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Sofitel Warsaw Victoria
Położony przy historycznym placu Piłsudskiego, w pobliżu Starego  
Miasta oraz Parku Saskiego, Sofitel Warsaw Victoria jest idealnym 
miejscem na romantyczny pobyt we dwoje. Nowoczesne, a zarazem 
przytulne pokoje, piękny podgrzewany i podświetlony basen oraz  
wykwintne dania przygotowane przez naszego szefa kuchni zapewnią 
błogi odpoczynek i dostarczą wielu kulinarnych doznań.

Ceny: od 890 zł ze śniadaniem

Lokalizacja: ul. Królewska 11, 00-065 Warszawa  
woj. mazowieckie

Kontakt: www.sofitel-victoria-warsaw.com   
tel: 22 657 8285

PARKING

ROMANTYCZNA
KOLACJA*

BUTELKA
WINA

BUKIET 
KWIATÓW

DO POKOJU

WI-FI*

SŁODKI
DESER

SPECJALNY  
SERWIS/KELNER

BASEN*

SIŁOWNIA*

SAUNA*SPA

DRINK
POWITALNY*

MENU
WALENTYNKOWE*

*wliczone w cenę
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http://www.sofitel-victoria-warsaw.com


N-Glamping
N–iebanalny pobyt w bliskim otoczeniu natury, z N–iesamowitym 
widokiem na jezioro w N–iezwykłych romatycznych okolicznościach 
Glampingowych. Jeszcze nigdy nie byliście w tak N-ietypowym  
i luksusowym Glampingu!  

Kąpiel w wannie z N–adzwyczajnym widokiem na jezioro,  
N–iewiarygodnie wciągająca zabawa w poszukiwaniu kluczy  
do tajemniczych sejfów i mnóstwo romantycznych akcentów  
w GLAMPIE LOVE. 

Ceny: 1000 – 1400 PLN dla dwojga, min. 2 doby

Lokalizacja: Strużal, 87-140 Strużal 
woj. kujawsko-pomorskie

Kontakt: hello@nglamping.pl  668 503 593  www.nglamping.pl

PARKING WANNA
Z WIDOKIEM 
NA JEZIORO

BUTELKA
WINA

SAUNA
Z BALIĄ

(JESIEŃ/ZIMA)

PLAŻA OGNISKO KSIĄŻKI DLA  
ZAKOCHANYCH

GRY DLA  
ZAKOCHANYCH

SEJFY
Z ROMANTYCZNYMI
NIESPODZIANKAMI

SŁODKI
UPOMINEK

SPECJALNY
WYSTRÓJ
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http://nglamping.pl/glamp/glamp-love/


Pałac Mojęcice
Pałac Mojęcice to renesansowy budynek liczący dzisiaj cztery stulecia. 
Starannie odrestaurowany obiekt obecnie jest kameralnym hotelem 
z niezwykłym wystrojem oraz restauracją z autorską kuchnią. Miejsce 
położone wśród natury, dające przestrzeń do odpoczynku i relaksu.

Ceny: pakiet walentynkowy za weekend: 1180 – 1420 zł

Lokalizacja: ul. Główna 5, Mojęcice, 56-100 Wołów 
woj. dolnosląskie

Kontakt: kontakt@palacmojecice.pl  +48 665 051 300

PARKING

ROMANTYCZNA
KOLACJA

DRINK
POWITALNY

BUTELKA
WINA

OGNISKO

BUKIET 
KWIATÓW

DO POKOJU
(DODATKOWA OPŁATA)

WI-FI

MENU
WALENTYNKOWE

SŁODKI
DESER
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https://palacmojecice.pl/oferty/szczegoly-oferty?OfferID=311762


Sheraton Sopot Hotel
Położony zaledwie kilka kroków od piaszczystej plaży oraz sopockiego 
molo Sheraton Sopot Hotel jest częstym celem romantycznych  
wyjazdów. Pięciogwiazdkowy serwis, bogata oferta spa z dużą strefą 
wellness, wyśmienita kuchnia, a przede wszystkim hipnotyzujący widok  
z okna na morze sprawiają, że pobyt w Hotelu będzie wyjątkowo  
przyjemny i relaksujący.

Wybierając Pakiet Romance możecie cieszyć się:

• słodkim upominkiem na powitanie
• butelką wina musującego
• śniadaniem podanym do łóżka
• późnym wymeldowaniem (w ramach dostępności)
• nieograniczoną możliwością korzystania ze strefy  

Spa Experience, basenu, hydropoolu, siłowni

Ceny: Pakiet Romance 500 – 1000 zł za dobę

Lokalizacja: ul. Powstańców Warszawy 10, 81-718 Sopot  
woj. pomorskie

Kontakt:  reservation.sopot@sheraton.com   
+48 58 767 16 00

PARKING*

ROMANTYCZNA
KOLACJA*

BUTELKA
WINA

MUSUJĄCEGO

BUKIET 
KWIATÓW

DO POKOJU*

WI-FI

SŁODKI
DESER*

*za dodatkową opłatą

SŁODKI
UPOMINEK

MUZYKA
NA ŻYWO*

SPECJALNY  
SERWIS/KELNER*

BASEN

SIŁOWNIA

SAUNASPA
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http://deals.marriott.com/sheraton/poland/pm/sopot/pakiet-romance


Barka Kraków
W sercu Krakowa, gdzie Kładka Bernatka łączy Kazimierz 
z Podgórzem zacumowana jest BARKA. Jedyna w Polsce, jedna  
z trzech w Europie, perła wśród tego typu łodzi. Dzięki ludziom  
z pasją została fachowo odrestaurowana, nabierając wyjątkowego  
i niepowtarzalnego charakteru. Komfortowa przestrzeń, profesjonalne 
zaplecze konferencyjne i doświadczony zespół zagwarantują sukces 
każdego wydarzenia. Nasza karta inspirowana jest smakami morza  
i kapitańskiej przygody, a autorskie koktajle idealnie dopełnią kulinarne 
doświadczenie. Ahoj!  

Ceny: Walentynkowe menu – 169 zł / os. 

