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ETUI NA KARTY CROCO  
NIEBIESKIE

SZLAFROK ROSE QUARTZ

FRANCUSKIE PERFUMY

BRANSOLETKA Z RÓŻOWEGO ZŁOTA

FOTOALBUM – LIFE IN PICTURES

Etui na karty wykonane ze skóry bydlęcej 
tłoczonej na wzór krokodyla z wybranymi
inicjałami

Zmysłowy szlafrok z subtelnym nadrukiem 
różowego kwarcu

Bestsellerowe francuskie perfumy dla ko-
biet sprawią, że ciężko będzie Ci się oprzeć.

Złota bransoletka łańcuszkowa zdobiona 
rozetką i zawieszką z logo marki.

Ten duży album mieści do dwóch fotografii na 
stronie oraz miejsce aby coś o nich napisać.

SUA INICIAL

ROSE QUARTZ LOVE

N69

SOTHO

MOST WANTED GIFTS

170,00 PLN

289,00 PLN

462,00 PLN

109,00 PLN

189,00 PLN

https://weddingdream.shop/szlafrok-rose-quartz.html
https://weddingdream.shop/etui-na-karty-croco-niebieskie.html
https://weddingdream.shop/francuskie-perfumy-dla-kobiet-100-ml.html
https://weddingdream.shop/bransoletka-z-rozowego-zlota-z-rozetka.html
https://weddingdream.shop/fotoalbum-life-in-pictures.html
https://weddingdream.shop/fotoalbum-life-in-pictures.html


SZAMPAŃSKI JEDWABNY STANIK I MAJTKI AUDREY

STANIK OPEN HAVE FUN I MAJTKI OPEN SELF LOVE

BIUSTONOSZ I FIGI CHARLOTTE

BIUSTONOSZ MIĘKKI V-8851

Niesamowicie wygodne i delikatne dla skóry, sprawią,  
że będziesz czuć się doskonale i komfortowo każdego dnia. 

Subtelny, otwarty komplet doskonale sprawdzi się na specjalne wieczory,  
rozpalając zmysły i dodając Ci niezwykle kobiecego wyrazu.

Wykonany z satyny jedwabnej obszytej delikatną koronką. Bielizna zaprojektowana  
i wykonana ręcznie w Polsce.

Lekki i transparentny beżowy tiul z białym haftowanym motywem podkreśli krągłości i 
piękno twego biustu.

SO FLUFFY

ROSE QUARTZ LOVE

DAINTY WOLF

AXAMI

STANIK: 329,00 PLN  MAJTKI: 229,00 PLN

STANIK: 119,00 PLN  MAJTKI: 79,00 PLN

BIUSTONOSZ: 219,00 PLN  FIGI: 129,00 PLN

223,00 PLN

https://weddingdream.shop/jedwabny-stanik-audrey-szampanski.html
https://weddingdream.shop/biustonosz-charlotte.html
https://weddingdream.shop/stanik-open-have-fun.html
https://weddingdream.shop/biustonosz-miekki-v-8851.html


CZERWONE KIMONO JEDWABNE SOPHIA

DELIKATNY NASZYJNIK 
Z KRYSZTAŁEM

KOLCZYKI KOŁA POZŁACANE
ZIELONE KRYSZTAŁOWE KOLCZYKI

PODWIĄZKA FOREVER

KOLCZYKI Z KRYSZTAŁAMI 
SWAROVSKIEGO

Jedwabny szlafrok o kroju typu kimono.
Wykonany w 100% z wysokiej jakości jedwabiu naturalnego.

Pozłacany naszyjnik z czarnym kryształem  
to oryginalna, kobieca propozycja zarówno  
na codzień jak i na wielkie wyjścia.

Kolczyki wykonane są z antyalergicznej stali szlachetnej  
pozłacanej, zawieszki również. Kolczyki z motywem dużego kwiatu w kolorze żywej zieleni.

Wykonana z białej delikatnej elastycznej koronkowej gumki, 
wykończona przepięknym i subtelnym haftem.

Idealny wybór do wieczorowych stylizacji.

SO FLUFFY

SORENSON

KULKA

WEDDING DREAM

WEDDING DREAM

SORENSON

899,00 PLN

149,00 PLN  119,00 PLN

129,00 PLN 69,00 PLN  39,00 PLN

53,00 PLN

99,00 PLN  69,00 PLN

https://weddingdream.shop/kimono-jedwabne-sophia-czerwone.html
https://weddingdream.shop/kolczyki-z-krysztalami-swarovskiego.html
https://weddingdream.shop/delikatny-naszyjnik-z-krysztalem.html
https://weddingdream.shop/kobiecosc-kolczyki-kola-ze-stali-szlachetnej-pozlacanej.html
https://weddingdream.shop/zielone-krysztalowe-kolczyki.html
https://weddingdream.shop/podwiazka-forever.html


POZŁACANY ŁAŃCUSZEK Z ROZETKĄ  
MOKOBELLE I CZERWONĄ NITKĄ

KOLCZYKI ISABELLE

CHOKER Z PEREŁEK Z ROZETKĄ Z LITERKĄ

Ręcznie robiony łańcuszek z dekoracyjną rozetką Mokobelle z dziurką  
i czerwoną nitką na szczęście. Klasyczny i subtelny, doskonały na prezent!  
Długość naszyjnika: ok. 40 cm. Srebro próby 925 złocone 24-karatowym złotem.

Długie, ręcznie wykonane kolczyki z labradorytami i kamieniami księży-
cowymi oraz efektownymi chwostami. Stanowią kwintesencję stylu boho. 
Delikatne i wygodne, a zarazem bardzo efektowne. Długość kolczyków: 
ok. 8 cm. Kolory chwostów do wyboru: szary i pudrowy róż. Srebro próby 
925 złocone 24-karatowym złotem.

