
Aromat  
SŁOWA

www.AromatSlowa.pl

2(7)/2020

Dom WysyłkowyZamówienia:
tel. 12 446-72-57, 12 446-72-58
tel. kom.: 577-950-136
(poniedziałek – piątek godz. 8.00–18.00,  
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PREZENT
za zakup powyżej 120 zł

PREZENT
za zakup powyżej 150 zł

SŁOWA

Zbigniew T. Nowak
Zdrowie na cały rok 2021

Wyjątkowy terminarz zawierający sprawdzone receptury z zastosowaniem ziół, owoców, 
warzyw oraz innych darów natury. Przepisy zamieszczone w tym terminarzu pochodzą 
z dorobku znawcy ziół i eksperta telewizyjnego Zbigniewa T. Nowaka. Każda rozkładówka 
zawiera tygodniowe kalendarium oraz wybrany przepis dostosowany do pory roku oraz do 
aktualnych potrzeb ludzkiego organizmu. Korzystając z tego bardzo praktycznego poradni-
ka, łatwiej przeżyć zdrowo cały rok!
AROMAT SŁOWA, 17×24, s. 144, twarda, kolorowe ilustracje                        KOD: 758279 

24,90
34,90 RABAT 30%

Zamówienie na kwotę 120 zł  
lub więcej – przesyłka gratis!*
* zamówienie do 120 zł tylko 11,90 zł
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Spis treści

Jak złożyć zamówienie?
1. Wyślij pocztą załączoną kartę z zamówieniem.
2. Telefonicznie: 12 446-72-57, 12 446-72-58, tel. kom.: 577-950-136 

(poniedziałek – piątek: 8.00-18.00; sobota: 8.00-13.00)
3. Przez internet: www.AromatSlowa.pl 
4. E-mailem: katalog@aromatslowa.pl 

Zamówienie na kwotę 120 zł lub więcej – przesyłka gratis!
Zamówienie na kwotę do 120 zł – koszt przesyłki 11,90 zł.
Czas realizacji zamówienia: do 14 dni. Płatność przy odbiorze (za pobraniem) 
lub przedpłata przelewem.  
Numer konta bankowego do przelewów (Idea Bank): 
03 1950 0001 2006 0095 0050 0003 (firma Dystrybucja AA)
Dom Wysyłkowy Aromat Słowa oprócz sprzedaży wysyłkowej  oferuje również 
możliwość bezpłatnego, osobistego odbioru zamówień w naszej księgarni 
w Krakowie (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu szczegółów odbioru).

W naszym świątecznym katalogu wi-
tamy Państwa nową, odświeżoną sza-
tą graficzną oraz szeroką, atrakcyjną 
ofertą książkową, prozdrowotną i upo-

minkową. Gorąco polecamy m.in. nowe książki Zbigniewa T. Nowaka, 
na czele z terminarzem zawierającym propozycje przepisów na nowy 
rok 2021 (s. 1) oraz wyjątkową książkę  Apteka natury ma leki na wirusy 
(s. 3). Godna uwagi jest premierowa książka z nowej serii Bezgluteno-
we podróże (s. 100). Warto u nas zamówić smaczne i zdrowe produk-
ty ziołowe z ekologicznej linii „Aromat Zdrowia” (s. 16-21), kosmetyki 
oparte na naturalnych składnikach z kolekcji firmy Korana (s. 24-25), 
miody i inne dary z pszczelej apteki (s. 36-37), a także cenione pro-
dukty dla zdrowia pochodzące ze sprawdzonych klasztornych źródeł:  
Ojców Bonifratrów (s. 30-35), Herbarium św. Franciszka (s. 26-29) oraz 
Sanktuarium w Kodniu (s. 30). Oferujemy również produkty do higieny 
i ochrony przed infekcją (s. 38-40). Ważnym atutem naszego katalo-
gu jest bogata oferta książek, gier i pomocy edukacyjnych dla dzieci  
(s. 50-73) oraz ciekawy wybór literatury pięknej (s. 74-79) i religijnej 
(s. 90-99).
Życzymy Państwu zdrowia i wszystkiego co najlepsze na nadchodzące 
Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok 2021!
Życzymy udanych zakupów.
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KSIĘGARNIA
na RETORYKA 

religijna.pl

KSIĘGARNIA
na RETORYKA

Punkt odbioru osobistego: „Księgarnia na Retoryka” 
Kraków, ul. Retoryka 24 (blisko Wawelu, obok  
DH „Jubilat”)
Godziny otwarcia: pon.–pt.: 10.00–17.00

oraz zespół pracowników  
Domu Wysyłkowego Aromat Słowa

Szkoła cukiernictwa
100 przepisów szefa kuchni krok po kroku
Elitarna szkoła kulinarna Cordon Bleu została założona w Paryżu 
w roku 1895. Nauczycielami są tam laureaci prestiżowych kon-
kursów kulinarnych:  francuskich i międzynarodowych. Szefowie 
kuchni z Cordon Bleu prezentują ponad 100 przepisów cukierniczych 
zilustrowanych i objaśnionych krok po kroku. Jest to propozycja 
różnorodnych przepisów: od receptur wielkich, popularnych klasy-
ków cukiernictwa, poprzez łatwe przepisy rodzinne po kompozycje 
zupełnie innowacyjne.

JEDNOŚĆ, 23×28, s. 512, twarda
 KOD: 440400   

79,00
89,00

Szanowni 
Państwo!

Zmieniamy się dla was!
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Zbigniew T. Nowak
Apteka natury ma leki na wirusy!
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w obliczu zagrożenia pandemią koronawirusa wspiera pilną potrzebę odkrycia 
skutecznych i bezpiecznych leków przeciwwirusowych. Eksperci postanowili szukać ich także w aptece natury i okazało 
się, że niektóre rośliny lecznicze i produkty pszczele posiadają duży potencjał w zwalczaniu wirusów. Inspiracją do prac 
badawczych był fakt, że wybrane leki ziołowe podawano już z dobrym skutkiem chorym w Chinach podczas pandemii 
wirusów w latach 2002/2003 oraz 2019/2020. Dzięki wnikliwości i doświadczeniu, Autorowi udało się dotrzeć do najnow-
szych raportów medycznych na ten temat, a wzbogaconą wiedzą dzieli się właśnie w tej książce.
Poradnik ten zawiera najnowsze informacje dotyczące przeciwwirusowego działania m.in. tarczycy bajkalskiej, żeń-sze-
nia, imbiru, kurkumy, oliwki europejskiej, rdestowca ostrokończystego (japońskiego), cynamonu, zielonej herbaty, bzu 
czarnego, dziewanny, aloesu, czosnku, cebuli, pora, czarnuszki siewnej, lukrecji, propolisu czy miodu. Czytelnik znajdzie 
w nim także receptury na proste specyfiki naturalne przydatne w zwalczaniu wirusów oraz dowie się jak wspierać układ 
odpornościowy, aby ten jeszcze skuteczniej bronił nas przed atakiem tych patogenów. A wszystko podparte najnowszy-
mi osiągnięciami medycyny!
WYD. AA, AROMAT SŁOWA, 17×24, s. 328, twarda, kolorowe ilustracje
 KOD: 649748 
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Czekolada na święta

Prof. Henri Joyeux, Jean Claude Berton
Jak leczyć się czekoladą
Spożywanie prawdziwej czekolady jest zalecane ze względu na wspaniałe bogactwo występujących 
w niej mikroelementów, minerałów, witamin i polifenoli. Książka autorstwa prof. medycyny Henrie-
go Joyeux i mistrza czekoladnictwa Jeana Claude’a Bertona jest prawdziwą encyklopedią wiedzy 
o czekoladzie! Autorzy doradzają też, jak nauczyć się odróżniać prawdziwą czekoladę od jej licznych 
podróbek.
WYDAWNICTWO AA, 17×24, s. 208, twarda, kolorowe ilustracje

 KOD: 640790 

Prof. Henri Joyeux, Jean Claude Berton
Jak leczyć się czekoladą

Wspaniały pomysł 
na świąteczny upominek!

34,90
49,90 RABAT 30%
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Na Boże NarodzenieNa Boże Narodzenie

Rodzinny zestaw 
na Boże Narodzenie
Pięć elementów w estetycznym pudełku: 

• książka Polskie Boże Narodzenie, 
• opłatek poświęcony przez kapłana (w prezencie), 
• sianko na stół wigilijny, 
• figurka Dzieciątka Jezus, 
• kadzidło na święto Trzech Króli.

 KOD ZESTAWU: 040820 

Polskie Boże Narodzenie 
Tradycje, obrzędy, modlitwy, zwyczaje

Książka przypomina obrzędy i zwycza-
je, jakie w polskich katolickich domach 
od wieków były kultywowane, pokazuje 
ich współczesne i regionalne odmiany. 
Przedstawia polskie tradycje kolęd, szopek, 
jasełek i grup kolędniczych. Popularyzuje 
nowe zjawiska, które zyskują coraz więcej 
zwolenników, jak „domowe Betlejem”, or-
szak Trzech Króli, kolędnicy misyjni. Zawie-
ra szczegółowy przebieg obrzędów podczas 
Wigilii, Ewangelię i modlitwy, jakie w tym 
dniu powinny rozbrzmiewać w rodzinnym 
gronie. Pomaga przeżyć święta Narodzenia 
Pańskiego w prawdziwie religijnej atmos-
ferze. Treść książki wzbogacono o zdjęcia 
i reprodukcje dzieł sztuki.
WYDAWNICTWO AA, 17×24, s. 72, twarda, kolorowe 
ilustracje, kredowy papier

29,90
TYLKO

BESTSELLER
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Propolis. Krem do rąk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,90 zł 

Ekologiczna herbatka „Bomba witaminowa” . . . . . . . . 14,90 zł 

Kawa Etiopska. Arabica Djimmah – mielona  . . . . . . . . 19,90 zł 

Krówka leśniowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34,90 zł

Czekolada mleczna prawdziwego św. Mikołaja . . . . . . .5,90 zł

Zdrowie na cały rok 2021. Terminarz  . . . . . . . . . . . . . .24,90 zł 

Tradycyjne polskie kolędy CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,90 zł 

RAZEM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128,30 zł

99,00 zł

Klubowy zestaw upominkowy

 KOD ZESTAWU: 053424 

Zestaw w prezentowym pudełku z okienkiem

99,00
SUPER CENA!
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Ekologiczne sianko wigilijne 
z trawą żubrówką 
8-12 g
Sianko wigilijne jest jedną z bożonarodzeniowych tradycji kulty-
wowanych w większości polskich domów. Sianko pod obrusem 
jest symbolem ubóstwa, w jakim narodził się Jezus Chrystus, 
a biały obrus, pod którym umieszczamy sianko, nawiązuje do 
Jego szat. 
Składniki: sianko, trawa żubrówka (w różnych proporcjach).  
Produkt polski. 

 KOD: 290476 

Franciszkańska  
Herbatka Świąteczna w puszce 
20 saszetek po 5 g
 KOD: 471078 
Herbatka świąteczna to pyszna mieszanka owoców i przypraw 
rozgrzewających, takich jak cynamon, skórka z pomarańczy, 
imbir, anyż i goździki. Specjalnie dobrane składniki nadają 
herbatce unikalny świąteczny aromat.
Skład: owoce: maliny, jabłka, pigwy, czarnej porzeczki, skórka pomarańczy, 
goździki, owoc anyżu, kora cynamonowca, kłącze imbiru.
HERBARIuM ŚW. FRANCISZKA

Ekologiczny susz wigilijny 
Smak polskich świąt!
Suszone owoce z ekologicznych upraw – znakomite na wiecze-
rzę wigilijną i świąteczny obiad. Zawiera sprawdzony przepis na 
świąteczny kompot.
Składniki: śliwka 40%, jabłko 30%, gruszka 30%. 
Produkt polski. 

 KOD: 290469 

Franciszkańska Herbatka Świąteczna 
w pudełku 

20 saszetek po 5 g
 KOD: 471085  

HIT

19,90
HIT

16,90

9,90
TYLKO

4,90
TYLKO

Na Boże Narodzenie



e-mail: katalog@aromatslowa.pl    .    Fb / AromatSlowa    .    www.AromatSlowa.pl 99

Monika Karolczuk
Polskie tradycje świąteczne
Książka – opracowana zgodnie z porządkiem roku liturgicznego – rozpoczyna się od obrzędowości adwentowej, a po-
przez oktawę Bożego Narodzenia i Nowy Rok prowadzi ku Wielkanocy, Zesłaniu Ducha Świętego, Bożemu Ciału. Przed-
stawia zwyczaje typowe dla całego kraju, jak i znane tylko lokalnie, obchodzone od wieków lub zupełnie nowe (np. orszak 
Trzech Króli). 
Zawiera znakomite zdjęcia i reprodukcje polskich dzieł sztuki!
WYDAWNICTWO AA, 21×30, s. 120, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

 KOD: 644507 

Na Boże Narodzenie

29,90
39,90



Pandemia koronawirusa spowodowała szczególny wzrost zainteresowania nalewkami i kroplami propoliso-
wymi, które w medycynie ludowej uważane są za jedne z najskuteczniejszych środków antywirusowych. Dla 
naszych klientów przygotowaliśmy najwyższej jakości propolis z ekologicznych polskich pasiek oraz specjal-
ny zestaw do sporządzenia z nich kropli lub nalewki. Nie ma nic prostszego: wystarczy tylko niewielka ilość 
spirytusu i po dwóch, trzech tygodniach wyciąg jest gotowy...

Krople lub nalewki propolisowe stosowane są jako środki o właściwościach przeciwwiru-
sowych, bakteriobójczych, przeciwgrzybicznych i przeciwzapalnych. Propolis ma przeszło 

300 substancji składowych, w tym wiele biopierwiastków i witamin. Badania kliniczne 
potwierdzają ponadto skuteczność w leczeniu górnych dróg oddechowych, licznych stanów 
zapalnych, zakażeń bakteryjnych, oparzeń, trudno gojących się ran czy chorób reumatycz-

nych. Propolis zwiększa odporność organizmu, reguluje ciśnienie krwi, działa uspokajająco, 
osłania wątrobę przed toksynami i niepożądanymi skutkami zażywania niektórych leków. 

10

Zdrowiu na ratunek

Prof. Henri Joyeux, dr André Joyeux, dr Luc Joyeux

Walka ze stresem  
jako lekarstwo na raka
Jak uniknąć stresu? Jak sobie z nim radzić?
Jakie obszary ciała są najbardziej narażone na jego działa-
nie?
Nowotwory mają wiele przyczyn: tytoń, zanieczyszczenia, 
złe nawyki żywieniowe, alkohol, nadmierne stosowanie hor-
monów, leki immunosupresyjne, wirusy, podłoże genetycz-
ne… oraz stres, który poprzez działanie hormonów osłabia 
układ odpornościowy.
Wyjaśnienie czym jest stres oraz wiedza o tym, jak najle-
piej sobie z nim radzić poprzez zdrowe nawyki żywieniowe, 
spokojne życie intelektualne, emocjonalne i duchowe – oto, 
co proponuje słynny lekarz profesor Henri Joyeux, według 
którego walka ze stresem jest jednym z pierwszych i podsta-
wowych lekarstw na raka.
WYDAWNICTWO AA, 17×24, s. 216, twarda, kolorowe ilustracje

 KOD: 640233 

Czy stres 
może wywołać

raka?

19,90

 KOD: 047331 

Nalewka lub krople propolisowe!

Zakrę
tka

 z 
kr

op
lom

ierz
em

Propolis w zestawie do 
sporządzenia nalewki 

lub kropli*
W zestawie: propolis w słoiczku 12,5 g, praktyczna 

buteleczka na krople/nalewkę, zakrętka z kro-
plomierzem, instrukcja wykonania. Nasz zestaw 

pozwoli na wykonanie 125 ml kropli propolisowych 
(stężenie ok. 10%) lub 0,5 l nalewki.

Zamówienia:  tel. 12 446-72-57, 12 446-72-58, tel. kom.: 577-950-136      .   Dom Wysyłkowy Aromat Słowa,
ul. Swoboda 4, 30-332 Kraków

34,90
49,90 RABAT 30%
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Zbigniew T. NowakW zestawie:

Pokrzywa przywraca zdrowie
AROMAT SŁOWA, 14×20, s. 160, twarda,  
kolorowe ilustracje, kredowy papier

Brzoza ratuje w chorobie
AROMAT SŁOWA, 14×20, s. 128, twarda,  
kolorowe ilustracje, kredowy papier

Róża przedłuża życie
AROMAT SŁOWA, 14×20, s. 160, twarda,  
kolorowe ilustracje, kredowy papier

Żurawina samo zdrowie
AROMAT SŁOWA, 14×20, s. 128, twarda,  
kolorowe ilustracje, kredowy papier

Mniszek lekarski  
w walce z nowotworami
AROMAT SŁOWA, 14×20, s. 160, twarda,  
kolorowe ilustracje, kredowy papier

 KOD KOMPLETU:  
758293 

Zbigniew T. Nowak
Złota kolekcja ziół

Komplet 5 książek!
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Dom Wysyłkowy Aromat Słowa,
ul. Swoboda 4, 30-332 Kraków12 Zamówienia:  tel. 12 446-72-57, 12 446-72-58, tel. kom.: 577-950-136      .   

Antybiotyki z apteki Pana Boga
unikalne i skuteczne receptury z babki lancetowatej, bzu 
czarnego, czosnku pospolitego, cebuli, chrzanu pospolitego, 
dziewanny, jeżówki purpurowej, lebiodki pospolitej, lipy drob-
nolistnej, macierzanki piaskowej, maliny właściwej, miodu 
pszczelego, nagietka lekarskiego, olejku z drzewa herbacianego, 
propolisu, sosny, szałwii lekarskiej i tymianku.  
WYD. AA, 14×20, s. 256, twarda, kolorowe ilustracje

 KOD: 644880 

Zbigniew T. Nowak 
Ekspert w popularnym programie  

„Pytanie na śniadanie”, nadawanym w TVP2.
Znawca roślin leczniczych, od ponad 30 lat po-

pularyzator wiedzy z zakresu  
ziołolecznictwa i apiterapii. 

Autor kilkudziesięciu bestsellerów książkowych 
oraz ponad 1500 artykułów prasowych  

o tej tematyce.

Książki Zbigniewa T. Nowaka  
oferujemy Państwu na stronach  

1, 3 oraz 11-15 naszego katalogu.

Infekcje u dzieci lecz ziołami
Elementarz leczenia dzieci ziołami! Zawiera sprawdzone recep-
tury na mieszanki ziołowe, soki, syropy, miody, nektary i inne 
specjały z zastosowaniem leczniczych roślin przeciw takim 
chorobom i dolegliwościom jak: grypa, przeziębienie, chrypka, 
zapalenie gardła, angina i zapalenie migdałków, katar, ból ucha, 
kaszel, zapalenie zatok, zapalenie oskrzeli i gorączka.
AROMAT SŁOWA, 14×20, s. 208, twarda, kolorowe ilustracje

 KOD: 758125 

Odwiedź na Facebooku stronę „Zbigniew T. Nowak - Zdrowie ukryte w ziołach” 
www.facebook.com/ZbigniewTNowakKsiazki/

Zbigniew T. Nowak

29,90
39,90

29,90
39,90
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Zbigniew T. Nowak
Ziołowa apteka seniora 
Poradnik, który pomaga w naturalny sposób tanio i skutecznie 
wspomagać leczenie chorób i dolegliwości typowych dla se-
niorów takich jak m.in.: nadciśnienie, żylaki, nadmiar chole-
sterolu, nowotwory, zawał serca, udary, problemy z pamięcią, 
reumatyzm, artretyzm, odleżyny, klimakterium itp. 
WYD. AA, 14×20, s. 256, twarda, kolorowe zdjęcia

 KOD: 647928 

Mniszek lekarski w walce  
z nowotworami
Skarbnica porad, jak za pomocą mniszka zwalczać m.in. 
nowotwory, cukrzycę typu 2, otyłość, choroby wątroby i dróg 
żółciowych (np. kamicę żółciową), zaparcia, anemię, przezię-
bienie, trądzik itd. Poradnik zawiera sprawdzone receptury na 
tanie domowe specyfiki z tej rośliny (przydatne m.in. w walce 
z nowotworami i zalecane po chemio- i radioterapii).
AROMAT SŁOWA, 14×20, s. 160, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier 

 KOD: 758156 

Zioła z polskich łąk
Dzięki tej książce nauczymy się rozpoznawać rośliny lecznicze, 
a także dowiemy się kiedy je zbierać, jak suszyć i przetwarzać 
na domowe specyfiki dla zdrowia. Znajdziemy tu wyczerpujące 
informacje na temat leczniczych właściwości opisywanych ziół 
w oparciu o najnowsze osiągnięcia medycyny oraz cenne pora-
dy dotyczące ich zastosowania w kuchni i kosmetyce. Poradnik 
zawiera też mnóstwo oryginalnych receptur na naturalne 
domowe leki i przepisy na prozdrowotne dania oraz kosmetyki.
WYD. AA, AROMAT SŁOWA, 17×24, s. 320, twarda ze złoceniami, kolorowe 
fotografie

 KOD: 649700 

Z tradycji Ojca Klimuszki, Komplet 9 książek
W zestawie:
Naturalne antybiotyki z Bożej apteki, s. 128
Naturalne kuracje przedłużające życie, s. 128
Przetwory, które leczą, s. 128
Ziołowe kuracje odtruwające i odchudzające, s. 128
Zioła na serce, miażdżycę i nadciśnienie, s. 128
Ziołowa apteczka dla przeziębionych, s. 128
Ziołowe sposoby na depresję i zły nastrój, s. 128
Leki z klasztornej spiżarni, s. 128
Leki z polskich lasów, s. 128
Każda książka: WYD. AA, 14×19, miękka, kolorowe ilustracje

 KOD KOMPLETU: 647300 

39,90
59,90 Oszczędzasz 20 zł

29,90
39,90

24,90
29,90

Polskie łąki  
i pastwiska  
to jedna wielka  
apteka!

59,90
SUPER CENA!

Dziewięć książek 
w cenie sześciu!

Zbigniew T. Nowak
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Naturalne kuracje  
w przeziębieniu i grypie
Kompendium wiedzy o wybranych roślinach leczniczych, 
miodzie i propolisie, które są wprost nieocenione, gdy dopa-
dają nas wszelkie infekcje tego typu oraz gdy słabnie układ 
odpornościowy organizmu. Podpowiada też jak przygotować 
z nich w domu tanie i skuteczne specyfiki. A wszystko podparte 
najnowszymi osiągnięciami medycyny!
AROMAT SŁOWA, 17×24, s. 328, twarda, kolorowe ilustracje

 KOD: 758217 

Ekodetoks  
od stóp do głów
W poradniku m.in.: detoksykacja po dniu pełnym stresu, kuracja dla 
ludzi pracujących w szkodliwych warunkach, odtruwanie wątroby 
i trzustki, oczyszczanie mięśnia sercowego, żołądka, jelit, nerek, dróg 
moczowych i pęcherza, odbudowywanie flory bakteryjnej, oczyszczanie 
organizmu z kwasu moczowego, program odtruwania mózgu, skutecz-
ny sposób na usunięcie aluminium z organizmu, specjalny program 
oczyszczania organizmu dla palaczy. Książka zawiera sprawdzone 
receptury na domowe specyfiki przygotowane w oparciu o takie skarby 
natury jak cebula, dziewanna, mniszek lekarski, pokrzywa, ostropest 
plamisty, karczoch, miód, topinambur, czosnek, ostrożeń, wiśnie 
i brzoza. 
AROMAT SŁOWA, 17×24, s. 240, twarda, kolorowe ilustracje

 KOD: 758187 

Zielony detoks
Zbigniew T. Nowak udowadnia, że zdrowy tryb życia wzmoc-
niony zielonym detoksem potrafi zapobiegać nowotworom, 
chroni przed miażdżycą i chorobą Alzheimera. Przytaczając 
najnowsze wyniki badań naukowych, proponuje włączenie do 
naszej diety roślin neutralizujących wolne rodniki. Przedstawia 
25 roślin leczniczych, m. in. takich jak żeń szeń, bakopa, gotu 
kola, cebula, porzeczka i czarna jagoda oraz podaje proste 
receptury soków, naparów i nalewek.
FRONDA, 17×24, s. 184, zintegrowana

 KOD: 791503 

Domowa spiżarnia zdrowia
Receptury na soki, syropy, konfitury, powidła, dżemy, galaretki, wino, 
nalewki, ocet, sałatki, przeciery, sosy i inne przetwory z najlepszych 
darów natury, m.in.: z truskawek, porzeczek, jagód, poziomek, 
czereśni, wiśni, płatków i owoców róż, malin, ogórków, pomidorów, 
papryki, moreli, brzoskwini, jabłek, śliwek, aronii, winogron, kapusty, 
żurawiny, czosnku i chrzanu. Domowe przetwory pomagają w walce 
m.in. z infekcjami, grypą, bezsennością, nerwicą, nadciśnieniem, 
chorobami skóry, zatruciami. Wspomagają trawienie, pracę wątroby 
i przemianę materii, zapobiegają starzeniu się, chronią przed nowo-
tworami, poprawiają wzrok i obniżają poziom złego cholesterolu.
WYD. AA, 14×20, s. 240, twarda, kolorowe ilustracje

 KOD: 642947 

34,90
44,90 BESTSELLER

Uwolnij się  
od toksyn  
i zacznij żyć!

29,90
39,90

39,90
59,90 Oszczędzasz 20 zł

19,90
44,90 RABAT 55%

Zbigniew T. Nowak
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Zioła  
dla zdrowia dzieci
Oparte o najnowsze zdobycze medycyny kompendium wiedzy 
o naturalnych kuracjach stosowanych u dzieci w różnych 
rodzajach schorzeń, takich jak: grypa, przeziębienie, gorączka, 
stany zapalne, afty, pleśniawki, kolka niemowlęca, biegunka, 
choroba lokomocyjna, anemia, pobudliwość nerwowa, trądzik 
młodzieńczy, alergie, ADHD i moczenie nocne.  
WYD. AA, 14×20, s. 280, twarda, kolorowe ilustracje

 KOD: 642497 

Księga  
owoców leśnych
Godne polecenia kompendium medycyny naturalnej opartej 
na dziko rosnących owocach, takich jak m.in.: borówka czer-
nica, głóg, jarzębina, jeżyna, malina, poziomka, dzika róża, 
rokitnik, tarnina, żurawina, dzika śliwa oraz dzika jabłoń.
Przewodnik po świecie owoców leśnych i sposobach ich 
wykorzystania!
WYD. AA, 14×20, s. 256, twarda, kolorowe ilustracje

 KOD: 649977 

Zioła  
dla chorego serca
Autor proponuje doskonałe naturalne środki na wzmocnienie 
i poprawę pracy serca, takie jak głóg, serdecznik, winorośl, 
czosnek, cebula, awokado, melisa, miłorząb, aronia, porzeczka 
czarna, borówka czernica, tasznik pospolity, wiesiołek, galgant, 
róża dzika i pomarszczona, szanta zwyczajna, żurawina. 
Sprawdzone receptury!
WYD. AA, 14×20, s. 224, twarda, kolorowe ilustracje

 KOD: 642251 

Ziołowa  
klinika odchudzania
Jak skutecznie walczyć z nadwagą i otyłością? Autor wyjaśnia 
to opisując odchudzające właściwości takich roślin leczniczych 
jak: mniszek lekarski, pokrzywa, perz, karczoch, topinambur, 
zielona herbata, skrzyp polny, rzodkiew czarna, morwa biała, 
cynamonowiec, bazylia, cykoria, fasolka szparagowa, rzodkiew-
ka i inne.
WYD. AA, 14×20, s. 352, twarda, kolorowe ilustracje

 KOD: 640011 

19,90
39,90 RABAT 50%

19,90
39,90 RABAT 50%

19,90
39,90 RABAT 50%

19,90
39,90 RABAT 50%
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Produkty ziołowe ”Aromat Zdrowia”

Zioła poprawiające stan skóry 
(sypane) 50 g
Gdy masz nieidealną cerę, warto wzmocnić organizm odpowied-
nią kompozycją ziół. Przygotowana mieszanka ziołowa oprócz 
picia może także służyć do obmywania twarzy. 
Składniki:  
liść pokrzywy (50%), ziele bodziszka, ziele uczepu, kłącze perzu, kora dębu. 
AROMAT ZDROWIA

 KOD: 290209 

Zioła wspomagające pracę wątroby 
z pokrzywą 
(sypane) 50 g
Herbatka wykonana z ziół korzystnie wpływających na pracę 
wątroby. 
Składniki:  
liść pokrzywy (50%), ziele dziurawca, ziele karczocha, ziele krwawnika, kwiat 
nagietka.
AROMAT ZDROWIA

 KOD: 290216 

Zioła dla diabetyków 
(sypane) 50 g
Ta mieszanka ziołowa dzięki swoim szczególnym właściwo-
ściom może być pomocnym środkiem dla diabetyków.
Składniki:  
liść pokrzywy (65%), ziele rutwicy, naowocnia fasoli, kłącze perzu.
AROMAT ZDROWIA

 KOD: 290155 

Zioła odtruwające z pokrzywą 
(sypane) 50 g
Mieszankę ziołową zaleca się stosować do picia po długotrwa-
łych kuracjach lekami oraz po przebytych zatruciach pokar-
mowych. Zalecana jest do picia dla dzieci i dorosłych.
Składniki:  
liść pokrzywy (50%), kłącze pięciornika, ziele rdestu ptasiego,  
liść mięty, liść porzeczki czarnej. 
AROMAT ZDROWIA

 KOD: 290193 

4,90
7,90 RABAT 38%

4,90
7,90 RABAT 38%

4,90
7,90 RABAT 38%

4,90
11,90 RABAT 38%
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Produkty ziołowe ”Aromat Zdrowia”

Ekologiczna herbatka 
jabłkowo-miętowa
150 g
Doskonała herbatka polecana do sporządzania smacznych, 
aromatycznych naparów. Ma przyjemny owocowy zapach 
i smak, orzeźwia i relaksuje.
Składniki:
owoc jabłka 30%, owoc dzikiej róży, owoc głogu, owoc tarniny, liść mięty 
10%. 
AROMAT ZDROWIA

 KOD: 290391 

Zioła oczyszczające z brzozą 
(sypane) 50 g
Odprowadzanie wody z organizmu jest bardzo ważnym pro-
cesem, dlatego też przygotowaliśmy dla Państwa specjalną 
mieszankę ziołową, która pomoże usprawnić ten proces. 
Składniki:  
liść brzozy (50%), liść poziomki, ziele uczepu.
AROMAT ZDROWIA

 KOD: 290186 

Ekologiczne zioła na układ moczowy 
z brzozą
(sypane) 50 g
Doskonała herbatka ziołowa o działaniu korzystnie wpływają-
cym na układ moczowy. 
Składniki:  
liść brzozy 50%, ziele nawłoci, ziele wrzosu.
AROMAT ZDROWIA

 KOD: 290179 

Zioła na dolegliwości reumatyczne 
i artretyczne 
(sypane) 50 g
Według literatury zielarskiej ta mieszanka ziołowa może być 
stosowana szczególnie przez osoby cierpiące z powodu dolegli-
wości artretycznych i reumatycznych. 
Składniki:  
liść brzozy (50%), ziele wiązówki, ziele skrzypu.
AROMAT ZDROWIA

 KOD: 290162 

4,90
7,90 RABAT 38%

4,90
7,90 RABAT 38%

7,90
11,90 RABAT 33%

4,90
7,90 RABAT 38%
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Produkty ziołowe ”Aromat Zdrowia”

Ekologiczna 
kawa orkiszowa 
200 g
Orkisz to stara pierwotna 
forma pszenicy. Był upra-
wiany w starożytnym Egipcie 
i w średniowiecznej Europie. Według literatury orkisz bogaty jest 
w białko, błonnik, nienasycone kwasy tłuszczowe i biopierwiastki: 
magnez, żelazo, potas, cynk, mangan i miedź. Spożywany w po-
staci kawy reguluje pracę przewodu pokarmowego, energetyzuje 
organizm, zwiększa odporność na choroby, usuwa toksyny i zły 
cholesterol oraz ogólnie działa odmładzająco. Kawa orkiszowa 
może być spożywana w dowolnej ilości przez dzieci, dorosłych 
i starszych. Świetnie smakuje z miodem oraz z przyprawami 
takimi jak cynamon, kardamon czy imbir.
AROMAT ZDROWIA

 KOD: 290490 

Ekologiczna kawa żołędziówka 200 g
Kawa żołędziówka stanowi znakomitą propozycję dla osób, 
które nie mogą pić tradycyjnej kawy np. ze względu na 
nadciśnienie czy choroby serca. Jest źródłem węglowoda-
nów, wzmacnia i regeneruje układ pokarmowy oraz redukuje 
uczucie głodu w szczególności, gdy wypije się ją na czczo. 
Nie zawiera kofeiny.
Skład: mielone i prażone żołędzie 98,5% z dodatkiem przypraw (karda-
mon, cynamon, goździki).
AROMAT ZDROWIA

 KOD: 290414 

19,90
TYLKO19,90

TYLKO

HIT!