Lokalizacja: Podgórska 16, 31-061 Kraków  
woj. pomorskie

Kontakt: info@barkakrakow.pl  tel. +48 668 820 454

ROMANTYCZNA
KOLACJA

WINO/
SZAMPAN

BUKIET 
KWIATÓW

WYSTRÓJ  
STOLIKA

SŁODKI
DESER

*po wcześniejszym ustaleniu i potwierdzeniu

MUZYKA
NA ŻYWO*

DRINK
POWITALNY

8

https://www.facebook.com/barkakrakow


Restauracja Epoka
Wyjątkowość EPOKI polega na zupełnie nowej interpretacji fine food 
experience, który w tym wydaniu, już od wejścia, bez niepotrzebnego 
onieśmielenia Gości, zachęca i wciąga w dyskusję o ciekawym życiu  
i dobrym smaku. Dzięki zaangażowanemu serwisowi i otwartemu na 
dialog szefowi kuchni, EPOKA jest doskonałą propozycją dla osób 
wymagających, poszukujących nowych rozwiązań, także tych, które 
dopiero rozpoczynają swoją przygodę z fine food experience. 

Restauracja mieści się w budynku Hotelu Europejskiego, na rogu dwóch 
ulic: gen. Piłsudskiego i Ossolińskich. Rezerwacji dokonuje się wyłącznie 
przez stronę www.epoka.restaurant

Ceny: od 880 zł za 2 osoby

Lokalizacja: Ossolińskich 3, 00-072 Warszawa  
woj. mazowieckie

Kontakt:  rezerwacje@epoka.restaurant  +48 666 115 566

ROMANTYCZNA
KOLACJA

MENU
DEGUSTACYJNE

FINE FOOD
EXPERIENCE

VOUCHERY

CHEF’S TABLE

NAJWYŻSZA
JAKOŚĆ

Marcin Przybysz, do rozpoczęcia 
nowej kulinarnej EPOKI przygotowy-
wał się współpracując z najlepszymi 
szefami kuchni świata. Inspiracje 
czerpał z pracy w kuchniach kultury 
skandynawskiej, śródziemnomor-
skiej i anglosaskiej. Gotował  
w otoczeniu czołówki światowej 
gastronomii, współpracując z takimi 
szefami jak Massimo Bottura  
(Osteria Francescana), Rasmus 
Kofoed (Geranium), René Redzepi 
(Noma), Franck Giovannini (Restau-
rant de l’Hôtel de Ville de Crissier).

9

http://www.epoka.restaurant/


Radisson Blu Sobieski Hotel, Warszawa
Radisson Blu Sobieski to wyjątkowy design oraz komfortowe pokoje 
i apartamenty zlokalizowane w bliskiej odległości od najważniejszych 
atrakcji Warszawy. Na każdego z naszych Gości czekają dwie restauracja 
oraz w pełni wyposażona siłownia ze strefą masażu. 

Pakiet walentynkowy zawiera:
• jedną noc ze śniadaniami dla dwóch osób w pokoju Superior  

z dużym łóżkiem,
• kolację dla dwóch osób z kieliszkiem wina musującego,
• romantyczny upominek w postaci Prosecco z truskawkami,
• bezpłatny parking,
• bezpłatne późne wymeldowanie. 

Oferta dostępna pomiędzy 11 lutego – 20 lutego. Możliwość rezerwacji
z wyprzedzeniem 24h. Bezpłatne odwołanie rezerwacji do 3 dni przed
pobytem.

Ceny: 599 zł brutto

Lokalizacja: plac Artura Zawiszy 1, 02-025 Warszawa  
woj. mazowieckie

Kontakt: reservation.sobieski.warsaw@radissonblu.com   
+48 22 579 1026

PARKING PÓŹNE
WYMELDOWANIE

ROMANTYCZNA
KOLACJA

BUTELKA
PROSECCO

I TRUSKAWKI

WI-FISIŁOWNIAMASAŻE*

MENU
WALENTYNKOWE

*dodatkowo płatne
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mailto:reservation.sobieski.warsaw%40radissonblu.com?subject=


Radisson Collection Hotel, Warszawa
Ceny: Pakiet I 1299 zł, Pakiet II 1999 zł 

Lokalizacja: ul. Grzybowska 24, 00-132 Warszawa  
woj. mazowieckie

Kontakt: reservations.warsaw@radissoncollection.com    
+48 22 321 8888

PARKING

ROMANTYCZNA
KOLACJA

BUTELKA
PROSECCO

I TRUSKAWKI

WI-FISIŁOWNIA

MASAŻE*MENU
WALENTYNKOWE

*dodatkowo płatne

Walentynkowy pobyt w hotelu Radisson Collection w Warszawie:

Pakiet I: 
• dwie noce ze śniadaniami dla pary w pokoju Superior z dużym 

łóżkiem,
• czterodaniowa kolacja w restauracji Nokto dla dwóch osób  

z kieliszkiem wina musującego,
• romantycznym upominek w postaci prosecco z truskawkami,
• bezpłatny parking, 
• dostęp do strefy SPA z basenem, saunami oraz jacuzzi.

Pakiet II: 
• dwie noce ze śniadaniami dla pary w apartamencie  

z dużym łóżkiem,
• czterodaniowa kolacja w restauracji Nokto dla dwóch osób  

z kieliszkiem wina musującego,
• romantycznym upominek w postaci prosecco z truskawkami,
• bezpłatny parking, 
• dostęp do strefy SPA z basenem, saunami oraz jacuzzi.

Oferta dostępna pomiędzy 11 lutego – 20 lutego. Możliwość 
rezerwacji z wyprzedzeniem 48h. Bezpłatne odwołanie rezerwacji 
do 3 dni przed pobytem.
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Dworzec Wilhelma
Dla osób szukających spokojnego miejsca na udany wypoczynek, z dala 
od miejskiego zgiełku polecamy butikowy hotel położony w malowniczej 
miejscowości – Gumniska Małe, w powiecie Ostródzkim. Obiekt ten 
znajduje się w budynku zabytkowego dworca kolejowego wzniesio-
nego za panowania Wilhelma Hohenzollerna.  Natomiast w budynku 
obok obiektu  znajduje się bezobsługowa sauna fińska, a tuż przy niej 
całoroczna balia kąpielowa – hot tub 36°C. W kameralnej saunie możesz 
pozwolić sobie na chwilę ciszy i ukojenia bez obaw, że ktoś zakłuci Twój 
długo wyczekiwany spokój. Dworzec Cesarza Wilhelma jest zabytkiem 
architektury staronordyckiej i stanowi harmonijne połączenie dawnych 
dziejów ze współczesnością.Odrestaurowany z atencją dla historii pawi-
lon zachował w 90% oryginalną elewację. W pomieszczeniach zachowała 
się częściowo oryginalna, dekoracyjna boazeria modrzewiowa.