Naszyjnik typu choker,ręcznie wykonany z naturalnych perełek z rozetką z literką i 
ażurowym zdobieniem. Długość chokera: ok. 38 cm (z przedłużką 5 cm). Srebro próby 

925 złocone 24-karatowym złotem. Do wyboru literki: A,B, D, E, I, J, K, L, M, N, P S, Z
Rozetki z literkami występują w kilku rodzajach naszyjników: na cienkim łańcuszku, 

łańcuchu o grubych ogniwach oraz z pozłacanymi kuleczkami

MOKOBELLE

MOKOBELLE

MOKOBELLE

260,00 PLN

420,00 PLN

380,00 PLN

https://mokobelle.com/pl/pozlacany-lancuszek-z-rozetka-mokobelle-i-czerwona-nitka
https://mokobelle.com/pl/choker-z-perelek-z-rozeta-z-literka
https://mokobelle.com/pl/kolczyki-isabelle


BUTY JEŹDZIECKIE KAMIRA

BUTY JEŹDZIECKIE KLEO

BUTY JEŹDZIECKIE KARO

Sztyblety Kamira należą do nowej linii obuwia jeździeckiego, która zo-
stała stworzona dla jeźdźców ceniących sobie unikatowy design oraz 
komfort użytkowania. Górna cholewka wykonana jest z elastycznej 
gumy zapewniająca doskonałe dopasowanie do stóp oraz pomaga  
w wentylacji.

Sztyblety Kleo należą do nowej linii obuwia jeździeckiego, która została 
stworzona dla jeźdźców ceniących sobie unikatowy design oraz  
komfort użytkowania. 

Model KARO to klasyczne obuwie jeździeckie , Sztyblety damskie wykonane z najwyższej 
jakości skóry bydlęcej zabezpieczonej preparatami w celu zmniejszenia nasiąkliwości 
wody. Produkty wyprodukowany w Polsce, tylko z polskich komponentów. 

RUSTLER

RUSTLER

RUSTLER

240,00 PLN  192,00 PLN z kuponem: AK3D56HG

310,00 PLN  248,00 PLN z kuponem: AK3D56HG

340,00 PLN  272,00 PLN z kuponem: AK3D56HG

-20%

-20%

-20%

https://www.butdam.pl/obuwiedojazdykonnej/180-kamira.html
https://www.butdam.pl/obuwiedojazdykonnej/181-kleo.html
https://www.butdam.pl/obuwiedojazdykonnej/160-karo.html


PAKIET PRZEŻYĆ DLA NIEJ

Szukasz propozycji na prezent dla Kobiety? Zastanawiasz się, jaki oryginalny prezent 
dla dziewczyny sprawi jej największą radość? Wybierz Pakiet Przeżyć dla Niej. To pakiet 
upominkowy, zawierający znakomitą ofertę zarówno dla miłośniczek sportu, jak i kobiet 
lubiących odpoczynek. Ten upominek dla Niej to przede wszystkim możliwość wyboru. 
To przeżycie znakomicie sprawdzi się jako prezent dla Pracownika. To także oryginalny 
gift, który możesz podarować z okazji Urodzin czy na Rocznicę. Dzięki Tobie obdarowa-
na osoba wybierze to, czego naprawdę pragnie! 

Czym jest Pakiet Przeżyć dla Niej?
Pakiet Przeżyć to zbiór najlepszych prezentów, wybranych specjalnie dla kobiet. Osoba 
obdarowana decyduje jakie przeżycie chce zrealizować. Prezent obejmuje ponad 350 
przeżyć na terenie całej Polski.

WYJĄTKOWY PREZENT

169,99 PLN

https://www.wyjatkowyprezent.pl/prezent/ksiega-przezyc-dla-niej-2014/
https://www.wyjatkowyprezent.pl/


KOMPLET 2IN1 JACKET PUDER

Kto powiedział, że komplet dresowy nie może być elegancki? Zestaw 2in1, to po-
nadczasowa klasyka, połączona z niesamowitą wygodą i komfortem noszenia. 

CLOTH

249,00 PLN

KOMPLET 2IN1 JACKET BLACK

KOMPLET OVERSIZE CAMEL

Rewelacyjna dzianina z lekkim misiem, cudownie otuli w chłodniejsze dni.

Ocieplany Komplet Oversize to niekwestionowany hit 
naszego sklepu internetowego. Bluza w rozmiarze 
UNI o niepowtarzalnym kroju, w której czujesz się 
wygodnie i niesamowicie swobodnie. Mięsista baweł-
na, która od środka jest delikatnie ocieplona. Idealny, 
damski komplet dresowy na poprawiający samopo-
czucie spacer czy chwilę relaksu.

CLOTH

CLOTH

249,00 PLN

269,00 PLN

https://clothstore.pl/komplet-2in1-jacket-light-puder.html.html
https://clothstore.pl/komplet-2in1-jacket-light-black.html
https://clothstore.pl/ocieplany-komplet-hoodie-oversize-camel.html


CZÓŁENKO PUDROWY RÓŻ

CZÓŁENKO POŁYSK ZŁOTO CZÓŁENKO POŁYSK SREBRO

CZÓŁENKO MOZAIKA

Eleganckie czółenka damskie wykonane z wysokiej jakości skóry na-
turalnej z oryginalnym wzorem w kolorze pudrowym. Model idealnie 
nadaje się do ślubnych oraz wieczorowych stylizacji. Z pewnością 
pozwolą Ci zabłysnąć.

Klasyczne szpilki w kolorze złotym, to kobiecy i oryginalny fason,  
który można dopasować do wielu eleganckich i wieczorowych  
stylizacji. 

Czółenka w kolorze srebrym wykonane ze skóry naturalnej. Elegancki i 
 ponadczasowy model idealnie uzupełniający ślubne oraz wieczorowe 
stylizacje.

