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Nie od dziś wiadomo, że podsta-
wą pięknej skóry jest wieloetapo-
wa, regularna pielęgnacja. Zadbaj  
o to co masz najcenniejsze w zaci-
szu swojego domu. Specjalnie dla 
Was przygotowaliśmy ofertę wyse-
lekcjonowanych produktów, które 
pokocha Twoje ciało.

Na piękny makijaż, składają się 
nie tylko nasze umiejętności, ale  
i odpowiednio dobrane kosmetyki. 
Dodaj pewności siebie wyjątko-
wym produktami, które podkreślą 
Twoje naturalne piękno.

Marzysz o upięciu w najnowszych, 
światowych trendach i niebanal-
nych dodatkach do włosów? Oddaj 
się w ręce profesjonalistów z bran-
ży, którzy zadbają o każdy nawet 
najdrobniejszy szczegół. 

Obudź
magię
swojego
piękna  
w 3 krokach

Pielęgnacja Makijaż Fryzura



Pielęgnacja



Relaksująca sól
do kąpieli

70,00 PLN / 400 ML

ROSAFILO 
Relaksująca sól do kąpieli to odprężenie i ukojenie 
dla naszego ducha i ciała. Połączenie soli z Morza 
Martwego, soli himalajskiej czarnej, kwiatu chabru 
oraz naturalnych olejków eterycznych sprawia, 
że nasze ciało otrzymuje odżywcze minerały 
i pierwiastki. Nasza skóra jest oczyszczona, 
wygładzona, nawilżona, zregenerowana, a dzięki 
pięknym zapachom naturalnego olejku lawendowego 
i innych olejków odczuwamy odprężenie i ukojenie 
po wyczerpującym dniu pracy.
www . r o s a f i l o . c om
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a Płatki róży 

piling solny

100,00 PLN / 250 ML 

ROSAFILO
Piling solny płątki róży to luksusowy produkt, 
który zachwyca pięknym zapachem. Płatki róży 
w połączeniu z różową solą himalajską, masłem 
shea, olejem babassu, olejem arganowym, olejem 
ze słodkich migdałów oraz naturalnym olejkiem 
różanym sprawiają, że  skóra  przechodzi kolejne 
etapy regeneracji. Rozpoczynając od złuszczania i 
usuwania martwego naskórka, poprzez wygładzenie 
zmarszczek, zwiększenie jędrności skóry a na 
odprężeniu, ujędrnieniu i nawilżeniu kończąc. 
www . r o s a f i l o . c om

Mandarynkowo  
waniliowe ze złotem  
masło do ciała

145,00 PLN / 200 ML

ROSAFILO 
Masło mandarynkowo waniliowe ze złotem to 
zdrowie i luksusowa przyjemność. Zawarte w maśle 
złoto powoduje zwężenie porów oraz wykazuje 
właściwości antybakteryjne, dzięki czemu zapobiega 
infekcjom skórnym. Działa również regenerująco, 
odmładzająco oraz rozjaśniająco na skórę. Działanie: 
nawilżające, stymuluje syntezę kolagenu i elastyny, 
opóźnia procesy powstawania zmarszczek.
www . r o s a f i l o . c om

https://rosafilo.com/sole/relaksujaca-sol-do-kapieli-2/
https://rosafilo.com/
https://rosafilo.com/pilingi/platki-rozy-piling-solny/
https://rosafilo.com/
https://rosafilo.com/masla/mandarynkowo-waniliowe-maslo-ze-zlotem/
https://rosafilo.com/


Acne SOS Zestaw do  
kompleksowej pielęgnacji 
skóry problematycznej

80,00 PLN / KOMPLET 4 PRODUKTÓW

SALFEME 
Nowa strategia pielęgnacji i odbudowy skóry 
trądzikowej. Specjalistyczne receptury, innowacyjne 
składniki dedykowane do delikatnej i wrażliwej skóry 
trądzikowej, pozwalają podjąć skuteczną walkę z tym 
problemem.
KROK 1 - No. 1 Cleansing Face Powder 10 szt. x 1,5g
KROK 2 - No. 2 Tonic 100ml
KROK 3 - NO. 3 Quick Cream 50ml
KROK 4 - No. 4 Face Mask 50ml
www . s a l f em e . p l
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lip volumizing active 