Ceny: ok 1000 PLN za dobę

Lokalizacja: Gumniska Małe 2, 14-330 Małdyty 
woj. warmińsko-mazurskie

Kontakt: kontakt@dworzecwilhelma.pl  +48 661 161 669

PARKING

ROMANTYCZNA
KOLACJA

(CATERING)

BUTELKA
WINA

BECZKA
KĄPIELOWA

SAUNA

OGNISKO

BUKIET 
KWIATÓW

DO POKOJU

DRINK
POWITALNY

WI-FI

MENU
WALENTYNKOWE

(CATERING)

SŁODKI
DESER

(CATERING)

SPECJALNY
WYSTRÓJ

1 2

http://www.dworzecwilhelma.pl


Blue Mountain Resort
Blue Mountain Resort to obiekt położony w spokojnej części Szklarskiej 
Poręby u samych stóp Karkonoszy. Dla swoich gości oferuje chociażby 
takie atrakcje jak wygodne i komfortowe Apartamenty, Aquapark  
z saunami i jacuzzi, siłownie, game room czy wielokrotnie nagradzaną 
strefę SPA&Beauty z zabiegami i masażami. Jeśli dodamy do tego 
smakowitą kuchnię i wyborne drinki przygotowywane przez tamtejszych 
Barmanów to otrzymamy przepis na idealny wypoczynek.

Ceny: od 473 zł od osoby za dobę

Lokalizacja: ul. 1-go Maja 51, 58-580 Szklarska Poręba 
woj. dolnosląskie

Kontakt: rezerwacja@blue-mountain-resort.pl  +48 756 199 399

PARKING

ROMANTYCZNA
KOLACJA*

BUTELKA
WINA*

BASEN SIŁOWNIASAUNA

OGNISKO KULIG

BUKIET 
KWIATÓW

DO POKOJU*

MUZYKA
NA ŻYWO

WI-FI

MENU
WALENTYNKOWE

SŁODKI
DESER*

SPA

*Istnieje możliwość dokupienia na życzenie gościa

SŁODKI
UPOMINEK*
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https://blue-mountain-resort.pl/oferta/romantycznewalentynkiwedwoje-36554


The Bridge Wrocław MGallery
Ceny: od 1500 PLN / 1 dobę / parę

Lokalizacja: Plac Katedralny 8, 50-329 Wrocław  
woj. dolnośląskie

Kontakt: hotel@thebridgewroclaw.pl    
+48 71 72 73 102

*dodatkowo płatne

Ostrów Tumski jest enklawą spokoju w sercu Wrocławia, gdzie 
zlokalizowany jest 5-gwiazdkowy hotel The Bridge Wrocław MGallery. 
To tu łączy się historia ze współczesnością, to tu rodzą się legendy. 
Codziennie o zmroku latarnik miasta, zapala uliczne lampy gazowe, 
których ciepłe światło podkreśla magię miejsca. To tu, na Moście 
Tumskim zakochani zamykają swe uczucia na kłódkę. Z okazji 
Walentynek (10–14 lutego) w nastrojowo udekorowanym wnętrzu 
Restauracji Craft, w tematyce Król Pik i Królowa Kier czeka na Was 
specjalnie skomponowane, walentynkowe menu. Wznieście toast 
podwójnym koktajlem Król i Królowa. Dreszczyku emocji dodadzą 
karciane wróżby.

Na wszystkich Gości w specjalnej cenie czekają:

• niezwykłe pokoje hotelowe z postaciami historycznymi,
• oferta śniadania do pokoju i możliwość późniejszego wymeldowania,
• wizyta w The Bridge SPA - autorskie zabiegi na bazie aromatów ziół 

i kwiatów doskonale pobudzą zmysły. Tu doświadczycie bliskości 
roślin umieszczonych w wertykalnych ogrodach. 

Obiekt umożliwi parom młodym zapoznanie się z Salą bankietową, 
która jest idealnym miejscem na organizację wesela. Termin spotkania 
prosimy potwierdzić z Działem Sprzedaży.

PARKING*

ROMANTYCZNA
KOLACJA*

BUKIET 
KWIATÓW

DO POKOJU*

WI-FI

SPECJALNY  
SERWIS/KELNER

SIŁOWNIASAUNA

SPA*

DRINK
POWITALNY*

MUZYKA
NA ŻYWO

SPECJALNY
WYSTRÓJ

BUTELKA
WINA*
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https://thebridgewroclaw.pl/


1 5

w a l e n t y n k o w e  i n s p i r a c j e  p r e z e n t o w e



1 6

OZDOBA SILVER GARDEN KOLCZYKI CRISTAL RING

KOLCZYKI DAISY NASZYJNIK CYRKONIA SERDUSZKO

GRZEBYK GOLDEN GARDEN 2

Eleganckie i romantyczne uzupełnienie
pięknego upięcia włosów.

Tak modne ostatnio kolczyki koła, wbogacone
niebanalnymi wypustkami. 

Urocze i romantyczne, idealne na walentynkowe
wyjście.

Czy wyznanie miłości może być okraszone
czymś lepszym niż połyskujące serce? 

Grzebyk nada fryzurze elegancji, a jego złote
elementy wspaniale komponują sie z ciepłymi 
odcieniami koloru włosów.

GLAM GLAM

GLAM GLAM

GLAM

189,00 PLN 69,00 PLN

69,00 PLN 99,00 PLN

189,00 PLN

https://glamewajakubowska.pl/pl/p/Ozdoba-Silver-Garden-/189
https://glamewajakubowska.pl/pl/p/Kolczyki-Cristal-Ring/150
https://glamewajakubowska.pl/pl/p/Grzebyk-Golden-Garden-2/91
https://glamewajakubowska.pl/pl/p/Kolczyki-Daisy/149
https://glamewajakubowska.pl/pl/p/Naszyjnik-Cyrkonia-serduszko/182
https://glamewajakubowska.pl/


PAKIET PRZEŻYĆ „DLA DWOJGA”

KARTA PODARUNKOWAPODWODNA KOLACJA 
DLA DWOJGA

KOLACJA W CIEMNOŚCI VIP  
DLA DWOJGA 

PAKIET PRZEŻYĆ „WYJĄTKOWO WE DWOJE” 

Pakiet Przeżyć dla Dwojga to pakiet upominkowy, zawierający 
ponad 250 prezentów do wyboru. To, czy zdecydujecie się na 
kulinarne uczty, naukę salsy, nurkowanie, czy naukę jazdy konno, 
zależy już tylko od Was! A może wolicie aktywny wypoczynek lub 
relaks w SPA? Wybierzcie swoją przygodę i cieszcie się swoim 
towarzystwem w całkiem nowym otoczeniu. 