Klasyczne czółenka damskie z kolekcji ślubnej Baldaccini zostały wyko-
nane z wysokiej jakości skóry naturalnej. Model idealnie nadaje się do 
ślubnych, wyjściowych i wieczorowych stylizacji. 

BALDACCINI

BALDACCINI BALDACCINI

BALDACCINI

349,00 PLN

349,00 PLN 349,00 PLN

349,00 PLN

https://weddingdream.shop/czolenko-pudrowy-roz.html
https://weddingdream.shop/czolenko-mozaika.html
https://weddingdream.shop/czolenko-polysk-zloto.html
https://weddingdream.shop/czolenko-polysk-srebro.html


GUMKA DO WŁOSÓW Z JEDWABIU - ROSE

BAŃKI DO MASAŻU TWARZY I CIAŁA - ROSE

AMETHYST HOME SPA SET

ZESTAW BEAUTY SLEEP

Jedwab, dzięki swojej delikatnej, gładkiej i śliskiej strukturze, nie 
podrażnia ani nie łamie włosów. Włosy pozostają nawilżone 
oraz pełne blasku.

Dzięki regularnym zabiegom pobudzisz krążenie krwi oraz 
dotlenienie tkanek a także dostarczysz skórze składniki 
odżywcze. Drenaż limfatyczny wspomoże usuwanie toksyn.

Z zestawem Crystallove Amethyst home SPA set Twoja codzienna 
rutyna pielęgnacyjna zamieni się w prawdziwy rytuał SPA!

Jedwabny zestaw ‚Beauty Sleep’ to propozycja dla miłośników 
spania. Zawiera w sobie jedwabną poszewkę na poduszkę  
i maskę do spania.

CRYSTAL LOVE

CRYSTAL LOVE

CRYSTAL LOVE

TEYA

59,00 PLN

89,00 PLN

399,00 PLN

350,00 PLN

https://weddingdream.shop/crystallove-gumka-do-wlosow-z-jedwabiu-rose.html
https://weddingdream.shop/crystallove-banki-do-masazu-twarzy-i-ciala-rose.html
https://weddingdream.shop/zestaw-beauty-sleep.html
https://weddingdream.shop/crystallove-amethyst-home-spa-set.html


MUSZKA MĘSKA GRANATOWA

LUKSUSOWE SKARPETKI  
94% MERINO WOOL BORDOWE

MUSZKA MĘSKA  
WILIAM KILBURN NO. 2

SPINKI DO MANKIETÓW

SZELKI „BLACK” Z NATURALNEJ SKÓRY LICOWEJ

Wysokogatunkowa satyna o gęstym splocie 
włókien.

Termoaktywne właściwości przędzy świetnie 
sprawdzają się o każdej porze roku.

Motyw na muszce przedstawia ilustracje autor-
stwa Williama Kilburna (1745-1818), pochodzące 
z książki “Flora Londinensis”, opisującej florę 
okolic osiemnastowiecznego Londynu.

Spinki 3D z napisem doskonale uzupełnią ślubną stylizację.

Klasyczna, elastyczna guma sprawia że produkt idealnie 
dopasowuje się do sylwetki.

BRUNON MUSZYŃSKI

ESTERA

BRUNON MUSZYŃSKI

DASTAN

SOOSPENDERS

100,00 PLN

68,00 PLN

120,00 PLN

99,00 PLN

235,00 PLN

https://weddingdream.shop/muszka-meska-granatowa.html
https://weddingdream.shop/spinki-do-mankietow-i-love-my-wife.html
https://weddingdream.shop/szelki-black-z-naturalnej-skory-licowej.html
https://weddingdream.shop/muszka-meska-wiliam-kilburn-no-2.html
https://weddingdream.shop/luksusowe-skarpetki-94-merino-wool-bordowe.html


LUKSUSOWE SKARPETKI  
94% MERINO WOOL GRANATOWE

MUCHA BLUE POINTS
SREBRNE SPINKI DO MANKIETÓW

SKARPETY FUNKY GAME OVER
Klasyczne, eleganckie skarpety, z prążkiem 
wzdłuż, idealnie sprawdzą się zarówno do 
wizytowego i biznesowego garnituru jak i mniej 
zobowiązującego looku.

Stylowa niebieska mucha diament w małe 
niebieskie kropki. Uszyta ręcznie z najwyższej 
jakości materiałów. Posiada wygodne regulowa-
ne zapięcie.

Spinki do mankietów to zarówno funkcjonalny 
jak i ozdobny drobiazg, który wywoła uśmiech 
na twarzy obdarowanego takim prezentem 
mężczyzny.

Skarpety z motywem serc i zabawnym napisem Game 
Over będą świetnym uzupełnieniem stroju przyszłego 
pana młodego.

ESTERA

DASTAN

CO ZA SPINKI

DASTAN

68,00 PLN

85,00 PLN
189,00 PLN

22,00 PLN

https://weddingdream.shop/mucha-blue-points.html
https://weddingdream.shop/spinki-do-mankietow-srebrne-pr-925-mega-przystojny-maz.html
https://weddingdream.shop/luksusowe-skarpetki-94-merino-wool-granatowe.html
https://weddingdream.shop/skarpety-funky-game-over-black.html


ZESTAW PREZENTOWY Z BRĄZOWYM  
PASKIEM Z ELEGANCKĄ POSZETKĄ  
W ELEGANCKIM DREWNIANYM PUDEŁKU

ZESTAW PREZENTOWY JEDWABNY  
KRAWAT ZIELONY + POSZETKA

ZESTAW PREZENTOWY SKARPETY  
+ MUCHA W ROWERKI W ELEGANCKIM 
DREWNIANYM PUDEŁKU

Idealny prezent dla każdego mężczyzny, pasek świetnie sprawdzi się 
na co dzień, a w połączeniu z muszką doda Panom elegancji podczas 
bardziej formalnych okazji.