HIT!

Ekologiczny zestaw  

”Dwie kawy  
i bulion”
W zestawie:
Ekologiczna kawa żołędziówka 
200 g

Ekologiczny bulion warzywny  
w proszku 200 g

Ekologiczna kawa orkiszowa 200 g

 KOD KOMPLETU: 290506 

Zestaw w prezentowym pudełku z okienkiem!

Ekologiczny zestaw 

39,90
59,70 Oszczędzasz 20 zł
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Produkty ziołowe ”Aromat Zdrowia”

Ekologiczny  
bulion warzywny 
w proszku
200 g
Bulion warzywny nadaje się do przygotowania zup, gulaszów, 
sosów. Doskonale podkreśla smak i aromat potraw.  
Cechuje się niską zawartością soli, dzięki czemu jest odpo-
wiedni dla osób na diecie. 
Skład: ziemniaki suszone, mąka kukurydziana, mąka z amarantusa,  
cebula, marchew, seler, pietruszka, pomidor, por, sól morska, jarmuż,  
cukier trzcinowy, czosnek niedźwiedzi, bazylia, lubczyk, kurkuma,  
gałka muszkatołowa.
AROMAT ZDROWIA

 KOD: 290421 

Cukier różany ekologiczny 
150 g
Cukier różany to połączenie ekologicznego cukru trzcino-
wego z płatkami róży pomarszczonej (Rosa rugosa) z uprawy 
ekologicznej. Cukier różany to wyborny przysmak, który warto 
mieć w domowej kuchni. Świetnie nadaje się do deserów 
i wypieków. Ma wspaniały aromatyczny zapach!
Skład: cukier trzcinowy* 88,2 %, płatki róży* 11,8 % 
*produkt rolnictwa ekologicznego
AROMAT ZDROWIA

 KOD: 290292 

Sok ekologiczny 
z czosnku  
niedźwiedziego
250 ml
Sok z czosnku niedźwiedziego: 
jest polecany przy schorzeniach 
reumatycznych, działa antybakteryj-
nie i przeciwwirusowo, wspiera pracę 
układu sercowo-naczyniowego, wspo-
maga trawienie i zapobiega wzdęciom. 
Zalecana porcja dzienna: 15 ml (2 łyżki).
Skład: sok z liści czosnku niedźwiedziego 
(Allium ursinus) 100% (produkt rolnictwa 
ekologicznego).
AROMAT ZDROWIA

 KOD: 290308 

 
Ekologiczna  
herbatka  
Bomba witaminowa 
100 g
Doskonała herbatka polecana do 
sporządzania smacznych, aroma-

tycznych naparów, które z powodzeniem mogą zastępować inne 
codzienne napoje. Jest to kompozycja ekologicznych owoców, 
w skład której wchodzą m.in. owoce róży, czarnej porzeczki oraz 
maliny, które od dawna są znane i cenione ze względu na swoje 
właściwości. Bogactwo herbatki wzmacniają: kwiat hibiskusa 
oraz delikatne płatki róży.
Skład: owoc róży 22%, owoc tarniny, jabłka, berberysu, czarnego bzu, 
jarzębiny, czarnej porzeczki, maliny, głogu; hibiskus; płatki róży (w różnych 
proporcjach). 
AROMAT ZDROWIA

 KOD: 290445 

14,90
HIT

14,90
HIT

14,90
HIT

19,90
TYLKO

HIT!

Zestaw w prezentowym pudełku z okienkiem!
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Produkty ziołowe ”Aromat Zdrowia”

Ekologiczna herbatka różana
150 g
Doskonała, smaczna herbatka o pięknym, rubinowym kolorze. 
W składzie zawiera owoce róży będące skarbnicą witamin, deli-
katne płatki róży oraz hibiskus, który wzbogaca smak herbatki. 
Herbatka świetnie orzeźwia i pobudza organizm do działania. 
Z powodzeniem można nim zastąpić inne codzienne napoje. 
Skład: owoc róży 92%, kwiat hibiskusa 5%, płatki róży 3%.
AROMAT ZDROWIA

 KOD: 290384 

Ekologiczna  
herbatka  
Mniszek Korzeń 
100 g
Mniszek lekarski jest bardzo cenną rośliną mającą wiele właści-
wości prozdrowotnych. Z korzenia mniszka można sporządzić 
napar, który pomoże obniżyć ciśnienie, zły cholesterol, oraz 
poziom cukru we krwi. Zawiera w sobie wiele cennych mikroele-
mentów m.in. magnez, potas czy krzem. Działają one korzystnie 
na procesy trawienne.
Skład: korzeń mniszka 100%.
AROMAT ZDROWIA

 KOD: 290438 

Ekologiczna herbatka  
Bio-Energia
100 g
unikalna w smaku i dająca zastrzyk energii herbatka owoco-
wo-ziołowa. Herbatka dzięki bogatym w witaminy składnikom 
wzmacnia organizm, orzeźwia oraz pobudza do działania. 
Polecana zarówno na upalne, jak i chłodniejsze dni.
Skład: owoc róży 20%, dzięgiel liść, ostrożeń ziele, owies ziele, rokitnik 
owoc, rzepik ziele, pokrzywa liść, jeżyna liść, różeniec kłącze, płatki róży, 
kwiat nagietka.
AROMAT ZDROWIA

 KOD: 290407 

Ekologiczny  
czosnek niedźwiedzi mielony 
60 g
Produkt otrzymywany z suszonych liści czosnku niedźwiedzie-
go. Według literatury zielarskiej liście czosnku zawierają wi-
taminę C, związki siarki, olejki eteryczne, mikroelementy oraz 
inne cenne substancje. Doskonale nadaje się jako dodatek do 
zup, sosów i innych potraw.
Skład: czosnek niedźwiedzi 100%
AROMAT ZDROWIA

 KOD: 290452 

12,90
TYLKO

12,90
TYLKO

9,90
14,90 RABAT 33%

9,90
14,90 RABAT 33%
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Produkty ziołowe ”Aromat Zdrowia”

Sól himalajska z eko ziołami 
(w młynku) 90 g

 KOD: 290223 

Zestaw przypraw ekologicznych w młynkach
Pieprz kolorowy ekologiczny ziarno (w młynku) 80 g

Sól himalajska różowa (w młynku) 180 g

Sól himalajska z eko ziołami (w młynku) 90 g

Pieprz kolorowy ekologiczny, ziarno 
(w młynku) 80 g

 KOD: 290230 

Sól himalajska różowa
(w młynku) 180 g
 KOD: 290247 

Zestaw w prezentowym 
pudełku z okienkiem

Solidne ceramiczne młynki 
wielokrotnego użytku 
z regulacją grubości 

mielenia!

54,90
TYLKO

19,90
TYLKO

17,90
TYLKO

24,90
TYLKO

HIT!

Przyprawy z zestawu można także nabyć osobno:

 KOD ZESTAWU: 039893 

Sól himalajska różowa 
uzupełnienie 360 g
 KOD: 290315 

Pieprz kolorowy ekologiczny ziarno 
uzupełnienie 80 g
 KOD: 290339 

Sól himalajska z eko ziołami 
uzupełnienie 180 g
 KOD: 290322 

11,90
TYLKO

9,90
TYLKO

19,90
TYLKO
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Bursztyn bałtycki w butelce (bez alkoholu)
Bursztyn: 25 g, objętość butelki: 250 ml

W sprzedaży butelka z bursztynem bez spirytusu.
Nalewka z bursztynu od wieków uważana jest za naturalny produkt o właściwościach 
prozdrowotnych. Wśród dolegliwości, na które warto stosować nalewkę, wskazuje się: 
przeziębienie, zapalenie gardła i górnych dróg oddechowych, płuc czy oskrzeli (zaleca 
się smarowanie klatki piersiowej i pleców), wrzody żołądka, schorzenia tarczycy, ast-
ma, bóle głowy (nacieranie czoła i skroni), bezsenność, gorączka, biegunka, problemy 
z sercem. Zaleca się także stosowanie nalewki, by łagodzić bóle reumatyczne, mięśni 
i stawów (wcieranie w bolące miejsca), a w okresie jesienno-zimowym spożywanie 
codzienne, żeby wzmocnić odporność.
 KOD: 038315 

Mazidło Klasztorne 
Dermaticus
Na skórę w okolicy stawów 
i kręgosłupa

Kosmetyk, 150 ml
Rozgrzewa, uśmierza i relaksuje przygoto-
wując mięśnie do wysiłku. Zawiera nagietek 
i rumianek, które pielęgnują skórę, działając 
przeciwzapalnie oraz nadając jej elastyczność 
i sprężystość.
Zastosowanie: Mazidła nie stosować u dzieci 
poniżej 12 roku życia. Smarować skórę 
w okolicach problematycznych: nóg, stawów, 
barków, pleców, ramion 1-3 razy dzien-
nie. Wmasować mazidło do całkowitego 
wchłonięcia w skórę. Nie nanosić na żylaki 
i unikać kontaktu z oczami.
 KOD: 004986 

Mazidło Klasztorne 
Cuticulus
Na spękaną i spierzchniętą 
skórę

Kosmetyk, 150 ml
Kombinacja ziół nagietka, lawendy, ru-
mianku, rozmarynu i żywokostu lekarskie-
go przywraca skórze blask i sprężystość. 
Zastosowanie: Stosować 1-3 razy dziennie 
na suche i spierzchnięte partie skóry 
takie jak dłonie, ramiona, barki, plecy, 
nogi. Idealna na mróz. Stosując na żylaki, 
jedynie lekko przecierać. unikać kontaktu 
z oczami.
 KOD: 005006 

Mazidło Klasztorne 
Musculus
Na skórę w okolicach 
mięśni

Kosmetyk, 150 ml
Mazidło chłodzące – wysokiej jakości 
mieszanka 27 ekstraktów ziołowych, 
opracowana na podstawie oryginal-
nych klasztornych receptur, specjalnie 
dobranych i wyselekcjonowanych, 
wspomagających regenerację i rewi-
talizację spracowanych i obolałych 
miejsc. Przynosi ulgę przy problemach 
z mięśniami, obrzękami i ścięgnami. 
Zastosowanie: Smarować skórę 1-3 
razy dziennie w okolicach proble-
matycznych. Wmasować mazidło do 
całkowitego wchłonięcia w skórę. 
Delikatnie nanieść na żylaki. unikać 
kontaktu z oczami. Mazidła nie sto-
sować u dzieci poniżej 12 roku życia.
 KOD: 005013 

39,90

19,90

Zdrowie

39,90

39,90

HIT!



23e-mail: katalog@aromatslowa.pl    .    Fb / AromatSlowa    .    www.AromatSlowa.pl

Zdrowie

Gotowa do spożycia, w praktycznych buteleczkach 
mieszanka ziołowa posiadająca właściwości wspo-
magające odchudzanie. Ma właściwości żółciopędne, 
przyśpieszające spalanie tłuszczu. Oczyszcza orga-
nizm z ubocznych produktów przemiany materii i tok-
syn. Mała, wygodna, poręczna, plastikowa buteleczka 
na dwa dni stosowania. Do kieszeni lub torebki. 
100 ml = 2 dni po 50 ml dziennie. 
Kuracja to 15x100 ml = 30 dni.
Skład: woda, nasiona lnu, korzeń z zielem mniszka lekarskiego, owocnia fasoli, 
korzeń lubczyka, ziele skrzypu polnego, ziele krwawnika, kwiat hibiscusa, czarna 
porzeczka (1,5%), substancja konserwująca.

Bezogniowe bańki lekarskie
Komplet zawierający 12 sztuk baniek szklanych bezognio-
wych o średnicy 40 mm wraz z pompką i instrukcją. Kuracja 
bańkami bywa bardzo skuteczna. Zastosowana odpowied-
nio wcześnie jest w stanie zastąpić inne metody leczenia. 
W schorzeniach wirusowych, które często nie są podatne na 
antybiotyki, daje nadspodziewanie dobre rezultaty. Również 
w przypadku przeziębienia, bańki umożliwiają wyjście z in-
fekcji bez użycia lekarstw. Stosowanie baniek na korzonki 
zdecydowanie skraca proces powrotu do zdrowia.  
MED PLuS, 12 baniek

 KOD: 490022 

Sztuka stawiania baniek
Stawianie baniek jest metodą leczenia 
znaną od tysięcy lat, sprawdzoną i stosowa-
ną w medycynie ludowej od wielu pokoleń. 
Żyjemy w czasach, w których alarmująco 
rośnie liczba drobnoustrojów opornych 
nawet na najsilniejsze antybiotyki. Skutecz-
nym sposobem na infekcje jest stawianie 
baniek, które jest metodą prostą w użyciu, 
pewną w stosowaniu i nie wymagającą 
zażywania leków.
BERNARDINuM, 16×12, s. 256, twarda

 KOD: 274074 

129,00
29,90

34,90

2. Dwumiesięczna kuracja
30 butelek po 100 ml
 KOD: CZ7200 

3. Trzymiesięczna  
kuracja
45 butelek po 100 ml
 KOD: CZ7300 

2. Dwumiesięczna kuracja

3. Trzymiesięczna 

ml

3. Trzymiesięczna 

1. Miesięczna kuracja
15 butelek po 100 ml
 KOD: CZ7009 

”Pij i chudnij”

99,90 179,90

249,90

HIT!
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Torba płócienna AROMAT SŁOWA
Solidna torba polskiej produkcji, wykonana z bawełny o wyso-
kiej gramaturze. Przydatna na drobne zakupy, na spacery, na 
plażę itp.
AROMAT SŁOWA, wymiary: ok. 37×41 cm

 KOD: 155326 

Zestaw kosmetyków  

”Szlachetny polski miód”
Miodowy balsam do ciała (150 ml): Zapewnia natychmiastowe i długotrwałe 
nawilżenie suchej i zmęczonej skóry. Przyjemny miodowy zapach doda energii 
każdego dnia.
Miodowy nektar do kąpieli (400 ml): Idealny kosmetyk kąpielowy dla suchej 
i zmęczonej skóry. Sprzyja odprężeniu, działa odżywczo, energetyzująco i nawilżająco 
na ciało. Składniki aktywne: miód lipowy, naturalna betaina.
Miodowy żel do mycia ciała (300 ml): Zawarte w żelu naturalne składniki my-
jące wzbogacone miodem lipowym uwalniają skórę od zanieczyszczeń nie naruszając 
jej naturalnej bariery ochronnej. Składniki aktywne: miód lipowy, naturalna betaina, 
olej z karotki, wyciąg z palmy kokosowej i kukurydzy.
Miodowy krem do rąk (75 ml): Zmiękcza i wygładza skórę odżywiając ją i łago-
dząc podrażenia. Składniki aktywne: miód lipowy, olej arachidowy, wosk pszczeli, olej 
ze słodkich migdałów, alantoina, ekstrakt z drzewa Tara.

 KOD KOMPLETU: 039862 

Kosmetyki na bazie wosku pszczelego
Krem do rąk (75 ml): Łagodzi podrażnienia, zabezpiecza dłonie przed wysu-
szanem i pękaniem. Produkt zalecany szczególnie przy intensywnych pracach 
domowych. Składnik aktywny: wosk pszczeli.
Krem do stóp (75 ml): Zmiękcza, wygładza, zapobiega pękaniu skóry stóp. 
Działa odświeżająco i dezodoruje. Składniki aktywne: wosk pszczeli, kwas undecy-
lenowy, mentol.
Krem półtłusty (50 ml): Odżywia, rewitalizuje, działa przeciwzmarszczkowo, 
wygładza, natłuszcza, uelastycznia skórę. Składniki aktywne: olej z nasion krokosza 
barwierskiego, witamina E, witamina A, witamina F, wosk pszczeli, olej winogronowy.
Krem pod oczy (30 ml): Kojąco-łagodzący krem wygładzający drobne zmarszcz-
ki. Odżywia i wzmacnia delikatną skórę wokół oczu. Składniki aktywne: aktywne 
ekstrakty ziołowe, ekstrakt z korzenia lukrecji, olej winogronowy, wyciąg z drzewa 
Tara, wosk pszczeli.
Tonik pielęgnacyjny (200 ml): Oczyszcza, nawilża, reguluje pH skóry. Składniki 
aktywne: ekstrakt z grejpfruta, ekstrakt z korzenia lukrecji, kompleks substancji 
nawilżających, panthenol, gliceryna. 

 KOD KOMPLETU: 039879 

Zestaw kosmetyków ”Egipt”
Krem Egiptu (50 ml): Intensywnie i długotrwale nawilża i odżywia. Polecany do 
skóry ze skłonnościami do zmarszczek. Składniki aktywne: wosk pszczeli, miód 
lipowy, wyciąg z kwiatu lotosu, mleczko migdałowe, wyciąg z drzewa Tara, mleczko 
z pszenicy, woda różana, masło shea, olej winogronowy, olej annato.
Balsam Egiptu z kwiatem lotosu (200 ml): Uelastycznia skórę, nawilża, 
wygładza i nadaje zdrowy wygląd. Składniki aktywne: wyciąg z drzewa Tara, wosk 
pszczeli, kolagen, elastyna, masło shea, wyciąg z kwiatu lotosu, mleko, woda 
różana, mleczko migdałowe, olej annato, miód lipowy.
Sekret Egiptu – Kremowa kąpiel Kleopatry (500 ml): Dwufazowa struktura 
kąpieli łączy delikatność mleczka ze świeżością oczyszczającej kąpieli. Aktywne 
substancje aktywują metabolizm skóry, zapewniając jej elastyczność i jedwabistą 
gładkość. Składniki aktywne: olej annato, ekstrakt z kwiatu lotosu, miód lipowy.

KORANA

 KOD KOMPLETU: 039886 

Zestaw kosmetyków Egipt”

99,00
TYLKO

99,00
TYLKO

99,00
TYLKO

9,90
TYLKO

Zestaw w prezentowym pudełku z okienkiem

Zestaw w prezentowym pudełku z okienkiem

Zestaw w prezentowym pudełku z okienkiem

Kosmetyki – zestawy prezentowe

HIT!
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Zestaw w prezentowym  
pudełku z okienkiem

Zestaw w prezentowym  
pudełku z okienkiem

Zestaw kosmetyków ”Propolis”
Propolis. Krem do rąk (75 ml)
Lekki, delikatny krem przeznaczony do codziennej pielęgnacji i ochrony skóry rąk. 
Składniki aktywne: wosk pszczeli, 20% ekstrakt z propolisu, ekstrakt z korzenia 
lukrecji, keratyna, miód lipowy, alantoina.

Balsam antybakteryjny do ciała (150 ml)
Innowacyjna receptura balsamu łączy w sobie właściwości antybakteryjne 
i regeneracyjne. Balsam o bogatej konsystencji daje uczucie aksamitnej 
delikatności na skórze. Formuła antybakteryjna.

Krem. Formuła antybakteryjna (50 ml)
Polecany do pielęgnacji skóry łojotokowej. Przeciwdziała powstawaniu 
stanów zapalnych. Składniki aktywne: 20% ekstrakt z propolisu, oleje: 
winogronowy i ze słodkich migdałów, ekstrakt z korzenia lukrecji, wosk 
pszczeli, pantenol, olej z nasion krokosza barwierskiego, witaminy A, 
E, F.

Żel do mycia ciała (300 ml)
Działa antybakteryjnie, redukuje wydzielanie sebum i dezynfekuje ciało, 
dając uczucie świeżości. Składniki aktywne: 20% ekstrakt z propolisu, 
ekstrakt z korzenia lukrecji, orzech makadamia, wyciąg z palmy kokoso-
wej i kukurydzy, panthenol.
KORANA

 KOD: 053561 

Kosmetyki –zestawy prezentowe

99,00
TYLKO

Zestaw kosmetyków  

”Grecka oliwka”
Piękne dłonie i paznokcie (100 ml)
Odbudowuje uszkodzony naskórek, wzmacnia paznokcie i tworzy na dłoniach 
lekki film ochronny. Składniki aktywne: olej z oliwek, olej winogronowy, Super 
Sterol (Liquid), keratyna, wosk pszczeli, panthenol, witamina F.

Krem rozświetlający (50 ml)
Lekki krem o działaniu rozświetlającym i przeciwstarzeniowym, stworzo-
ny z myślą o skórze dojrzałej. Składniki aktywne: olej z oliwek, ekstrakt 
z fig, wyciąg z drzewa Tara, olej ze słodkich migdałów, masło shea.

Żel do mycia ciała (300 ml)
Znakomicie oczyszcza, nawilża i regeneruje skórę. Polecany szczególnie 
dla bardzo suchej skóry. Składnik aktywny: ekstrakt z fig.

Balsam dla ciała i zmysłów (150 ml)
Zawarte w balsamie witaminy i minerały, w tym nienasycone kwasy 
tłuszczowe, przywracają skórze doskonałą kondycję. Składniki aktywne: 
olej z oliwek, skwalan, wyciąg z drzewa Tara, olej ze słodkich migdałów, 
panthenol, wosk pszczeli.
KORANA

 KOD: 053554 

99,00
TYLKO
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Herbarium św. Franciszka

Herbatka ziołowa 

”Lekka jak piórko” 
120 g (40 saszetek po 3 g)
Składniki tej unikalnej herbatki wspomagają detoksykację organizmu, 
korzystnie wpływają na funkcjonowanie układu pokarmowego (w tym 
żołądka i wątroby) i pasażu jelitowego oraz na metabolizm węglowodanów, 
tłuszczów i białek, obniżają poziom cukru we krwi, chronią organizm 
przed działaniem wolnych rodników, a także wspierają walkę z nadwagą. 
Skład: liść brzozy brodawkowatej, korzeń mniszka lekarskiego, kłącze perzu 
właściwego, łupina babki płesznik, liść borówki czernicy, korzeń prawośla-
zu lekarskiego, Yerba Mate, liść zielonej herbaty, korzeń cykorii podróżnik, 
plecha morszczynu pęcherzykowatego, guarana, korzeń łopianu lekarskiego, 
ziele rutwicy lekarskiej, korzeń rzewienia lekarskiego, liść senesu.
HERBARIuM ŚW. FRANCISZKA

 KOD: 471184 

Herbatka ziołowa 
Na ciśnienie 
120 g (40 saszetek po 3 g) 
Kolendra, skrzyp, jemioła oraz głóg wpływają pozytywnie na układ 
sercowo-naczyniowy. Skrzyp pomaga zachować właściwą ela-
styczność naczyń krwionośnych, działa ożywiająco na organizm. 
Dodatkowo zawarta w herbatce jemioła posiada właściwości 
antyoksydacyjne, wpływa na metabolizm tłuszczu, a ruta wspiera 
prawidłowe krążenie krwi.
Skład: ziele jemioły, kwiatostan głogu, owoc kolendry, ziele ruty, liść rozma-
rynu, ziele macierzanki, owoc aronii, ziele skrzypu, morszczyn.
HERBARIuM ŚW. FRANCISZKA

 KOD: 470248 

Herbatka ziołowa  
Na stawy 
100 g (20 saszetek po 5 g)

Brzoza, wierzba oraz wiązówka korzystnie wpływają na prawi-
dłowe funkcjonowanie stawów, pomagają zachować ich ela-
styczność. Lipa posiada właściwości antyoksydacyjne – chroni 
komórki organizmu przed działaniem wolnych rodników.
Skład: liść brzozy, kora wierzby, kwiat lipy, kwiat wiązówki, liść melisy.
HERBARIuM ŚW. FRANCISZKA 

 KOD: 470040 

Herbatka ziołowa 
Cukier w normie
100 g (20 saszetek po 5 g)

Liść morwy białej korzystnie wpływa na metabolizm węglo-
wodanów w organizmie. Ziele pokrzywy, znamiona kukurydzy 
i owocnia fasoli tradycyjnie były stosowane przy zaburzeniach 
gospodarki cukrowej. Kora cynamonowca może pomóc utrzymać  
prawidłowy poziom cukru we krwi i prawidłową wagę.
Skład: liść morwy białej, owocnia fasoli zwyczajnej, ziele  
pokrzywy zwyczajnej, znamię kukurydzy zwyczajnej,  
kora cynamonowca cejlońskiego.
HERBARIuM ŚW. FRANCISZKA

 KOD: 470026 
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Herbarium św. Franciszka

 

Herbatka ziołowa  
Na trzustkę 
120 g (40 saszetek po 3 g)
Mniszek lekarski pomocny jest w stanach zapalnych trzustki, 
wykazuje działanie przeciwzapalne, wpływa korzystnie na 
zdrowie układu pokarmowego, pobudza wydzielanie żółci. 
Lubczyk ogrodowy, krwawnik pospolity i mięta pieprzowa 
wpływają pozytywnie na układ trawienny. Rumianek pospolity 
działa korzystnie na zdrowie układu pokarmowego, a nagie-
tek pomocny jest w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby.
Skład: koszyczek rumianku pospolitego, korzeń lubczyka ogrodowego, 
ziele krwawnika pospolitego, owocnia fasoli zwyczajnej, liść mięty pie-
przowej, korzeń mniszka lekarskiego, kwiat nagietka lekarskiego.
HERBARIuM ŚW. FRANCISZKA

 KOD: 470989 

 

Herbatka ziołowa  
Na prostatę 
100 g (20 saszetek po 5 g) 

Pokrzywa i wierzbownica wpływają korzystnie na prawidło-
we funkcjonowanie prostaty, a nawłoć, brzoza oraz skrzyp 
wspomagają układ moczowy. Nawłoć dodatkowo posiada 
właściwości antyoksydacyjne, dzięki czemu  
przeciwdziała wolnym rodnikom.
Skład: korzeń pokrzywy, znamię kukurydzy, ziele nawłoci, 
liść brzozy, ziele skrzypu, ziele wierzbownicy, 
kwiat rumianku.
HERBARIuM ŚW. FRANCISZKA

 KOD: 470064 

Herbatka ziołowa  
Migre-Fix 
120 g (40 saszetek po 3 g)

Herbatka zawiera składniki polecane dla utrzymania prawi-
dłowego krążenia mózgowo-naczyniowego, peryferyjnego, 
dobrej kondycji neurologicznej głowy, sprawności funkcji 
poznawczych i procesu pamięciowego, zrównoważonej kondycji 
emocjonalnej, dobrego widzenia i słyszenia oraz łatwiejszego 
zasypiania.
Skład: liść złocienia maruny, owoc głogu dwuszyjkowego, koszyczek 
rumianku, pąki i kora wierzby , korzeń mniszka z zielem, liść miłorzębu 
dwuklapowego, liść melisy lekarskiej, liść mięty pieprzowej, ziele rozmarynu 
lekarskiego, kłącze imbiru, korzeń gorzknika kanadyjskiego.
HERBARIuM ŚW. FRANCISZKA 

 KOD: 471450 

Herbatka ziołowa  
Na cholesterol 
120 g (40 saszetek po 3 g)
Kozieradka i karczoch pomagają utrzymać właściwy poziom 
lipidów we krwi, a dodatkowo karczoch wpływa korzystnie 
na pracę wątroby. Kozieradka wspiera metabolizm tłuszczów 
i cukrów. Z kolei jasnota wspomaga trawienie.
Skład: ziele karczocha, kłącze perzu, ziele mięty, owoc dzikiej róży, ziele 
jasnoty, ziele uczepu, ziele przelotu, ziele pięciornika kurzego, nasiona 
kozieradki.
HERBARIuM ŚW. FRANCISZKA 

 KOD: 470095 
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Hakorośl żel  
z MSM i olejkiem 
golteriowym 
250 ml
Wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwreumatyczne, 
rozluźniające, przeciwobrzękowe oraz przeciwbólowe. Polecany 
jest przy bólach stawów, mięśni, bólach kręgosłupa, bólach 
spowodowanych dną moczanową, przy przeciążeniach mięśni, 
zapaleniach stawów, zmian zwyrodnieniowych stawów i bólach 
reumatycznych.
Składniki aktywne: wyciąg z czarciego pazura (hakorośli), olejek golteriowy, 
MSM, kompleks składający się z wyciągów z ostropestu, kasztanowca, zielo-
nej herbaty i kiełków pszenicy. Bez pochodnych ropy naftowej, parabenów, 
substancji barwiących.
HERBARIuM ŚW. FRANCISZKA

 KOD: 470552 

Maść Mumio
50 g

Maść polecana do stosowania dla łagodzenia atopowej skóry, 
trądziku, keloidów, dolegliwości krzyżowych, gośćcowych, 
korzonków nerwowych, naciągnięć, stłuczeń. Składniki maści 
działają nawilżająco i odżywczo, niwelują uczucie napięcia 
i świądu. Jest zalecana po przebytych urazach, wspiera zdro-
wie osób starszych, przemęczonych i osłabionych. 
Składniki aktywne: mumio, masło shea, olej winogronowy, olej słoneczni-
kowy, propolis, witamina E, substancje pomocnicze.
HERBARIuM ŚW. FRANCISZKA

 KOD: 470477 

Zestaw ziołowy wg Rudolfa Breussa
4 produkty (4 opakowania po 150 g)
 KOD: 162010 

W kuracji Breussa zaleca się codzienne stosowanie każdego z oferowanych 
produktów – według harmonogramu dawkowania podanego w ulotce załączonej 
do zakupionego zestawu (dostępnej również na stronie internetowej  
www.aromatslowa.pl). 

Kuracja Breussa
Zdaniem Breussa rak jest niezależną naroślą odżywiającą się 
wyłącznie stałym pokarmem. Aby zwalczyć raka, należy go więc 
zagłodzić. Dlatego w czasie opracowanej przez niego 42-dniowej 
kuracji należy spożywać jedynie soki warzywne i herbaty zioło-
we, zawierające niezbędne dla organizmu minerały i witaminy. 
Proste metody leczenia raka i innych chorób przewlekłych 
Rudolfa Breussa nie dają gwarancji wyzdrowienia, ale do tej pory 
pomogły ponad 45 000 chorym, także tym, którym nie dawano 
już szans na przeżycie! 
HERBARIuM ŚW. FRANCISZKA, 14×20, s. 154, miękka

 KOD: 604197 

Totalna kuracja 
przeciwrakowa! 