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!

Podwodna Kolacja dla Dwojga, połączoną 
ze zwiedzaniem Afrykarium to wykwintna 
kolacja, której towarzyszami będą niezwykłe, 
morskie stworzenia. W 18-metrowym tunelu, 
wykonanym z akrylu, spędzicie romantyczne 
chwile, rozkoszując się wspaniałym jedzeniem, 
przygotowanym przez prawdziwego mistrza 
kuchni specjalnie na tę okazję. Kolacja w 
otoczeniu 3 milionów litrów wody i 30 gatunków 
ryb, wśród których największe uznanie budzą 
rekiny, płaszczki, mureny i wargacz garbogłowy, 
to okazja, by spędzić niesamowite chwile we 
Wrocławiu i przeżyć niezwykłą przygodę. 

Dine in the Dark to zabawa ze zmysłami  
i konwencją. Ciemność wyostrza zmysły i zmienia 
percepcję - znane smaki nabierają tajemniczości 
i niecodziennego powabu, a proste czynności, 
takie jak jedzenie sztućcami, stają się trudne. 
Ponadto, menu stanowi niespodziankę – 
Waszym zadaniem jest zmierzenie się z własnym 
doświadczeniem i rozwikłanie tajemnicy na 
talerzu.

Pakiet Przeżyć Wyjątkowo we Dwoje, zawiera ponad 170 prezentów 
do wyboru. Teraz możecie przeżyć niesamowite chwile we dwoje 
wybierając jeden z prezentów pakietu upominkowego. Relaks  
w SPA, aktywny wypoczynek, a może kulinarne uniesienia? 
Wybierzcie swoja przygodę i cieszcie się chwilami spędzonymi 
razem! 

WYJĄTKOWY PREZENT

WYJĄTKOWY PREZENT
WYJĄTKOWY PREZENT WYJĄTKOWY PREZENT

WYJĄTKOWY PREZENT

299,99 PLN

500,00 PLN

749,99 PLN

299,99 PLN

399,99 PLN
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https://www.wyjatkowyprezent.pl/prezent/pakiet-przezyc-dla-dwojga/
https://www.wyjatkowyprezent.pl/prezent/pakiet-przezyc-wyjatkowo-we-dwoje/
https://www.wyjatkowyprezent.pl/prezent/podwodna-kolacja-dla-dwojga-zoo-wroclaw/
https://www.wyjatkowyprezent.pl/prezent/karta-podarunkowa-500zl-emoti-pl/
https://www.wyjatkowyprezent.pl/
https://www.wyjatkowyprezent.pl/prezent/kolacja-w-ciemnosci-vip-dla-dwojga-pakiet/


MARC INBANE  
NATURAL TANNING MOUSSE 150ML 

MARC INBANE GLOVE

MARC INBANE  
PERLE DE SOLEIL 15ML

MARC INBANE HYALURONIC  
SELF-TAN SPRAY 100ML

MARC INBANE  
NATURAL TANNING SPRAY 200ML

Intensywnie nawilżająca pianka samoopalająca, 
bezpieczna alternatywa dla promieni UV.

Specjalna rękawica Marc Inbane została stworzona z myślą  
o równomiernym rozprowadzaniu sprayu samoopalającego  
lub pianki samoopalającej na całym ciele.

Krople samoopalające do twarzy.  
Po prostu zmieszaj krople ze swoim  
kremem nawilżającym, a tym samym  
stworzysz szytą na miarę, naturalną  
opaleniznę. 

Samoopalacz w sprayu z kwasem hialuronowym  
do twarzy i ciała. Nawilża skórę i stymuluje  
produkcję kolagenu.

Naturalny spray samoopalający samoopalacz dla niej 
i dla niego. Łatwa aplikacja w domowym zaciszu. Efekt 
długotrwałej, zdrowej opalenizny, który utrzymuje się 
aż 5 dni od pierwszej aplikacji.

BEA BELEZA
BEA BELEZA

BEA BELEZABEA BELEZABEA BELEZA

139,00 PLN 29,00 PLN

119,00 PLN

139,00 PLN
139,00 PLN

MARC INBANE

naturalny spray samoopalający

1 8
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https://beabeleza.pl/12548-marc-inbane-natural-tanning-mousse-150ml-8719324501132.html
https://beabeleza.pl/1522-marc-inbane-glove-rekawiczka-do-rozprowadzania-sprayu-samoopalajacego-na-ciele-8717953084224.html
https://beabeleza.pl/1520-marc-inbane-spray-200ml-naturalny-spray-samoopalajacy-samoopalacz-dla-niej-i-dla-niego-8717953084200.html
https://beabeleza.pl/15769-marc-inbane-hyaluronic-self-tan-spray-100ml-samoopalacz-w-sprayu-z-kwasem-hialuronowym-do-twarzy-i-ciala-8719324501354.html
https://beabeleza.pl/4500-marc-inbane-perle-de-soleil-15ml-krople-do-opalania-8719324501057.html
https://beabeleza.pl/
https://beabeleza.pl/414_marc-inbane


ZŁOTY PIERŚCIONEK ZARĘCZYNOWY 
Z BRYLANTEM

ZŁOTY PIERŚCIONEK ZARĘCZYNOWY 
Z BRYLANTAMI

ZŁOTY PIERŚCIONEK ZARĘCZYNOWY 
Z BRYLANTEM

ZŁOTE KOLCZYKI Z BRYLANTAMI

NA PRODUKTY PONIŻEJ
Z KODEM

W W W . L A R U . P L

W E D D I N G D R E A M 1 5

Pierścionek zaręczynowy z żółtego złota w próbie 585, 
z koroną z białego złota, w której, w pięciu łapkach, zakuty 
został brylant o wadze 0,25Ct. Dodatkowo wąska i równa 
na całym obwodzie szyna sprawia, że pierścionek idealnie 
będzie się prezentował nawet na najszczuplejszych 
dłoniach.