Elegancki zestaw wykonany z najwyższej jakości tkanin – świetny prezent, 
aby podarować wybranemu mężczyźnie odrobinę luksusu. 

Elegancki czy casualowy? Ten zestaw spełnia obie role, a do tego godnie 
pokazuje hobby obdarowanego mężczyzny. Jeśli masz w swoim otoczeniu 
fanów kolarstwa to ten zestaw z pewnością przypadnie do ich gustu. 

DOBRZEDODANE.PL

DOBRZEDODANE.PL

DOBRZEDODANE.PL

164,99 PLN

164,99 PLN

77,50 PLN

https://dobrzedodane.pl/zestawy-prezentowe/2968-zestaw-prezentowy-0000051cbb1gn3.html
https://dobrzedodane.pl/zestawy-prezentowe/2943-zestaw-prezentowy-0000026czt2bj1.html
https://dobrzedodane.pl/zestawy-prezentowe/2955-zestaw-prezentowy-0000038cgn1bj1.html


PAKIET PRZEŻYĆ DLA NIEGO

Pakiet Przeżyć dla Niego to możliwość wyboru wyjątkowej atrakcji, która pozwoli  
Mu wziąć oddech i nabrać powera do dalszych wymagających działań. Zmierzy się  
z potężnym Monster Truckiem, nauczy się nurkować lub po prostu odpręży mak-
symalnie i doświadczy przyjemnego masażu. Decyzja należy tylko do Niego! Może 
wybrać aktywność indywidualną lub taką, która zaangażuje też przyjaciół lub rodzinę. 
A może romantyczne rendez-vous? 

Czym jest Pakiet Przeżyć dla Niego?
Pakiet Przeżyć to zbiór najlepszych prezentów, wybranych specjalnie dla mężczyzn. 
Osoba obdarowana decyduje jakie przeżycie chce zrealizować. Prezent obejmuje 
ponad 300 przeżyć na terenie całej Polski.

WYJĄTKOWY PREZENT

169,99 PLN

https://www.wyjatkowyprezent.pl/prezent/ksiega-przezyc-dla-niego-2014/
https://www.wyjatkowyprezent.pl/
https://www.wyjatkowyprezent.pl/prezent/ksiega-przezyc-dla-niego-2014/


PORTFEL MĘSKI GRUBA  
SKÓRA JUCHTOWA

ZESTAW ZE SKÓRY BYDLĘCEJ 
„CARMEL BLUE”

SKÓRZANY MĘSKI PLECAK 
VINTAGE

ELEGANCKA LAKIEROWANA SKÓRZANA 
TORBA LISTONOSZKA

PASEK ARBRE BROWN

Portfel szyty w Polsce, przez krajowy zakład 
kaletniczy Belveder

udobrązowy zestaw ze skóry bydlęcej „Carmel Blue” 
z granatową gumą to doskonałe rozwiązanie dla 
mężczyzn ceniących sobie szyk, elegancję, klasykę  
a także nietuzinkowy i unikalny wygląd.

Plecak skórzany w miejskim stylu wykonany przez 
markę Belveder, zgodnie z tradycją kuśnierską.  
Idealnie wpasowuje się w klimaty vintage.  
Z pewnością spodoba się osobom ceniącym własny 
styl i niecodzienne dodatki – których nie kupi się  
w galerach czy sieciówkach.

Torba wykonana w Polsce, zgodnie z tradycją kuśnierską.  
Skóra naturalna oraz elementy metalowe pochodzą od polskich 
producentów.

Elegancki, ręcznie wykonany skórzany pasek o szerokości 
30 mm, w najmodniejszym w tym sezonie odcieniu brązu. 
Wykonany z wysokiej jakości włoskiej skóry bydlęcej.

BELVEDER

SOOSPENDERS

BELVEDER

BELVEDER

DASTAN

199,00 PLN

345,00 PLN

699,00 PLN

719,00 PLN

135,00 PLN

https://weddingdream.shop/portfel-meski-gruba-skora-juchtowa-belveder.html
https://weddingdream.shop/rudobrazowy-zestaw-ze-skory-bydlecej-carmel-blue-z-granatowa-guma-oraz-mucha.html
https://weddingdream.shop/plecak-meski-vintage-skorzany-belveder-bm91.html
https://weddingdream.shop/elegancka-torba-listonoszka-skorzana-lakierowana-belveder-br51.html
https://weddingdream.shop/pasek-arbre-brown.html


CRYSTALLOVE CLEAR QUARTZ HOME 
SPA SET

ZESTAW LAKIERÓW HYBRYDOWYCH 
WEDDING DREAMS STARTER SET  
Z LAMPĄ

SZLAFROK PANNA MŁODA

PRZEWODNIK „AŻ DO ŚLUBU”

Z zestawem Crystallove Amethyst home SPA set Twoja codzienna 
rutyna pielęgnacyjna zamieni się w prawdziwy rytuał SPA!

Zestaw Wedding Dreams Starter Set to idealny prezent na 
wieczór panieński dla przyszłej panny młodej oraz świetna 
okazja do tego, aby rozpocząć swoją przygodę z manicure 
hybrydowym!

Szlafrok o klasycznym kimonowym kroju –  kobiecy i delikatny. 
Idealnie sprawdzi się podczas przygotowań do ślubu. 

Przewodnik „Aż do ślubu” to kompleksowy planner ślubny,  
składający się z książki i organizera.