24,90
HIT

24,90
HIT

29,90

55,00
74,60
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Herbarium św. Franciszka

 

Herbatka  
relaksująca 
i odprężająca 
100 g (20 saszetek po 5 g)
Zawarte w herbatce zioła wykazują działanie relaksujące 
i odprężające. usuwają stany stresowe. Przynoszą wewnętrzne 
uspokojenie i ukojenie, a wieczorem ułatwiają zasypianie.
Skład: ziele męczennicy, liść melisy lekarskiej, liść mięty pieprzowej, 
kłącze kozłka lekarskiego, kwiatostan głogu, kwiatostan rumianku, kłącze 
imbiru lekarskiego, kora cynamonowca cejlońskiego.
HERBARIuM ŚW. FRANCISZKA

 KOD: 470231 

Herbatka ziołowa  
Na serce 
100 g (20 saszetek po 5 g) 
Głóg, kozłek lekarski, serdecznik wpływają na prawidłową 
pracę serca i pomagają we właściwym funkcjonowaniu 
naczyń krwionośnych. Głóg i melisa wspierają prawidłowe 
krążenie krwi. Melisa i rdest ptasi mają właściwości antyok-
sydacyjne – chronią komórki organizmu przed działaniem 
wolnych rodników.
Skład: kwiatostan głogu, ziele nawłoci, liść melisy, korzeń kozłka lekar-
skiego, ziele serdecznika, ziele rdestu ptasiego, szyszki chmielu.
HERBARIuM ŚW. FRANCISZKA

 KOD: 470088 

 
 

Herbatka ziołowa 
Dla kobiet 
120 g (40 saszetek po 3 g)

Koniczyna czerwona i niepokalanek pospolity pomaga łagodzić 
objawy menopauzy. Owies wspiera prawidłowe funkcjonowanie 
układu moczowo-płciowego i równowagę hormonalną u kobiet. 
Jasnota biała wpływa na komfort podczas miesiączki. Dziurawiec 
przyczynia się do utrzymania dobrego nastroju, a także łagodzi 
objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego. Malina właściwa 
pomaga łagodzić objawy menopauzy i podczas miesiączki.
Skład: liść pokrzywy zwyczajnej, ziele przywrotnika, ziele owsa, kwiat na-
gietka lekarskiego, kwiat jasnoty białej, ziele krwawnika, owoc niepokalan-
ka pospolitego, liść maliny, ziele i kwiat koniczyny czerwonej, liście i pąki 
brzozy brodawkowatej, ziele dziurawca, korzeń imbiru, pu-erh.
HERBARIuM ŚW. FRANCISZKA 

 KOD: 470873 

 
 
 
 

 
Herbatka ziołowa  
Czystek z dziką 
różą i miętą 
120 g (40 saszetek po 3 g)

Czystek i dzika róża posiadają właściwości antyoksydacyjne, 
tzn. chronią komórki organizmu przed działaniem wolnych rod-
ników. Dodatkowo dzika róża korzystnie wpływa na układ odpor-
nościowy. Mięta pieprzowa pomaga w utrzymaniu prawidłowego 
funkcjonowania układu trawiennego i immunologicznego.
Skład: liście czystka szarego, owoc dzikiej róży, liść mięty pieprzowej, kwiat 
hibiskusa, liść pokrzywy zwyczajnej.
HERBARIuM ŚW. FRANCISZKA

 KOD: 470620 
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Venoczar® żel
Kosmetyk, 75 g

Skład: ekstrakt z oczaru wirginijskiego, ekstrakt z aloesu, 
ekstrakt z nagietka, ekstrakt z arniki, ekstrakt z szałwii, 

ekstrakt z lawendy.

Venoczar® żel poprawia krążenie i szybko 
likwiduje dyskomfort zmęczonych nóg. 

Zmniejsza obrzęki i siniaki, łagodzi 
stłuczenia. Posiada właściwości kojące, 

regenerujące i ściągające.
 KOD: 815066 

Nektar  
św. Eugeniusza, 
Kwiat mniszka 
lekarskiego  
– ekologiczny 

ok. 300 ml
Reguluje układ trawienny, wspomaga krążenie krwi, pomaga 
w schorzeniach dróg żółciowych, wątroby. Może być dodatkiem 
do ciast, jogurtów, wody. Nazwa pochodzi od założyciela Misjo-
narzy Oblatów, św. Eugeniusza de Mazenoda.
Skład: kwiat mniszka lekarskiego, sok z cytryny, cukier.

SANKTuARIuM W KODNIu

 KOD: 000858 

Witaminy 
Eremity, 
Syrop z owocu bzu 
czarnego  
– ekologiczny

ok. 300 ml
Działa przeciwgorączkowo, wspomaga leczenie dróg oddecho-
wych, wzmacnia naczynia krwionośne, zmniejsza kruchość 
naczyń włosowatych, działa odtruwająco. Może być dodatkiem 
do ciast, jogurtów i napojów.
Skład: owoce bzu czarnego, sok z cytryny, cukier.

SANKTuARIuM W KODNIu

 KOD: 000322 

17,90 17,90

Klasztorne specjały

Venoczar® tabletki
Suplement diety, 60 tabletek

Skład: substancje wypełniające; ekstrakty: z pestek wino-
gron, kłącza ruszczyka kolczastego, liści nostrzyka żółtego, 

nasion kasztanowca, kłącza perzu, liści miłorzębu dwuklapo-
wego, krwawnika pospolitego; substancje przeciwzbrylające 

i glazurujące; ekstrakt z kory oczaru wirginijskiego.

Preparat przyczynia się do zmniejsze-
nia obrzęku przynosząc ulgę i zmniej-
szenie uczucia ciężkości nóg, chroni 

komórki przed uszkodzeniem oksyda-
cyjnym.

 KOD: 620689 

Nervina Antistres Forte 
Suplement diety, 60 tabletek

Skład: szyszki chmielu, melisa, lawenda, głóg, męczennica, 
różeniec górski, wąkrota azjatycka, magnez, witamina B6, 

niacyna.

Preparat szczególnie polecany osobom 
narażonym na stres, przepracowanym, 

wymagającym stabilnej sprawności 
intelektualnej. Idealnie zbilansowana 

dawka ziół umożliwia odzyskanie równo-
wagi i spokoju w natłoku codziennych 

obowiązków.
 KOD: 620726 
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Oferta oo. Bonifratrów

Balsam  
Jerozolimski® 
Spray 

Suplement diety, 30 ml
Balsam Jerozolimski® wykazuje działanie nawilżające oraz 
osłaniające zmniejszając dyskomfort wynikający z przesuszenia 
śluzówek w konsekwencji chrypki i podrażnienia gardła. Regularne 
stosowanie sprayu zalecane jest w celu prawidłowego utrzyma-
nia stanu błon śluzowych gardła oraz osobom, które na co dzień 
pracują głosem (witamina B2, B3)  
Składniki aktywne: Balsam Jerozolimski – ekstrakt złożony 
z: kwiatu bzu czarnego, kwiatu lipy, kwiatu dziewanny, kwiatu 
rumianku, plechy porostu islandzkiego, ziela tymianku oraz ziela 
melisy; ekstrakt z propolisu, niacyna, ryboflawina, olejek eukalip-
tusowy.

 KOD: 620863 

Balsam Jerozolimski®
Na gardło 

Suplement diety, 16 pastylek do ssania
Poprawia funkcjonowanie gardła, górnych dróg oddechowych 
i strun głosowych. Łagodzi podrażnione gardło. Wspiera 
prawidłową pracę układu odpornościowego, działa immuno-
stymulująco.
SkładNiki aktywNe: Balsam Jerozolimski - ekstrakt złożony 
z: kwiatu bzu czarnego, kwiatu lipy, kwiatu dziewanny, kwiatu 
rumianku, plechy porostu islandzkiego, ziela tymianku oraz 
ziela melisy; miód pszczeli; olejek miętowy; olejek eukaliptu-
sowy; mentol.
Stosować powyżej 6 roku życia.
 KOD: 620627 

Balsam Jerozolimski® 
Dla dzieci 

Suplement diety, syrop, 200 ml
Łagodzi dolegliwości występujące w schorzeniach dróg 
oddechowych. Podnosi odporność, stymulując układ immuno-
logiczny.
Składniki aktywne: Balsam Jerozolimski – ekstrakt złożony 
z: kwiatu bzu czarnego, kwiatu lipy, kwiatu dziewanny, kwiatu 
rumianku, plechy porostu islandzkiego, ziela tymianku oraz 
ziela melisy; sok z owoców bzu czarnego; ekstrakt z korzenia 
prawoślazu. 
Stosować powyżej 3 roku życia.
 KOD: 620610 

Balsam Jerozolimski® 
Forte 

Suplement diety, syrop, 200 ml
Łagodzi dolegliwości występujące w schorzeniach dróg odde-
chowych. Podnosi odporność, stymulując układ immunologiczny.
Składniki aktywne: Balsam Jerozolimski - ekstrakt złożony 
z:  kwiatu bzu czarnego, kwiatu lipy, kwiatu dziewanny, kwiatu 
rumianku, plechy porostu islandzkiego, ziela tymianku oraz 
ziela melisy; ekstrakt z balsamowca mirry; kwas L-askorbinowy; 
ekstrakt z pąków sosny zwyczajnej; ekstrakt suchy z pelargonii; 
ekstrakt z podbiału.
Stosować powyżej 3 roku życia.
 KOD: 620672 
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Oferta oo. Bonifratrów

Aloes z miąższem, 
sok
Suplement diety, 500 ml
Składniki: 100% sok z aloesu (Aloe vera) z kawałkami 
miąższu, kwas cytrynowy (regulator kwasowości).

Naturalny sok z aloesu z miąższem. 
Preparat wspomaga utrzymanie 
odporności organizmu i pomaga w re-
generacji w czasie choroby i rekonwa-
lescencji. Wspomaga funkcjonowanie 
układu pokarmowego i regulowanie 
pH żołądka. Przyspiesza przemianę 
materii, a zatem wspiera odchudzanie. 
 KOD: 620474 

Głóg, sok
Suplement diety, 500 ml
Skład: sok z owoców głogu, kwas L-askorbinowy – źródło 
witaminy C.

Owoce głogu przyczyniają się do 
wzmocnienia organizmu i usprawnienia 
pracy układu sercowo-naczyniowego. To 
bogate źródło substancji wspierających 
prawidłowe funkcjonowanie układu 
krążenia i układu odpornościowego.
 KOD: 620702 

Aronia, sok
Suplement diety, 500 ml
Skład: sok z owoców aronii, kwas L-askorbinowy – źródło 
witaminy C.

Owoce aronii to bogate źródło substancji 
wspierających prawidłowe funkcjono-
wanie układu krążenia i układu odpor-
nościowego. Kompozycja soku z owoców 
aronii i witaminy C. Stanowi doskonały 
dodatek do codziennej diety.
 KOD: 620115 

Żurawina, sok
Suplement diety, 500 ml
Składniki: sok z owoców żurawiny, kwas L-askorbinowy – 
źródło witaminy C.

Wspomaga funkcję układu moczowego. 
Zawiera dużo witamin, minerałów i fla-
wonoidów. Owoce żurawiny mają właści-
wości antybakteryjne i przeciwgrzybicze. 
Należy je spożywać przy infekcjach, 
szczególnie dróg moczowych.
 KOD: 620122 

Pokrzywa, sok
Suplement diety, 500 ml
Składniki aktywne: Sok z liści pokrzywy zwyczajnej, woda, 
kwas L-askrobinowy – źródło witaminy C, regulator kwasowo-
ści: kwas cytrynowy

Naturalny sok wspomaga usuwanie 
z organizmu szkodliwych produktów 
przemiany materii, jest tradycyjnie sto-
sowany do pielęgnacji skóry, szczególnie 
przetłuszczającej się, oraz pomocniczo 
w dolegliwościach skóry głowy. Wspo-
maga kondycję paznokci, wzmacnia 
włosy oraz ogranicza ich wypadanie 
 KOD: 620719 

Czystek, sok
Suplement diety, 500 ml
Składniki: 100% sok z ziela czystka (Cistus incanus L.), kwas 
L-askorbinowy (źródło witaminy C),  kwas cytrynowy (regulator 
kwasowości).

Bonifraterski naturalny sok z czystka 
wspomaga utrzymanie naturalnej odpor-
ności organizmu szczególnie w okresie 
przesileń pogodowych.  Produkt pastery-
zowany. Bez konserwantów, barwników, 
cukru i substancji słodzących.
 KOD: 620641 
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Oferta oo. Bonifratrów

Eliksir przeciw wypadaniu włosów  
do włosów osłabionych i wypadających

Kosmetyk, 100 ml
ultralekki, skuteczny w walce z wypadaniem włosów. Doskonała 
formuła, która poprawia zakotwiczenie włosów w skórze głowy. 
Sprawi, że włosy nabiorą sprężystości, będą gęste i wzmocnione 
u nasady. Regularne stosowanie Eliksiru oraz szamponu z tej 
samej linii zmniejsza ryzyko wypadania włosów.
Składniki aktywne: olejek z owoców drzewa Moringa, arginina, biotyna, inulina, ekstrakt 
z korzenia łopianu, ekstrakt ze skrzypu, proteiny soi, niacynamid, ekstrakt z korzenia 
Żeń-szenia.

 KOD: 620764 

 
Maska  
odbudowująca
do włosów 
zniszczonych

Kosmetyk, 150 ml
Maska precyzyjnie wnika w otwarte łuski 
włosa wspierając jego odbudowę. Przy-
wraca włosom odpowiednie nawilżenie 
oraz jedwabistą gładkość. Regularne 
stosowanie Maski odbudowującej oraz 
szamponu z tej samej linii, wzmacnia  
i wspomaga regenerację struktury 
włosa.
Składniki aktywne: ekstrakt z owoców drzewa Egip-
skiego, olej sezamowy, olej kokosowy, aminokwasy 
z pszenicy i soi (keratyna roślinna), L-arginina.

 KOD: 620771 

Szampon  
normalizujący
do włosów ze 
skłonnością do 
łupieżu

Kosmetyk, 200 ml
Daje uczucie regeneracji, nawilża oraz 
poprawia kondycję włosów. Delikatnie 
oczyszcza skórę głowy z nadmiaru sebum, 
a włosy po umyciu stają się puszyste i lekko 
uniesione u nasady. Zapewnia świeżość 
włosów, bez łupieżu. Regularne stosowanie 
szamponu utrzymuje świeżość i naturalną 
puszystość włosów.
Składniki aktywne: ekstrakt z owoców figi, alfa glukan, 
polidokanol, inulina.

 KOD: 620665 

 
 
Szampon 
wzmacniający
do włosów 
zniszczonych 

Kosmetyk, 200 ml
Składniki ak-
tywne wnikają 
w otwarte łuski 
włosa wspierając jego odbudowę. Bar-
dzo zależało nam, aby Twoje włosy po 
umyciu zachowały odpowiedni poziom 
nawilżenia i odzyskały swój zdrowy, 
naturalny blask. Szampon zawiera 
wegańską keratynę pozyskaną z upraw 
pszenicy i soi. Regularne stosowanie 
szamponu oraz Maski odbudowującej 
wzmacnia i wspomaga regenerację 
struktury włosa.
Składniki aktywne: ekstrakt z owoców drzewa 
Egipskiego, ekstrakt z korzenia gipsówki, wyciąg 
z owoców akacji, mocznik, d-pantenol, keratyna 
roślinna.

 KOD: 620757 

Oferta oo. Bonifratrów

Szampon 
przeciw wypadaniu 
włosów, do włosów 
osłabionych 
i wypadających

Kosmetyk, 200 ml
Preparat posiada dobroczynne właściwości dla skóry głowy 
z uwagi na zawartość delikatnych składników myjących. Po 
umyciu możesz oczekiwać efektu poprawy kondycji włosów 
i zauważysz, że włosy stały się bardziej elastyczne i mniej 
łamliwe. Regularne stosowanie szamponu oraz Eliksiru do 
włosów osłabionych z tej samej linii zmniejsza ryzyko wypada-
nia włosów.
Składniki aktywne: olejek z owoców drzewa Moringa, arginina, biotyna, inulina, masło 
Shea.

 KOD: 620740 

24,90

24,90

19,90

24,9017,90
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Wierzbownica 
drobnokwiatowa

Suplement diety
Pomaga utrzymać prawidłową funkcję i komfort związany 

z układem moczowym. Wspomaga właściwe funkcjonowanie 
gruczołu prostaty.

Składniki aktywne: ziele wierzbownicy drobnokwiatowej.

 KOD: 620177 

Ziołowy żel z diosminą
Kosmetyk, 50 g
Żel przeznaczony jest do pielęgnacji zmęczonych i opuchnię-
tych nóg. Niweluje zaczerwienienie i rozszerzenie naczynek 
w postaci pajączków. 
Skład: ekstrakt z kasztanowca, ekstrakt z miłorzębu dwuklapowego, ekstrakt z oczaru wirginij-
skiego, diosmina, hesperydyna, pantenol, mentol.

 KOD: 815134 

Serum  
na popękane  

pięty
Kosmetyk, 50 ml

Doskonale nawilża i wspomaga regenerację popękanej skóry 
pięt. Regularne stosowanie preparatu zmiękcza zrogowaciały 
naskórek i wytwarza warstwę ochronną na jego powierzchni. 

Serum rekomendowane do stosowania dla diabetyków.
Składniki aktywne: botaniczna esencja: ekstrakty z szałwii, rozmarynu, rumianku, 

arniki, bluszczu, łopianu, nagietka, cytryny, nasturcji, jasnoty i rukwi, olejek eukalip-
tusowy, olejek z drzewa herbacianego.

 KOD: 620788 

Naturalny  
krem ochronny 
do stóp
Kosmetyk, 50 ml

Zmniejsza potliwość stóp. Regularne stosowanie kremu niwe-
luje ryzyko nieprzyjemnego zapachu, utrzymuje świeżość stóp 
i pomaga zapobiegać otarciom naskórka.
Składniki aktywne: botaniczna esencja: ekstrakty z szałwii, rozmarynu, rumianku, 
arniki, bluszczu, łopianu, nagietka, cytryny, nasturcji, jasnoty i rukwi, olejek eukalip-
tusowy, olejek z drzewa herbacianego.

 KOD: 620801 

Serum 
na popękane 

Wierzbownica 

Oferta oo. Bonifratrów

19,90

9,90

19,90

19,90
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Bonifraterska maść  
z witaminą A 

Kosmetyk, 50 g
Doskonała maść na przesuszoną i popękaną skórę. Działa 

osłaniająco, regeneruje naskórek i zmniejsza rogowacenie. 
Łagodzi podrażnienia, stany zapalne skóry i przyspiesza 

gojenie się ran. Nawilża, pomaga łagodzić oparzenia i od-
mrożenia.

Skład: witamina A, lanolina.

 KOD: 815097 

Bonifraterski olej żywokostowy 
z boswellią
Kosmetyk, 100 ml
Olej jest stosowany u osób z problemami stawu bio-
drowego, kolan, bóli reumatycznych i rwy kulszowej. 
Pomaga przy złamaniach, zwichnięciach i stłuczeniach. 
Zawiera naturalną alantoinę, która łagodzi podrażnienia 
skóry.
Skład: ekstrakt z żywokostu lekarskiego, ekstrakt z Boswellia Serrata.

 KOD: 815196 

Ziołowa maść rozgrzewająca 
Kosmetyk, 50 g

Maść do stóp, mięśni i stawów. Jest niezwykle skuteczna. 
Stosuje się ją m.in.: do rozgrzania stóp przy efekcie tzw. „zim-

nych stóp”; do rozgrzania okolic klatki piersiowej i pleców; przy 
dysfunkcjach stawowo-mięśniowych. 

Skład: ekstrakt z arniki, ekstrakt z nagietka, ekstrakt z szałwii, ekstrakt z lawendy, 
ekstrakt z kasztanowca, olej z żywokostu, kamfora, kapsaicyna.

 KOD: 815110 

19,90

19,90

16,90

HIT!
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Terapia miodem
… oraz mleczkiem pszczelim, pyłkiem i jadem

Jaki miód wybrać? Płynny czy skrystalizowany? W jaki sposób 
najlepiej go przechowywać? Który jest najlepszy? Jakie ma 
zastosowanie? Odpowiedzi znajdziemy w tej niewielkiej, ale 
bardzo pożytecznej książce, opisującej poszczególne rodzaje 
miodu, jego właściwości zdrowotne oraz zastosowanie w róż-
nych schorzeniach i dolegliwościach. Kompendium wiedzy na 
temat miodu i jego dobroczynnego wpływu na zdrowie czło-
wieka!
RAFAEL, 17×24, s. 32, miękka, kolorowe ilustracje

 KOD: 694802 

39,90

Prawdziwa pszczela apteka

Miód wielokwiatowy
400 g
Miód wielokwiatowy zalecany jest przy chorobach alergicznych 
dróg oddechowych (astma oskrzelowa, katar sienny). Kurację 
miodową można stosować zapobiegawczo na miesiąc przed ter-
minem pylenia roślin po 2 łyżeczki miodu, 2-3 razy w tygodniu.
Miód wiosenny zalecany jest w chorobach serca, naczyń, wątro-
by, woreczka żółciowego.
 KOD: 100051 

Miód kremowany 
wielokwiatowy 
nektarowy 
z czekoladą 
400 g

Miód wielokwiatowy z dodatkiem puder cacao 100% firmy 
Barry Callebaut i oleju rzepakowego z pierwszego tłoczenia. 
Cacao Barry Callebaut zawiera flawonoidy o nazwie epikatechi-
na. Według najnowszych badań mają one pozytywny wpływ na 
organizm: poprawiają funkcjonowanie mózgu oraz przeciw-
działają takim chorobom i dolegliwościom jak wylew, choroby 
serca, rak, cukrzyca, zmęczenie i brak snu. Olej rzepakowy 
z pierwszego tłoczenia doskonale przeciwdziała chorobom 
układu krążenia i miażdżycy, zmniejsza ryzyko wystąpienia 
chorób mięśnia sercowego, obniża poziom cholesterolu, 
 reguluje przemianę materii oraz łagodzi objawy choroby 
zapalnej stawów.
 KOD: 041445 

Wielka encyklopedia pszczelarstwa
Dzieło jest podstawowym źródłem informacji niezbędnych do 
założenia i samodzielnego, profesjonalnego prowadzenia pasieki. 
Znajdziemy tu wiele praktycznych wskazówek opartych na wielo-
letnim doświadczeniu autorów. Zamieszczono tu również obszerne 
informacje dotyczące życia i biologii pszczół. Przystępna i atrak-
cyjna treść została wzbogacona bogatym materiałem fotograficz-
nym. Encyklopedia adresowana jest zarówno do doświadczonych, 
jak i do początkujących pszczelarzy, a także do wszystkich zainte-
resowanych modną w ostatnim czasie tematyką pszczelarską.
DRAGON, 21×30, s. 448, twarda, kolorowe ilustracje

 KOD: 723893 

69,90
129,95 Oszczędzasz 60 zł

19,90
29,90 RABAT 33%

19,90
29,90 RABAT 33%
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Świece do ”świecowania” uszu 
z instrukcją stosowania 
„Świecowanie” uszu to naturalny, znany od pokoleń zabieg. 
Dzięki swym właściwościom zyskał uznanie niemal w każdym 
zakątku świata. Cały proces jest przyjemny (ku wielkiemu za-
skoczeniu osób poddających się pierwszy raz terapii), skuteczny 
i bez skutków ubocznych. Warto, by każdy go spróbował. Po-
maga na oczyszczanie uszu, podrażnienia i poinfekcyjne stany 
zapalne, chroniczne zapalenia zatok, nawracające bóle głowy, 
szumy i dzwonienia w uszach, zaburzenia równowagi wywołane 
stanami zapalnymi błędnika, poprawę słuchu, przewlekłe nieży-
ty nosa o nieznanej przyczynie i wiele innych.
 KOD: 100126 

Miód wielokwiatowy  
z pyłkiem i propolisem, kremowany
400 g
Łączy właściwości miodu, pyłku kwiatowego i propolisu. Polecany 
alergikom, podnosi odporność organizmu, wpływa na lepsze samo-
poczucie i koncentrację, usuwa zmęczenie i wzmacnia organizm, 
zaburzenia hormonalne, poprawia pracę jelit, obniża cholesterol. 
Pyłek kwiatowy łączony z miodem i propolisem poprawia smak, 
jest źródłem białka, aminokwasów, lipidów, kwasów tłuszczowych, 
węglowodanów, witamin, a także wapnia, magnezu, sodu, potasu, 
żelaza, miedzi, cynku, manganu i wielu innych substancji odżyw-
czych.
 KOD: 100119 

 

Pyłek kwiatowy
200 g
Pyłek kwiatowy, to obok mleczka pszczelego, najcenniejszy 
produkt wytwarzany przez rodziny pszczele. Ma działanie 
bakteriostatyczne, wysoką zawartość witamin i rzadkich 
biopierwiastków oraz bogactwo składników mineralnych. 
Pyłek kwiatowy reguluje zaburzenia hormonalne, wzmacnia 
organizm, usuwa zmęczenie, poprawia odporność, zapobiega 
miażdżycy, neutralizuje toksyny, przywraca równowagę biolo-
giczną w organizmie.
Zalecenia spożycia: dorośli ok. 15 g dziennie godzinę przed po-
siłkiem, dzieci – dawki o połowę mniejsze. Po 4-6 tygodniach 
2 tygodnie przerwy.
 KOD: 100054 

Miód św. Ambrożego
nektarowo-spadziowy leśny 400 g
Miód zwany „papieskim” lub „królewskim”. Pochodzi głównie ze spadzi 
drzew iglastych i liściastych, rosy miodowej wytwarzanej przez zboża, 
trawy i drzewa owocowe, nektaru z kwiatów maliny leśnej, kruszyny, 
jeżyny i dzikich kwiatów runa leśnego. Miód wzmacnia serce, ma dzia-
łanie grzybobójcze i bakteriobójcze, zwalcza gronkowce i paciorkowce, 
wspomaga leczenie stawów, układu moczowego, chorób górnych 
dróg oddechowych, wątroby, wrzodów żołądka, przeziębień, podnosi 
odporność, przyspiesza gojenie ran, obniża ciśnienie, hamuje procesy 
miażdżycowe, koi nerwy, działa nasennie, pobudza pracę mózgu. 
Ponadto miód zawiera duże ilości mikroelementów oraz witamin.
 KOD: 100117 

39,90

34,90

29,90
HIT!

19,90
TYLKO

Prawdziwa pszczela apteka
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Higiena i dezynfekcja

Przyłbica ochronna
z możliwością regulacji

Zmniejsza ryzyko zakażenia drogą kropelkową. Przyłbica 
wykonana jest z tworzywa sztucznego PET o grubości 0,3 mm, 
odporna na środki dezynfekujące. Możliwość regulacji. 
Elementy do regulacji w kolorze czarnym. Wymiar maski po 
rozłożeniu: 25 cm (wysokość) × 34 cm (szerokość). 
Produkt wielokrotnego użytku, po użyciu należy zdezynfekować.
RAFAEL

 KOD: 047362 

Franciszkańska Mgiełka Odkażająca 
150 ml
Spray do odświeżania i dezynfekcji powietrza. Mgiełka o przy-
jemnym zapachu oraz długim okresie działania. Do odkażania 
i odświeżania powietrza w domu, biurze, łazience, toalecie, 
samochodzie. Tylko do użytku zewnętrznego. Stosować codzien-
nie spryskując górne partie pomieszczenia.
Skład: alkohol etylowy, olejki eteryczne: eukaliptusowy, goździkowy, rozmary-
nowy, cynamonowy, pomarańczowy, lawendowy.
HERBARIuM ŚW. FRANCISZKA

 KOD: 471580 

Zofia Ciecierska
Jak wzmocnić odporność  
w czasie epidemii COVID-19?
Oddajemy do rąk Państwa poradnik inny niż wiele innych. Oferujemy 
w nim niezwykle aktualną, rzetelną i praktyczną wiedzę, jak wzmac-
niać naturalną ochronę naszego organizmu. Połączyliśmy w nim mą-
drość i zalecenia medycyny oraz medycyny naturalnej, czerpiąc z nich 
najlepsze wskazówki oraz proste sposoby i przepisy, by ochronić nasz 
organizm przed zachorowaniem na COVID-19. Dr inż. Zofia Ciecier-
ska – specjalistka dietetyki i toksykologii żywności – przez wiele lat 
pracowała jako redaktor naczelny ogólnopolskiego miesięcznika 
„Zdrowe Życie”.
BERNARDINuM, 14×20, s. 248, miękka

 KOD: 275309 

Herbatka ziołowa Viru-Stop
120 g (40 saszetek po 3 g) 
Herbatka stanowi mieszankę ziół, której składniki polecane 
są dla kontroli rozwoju kolonii bakterii i wirusów, zdrowia 
układu oddechowego, zdrowia komórek tkanki płucnej 
i wsparcia naturalnej odporności organizmu. 
Składniki: ziele rzepiku, kwiatostan kocanki, plecha płucnicy, ziele hyzopu, 
korzeń omanu, kwiat i ziele jeżówki, ziele bazylii, ziele szałwii, ziele maje-
ranku, owoc czarnego bzu, ziele wąkroty.
Sposób przygotowania i zalecane spożycie: Jedną saszetkę zalać szklanką 
(około 200 ml) wrzącej wody, pozostawić pod przykryciem przez 20 minut. 
Pić 3 szklanki dziennie, 30 minut przed posiłkiem.
HERBARIuM ŚW. FRANCISZKA

 KOD: 471566 

19,90
TYLKO

HIT!
24,90

19,9039,90

du

że saszetki!

Herbatka  
na czas infekcji!
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Półprzyłbica
Posiada 4 poziomy ochrony wobec zagrożenia zakażeniem drogą kropelkową (rys. 
obok).  Pozwala na swobodne oddychanie. Szczególnie przeznaczona jest dla osób 
starszych, chorych na astmę lub wykonujących wyczerpującą pracę fizyczną. Po-
maga zachować swobodny oddech, nie powoduje duszności, pocenia się. umożli-
wia równoczesne noszenie okularów. Posiada jedwabisty sznureczek pozwalający 
na zdjęcie półprzyłbicy i zawieszenie jej na szyi w chwilach nie wymagających jej 
używania. Można ją bardzo łatwo zdezynfekować lub przemyć wodą np. z odrobiną 
płynu do mycia naczyń. Przemycie przywraca w pełni ochronę elektrostatyczną 
na powierzchni zewnętrznej. utrzymywanie higieny hamuje rozwój grzybów, pleśni 
i bakterii na powierzchni półprzyłbicy. Zapakowana jest w woreczek strunowy.

CYFRA 7        KOD: 052953 

APIPROGRAM. Maść propolisowa  
naprawczo-regenerująca  
z kwasem hialuronowym 50 g
Wielofunkcyjna, silnie naprawczo-regenerująca maść służy do 
pielęgnacji problematycznej skóry całego ciała oraz jej miejscowych 
zmian. Zawarty w maści propolis sprawdza się przy otarciach, odpa-
rzeniach, odmrożeniach, odleżynach, pękających piętach i w rekon-
walescencji blizn. Aktywne składniki propolisu hamują proces zapalny 
skóry i wspomagają naturalne gojenie uszkodzonego naskórka. 
Działanie maści wzmacnia wosk pszczeli i kwas hialuronowy o silnych 
właściwościach nawilżających i ochronnych.
KORANA

 KOD: 111034 

 

PROPOLIS
Krem do rąk z 20% 
ekstraktem propolisu 75 ml

Lekki, delikatny krem przeznaczony do codziennej pielęgnacji 
i ochrony skóry rąk. Zawiera skoncentrowany wyciąg z korzenia 
białej lukrecji, ekstrakt z miodu, olej ze słodkich migdałów, 
wosk pszczeli oraz propolis. Bogactwo i różnorodność substancji 
biologicznie aktywnych, witamin, soli mineralnych gwarantuje 
intensywne i trwałe właściwości nawilżające, odżywcze i rege-
nerujące. Szybko przywraca skórze rąk elastyczność i gładkość. 
Czyni ją miękką i miłą w dotyku. Wysoka koncentracja propo-
lisu skutecznie chroni też skórę przed szkodliwym działaniem 
czynników zewnętrznych. Systematyczne stosowanie kremu 
odmładza dłonie, przywraca im piękny i zdrowy wygląd.
KORANA

 KOD: 002608 

29,90
17,90

19,90
TYLKO

Formuła  
antybakteryjna
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ALKOSEPT 70 Płyn do dezynfekcji
Pozwolenie Ministra Zdrowia nr 0185/TP/2020 na obrót produktem biobójczym.

Płyn alkosept 70 przeznaczony jest do higienicznej i chi-
rurgicznej dezynfekcji rąk oraz do dezynfekcji powierzchni 
i urządzeń mających oraz niemających kontaktu z żywno-
ścią. 
Produkt może być stosowany do: dezynfekcji stołów, naczyń, 
pojemników i narzędzi, przyborów kuchennych itp.
Sposób użycia: Nanieść preparat na dezynfekowaną powierzchnię za 
pomocą rozpylacza i pozostawić do wyschnięcia.  
Produkt gotowy do użycia. Tylko do użytku zewnętrznego.
Płyn oferujemy w dwóch pojemnikach różniących się wielkością. 
Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie wybranej wersji 
pojemnika z odpowiadającym mu kodem.