Pierścionek zaręczynowy z żółtego złota w próbie 585,  
z koroną w której, w czterech specjalnie ukształtowanych 
łapkach, zakute zostały perfekcyjnie oszlifowane brylanty 
o wadze 0,25Ct + 0,13Ct. Niepowtarzalny, nigdy nie 
przemijający blask kamienia będzie pięknie zdobił każdą 
dłoń.

Pierścionek zaręczynowy z żółtego złota w próbie 585, 
z koroną zbudowaną na zasadzie splotu dwóch końców 
szyny pierścionka, w której zakuty został brylant o wadze 
0,15Ct.

Złote kolczyki w próbie 585 z brylantami perfekcyjnie 
prezentują się na uszach. Blask kamieni przepięknie 
podkreśla kobiecą urodę, rozświetlając naszą twarz.

LARU

LARU LARU

LARU

4950,00 PLN

5650,00 PLN

3150,00 PLN

7950,00 PLN

-15%
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http://laru.pl
https://laru.pl/pierscionki/37-212-pierscionek-zareczynowy-zloty-z-brylantem-025-ct.html#/8-rozmiar-14
https://laru.pl/kolczyki/87-kolczyki-zlote-z-brytalantami-.html
https://laru.pl/pierscionki/413-716-pierscionek-zareczynowy-zloty-z-brylantami-025-ct-013-ct.html#/4-rozmiar-8
https://laru.pl/pierscionki/397-473-pierscionek-zareczynowy-zloty-z-brylantem-015-ct.html#/10-rozmiar-17
https://laru.pl/


PUDER SYPKI EVER GLOW  
FIXING POWDER

PALETKA DO KONTUROWANIA  
SCULPTING

PALETA CIENI MAKE MY DAY

ŻELOWY WYGŁADZAJĄCY  
BŁYSZCZYK DO UST WATER DROP

UTRWALACZ MAKIJAŻU  
HIGH DEFINITION

Jedwabisty puder sypki do utrwalania makijażu  
ze świetlistym wykończeniem. Zawarte w pudrze 
mieniące mikroperełki rozpraszają światło  
i zapewniają fotokorektę. Rozmywa widoczność  
porów i niedoskonałości, zmiękcza rysy twarzy.

Trio idealne! SCULPTING facial palette to zestawienie 
podstawowych trzech kosmetyków, dzięki którym 
osiągniesz efekt perfekcyjnie wymodelowanej, świeżej 
i promiennej twarzy: satynowy róż holograficzny, 
rozświetlacz i matowy bronzer.

Co sprawia, że Twój dzień staje się bardziej radosny, przepełniony pasją, a Ty sama 
rozkwitasz? Paletka cieni MAKE MY DAY to nasza propozycja na świetliste, matowe 
makijaże dzienne lub makijaże glamour z migoczącymi akcentami.

Wygładzający błyszczyk z efektem lśniącej tafli.
Żelowa baza idealnie eksponuje drobinki  
i uwydatnia ich diamentowy, szlachetny blask.  
Nie skleja ust.

Profesjonalny produkt do utrwalania 
makijażu. Bezbarwna utrwalająca mgiełka 
do twarzy tworzy lekki niewidzialny film 
ochronny, który przedłuża trwałość oraz 
zabezpiecza makijaż przed ścieraniem  
i rozmazywaniem.

HEAN

HEAN

HEAN

HEAN HEAN

24,99 PLN

24,99 PLN 59,99 PLN

16,99 PLN

24,99 PLN

NA CAŁY ASORTYMENT
Z KODEM

W W W . S K L E P . H E A N . P L

H E A N & W D

-25%

2 0

https://sklep.hean.pl/
https://sklep.hean.pl/
http://hean.pl/product?id_product=1358&id_category=50
http://hean.pl/product?id_product=1361&id_category=48
http://hean.pl/product?id_product=1004&id_category=50
http://hean.pl/product?id_product=1163&id_category=50
http://hean.pl/product?id_product=1395&id_category=49


PUDEŁKO NA PIERŚCIONEK ZARĘCZYNOWY

KOLCZYKI ŁEZKI

KOMPLET BIŻUTERII

KOLCZYKI SERCA KWIATOWE KOLCZYKI

Zaskocz swoją wybrankę! Oryginalne pudełko na pierścionek zaręczynowy 
– róża. To piękna i wyjątkowa propozycja zapakowania prezentu. Róża 
przepięknie wyeksponuje pierścionek,który pragniesz podarować swojej 
Ukochanej!

Wiszące kolczyki w kolorze srebrnym, zapinane 
bezpośrednio przy uchu. Biżuteria wyróżnia 
się dwoma kamieniami, większym i mniejszym, 
delikatnie wykończonymi malutkimi błyskotkami.

Zestaw biżuterii z ozdobnych kryształków to idealna propozycja do uzupełnienia 
eleganckiej stylizacji.

Przepiękna i bardzo dziewczęca propozycja 
kolczyków, które sprawdzą się zarówno na co dzień, 
jak i na wyjątkowe okazje! Biżuteria z motywem serca 
będzie idealnym prezentem dla każdej kobiety.

Masywne, efektowne kolczyki wykonane 
z kryształków i szkła. To bogato zdobiony 
model z cudownym kwiatowym motywem. 
Kolczyki sprawdzą się idealnie do sukni 
ślubnej a także wieczorowej.

WEDDING DREAM SHOP

WEDDING DREAM SHOP

WEDDING DREAM SHOP

WEDDING DREAM SHOP WEDDING DREAM SHOP

152,90 PLN  122,30 PLN

129,00 PLN  116,10 PLN*

249,00 PLN  224,10 PLN*

129,00 PLN  116,10 PLN*
189,00 PLN  151,20 PLN*

*Promocja ważna do 31.01.2022 lub do wyczerpania zapasów
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https://weddingdream.shop/pudelko-na-pierscionek-zareczynowy-roza.html
https://weddingdream.shop/kolczyki-z-kamieniem.html
https://weddingdream.shop/kolczyki-serca.html
https://weddingdream.shop/wiszace-kwiatowe-kolczyki.html
https://weddingdream.shop/zestaw-slubnej-bizuterii.html
https://weddingdream.shop/


SKRZYŻOWANA KRYSZTAŁOWA OPASKA

NASZYJNIK SERCE NASZYJNIK Z PIERŚCIONKIEM

WISZĄCE KOLCZYKI Z KRYSZTAŁKAMI

Delikatna opaska w kolorze srebrnym wprowadzi subtelny 
element biżuteryjny na włosach. Ten akcent łagodnie 
wynurzający się z włosów będzie idealnym uzupełnieniem 
stylizacji.