CRYSTAL LOVE

NEONAIL

ENDORFINELLA

WEDDING DREAM

399,00 PLN

229,00 PLN

259,00 PLN

189,00 PLN  149,00 PLN

https://weddingdream.shop/crystallove-clear-quartz-home-spa-set.html
https://weddingdream.shop/szlafrok-panna-mloda.html
https://weddingdream.shop/zestaw-wedding-dreams-starter-set-neonail.html
https://weddingdream.shop/przewodnik-az-do-slubu.html


RÓŻOWY SZLAFROK DLA PANNY  
MŁODEJ

PUDŁO NA SUKNIĘ ŚLUBNĄ  
W KOLORZE ZŁOTYM

DOSKONAŁE KOSMETYKI DO CIAŁA  
DLA PANNY MŁODEJ

BŁĘKITNA TIULOWA PODWIĄZKA  
Z ECRU WSTĄŻKĄ

BOX FOR HER 2

Różowy 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.

Pudło na suknię ślubną to unikatowe rozwiązanie na rynku polskim 
skierowane do tych Panien Młodych, które chcą zachować swoją 
suknię ślubną na pamiątkę.

Czas dla siebie, czas miłości dla swojego ciała, czas 
wyjątkowej pielęgnacji. Zestaw dla przyszłej Panny 
Młodej stworzony przez masażystkę.

Idealnie nadaje się dla Panny Młodej. Wszystkie produkty Le Baiser 
pakowane są jak dla najlepszej przyjaciółki, dlatego podwiązka 

sprawdzi się również jako prezent na wieczorze panieńskim.

Idealnie sprawdzi się jako upominek dla mamy, siostry, przyjaciółki 
czy podziękowanie dla świadkowej, która jest prawdziwą pomocą, 

niesamowicie Cię wspiera i jest zawsze podporą.  
Podziękuj jej w pięknym stylu.

WEDDING DREAM

WEDDING DREAM

RB COSMETICS

LE BAISER

PRETTY BOXES

99,00 PLN

219,00 PLN  169,00 PLN

165,00 PLN

129,00 PLN

200,00 PLN

https://weddingdream.shop/rozowy-szlafrok-dla-panny-mlodej.html
https://weddingdream.shop/blekitna-tiulowa-podwiazka-z-ecru-wstazka.html
https://weddingdream.shop/pudlo-na-suknie-slubna-w-kolorze-zlotym.html
https://weddingdream.shop/box-for-her-2.html
https://weddingdream.shop/wyjatkowa-panna-mloda.html


RODZINNA SESJA ZDJĘCIOWA

VOUCHER

KLASYCZNE PORTRETY 

Idealny pomysł na ponadczasowy prezent, 
który będzie cieszyć przez długie lata. 
Zaprezentowane w niezwykle eleganckiej 
oprawie passe-partout będą pamiątką 
najpiękniejszych wspólnych wspomnień.

Podaruj możliwość wykonania dowolnej 
sesji fotograficznej dzięki voucherowi. 
Ważny przez cały rok, na wybraną sesję w 
Studio FotoSister. Znakomity pomysł dla 
wymagających członków rodziny! 

Nie wychodzą z mody! Sprezentuj 
ukochanej osobie sesję portretową, 

podczas której poczuje się wyjątkowo. 
Takiego prezentu  się nie zapomina! 

STUDIO FOTOSISTER

STUDIO FOTOSISTER

STUDIO FOTOSISTER

od 2000,00 PLN

od 500,00 PLN

od 1000,00 PLN

https://fotosister.eu/


MUCHA RUBIN SHINE

SPINKI GRAFITOWE  
DO MANKIETÓW DUMNY  
TATA PANNY MŁODEJ

KOSZULA EMANUEL BERG PEPITKA

KUFEREK PREZENTOWY MONTE CARLO

PORTFEL ZE SKÓRY NATURALNEJ  
ODETTA CZERWONY

SKÓRZANA TOREBKA NA ŁAŃCUSZKU  
W KOLORZE BIAŁYM

Piękna żakardowa mucha o ciekawej strukturze w pięknym 
rubinowym kolorze. Świetnie komponuje się z eleganckim 
smokingiem lub garniturem.

Spinki do mankietów z dyskretną wiadomością 
dla przyszłego zięcia ;)

Marka Emanuel Berg stała się synonimem ekskluzywnych koszul i 
bluzek, szytych z najlepszej jakości włoskich tkanin.

Ręcznie kaszerowane, eleganckie pudełko kryjące wiele 
podarków

Damski portfel ODETTA marki Betlewski® z motywem 
delikatnych piór

Elegancki mały kuferek. Komora główna zamykana  
klapą na przekrętkę.

DASTAN

CO ZA SPINKI

VISCIOLA FASHION

NOBILIA

BETLEWSKI

GAWOR COLLECTION

85,00 PLN

59,00 PLN

559,00 PLN

257,00 PLN

129,00 PLN

389,00 PLN

https://weddingdream.shop/mucha-rubin-shine.html
https://weddingdream.shop/spinki-do-mankietow-slub-dumny-tata-panny-mlodej-slubne.html
https://weddingdream.shop/koszula-emanuel-berg-pepitka.html
https://weddingdream.shop/skorzana-torebka-na-lancuszku-w-kolorze-bialym.html
https://weddingdream.shop/kuferek-prezentowy-monte-carlo.html
https://weddingdream.shop/portfel-ze-skory-naturalnej-odetta-czerwony.html


KUFEREK PREZENTOWY MOTO

POSZETKA PAISLEY BROWN

SKÓRZANA ZŁOTA KOPERTÓWKA

KRAWAT VIOLET ROSES

ZESTAW ROMANTICO

Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący kawę, czekoladki i inne 
prezenty.

Stylowa poszetka z charakterystycznym motywem 
paisley będzie niebanalną ozdobą garnituru. 
Wykonana z wysokiej jakości surowców.