Alko-żel plus (duży)
500 ml

 KOD: 702964 

Praktyczny antybakteryjny żel do mycia rąk bez użycia wody. Ma 
działanie bakteriobójcze i wirusobójcze. Dzięki zawartości glice-
ryny, wyciągu z aloesu i panthenolu, zapobiega nadmiernemu wy-
suszeniu skóry rąk, pielęgnuje ją, odżywia i chroni. Do codziennego 
użytku. Niezastąpiony w czasie np. podróży.
Pozwolenie ministra zdrowia nr 0145/TP/2020 na obrót produktem biobój-
czym.
Sposób użycia: Nałożyć niewielką ilość żelu na dłonie, rozetrzeć i pozosta-
wić do wyschnięcia.
Preparat sprzedajemy w dwóch różnych pojemnikach: dużym i ma-
łym. Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie wybranej wersji 
pojemnika z odpowiadającym mu kodem.

PROPOLIS
Mydło antybakteryjne 
300 ml

Delikatna formuła o właściwościach antyseptycznych prze-
znaczona dla skóry rąk. Zawarty w mydle aktywny propolis 
jednocześnie oczyszcza, dezynfekuje i koi przesuszoną, pę-
kającą skórę dłoni. Naturalny aktywny propolis nie wywołuje 
efektu oporności bakterii, tym samym skutecznie dba o higienę 
skóry dłoni. Dodatek substancji nawilżającej betainy i gliceryny 
przyspiesza odbudowę naskórka. Mydło można również stoso-
wać podczas kąpieli całego ciała, po goleniu oraz przy kąpieli 
stóp. Niezastąpiony produkt do mycia skóry rąk dzieci. Produkt 
nieperfumowany. 
KORANA

 KOD: 002912 

Alko-żel plus (mały)
100 ml

 KOD: 702940 

Zawartość alkoholu 
etylowego 60%

Zawartość alkoholu 
etylowego 70%

Produkt bakteriobójczy  
i wirusobójczy!

5,90
SUPER CENA!

14,90
SUPER CENA!

Alkosept 70 (mały,  
ze spryskiwaczem) 1 l

BARLON, 

 KOD: 718163 

Alkosept 70 
(duży) 5 l

BARLON,  

 KOD: 718194 

5 litrów

1 litr

59,90
SUPER CENA!

19,90
SUPER CENA!

PROMOCJA!

PROMOCJA!

19,90

Formuła  
antybakteryjna
z 20% ekstraktem 
z propolisu
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Post Daniela  
i dieta dla zdrowia
Pakiet 3 książek

W pakiecie:
Dieta dla zdrowia.  
Chleby i pasty do chleba, śniadania, kolacje, s. 160

Dieta dla zdrowia.  
Zupy, drugie dania, desery, koktajle, s. 160

Post Daniela 
z uzdrawiającą dietą dr Dąbrowskej, s. 176

Każda książka: WAM, 14×20, miękka 

 KOD KOMPLETU: 717474 

39,90

Alkosept 70 (mały,  
ze spryskiwaczem) 1 l

BARLON, 

 KOD: 718163 

Dieta warzywno-owocowa  
dr Ewy Dąbrowskiej
Komplet 3 książek

W pakiecie:
Dieta warzywno-owocowa dr Ewy Dąbrowskiej. Przepisy,  
s. 208

Dieta warzywno-owocowa dr Ewy Dąbrowskiej.  
I co dalej?, s. 256 
Dieta warzywno-owocowa dr Ewy Dąbrowskiej. Przepisy 
na wychodzenie, s. 272

Każda książka: WAM, 17×23, twarda

 KOD KOMPLETU: 716415 

Beata Anna Dąbrowska
Dieta warzywno-owocowa  
dr Ewy Dąbrowskiej® w postaci płynnej
Koktajle, soki, zupy, przekąski

Soki, koktajle, zupy – to wyjątkowo prosta, skuteczna i pełno-
wartościowa metoda postu, która pomaga oczyścić organizm 
i wzmocnić jego odporność. Wykorzystuje te same składniki 
i założenia, co dieta warzywno-owocowa. W ciągu kilku mi-
nut możesz przygotować pełnowartościowy i sycący posiłek, 
a dzienny jadłospis nie przekracza 800 kcal.
WAM, 14×20, s. 224, twarda

 KOD: 716248 

Woda jest najlepszym lekarstwem
Hydroterapia dla każdego

Terapeutyczne porady na ponad 70 dolegliwości! Lecznicza 
moc wody i soli! Wellness we własnych czterech kątach!

Uważam, że nie ma lekarstwa, które leczyłoby bezpieczniej 
niż woda.

ks. Sebastian Kneipp,
twórca nowoczesnej balneo-  

i hydroterapii
WYD. AA, 14×20, s. 224, miękka 

 KOD: K03010 

29,90
32,90

14,90
19,90 RABAT 25%

Prawie  
500 stron!

Dieta  
dr Ewy Dąbrowskiej  
w nowej odsłonie!

79,90
104,90 Oszczędzasz 25 zł

Książki dla zdrowia
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Książki dla zdrowia

Receptury klasztorne  
dla duszy i ciała
Kulinarne sekrety kuchni, która przeżywa dziś swój wielki renesans. 
Starodawne receptury na potrawy popularne i najbardziej wyszuka-
ne: od dań mięsnych po sałatki, od win i nalewek po ciasta i desery! 
Dania na każdą porę roku i dnia, na czas postu i czas świętowania, 
na Boże Narodzenie i Wielkanoc. Są tu także biesiadne pieśni i toasty, 
anegdota i gawęda historyczna, żart i prawdziwa lektura duchowa, 
ozdobiona perełkami sarmackiego humoru i pięknymi ilustracjami. 
A wszystko to w znakomitym opracowaniu Jacka Kowalskiego i Piotra 
Łysakowskiego.
WYD. AA, DęBOGóRA, 17×24, s. 356, twarda, kolorowe ilustracje

 KOD: 648666 

Domowa apteka  
Św. Hildegardy 
Książka – oparta na wiedzy i wskazówkach św. Hildegardy 
zweryfikowanych przez współczenych lekarzy – zawiera prze-
pisy na naturalne mikstury, syropy, maści i eliksiry, leczące 
różne choroby i dolegliwości, takie jak schorzenia jelit i żołądka, 
przepuklina, choroby płuc i dróg oddechowych, choroby skóry 
i paznokci, choroby serca i nerek, dolegliwości wątroby, bóle 
głowy, problemy mięśniowe, alergie. 
WYD. AA, 14×20, s. 320, twarda, kolorowe ilustracje

 KOD: 647843 

Klasztorne sałatki
Przepisy na sałatki ze składników naturalnych, zharmonizowa-
nych z rytmem pór roku: począwszy od pierwszych nowalijek, 
przez obfitość darów lata, aż po mroźną zimę, domagającą się 
potraw obfitych i krzepiących. 
WYD. AA, 16×24, s. 304, miękka,  
kolorowe ilustracje, kredowy papier

 KOD: 642749 

Głodny mnich czyli sekrety refektarza
Ilustrowana opowieść o setkach lat historii klasztornego re-
fektarza. Przytoczone tu historie dotyczą mniszych tradycji 
kulinarnych, obyczajów i zachowań przy stole – utrwalonych 
w dokumentach z różnych epok oraz w dziełach literatury i sztuki. 
Zaprezentowano również różne strony życia zakonnego: niekiedy 
ascetycznego do przesady, a czasami skłonnego do kulinarnej 
rozpusty. A na końcu zamieszczono ponad 100 oryginalnych prze-
pisów na zakonne przysmaki: smakowite dania i wyborne trunki. 
Książka została znakomicie zilustrowana reprodukcjami dzieł 
mistrzów malarstwa.
BAOBAB, 20×26, s. 280, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

 KOD: 642448 

49,00
69,00 Oszczędzasz 20 zł

19,90
39,90 RABAT 50%

24,90
49,90 RABAT 50%

19,90
39,90 RABAT 50%

200 przepisów  
na każdą porę 

roku!
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Jacek Wierzbicki
Podstawy masażu
Książka ta w sposób kompleksowy przedstawia całokształt 
zagadnień związanych z takimi rodzajami masażu jak: kla-
syczny, aparaturowy, w środowisku wodnym, izometryczny, 
kontralateralny, ipsilateralny, centryfugalny, blizny poopera-
cyjnej, segmentarny, łącznotkankowy, okostnowy, limfatyczny, 
refleksoryczny, Schantala. Przekazuje także podstawy manu-
alnego usprawniania stawów. Praktyczny zbiór informacji nie 
tylko dla specjalistów!
PETRuS, 15×20, s. 264, miękka

 KOD: 200346 

Naturalne metody leczenia  
cukrzycy
Książka zawiera m.in. przejrzysty opis cukrzycy typu 1 i typu 2, 
a także wskazówki jak zapobiegać tym chorobom oraz jak 
zatrzymać ich postęp. Zamieszczono tu informacje o ponad 50 
naturalnych specyfikach, które pomagają w walce z cukrzycą. 
To sprawdzone preparaty z roślin leczniczych, pomocne mikro-
elementy oraz wiele dodatkowych, wspierających sposobów. 
Znajdziemy tu również opis 15 najważniejszych chorób wtórnych 
cukrzycy oraz porady, jak można ich uniknąć dzięki metodom 
medycyny naturalnej.
JEDNOŚĆ, 17×20, s. 128, miękka

 KOD: 717019 

Marek Zaręba
Wzmocnij jelita!
Wygraj z lękiem i depresją, przestań zjadać stres

Jelita to nasz drugi mózg! Odbuduj mikroflorę jelit i odzyskaj rów-
nowagę emocjonalną! Stosując odpowiednią dietę, oczyścisz jelita, 
wzmocnisz swoją odporność i ochronisz swój organizm przed aler-
giami, cukrzycą, otyłością i chorobami autoimmunologicznymi. 
Jednak to nie wszystko. Wzmacniając jelita, zwiększysz produkcję 
hormonów szczęścia, pokonasz przygnębienie, poprawisz koncen-
trację umysłową i wspomożesz leczenie depresji.
PASCAL, 16×24, s. 336, twarda

 KOD: 032728 

Lecznicze trunki
Przepisy na bazie roślin i ziół leczniczych – przynoszące pomoc 
i ulgę w wielu codziennych dolegliwościach (m.in. w stanach za-
palnych, przy kaszlu i przeziębieniach, w chorobach  nerek, prze-
wodu pokarmowego, serca, przy bólach reumatycznych, w sta-
nach lękowych i bezsenności).
WYD. AA, 15×23, s. 192,  
twarda z obwolutą, kolorowe ilustracje, kredowy papier

 KOD: 881803 

24,90
33,00

29,90
33,00

44,90
49,90

29,90
49,90 RABAT 40%

Niższy poziom cukru 
dzięki medycynie 

naturalnej!

44 sprawdzone 
receptury 

na nalewki, wódki, 
wina i likiery

Książki dla zdrowia
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Poradniki

200 potraw z całego świata  
w Twojej kuchni
Przewodnik po kuchniach świata!
200 łatwych przepisów z 5 kontynentów!
Maksymalnie kilka składników!
kilka minut na przygotowanie!
Podróżowanie stało się coraz popularniejsze i również w Pol-
sce pojawiły się restauracje serwujące dania z całego świata. 
Modne wyprawy do Tajlandii i Japonii spowodowały, że na pol-
skie stoły trafiło sushi. Od kilku lat także kuchnia amerykań-
ska uwodzi swoimi burgerami, bajglami oraz daniami z grilla 
i z rusztu. Modne stały się brownies, cheesecakes (serniki), 
donuts (pączki) czy muffinki. Niniejszy poradnik kulinarny pro-
ponuje dania z ograniczoną ilością składników i uproszczoną 
techniką przygotowania, aby można je było przyrządzić tanio, 
szybko i łatwo, zachowując ich egzotyczny smak i aromat.
JEDNOŚĆ, 20×27, s. 416, twarda, kolorowe ilustracje

 KOD: 719969 

Agnieszka Stefaniuk
Jak to ogarnąć?
Praktyczny poradnik zarządzania szczęściem!
Jestem pracującą zawodowo mamą czterech synów i trzech 
córek, byłam członkiem rady zarządzającej szkołą i prowadzę 
szkolenia o godzeniu pracy zawodowej z życiem rodzinnym (…). 
Opieka nad dziećmi nieraz zmuszała do wymyślania kreatywnych 
rozwiązań, a chwilami traciłam nawet grunt pod nogami. Na 
pewno nie jestem mamą idealną. Może właśnie dlatego jestem 
przekonana, że w tej książce znajdziesz historie, w których łatwo 
się odnajdziesz (…). Tysiące kobiet w Polsce codziennie zadaje 
sobie to samo co ja pytanie: jak to ogarnąć? 

(od autorki)
ZNAK, 14x20, s. 288, miękka

 KOD: 360924 

Sylvie Fabre, Isabelle Louet
EKOsprzątanie
Cudowne środki czystości

Już nasze babcie sięgały po ocet spirytusowy, sodę oczysz-
czoną, cytrynę i glinki, aby zadbać o czystość w domu. Ekolo-
giczne produkty są skuteczne i nietoksyczne. Warto poznać 
ich zalety i nauczyć się je stosować. W tej książce znajdziecie 
porady dotyczące sprzątania, dezynfekowania oraz usuwania 
plam i nieprzyjemnych zapachów, a także liczne receptury na 
środki do wnętrz, mebli i sprzętów domowych.
JEDNOŚĆ, 19×22, s. 224, miękka

 KOD: 719143 

34,90
39,90

49,90
59,90

34,90
38,00
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Dwutomowe wydanie w futerale! 
912 stron! 
3000 przepisów polskiej kuchni, tradycyjnej 
i współczesnej! 
2000 znakomitych ilustracji: zdjęć,  
obrazów, grafik, rysunków!

Wielka Księga  
Kuchni Polskiej 
WYDAWNICTWO AA, 25×34,  
t. I – s. 432, t. II – s. 480, twarda z obwolutą

 KOD: K01182 

Największe dzieło na rynku książek kucharskich!

Doskonały prezent 
z okazji ślubu, imienin, 

jubileuszy  
i innych uroczystości!

Wersja ekonomiczna!

Wersja ekskluzywna!

Wielka Księga Kuchni Polskiej (tańsza wersja) t. I, II
Dwutomowe wydanie Wielkiej Księgi Kuchni Polskiej oferujemy także w wersji 
ekonomicznej: bez etui i dodatkowego prezentu, za to w bardzo atrakcyjnej cenie!
WYDAWNICTWO AA, 25×34, s. 432 + 480, twarda z obwolutą, bez etui

 KOD KOMPLETU: 646051 

Cenna pomoc  
dla każdej  

Pani domu!

Dwutomowe wydanie w futerale! 
912
3000
i współczesnej! 
2000
obrazów, grafik, rysunków!

Wielka Księga 
Kuchni Polskiej 
W
t. I – s. 432, t. II – s. 480, twarda z obwolutą

179,00
299,00 Oszczędzasz 120 zł

149,00
299,00 Oszczędzasz 150 zł

Do każdego egzemplarza  
Wielkiej Księgi Kuchni Polskiej  
– Znakomite nalewki  
w prezencie!
17×24, s. 256, twarda

3000
przepisów

Ponad 
900 stron!

Kulinaria
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Kulinaria

Siostra Anastazja Pustelnik
Kuchnia tradycyjna Siostry Anastazji 
Siostra Anastazja, autorka kulinarnych bestsellerów, tym razem się-
gnęła do tradycyjnych przepisów z różnych regionów geograficznych 
Polski. Oprócz potraw wracających na nasze stoły, Czytelnik znajdzie 
tu dania, które od pewnego czasu goszczą w naszych domach rzadziej. 
Cebulorz, baba ziemniaczana, oładki, bliny, świeżonka – to tylko kilka 
potraw z ponad stu zamieszczonych w tej książce. Podstawą kuchni 
proponowanej w tej książce są: ziemniaki, fasola, kapusta, kasza gry-
czana, ogórki kiszone, buraki, cebula, grzyby, owoce leśne, drób i ryby. 
Dzięki przepisom siostry Anastazji tworzą niepowtarzalne smaki.
WAM, 14×20, s. 256, twarda

 KOD: 712325 

Siostra Anastazja Pustelnik
102 ciasta z owocami Siostry Anastazji
102 ciasta z owocami Siostry Anastazji to zbiór sprawdzonych, 
tradycyjnych przepisów na wypieki z polskimi owocami. Wszystkie 
receptury oparte są na polskich produktach, dostępnych w każdym 
sklepie. Wśród przepisów znajdują się ciasta ucierane, kruche 
i półkruche, francuskie, babki i biszkopty, a także ciasta drożdżowe, 
rolady i ciasteczka. W połączeniu z ulubionymi owocami tworzą nie-
powtarzalny smak. Skorzystaj z doświadczenia i słynnych przepisów 
siostry Anastazji. Od 15 lat korzystają z nich miliony czytelników. 
Ciasta, które zawsze się udają i smakują wyśmienicie. Doskonałe 
przepisy na letni czas!
WAM, 14×20, s. 256, twarda

 KOD: 710109 

Babcine słoiki
Konfitury, dżemy, kiszonki… Nic nie zastąpi smaku i aromatu 
domowych przetworów. Zamknięte w słoikach skarby lata są 
pyszne i zdrowe! W tej książce zamieszczono ponad 170 przepi-
sów na tradycyjne domowe przetwory, a także najlepsze metody 
przetwarzania owoców i warzyw oraz praktyczne porady znane 
kiedyś każdej gospodyni. Ta książka to prawdziwe kompendium 
wiedzy. Skorzystaj z tradycyjnych receptur i ciesz się smakiem 
pysznych sałatek, dżemów i kompotów przez cały rok!
DRAGON, 20×26, s. 240, twarda

 KOD: 725620 

Ewa Wachowicz
Obiady
Na blisko dwustu stronach autorka zamieściła wybór receptur, 
prezentowanych na szklanym ekranie w popularnym cyklu 
programów „Ewa gotuje”. Całość podzielono na wzór restau-
racyjnej karty menu – zaczynając od przystawek, kończąc na 
dodatkach. Pośrodku znalazły się dwa rozdziały, zawierają-
ce przepisy na zupy i dania główne. W książce znajdziemy 
zarówno receptury na potrawy tradycyjnej kuchni polskiej, jak 
i międzynarodowej.
PROMISS, 16×23, s. 200, twarda

 KOD: 169070 

44,90
47,00

14,90
34,90 RABAT 55%

19,90
34,90 RABAT 40%

24,90
49,95 RABAT 50%

Dobry prezent 
dla każdej 

gospodyni!

Wspaniałe 
przepisy na 

rodzinne obiady 
autorstwa  

Ewy Wachowicz!
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Kulinaria

Przyprawy, zioła
Domowy wyrób

AA, 17×24, s. 160, twarda

 KOD: 881483 

Grill 
Domowy wyrób

AA, 17×24, s. 224, twarda

 KOD: 060826 

Wędliny
Domowy wyrób

AA, 17×24, s. 424, twarda

 KOD: K01178 

Tradycyjne 
wędzenie  

AA, 14×20, s. 96, twarda

 KOD: K01165 

Kuchnia  
sióstr sercanek

AA, 14×21, s. 232, twarda 

 KOD: 368744 

Zupy  
i przystawki

AA, 17×24, s. 160, twarda, kredowy 
papier, kolorowe ilustracje

 KOD: 927975 

Ryby i dania 
postne

AA, 17×24, s. 160, twarda, kredowy 
papier, kolorowe ilustracje

 KOD: 927951 

Ciasta
AA, 17×24, s. 160, twarda, kredowy 

papier, kolorowe ilustracje

 KOD: 927944 

9,90
29,90 RABAT 65%

9,90
34,90 RABAT 70%

9,90
34,90 RABAT 70%

9,90
34,90 RABAT 70%

9,90
39,90 RABAT 75%

9,90
39,90 RABAT 75%

29,00
59,00 RABAT 50%

9,90
24,90 RABAT 60%
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Praktyczne i pożyteczne

 KOD: 049298  KOD: 052519 

 KOD: 052489  KOD: 052472  KOD: 052465 

 KOD: 052526  KOD: 052502 

 KOD: 052496 

Serwetki ozdobne
Piękne serwetki ozdobne, trójwarstwowe, biodegradowalne (przyjazne środowisku); wybie-
lane bez chloru; papier z wiarygodnych źródeł; kolory na bazie farb wodnych. 
20 serwetek w każdym opakowaniu.
Wymiary: 33×33 cm.

Wzór serwetki: Kod: 
Dzwoneczki 052465
Ciastka z piernika 052472
Gwiazdki na niebieskim tle 052489
Stroik ze słodyczami 052496
Liście 052502
Ptaszek 052519
Cytryny 049298
Choinka 052526

Krajalnica uniwersalna
Krajalnica przeznaczona do krojenia tylko miękkich produktów,  
np. gotowanych warzyw i jajek oraz serów twarogowych! 
Ma dwie funkcje: pokroi produkt w talarki lub w kostkę.  
Łatwa w obsłudze i w utrzymaniu (dopuszczona do mycia 
w zmywarce).
 KOD: 805015 

Organizer i zapinki do przypraw 
i ziół 
W zestawie: organizer, 12 zapinek, 16 gotowych naklejanych ety-
kiet, 4 puste etykiety do wypisania.
Proste w użytkowaniu. Idealne do zabezpieczenia przypraw 
i ziół przed wietrzeniem lub rozsypaniem. 
Nie ma konieczności oznaczania zapinek załączonymi gotowy-
mi naklejkami, można je również opisać markerem niezmywal-
nym (np. do płyt CD). 
 KOD: 805305 

39,90
HIT!

19,90
TYLKO

6,90

6,90

6,90

6,90

6,90

6,90

6,90

6,90

Oryginalny pomysł  
na słodki upominek!

19,90
TYLKO
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Krówka leśniowska
Opakowanie 1 kg
Krówki wyrabiane z mleka, masła i cukru należą do najbardziej 
lubianych, tradycyjnych polskich słodyczy. Krówki leśniowskie 
są wyjątkowo delikatne w smaku, z miękkim, lekko ciągliwym 
nadzieniem (nie zaklejają ust). Dodatkową zachętę do nabycia 
krówek stanowią „złote myśli” zapisane wewnątrz opakowania 
każdej sztuki.
Składniki: cukier, syrop glukozowy, mleko w proszku odtłuszczone, 
masło (zawiera laktozę), aromat – etylowanilina.
Smaczne krówki wyrabiane na maśle  
(bez oleju palmowego).

 KOD: 232008 

Tradycja przyrządzania kawy wywodzi się z Etiopii, która do dziś należy 
do jej czołowych producentów. Smak kaw pochodzących z tego kraju 
jest niepowtarzalny i wart degustacji! Arabica Djimmah jest symbolem 
niepowtarzalnego smaku dzikiej kawy, najlepiej smakuje wypalona 
w stopniu średnio brązowym kasztanowym. Smak lekko winny z głębo-
ką czekoladową nutą, oraz wysoce cenioną kwasowością. Kawa dzika 
i pierwotna „matka kaw”. Prawdziwą kawę etiopską Arabicę Djimmah 
oferujemy w dwóch postaciach: mielonej i ziarnistej.

Co za smak!

Czekolada mleczna  
prawdziwego Świętego Mikołaja 

Tabliczka 100 g
Czekolada mleczna w świątecznym opakowaniu przypo-
mina dzieciom o prawdziwej postaci Świętego Mikołaja 

– biskupa, który pomagając ludziom głosił wielkość 
Pana Boga i wskazywał drogę ku świętości. Przypomi-
namy, kim naprawdę był św. Mikołaj, prezentując jego 

wizerunek z wszystkimi biskupimi atrybutami. Wewnątrz 
oryginalnego opakowania kryje się tabliczka smacznej 
czekolady, wyprodukowanej w jednej z czołowych pol-

skich wytwórni słodyczy.
Skład: cukier, mleko w proszku pełne, tłuszcz kakaowy, miazga 

kakaowa, serwatka w proszku (z mleka), tłuszcz roślinny (palmowy, 
Shea), emulgatory: lecytyny (z soi), E 476; aromat. Masa kakaowa 

minimum 25%. Oprócz tłuszczu kakaowego zawiera tłuszcze roślin-
ne. Może zawierać zboża zawierające gluten (pszenica, jęczmień), 

migdały, orzeszki arachidowe, orzechy laskowe i orzechy nerkowca.
RAFAEL

 KOD: 040202 

5,90
HIT!
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Tradycja przyrządzania kawy wywodzi się z Etiopii, która do dziś należy 
do jej czołowych producentów. Smak kaw pochodzących z tego kraju do jej czołowych producentów. Smak kaw pochodzących z tego kraju 
jest niepowtarzalny i wart degustacji! Arabica Djimmah jest symbolem 
niepowtarzalnego smaku dzikiej kawy, najlepiej smakuje wypalona 
w stopniu średnio brązowym kasztanowym. Smak lekko winny z głębo
ką czekoladową nutą, oraz wysoce cenioną kwasowością. Kawa dzika 
i pierwotna „matka kaw”. Prawdziwą kawę etiopską Arabicę Djimmah 
oferujemy w dwóch postaciach: mielonej i ziarnistej

Kawa etiopska 
Arabica Djimmah

MIELONA, 250 g 
 KOD: 154398 

ZIARNISTA, 250 g 
 KOD: 154404 

Oryginalny pomysł  
na słodki upominek!

1 kg

34,90
HIT!

19,90
TYLKO

19,90
TYLKO
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Dla dzieci

Biblia
Komiks

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w postaci komiksu! 
Historie biblijne opowiedziane zostały w sposób wierny naucza-
niu Pisma Świętego i zrozumiały dla młodzieży. Książka posiada 
Imprimatur. 
Piękne wydanie: twarda oprawa, ponad 750 stron w pełnym ko-
lorze! Na końcu książki zamieszczono indeks tekstów biblijnych, 
w oparciu o które opracowano poszczególne fragmenty.
WYD. M, 17×24, s. 752, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

 KOD: 210431 

Ewa Stadtmüller
Święty Mikołaj
Opowieść + kolorowanka

Piękna książeczka i kolorowanka opowiadająca historię życia 
prawdziwego Świętego Mikołaja, biskupa Miry, który uczy nas, 
jak obdarowywać naszych bliskich hojnie i z miłością.
WDS, 20×20, s. 12+12, miękka

 KOD KOMPLETU: 053585 

Biblia w komiksie
Opowieść o Bogu i wielkich bohaterach

Komiksowe wydanie opowieści biblijnych przenoszące czytelni-
ka w świat Starego i Nowego Testamentu! Barwne i dynamiczne 
ilustracje oraz sprawna narracja zaciekawią młodych czytel-
ników otwierając ich na biblijne treści. Pięknie wydane dzieło, 
od którego trudno się oderwać! Zamieszczone tu teksty, choć 
nie stanowią pełnych, bezpośrednich cytatów z Biblii, oddają 
dokładnie sens i przekaz tekstów biblijnych, przemawiając 
współczesnym językiem, zrozumiałym i przyjaznym dla młodego 
czytelnika. 
RAFAEL, 18×24, s. 642, twarda, kolorowe ilustracje

 KOD: 250062 

Biblia w komiksie
Pismo Święte dla młodych
Niepowtarzalna edycja Biblii Tysiąclecia opracowana specjal-
nie dla młodych czytelników. Grafiki, komentarze, objaśnienia, 
ciekawostki, didaskalia, przygodowa stylizacja, kolorowe mapy 
i wiele innych elementów przygotowano po to, by młody czy-
telnik ze zrozumieniem i w pełni świadomie korzystał z dobro-
dziejstw Słowa Bożego. Pismo Święte dla młodych ma szansę 
stać się tym wydaniem Biblii, po które nastolatki sięgać będą 
chętnie i samodzielnie.
PALLOTTINuM, RAFAEL, 14×21, s. 1680,  
twarda z obwolutą, kolorowe ilustracje, kredowy papier

 KOD: 889034 

59,90
79,90 Oszczędzasz 20 zł

89,90
99,90

49,00
99,00 Oszczędzasz 50 zł

8,90
TYLKO
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Dla dzieci

Jak to naprawdę 
z Mikołajem było
Opowieść o prawdziwym 

Świętym Mikołaju!

Pisana wierszem rodzinna opo-
wieść o prawdziwym św. Mikołaju 
– o biskupie Myry, który jako wier-

ny kapłan i świadek Jezusa dał 
przykład chrześcijanom, jak należy 
obdarowywać bliźnich: z miłością, 
dyskretnie i nie tylko w święta…

WYDAWNICTWO AA, 26×29, s. 28, twarda, 
kolorowe ilustracje

Kominiarz na święta
Niebanalna opowieść o samotności 
i tęsknocie. A także o tym, że trudno 

jest świętować bez najbliższych. 
Tajemniczy Pan Kominiarz trafia do 
domu, w którym w wigilijny poranek 
nie jest gwarno, nie słychać kolęd, 
a w malutkich garnkach gotują się 
potrawy dla zaledwie dwóch osób. 

Pan Kominiarz uczy, że święta 
to rodzina i spotkanie przy stole. 

Radość płynie z bycia razem. 
AROMAT SŁOWA, 26×29, s. 40, twarda, 

kolorowe ilustracje

Świąteczny pakiet dla dzieci
W zestawie:

19,90
64,80 RABAT 70%

PROMOCJA!
 KOD KOMPLETU:  
 052175 

Szopka Bożonarodzeniowa
ZIELONA SOWA, 29×29, s. 12, miękka

 KOD: 547185 

Święta będą niezwykłe, gdy przystroimy choinkę i cały dom własnoręcznie wykonanymi ozdobami.
Wystarczy wypchnąć elementy i złożyć je według instrukcji. Dzięki własnoręcznie wykonanym ozdobom tegoroczne święta udekoruje-

my wyjątkowo pięknie. Ręczne wykonywanie ozdób to zarazem dobra okazja do wspólnej zabawy i spotkania w gronie rodzinnym. 

Dekoracje świąteczne
ZIELONA SOWA, 29×29, s. 12, miękka

 KOD: 547161 

Ozdoby świąteczne
zielona sowa, 29×29, s. 12, miękka

 KOD: 547178 

Ozdoby i dekoracje do własnoręcznego wykonania!

11,90 11,90 11,90
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Dla dzieci

Ks. Marek Dziewiecki 
Anioł radości
O zakochaniu i miłości

To powieść o młodzieńczym zakochaniu licealistów Szymona 
i Magdy. Obydwoje doświadczają, że zauroczenie emocjonalne 
nie wystarczy, żeby być szczęśliwymi we dwoje. Od wielkich 
wzruszeń przechodzą do bolesnej próby dojrzałości, ważniejszej 
niż egzamin maturalny. Szymon zaczyna odkrywać wrażliwość 
i pragnienia wybranki swego serca. Stopniowo pokonuje własne 
słabości. Cierpienie obojga zamienia się w niespodziewaną 
radość...
JEDNOŚĆ, 16×16, s. 312, twarda

 KOD: 444194 

Uczucia Alicji,  
czyli jak lepiej poznać siebie
Instrukcja obsługi emocji − tak w skrócie można nazwać nową 
opowieść o losach Alicji. Tym razem mała bohaterka prowadzi 
czytelnika przez rozmaite stany uczuciowe, których codziennie 
doświadczamy, takich jak smutek, radość, żal, gniew, zazdrość 
i wiele innych. Doktor Ewa Woydyłło-Osiatyńska opowiada 
o tym, jak nauczyć dziecko samodzielnie rozpoznawać emocje, 
rozumieć siebie, swoich przyjaciół i otaczający nas świat. Bo 
dziecku, które zna swoje uczucia, łatwiej stać się szczęśliwym 
dorosłym.
MANDO, 23×26, s. 74, twarda

 KOD: 716354 

39,90
42,90

24,90
28,00

Kronika
Najcenniejsze chwile mojego 
życia. Chłopiec

MARTEL, 25×25, s. 88, twarda, kolorowe 
ilustracje, kredowy papier

 KOD: 944337  

Kronika 
Najcenniejsze chwile mojego 

życia. Dziewczynka

MARTEL, 25×25, s. 88, twarda, kolorowe 
ilustracje, kredowy papier

 KOD: 944344 

Barwna kronika pierwszych lat życia dziecka, wydana 
w formie albumu, do którego można wklejać pamiąt-
kowe fotografie oraz zapisywać ważne wydarzenia 
w życiu dziecka i jego rodziny. Kronikę rozpoczyna 
rozdział „W oczekiwaniu na cud”, który służy upa-
miętnieniu czasu przed narodzeniem. Po nim nastę-
pują kolejno: „Narodziny”, „Moja rodzina”, „Moje wizyty 
u lekarza”, „Mój dzień”, „W przedszkolu”, „W szkole”. 
W albumie przewidziano miejsce na upamiętnienie 
najrozmaitszych faktów (takich jak m.in. „Tabela wagi 
wzrostu”, „Karta stomatologiczna”, „Siatka centylowa” 
„Moje pierwsze zdjęcie”, „Pierwsze kroki”, „Mój Chrzest 
Święty”, „Moje pierwsze Boże Narodzenie” i wiele 
innych). 
Warto tę kronikę mieć i starannie wypełniać,  
aby kiedyś stała się dla całej  
rodziny cenną pamiątką  
dzieciństwa córki lub syna. 