Naszyjnik- serce to wyjątkowa propozycja 
naszyjnika dla miłośniczek delikatnej biżuterii. 
Subtelny łańcuszek z kółeczkiem oraz dwoma 
serduszkami stanowią idealną kompozycję, 
która pasować będzie zarówno do stylizacji 
codziennych, jak i wieczorowych. 

To nietuzinkowa propozycja, która łączy w sobie 
wisiorek i pierścionek. Łańcuszek ze skrzydłami 
jest jednym z najbardziej popularnych motywów 
ostatniego sezonu. Przypadnie do gustu każdej 
kobiecie, która lubi uzupełnić stylizację piękną 
biżuterią.

Efektowne kolczyki ślubne z motywem liści. Idealnie sprawdzą 
się jako dodatek ślubny bądź biżuteria na eleganckie wyjście 
Pokryte połyskującymi kryształkami będą stanowić efektowny 
dodatek uzupełniający stylizację. Model wykonany z metalu 
antyalergicznego oraz szkła fasetowanego.

WEDDING DREAM SHOP

WEDDING DREAM SHOP WEDDING DREAM SHOP

WEDDING DREAM SHOP

199,00 PLN  119,40 PLN*

159,00 PLN  143,10 PLN* 149,00 PLN  134,10 PLN*

89,00 PLN  71,20 PLN*

*Promocja ważna do 31.01.2022 lub do wyczerpania zapasów
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https://weddingdream.shop/skrzyzowana-krysztalowa-opaska-na-glowe.html
https://weddingdream.shop/srebrne-wiszace-kolczyki-z-krysztalkami.html
https://weddingdream.shop/naszyjnik-serce.html
https://weddingdream.shop/naszyjnik-z-pierscionkiem1.html
https://weddingdream.shop/


PIERŚCIONEK AGAT  
AQUA MAŁY

BRANSOLETKA SZNURKOWA  
NIESKOŃCZONOŚĆ Z SERCEM

NASZYJNIK CELEBRYTKA  
SERCE Z SERCA

NASZYJNIK KWARC RÓŻOWY KOLCZYKI NATURA – ONYKS

Minimalistyczny pierścionek z agatem  
w srebrnej oprawie.

Delikatny, połyskujący łańcuszek z dwoma 
serduszkami, gdzie jedno przechodzi przez drugie.

Bransoletka wykonana ze sznurka i srebra, sznureczek 
ozdobiony kuleczkami i znakiem nieskończoności z małym 
serduszkiem. 

Piękny naszyjnik wykonany z łańcuszka  
i subtelnego, różowego kwarcu w srebrnej 
oprawie. 

Kolczyki na sztyfcie z podwieszonym błyszczącym 
kółeczkiem oraz pięknym, czarnym onyksem.

JEWELINE

JEWELINEJEWELINE

JEWELINE JEWELINE

69,90 PLN

69,90 PLN
49,90 PLN

89,90 PLN
54,90 PLN
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https://jeweline.com.pl/pl/p/Pierscionek-Agat-Aqua-Maly/1556
https://jeweline.com.pl/pl/p/Naszyjnik-Kwarc-Rozowy/1329
https://jeweline.com.pl/pl/p/Kolczyki-Natura-Onyks/1576
https://jeweline.com.pl/pl/p/Bransoletka-Sznurkowa-Nieskonczonosc-z-Sercem/1456
https://jeweline.com.pl/pl/p/Naszyjnik-Celebrytka-SERCE-Z-SERCA/443
https://jeweline.com.pl/
https://jeweline.com.pl/


FOTOGRAFICZNA SESJA ŚLUBNA  
W BALONIE – WIELE LOKALIZACJI

REJS Z MUZYKĄ NA TLE  
ZACHODZĄCEGO SŁOŃCA  
– WARSZAWA

LŚNIJ JAK GWIAZDA HOLLYWOD 
W WARSZAWIE

WYJĄTKOWY NOCLEG  
W HOTELU BACÓWKA  
RADAWA & SPA****

DZIEŃ W SPA DLA DWOJGA  
W WARSZAWIE

Znajdując się kilkadziesiąt metrów nad miejskimi 
aglomeracjami, wolni i przepasani błękitnym tchnieniem 
niebios, zapiszecie te chwile zaraz na pierwszej stronie 
albumu wspólnego życia. Sesja ślubna, połączona z lotem 
balonem, nie tylko sprawi, że będziecie mieć niezwykłą 
pamiątkę na wiele lat, ale również zapewni Wam ogrom 
niesamowitych przeżyć oraz malowniczych widoków. 
Przekonajcie się, że miłość uwielbia niebo i zapewnijcie 
sobie pierwsze małżeńskie chwile „z polotem”! W balonie 
mogą znajdować się pilot, państwo młodzi, fotograf* oraz 
świadkowie.

Prezent idealny dla Mamy, dziewczyny, a nawet 
drugiej połówki, która lubi zawisnąć gdzieś na 
kruchej linii horyzontu. Rejs motorówką daje 
również możliwość wprowadzenia odrobiny 
pozytywnych wrażeń, a w konsekwencji – 
wypoczynku. Prezent zawiera godzinny rejs 
motorówką z muzyką po Wiśle oraz butelkę wina 
Prosecco.

Mówi się, że nie można przenieść żadnego ciała 
w przeszłość. Voucher na zabieg pielęgnacyjny 
w The Esthetic Group to wehikuł czasu, który 
łamie prawa fizyki, a dodatkowo działa na ludzką 
psychikę skuteczniej niż niejeden terapeuta. 
Jeżeli widzisz, że Twoja skóra ulega postępowi 
wskazówek pędzącego czasu, nie poddawaj się 
i daj sobie udowodnić, jak pięknie poczęstować 
ciało pozytywną zmianą!

Voucher na nocleg w czterogwiazdkowym hotelu o 
wysokim standardzie przyniesie Wam upragnioną 
wolność od wszelkich trosk. Ogromna przestrzeń 
podkarpackiego przybytku obejmuje apartamenty, 
pokoje, domki oraz strefę spa&wellness. Oprócz 
noclegu, pysznej obiadokolacji i najwyższego 
poziomu obsługi doświadczycie beztroski dzięki 
tutejszej strefie relaksu oraz siłowni. Ponadto 
doświadczeni masażyści wykonają klasyczny 
masaż, który wykazuje właściwości lecznicze dla 
mięśni i układu nerwowego. 