35,00 PLN / 5 ML 

SALFEME
Salfeme Kiss to balsam do ust o wyjątkowej, 
powiększającej wargi formule. Jej sekret tkwi  
w roślinnych kiełkach kozieradki, których działanie 
zwiększające objętość ust potwierdzono klinicznie. 
Wyniki badań wykazują zwiększenie objętości ust 
o 23% już po 28 dniach regularnego stosowania. 
Dodatkowo balsam zmniejsza widoczność drobnych 
zmarszczek w okolicy ust. 
www . s a l f em e . p l

Eye and Lip Cream

34,00 PLN / 15 ML

SALFEME 
W 100 % wegański, delikatny krem do stosowania 
pod oczy i wokół ust. Swoje działanie zawdzięcza 
ziołowej botulinie, która silnie liftinguje skórę wokół 
oczu  oraz poprawia kontur ust, przywracając 
jędrność łuku Kupidyna. Zawarta w składzie kofeina 
zmniejsza opuchliznę i cienie pod oczami. Krem 
pozostawia skórę przyjemną i miłą w dotyku. Szybko 
się stapia ze skórą i zawiera aż 99,8% naturalnych 
składników.
www . s a l f em e . p l

https://salfeme.pl/shop,salfeme-acne-sos-zestaw-2-do-kompleksowej-pielegnacji,59.html
https://salfeme.pl/
https://salfeme.pl/shop,salfeme-kiss-100-natural-lip-volumizing-active-5ml,36.html
https://salfeme.pl/
https://salfeme.pl/shop,salfeme-eye-and-lip-cream-15ml,48.html
https://salfeme.pl/


Clear Quartz  
Home Spa Set

Doskonałe kosmetyki
do ciała dla Panny Młodej

Witaminowa oliwka
do skórek

399,00 PLN 

161,00 PLN

14,90 PLN / 6,5 ML

CRYSTALLOVE

RB COSMETICS

NEONAIL

Domowy rytuał pielęgnacyjny? Zwiąż włosy jedwabną 
gumką i oczyść twarz, spryskaj hydrolatem i nałóż 
ulubiony olejek, serum lub maskę w płachcie Zacznij 
masaż od czoła wykonując ruchy od wewnętrznej 
do zewnętrznej strony twarzy. Masuj okolice oczu 
a następnie odprowadź nadmiar limfy w kierunku 
węzłów chłonnych Powtórz czynność w obszarze 
kości policzkowych, podbródka oraz szyi. Z zestawem 
Crystallove Amethyst home SPA set Twoja codzienna 
rutyna pielęgnacyjna zamieni się w prawdziwy rytuał 
SPA!

Przyszłej Pannie Młodej proponujemy zestaw naszych 
doskonałych kosmetyków naturalnych do ciała. 
Mamy tutaj aż trzy kosmetyki. Pierwszy to żel do 
mycia z delikatnym peelingiem z ryżu i pestek moreli 
o zapachu delikatnego piżma z kwiatami. Drugi to 
gruboziarnisty peeling bogaty w drobinki soli, cukru 
i guarany zanurzone w odżywczym maśle shea, oraz 
olejach arganowym i słonecznikowym. Zapach to 
soczysta malina. Trzeci kosmetyk to idealne masło  
do ciała, które doskonale się wchłania i nawilża skórę. 
Pachnie delikatnie piżmem i kwiatami.