Elegancka kopertówka zamykana klapą 
przekładaną przez pasek na przodzie.  
Wewnątrz kieszonka zamykana na zamek.

Stylowy granatowy krawat z modnym kwiatowym 
motywem będzie doskonałym uzupełnieniem 
stylizacji. Uszyty ręcznie z zastosowaniem 
technologii Test-ink, która chroni krawat  
przed poplamieniem.

W skład zestawu wchodzą: prosecco, herbata i inne 
smakołyki. 

NOBILIA

DASTAN

GAWOR COLLECTION

DASTAN

AROMA COFFEE

197,00 PLN

45,00 PLN

419,00 PLN

69,00 PLN

208,00 PLN

https://weddingdream.shop/kuferek-moto.html
https://weddingdream.shop/poszetka-paisley-brown.html
https://weddingdream.shop/skorzana-zlota-kopertowka.html
https://weddingdream.shop/krawat-violet-roses.html
https://weddingdream.shop/zestaw-romantico.html


SZAL TYPU PASZMINA

ZESTAW ŁAKOCIAMI PODANY

ŚWIECA SOJOWA „SŁODKI ZMIERZCH”

SKARPETY DO GARNITURU  
Z BAWEŁNY EGIPSKIEJ

BRANSOLETKA W KRYSZTAŁOWE KWIATKI

Przepiękny, jednobarwny, mięciutki włoski szal typu „PASZMINA”. 
Ozdobi każdą stylizację i otluli w chłodne wieczory.  

Zestaw pękający w szwach od ilości wybornych słodkości. 

Sojowa świeca zaopatrzona w naturalny, niebielony bawełniany 
knot i aromatyczny bukiet zapachów. Podstawowymi nutami są 
tu owoce, wanilia i nieco orzechów. 

Luksusowe skarpetki Estera z egipskiej bawełny mako:  
jednego z najlepszych jakościowo gatunków bawełny

Efektowna bransoletka z kryształkami Svarowskiego  
z motywem kwiatowym.

EWAENNE ACCESSORIES

POLSKI SPICHLERZ

MYDŁO STACJA

ESTERA

SORENSON

189,00 PLN

176,90 PLN

89,00 PLN

33,00 PLN

169,00 PLN  129,00 PLN

https://weddingdream.shop/szal-typu-paszmina-pudrowy-roz.html
https://weddingdream.shop/skarpety-do-garnituru-z-bawelny-egipskiej-mako.html
https://weddingdream.shop/zestaw-lakociami-podany.html
https://weddingdream.shop/bransoletka-w-krysztalowe-kwiatki.html
https://weddingdream.shop/swieca-sojowa-slodki-zmierzch.html


SWEET HEART WHITE MINI

CHRISTMAS GIFT BOX NO.3

BOMBONIERKA ŚWIĄTECZNA  
CHOCOLATE BOX BLACK  

Z TWOIM ZDJĘCIEM I ŻYCZENIAMI

11 belgijskich pralin schowanych w bombonierce 
w kształcie serca z wesołym świąteczym 
nadrukiem na wieczku i napisem  
„All I want for Christmas is You”.

W eleganckim dużym zestawie prezentowym z serii Gift Box 
kryją się czekoladowe belgijskie specjały. Wśród nich małe dzieła 
sztuki - belgijskie pralinki - zamknięte w elegancko ozdobionych 
bombonierkach, owoce w czekoladzie - wiśnie w likierze oraz 
kandyzowana skórka pomarańczy zatopione w pysznej czekoladzie, 
pralinki z prawdziwymi alkoholami, a także perła o smaku sernika 
zamknięta w eleganckim kartoniku. Słodki zestaw pod Choinkę.

21 różnorodnych pralinek oraz likierków 
schowanych pod wieczkiem czarnej, eleganckiej 

bombonierki zamykanej na magnes z miejscem na 
Twoje zdjęcie oraz życzenia świąteczne.

MOUNT BLANC

MOUNT BLANC

MOUNT BLANC

55,00 PLN

285,00 PLN

125,50 PLN

https://mountblanc.pl/produkt/mb6204/16650-czekoladki-pod-choinke-sweet-heart-white-mini
https://mountblanc.pl/produkt/mb5593/16018-bombonierka-swiateczna-chocolate-box-black-z-twoim-zdjeciem-i-zyczeniami
https://mountblanc.pl/produkt/mb6120/16571-prezent-na-gwiazdke-christmas-gift-box-no3


GLOBUS PODŚWIETLANY

KSIĘGA GOŚCI - GREY/NAVY

WOLNOOBROTOWA WYCISKARKA 
HUROM H200

ZESTAW SZTUĆCÓW

ZESTAW PREZENTOWY  
SKARPETEK DLA PAR

PREZENTOWA MISA ARABESCA

Wild&Wolf™ Globe Light Arctic White to elegancki, 
minimalistyczny globus w białym i złotym kolorze. 
Metalowa podstawa globusa ma kolor złoty.

Elegancka Księga Gości zaprojektowana i wyprodukowane 
ze szwedzką starannością przez PRINTWORKS aby cieszyć 
wyglądem oraz jakością wykonania.

rewolucja na rynku wyciskarek do soków. Urządzenie 
ma największy otwór wsadowy o średnicy 14 cm, dzięki 
któremu nie trzeba rozdrabniać owoców i warzyw i przed 
włożeniem do wyciskarki.

Zestaw sztućców VIRGA – wytworność i elegancja Sztućce 
Virga utrzymane w klimacie nowoczesnego designu to 
szczególna linia w ofercie Gerlach, przeznaczona na 
specjalne okazje.

Zestaw dwóch par skarpet - dla żony i męża. Jasna 
skarpeta damska, z sercami z napisem - mam 
męża, granatowa skarpeta męska w kluczyki  
z napisem - mam żonę.