Dzień w spa dla Dwojga to seria pięciu luksusowych 
zabiegów dla ciała i twarzy, po wykonaniu których poczujecie 
się zrelaksowani i wypoczęci na długi czas. Zabiegi 
zapewnią Wam nie tylko wspaniałe efekty wizualne, ale 
również zagwarantują chwilę odpoczynku i wytchnienia od 
codzienności. Zajmie się Wami wykwalifikowany personel, 
który zabierze Was w ciekawą podróż do świata relaksu. 
Czas spędzony w relaksacyjnych ramionach salonu 
mymasujemy z pewnością stanie się niezapomnianym, 
pielęgnacyjnym przeżyciem!

SUPER PREZENTY

SUPER PREZENTY
SUPER PREZENTY

SUPER PREZENTY

SUPER PREZENTY

3599,00 PLN

749,00 PLN 579,00 PLN

1069,00 PLN

799,00 PLN
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https://www.superprezenty.pl/fotograficzna-sesja-slubna-w-balonie--wiele-lokalizacji-balloon-expedition
https://www.superprezenty.pl/dzien-w-spa-dla-dwojga-mymasujemypl
https://www.superprezenty.pl/ekskluzywny-rejs-z-muzyka-na-tle-zachodzacego-slonca--warszawa-miami-wars
https://www.superprezenty.pl/lsnij-jak-gwiazda-hollywod-w-warszawie-the-esthetic-group
https://www.superprezenty.pl/wyjatkowy-nocleg-w-hotelu-bacowka-radawa--spa-bacowka-radawa
http://superprezenty.pl
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OKRĄGŁA RÓŻOWA TOREBKA

BEŻOWE CZÓŁENKA BIAŁA KOPERTÓWKA

RÓŻOWE CZÓŁENKA BEŻOWA KOPERTÓWKA

Ciekawa okrągła torebka z plecioną wstążką 
w kolorze pudrowego różu. Posiada wygodne 
zapięcie oraz ozdobny chwost w kolorze 
różowego złota. Pomieścisz w niej wszystkie 
najpotrzebniejsze drobiazgi.

Beżowe czółenka damskie z kolekcji ślubnej Kazar,wykonane 
z wysokiej jakości skóry licowej. Klasyczny model przełamany 
ozdobnym akcentem jakim są wiszące kamienie umieszczone  
na pasku oplatającym kostkę.  

Sztywne puzderko obszyte białymi koralikami imitującymi 
perły wygląda bardzo efektownie, dzięki czemu stanowi 
idealne dopełnienie sukni ślubnej lub wieczorowej kreacji. 
Kopertówkę można nosić w dłoni lub na długim łańcuszku.

Różowe czółenka damskie z kolekcji ślubnej 
Kazar, wykonane z wysokiej jakości satyny, to 
klasyczne czółenka, które zostały ozdobione 
pięknie połyskującymi kamieniami tworzącymi 
piękny akcent dekoracyjny.

Beżowa kopertówka damska wykonana z 
wysokiej jakości tkaniny, zachwyca niezwykle 
oryginalnym wyglądem. Torebka posiada piękne 
ozdobne zapięcie a także łańcuszek pełniący 
funkcję paska na ramię.

WEDDING DREAM SHOP

WEDDING DREAM SHOP WEDDING DREAM SHOP

WEDDING DREAM SHOP WEDDING DREAM SHOP

299,00 PLN  209,30 PLN*

649,00 PLN  616,05 PLN* 399,00 PLN  379,05 PLN*

699,00 PLN  664,05 PLN* 399,00 PLN  379,05 PLN*

*Promocja ważna do 31.01.2022 lub do wyczerpania zapasów
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https://weddingdream.shop/ozdobna-torebka-z-rozowego-zlota-w-pudrowym-kolorze.html
https://weddingdream.shop/rozowe-czolenka-damskie-silena.html
https://weddingdream.shop/bezowa-kopertowka-veracruz.html
https://weddingdream.shop/bezowe-slubne-czolenka-damskie-bianca.html
https://weddingdream.shop/biala-kopertowka-damska-marve.html
https://weddingdream.shop/


CZERWONA SUKNIA Z TIULOWYMI RĘKAWAMI

Długa, posągowa suknia bez ramiączek z zaokrąglonym trenem. Krwista 
czerwień pięknie podkreśli każdy typ urody. Nieszablonowe, tiulowe 
rękawy zakładane osobno, to rozwiązanie, które nadaje sukni teatralności.

WEDDING DREAM SHOP

1999,00 PLN

SUKIENKA MIDI Z OZDOBNYM 
DEKOLTEM

RÓŻOWA SUKIENKA MINI  
Z PIÓRAMI

Świetna sukienka o długości 7/8 z ozdobym 
dekoltem bez rękawów. Z tyłu zapinana na zamek. 
Elastyczny materiał idealnie dopasowuje się do 
sylwetki. Krój pięknie wymodeluje i podkreśli figurę. 
To typowy must have każdej kobiety.

Absolutnie zjawiskowa sukienka Pink Swan to 
idealny pomysł na stylizację zarówno na imprezę 
sylwestrową jak i uroczysty bankiet. Sukienka 
świetnie wpisuje się w gusta osób lubiących 
unikatowe, odważne kreacje. 

WEDDING DREAM SHOP WEDDING DREAM SHOP

179,00 PLN 749,00 PLN
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https://weddingdream.shop/czerwona-suknia-z-tiulowymi-rekawami.html
https://weddingdream.shop/sukienka-midi-z-ozdobnym-dekoltem-czarna.html
https://weddingdream.shop/rozowa-sukienka-mini-z-piorami-pink-swan.html
https://weddingdream.shop/


RAJSTOPY AMORE MIO OPASKA TEASE ME

Idealny model na wieczorną randkę. W tych seksownych czarnych 
rajstopach, imitujących pończochy w delikatne kropeczki będziesz 
wyglądać niezwykle kusząco.

Gra miłosna to ciągłe podsycanie doznań i kuszenie zmysłów.
Wyłączając jeden z nich, pozostałe wyostrzają się. By się o tym przekonać 
wystarczy zasłonić oczy naszą satynową wstążką. Wtedy każdy dotyk, 
szmer czy woń stanowią nowe, ekscytujące wrażenie.