19,90
24,90

19,90
24,90
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Elżbieta Śnieżkowska-Bielak
Lubię kiedy babcia opowiada
Na wojennych ścieżkach 
Kolejna bogato ilustrowana książka z bestselerowej serii 
„Kocham Polskę” to bardzo ciepła opowieść o najtrudniej-
szych chwilach naszej najnowszej historii. Najmłodsi, żyjący 
dziś w bezpiecznych domach, pełnych rodzinnego szczęścia, 
mają okazję posłuchać wspomnień swoich bliskich o ich 
dzieciństwie, które nieraz miało dramatyczny przebieg, pełen 
trudności i niebezpieczeństw. Opowieści te są nie tylko barw-
nymi wspomnieniami. To pożyteczna lekcja prawdziwej historii 
naszego kraju!
RAFAEL, 19×26, s. 56, miękka, kolorowe ilustracje

 KOD: 560239 

Ewa Szelburg-Zarembina
Legendy żołnierskie. 
Przepiękny zbiór opowiadań dla dzieci z czasów wojny polsko-
-bolszewickiej. Wzruszające, pełne liryzmu i żarliwego patrio-
tyzmu opowieści o dzielnych polskich żołnierzach walczących 
w obronie Ojczyzny i Wiary. Znakomita lektura dla dzieci w setną 
rocznicę Cudu nad Wisłą – napisana już w roku 1924 przez jedną 
z najwybitniejszych polskich autorek literatury dla dzieci, która 
zarazem była świadkiem i uczestnikiem tamtych wydarzeń. 
Najnowsze wydanie zostało wzbogacone licznymi kolorowymi 
ilustracjami.
DęBOGóRA, 17×25, s. 96, twarda, kolorowe ilustracje

 KOD: 964824 

Tajemnica Jacoba
Komplet 3 książek
Tajemnica Jacoba to 3-częściowa opowieść o losach przyja-
ciela bohaterek bestsellerowego Pamiętnika nastolatki. Lektu-
ra wysoko oceniana przez rodziców. Autorka potrafi dotrzeć 
do młodych nie epatując złem, lecz promując dobre wartości. 
Lektura idzie pod prąd lansowanym wzorcom i podejmuje 
tematy dziś już praktycznie nieobecne w młodzieżowej litera-
turze, takie jak wiara i religia. Przedstawia świat takim, jakim 
jest on naprawdę.
Każda książka: RAFAEL, s. 772 (łącznie), 13×20, miękka

 KOD KOMPLETU: 695977 

Podróże Misia Wojtka
Miś Wojtek – bohater dziecięcej wyobraźni – odbywa podróż 
w czasie i staje się uczestnikiem wydarzeń związanych z od-
zyskiwaniem przez Polskę niepodległości. Wysiada ze swego 
wehikułu czasu i wraz z gen. Hallerem i Błękitną Armią jedzie 
z Francji do odradzającej się Polski. Bierze udział w zaślubinach 
naszego kraju z morzem. Poznaje wielkich młodych Bohaterów, 
których świat zapamięta jako Orlęta Lwowskie. u boku Ignacego 
Paderewskiego staje się świadkiem Powstania Wielkopolskie-
go, a po Bitwie Warszawskiej w 1920 r. poznaje nawet samego 
Józefa Piłsudskiego! 
BIAŁy KRuK, 17×24, s. 72, twarda, kolorowe ilustracje

 KOD: 532937 

29,90
74,70 RABAT 60%

29,90
35,00

17,90
19,90

Dla dzieci

Ewa Szelburg-Zarembina
Rok 1920

29,90
34,90
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Zestaw komiksów  
historycznych
W promocyjnym pakiecie oferujemy trzy 
znakomite komiksy opowiadające fascy-
nujące historie o bohaterach i wydarze-
niach ważnych dla polskiej historii.

W zestawie:
Wojna polsko-bolszewicka 1920  
w komiksie, s. 72
Rotmistrz Pilecki w komiksie, s. 72
Wielka wyprawa Kostki Stanisława, s. 40

Historia Polski w komiksie
Doskonałe wprowadzenie do dziejów Polski 
dla młodych i starszych czytelników, pełne 
humoru, lecz również powagi i narodowej 
dumy, ukazujące najważniejsze dla naszej 
Ojczyzny wydarzenia i postaci oraz jej niezby-
walne miejsce w historii Europy.
WYD. AA, 23×33, s. 168, twarda, kolorowe ilustr., mapy

 KOD: 640462 

Poczet władców polskich 
w komiksie 
Komiks adresowany do młodych ludzi.  
Komentarze, pisane językiem zrozumiałym dla młodzieży, 
pełne są odniesień do współczesności. Atutami książki są 
również anegdota, humor oraz żywa i potoczysta narracja.
WYD. AA, 24×33, s. 272, twarda, kolorowe ilustr., kredowy papier

 KOD: 644064 

Poczet władców polskichPoczet władców polskich

Komentarze, pisane językiem zrozumiałym dla młodzieży, 
pełne są odniesień do współczesności. Atutami książki są 
również anegdota, humor oraz żywa i potoczysta narracja.
WYD. AA, 24×33, s. 272, twarda, kolorowe ilustr., kredowy papier

79,00
149,00 Oszczędzasz 70 zł

59,00
149,00 Oszczędzasz 90 zł

Dla dzieci

29,90
79,70 Oszczędzasz 50 zł

WYDAWNICTWO AA, 21×30, twarda, kolorowe 
ilustracje, kredowy papier

 KOD: 054803 

PROMOCJA!

Wielki format 
24x33 cm!
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Legendy polskich zamków
27 legend związanych z najsłynniejszymi zamkami znajdu-
jącymi się na terenie Polski – jurajskimi orlimi gniazdami, 
krzyżackimi warowniami, stolicami królów, siedzibami książąt 
i magnatów. Niezwykłe wydarzenia, tajemnicze postaci, 
zagubione skarby, tajne przejścia, zamkowe, lochy, opowie-
ści o wielkiej miłości i tajemniczych zjawach… Legendarne 
opowieści zostały wspaniale zilustrowane oraz wzbogacone 
o informacje dotyczące historii i aktualnego stanu zamków 
opisywanych w przedstawionych tu opowieściach. 
WYD. AA, 23×33, s. 112, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

 KOD: 640066 

Joanna Wieliczka-Szarkowa
Kocham Polskę
Śpiewnik patriotyczny

Już setki tysięcy dzieci i rodziców pokochało książki opatrzone 
godłem Kocham Polskę. Teraz tę bestsellerową serię uzupełnili-
śmy o wyśpiewaną lekcję o miłości Ojczyzny. Specjalnie dobrane 
pieśni oraz piosenki zebrane w naszym patriotycznym śpiewniku 
zostały opatrzone zapisami nutowymi. Każdy z utworów wzboga-
cony jest o  związaną z nim historię czy anegdotę. A wszystko to 
w pięknej, barwnie ilustrowanej szacie graficznej! Cenna pomoc 
w domu, przedszkolu, szkole, świetlicy czy na obozie harcerskim.
RAFAEL, 19×20, s. 48, miękka

 KOD: 250963 

Dzieje Polski  
w komiksie
Komplet 3 książek

W komplecie:
Historia Polski w komiksie, s. 192

Poczet władców polskich w komiksie, s. 272

konfederacja barska w komiksie, s. 120

Każda książka:  
WYDAWNICTWO AA, 23×33, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

 KOD KOMPLETU: 646983 

Wielka  
kolekcja!

Dla dzieciBESTSELLER

14,90
TYLKO

199,00
417,00 Oszczędzasz 218 zł

29,90
69,90 Oszczędzasz 40 zł
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Dla dzieciDla dzieci

Joanna Wieliczka-Szarkowa
Kocham Polskę. Polskie legendy
Pięknie ilustrowana książka z serii „Kocham Polskę” wprowadza dzieci 
w świat naszych narodowych legend – czyli barwnych historii, z których 
możemy wyciągnąć wartościowe oraz pouczające treści. W połączeniu 
z uroczymi ilustracjami i barwną szatą graficzną rozpalą wyobraźnię 
najmłodszych oraz z zachęcą ich do czytania i słuchania.
Legendy są odzwierciedleniem najbardziej pierwotnych wyobrażeń 
o świecie naszych przodków. Takie opowieści wspaniale ukazują, 
jak powstawał nasz kraj i jak kształtowała się polska świadomość 
narodowa.
RAFAEL, 20×29, s. 80, twarda, kolorowe ilustracje

 KOD: 560383 

Joanna i Jarosław Szarkowie
Wydanie pamiątkowe  
W 100-lecie Cudu nad Wisłą 
Kolejna barwna książka z cyklu Kocham Polskę autorstwa Jo-
anny i Jarosława Szarków – przygotowana dla najmłodszych 
miłośników historii naszej ojczyzny. Setna rocznica bitwy war-
szawskiej stała się pretekstem do ukazania w jubileuszowej 
odsłonie wydarzeń obrazujących zmagania odrodzonej Polski 
z bolszewikami.
RAFAEL, 21×30, s. 32, miękka, kolorowe ilustracje

 KOD: 560291 

Kocham Polskę
Edukacyjna gra planszowa

Gra dla dzieci od 5 lat, liczba 
graczy: 2-16 (indywidualnie lub 
zespołowo). Opracowana na pod-
stawie bestsellerowej serii książek 
dla dzieci i rodziców „Kocham 
Polskę”. Znakomicie łączy funkcje 
rozrywkową z walorami edukacyj-
nymi. To propozycja dla dzieci oraz 
rodziców, którzy chcą swym pocie-
chom przekazać wiedzę o Polsce, 
jej historii, tradycji, bohaterach, 
ważnych wydarzeniach i miejscach, 
aby zaszczepić w nich zalążki 
patriotyzmu i miłości do Ojczyzny.
RAFAEL, 20×29

 KOD: 278354 

19,90
29,90 RABAT 33%

9,90
14,90 BESTSELLER

59,00
119,00 Oszczędzasz 60zł

59,00
119,00119,00
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Dla dzieci

Kocham Polskę 
Wielki zestaw

Kocham Polskę 
Mały zestaw
Cztery barwnie ilustrowane książki dla małych patriotów 
z popularnej i cenionej serii Kocham Polskę.
W zestawie:

Dzieje naszej  
Ojczyzny

RAFAEL, 21×30, s. 32, miękka,  
kolorowe ilustracje

Jeszcze Polska  
nie zginęła

RAFAEL, 21×30, s. 32, miękka,  
kolorowe ilustracje

Lubię kiedy  
babcia opowiada

RAFAEL, 19×26, s. 56, miękka,  
kolorowe ilustracje

Śpiewnik  
patriotyczny

RAFAEL, 19×20, s. 48, miękka,  
kolorowe ilustracje

 KOD KOMPLETU: 
 051925 

W zestawie:
Kocham Polskę. Historia Polski  
dla naszych dzieci 
Bogato ilustrowana fotografiami i rysunkami książka o historii Polski  
dla dzieci w wieku 10-12 lat.
RAFAEL, 20×29, s. 304, twarda, kolorowe ilustracje

Kocham Polskę. Elementarz dla dzieci
Barwnie ilustrowana i ciekawie opowiedziana historia naszej Ojczyzny 
dla najmłodszych.
RAFAEL, 20×29, s. 256, twarda, kolorowe ilustracje

Kocham Polskę. 80. rocznica wybuchu  
II wojny światowej
Z kart tej znakomicie ilustrowanej książki młody czytelnik uzyska pod-
stawowe informacje o II wojnie światowej i pozna największych bohate-
rów narodowych. 
RAFAEL, 20×29, s. 80, twarda, kolorowe ilustracje

 KOD KOMPLETU: 
 051932 

Komplet 3 książek!

Komplet 4 książek!

79,00
104,70 Oszczędzasz 25 zł

39,90
58,60 RABAT 32%
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Dla dzieci

Świat 
Edukacyjna gra planszowa dla graczy w wieku powyżej 6 lat
Niezwykła wyprawa przez kontynenty, wyspy i oceany. Gra 
edukacyjna „Świat” to nie lada gratka dla miłośników podró-
ży, w czasie której ścigają się oni o zwycięstwo i odwiedzają 
najciekawsze miejsca na Ziemi, odkrywają skarby natury oraz 
architektoniczne perełki, a przy tym ćwiczą spostrzegawczość 
oraz refleks. 
Plansza do gry, 55 kart, pionki, kostka do gry, instrukcja. 
EDGARD, wymiary pudełka: 25×25×6 cm, wiek: 6+

 KOD: 767098 

Feliks Koneczny
Dzieje Polski opowiedziane  
dla młodzieży
Znakomite opracowanie dziejów Polski. Dzieło wybitnego 
historyka i filozofa, choć napisane przed ponad 100 laty, 
nadal uczy i urzeka mądrością, przenikliwością, trafnością 
ocen. Wprowadza w niezwykle pasjonującą podróż w czasie 
po meandrach naszych dziejów. Publikacja bez przekłamań 
i manipulacji, pisana ze szczególną wrażliwością na prawdę 
historyczną oraz mądrość, jaką należy czerpać z dziejów 
własnego narodu. 
INSTYTuT EDuKACJI NARODOWEJ, 15×21, s. 320, miękka

 KOD: 162602 

Historia Polski 
Edukacyjna gra planszowa dla 2–5 graczy w wieku powyżej 7 lat

Wspaniała przygoda dla miłośników podróży w czasie oraz cie-
kawostek historycznych. Gracze walczą o zwycięstwo i poznają 
przy tym życie mieszkańców dawnej Polski. Dodatkowe zadania 
z wyszukiwaniem obrazków z kart na planszy urozmaicają roz-

grywkę, a przy tym ćwiczą spostrzegawczość oraz refleks.
EDGARD, wymiary pudełka: 25×6×24 cm,  

przeciętny czas rozgrywki: ok. 20-40 min.

 KOD: 767029 

Polska
Edukacyjna gra planszowa dla 2–5 graczy w wieku powyżej 5 lat
Fascynująca podróż po Polsce! Różnorodne warianty gry 
pozwalają na dostosowanie rozgrywki do wieku i tempera-
mentu uczestników. Gra rozwija koncentrację, spostrzegaw-
czość, pamięć i umiejętność pracy w grupie. Przybliża również 
zagadnienia związane z geografią i historią Polski oraz z fauną 
i florą występującą na jej terenie.
Plansza do gry, plakat, 15 kart do gry obserwacyjnej, 10 kart ru-
chu, 30 kart z pytaniami, 5 pionków, kostka do gry, instrukcja.
EDGARD, wymiary pudełka: 25×6×24 cm, przeciętny czas rozgrywki: ok. 
20-40 min.

 KOD: 646782 

44,90

44,90

44,90

BESTSELLER

39,90
42,00
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Dla dzieci

Bitwa Warszawska
Gra planszowa dla 2 graczy
emocjonująca gra planszowa ilustrująca  
przebieg Bitwy warszawskiej! 
Gra uczy strategicznego myślenia i dostarcza wiedzy o jednej 
z najważniejszych bitew w dziejach świata. Publikacja jest wzbo-
gacona o ilustrowane opracowanie historyczne. Gra zawiera 
zasady umożliwiające prowadzenie rozgrywek turniejowych.
Zawartość: Plansza do gry, 12 żetonów z armiami, 60 kart, 24 drewniane 
znaczniki rozkazów, 6 kartonowych wskaźników, 1 drewniany znacznik upły-
wu czasu, instrukcje gry w językach polskim i angielskim.
IPN, wymiary pudełka: 20×20×5 cm, czas rozgrywki: 30 minut, wiek: 12+

 KOD: 989979 

Michał Konarski, Hubert Ronek
Srebrni na szlakach  

Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Komiks jest kontynuacją publikacji Srebrni na szlakach Niepodle-

głej ukazującej losy trzech kuzynów z rodziny Srebrnych – Mikoła-
ja, Jana i Kacpra. Teraz wspólnie w szeregach odrodzonego Woj-

ska Polskiego biorą udział w jednej z osiemnastu najważniejszych 
bitew w dziejach świata, czyli Bitwie Warszawskiej. Komiksowi 

towarzyszy wkładka dokumentacyjna ukazująca kulisy punktów 
zwrotnych Bitwy Warszawskiej oraz jej głównych aktorów.

IPN, 21×30, s. 80, twarda, kolorowe ilustracje

 KOD: 982086 

Tomasz Robaczewski, Grzegorz Drojewski,  
Michał Konarski, Hubert Ronek

Wojenna odyseja Antka Srebrnego  
1939–1946. Wydanie zbiorcze

Specjalna kolekcjonerska edycja serii komiksowej o Antku 
Srebrnym, składająca się z 10 zeszytów wydanych w zbiorczym 

tomie w twardej oprawie!
Całość zapakowana w pudełko zawierające elementy dodatkowe (quiz, kolo-

rowanki, plakaty, naklejki) oraz płyty z serią czterech filmów animowanych 
przygotowanych na podstawie komiksów: „Obrona Grodna”, „Bitwa o Monte 
Cassino”, „Operacja »Market Garden«” oraz „Na partyzanckich ścieżkach”.

IPN 23×32, s. 440, twarda, kolorowe ilustracje

 KOD: 987562 

Super kolekcja! 
10 komiksów w jednym  

tomie!
4 filmy animowane!89,00

99,00

44,90

29,00



Dom Wysyłkowy Aromat Słowa,
ul. Swoboda 4, 30-332 Kraków60 Zamówienia:  tel. 12 446-72-57, 12 446-72-58, tel. kom.: 577-950-136      .   

100 bajek naszego dzieciństwa
Jedyny taki zestaw!
100 książeczek w praktycznym pudełku! 
Piękne ilustracje w pełnym kolorze!
Wymarzony prezent dla najmłodszych! 

W zestawie m.in.:
Wśród książeczek znajdują się najpopularniejsze utwory braci Grimm 
(m.in. Czerwony Kapturek, Jaś i Małgosia, Bajka o krasnoludkach, Śpią-
ca Królewna, Stoliczku nakryj się), baśnie H. Ch. Andersena (tj. Brzydkie 
Kaczątko, Mała Syrenka, Nowe szaty cesarza, Calineczka) oraz legendy 
polskie, np. O smoku Wawelskim, Warszawska syrenka, O toruńskich 
piernikach itp. Jeden pakiet zawiera 100 różnych książeczek.
MARTEL, 16×16, miękka

 KOD KOMPLETU: 546144 

Maria  
Konopnicka

O krasnoludkach i o sierotce Marysi
Klasyczne, ponadczasowe dzieło w nowej, wspaniałej oprawie 

graficznej. Przygotowane z wyjątkową dbałością edytorską: 
barwne wyklejki, tasiemka, obwoluta dwustronna,  

barwna okleina, oryginalny format. 
Wspaniałe ilustracje czynią z książki unikatowe wydanie.

WYD. AA, 23×33, s. 208, twarda z obwolutą, barwne ilustracje, kredowy papier

 KOD: 641339 

Dla dzieci

149,00
299,00 Oszczędzasz 150 zł

99,00
149,00 Oszczędzasz 50 zł

 KOD KOMPLETU: 052441 Komplet 3 książek!

Moi przyjaciele 
z przedszkola

WYD. KSIĄŻKI DLA DZIECI,  
20×22, s. 32, twarda z gąbką

Przyjaciele z lasu
WYD. KSIĄŻKI DLA DZIECI,  

20×22, s. 112, twarda z gąbką

Jak myszka  
domek budowała

WYD. KSIĄŻKI DLA DZIECI,  
20×22, s. 112, twarda z gąbką

Upominkowy pakiet 
dla najmłodszych
W zestawie:  
dwie książki z bajkami i pamiętnik dla przedszkolaka.

19,90
48,70 RABAT 60%

Mistrzowskie 
ilustracje!
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Najpiękniejsze bajki świata
Dawno, dawno temu
Najpiękniejszye bajki dla dzieci w barwnym, świątecznym 
wydaniu! Ciekawe, zrozumiałe teksty oraz cenione ilustracje 
Carlosa Busquetsa przeniosą młodego czytelnika w fascynujący, 
baśniowy świat. Zawartość: Stoliczku, nakryj się, Trzy świnki, Jaś 
Fasola, Księżniczka na ziarnku grochu, Nowe szaty cesarza, Ośla 
Skórka, O rybaku i złotej rybce, Pani Zima, Wilk i siedmioro koźląt, 
Czerwony Kapturek.
KSIĄŻKI DLA DZIECI, 20×22, s. 240, twarda z gąbką, kolorowe ilustracje

 KOD: 179129 

Magdalena Młodnicka
Jaki to kolor?

Książka zapoznaje najmłodsze dzieci z ko-
lorami, pomaga je rozpoznawać i nazywać. 

JuPI JO!, 22×22, s. 20, twarda, kartonowe strony, 
kolorowe ilustracje, wiek 2+

 KOD: 443531 

Magdalena Młodnicka
Gdzie to jest?
Książka zapoznaje najmłodsze dzieci ze 
słowami określającymi miejsce w prze-
strzeni, takimi jak: na, w, pod, nad, wśród. 
JuPI JO!, 22×22, s. 20, twarda, kartonowe strony, 
kolorowe ilustracje, wiek 2+

 KOD: 443524

Baśnie i legendy
Najpiękniejsze opowieści

Wydanie w eleganckim etui
Książka zawiera pięknie wydane oraz bogato ilustrowane ba-

śnie i legendy. Zamieszczono w niej m.in.: legendy polskie oraz 
perły klasycznej literatury greckiej, angielskiej, niemieckiej, 
francuskiej, włoskiej i duńskiej, a nawet dalekowschodniej. 

Znajdziemy tu m.in. baśnie i bajki Hansa Christiana Andersena, 
Ezopa, Carlo Collodiego, Braci Grimm i wiele innych.

MARTEL, 23×29, s. 392, twarda, kolorowe ilustracje

 KOD: 052779 

49,90
59,90 Oszczędzasz 10 zł

Dla dzieci

19,90
36,90 RABAT 45%

Seria dla najmłodszych Odkrywam świat
Kartonowe książki z zaokrąglonymi rogami i łatwymi do otwierania okienkami!
Przewodnikami po otaczającym świecie są Mania i tynio – sympatyczne rodzeństwo.

24,90
29,90

24,90
29,90

Mistrzowskie 
ilustracje!
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Dla dzieci

Cztery pory baśni
Bogato ilustrowany tom baśni wpisanych w rytm czterech pór roku. Zgromadzono tu opowieści peł-
ne mądrości, ciepła i humoru, napisane przez znanego polskiego baśniopisarza. Baśniowe historie 
nawiązują do ważnych dni, świąt kościelnych, Dnia Babci, Dnia Dziadka, początku roku szkolnego 
i innych wydarzeń. 
Do książki dołączona jest bajkowa torba w prezencie.
JEDNOŚĆ, 20×29, s. 400, twarda, kolorowe ilustracje

 KOD: 717835 

5 minut z baśnią
Księga pięciominutowych baśni, znanych i cenionych autorów! Spo-
tkamy tu historie dzieci, zwierząt, dzielnych młodzieńców i pięknych 
księżniczek. Kurczaczek Duraczek, Jaś i Małgosia, dobry ogr i psot-
na wróżka – oni wszyscy czekają na spotkanie z najmłodszymi 
czytelnikami. Przeczytanie każdej z tych baśni zajmuje 5 minut!

JEDNOŚĆ, 16×22, s. 512, miękka, kolorowe ilustracje

 KOD: 716913 

Opowiem ci bajkę
Istnieją takie baśnie i bajki, które poznajemy jako dzieci, a potem chętnie 
czytamy je swoim dzieciom, aby następnie i one je przekazały następnemu 
pokoleniu. Opowiem ci bajkę to zbiór właśnie takich opowieści. Klasyczne 
baśnie i bajki, piękna oprawa ilustracyjna i graficzna czynią tę księgę 
wspaniałym prezentem dla każdego dziecka.
JEDNOŚĆ, 20×29, s. 400, twarda, złocenia, kolorowe ilustracje

 KOD: 718221 

Opowieści do poduszki
Te pełne uroku i ciepła piękne opowieści kierujemy do 
wszystkich małych dzieci, które lubią zasypiać kołysane 
najpiękniejszymi historiami. W przygotowanym przez nas 
zbiorze ukryły się klasyczne baśnie, barwne, melodyjne 
opowieści, opatrzone pogodnymi ilustracjami, dzięki 
którym maluchy śnić będą tylko kolorowe sny.  

JEDNOŚĆ, 24×24, s. 152, twarda

 KOD: 441346 

29,90
59,00 RABAT 50%

24,50
49,00 RABAT 50%

14,90
30,00 RABAT 50%

18,50
36,90 RABAT 50%
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Zagadki dla dzieci
Książka, dzięki której dzieci mogą jednocześnie bawić się 
i uczyć. Zabawne wierszyki-zagadki w dowcipny sposób prze-
kazują cenne informacje o otaczającym nas świecie: o porach 
roku, zwierzętach, pojazdach, owocach i warzywach. Każdemu 
wierszykowi towarzyszy wesoła ilustracja, a odpowiedź na 
zagadkę można poznać po obróceniu książki!
GREG, 17×24, s. 64, twarda, kolorowe ilustracje

 KOD: 175882

Najciekawsze bajki przedszkolaka
Zbiór pogodnych i ciepłych historyjek dla maluchów. Bohaterami 

tych bajek są dzieci, zwierzątka lub zabawki, które bawiąc się 
przeżywają liczne przygody i starają sobie poradzić z różnymi 

problemami. Długość bajek jest dostosowana do wieku przed-
szkolnego. Duża czcionka ułatwia dziecku czytanie.

GREG, 17×24, s. 64, twarda, kolorowe ilustracje

 KOD: 176865 

Mądre bajki 
(duże litery)
Zbiór opowiadań, które przekazują ważne prawdy i mówią 
o wartościach: o prawdziwej przyjaźni, miłości, tolerancji i ak-
ceptacji, o zrozumieniu dla innych i wierze w siebie, o uczci-
wości i o wartości rodziny. Wygodny, większy format oraz duże 
litery pomogą w samodzielnym czytaniu!
GREG, 21×29, s. 64, twarda, kolorowe ilustracje

 KOD: 174496 

Baśnie babuni
Zbiór pięciu najpopularniejszych baśni, uwielbianych przez 

dzieci na całym świecie. Baśnie bawią, wzruszają i uczą, jaki 
naprawdę jest świat. Ta piękna, kolorowa książka spodoba się 

każdemu dziecku!
GREG, 17×24, s. 64, twarda, kolorowe ilustracje

 KOD: 174854 

Zagadki dla dzieci Najciekawsze bajki przedszkolaka

Mądre bajki 

9,90
TYLKO

9,90
TYLKO

9,90
TYLKO

19,90

Dla dzieci
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Tupcio Chrupcio 
Zabawa w chowanego
Książeczka z filmem DVD
Na płycie DVD załączonej do książeczki zamieszczono 7 od-
cinków serialu Tupcio Chrupcio: 1. Pupil Tupcia, 2. Opiekunki 
to potwory, 3. Ja się nie chowam, 4. Nic nie przeraża dzielnych 
piratów, 5. Chcę być policjantem, 6. Chcę być przystojny, 7. Ulubio-
na zabawka Borysa.
Książeczka: MEDIA SERVICE ZAWADA, 20×20, s. 48, twarda,  
kolorowe ilustracje 
Płyta DVD: polski dubbing

 KOD: 945771 

Tupcio Chrupcio 
Najlepszy Przyjaciel 
Książeczka z filmem DVD
Kolorowa książeczka z dołączoną płytą DVD zawierającą 
7 odcinków serialu animowanego Tupcio Chrupcio: 1. Precz 
z regułami!, 2. Hokus-pokus, 3. Chcę iść z wami, 4. Chłopcy 
są lepsi od dziewcząt, 5. To moje zabawki, 6. Ja chcę wygrać!, 
7. Już nie jesteś moim przyjacielem.
Książeczka: MEDIA SERVICE ZAWADA, 20×20, s. 48, twarda,  
kolorowe ilustracje 
Płyta DVD: polski dubbing

 KOD: 945528 

Pierwsza encyklopedia  
dla najmłodszych (wiek 3-9 lat)
Zestaw zawiera 10 tomów, a w każdym została przedstawiona 
inna dziedzina wiedzy o otaczającym nas świecie: Planeta Ziemia, 
Niezwykłe zwierzęta, Niezwykłe rośliny, Dinozaury, Ciało człowie-
ka, W lesie, Zwierzęta w gospodarstwie, Zwierzęta domowe, Wielkie 
maszyny, Technika. Z całą pewnością każdy przedszkolak znajdzie 
tu coś dla siebie, a niejeden dorosły pozna ciekawostki, które go 
wprawią w zdumienie. Encyklopedia w prostych słowach wyjaśnia 
trudne pojęcia i zjawiska. Na ilustracje składają się zarówno nie-
zbędne rysunki poglądowe, jak i zdjęcia dzieci poznających daną 
dziedzinę wiedzy. 
Każdy tom:  
WYD. KSIĄŻKI DLA DZIECI, 22×22, s. 32, twarda z gąbką, kolorowe ilustracje

 KOD KOMPLETU: 179259 

Blaze i Megamaszyny 
Akcja na resorach
Książeczka z filmem DVD
Na dołączonej płycie DVD dwa odcinki amerykańskiego serialu 
animowanego: Pechowy rejs oraz Turniej kołopiłki. 
Więcej przygód Megamaszyn znajdziesz w książeczce z opowia-
daniami i zadaniami.
Książeczka: MEDIA SERVICE ZAWADA, 20×20, s. 48, twarda, 
kolorowe ilustracje 
Płyta DVD: polski dubbing

 KOD: 946327 

DVD

DVD DVD

19,90
24,90

19,90
24,90

19,90
24,90

Komplet  
10 tomów!