Chcesz, aby Twój manicure był perfekcyjny? W takim 
razie zadbaj nie tylko o to, aby nałożyć na paznokcie 
piękny kolor lakieru, ale również, aby dokładnie 
odżywić oraz nawilżyć skórki wokół nich. Pomoże 
Ci w tym oliwka Vitamin Cuticle Oil, której formuła 
składa się aż z 97,5% składników pochodzenia 
naturalnego.
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https://weddingdream.shop/crystallove-clear-quartz-home-spa-set.html
https://weddingdream.shop/wyjatkowa-panna-mloda.html
https://weddingdream.shop/wyjatkowa-panna-mloda.html
https://weddingdream.shop/wyjatkowa-panna-mloda.html
https://weddingdream.shop/witaminowa-oliwka-do-skorek-z-pipeta-vitamin-cuticle-oil-6-5-ml.html


Bańki do masażu twarzy
i ciała

Jedwabna opaska na oczy

Francuskie perfumy
dla kobiet

89,00 PLN 

159,00 PLN

462,00 PLN / 100 ML

CRYSTALLOVE

ENDORFINELLA

N69

Do skóry pokrytej naturalnym olejkiem przyciskamy 
silikonowe bańki a następnie przesuwany po 
skórze. Do masażu okolic oczu wybieramy bańki 
silikonowe w małym rozmiarze, do masażu twarzy, 
szyi oraz dekoltu bańkę większą a do masażu ciała 
bańkę największą. Dzięki regularnym zabiegom 
pobudzisz krążenie krwi oraz dotlenienie tkanek, a 
także dostarczysz skórze składniki odżywcze. Drenaż 
limfatyczny wspomoże usuwanie toksyn. Masaż 
twarzy bańką zredukuje cienie i opuchliznę pod 
oczami, zmniejszy drobne linie i zmarszczki a także 
rozluźni spięte mięśnie twarzy. 

Jedwabna opaska na oczy wykonana z jedwabiu 
naturalnego w różnych kolorach. Jest miękka i idealnie 
zaciemnia, polecana dla osób, które zmagają się  
z bezsennością, migreną bądź dużo podróżują. 
Opaska w pełni hipoalergiczna, polecana nawet 
osobom o bardzo wrażliwej skórze. Elastyczna gumka 
idealnie dopasowuje się na wielkości głowy, nie 
opinając jej, ani nie spadając.

Bestsellerowe francuskie perfumy dla kobiet 
sprawią, że ciężko będzie Ci się oprzeć. To niezwykle 
kobiecy zapach, który jest jednocześnie pociągający 
i delikatny. Wspaniale nadadzą się na romantyczne 
wieczory. Ich główną nutą jest aromatyczna papeda, 
z kolei później coraz bardziej wyczuwalne stają się 
szafrany połączone ze zmysłowymi korzeniami. 
Następnie mieszają się zapachy śliwki i lilii, a kolejno 
uwydatnia się kuszący zapach wanilii i daktyli. Te 
wszystkie nuty zapachowe tworzą niesamowity, 
elektryzujący miłosny koncert. 
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https://weddingdream.shop/crystallove-banki-do-masazu-twarzy-i-ciala-rose.html
https://weddingdream.shop/jedwabna-opaska-na-oczy-sophia.html
https://weddingdream.shop/francuskie-perfumy-dla-kobiet-100-ml.html


Masażer liftingujący
do twarzy z kwarcem

Peel maseczka „Owocowe
podróże”

Srebrna frezarka  
do paznokci mini

189,00 PLN 

45,00 PLN

169,00 PLN

CRYSTALLOVE

MYDŁO STACJA

NEONAIL

Kwarc różowy korzystnie działa na cerę przynosząc 
młodzieńczy wygląd pomocny w walce ze 
zmarszczkami energia kamienia uspokaja i wycisza 
oczyszcza ciało i umysł z negatywnych emocji.Aby 
zauważyć pierwsze pozytywne efekty masażu twarzy, 
postaraj się wykonywać masaż systematycznie – 
każdego dnia po około 10 minut. Masuj kontur i 
owal twarzy, kości policzkowe, łuki brwiowe, szyję 
oraz dekolt. Masaż poprawia krążenie krwi i dotlenia, 
wspomaga lepsze wchłanianie substancji odżywczych 
zawartych w kosmetykach. 