WEDDING DREAM SHOP WEDDING DREAM SHOP

54,89 PLN
34,99 PLN
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https://weddingdream.shop/amore-mio-rajstopy.html
https://weddingdream.shop/tease-me.html
https://weddingdream.shop/


KOMPLET METTIA 

KOMPLET FELISITA KOMPLET SUGESTINA BABYDOLL ELIZENES

GORSET FLAMERIA 

Uff, jak gorąco! Ta czerwień, te kuszące paseczki – to musi być 
komplet Mettia! Seksowny pas do pończoch, biustonosz  
i pasujące majteczki. Niezwykle kobiece koronki gwarantują, 
że ostatnie o czym pomyślisz to wyjście z sypialni przed świtem! 

Felisita prezentuje się pięknie, prawda? Zamów 
ten komplet i przygotuj się na wyjątkowo 
gorący wieczór we dwoje. Nie od dziś wiadomo, 
że niezwykle kobieca czerń to zapowiedź 
przyjemnego dreszczyku emocji…

Gorrrąca czerwień zawładnie dzisiaj Twoim 
sercem. Oto komplet Sugestina – piękny 
biustonosz, pas do pończoch z chokerem  
i figi o niepowtarzalnym designie. Idealny 
pomysł na zmysłowy prezent.

Widzisz to cudeńko? Przedstawiamy babydoll 
Elizenes: uwodzicielski choker, koronkowe 
miseczki i prześwitujący materiał, który optycznie 
wysmukla sylwetkę. Ten model kusząco odsłania 
plecy i brzuszek, a przy okazji zachęca do 
pikantnej zabawy we dwoje i podkręca atmosferę 
w sypialni... 

Ten zmysłowy gorset z pionowymi fiszbinami idealnie 
podkreśla kobiece kształty. A ognista czerwień? Dodaje 
gorącego charakteru! Gorsetowe wiązanie wzdłuż pleców 
to jego najseksowniejszy aspekt, który dodatkowo zapewnia 
idealne dopasowanie.  

OBSESSIVE

OBSESSIVE OBSESSIVE OBSESSIVE

OBSESSIVE

149,99 PLN

189,99 PLN 149,99 PLN 

149,99 PLN

219,99 PLN

NA WYBRANE PRODUKTY
Z KODEM

obsessive.com

WEDDING25

-25%

K o d  w a ż n y  o d  1 8 . 0 1  d o  1 4 . 0 2 . 2 0 2 2

Z O B A C Z

2 9

https://obsessive.com/pln_pl/mettia-czerwony-koronkowy-z-pasem-do-ponczoch
https://obsessive.com/pln_pl/flameria-seksowny-czerwony-gorset
https://obsessive.com/pln_pl/felisita-czarny-gorset-i-spodnica
https://obsessive.com/pln_pl/sugestina-czerwony-komplet-z-koronki
https://obsessive.com/pln_pl/elizenes-babydoll-z-koronkowym-chokerem
https://obsessive.com/?utm_medium=Partner&utm_source=wedding_dream&utm_campaign=wedding_2022
https://obsessive.com/?utm_medium=Partner&utm_source=wedding_dream&utm_campaign=wedding_2022
https://obsessive.com/pln_pl/inspiracje-slubne?utm_medium=Partner&utm_source=Wedding_Dream&utm_campaign=wedding25


SUKIENKA SHARON

SUKIENKA TIFFANY SUKIENKA MELISANDRA SUKIENKA AMOSA

OPASKA DO WŁOSÓW

Koktajlowa sukienka, wiązana  
na wysokości talii, nadająca sylwetce  
piękny, kobiecy kształt.

Klasycznie skrojona sukienka
na mniej zobowiązujące wyjścia.

Wielkie wyjście? Kameralna okazja?  
Ta sukienka Cię nie zawiedzie.

Sprawdzi się zarówno w codziennej 
jak i wieczorowej, eleganckiej stylizacji. 

Ręcznie robiona opaska, idealne 
uzupełnienie stylizacji.

MANIFIQ & CO

MANIFIQ & CO MANIFIQ & CO MANIFIQ & CO

MANIFIQ & CO

459,00 PLN

479,00 PLN 429,00 PLN 499,00 PLN

89,00 PLN
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https://www.manifiq.pl/pl/libertie/630-sharon.html
https://www.manifiq.pl/pl/libertie/632-opaska-do-wlosow.html
https://www.manifiq.pl/pl/libertie/605-tiffany.html
https://www.manifiq.pl/pl/preciosa/433-sukienka-melisandra.html
https://www.manifiq.pl/pl/libertie/615-amosa.html
https://www.manifiq.pl/pl/


CZARNA SUKIENKA MINI 
SAVANNIA

NIEBIESKIE SZPILKI NA OBCASIE HOLOGRAPHICRÓŻOWO-ZŁOTE SANDAŁY NA SŁUPKU BAE

ZIELONA SUKIENKA MINI 
NOLAN

CZARNA SUKIENKA MINI 
ELIANA

Zmysłowa wariacja na temat małej czarnej, 
idealna na gorący walentynkowy wieczór we dwoje.

Te szalone, nieoczywiste i uwodzicielskie szpilki sprawią, że nawet 
najprostsza stylizacja ożyje.

Powiew lata w walentynkowej stylizacji to dobry pomysł,  
zwłaszcza że noc zapowiada się gorąco!

Skromna na górze, lekko szalona na dole –
w tej kreacji poczujesz się jak gwiazda.

Ta zwiewna sukienka doda Ci lekkości,  
a interesujący wzór przyciągnie wszystkie 
spojrzenia.

DeeZee

DeeZeeDeeZee

DeeZee DeeZee

159,99 PLN

139,99 PLN139,99 PLN

239,99 PLN
159,99 PLN
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https://deezee.pl/czarna-sukienka-mini-savannia
https://deezee.pl/zielona-sukienka-mini-nolan
https://deezee.pl/czarna-sukienka-mini-eliana
https://deezee.pl/rozowo-zlote-sandaly-na-slupku-bae
https://deezee.pl/deezee-niebieskie-szpilki-na-obcasie-holographic
https://deezee.pl/
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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 A W D Ź

S P R A W D Ź

S P R A W D Ź

S P R A W D Ź

S P R A W D Ź

S P R A W D Ź

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