109,00
129,00 BESTSELLER
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Dla dzieci

Tekst: Madlena Szeliga,  
ilustracje: Sławomir Zalewski
Czego tu się bać?
Opowieści dla dzieci o tym, co jednocześnie niepokoi i intryguje. 
W okolicy dość zgodnie żyją niezliczone gatunki owadów i innych 
stworzeń. Każdy z nich o czym innym marzy i czego innego się 
boi. Pająk boi się… pająków. Tak naprawdę są to strachy, które 
dobrze znają i dzieci i dorośli. Z pomocą ROBALI znacznie łatwiej 
sobie z nimi poradzić. Puenta tej historii na pewno ucieszy 
i rozbawi dzieci, może również zadziwić ich rodziców. 
AROMAT SŁOWA, 26×29, s. 28, twarda, kolorowe ilustracje

 KOD: 758026 

Madlena Szeliga
Horror
A co gdyby truskawka miała uczucia? Czy zawahalibyście się 
przed wrzuceniem jej do blendera? Czy obieranie ziemniaków 
na pewno jest etyczne? Czy macie wyrzuty sumienia po szat-
kowaniu główek kapusty?
Horror Madleny Szeligi to książka-żart i książka-perełka 
z wyjątkowymi, autorskimi ilustracjami Emilii Dziubak, która 
pokazuje czytelnikom swoje zupełnie nowe oblicze. Powstała 
nie po to, żeby straszyć (no, może tylko troszkę!), ale żeby 
ćwiczyć wyobraźnię i bawić się codziennością. 
AROMAT SŁOWA, 26×30, s. 90, twarda, kolorowe ilustracje

 KOD: 758057 

Książka  
dla dzieci 
od lat 10  

29,90
59,90 RABAT 50%

Tekst: Madlena Szeliga, ilustracje: Sławomir Zalewski

Przedstawiamy dwie części nowej serii kolorowych, niebanalnie ilustrowanych 
książek o wyjątkowej rodzinie Sztućców. Znajdziemy w nich ciepłe i zabawne 
historie o tym, co dzieje się w naszej kuchni, kiedy z niej wychodzimy. Opowie-
ści o perypetiach rodziny Sztućców rozbudzają wyobraźnię i pomagają wprowa-
dzić dzieci w zaczarowany świat kuchni. 
Każda książka: AROMAT SŁOWA, 26×29, s. 40, twarda, kolorowe ilustracje

Rodzina Sztućców
 KOD: 758033 

Rodzina Sztućców 2
 KOD: 758040  

14,90
34,90 RABAT 55%

14,90
34,90 RABAT 55% 14,90

34,90 RABAT 55%

e-mail: katalog@aromatslowa.pl    

Tekst: 

Przedstawiamy dwie części nowej serii kolorowych, niebanalnie ilustrowanych 
książek o wyjątkowej rodzinie Sztućców. Znajdziemy w nich ciepłe i zabawne 
historie o tym, co dzieje się w naszej kuchni, kiedy z niej wychodzimy. Opowie
ści o perypetiach rodziny Sztućców rozbudzają wyobraźnię i pomagają wprowa
dzić dzieci w zaczarowany świat kuchni. 
Każda książka: AROMAT SŁOWA, 26×29, s. 40, twarda, kolorowe ilustracje

Rodzina Sztućców
K

W drewnianej szufladzie 
mieszka pięcioosobowa ro-
dzina. Dziadek Nóż o ciętym 
języku, Tata Widelec z po-
tężną szczęką, Mama Łyżka 
o opływowych kształtach, 
i dzieci: Łyżeczka i Widelczyk. 
Nie da się powiedzieć, że żyją 
zgodnie. Ale na pewno żyją 
ciekawie. 

dobrze znają i dzieci i dorośli. Z pomocą ROBALI znacznie łatwiej 
sobie z nimi poradzić. Puenta tej historii na pewno ucieszy 
i rozbawi dzieci, może również zadziwić ich rodziców. 
AROMAT SŁOWA, 26×29, s. 28, twarda, kolorowe ilustracje

14,90
34,9034,90 RABAT 55%

W drewnianej szufladzie 
mieszka pięcioosobowa ro-
dzina. Dziadek Nóż o ciętym 
języku, Tata Widelec z po
tężną szczęką, Mama Łyżka 
o opływowych kształtach, 

Efektowne ilustracje Emilii Dziubak
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Encyklopedia 
szkolna

Fizyka z astronomią
Kompletne i rzetelne opracowanie 

materiału z fizyki z elementami 
astronomii z zakresu szkoły 

podstawowej i liceum, poszerzone 
o dodatkowe informacje i cieka-
wostki. Zawiera podstawowe in-

formacje, wykresy, wzory i zesta-
wienia pomocne przy pogłębianiu 

wiedzy. 
GREG, 17×24, s. 512, twarda

 KOD: 172102 

Encyklopedia 
szkolna
Chemia

Encyklopedia zawiera wiedzę 
z chemii wymaganą podczas 
nauki w szkole podstawowej 

i w liceum. Napisana w sposób 
przystępny i zrozumiały dla 

każdego ucznia, zawiera najważ-
niejsze wzory, reakcje, definicje, 
biografie naukowców, dodatek 
encyklopedyczny oraz indeks. 

GREG, 17×24, s. 568, twarda

 KOD: 172638 

Encyklopedia 
szkolna
Biologia

Szkoła podstawowa/liceum 
Idealna pomoc dla ucznia 

szkoły podstawowej i liceum. 
Pełen zakres wiadomości 

wymaganych w szkole, teksty 
łatwe do zapamiętania, zgodne 
z programem i wymaganiami 

nauczycieli, atrakcyjne wykre-
sy, tabele, ilustracje.

GREG, 17×24, s. 632, twarda

 KOD: 277564 

Encyklopedia 
szkolna  

Geografia
Szkoła podstawowa/liceum/

technikum
Pełen zakres wiadomości 

wymaganych w szkole, teksty 
łatwe do zapamiętania, zgodne 
z programem i wymaganiami 
nauczycieli, niezbędne tabele, 
zestawienia, mapy i wykresy.

GREG, 17×24, s. 680, twarda

 KOD: 277540 

Encyklopedia 
szkolna
Historia

Szkoła podstawowa/liceum/
technikum

Pełen zakres wiadomości 
wymaganych w szkole, teksty 

łatwe do zapamiętania, zgodne 
z programem i wymaganiami na-
uczycieli, niezbędne tabele, daty, 
wydarzenia, postacie, przejrzyste 

zestawienia, mapy i wykresy.
GREG, 17×24, s. 800, twarda

 KOD: 277823 

Encyklopedia 
szkolna  

Matematyka
Szkoła podstawowa/liceum/

technikum
Pełen zakres wiadomości 

wymaganych w szkole, teksty 
łatwe do zapamiętania, zgodne 
z programem i wymaganiami 

nauczycieli, atrakcyjne wykre-
sy, tabele, ilustracje.

GREG, 17×24, s. 680, twarda

 KOD: 170153 

Encyklopedia 
szkolna  

Język polski 
Liceum

Rzetelne opracowanie wszys-
tkich lektur, charakterystyki 

bohaterów, terminy literackie, 
symbole, omówienia epok: 
literatura, sztuka, filozofia, 

postacie i wydarzenia histo-
ryczne.

GREG, 17×24, s. 1016, twarda

 KOD: 276666 

Encyklopedia 
szkolna  

Język polski 
Szkoła podstawowa

Rzetelne opracowanie wszys-
tkich lektur, charakterystyki 

bohaterów, terminy literackie, 
symbole, omówienia epok: 
literatura, sztuka, filozofia, 

postacie i wydarzenia histo-
ryczne.

GREG, 17×24, s. 680, twarda

 KOD: 276680 

34,90
39,90

34,90
39,90

34,90
39,90

34,90
39,90

34,90
39,90

34,90
39,90

34,90
39,90

34,90
39,90
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Szachy. Mój pierwszy podręcznik
Szachy to najpopularniejsza gra planszowa na świecie. Ofero-
wany przez nas podręcznik – opracowany z pomocą instruk-
tora i sędziego szachowego klasy państwowej – w przystępny 
sposób wyjaśnia dzieciom zasady gry w szachy. Dzięki tej 
książce dzieci poznają podstawy gry w szachy i nauczą się 
sztuczek, które pomogą im wygrać niejedną partię szachów. 
Super pomoc dla przyszłych mistrzów szachowych!
JEDNOŚĆ, 19×24, s. 160, twarda, kolorowe ilustracje

 KOD: 717651 

Szachy drewniane turniejowe German
Z połączenia wykonanej w Polsce, eleganckiej, intarsjowanej 
mahoniem kasetki szachowej i indyjskich figur German 3,5 po-
wstał unikalny komplet luksusowych szachów turniejowych. Fi-
gury zostały wykonane ręcznie z najwyższej jakości drewna.  
Są one bardzo dobrze wyważone i dokładnie wyszlifowane. 
Kasetkę wykonali polscy rzemieślnicy, z wysokiej jakości drewna 
pozyskiwanego na ekologicznych plantacjach.
Wymiary kasety (po rozłożeniu): 48×48 cm,  
wymiary pola: 50 mm, wysokość króla: 90 mm

 KOD: 351903 

Szachy królewskie
Oryginalny pomysł na prezent!
Szachy ozdobne, wyrabiane ręcznie. Plansza i figury zosta-
ły wykonane z prawdziwego drewna. Dzięki kunsztownej, 
artystycznej obróbce szachy królewskie uzyskały oryginalny, 
szlachetny wygląd. Ciemne figury mają kolor brązowy. Plan-
szę – kasetkę wyposażono we wkładkę na figury szachowe. 
Produkt polski.
Wymiary planszy po złożeniu: 30×15×5 cm

 KOD: 012084 

Szachy Royal Maxi 
Szachy Royal Maxi są jednym z najpopularniejszych i najbardziej 
lubianych kompletów z naszej oferty szachów tradycyjnych. 
Ze względu na niewielkie wymiary komplet może być używany 
jako podróżniczy. Figury zostały starannie wykonane z drewna. 
Wypalana, składana szachownica zaopatrzona jest w zieloną 
wkładkę na figury.
Wymiary kasety (po rozłożeniu): 31×31 cm,  
wymiary pola: 30 mm, wysokość króla: 65 mm

 KOD: 350111 

Edukacja

99,00

99,00

249,00

HIT!

Podstawy 
gry w szachy 
dla dzieci!

24,90
29,90 BESTSELLER
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Lupa powiększająca 
(8 cm)
Lupa w trwałej oprawie. 
Szkło odporne na  zarysowanie  
i zniszczenie. 
Wygodny i ergonomiczny uchwyt. 
Powiększenie pięciokrotne. 
Średnica 80 mm.
 KOD: 652152 

Kredki usuwalne z gumką 
Noris Club
24 kolory
Sześciokątne kredki ołówkowe w drew-
nianej obudowie. Gumka na końcu 
obudowy służy do wymazania koloru. 
System ABS (biała otulina wapienna 
wokół grafitu) zabezpiecza grafit przed 
złamaniem. Zgodne z normą EN 71 – nie 
zawierają metali ciężkich ani ftalanów. 
Dla dzieci powyżej 3 lat.
STAEDTLER

 KOD: 144329 

Długopisy usuwalne 
Afrykanki 
4 sztuki
usuwalne długopisy żelowe marki 
Happy Color w kolorowych obudo-
wach. Dzięki unikalnej formule tuszu 
oraz gumce każdy błąd można łatwo 
wymazać, bez zostawiania jakichkol-
wiek śladów. Grubość linii: 0,5 mm. 
Wkład Standard A w kolorze niebies-
kim (wymienny).
HAPPY COLOR

 KOD: 040535 

39,90

24,90

Zbiory zadań 
wspomagające rozwój 
i inteligencję dzieci!

Geniusz w rodzinie  
Na start

 KOD: 724111 

Geniusz w rodzinie 
Junior

 KOD: 724128 

Geniusz w rodzinie 
Ekspert

 KOD: 724135 

Geniusz w rodzinie 
Mistrz

 KOD: 724142 

Każda książka:  
DRAGON, 17×24, s. 160, twarda, kolorowe ilustracje

Książki z serii Geniusz w rodzinie sprawdzą się zawsze 
i wszędzie. Każda z nich zawiera ponad 100 łamigłówek, 
zagadek i zadań, przy których trzeba ruszyć głową. Zada-
nia mogą mieć różny stopień trudności. Książka NA START 
to poziom łatwy, JuNIOR to poziom średnio łatwy, EKS-
PERT to poziom średni a MISTRZ to poziom zaawansowa-
ny. Ciekawe ćwiczenia kształtują umiejętności poznawcze 
oraz uczą radzenia sobie z trudnościami. To prawdziwa 
szkoła logicznego myślenia.
Każdy tytuł z niniejszej serii sprzedajemy osobno.

19,90
24,95

19,90
24,95

19,90
24,95

19,90
24,95

9,90
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Komplet pióro + długopis  
WINNER BLACK (w etui)

Kolekcja WINNER BLACK składa się z pióra wiecznego oraz 
długopisu. Pióro metalowe zostało wyposażone w wzmacnianą 
stalówkę irydową wykonaną z stali szlachetnej i jest zasilane 
standardowymi nabojami atramentowymi. Długopis zaś wypo-
sażony jest w przyciskowy mechanizm wysuwania wkładu typu 
Parker 1,0 mm w kolorze niebieskim.
Zamykane etui kartonowe o zaokrąglonych brzegach z floko-
waną, wyciąganą wkładką, posiada granatowe, lakierowane 
pudełko ochronne.
CRESCO

 KOD: 213791 

Komplet pióro + długopis  
PARTNER (w etui)

Kolekcja PARTNER to bardzo elegancka kolekcja, w skład której 
wchodzi pióro wieczne oraz długopis (oprawki w kolorze czarnym 
lub niebieskim – wybierane losowo). Pióro i długopis wykonano 
z aluminium, zaś stalówka wykonana została ze stali szlachetnej 
oraz posiada irydową końcówkę, natomiast długopis wyposażony 
jest w przyciskowy system wysuwania wkładu typu Parker 1,0 mm.
Zamykane, czarne etui kartonowe wyściełane wewnątrz materia-
łem, posiada granatowe, lakierowane pudełko ochronne.
CRESCO

 KOD: 214064 

Komplet pióro + długopis MAESTRO  
+ etui (w dodatkowym pudełku)

W skład kolekcji MAESTRO wchodzi pióro wieczne, zasilane 
standardowym nabojem atramentowym oraz długopis z przyci-
skowym mechanizmem wysuwania wkładu. Pióro wyposażone 
jest w stalówkę wykonaną ze stali szlachetnej oraz posiadającą 
irydową końcówkę. Prosta linia, matowe kolory podkreślają ponad-
czasowy charakter kolekcji, która w zestawieniu z eleganckim etui 
z ekoskóry stanowi doskonały pomysł na prezent.
CRESCO

 KOD: 201262 

Komplet pióro + długopis WINNER BLACK  
+ etui (w dodatkowym pudełku)

Kolekcja WINNER BLACK składa się z pióra wiecznego oraz długopisu. 
Pióro metalowe zostało wyposażone w wzmacnianą stalówkę irydową 
wykonaną z stali szlachetnej i jest zasilane standardowymi nabojami 
atramentowymi. Długopis zaś wyposażony jest w przyciskowy mecha-
nizm wysuwania wkładu typu Parker 1,0 mm w kolorze niebieskim.
Opakowanie papierowe otwierane, a wewnątrz długopis oraz pióro i etui 
z czarnej ekoskóry z szerokim magnetycznym klipem.
CRESCO

 KOD: 213814 

Praktyczne zestawy prezentowe!

49,90

59,90 64,90

39,90
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Polskie Parki Narodowe
W Polsce są 23 parki narodowe zajmujące 1% powierzchni 
kraju. Obejmują obszary naturalne lub zbliżone do naturalnych, 
wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, 
naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, na 
których ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazo-
we. W bogato ilustrowanej książce opisano wszystkie istniejące 
parki narodowe Polski oraz cztery postulowane do utworzenia.
DRAGON, 20×28, s. 448, twarda, kolorowe ilustracje

 KOD: 720571 

Polskie Parki Krajobrazowe
W Polsce istnieje ponad 120 parków krajobrazowych zajmują-
cych ponad 8% powierzchni naszego kraju. Parki krajobrazo-
we to wyróżniające się obszary bogatej przyrody, gdzie współ-
istnieje człowiek i przyroda. To często ostatnie już miejsca 
występowania w naszym kraju wielu zagrożonych i ginących 
gatunków roślin i zwierząt. W książce opisano wszystkie parki 
krajobrazowe Polski. Całość dopełniają liczne fotografie.
DRAGON, 20×28, s. 448, twarda, kolorowe ilustracje

 KOD: 720564 

 KOD KOMPLETU: 052458 

Komplet 3 książek!

Konie
Najpiękniejsze rasy

Koty
Najpiękniejsze rasy

Psy
Najpiękniejsze rasy

Najpiękniejsze rasy
Po 30 najpiękniejszych ras 
Niezbędne informacje
Barwne ilustracje

Każda książka: DRAGON, 21×30, s. 64, twarda, kolorowe ilustracje 

49,90
89,85 Oszczędzasz 40 zł

49,90
99,95 Oszczędzasz 50 zł

49,90
99,95 Oszczędzasz 50 zł

NOWE WYDANIE!NOWE WYDANIE!

Edukacja
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Wielki atlas kosmosu
Wspaniałe kompendium o wszechświecie!
Wielki atlas kosmosu jest zaproszeniem do pasjonującej 
wyprawy po najwspanialszych skarbach, jakie odkrywa przed 
nami gwiezdny firmament. Wystarczy uruchomić wyobraźnię 
i dać się ponieść książkowej narracji, by poczuć w sobie zew 
odkrywcy podziwiającego piękno natury. Znakomicie ilustro-
wane dzieło odkrywa przed nami tajemnice wszechświata.
DRAGON, 21×28, s. 448, twarda, kolorowe ilustracje

 KOD: 878612 

David Alderton
Encyklopedia ptaków świata
Bogato ilustrowany przewodnik zawiera opisy 1600 gatunków 
ptaków oraz ponad 1800 zdjęć i rysunków. Książka prezentuje 
ptaki zamieszkujące terytoria obu Ameryk, Europy, Afryki, Azji 
i Australii oraz regionów polarnych. Zawiera obszerne informacje 
na temat ich siedlisk, migracji, zwyczajów, a także cech fizycz-
nych – budowy ciała, kształtu dzioba, wielkości i upierzenia. Opi-
sy są uzupełnione o wskazówki dotyczące obserwacji ptaków.
DRAGON, 24×33, s. 512, twarda, kolorowe ilustracje

 KOD: 726504 

Grzegorz Strzeboński
Co warto wiedzieć o krajach
Dzieci są zawsze bardzo ciekawe świata! Książka w zabawny i nie-
typowy sposób odpowiada na pytania, jakie mogą zadawać. Krótkie, 
wesołe wierszyki opowiadają o najbardziej znanych i ciekawych 
krajach. Mały czytelnik dowie się z tej książki o stolicach i najcie-
kawszych miejscach omawianych państw, o typowych zwyczajach, 
o charakterystycznych zwierzętach, a także o tradycjach kulinar-
nych, tańcach, samochodach czy ubiorach. Kolorowa, pełna humo-
ru książka, wypełniona bogactwem rysunków i fotografii, spodoba 
się każdemu dziecku i dostarczy mu wiele radości!
GREG, 17×24, s. 64, twarda, kolorowe ilustracje

 KOD: 175516 

Witaminy dla chłopaka i dziewczyny
Elementarz zdrowia dla naszych dzieci!
Wiedzę na temat konieczności wprowadzania witamin i minera-
łów do codziennej diety należy kształtować już od najmłodszych 
lat. Dzieci, których rodzice nie przestrzegali uczenia ich wła-
ściwych nawyków żywieniowych, znacznie częściej chorowały 
i nie rozwijały się prawidłowo. Książka ta w sposób zabawny, 
a jednocześnie przekonujący zachęca naszych najmłodszych 
do spożywania wybranych owoców, warzyw i innych produktów 
dostarczających cennych składników odżywczych!
WYD. AA, 26×29, s. 52, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

 KOD: 640547 

14,90
29,90 RABAT 50%

WYD. AA, 26×29, s. 52, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

Wielki atlas kosmosu
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9,90
TYLKO

49,90
99,95 Oszczędzasz 50 zł

Edukacja

Encyklopedia ptaków świata
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ia
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99,00
149,95 Oszczędzasz 50 zł

1600 gatunków! 
1800 ilustracji! Mapa dla dzieci w prezencie!
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Rysujemy szlaczki, po śladzie, kształty,  
cyferki, literki
Komplet 5 książek z naklejkami
Wspaniały komplet ćwiczeń do pisania po śladzie. Dziecko dzięki temu doskonali 
swoją rękę w pisaniu literek, cyferek oraz rysowaniu szlaczków, kształtów oraz innych 
prostych rysunków. Każda książka zawiera kolorowe naklejki!
Każda książka: BOOKS&FuN, 21×29, s. 32, miękka

 KOD: 973663 

49,90

Edukacja

Encyklopedia dla dzieci
Wspaniały prezent dla najmłodszych!
Odkrywaj świat z encyklopedią, przygotowaną specjalnie dla 
ciebie! Tę książkę polubisz od pierwszego wejrzenia. Znajdziesz 
w niej mnóstwo wiadomości, ciekawostek, zdjęć, map i ilustracji, 
które poszerzą twą wiedzę o wszystkim, co nas otacza.
DRAGON, 21×28, s. 160, twarda, kolorowe ilustracje

 KOD: 723350 

24,90
49,95 RABAT 50%

Bójka na mnożenie
Gra do nauki tabliczki mnożenia
Inspirująca gra dla dzieci rozpoczynających naukę tabliczki 
mnożenia, która dzięki połączeniu nauki z zabawą daje naj-
lepsze rezultaty w edukacji. 
3 warianty rozgrywek; 3 poziomy trudności, 105 kart z kolo-
rowymi ilustracjami. 
EDGARD, wymiary pudełka: 15×15×4 cm, czas gry: 10-20 minut, ilość graczy: 
2-6, wiek: 6+

 KOD: 767203 

39,90
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Logopedia
Ćwiczenia logopedyczne

Ćwiczenia do nauki ładnego i wyraźnego mówienia. Dziecko 
czytając wierszyki ćwiczy poprawną wymowę, a jednocześnie 
bawi się i uzyskuje najbardziej podstawową wiedzę o otaczają-
cym świecie.
BOOKS&FuN, 21×29, s. 32, miękka

 KOD: 356603 

EdukacjaEdukacja

ABC Piszemy literki + 123 Piszemy 
cyferki
Komplet 2 książek
Uczę się, ćwiczę, poznaję!
Wspaniała propozycja dla dzieci rozpoczynających przygodę 
z pisaniem, czytaniem i liczeniem.
Każda książka: BOOKS&FuN, 21×29, s. 16, miękka

 KOD: 973649 

TADAM! Czyli logopedia
Gimnastyka języka 3+
Oto książka, która pomoże dzieciom w nauce prawidłowej 
wymowy poszczególnych głosek i usprawnianiu narządów 
mowy. Książka zawiera wierszyki. Dziecko czytając je na głos 
powtarza słowa z wyróżnioną trudnością fonetyczną oraz 
wyrazy dźwiękonaśladowcze znajdujące się w dymkach. Pod 
każdym wierszykiem znajdują się wyjaśnienia i ćwiczenia, 
które warto wykonywać, aby dziecko wprawiło się w wymowie 
danej głoski.
BOOKS&FuN, 19×26, s. 48, miękka, kolorowe ilustracje

 KOD: 274343 

O LA LA! Czyli logopedia
Gimnastyka języka 5+
Zbiór zabawnych wierszyków dla starszych dzieci. Świetna 
pomoc w pracy nad doskonaleniem prawidłowej wymowy głosek 
i wyrazów. Pozwala uczyć się poprzez zabawę i rozwijać aparat 
mowy. Każdy wierszyk zawiera trudniejsze zbitki głosek (np. wr, 
bł, br, fr) przeznaczone do głośnego czytania i ćwiczenia danego 
problemu fonetycznego. Dzięki temu dziecko wyćwiczy popraw-
ną artykulację głosek.
BOOKS&FuN, 19×26, s. 48, miękka, kolorowe ilustracje

 KOD: 274350 

7,90
11,90

TYLKO

14,90
TYLKO

14,90
TYLKO
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Monika Rzepiela
Szlacheckie 
gniazdo
Autorka przenosi czytelników 
w drugą połowę XVIII wie-
ku na malownicze Pogórze 
Karpackie. Fascynujące losy 
dwóch bohaterek wplecione 
w codzienne życie osiemna-
stowiecznej szlachty i chłopów 
pańszczyźnianych, przeplatane 
bolesną historią Polski. 
SZARA GODZINA, 14×20, s. 296, 
miękka

 KOD: 201255 

Monika Rzepiela
Saga polska
Komplet 4 książek
Przygoda, miłość, historia i czasy wielkich zmian – to wszystko 
zawiera Saga Polska. Dwie pierwsze powieści, napisane z epic-
kim rozmachem, ukazują polską rzeczywistość po przyjęciu 
chrztu przez Mieszka I. Świat starych pogańskich wierzeń z wol-
na ustępuje miejsca nowej wierze. 
Fabuła dwóch kolejnych powieści rozgrywa się na dalekim Po-
dolu po upadku powstania styczniowego: w czasach i miejscach, 
których już nie ma, ale które rzewnie wspominamy. 
SZARA GODZINA, 14×20 s. 1360 (łącznie), miękka

 KOD KOMPLETU: 201187 

Monika Rzepiela
Szlacheckie 

gniazdo
Ogień buntu

Tym razem Autorka przenosi 
nas w czasy insurekcji ko-

ściuszkowskiej, upadku Pierw-
szej Rzeczpospolitej i wojen 

napoleońskich. Polacy wierzą, 
że walcząc u boku Napoleona 

wskrzeszą upadłą ojczyznę. 
Jak w tych burzliwych cza-

sach odnajdą się bohaterowie 
powieści? 

SZARA GODZINA, 14×20, s. 468, 
miękka

 KOD: 201897 

Monika Rzepiela

Porywająca „Saga polska” 
Ponad 1300 stron!

99,90
SUPER CENA! 24,90

34,90

37,90
45,00

Fabuła tej sagi rodzinnej rozgrywa się na Pod-
lasiu od I wojny światowej do momentu śmierci 
Stalina. Apolonia, tom 1: Okres I wojny światowej 
i II RP – historia szlachcianki, która wychodzi 
za mąż za bogatego chłopa. Gabrynia, tom 2: 
II wojna światowa to dla Gabryni i jej bliskich 
czas wielkiej próby i niesamowitych zrządzeń 
losu. Rodzina, tom 3 – powojenna rzeczywistość 
do 1953 roku. 
Trzy tomy pasjonującej lektury! Dzieje jednej 
rodziny na tle burzliwych historycznych wyda-
rzeń w Polsce i świecie. Opowieść o rodzinie, 
tożsamości i prawdziwej miłości.
SZARA GODZINA, 14×20, s. 1000 (łącznie t. 1-3), miękka

Ewa Szymańska

Bo trzeba żyć – trylogia
 KOD KOMPLETU: 573376 Komplet 3 książek!

W zestawie:
Apolonia, t.1 
Gabrynia, t.2 
Rodzina, t.3

Saga rodzinna!

Literatura piękna

79,90
111,70 Oszczędzasz 30 zł
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Literatura piękna

Inka Jabłońska
Mój chłopak i jego narzeczona
Malwina jest ciągle w rozjazdach. Archeologia to jej pasja, ale 
również sposób na nie do końca uporządkowane życie. Kiedy 
niespodziewanie dostaje zaproszenie na ślub byłego chłopa-
ka, wpada w panikę: będzie musiała odwiedzić rodzinne mia-
steczko nad jeziorem i spotkać się ze swoją pierwszą wielką 
miłością! Wbrew temu, co podpowiada jej rozsądek, postana-
wia przyjąć zaproszenie. Ale nie zamierza jechać sama...
MANDO, 14×20, s. 312, miękka

 KOD: 718112 

Samantha Downing
Moja doskonała żona
Historia naszej miłości jest prosta. Poznałem wspaniałą ko-
bietę. Zakochaliśmy się. Zwierzaliśmy się sobie z największych 
marzeń i najmroczniejszych sekretów. Przeprowadziliśmy się 
na przedmieścia. A potem zwykłe życie przestało nam wystar-
czać... Każde małżeństwo ma jednak swoją ciemną stronę. 
Swoje tajemnice. I sposoby na ratowanie związku.
MANDO, 14×20, s. 432, miękka

 KOD: 717764 

Katarzyna Kielecka
Świąteczny pakiet: Pod tym samym 
niebem + Na tej samej ziemi 
Komplet 2 książek
Powieść Pod tym samym niebem jest historią dwóch przyjació-
łek. Pewnego grudniowego dnia Lilianna otrzymuje tajemniczy 
list, w którym nieznana dotąd cioteczna babcia informuje, że 
przekaże jej w spadku dom, jeśli dziewczyna zgodzi się na 
warunki testamentu…
Akcja Na tej samej ziemi rozgrywa się rok później, gdy co-
dzienność Lilki odmienia zagadkowa przesyłka, a w niej 
informacje na temat ukrytej w Górach Połabskich rodzinnej 
tajemnicy...
SZARA GODZINA, 14×20, s. 680 (łącznie t. 1-2), miękka

 KOD KOMPLETU: 573383 

Anna Sakowicz
Na Kociewiu. Trylogia
Komplet 3 książek
Joanna postanawia iść na urlop zdrowotny, jednak zamiast 
odpoczywać musi wyjechać do Starogardu Gdańskiego, by 
zaopiekować się chorą ciocią. Ciocia – osoba głęboko wierzą-
ca – ma swój sposób na życie, mimo już podeszłego wieku. To 
początek licznych zaskakujących wydarzeń w życiu bohaterki, 
która pokochała Kociewie i tam postanowiła urzeczywistniać 
swoje marzenia. Jej historia rozśmiesza, wzrusza, ale i pobudza 
do refleksji, dając Czytelnikom sporą dawkę pozytywnej energii. 
do kompletu dołączono prezent - niespodziankę!
SZARA GODZINA, 14×20, s. 848 (łącznie t. 1-3),  
miękka + prezentowe pudełko kartonowe w folii

 KOD KOMPLETU: 684257 

29,90
34,90

34,90
39,90

49,90
74,80 Oszczędzasz 25 zł

59,90
99,90 Oszczędzasz 40 zł
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Literatura piękna

Anna Stryjewska
Zośka
Dopóki biło serce

Zośka usiłuje wydostać się ze skostniałego środowiska. Nie jest to łatwe, gdy ma się 
tylko 18 lat i marzenia o projektowaniu mody… 
Oparta na faktach powieść pokazuje życie niewielkiej społeczności wiejskiej lat 60. 
w Polsce, problemy życia codziennego bohaterów, a przede wszystkim dążenia młodej 
dziewczyny, by być kochaną i rozwijać swój talent wbrew piętrzącym się przeszkodom. 
W przygotowaniu drugi tom: Zośka. Przepustka do szczęścia.
SZARA GODZINA, 14×20, s. 272, miękka

 KOD: 573116 

Kate Quinn
Sieć Alice

Ponad 2 000 000 sprzedanych egzemplarzy!
Dwie wojny, dwie kobiety, jedna tajemnica. Oparta na prawdziwej historii królowej 
szpiegów, pełna zaskakujących zwrotów akcji powieść historyczna Kate Quinn łą-
czy ze sobą czasy dwóch wojen światowych oraz intrygujące postacie bohaterek, 

które pozornie dzieli wszystko…
MANDO, 14×20, s. 544, miękka

 KOD: 716798   

Charles Martin
Kiedy płaczą świerszcze
Po śmierci ukochanej żony Reese porzuca pracę i przyjaciół, aby pod zmienionym 
imieniem ukryć się w miasteczku nad jeziorem. Nie podejrzewa, że właśnie tam stanie 
się uczestnikiem tragicznych wydarzeń… Trzymająca w napięciu powieść o heroicznej 
walce i sile przyjaźni.
WAM, 13×21, s. 438, miękka

 KOD: 712301 

Opowieść oparta  
na prawdziwych zdarzeniach

Agnieszka Panasiuk
Podróże serc

Historia zamożnej ziemianki, która wybiera samotną drogę życia do momentu, gdy 
w jej majątku niespodziewanie pojawia się tragicznie osierocona, sześcioletnia 

Anielka. Wzruszająca historia wpisuje się w dzieje podlaskich i łowieckich ziemian 
XIX wieku, zmuszonych do mieszkania i pracy pod rosyjskim zaborcą i starających 

się zachować narodową tożsamość. 
SZARA GODZINA, 14×20, s. 424, miękka

 KOD: 201880   

24,90
32,90

24,90
34,90

34,90
42,00

39,90
44,90 BESTSELLER
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Literatura piękna

Katarzyna Kielecka
Cytrusowy gaj
Na szpitalnym oddziale krzyżują się ścieżki Ady i jej uko-
chanego Jacka, ciężarnej Majki, nastolatka z białaczką oraz 
wolontariusza Bartka. Tymczasem wokół głównej bohaterki 
narasta seria niepokojących wydarzeń, których źródło kryje 
się w dramacie sprzed dwudziestu lat. Dziewczyna nie zdaje 
sobie sprawy, jak wielkie grozi jej niebezpieczeństwo. Czy 
Ada odważy się stanąć twarzą w twarz z bolesną przeszło-
ścią, by ochronić swoje życie i spełnić marzenia?
SZARA GODZINA, 14×20, s. 400, miękka