Piękna metalowa misa dekoracyjna (miks  dwóch 
kolorów zdobienia) kryjąca moc prezentów.

MOST WANTED GIFTS

MOST WANTED GIFTS

HUROM

GERLACH

ESTERA

NOBILIA

449,00 PLN

144,00 PLN

2390,00 PLN

1429,00 PLN

40,00 PLN

302,00 PLN

https://weddingdream.shop/wolnoobrotowa-wyciskarka-do-sokow-hurom-h200-all-in-one-wyjatkowy-prezent-na-slub-1-szt.html
https://weddingdream.shop/skarpetki-kolorowe-dla-par-zestaw-prezentowy.html
https://weddingdream.shop/zestaw-sztuccow-68-szt-polysk-virga-walizka.html
https://weddingdream.shop/ksiega-gosci-grey-navy.html
https://weddingdream.shop/globus-podswietlany-25cm-arctic-white.html
https://weddingdream.shop/misa-arabesca.html


PORCELANOWY ZESTAW ZDOBIONY  
ZŁOTEM – LITERA E

PLAKAT ILUSTRACJA LOVE

GARNEK PRÓŻNIOWY VACUUM POT

LEDON „MIŁOŚĆ”

MAPA ZDRAPKA  
A TRAVEL MAP 
GEOGRAPHY WORLD

Czarne litery na talerzach i kubku są zdobione 
prawdziwym złotem. Cały komplet to oryginalna polska 
porcelana i doskonały prezent. Dostępne inne litery

Plakaty drukujemy na papierze wysokiej  
jakości, o minimalnej gramaturze 220 g.

Garnek próżniowy z potrójnym układem niskiego ciśnienia 
to nowoczesne naczynie do próżniowego gotowania  
z regulacją ciśnienia wewnątrz naczynia.

Ten piękny Ledon ze słowem „miłość” pisanym 
oryginalnym fontem, będzie idealny na wesele, 
romantyczną imprezę lub jako ozdoba Twojego domu.

Travel Map Geography World 
to klasyczna, duża mapa świata  
do zdrapywania w kolorze beżowym  
pokryta złotą powłoką do zdrapywania.

ZULANA

HOG STUDIO

HAPPYCALL

TWÓRCZYWO

MOST WANTED GIFTS

155,00 PLN

59,00 PLN
519,00 PLN

1830,00 PLN

145,00 PLN

https://weddingdream.shop/plakat-ilustracja-love.html
https://weddingdream.shop/mapa-zdrapka-travel-maptm-geography-world.html
https://weddingdream.shop/litera-e-porcelanowy-zestaw-zdobiony-zlotem.html
https://weddingdream.shop/milosc.html
https://weddingdream.shop/happycall-ih-garnek-prozniowy-vacuum-pot-24-cm-brazowy-wysoki.html


KOLACJA DLA DWOJGA

Restauracja Neptun to ukłon w stronę historycznej nazwy Zamku. Serwuje potrawy 
oparte na wzorach kuchni francuskiej, włoskiej i polskiej, ze szczyptą autorskich 
akcentów Szefa Kuchni – Ireneusza Mallek.

RESTAURACJA NEPTUN W ZAMKU

Ceny zgodne z kartą menu

https://zamekleba.pl/restauracja-bar/


MAGICZNA KOLACJA VIP DLA DWOJGA - 
WIECZÓR Z POKAZEM ILUZJI

KARTA PODARUNKOWA PODWODNA KOLACJA DLA DWOJGA

KOLACJA W CIEMNOŚCI VIP DLA DWOJGA

Podczas wyjątkowego wieczoru spotkacie dwóch magików: jeden 
z nich to niesamowity iluzjonista, który zaczaruje Was swoimi 
sztuczkami. Drugi to szef kuchni, którego potrawy również 
zawierają w sobie szczyptę magii. Zdecydujcie, który z nich lepiej 
wypadł w tym starciu i… bawcie się dobrze!

Idealny hotel ze wszystkimi udogodnieniami, piękne miejsca, 
które zdecydowanie warto odwiedzić i wypoczynek na własnych 
zasadach. Karta Podarunkowa 500 zł do Emoti.pl to wyjątkowa 
okazja, by zwiedzić wymarzone miejsce i porządnie wypocząć. 
Morze, góry, jeziora. Polska lub zagranica. Wszystko zależy od 
Twoich preferencji i tego, jak chcesz spędzić swój czas. Wybierz 
hotel, który najbardziej odpowiada temu, czego szukasz i spełniaj 
marzenia!

Czy nad moją głową właśnie przepłynął rekin? A czy ten żółw się 
do nas uśmiechnął? Takie pytania mogą pojawić się na jednym 
z najciekawszych kulinarnych eventów w Polsce! Zapraszamy 
Państwa na jedyną w swoim rodzaju - Podwodną Kolację dla 
Dwojga, połączoną ze zwiedzaniem Afrykarium. 

Czego oczy nie widzą... to z pewnością poczuje reszta zmysłów. 
Nie wierzycie? Przekonajcie się o tym w trakcie Dine in the Dark 
- Kolacji w Ciemności. Wejdźcie do wyciemnionej sali i dajcie się 
wciągnąć do gry z własnymi zmysłami. Kelnerzy wyposażeni w 
noktowizory doprowadzą Was do stolików, gdzie zmierzycie się  
z trzydaniowym obiadem owianym tajemnicą... 