Peel maseczka „Owocowe Podróże” to kosmetyk, 
który my jako firma darzymy szczególną miłością. 
Stworzony z najdelikatniejszej glinki czyli białej- 
kaiolinowej. Przeznaczony do pielęgnacji skóry 
poszarzałej, pozbawionej blasku i jędrności. Glinka 
biała doskonale uelastycznia i wygładza, a oleje w niej 
zawarte pielęgnuja cerę delikatną, cienka i wrażliwą.  
W szklanym słoiczku znajdziemy również olej ze 
słodkich migdałów, pestek moreli ekstrakt żeń szenia 
oraz owocu granatu.

Frezarka do paznokci, z którą usuniesz każdą 
hybrydę, dokładnie opracujesz paznokcie  
i wykorzystasz ją samodzielnie w domu! To model 
Mini – niewielkie urządzenie, które z pewnością Ci się 
przyda!
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https://weddingdream.shop/crystallove-masazer-liftingujacy-do-twarzy-3d-z-kwarcem-rozowym.html
https://weddingdream.shop/peel-maseczka-owocowe-podroze.html
https://weddingdream.shop/srebrna-frezarka-do-paznokci-mini-12w.html


Makijaż



Rozświetlacz sypki Fair 
Glow oraz Glow Skin

115,00 PLN / 5 G

DESSI  COSMETICS 
U Panny Młodej nie może zabraknąć rozświetlenia, 
zarówno na twarzy, jak i dekolcie. Mocniejszy blask 
zapewni rozświetlacz sypki Fair Glow. Jego głęboki 
blask to zasługa niezaliczonej ilości migoczących 
drobin, które odbijają się w kolorach srebra, 
niebieskiego, różu i złota pozostawiając na skórze  
i twarzy piękną, wygładzoną taflę błysku. 
Odpowiednio opracowana formuła oparta na 
mineralnych i naturalnych surowcach sprawia, że 
rozświetlacz pasuje do każdego koloru i rodzaju cery.
www . d e s s i c o sm e t i c s . c om

M
ak
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ż Paleta cieni Say Yes

140,00 PLN / 17,2 G 

DESSI  COSMETICS
Linia kosmetyków Say Yes, stworzona we współpracy 
z wybitną polską Make-up artist oraz ekspertem 
ślubnym Marzeną Tarasiewicz, dedykowana jest 
Pannom Młodym. Najbardziej pożądany i najczęściej 
wybierany przez Panny Młode rodzaj makijażu to 
kobiecy Glamour Make-up. Jest to makijaż utrzymany 
w odcieniach brązu, złota lub różem. Tu świetnie 
sprawdzi się paleta cieni Say Yes, stworzona by 
towarzyszyć kobietom w ich najważniejszych 
chwilach oraz codzienności. 8 cieni matowych oraz 4 
diamentowe, idealnie skomponowane w wyjątkowej 
palecie, które urzekają klasyką i perfekcyjnie 
dobranymi tonami.
www . d e s s i c o sm e t i c s . c om

Pomadka matowa  
w płynie

47,00 PLN / 5,5 ML

DESSI  COSMETICS
Usta jako dodatek do błyszczącego, grającego 
pierwszą rolę oka, powinny być stonowane oraz 
subtelne. Świetnym dopełnieniem takiego makijażu 
są odcienie nude z kroplą beżu lub różu. Pomadki 
matowe Dessi Cosmetics utrzymują się na ustach 
przez wiele godzin, jednocześnie ich nie wysuszając, 
ponieważ zawierają olej arganowy, olej awokado, 
masło kakowe.
www . d e s s i c o sm e t i c s . c om

https://dessicosmetics.com/product/rozswietlacz-sypki-fair-glow-marzena-tarasiewicz/
https://dessicosmetics.com/product/rozswietlacz/
https://dessicosmetics.com/
https://dessicosmetics.com/product/paleta-cieni-say-yes-marzena-tarasiewicz/
https://dessicosmetics.com/
https://dessicosmetics.com/product/pomadka-matowa-w-plynie-kiss-me-marzena-tarasiewicz/
https://dessicosmetics.com/


