hialuronowego dla naturalnego wypełnienia
i nawilżenia skóry. Efekty: ujędrnienie, 
uelastycznienie skóry, redukcja cellulitu oraz 
pomarańczowej skórki Wspaniały prezent na 
wieczór panieński!

Prezenty
do 250 PLN

https://candytm.pl/products-show/14176/sukienka-tiulowa-artemida-z-kokarda-nude-bezowa
https://en.med-bertarogus.pl/fototerapiatriwings
https://en.med-bertarogus.pl/endermologialpgalliance
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Prezenty
od 300 PLN
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Zestaw Essence+ 
Sunew Med

Pobyt w Zamku 
Łeba

K0szulki  
i obraz/plakat

OD 315,30 PLN

480,00 PLN

OD 1 000,00 PLN

SUNEW MED+

ZAMEK ŁEBA

EMPIK FOTO

Zestaw 8 kosmetyków, które przygotują skórę 
na wielki dzień. Aktywna pianka i lekki krem 
zadbają o oczyszczenie i rozświetlenie skóry. 
Odmładzające płatki kolagenowe przyczynią się 
do wygładzenia skóry wokół. Maska Essence+ 
ze śluzem ślimaka i peptydami poprawi gęstość 
i sprężystość skóry, a Aktywator do twarzy  
i pod oczy zwiększy efekt działania pozostałych 
kosmetyków. 

Voucher na niezapomniany pobyt w stuletnim 
zamku Łeba położonym tuż przy plaży. 
Angielskie wnętrza, nadmorski klimat to 
wyszukany sposób na relaks i... doskonały 
prezent na wieczór panieński.

Wyjątkowy prezent na wieczór panieński? 
Włóżcie Wasze najpiękniejsze kadry w 
rozmiar XXL na plakatach! Kilka ciepłych słów 
z życzeniami powodzenia na przysłowiowej 
„nowej drodze życia” z pewnością wywołają 
uśmiech na twarzy Panny Młodej. A wybierając 
się na miasto - zadbajcie o koszulki dla całej 
Drużyny Panny Młodej!  
*koszulka od 49,90 zł
*plakat od 15,90
*cena za zestaw 6 koszulek + plakat:

Prezenty
od 300 PLN

KOD PROMOCYJNY –20%
WEDDINGDREAM

KOD PROMOCYJNY –21%
PANIENSKI21

https://www.empikfoto.pl/fotokoszulki
https://www.empikfoto.pl/wystroj-wnetrz
https://sunew.pl/produkt/zestaw-essencesunewmed/
https://www.neptunhotel.pl/
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Pobyt w Zamku 
Łeba

Peeling medyczny 
TCA - PQ AGE

430,00 PLN

OD 1 700,00 PLN

ZAMEK ŁEBA

MTT ESTETICA

Voucher na romantyczny weekend dla dwojga 
w murach stuletniego zamku Łeba,  
w apartamencie z widokiem na morze. 
Luksusowy podarunek, dla przyszłej Panny  
i Pana Młodego. 

Voucher na innowacyjny peeling PQ Age 
zapewniający głęboką stymulację skóry 
bez naruszenia jej powierzchni. Zabieg nie 
podrażnia naskórka, jest przyjemny  
i bezbolesny. Rezultat: rozjaśniona, gładka, 
napięta i odmłodzona skóra, której poprawa 
widoczna jest natychmiast po zabiegu. Która 
Panna Młoda nie marzy o takim efekcie?

Prezenty
od 300 PLN

KOD PROMOCYJNY –10%
WEDDING DREAM 21

Torebka kwiat

399,20 PLN

WEDDING DREAM
Elegancka torebka z motywem kwiatu róży 
z cekinami w kolorze błękitu. Będzie ona 
wspaniałym uzupełnieniem biżuteryjnym 
naszej stylizacji. Sprawdzi się na przyjęciach, 
bankietach i innych wystawnych wydarzeniach.  
Zachwyci formą i doda elegancji. Torebka 
posiada wygodny łańcuszek na ramię i subtelne 
zapięcie. Wnętrze torebki w kolorze srebrnym.

*Ceny produktów w katalogu obowiązują do 31.08.2021

https://www.mttestetica.pl/
https://www.neptunhotel.pl/
https://weddingdream.shop/niebieska-torebka-clutches-z-kwiatem.html
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Prezenty
od 300 PLN

Mezoterapia  
igłowa twarzy

Owalne zdobione
kolczyki

490,00 PLN

360,00 PLN

MTT ESTETICA

WEDDING DREAM

Voucher na mezoterapię igłową nazywaną 
„zastrzykiem młodości”. Ten popularny zabieg 
regeneracyjny błyskawicznie przywraca skórze 
młody i zdrowy wygląd. Swoista bomba 
witaminowa doskonale odżywia skórę, ujędrnia 
ją i jednocześnie zwiększa jej napięcie oraz 
pobudza do produkcji własnego kolagenu. 
Piekniejszy wygląd zachwyci każdą Pannę 
Młodą!

Kolczyki zapinają się tuż przy uchu, a ich 
opływowy kształt subtelnie wysmukli buzię 
oraz wydłuży szyję. Model idealnie nada 
się na wystawny bankiet, wesele, czy też do 
eleganckiego garnituru do pracy. Dzięki wielu 
malutkim ozdobnym kamieniom, pięknie 
współgra ze światłem słonecznym, tworząc 
efekt blasku. 

KOD PROMOCYJNY –10%
WEDDING DREAM 21

*Ceny produktów w katalogu obowiązują do 31.08.2021

https://www.mttestetica.pl/
https://weddingdream.shop/owalne-zdobione-kolczyki.html
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Kody rabatowe
–21%
PAN I E N S K I21

–10%
W E DDI NG DR E AM 21

–20%
W E DDI NG DR E AM

Kod ważny w dniach 10.08 – 30.09.2021 na stronie oraz  
w aplikacji, uprawniający do 21% zniżki na wszystko  
(nie łączy się z pozostałymi promocjami).

Promocja ważna do odwołania.

Promocja ważna do 30.09.2021r.
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Wszystko, czego potrzebujesz do ślubu i nie tylko...

Znajdź najlepszych usługodawców z branży ślubnej

Suknie ślubne, garnitury, dodatki...

Ślubny serwis informacyjny, artykuły, inspiracje...

Ślubny serwis VOD:
metamorfozy, wywiady, porady 

Planujesz ślub i wesele?
Pobierz planer Izabeli Janachowskiej

S P R AWDŹ

S P R AWDŹ

S P R AWDŹ

S P R AWDŹ

S P R AWDŹ

S P R AWDŹ

https://weddingdream.shop/
https://polecane.weddingdream.com/
https://izabelajanachowska.store/
https://weddingdream.com/portal/
https://weddingdream.app/weddingdreamTV
https://weddingdream.app/index.php/Login/login_home