WYJĄTKOWY PREZENT

WYJĄTKOWY PREZENT WYJĄTKOWY PREZENT

WYJĄTKOWY PREZENT

299,99 PLN

500,00 PLN

749,99 PLN

299,99 PLN

https://www.wyjatkowyprezent.pl/prezent/magiczna-kolacja-vip-dla-dwojga-wiele-lokalizacji/
https://www.wyjatkowyprezent.pl/prezent/kolacja-w-ciemnosci-vip-dla-dwojga-pakiet/
https://www.wyjatkowyprezent.pl/prezent/karta-podarunkowa-500zl-emoti-pl/
https://www.wyjatkowyprezent.pl/prezent/podwodna-kolacja-dla-dwojga-zoo-wroclaw/
https://www.wyjatkowyprezent.pl/


PIERŚCIONKI TYTANOWE LOVE

OBRĄCZKI TYTANOWE ZODIAK  
DLA NIEJ I DLA NIEGO

MĘSKA BIŻUTERIA Z KARBONU  
I TYTANU 

Unikatowa kolekcja pierścionków tytanowych 
wykonywanych tradycyjnymi technikami jubilerskimi 
przez polskiego producenta. Spersonalizowany grawer 
wewnątrz doda prezentowi dodatkowej wartości 
emocjonalnej. Chcesz w szczególny sposób obdarować 
bliską Ci osobę, podaruj jej LOVE.

Zodiak to niepowtarzalna kolekcja tytanowych 
pierścionków o obrączkowym kształcie. Konstelacje 
gwiazd odpowiadają poszczególnym znakom 
zodiaku. W każdym z modeli możesz oprawić brylanty 
lub cyrkonie w kolorze białym lub czarnym, które 
przepięknie komponują się z oryginalną grafiką 
gwiazdozbiorów.  ZODIAK to oryginalny pomysł na 
niezapomniany prezent. Wewnątrz profilu obrączki 
można umieścić indywidualny grawer, który nada 
upominkowi wyjątkowego, niepowtarzalnego 
charakteru.

Intrygujące, niezwykle wyraziste tytanowe i karbonowe 
obrączki to rewelacyjny i niezapomniany prezent dla 
nowoczesnych mężczyzn. Tytan i karbon to materiały 
idealne do produkcji męskiej biżuterii - mocne, 
wytrzymałe, niezawodne i nowatorskie. Niebanalny 
design z pewnością przypadnie do gustu panom 
lubiącym zarówno prostotę oraz elegancję, jak  
i nonszalancki zdecydowany styl. Miłym akcentem może 
być grawer, który doda podarunkowi szczególnego 
charakteru.

SWEPOL

SWEPOL

SWEPOL

Ceny od 150,00 PLN

Ceny od 345,00 PLN

Ceny od 385,00 PLN

PROMOCJE DOSTĘPNE W SKLEPIE

KOD PROMOCYJNY: WD15  
(rabat 15% na kolekcje Dla Niego  

do 31.12.2021)

KOD PROMOCYJNY: WD15  
(rabat 15% na całą kolekcję Love  

do 31.12.2021)

KOD PROMOCYJNY: WD15  
(rabat 15% na całą kolekcję Zodiak  

do 31.12.2021)

https://modern3drings.pl/kolekcja/5/dla-niego
https://modern3drings.pl/kolekcja/24101/love
https://modern3drings.pl/kolekcja/17101/zodiak
http://www.modern3drings.pl


KAMIZELKA I SPODNIE OXFORD

SŁODKI KUFEREK PINKY

KUFEREK PREZENTOWY NIEBIESKIE MIGDAŁY

KALENDARZ ADWENTOWY DLA DZIEWCZYNKIElegancki strój dla małego dżentelmena, idealny na wigilijną kolację
w gronie najbliższych.

Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący misia i smakołyki.

Ręcznie kaszerowane pudełko obite  kraciastą tkaniną kryjące misia
i smakołyki.

Kalendarz każdego dnia umili  Twojej córeczce oczekiwanie na magiczne 
święta Bożego Narodzenia i na pewno sprawi jej dużo radości.

LAURENTINO

NOBILIA

NOBILIA

PARTY DECO

KAMIZELKA 159,00 PLN  SPODNIE 159,00 PLN

356,00 PLN

393,00 PLN

210,00 PLN  199,00 PLN

https://weddingdream.shop/kamizelka-oxford.html
https://weddingdream.shop/spodnie-oxford.html
https://weddingdream.shop/wyjatkowy-kalendarz-adwentowy.html
https://weddingdream.shop/kuferek-prezent-niebieskie-migdaly.html
https://weddingdream.shop/slodki-kuferek-pinky.html


WELUROWA ZIELONA SUKIENKA

MUSZKA OXFORD

PODKOLANÓWKI RÓŻOWY ANIOŁEK

MASKI DLA DZIECI DO KOLOROWANIA 
WOODLAND

Zapewni wyjątkowy wygląd każdej dziewczynce, 
a na pewno przykuje uwagę wszystkich dookoła. 

Możesz dopasować muszkę dla taty  
tworząc z synkiem świetny komplet.

Cała seria Aniołków dostępna jest zarówno  
w rozmiarze dla dzieci jak i ich mam!  

Maski Woodland do kolorowania, mix wzorów, wykonane  
z papieru, na gumce.

ROYAL BABY SHOP

LAURENTINO

MAMA’S FEET

PARTY DECO

300,00 PLN

49,00 PLN

37,00 PLN

14,90 PLN CZERWONA AKSAMITNA SUKIENKA 
WIZYTOWA

Model Star został wykonany z najwyższej jakości weluru  
w kolorze soczystej czerwieni. 

ROYAL BABY SHOP

270,00 PLN

https://weddingdream.shop/czerwona-aksamitna-sukienka-wizytowa.html
https://weddingdream.shop/muszka-oxford.html
https://weddingdream.shop/welurowa-zielona-sukienka-dla-dziewczynki.html
https://weddingdream.shop/maski-dla-dzieci-do-kolorowania-woodland.html
https://weddingdream.shop/podkolanowki-rozowy-aniolek.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 A W D Ź

S P R A W D Ź

S P R A W D Ź
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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