Puder Immediate  
Beauty Loose Powder

96,00 PLN / 4,5 G

PIXIE COSMETICS 
Pół-transparentny puder, którego zadaniem jest 
modelowanie oraz rozświetlenie skóry. Buduje 
na niej efekt zdrowego glow, dodając makijażowi 
trójwymiarowości. Produkt łatwo się rozprowadza 
a jego unikalna struktura sprawia, że światło odbija 
się w bardzo naturalny sposób, wyglądając pięknie 
zarówno na co dzień, jak i w blasku kamer czy 
fleszy aparatów. Puder w swoim składzie zawiera  
kompleks 7 olejków kwiatowych, które dbają  
o nawilżenie i regenerację naskórka. Produkt 
dostępny w 4 odcieniach.
www . p i x i e c o sm e t i c s . c om

M
ak

ija
ż Mineralny podkład  

Magique Match  
Féerie Céleste

59,00 PLN / 8,5 G

PIXIE COSMETICS
Podkład Magique Match tworzy na skórze jedwabisty 
film mineralny, nadając cerze naturalne, jednolite 
i nieskazitelne wykończenie. Już cienka warstwa 
sprawia, że niedoskonałości znikają, a twarz wygląda 
świeżo i promiennie. 
www . p i x i e c o sm e t i c s . c om

Cień do powiek  
z linii Pigmentallic  
odcień Lustrous Beige, Féerie Céleste

35,00 PLN / 1,2 G 

PIXIE COSMETICS
Tajemnica piękna kryje się w oczach. Warto więc 
podkreślić spojrzenie głebokim, trwałym cieniem w 
neutralnym, beżowym odcieniu. Kremowa formuła 
ułatwia blendowanie, a złote drobinki rozświetlą 
zarówno codzienny, jak i uroczysty makijaż. 
www . p i x i e c o sm e t i c s . c om

https://pixiecosmetics.com/product-pol-219-Puder-modelujaco-rozswietlajacy-Immediate-Beauty-Loose-Powder-Sun-Kissed-Beauty.html
https://pixiecosmetics.com/
https://pixiecosmetics.com/product-pol-3071-Podklad-mineralny-prasowany-Magique-Match-BEIGE-BALLAD-8-5-g.html
https://pixiecosmetics.com/
https://pixiecosmetics.com/product-pol-2865-Cien-prasowany-Pigmentallic-LUSTROUS-BEIGE-1-2-G.html
https://pixiecosmetics.com/


Zestaw lakierów hybrydo-
wych Cherry Blossom  
Collection Set

Zestaw lakierów hybrydo-
wych Wedding Dreams  
Collection Set

89,00 PLN

89,00 PLN

NEONAIL 

NEONAIL 

Zestaw Cherry Blossom Collection od NEONAIL lśni 
wszystkimi odcieniami różu - tym samym zawiera 
najlepsze kolory naszych lakierów hybrydowych 
na wiosnę i zbliżające się lato. Trend kolorystyczny 
lakierów odzwierciedla wszystkie wspaniałe aspekty 
delikatnych kolorów kwiatów wiśni: od jedwabistego 
różu po efektowny róż. To właśnie ten zestaw łączy  
w sobie delikatność połączenia wszystkich tych barw.

Dopełnij swoją ślubną stylizację perfekcyjnym 
manicure hybrydowym, który idealnie wpisze się w 
weselne trendy sezonu 2021! Zdecyduj się na zestaw 
Wedding Dreams Collection Set, czyli zestawienie 5 
przepięknych lakierów o pojemności 3 ml. 