 KOD: 573079 

Joanna Tekieli
Szlak srebrnych mgieł
Szlak Srebrnych Mgieł miał być wyprawą życia dla Beaty i Witka. 
Los chciał jednak inaczej, a z pięknych planów pozostały zglisz-
cza... Jej ukochany mąż Witek, ginie w wypadku samochodowym. 
Zostaje ból, pustka, samotność i tęsknota za ukochanym. Co 
noc Beata śni, że razem z mężem przemierzają urzekający Szlak 
Srebrnych Mgieł. Wreszcie kobieta podejmuje wyzwanie i wyrusza 
w podróż, by w rocznicę ślubu stanąć nad Kruczym Wąwozem. Czy 
starczy jej odwagi i determinacji, by osiągnąć cel?
SZARA GODZINA, 14×20, s. 288, miękka

 KOD: 573185 

Agnieszka Panasiuk
Na Podlasiu
Antonia (tom 1)

Antonia, Cecylia i Aleksandra – trzy kobiety. Trzy odmienne 
losy. Trzy tomy cyklu powieści Agnieszki Panasiuk rozgrywa-
jącego się na Południowym Podlasiu w drugiej połowie XIX 
stulecia. 
Jest rok 1869. Antonia Gillard traci posadę nauczycielki na 
pensji dla dziewcząt. Opuszcza Warszawę i zostaje guwer-
nantką w domu rosyjskiego urzędnika w Białej na Podlasiu.  
Tu zawiązuje przyjaźnie, poznaje lokalne tradycje i śledzi 
poczynania Oswobodziciela…
SZARA GODZINA, 14×20, s. 352, miękka

 KOD: 573130 

Weronika Wierzchowska
Po nowe życie
Piękna powieść przygodowo-obyczajowa osadzona w realiach 
powojennej Polski!
Po zakończeniu drugiej wojny światowej trzy dziewczyny 
z 1. Samodzielnego Batalionu Kobiecego przemierzają na cięża-
rówkach, furmankach, konno i piechotą miasta i wsie Dolnego 
Śląska. Celem wyprawy jest Zalipie Dolne koło Lubania, gdzie 
bohaterki powieści mają się osiedlić. Podróż obfituje w liczne 
przygody i niebezpieczeństwa…
SZARA GODZINA, 14×20, s. 304, miękka

 KOD: 573093 

25,90
34,90

27,90
34,90

29,90
39,90

29,90
39,90

Nowa, wspaniała 
trylogia w scenerii 
urokliwego 
Podlasia!
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Wiktoria Gische
Niespokojne lata
Początek XX wieku. Eleonora ma wszystko, czego może pragnąć 
dziewczyna w przedwojennym Krakowie. uroda, pewność siebie 
i piękne stroje wyróżniają ją spośród młodych kobiet na balach 
i przyjęciach. Ale Eleonora chce więcej… 
Barwna, porywająca historia poszukiwania szczęścia i miłości 
w świecie jasno określonych zasad oraz ciasnych konwenansów. 
MANDO, 14×20, s. 376, miękka

 KOD: 717702 

Nowa wyjątkowa 
Saga „Kamienica 
pod Irysami”

Wiktoria Gische
Czas zmian 
Kontynuacja bestsellerowej książki Niespokojne lata.
Radość z odzyskania niepodległości powoli przygasa. Wojna 
odcisnęła piętno na całym społeczeństwie. W tym trudnym 
czasie trzeba znaleźć siły, aby od nowa ułożyć swoje życie 
i realizować marzenia. Nawet te najśmielsze… Eleonora, 
Stefania i Rozalia szukają swojego miejsca w powojennym 
Krakowie. Gdy wydaje się, że bohaterki odnalazły życiową 
stabilizację, niespodziewana wiadomość burzy ich dotychcza-
sowy spokój. 
MANDO, 14×20, s. 344, miękka

 KOD: 718105 

Linda Holmes
Evvie zaczyna od nowa
Najbardziej romantyczna powieść roku!
Evvie pakuje walizki. Plan: nowe życie – solo, bez okropnego 
męża. Ale nowe życie Evvie będzie wyglądało zupełnie inaczej, 
niż to sobie wyobrażała… Dean to facet idealny. Przystojny, bo-
gaty gwiazdor sportu ma wszystko. I może mieć każdą kobietę. 
Lecz nagle, u szczytu kariery, traci to, co przez lata budował. 
Dwoje nieznajomych – oboje na życiowym zakręcie. Kiedy przy-
padek połączy ich losy, zawrą pakt: zero pytań o przeszłość. Ale 
zanim się zorientują, oboje złamią reguły, które ustalili...
ZNAK, 14×20, s. 394, miękka

 KOD: 072262 

Gill Paul – powieści
Komplet 3 książek
Różne oblicza miłości, skrywane tajemnice, intrygi, rodzin-
ne sekrety i skandale. Trzy bestsellerowe powieści Gill Paul 
o niezwykłych kobietach z wielkich rodów, które dzięki swojej 
odwadze są w stanie przetrwać największe trudności. Gill Paul 
to brytyjska autorka powieści historyczno-obyczajowych. Jej 
książki cieszyły się najlepszą sprzedażą na Amazonie oraz 
zostały ogłoszone bestsellerami „uSA Today”.
Każda książka: MANDO, 15×22, miękka 

 KOD KOMPLETU: 718426 

W zestawie: 
Zaginiona córka, s. 456; 
Sekret Tatiany, s. 416; 
Kobieta mojego męża, 
s. 448

79,00
99,00 Oszczędzasz 20 zł

34,90
39,99

29,90
36,90

29,90
36,90

Literatura piękna
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Henryk Sienkiewicz
W pustyni i w puszczy

Pełne wydanie najsłynniejszej polskiej powieści dla dzieci 
i młodzieży, która już od ponad stu lat fascynuje kolejne poko-
lenia Polaków (była publikowana w latach 1910-1911 w dzienniku 
„Kurier Warszawski”, a w formie książkowej została wydana 
w 1911 r.). Powieść przygodowa osadzona w egzotycznej afrykań-
skiej scenerii doczekała się bardzo licznych wydań książkowych 
oraz szlagierowych ekranizacji. Dzięki walorom literackim i edy-
torskim bestsellerową powieść Henryka Sienkiewicza polecamy 
jako doskonały prezent świąteczny – nie tylko dla młodych 
czytelników.
DRAGON, 21×29, s. 608, twarda ze złoceniami

 KOD: 875482 

Józef Ignacy Kraszewski
Stara baśń (Wydanie albumowe)
Klasyka polskiej literatury historycznej w wyjątko-
wym prezentowym wydaniu!
Najsłynniejsza i uznawana za najlepszą powieść Józefa Igna-
cego Kraszewskiego, który w swojej twórczości chętnie po-
dejmował tematykę historyczną, wypracowując własny model 
zespalania w atrakcyjnej fabule fikcji i faktów historycznych.
DRAGON, 21×30, s. 400, twarda

 KOD: 724661 

Robert Hugh Benson
Dramat królowej

Skąd bierze się porażka projektu odbudowania zdewastowanego 
chrześcijańskiego ładu? Przecież lepsza wojna niż szatański 
pokój – dla wypowiadającego te słowa Kardynała twierdzenie to 
jest oczywistością. Nie jest ono jednak oczywistością dla Marii, 
Królowej Anglii… Dramat Królowej zaczyna się tam, gdzie kończy 
się rozumienie absolutnej wyższości planu Boga nad jakimikolwiek 
planami ludzkimi. Powieść Bensona oddaje sprawiedliwość Marii 
Tudor, ofierze straszliwej dezinformacji – katolickiej władczyni 
na wieki okrzyczanej przez heretycką propagandę „Krwawą Mary”. 
Oddaje sprawiedliwość kobiecie udręczonej i spragnionej miłości.
WYD. AA, 14×20, s. 408, miękka

 KOD: 646143 

Jaroslav Hašek
Przygody dobrego wojaka Szwejka
Najbardziej znana publikacja Jaroslava Haška 
w pięknym wydaniu!
Przygodami dobrego wojaka Szwejka literatura czeska 
przebojem wbiła się do literatury światowej. Powieść jest 
arcydziełem literatury antywojennej. Stanowi podzwonne 
dla rozpadającej się monarchii austro-węgierskiej. Obnaża 
knowania polityków, których efektem jest rzeź milionów ludzi 
podczas strasznej wojny.
DRAGON, 19×25, s. 544, twarda

 KOD: 724371 

Jaroslav Hašek

Józef Ignacy KraszewskiJózef Ignacy Kraszewski

Powieść  
o Marii Tudor

69,00
129,95 Oszczędzasz 60 zł

69,00
129,95 Oszczędzasz 60 zł 29,90

39,90 RABAT 25%

W pustyni i

Literatura piękna

69,00
99,95 Oszczędzasz 30 zł
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Wybór i opracowanie: 
Justyna Chłap-Nowak 

…Nie zginęła!
Antologia współczesnej polskiej poezji 
patriotycznej od roku 1918 po wiek XXI 

Wydanie dwutomowe
WYDAWNICTWO AA, 17×24, t. 1 – s. 512, t. 2 – s. 584,  
twarda z obwolutą, czarno-białe ilustracje

Jeszcze Polska…
Klasyka polskiej poezji patriotycznej

WYDAWNICTWO AA, 17×24, s. 816, twarda z obwolutą, czarno-białe 
ilustracje

 KOD KOMPLETU:  
 641193 

W komplecie:

Jeszcze Polska nie zginęła
Komplet 3 książek!

Komplet 2 książek!

Eleganckie etui!
Z kart historii

148,00
198,00 Oszczędzasz 50 zł

148,00
178,00 Oszczędzasz 30 zł

Tom 1. Od Sobieskiego do Lema
Tom prezentuje 8 wybitnych postaci związanych z Kre-
sami. Dzieło przedstawia osobowości tej miary co np. 
Henryk Sien kiewicz, Adam Mickiewicz i Józef Piłsudski. 
Podróż śladami naszych bohaterów to odwiedziny miejsc 
związanych z ich życiem i twórczością. Za każdym razem 
proponowana jest trasa na poglądowej mapie, na której 
zaznaczono lokalizację kluczowych miejsc.
JEDNOŚĆ, 20×28, s. 424, twarda, kolorowe ilustracje

Tom 2. Od Jagiełly do Miłosza
Bohaterami drugiego tomu są: Władysław II Jagiełło, 
Stanisław Żółkiewski, Tadeusz Kościuszko, Aleksander 
Fredro, Juliusz Słowacki, Józef Ignacy Kraszewski, Eliza 
Orzeszkowa i Czesław Miłosz. Podążając ośmioma bio-
graficznymi szlakami poznamy wiele miejsc znajdujących 
się dzisiaj w granicach Litwy, ukrainy, Białorusi, Rosji 
i oczywiście Polski. 
JEDNOŚĆ, 20×28, s. 368, twarda, kolorowe ilustracje

 KOD KOMPLETU: 647027 

Kresy.  
Śladami wielkich Polaków
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Z kart historii

Historia świata
1000 lat dziejów
Monumentalna, bogato ilustrowana księga przedstawia dzieje 
świata w ciągu ostatniego tysiąclecia. Jest to opowieść żywa 
i ekscytująca, z licznymi ilustracjami i mapami. Omówiono tu 
najważniejsze wydarzenia historyczne, takie jak np. wojna 
stuletnia między Francją a Anglią, podróże Vasco da Gamy, 
Krzysztofa Kolumba i innych odkrywców, lądowe podróże ba-
dawcze, wojny napoleońskie, kampanie obu wojen światowych, 
rozpad ZSRR i wiele innych. Zamieszczono również praktyczne 
kalendarium. 
DRAGON, 24×33, s. 592, twarda, kolorowe ilustracje

 KOD: 878629 

Grzegorz Kucharczyk
Wielka historia Polski
Albumowe opracowanie dziejów Polski, 
od czasów legendarnych po historię 
najnowszą. 
Znakomicie opowiedziana historia naszej Ojczyzny wzbogacona 
o wiele barwnych ilustracji, map, not, biogramów i dokumentów. 
Publikacja wolna od stereotypów i politycznej poprawności, któ-
ra nie unika najbardziej gorących i kontrowersyjnych tematów 
w naszej historii. 
WYD. AA, DęBOGóRA, 20×29, s. 496, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier 

 KOD: 646099 

Komplet 2 książek!

Joanna Wieliczka-Szarkowa 
Polska i Polacy. Dzieje narodu do 1795 roku
Monumentalna ilustrowana historia Polski została opracowana z niezwykłą 
starannością. Autorka tekstu, Joanna Wieliczka-Szarkowa, stworzyła synte-
tyczny utwór obejmujący dzieje Polski od początków państwowości. Opisano 
w nim najważniejsze wydarzenia polityczne, kulturalne i gospodarcze do 
III rozbioru i upadku I Rzeczypospolitej. Księgę uzupełniono o reprodukcje 
unikatowych dzieł sztuki takich jak obrazy, mapy i obiekty architektury. Zapre-
zentowano tu zbiory pochodzące z różnych muzeów polskich i europejskich, 
m.in. z wielu oddziałów Muzeum Narodowego i z Muzeów Watykańskich. 
AROMAT SŁOWA, 24×33, s. 336, twarda z obwolutą, kolorowe ilustracje, kredowy papier

 KOD: 758088 

Joanna Wieliczka-Szarkowa 
Dzieje narodu do 1795 roku

Monumentalna ilustrowana historia Polski została opracowana z niezwykłą 
starannością. Autorka tekstu, Joanna Wieliczka-Szarkowa, stworzyła synte-
tyczny utwór obejmujący dzieje Polski od początków państwowości. Opisano 
w nim najważniejsze wydarzenia polityczne, kulturalne i gospodarcze do 
III rozbioru i upadku I Rzeczypospolitej. Księgę uzupełniono o reprodukcje 
unikatowych dzieł sztuki takich jak obrazy, mapy i obiekty architektury. Zapre-
zentowano tu zbiory pochodzące z różnych muzeów polskich i europejskich, 
m.in. z wielu oddziałów Muzeum Narodowego i z Muzeów Watykańskich. 

obwolutą, kolorowe ilustracje, kredowy papier

Tajemnica Jasnej Góry
Czas trwania: 25 min.

Do każdego egzemplarza 
dzieła „Polska i Polacy. Dzieje 

narodu...” film dokumentalny 
DVD w prezencie!

Historia świata

149,00
199,00 Oszczędzasz 50 zł

69,90
110,00 Oszczędzasz 40 zł

99,00
199,95 Oszczędzasz 100 zł

Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury
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100-lecie Cudu nad Wisłą!

Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury

Patronat medialny:

100-lecie Cudu nad Wisłą!100-lecie Cudu nad Wisłą!

Prof. Andrzej Nowak
Klęska Imperium Zła
Rok 1920

Profesor Andrzej Nowak odsłania kulisy wojny polsko-bolsze-
wickiej w 1920 r. Wybitny historyk obala powstałe przez ostatnie 
100 lat mity na temat tej wojny, dokładnie przedstawia działania 
Józefa Piłsudskiego, mistrzowsko odwzorowuje przebieg Bitwy 
Warszawskiej i wyjaśnia, jak wpłynęła ona na polityczne losy 
II Rzeczypospolitej. W książce zamieszczono blisko 50 nigdy 
dotychczas nie publikowanych zdjęć frontowych z lat 1919–1921, 
autorstwa uczestnika walk kpt. Paulo de Silva.
BIAŁY KRuK, 17×24, s. 368, twarda, 60 ilustracji

 KOD: 532906 

Jarosław Szarek
1920. Prawdziwy cud nad Wisłą
Przebieg dramatycznych wydarzeń poprzedzających bitwę 
warszawską w 1920 roku. Prawdziwa historia sowieckiej 
agresji odzwierciedlona w postawach Polaków, działaniach 
polityków i bierności Zachodu. Jak w tej skrajnie niekorzyst-
nej sytuacji udało się ocalić niepodległość? Jak doszło do 
niezwykłej mobilizacji narodu? Jaką rolę w ocaleniu Polski 
i świata przed bolszewikami odegrały Kościół i nagłe przebu-
dzenie religijne Polaków?
WYD. AA, 14×20, s. 496, twarda, zdjęcia czarno-białe 

 KOD: 641490 

Paweł Kołodziejski
Wojna polsko-bolszewicka 1920
w komiksie

Dlaczego dwa lata po odzyskaniu niepodległości Polacy musieli wal-
czyć o swoją wolność? Jak to się stało, że w 1920 r. armia sowiecka 
dotarła aż pod Warszawę? Dlaczego Bitwa Warszawska zaliczana jest 
do tych, które zdecydowały o losach świata? Czy faktycznie był to cud?
Opowiada o tym najnowszy komiks, który w sposób niezwykle barwny 
pokazuje historię bohaterskiej walki żołnierzy polskich z budzącą 
grozę armią sowiecką. Przed nami cała galeria bohaterów: znakomici 
dowódcy i stratedzy, oddani żołnierze i… pewien cichy kapłan, który 
stał się symbolem tej zwycięskiej bitwy, określanej jako Cud nad Wisłą. 
WYDAWNICTWO AA, 21×30, s. 72, twarda, kolorowe ilustracje

 KOD: 649229 

19,90
29,90 RABAT 33%

29,90
49,90 RABAT 40%

Prof. Andrzej Nowak

100. rocznica 
Cudu nad Wisłą!

59,00
69,00

Historia Polski - Cud nad Wisłą
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Ewa Storożyńska, o. Józef M. Bartnik
Matka Boża Łaskawa  
a Cud nad Wisłą
W książce opisano wydarzenia związane z decydującą bitwą 
podczas wojny pols ko-bolszewickiej w 1920 r. 
Czerwonoarmiści ujrzeli przed sobą Maryję! To widzenie 
sparaliżowało wielu z nich, uniemożliwiając dalszą walkę. Do 
dziś przetrwała pamięć o zwycięskiej bitwie i o dwukrotnym 
objawieniu się Maryi… 
Cud nad Wisłą przyczynił się do ocalenia Polski, zapobiega-
jąc dalszemu marszowi czerwonoarmistów na Zachód. 
WYD. AA, 17×24, s. 400, twarda

 KOD: 648741 

Eugeniusz Małaczewski
Opowieści z wojny polsko-bolszewickiej 
1920 i inne wojenne historie
Autor (zm. w 1922 r.) to żołnierz, oficer z Błękitnej Armii Hallera, 
a zarazem niezwykle uzdolniony poeta i pisarz, doceniany m.in. 
przez Kornela Makuszyńskiego. Był jednym z „Lwów Północy”, 
walczących przeciwko bolszewikom nad Dźwiną Północną. Książka 
jest wyborem jego twórczości literackiej. Zamieszczono tu opowia-
dania, eseje, publicystykę i wiersze Małaczewskiego, które opisują 
wojenne perypetie, dramaty i tragedie polskich żołnierzy w latach 
 1918-1920, szczególnie podczas wojny polsko-bolszewickiej. 
WYD. AA, 14×20, s. 336, miękka
 KOD: 649427 

Dariusz Walusiak
Wojna i wiara. 1920
Rzecz o kulisach wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Autor 
koncentruje się nie tyle na działaniach zbrojnych, ile raczej 
na duchowym aspekcie tej wojny, który okazał się decydują-
cy. Mówi o cudownej interwencji Matki Bożej, która objawiła 
się czerwonowarmistom powstrzymując ich krwawą ofen-
sywę. Opowiada też o nadzwyczajnej przemianie Polaków, 
którzy w godzinie próby podnieśli się ze stanu duchowego 
zagubienia, by z żywą wiarą stanąć w obronie Ojczyzny stoją-
cej w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa.
WYD. AA, 14×20, s. 208, miękka

 KOD: 640110 

Joanna Wieliczka-Szarkowa
Cud nad Wisłą. Wojna polsko-bolszewicka

Bogato ilustrowany album przedstawia przebieg i najważniejsze 
wydarzenia wojny polsko-bolszewickiej z lat 1919-1921, począw-
szy od budzącego trwogę marszu bolszewików przez obecne 
tereny Kresów, poprzez jej punkt zwrotny – Bitwę Warszawską, 
aż po kończący wojnę traktat w Rydze z marca 1921 roku. Przed-
stawiono tu sylwetki bohaterów tej wojny, wielkich dowódców 
i strategów, formacje wojskowe oraz duchowe wsparcie mo-
dlitewne dla walczącej ojczyzny. Album uzupełnia kalendarium 
wojny polsko-bolszewickiej.
WYD. AA, 21×30, s. 72, twarda, cz.-b. i kolorowe ilustracje

 KOD: 649182 

Historia Polski - Cud nad Wisłą
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19,90
29,90 RABAT 33%
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Magda Knedler
Położna z Auschwitz
Dramatyczna opowieść o Stanisławie Leszczyńskiej. Polska 
położna odebrała w Auschwitz ponad 3000 porodów, podczas 
których nie umarło żadne dziecko ani żadna kobieta! W Au-
schwitz nie była Stanisławą Leszczyńską. Była Mamą. Była 
nadzieją.
WAM, 14×20, s. 304, twarda 

 KOD: 717412 

O chłopcu który poszedł za tatą do 
Auschwitz
Napisana na podstawie sekretnego dziennika Gustava Kleinman-
na, opowiedziana z niezwykłą wrażliwością prawdziwa historia 
uwięzienia w piekle nazistowskich obozów, heroicznej walki 
o przetrwanie i niezwykłego ocalenia. Opowieść o miłości, która 
daje odwagę, by zejść do piekła. I siłę, by to piekło przetrwać.
ZNAK, 14×20, s. 432, miękka

 KOD: 070046 

Halina Szpilman, Filip Mazurczak
Żona pianisty. Halina Szpilman
Intymna opowieść o życiu pełnym pasji, muzyki i miłości. Ostat-
nia rozmowa, której przed śmiercią udzieliła Halina Szpilman, 
pokazuje nie tylko prywatne życie jednego z najwybitniejszych 
polskich kompozytorów, ale jest także portretem jego żony, 
wybitnej lekarki, zaangażowanej działaczki, kobiety walczącej 
o prawa człowieka. Dzieliło ich pochodzenie, wiek, przeżycia 
wojenne. Połączyła wielka miłość.
MANDO, 14×20, s. 240, twarda

 KOD: 717771 

Agata Puścikowska
Siostry z powstania
Nieznane historie sióstr zakonnych walczących 
o Warszawę

Agata Puścikowska opisuje nieznane dotąd dramatyczne 
historie zakonnic, które brały udział w powstaniu warszaw-
skim. Niektóre z sióstr były sanitariuszkami, inne wspierały 
powstańców,
leczyły cywili i żołnierzy, przygarniały tysiące dzieci – sie-
rot wojennych, organizowały modlitwy i duchowo wspierały 
złamanych ludzi. Skala pomocy niesionej przez zakonnice 
skrwawionej Warszawie była ogromna i trudno ją przecenić.
ZNAK, 16×22, s. 512, twarda

 KOD: 060894 

34,90
39,90

39,90
42,90

39,90
42,90

39,90
44,99

Świadkowie historii

W piekle  
obozu ocaliła  

tysiące dzieci!

Historia 
prawdziwa!
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Muzyka

Viva Italia
Trójpłytowa kolekcja znanych i lubianych szlagierów włoskiej  
piosenki. Na trzech płytach zamieszczono łącznie 63 niezapomnia-
ne utwory, wśród nich te najsłynniejsze: Felicità, Volare, Mamma Ma-
ria, Acapulco, Buonasera Signorina, Quando, quando, quando, Arrive-
derci Roma, klasyczne O sole mio i wiele innych. Wśród wykonawców 
takie znakomitości włoskiej estrady jak Al Bano, Domenico Modugno, 
Claudio Villa, Ricchi e Poveri i in. Muzyka z tych płyt przywołuje 
niepowtarzalną atmosferę festiwali w San Remo, słonecznych plaż 
oraz unikalnych włoskich pejzaży. 
CD 1 – Volare, 79 min.
CD 2 – Dolce Vita, 78 min. 
CD 3 – O Sole Mio, 78 min.
Oferta ważna do wyczerpania zapasów
 KOD KOMPLETU: 093321 

Izabela Trojanowska
Trojanowska
ikona polskiej sceny po raz pierwszy o swoim życiu!
Rozmowa Leszka Gnoińskiego z Izabelą Trojanowską to nie tylko 
intrygujący portret fascynującej kobiety, czułej matki i wspa-
niałej, oddanej fanom artystki, ale także barwna, pełna zakuli-
sowych anegdot oraz towarzyskich skandali opowieść o polskiej 
piosence, teatrze, filmie, telewizji i modzie, nie tylko z czasów 
PRL. Książkę uzupełniają nigdy nie publikowane zdjęcia z pry-
watnego archiwum artystki.
MANDO, 15x23, s. 400, twarda

 KOD: 716828 

49,90
54,90

54,90
59,90

 KOD KOMPLETU: 052724 

Komplet 6 płyt CD!

Muzyka wiedeńskich 
mistrzów

Kolekcja 3 płyt CD
Ponad 3 godziny genialnej 

muzyki!
READER’S DIGEST

300 lat wspaniałej 
muzyki

Kolekcja 3 płyt CD
3,5 godziny muzycznej uczty! unikalna 
trójpłytowa kolekcja arcydzieł muzyki 

ostatnich 300 lat!
READER’S DIGEST

Muzyczne arcydzieła

W zestawie  
dwie trójpłytowe kolekcje:

29,90
SUPER CENA!
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Luba Ristujczina
Rafael Santi
Barwna opowieść o życiu Rafaela Santiego. Genialny artysta 
jeszcze za życia zyskał ogromną sławę, cieszył się przychylno-
ścią możnych ówczesnego świata, przyjaźnią wybitnych umy-
słów epoki i miłością kobiet. W renesansowym Rzymie powia-
dano: „Piękny człowiek, piękna sztuka, piękne kobiety, piękny 
dom, boski człowiek”, a legenda człowieka, któremu wszystko 
przychodziło bez wysiłku, otoczonego wielbicielami i pławiące-
go się w luksusie została utrwalona jeszcze przez XVI-wiecznych 
biografów...
DRAGON, 24×33, s. 448, twarda, kolorowe ilustracje

 KOD: 726399 

Luba Ristujczina
Leonardo Da Vinci
Barwnie ilustrowana biografia genialnego Toskańczyka, który do 
dziś pozostaje ucieleśnieniem człowieka renesansu: wszech-
stronnie utalentowanego humanisty, ale także towarzyskiego i nie 
stroniącego od wykwintnego dworskiego życia. Wybitny artysta, 
który odmienił oblicze sztuki europejskiej, z pasją oddawał się 
tak odmiennym dziedzinom, jak obserwacja i studiowanie fauny 
i flory, malowanie obrazów i projektowanie budowli, konstruowa-
nie machin oblężniczych i latających, tworzenie map itp...
DRAGON, 24×33, s. 352, twarda, kolorowe ilustracje

 KOD: 722247 

Monika Adamska, Zofia Siewak-Sojka,  
Luba Ristujczina
Historia architektury
Kompendium wiedzy z historii architektury: najważniejsze 
dzieła, cechy stylów oraz osiągnięcia najwybitniejszych archi-
tektów poszczególnych epok. Sztuka budowlana ukazana jako 
odzwierciedlenie czasów, w których powstawała. Omówiono tu 
jej związki ze zmianami społecznymi i ekonomicznymi, rozwo-
jem malarstwa i rzeźby, a nawet podatność na prądy filozoficz-
ne. Album bogato ilustrowany przykładami omawianych dzieł 
architektonicznych.
DRAGON, 24×33, s. 448, twarda, kolorowe ilustracje

 KOD: 726771 

Ewa Chabińska-Ilchanka, Luba Ristujczina
Historia malarstwa
Kompendium wiedzy o historii malarstwa. Od prehistorycznych 
rysunków naskalnych, poprzez kolorowe starożytne malowidła 
pompejańskie, religijną sztukę średniowieczną, renesansowe 
piękno, barokowy przepych, klasycystyczną harmonię, oży-
wioną formę XIX-wiecznej ekspresji aż po różnorodną i często 
niełatwą w odbiorze sztukę współczesną. Album bogato 
ilustrowany przykładami omawianych stylów oraz kierunków 
malarskich.
DRAGON, 24×33, s. 448, twarda, kolorowe ilustracje

 KOD: 726764 

Dzieła sztuki

Luba Ristujczina

99,00
129,95 Oszczędzasz 30 zł

79,00
99,95 Oszczędzasz 20 zł

79,00
99,95 Oszczędzasz 20 zł

99,00
149,95 Oszczędzasz 50 zł
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Kaplica Sykstyńska
The Sistine Chapel

Album (z równoległym przekładem angielskim) w nowatorski 
sposób przedstawia arcydzieła wypełniające Kaplicę Syk-
styńską. Ich reprodukcje wykonano z użyciem najnowszych 
technologii, pozwalających na osiągnięcie spektakularnych 
rezultatów: na prezentację z bliska całej dekoracji kaplicy, 
jej wyrazistości i oryginalnej kolorystyki. Czytelnik ma więc 
niepowtarzalną okazję podziwiać z detalami i profesjonalnym 
komentarzem obrazy takich mistrzów renesansu, jak Michał 
Anioł, Perugino, Botticelli, Ghirlandaio czy Signorelli. 
JEDNOŚĆ, 24×29, s. 360, twarda z obwolutą, kolorowe ilustracje

 KOD: 441940 

Muzea Watykańskie. 100 arcydzieł
Spośród dwunastu tysięcy udostępnionych przez Muzea Waty-
kańskie eksponatów zespół pracowników i specjalistów dokonał 
wyboru 100 najbardziej reprezentatywnych dzieł, budujących 
tożsamość tej instytucji. Tematy zostały wybrane przez zatrud-
nionych w Muzeach specjalistów ze wszystkich dziedzin. Sercem 
albumu są opisy samych dzieł i najwyższej jakości zdjęcia 
pomieszczeń, obiektów i detali, będące efektem specjalnego 
projektu fotograficznego. To zarazem wysmakowany rodzaj 
przewodnika, który bez pośpiechu prowadzi nas przez wszystkie 
kolekcje Muzeów Watykańskich.
JEDNOŚĆ, 24×34, s. 488, twarda z obwolutą + etui, kolorowe ilustracje

 KOD: 442787 

Bazylika Świętego Piotra
W tym atrakcyjnym albumie po raz pierwszy została ukazana 
architektoniczna i artystyczna historia bazyliki św. Piotra 
w Watykanie, jednej z największych i najstarszych świątyń 
chrześcijaństwa, wzniesionej na miejscu męczeństwa i po-
chówku Księcia Apostołów: od jej konstantyńskich początków, 
przez średniowieczną ewolucję, aż po renesansowe i barokowe 
przeobrażenia, które nadały jej współczesny kształt. Bazylika 
w obecnej postaci powstała z inicjatywy papieży renesansu, 
którzy zatrudnili do pracy przy niej najbardziej znamienitych 
artystów wszech czasów.
JEDNOŚĆ, 24×32, s. 352, twarda, kolorowe ilustracje

 KOD: 714063 

Watykan
Sztuka, architektura i ceremoniał

Dzień 18 listopada 1593 roku, kiedy to kopuła bazyliki watykań-
skiej została zwieńczona krzyżem, jest uważany za symboliczny 
początek epoki baroku w Watykanie. Pałac Apostolski, Bazy-
lika św. Piotra, a także okazały plac i ogrody zostały ze sobą 
scalone. W ten sposób powstał niezwykły kompleks, który stał 
się miejscem sprawowania wspaniałych ceremonii religijnych. 
Niniejszy album stanowi wspaniałą ilustrację piękna i treści 
epoki baroku, która w Watykanie zostawiła tak wielką ilość zna-
mienitych pamiątek, kształtowanych przez genialnych artystów.
JEDNOŚĆ, 24×32, s. 352, twarda, kolorowe ilustracje

 KOD: 714070 

Dzieła sztuki

Bazylika Świętego Piotra

Kaplica Sykstyńska

Duże reprodukcje 
fresków!

99,00
110,00

99,00
110,00

119,00
130,00

169,00
190,00

Przepiękny  
i wyjątkowy 
prezent!
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Encyklopedyczny Atlas Świata
Monumentalne dzieło w wielkim formacie!