M
ak

ija
ż Makijaż

150,00 – 200,00 PLN

ROMA
Makijaż okazjonalny i ślubny to magia wyczarowana 
dłonią doświadczonej wizażystki. Magia, która nie 
tylko podkreśla walory urody, ale także działa kojąco 
na samopoczucie, sprawiając, że każda z nas czuje 
się piękna i pewna siebie. Zachwyć się efektem 
makijażowej sztuki.
www.facebook.com/RomaFryzjeriWizazysta

https://weddingdream.shop/zestaw-lakierow-hybrydowych-cherry-blossom-collection-set.html
https://weddingdream.shop/zestaw-lakierow-hybrydowych-wedding-dreams-collection-set.html
https://www.facebook.com/RomaFryzjeriWizazysta
http://www.facebook.com/RomaFryzjeriWizazysta


Fryzury



Klasyczna elegancja

Szeroka opaska
z kryształkami

Fale i loki

200,00 – 350,00 PLN

199,00 PLN

150,00 – 350,00 PLN

ROMA

WEDDING DREAM

ROMA

Fryzura zarówno ta codzienna, jak i ślubna to 
harmonia, której tworzenie jest wyzwaniem i pasją 
jednocześnie. Ponadczasowa elegancja nigdy nie 
wychodzi z mody. Klasyczne upięcia to przede 
wszystkim gładko czesane koki. Ich sekret tkwi w 
prostocie i minimalizmie. Jeśli kochasz wytworny szyk 
to tego rodzaju upięcia będą do Ciebie pasować. Dla 
romantyczki natomiast sprawdzą się upięcia z loków, 
w których swobodne kosmyki miekko opadają  na 
twarz, tworząc wrażenie lekkości.
www.facebook.com/RomaFryzjeriWizazysta

To jeden z najgorętszych trendów ostatnich 
sezonów. Szerokie opaski skradły serca miłośniczek 
mody i weszły z przytupem do mody ślubnej. Piękna 
opaska z przezroczystymi kryształkami idealnie wtopi 
się zarówno w klasyczną stylizację jak i boho. Ten 
zdecydowany akcent na głowie może stanowić punkt 
kulminacyjny całej stylizacji.

Jeżeli styl boho bardziej do Ciebie przemawia, 
zdecyduj się na luźne, rozpuszczone fale. Taka 
fryzura od lat nie traci na popularności. Jest 
niezwykle kobieca i doskonale podkreśla urodę. 
Niezależnie od tego, czy szykujesz się na wielkie 
wyjście, ślub czy imprezę w stylu vintage, perfekcyjne, 
hollywoodzkie fale zawsze będą na miejscu.
www.facebook.com/RomaFryzjeriWizazysta

Fr
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https://www.facebook.com/RomaFryzjeriWizazysta
https://weddingdream.shop/szeroka-opaska-z-krysztalkami.html
https://www.facebook.com/RomaFryzjeriWizazysta
http://www.facebook.com/RomaFryzjeriWizazysta
http://www.facebook.com/RomaFryzjeriWizazysta


Gumka do włosów
Brigitte Pink

Gałązka Laura

Perłowy grzebyk ecru

135,00 PLN

139,00 PLN

219,00 PLN

TEYA

FLOWHANDMADE

WEDDING DREAM

Jedwabna gumka do włosów BRIGITTE to 
nowoczesna interpretacja stylu Brigitte Bardot. 
Model BRIGITTE Pink będzie idealnym dodatkiem do 
pastelowych stylizacji i basic look. To produkt, który 
ozdabia włosy i równocześnie je pielęgnuje. Wiązanie 
włosów jedwabną gumką nie niszczy ich ani nie 
łamie, a 100% morwowy naturalny jedwab, z którego 
została uszyta jest niczym ochronna kołderka dla 
włosów, upiększa je i odżywia.

Biżuteryjna gałązka do włosów zaprojektowana i 
wykonana w Polsce z najwyższej jakości materiałów 
jubilerskich. Gałązka na bazie elastycznego drucika, 
co ułatwia dopasowanie do fryzury, mocowanie 
na wsuwki, wykonana ze szklanych koralików, 
metalowych kwiatów oraz kryształków Preciosa®.

Grzebyk to idealna propozycja do upiększenia fryzury 
ślubnej. Bogato zdobiona perłami i kryształkami 
ozdoba pięknie uzupełni stylizację ślubną i doda 
jej błyszczącego akcentu. Pięknie będzie współgrać 
zarówno z bogato zdobionymi sukniami jak i z tymi o 
prostszym kroju. 
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https://weddingdream.shop/gumka-do-wlosow-brigitte-white-1.html
https://weddingdream.shop/galazka-laura.html
https://weddingdream.shop/perlowy-grzebyk-ecru.html


Ślubny grzebień
do włosów Aidia

Tiara Marie

Ozdoba do włosów Pavo

134,90 PLN

790,00 PLN

979,00 PLN

A DREAM TWIG

STONE STORY

WHITE JASMINE ACCESSORIES

Przepiękna ozdoba ślubna do włosów, wyczarowana 
z krystalicznych gałązek przeplatanych lśniącymi 
złotem pączkami kwiatów oraz matowymi i 
krystalicznymi kuleczkami, nada niepowtarzalnego 
charakteru każdej stylizacji, w szczególności w stylu 
rustykalnym lub romantycznym. Grzebień oraz 
oczka na końcach gałązki ułatwią upięcie w różnych 
fryzurach, warkoczowych splotach i wymyślnych 
kokach.

Tiara wypleciona ręcznie z przepięknych, 
naturalnych kryształów górskich. Cudownie lśniące, 
przezroczyste kryształki zaplecione w spektakularnej 
formie bajkowej korony. Niezwykle efektowna, a 
jednocześnie delikatna - dzięki subtelności gładko 
oszlifowanych górskich kryształów.   

Ślubna ozdoba do włosów PAVO wykonana ręcznie 
z kryształów Swarovski®. Kryształy są w kolorze 
srebra, szampana oraz oprawione w oryginalne 
koszyki jubilerskie Swarovski®. Oprawy kryształów 
są wolne od niklu i ołowiu. Wpinana bezpośrednio 
na włosy, jest giętkia, plastyczna i doskonale się na 
nich trzyma. Długość ozdoby wynosi około 23,5 cm. 
Zapakowana jest w ozdobne pudełko White Jasmine. 
Dostępna w trzech wersjach kolorystycznych: 
mieszanej widocznej na zdjęciu, wszystkie kryształy 
kolor champagne i wszystkie kryształy kolor srebrny. 
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https://weddingdream.shop/slubny-grzebien-do-wlosow-aidia.html
https://weddingdream.shop/tiara-marie.html
https://weddingdream.shop/ozdoba-do-wlosow-pavo.html


Złoty kwiatowy grzebyk
do włosów

Opaska ślubna Arabella

Opaska Liberty Ivory
z perełkami

219,00 PLN

270,00 PLN

303,90 PLN

WEDDING DREAM

PILLOW DESIGN

LAVASHKA

Pięknie zdobiony grzebyk do włosów z kryształkami 
i szklanymi, połyskującymi elementami. Wyjątkowy 
dodatek do sukni ślubnej. Można go łatwo 
przymocować do fryzury i uzyskać zniewalający efekt.

Kryształowa opaska ślubna. Wykonana z mnóstwa 
kryształków Preciosa, plastyczna i lekka. Świetnie 
trzyma się we włosach, można ją również wplatać 
w warkocz, ponieważ baza opaski jest plastyczna. 
Istnieje możliwość zamówienia opaski w wersji 
srebrnej oraz z kryształami w kolorze szampana.

Zaprojektowana z myślą o kobiecie eleganckiej i 
znającej swoją wartość. Wykonana w całości ręcznie, 
z ogromną starannością i precyzją.
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https://weddingdream.shop/zloty-kwiatowy-grzebyk.html
https://weddingdream.shop/opaska-slubna-arabella.html
https://weddingdream.shop/liberty-ivory-z-perelkami-opaska.html


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