Bardzo szczegółowym mapom poszczególnych części świata towarzy-
szą starannie dobrane fotografie oraz komentarze charakteryzujące 
kontynenty lub ich części, w tym opisy państw opracowane przez 
geografów (zawierające podstawowe aktualne dane społeczno-eko-
nomiczne oraz historię kraju). Te trzy elementy: mapy, zdjęcia i ko-
mentarze towarzyszą czytelnikowi w każdej części atlasu. Bardzo 
ciekawą część stanowi encyklopedyczny dodatek o państwach (w tym 
nieuznawanych przez społeczność międzynarodową) i o terytoriach 
zależnych. Z kolei we fragmencie „Świat w liczbach” zamieszczono 
najważniejsze informacje o układzie Słonecznym i planecie Ziemia.
DEMART, 28×37, s. 376, twarda, kolorowe mapy i ilustracje

 KOD: 122844 

Dynastie Europy i ich rezydencje
Piękny prezent dla pasjonatów historii!
Książka opowiada o losach stu pałaców i zamków rozsianych 
po całej Europie, od Sankt Petersburga po Lizbonę i od Tron-
dheim po Ateny. Znajdują się one współcześnie w granicach 
27 państw europejskich. Są wśród nich siedziby cesarskie, 
królewskie i książęce oraz rezydencje duchownych — papieży, 
biskupów i wielkich mistrzów zakonnych. Ozdobą książki jest 
ponad pół tysiąca starannie dobranych ilustracji, zarówno 
współczesnych zdjęć, jak i reprodukcji dzieł sztuki, dawnych 
dokumentów ikonograficznych i portretów.
DRAGON, 24×33, s. 448, twarda, kolorowe ilustracje

 KOD: 725637 

Dynastie Europy i

Encyklopedyczny Atlas ŚwiataEncyklopedyczny Atlas Świata

Najbardziej 
aktualny 

i najlepszy Atlas 
Świata na rynku 
wydawniczym!

Ziemia Zbawiciela Album
Przedmowa: kard. FRANCISZEK MACHARSKI,  
tekst: ks. prof. WALDEMAR CHROSTOWSKI,  
fotografie: STANISŁAW MARKOWSKI 
Niezwykła pielgrzymka do świętych miejsc Starego i Nowego 
Przymierza: od Egiptu i Góry Mojżesza, poprzez miejsca bi-
blijne starożytnej Galilei,  Samarii i Judei po świątynie i ulice 
 Jerozolimy. Ponad 200 urzekających kolorowych fotografii 
autorstwa Stanisława Markowskiego wzbogaconych cytatami 
z Pisma Świętego – to niezapomniana wędrówka śladami wyda-
rzeń najważniejszych dla  każdego chrześcijanina. 
W zestawie z albumem „Ziemia Zbawiciela” różaniec z drzewa 
oliwnego z grudką ziemi z Jerozolimy!
WYD. AA, 21×29, s. 176, twarda, papier kredowy, kolorowe fotografie

 KOD: K01004 

119,90
149,90 Oszczędzasz 30 zł

119,00
139,90 Oszczędzasz 20 zł

29,90
39,90 RABAT 25%

Podróże dalekie i bliskie
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Podróże dalekie i bliskie

Tony Halik
Niezapomniane podróże
komplet 3 książek
Pasjonujące wyprawy z jednym z najwybitniejszych polskich 
podróżników! Oferujemy w komplecie trzy książki bogate w treść 
i wnikające głęboko w problemy antropologii, etnografii i kultury. 
Zawsze pozostaną opowieściami „z pierwszej ręki”, z własnego 
doświadczenia. Podróże i książki Toniego wnoszą wiele do pozna-
nia miejsc i kultur szczególnie zagrożonych zanikiem. Tony Halik 
odszedł już od nas, ale ten świat w jego książkach pozostał...
BERNARDINuM, 15×21, s. 300+306+290, twarda 

 KOD KOMPLETU: 053530 

Atlas świata podręczny
Idealny dla krzyżówkowiczów
Atlas zawiera obraz współczesnego świata w 93 barwnych 
mapach, ze szczególnym uwzględnieniem map Polski. 
Zamieszczono tu rozbudowany informator o jednostkach 
politycznych świata (ponad 250 państw, terytoriów zależ-
nych oraz państw nieuznawanych przez ONZ) oraz sko-
rowidz nazw (ponad 17 000 haseł). Znakomita pomoc dla 
krzyżówkowiczów!
DEMART, 15×22, s. 220, miękka

 KOD: 123162 

Atlas świata podręczny

Wojciech Cejrowski
Wyspa na prerii

Słynny podróżnik zabiera nas na połu-
dnie Stanów Zjednoczonych, na dawny 

Dziki Zachód. Preria zadziwi nawet tych, 
którym wydaje się, że dobrze znają 

Amerykę.
BERNARDINuM, 15×21, s. 304, twarda

 KOD: 235163 

Wojciech Cejrowski
Piechotą do źródeł 

Orinoko
Najbardziej bogata w przygody książka 

słynnego podróżnika Wojciecha 
Cejrowskiego. Tak jak pozostałe, jest 
pełna mądrości i dobrego humoru. 

Żaden inny antropolog tak nie pisze: 
duża wiedza o dzikich plemionach, 
a jednocześnie przekazana tak, że 
wciąga jak kryminał. Kilkaset stron 

fascynującej lektury!
BERNARDINuM, 15×21, s. 408, twarda

 KOD: 273510 

Wojciech Cejrowski
Río Anaconda: Gringo 

i ostatni szaman  
plemienia Carapana

Jedyny taki podróżnik! Wojciech Cejrow-
ski zabiera nas w pasjonującą podróż 

po Ameryce Południowej. Río Anaconda 
to książka szczególna. Napisana z dużą 
dozą humoru i niebagatelną dawką wie-

dzy o realiach Ameryki Południowej. 
BERNARDINuM, 15×21, s. 440, twarda

 KOD: 239574 

Nowe wydanie głośnej książki 
Wojciecha Cejrowskiego! 

19,90
TYLKO

44,90

44,9049,90

W komplecie:
180 000 kilometrów przygody
Jeep, moja wielka przygoda 
Z kamerą i strzelbą przez Mato Grosso

99,00
123,00 Oszczędzasz 24 zł
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Pismo Święte  
Starego i Nowego Testamentu
Pamiątka zawarcia sakramentu małżeństwa

Przekład bpa Kazimierza Romaniuka. 
walory edytorskie: duży format 20×29 cm, uszlachetniona 
oprawa i obwoluta, wstążka, czytelna czcionka, ilustracje 
Gustave’a doré.
WYD. M, s. 1416, twarda z obwolutą

 KOD: 142487 

Szczęśliwe małżeństwo
Książka porusza następujące tematy: czym jest zawarcie małżeń-
stwa; do czego zobowiązują się osoby zawierające małżeństwo; jak 
przeżywać małżeństwo, które się zawarło; zasady dialogu małżeń-
skiego; podstawowe aspekty i treści wychowania; tradycyjne środki 
pomagające stać na straży wierności; rady dla związków w kryzysie; 
sytuacja katolików po rozwodzie cywilnym lub połączonych tylko 
związkiem cywilnym oraz tak zwanych „małżeństw na próbę” itp. 
Pięknie wydana książka dla zakochanych i narzeczonych, nowo-
żeńców i małżonków, którzy pragną ożywić swój sakramentalny 
związek. 
WYD. AA, 17×24, s. 304, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

 KOD: 642220 

Na ważne chwile...

Biblia dla kobiet
Szata graficzna Biblii została przygotowana w stylistyce, 
która wychodzi naprzeciw wrażliwości estetycznej kobiet: 
wrzosowa okładka, wytłaczane kwiaty, aksamitne wykończe-
nie oprawy, zachwycająca grafika. W środku zamieszczono 
pełny tekst Starego i Nowego Testamentu w nowym prze-
kładzie z języków oryginalnych opracowanym przez Zespół 
Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła. 
Teksty biblijne uzupełniono o skierowane do kobiet rozważa-
nia: Obecność Maryi w Starym i Nowym Testamencie; Zanim 
zaczniesz czytać Pismo Święte; Jak czytać Biblię; Przeszkody 
w dobrej pracy z Biblią; Metoda modlitwy słowem Bożym „Dro-
ga, Prawda i Życie”; Metoda poznania Słowa Bożego pięcioma 
zmysłami; Rady w pracy z Biblią.
EDYCJA ŚWIęTEGO PAWŁA, 12×19, s. 1504, zintegrowana

 KOD: 311885 

59,90
70,00

29,90
39,90

Do książki dołączono 
film „Przed sklepem 
jubilera” (1988) oparty 
na tekście literackim  
Karola Wojtyły.

59,90
75,00

Watykan od środka 
oczami znanej 

korespondentki TVP!

Pierwsza w Polsce Biblia przeznaczona  
specjalnie dla pań!
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Magdalena Wolińska-Riedi
Kobieta w Watykanie
Jak żyje się w najmniejszym państwie świata
Magdalena Wolińska-Riedi, żona gwardzisty szwajcarskiego, jako 
jedna z nielicznych kobiet mieszkała za Spiżową Bramą przez 
kilkanaście lat. Teraz opowiada czytelnikom o tym, jak wygląda 
codzienne życie za murami Watykanu. Odsłania zaskakujące fakty 
i ciekawostki. Dlaczego w Watykanie nie można pójść do restaura-
cji? Ile cel ma tamtejsze więzienie i czy w watykańskim mieszkaniu 
można urządzać imprezy? Na te i wiele innych pytań znajdziemy 
odpowiedź w tej intrygującej książce.
ZNAK, 14×20, s. 366, miękka

 KOD: 059003 

Magdalena Wolińska-Riedi
Zdarzyło się w Watykanie
Magdalena Wolińska-Riedi, jako jedna z nielicznych kobiet, 
mieszkała za Spiżową Bramą przez prawie 20 lat. Teraz rozma-
wia z innymi świeckimi pracownikami i mieszkańcami Watyka-
nu, którzy jeszcze nigdy nie opowiadali o swoich przeżyciach. 
Przez dziesiątki lat żyli i pracowali w świecie, do którego dostęp 
mają nieliczni. Teraz odkrywają tajemnice Watykanu, dzielą się 
niezwykłymi historiami, a także relacjami ze swoich osobistych 
spotkań z Janem Pawłem II. Rozmowy przeplatane są również 
wyjątkowymi wspomnieniami samej autorki.
ZNAK, 14×20, s. 288, miękka

 KOD: 060931 

W zestawie:
Św. Augustyn, Wyznania, s. 436
Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa, s. 294
Św. Franciszek Salezy, Filotea, s. 400
Wawrzyniec Scupoli, Walka duchowa, s. 204
Św. Ludwik Grignon de Montfort, Traktat o prawdziwym nabo-
żeństwie..., s. 240
Św. Jan Maria Vianney, Kazania Proboszcza z Ars, s. 400
Każda książka: WYDAWNICTWO AA, 14×20, twarda

Największe dzieła mistrzów duchowości!

 KOD KOMPLETU:  
 641230 

Perły literatury ascetycznej  
w eleganckim etui!

Arcydzieła duchowości chrześcijańskiej 
komplet 6 książek w etui

149,00
219,40 Oszczędzasz 70 zł

Dla ducha

Watykan od środka 
oczami znanej 

korespondentki TVP!

Nowa książka słynnej 
dziennikarki i rzymskiej 

korespondentki TVP, 
autorki bestsellera 

„Kobieta w Watykanie!”

34,90
39,90

34,90
39,90
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Antonio Socci
Kościół czasu Antychrysta
Antonio Socci przyglądając się kondycji dzisiejszego świata i Ko-
ścioła, przywołuje powstałe przed stu laty przełomowe książki: 
Krótką opowieść o Antychryście Sołowiowa i Władcę świata 
Bensona. W obu dziełach papiestwo zostało wygnane z Rzymu, 
Europa stała się miejscem powszechnej apostazji i dechrystia-
nizacji, a światem niepodzielnie zarządza Antychryst. Socci pyta, 
czy to tylko prorocze ostrzeżenia? A może Antychryst żyje wśród 
nas? Czy to konkretna osoba, czy może rodzaj ideologii z własną 
duchowością, życiowymi prawidłami, swoimi „świętymi” i sank-
tuariami?
Poszukując odpowiedzi Socci kreśli obraz chylącego się ku 
upadkowi świata oraz pogrążonego w kryzysie Kościoła, który 
zamiast nauczaniem w sprawach wiary zajął się ekologią, „eku-
menicznym” otwarciem na inne religie oraz sprawą migrantów, 
niepokojąco dryfując w bliżej nieokreślonym kierunku…
WYDAWNICTWO AA, 14×20, s. 264, miękka

 KOD: 649663 

Guiseppe Fallica
Niezniszczalni
Książka opisuje wszystkie udokumentowane w ciągu 2000 lat 
przypadki osób, których ciała po śmierci nie uległy rozkłado-
wi. Są wśród nich wielcy święci i błogosławieni, słynni mistycy 
i mistrzowie duchowi oraz mniej znane osoby. Publikacja zawiera 
chronologiczny spis cudów nienaruszonych ciał od czasów staro-
żytnych po współczesne oraz historie 588 osób, począwszy od św. 
Nazariusza, apostoła i męczennika z I wieku, aż po sługę Bożego 
Odoryka d’Andrei, który zmarł w Nikaragui w 1990 roku.
Autor szczegółowo przedstawia medyczne aspekty tych cudow-
nych zjawisk, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami tanatologii 
wykorzystywanej w medycynie sądowej. Omawia również zagad-
nienie naturalnej i sztucznej konserwacji ciała, dowodząc, że 
ciała świętych pozostały nienaruszone, mimo że nie zastosowano 
względem nich żadnej z metod konserwacji. Zwraca również 
uwagę, że niezniszczalności ciał świętych często towarzyszyły 
inne nadprzyrodzone zjawiska, takie jak wydzielanie cudownego 
zapachu lub różnych płynów (świeża krew, olej), brak rigor mortis 
(usztywnienia pośmiertnego) itp. Fascynująca lektura!
WYDAWNICTWO AA, 17×24, s. 432, twarda, kolorowe ilustracje

 KOD: 647706 

Dla ducha

Guiseppe Fallica
Niezniszczalni
Książka opisuje wszystkie udokumentowane w ciągu 2000 lat 
przypadki osób, których ciała po śmierci nie uległy rozkłado
wi. Są wśród nich wielcy święci i błogosławieni, słynni mistycy 
i mistrzowie duchowi oraz mniej znane osoby. Publikacja zawiera 
chronologiczny spis cudów nienaruszonych ciał od czasów staro
żytnych po współczesne oraz historie 588 osób, począwszy od św. 
Nazariusza, apostoła i męczennika z I wieku, aż po sługę Bożego 
Odoryka d’Andrei, który zmarł w Nikaragui w 1990 roku.
Autor szczegółowo przedstawia medyczne aspekty tych cudow
nych zjawisk, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami tanatologii 
wykorzystywanej w medycynie sądowej. Omawia również zagad
nienie naturalnej i sztucznej konserwacji ciała, dowodząc, że 
ciała świętych pozostały nienaruszone, mimo że nie zastosowano 
względem nich żadnej z metod konserwacji. Zwraca również 
uwagę, że niezniszczalności ciał świętych często towarzyszyły 
inne nadprzyrodzone zjawiska, takie jak wydzielanie cudownego 
zapachu lub różnych płynów (świeża krew, olej), brak 
(usztywnienia pośmiertnego) itp. Fascynująca lektura!
WYDAWNICTWO AA, 17×24, s. 432, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 647706

2000 lat dziejów cudu 
nienaruszonych ciał!

49,00
69,00 Oszczędzasz 20 zł

24,90
34,90
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Ks. Dariusz Oko
Lawendowa mafia

Wstrząsająca, odważna książka, w której ks. Dariusz Oko, profesor 
uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, odsłania tajemnice dzia-

łającej w Kościele homoseksualnej lawendowej mafii, która niczym 
ukryta choroba toczy organizm Kościoła. To zło, z którego wynikają 

nadużycia nie tylko seksualne, wiąże się z odrzuceniem wiary i świa-
domym wyborem grzechu, dewastującego Kościół od wewnątrz. Stąd 

tak ogromnie ważną sprawą jest kwestia zdemaskowania tej mafii, 
obrony przed jej jawnymi i zakulisowymi działaniami oraz 
znalezienia właściwego remedium na tę chorobę. Książkę 

wzbogacają teksty ks. Marka Dziewieckiego, ks. Roberta 
Skrzypczaka i red. Pawła Lisickiego.

WYDAWNICTWO AA, 14×20, s. 288, miękka

 KOD: 640196 .

Taylor R. Marshall
Infiltracja
wstęp: bp athanasius Schneider,  
wstęp do polskiego wydania: Paweł Lisicki
W połowie XIX wieku tajne stowarzyszenia modernistów i marksistów 
obmyśliły plan zniszczenia Kościoła katolickiego od środka. Ich cel był 
jasny – zmienić jego doktrynę, liturgię i misję. W tej gruntownie udoku-
mentowanej książce dr Taylor Marshall demaskuje ten podstępny plan, 
ujawniając metody, jakie stosowali wrogowie Chrystusa, aby przeniknąć do 
seminariów, w szeregi duchowieństwa i episkopatów…
Wstrząsająca lektura, dzięki której poznamy:
• spisek, którego celem stała się infiltracja Kościoła;
• zmiany w prawie kanonicznym, które sprzyjały księżom-drapieżcom, 

takim jak kard. McCarrick;
• prorocze ostrzeżenia Matki Bożej dotyczące infiltracji Kościoła – zawarte 

w orędziu z La Salette oraz w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej;
• rolę abpa Fultona J. Sheena, który ujawnił komunistyczną infiltrację 

duchowieństwa;
• korzenie i wpływy tzw. mafii z Sankt-Gallen;
• wiele innych nieznanych do dziś i tajemniczych faktów.

AROMAT SŁOWA, 14×20, s. 360, miękka, cz.-b. fotografie, 

 KOD: 758248 

Spisek, który ma zniszczyć Kościół od środka!

Ks. Oko demaskuje 
homoseksualne kliki 
wśród duchownych!

24,90
34,90

29,90
39,90
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Teresa Kowalik, Przemysław Słowiński
Czas dobiega końca
Wielkie przepowiednie dla Polski i świata

upadek i odrodzenie Kościoła, nadejście Antychrysta, czasy osta-
teczne, epidemie, trzy dni ciemności, początek Nowego Świata!
Wielki zbiór przepowiedni i proroctw dla tych, którzy chcą zaj-
rzeć za zasłonę czasu i pragną odmienić swoje życie, zgłębiając 
napomnienia otrzymane z nieba. Znajdziemy tu przepowiednie 
dla Polski i świata, spełnione proroctwa i wstrząsające wizje…
… Co potem?
FRONDA, 17×24, s. 528, miękka

 KOD: 795334 

Wielka księga  
proroctw
Najbardziej znaczące przepowiednie i proroctwa, pochodzące 
z prywatnych objawień wielu świętych, mistyków i charyzma-
tyków, żyjących przede wszystkim w ciągu ostatnich dwóch 
wieków. Poprzez zbiór przesłań i objawień podjęto w tej 
książce próbę uchylenia zasłony wielkich przyszłych wyda-
rzeń, przede wszystkim związanych z czasami ostatecznymi. 
Przesłanie prorockie nie jest znakiem wysłanym by wzbudzać 
strach, lecz ostrzeżeniem danym ludziom dobrej woli by nie 
umarła nadzieja.
WYD. AA, 17×24, s. 528, twarda

 KOD: 646662 

Modlimy się
Modlitewnik i śpiewnik dla dorosłych

Obszerny modlitewnik dla dorosłych, a w nim m.in.: codzien-
ne modlitwy chrześcijanina, modlitwy w różnych potrzebach, 
podstawowe prawdy wiary, obrzędy Mszy Świętej, Sakramenty 
(w tym przygotowanie do Spowiedzi wraz z rachunkiem sumie-
nia), litanie, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, Nowenna do Ducha 
Świętego, Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, Godzinki, 
Różaniec, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, mo-
dlitwy do świętych oraz liczne pieśni na wszystkie okresy roku 
liturgicznego.
WYD. AA, 10×14, s. 584, twarda ze złoceniami, imprimatur

 KOD: 643661 

Papieski modlitewnik  
dla seniorów
Modlitewnik dla osób pragnących w jesieni swego życia nawiązać 
lub pogłębić więź z Bogiem. Zawiera teksty modlitw Jana Paw-
ła II pomocne w różnych okolicznościach życia (m.in. rachunek 
sumienia, przygotowanie do spowiedzi generalnej, rozważania ró-
żańcowe i Drogi Krzyżowej, 30-dniowe rekolekcje) oraz tradycyjne 
modlitwy Kościoła: litanie i nowenny, błogosławieństwa i koronki, 
Godzinki i Gorzkie Żale.
WYD. AA, 12×16, s. 448, twarda ze złoceniami, dwie wstążki,  
dwukolorowy druk 

 KOD: K05016 

DuŻA CZCIONKA

Koniec czasów
Apokalipsa
Nadejście  

Antychrysta
Trzy dni ciemności

upadek wiary  
i Kościoła

Tajemnica nieprawości
Znak Krzyża na Niebie

Nowa ziemia i nowe niebo

WIELKA 
KSIĘGA 

PROROCTW

Piero Mantero

Przyszłość ludzkości i świata 
w objawieniach mistyków

Ponad 80 
wizjonerów 

ze wszystkich 
kontynentów!

Ponad 100 
przesłań, 

napomnień 
i przepowiedni!

19,90
24,90

49,90
59,90

49,90
59,90

14,90
TYLKO
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Abp Fulton J. Sheen
W co wierzymy
Przez ponad cztery dziesięciolecia arcybiskup Fulton 
Sheen był twarzą katolicyzmu w Ameryce i otrzymywał 
z całego świata tysiące listów od ludzi szukających prawdy 
i duchowego kierownictwa. W tej książce słynny kaznodzieja, 
zdobywca nagrody Emmy i kandydat na ołtarze, odpowiada 
na najważniejsze pytania dotyczące wiary i życia chrześci-
jańskiego. Czerpiąc autorytet z Pisma Świętego arcybiskup 
Sheen przedstawia drogę Ewangelii we współczesnym świe-
cie. W pełnych mądrości, prostych i zrozumiałych słowach 
wyjaśnia, w jaki sposób możemy odnaleźć sens i podążać ku 
pełni życia w Chrystusie. Zwraca się do nas bezpośrednim 
językiem, niepozbawionym humoru i barwnych anegdot, które 
sprawiły, że stał się on najsłynniejszą osobowością medialną 
swoich czasów!

Wspaniałe, zintegrowane rozumienie tajemnic 
 wiary chrześcijańskiej.

bp Robert Barron
WYDAWNICTWO AA, 17×24, s. 456, twarda z obwolutą ze złoceniami

 KOD: 648864 

Abp Fulton J. Sheen
Życie Jezusa Chrystusa 

Życie Jezusa Chrystusa w ujęciu słynnego amerykańskiego 
arcybiskupa Fultona Sheena!

uniwersalne dzieło przedstawia nam zarówno fakty historyczne 
i świadectwo Ewangelistów poddane gruntownej refleksji teo-

logicznej, jak również głębokie medytacje pomocne w lepszym 
zrozumieniu Dobrej Nowiny o naszym Panu i Zbawcy. Popularne 
dzieło, napisane prostym i zrozumiałym językiem, w skuteczny 

sposób wprowadza nas w misterium Jezusa Chrystusa. W książ-
ce zamieszczono ilustracje biblijne autorstwa Gustave’a Doré.

WYDAWNICTWO AA, 17×24, s. 688, twarda z obwolutą ze złoceniami

 KOD: 644149 

Nagroda Stowarzyszenia  
Wydawców Katolickich

FeNikS 2019
w kategorii  

„Książka autora zagranicznego”

Patronat medialny katolickiej telewizji:

Patronat medialny katolickiej telewizji:

To, co najważniejsze w nauczaniu abpa Sheena!

49,00
69,00 Oszczędzasz 20 zł

49,00
69,00 Oszczędzasz 20 zł
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O. Michael Morris 
Królowa Nieba
Życie Maryi w dziełach mistrzów

Ten nadzwyczajny album zawiera znakomite reprodukcje mistrzowskich arcydzieł poświęconych Maryi oraz najlepsze teksty 
ojca Michaela Morrisa, wybitnego znawcy dziejów sztuki sakralnej. Ponad czterdzieści dzieł takich mistrzów, jak Fra Filippo Lip-
pi, Tycjan, Rafael, Fra Angelico, Dürer, Memling, Blake i wielu innych, towarzyszy nam w podróży przez życie Najświętszej Maryi 
Panny, począwszy od spotkania jej rodziców, Joachima i Anny, aż po Jej Wniebowzięcie, ukoronowanie i późniejsze objawienia.
WYDAWNICTWO AA, 24×33, s. 160, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

 KOD: 641032 

Wielki format 
24×33 cm

Reprodukcje arcydzieł 
najwybitniejszych artystów!

O. Michael Morris 
Królowa Nieba

Wielki format 
24×33 cm

najwybitniejszych artystów!

109,00
149,00 Oszczędzasz 40 zł

Fragmenty publikacji:

Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury
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Wincenty Łaszewski
Świat maryjnych objawień
Ekskluzywne wydanie w etui
Ponad tysiąc stron porywającego tekstu. Wincenty Łaszewski dotarł 
do historycznych relacji z wydarzeń i świadectw osób, którzy dostą-
pili łaski prywatnych objawień. Ich wizje po stuleciach spełniają się 
właśnie na naszych oczach! Zamieszczono tu współczesne barw-
ne fotografie z sanktuariów i miejsc objawień, a także materiały 
historyczne,  dokumenty i reprodukcje najwspanialszych dzieł sztuki 
sakralnej. Znajdzie my tu również ponad 200 map ukazujących poło-
żenie miejsc kultu i objawień. Dzięki pasjonującej treści oraz bogatej 
szacie graficz  nej dzieło Wincentego Łaszewskiego łączy w sobie 
cechy leksykonu, znakomitej publicystyki i efektownego albumu.

Ponad 200 map!  
Ponad 1600 zdjęć i ilustracji!
FRONDA, 22×28, s. 1008, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier, etui

 KOD: 795136 

100 najważniejszych objawień maryjnych  
w historii ludzkości!
NoWE WyDaNiE  
– poprawione i uzupełnione!

Vittorio Messori
Opinie o Maryi  
Fakty, poszlaki, tajemnice
Nowe – w znaczącej mierze poszerzone i zaktualizowane – wydanie 
klasycznego już bestsellera włoskiego dziennikarza i pisarza Vittorio 
Messoriego. To owoc swoistego dziennikarskiego śledztwa, prowa-
dzonego z rozmachem i wielką przenikliwością. Messori w ciągu 
wieloletnich badań zebrał potężny materiał na temat osoby Maryi. 
Książka ukazuje nie tylko to, co wiemy o Jej życiu, ale przedstawia też 
rolę, jaką przez blisko 2000 lat odgrywała w historii świata. Messori 
dokładnie śledzi kulturowe procesy, na których Matka Boża odcisnęła 
ślady swej obecności. Pasjonująca lektura, wzbogacona o najnowsze 
wątki nadprzyrodzonej obecności Maryi w naszym świecie!
WYDAWNICTWO AA, 17×24, s. 512, twarda

 KOD: 640837 

Nowe wydanie, poprawione i wzbogacone  
o 13 niepublikowanych rozdziałów!

Ta książka to niemal  
encyklopedia na temat Matki Bożej  

obejmująca historię, teologię,  
objawienia, postaci i anegdoty.

(ks. Robert Skrzypczak)

49,00
69,00 Oszczędzasz 20 zł

169,00
219,00 Oszczędzasz 50 zł
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Super pomysły na prezent

Scott Hahn
Ilustrowany świat Biblii 
unikalne dzieło, dzięki któremu poznamy historię Izraela od najdawniejszych czasów oraz kulturę ludów Bliskiego Wschodu, 
Cesarstwa Rzymskiego i narodów Basenu Morza Śródziemnego, leżącą u podstaw tworzenia się wspólnoty europejskiej. 
Drzewa genealogiczne, fotografie krajobrazów, dokumentów, skarbów kultury, rzeźb i obrazów znanych mistrzów, dokładne 
mapy z zaznaczonymi szlakami oraz obszerne cytaty z dokumentów i prac historyków, pisarzy i teologów – to wszystko 
pomaga odbyć niezwykłą podróż w czasie i przestrzeni, by rzeczywiście poznać i zrozumieć świat Biblii. 
Autor, dr Scott Hahn, to konwertyta, który przeszedł drogę nawrócenia z protestantyzmu do Kościoła katolickiego. Ten 
wybitny teolog od 1990 r. prowadzi Katedrę Teologii Biblijnej i Nowej Ewangelizacji na Franciszkańskim uniwersytecie w Ste-
ubenville. Założyciel i prezes Centrum Teologii Biblijnej św. Pawła. Jest autorem wielu bestsellerowych książek, wydanych 
także w języku polskim.
FRONDA, 24×33, s. 560, twarda, kolorowe ilustracje

 KOD: 795211 

Wyjątkowy przewodnik po Starym i Nowym Testamencie!
Kompetentne wprowadzenie do Pisma Świętego!

560 stron
Ponad 480 ilustracji
Ponad 40 kolorowych map
Ponad 40 tabel i tablic 
chronologicznych

149,00
179,90 Oszczędzasz 30 zł
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Super pomysły na prezent

Biblia z komentarzami Jana Pawła II
Ekskluzywne wydanie Pisma Świętego (w przekładzie bpa Kazimierza Romaniuka) w wielkim formacie 
(24×33 cm) z osobistym błogosławieństwem Ojca Świętego Jana Pawła II (udzielonym 19 marca 2005 
roku!). Dzieło zawiera cenne komentarze św. Jana Pawła II do wszystkich ksiąg  biblijnych – opracowane 
na podstawie Jego dokumentów i przemówień. 
Dzieło o znakomitych walorach edytorskich (wielki format, twarda oprawa ze złoceniami,  
121 kunsztownych ilustracji Gustave’a Doré). 
WYDAWNICTWO M, 24×33, s. 1456, twarda ze złoceniami, złocone brzegi stron

 KOD: 599963 

Pismo Święte  
Starego i Nowego Testamentu 

Wydanie pamiątkowe z okazji 100. 
rocznicy urodzin św. Jana Pawła II

Do każdego egzemplarza  
Biblii z komentarzami Jana Pawła II  
dwa filmy fabularne w prezencie:

Do każdego egzemplarza 
Biblii z komentarzami Jana Pawła II
dwa filmy fabularne w prezencie:

149,00
199,00 Oszczędzasz 50 zł
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Zamówienia:  tel. 12 446-72-57, 12 446-72-58, tel. kom.: 577-950-136      .   Dom Wysyłkowy Aromat Słowa,
ul. Swoboda 4, 30-332 Kraków100

Dom Wysyłkowy Aromat Słowa,
ul. Swoboda 4, 30-332 Kraków

Zamówienia:  
 
tel. 12 446-72-57, 12 446-72-58,  
tel. kom.: 577-950-136  

(poniedziałek – piątek godz. 8.00–18.00, sobota godz. 8.00–13.00)

Znajdź nas na Faebooku! » https://www.facebook.com/aromatslowa

Zamówienie na kwotę 120 zł lub więcej – przesyłka gratis!*

www.AromatSlowa.pl

Kamila i Noemi Górny
Ciasta i desery 
Bezglutenowe podróże

Dwie siostry, młode autorki, których życie przymusiło do diety bezglutenowej, dzielą 
się swoim bogatym doświadczeniem kulinarnym! Wszystkie przepisy – sprawdzone, 
dokładnie opisane i efektownie sfotografowane – są owocem doświadczeń przywie-
zionych z podróży zagranicznych do takich krajów jak Węgry, Włochy, Hiszpania, uSA 
i Izrael. Zaprezentowane tu 54 dania bez glutenu można polecić każdemu, kto poszu-
kuje zdrowej i urozmaiconej diety! 
WYDAWNICTWO AA, 17×24, s. 176, twarda, kolorowe ilustracje

 KOD: 640998 

Patronat medialny:

34,90
49,90 RABAT 30%

* zamówienie do 120 zł tylko 11,90 zł


