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the masculine fragrance

20 170 HUF
58 USD
54 EUR

20 170 HUF
58 USD
54 EUR

23 410 HUF
68 USD
62 EUR

23 410 HUF
68 USD
62 EUR

249PLN

249PLN

289PLN

289PLN

PACO RABANNE

CAROLINA HERRERA

PACO RABANNE

VERSACE

PHANTOM
EDT | 50 ML

BAD BOY
EDT | 50 ML

ONE MILLION
EDP | 50 ML

EROS
EDP | 50 ML

Phantom to nowy futurystyczny zapach stworzony z  połącze-
nia luksusowego rzemiosła z  najnowszą technologią. Specjalnie 
dobrane, najnowocześniejsze składniki sprawią, że poczujesz się 
naładowany energią, pewny siebie i  seksowny. Odważny aromat 
z nutami uzależniającej kremowej lawendy, energetyzującej cytry-
ny i zmysłowej drzewnej wanilii. Zapach na dziś, stworzony na jutro.

Phantom, a futuristic aromatic fragrance born from the clash be-
tween luxury craftsmanship and new-tech. Using a cutting-edge 
creative process to select ingredients to make you feel energized, 
powerfully confident and sexy. A bold scent with notes of addictive 
creamy lavender, energizing fusing lemon and sexy woody vanilla. 
Responsibly formulated: a fragrance for today, created for tomor-
row.

Bad Boy to męski zapach od Caroliny Herrery. Jest mocny i  wy-
rafinowany - dla wyjątkowych i  nieco nonszalanckich mężczyzn, 
którzy ośmielają się wyrazić wszystkie aspekty współczesnej mę-
skości. Połączenie fasoli tonka, kakao i drzewa ambar kontrastuje ze 
świetlistością szałwii, czarnego i białego pieprzu oraz bergamotki. 
Uwodzicielski zapach Bad Boy zamknięty w oryginalnym flakonie 
o kształcie błyskawicy - symbolu heroizmu i siły w kilku kulturach - 
staje się prawdziwym obiektem pożądania.

Bad Boy, a masculine fragrance by Carolina Herrera, is a powerful 
and sophisticated scent for unique and irreverent men who dare 
to embrace all of the facets of contemporary manhood. The ob-
scurity of Tonka Bean, Cacao and Ambar Wood contrasts with the 
luminosity of Sage, Black and White Pepper and Bergamot. The se-
ductive aroma of Bad Boy is collected in an extremely distinctive 
flacon. Shaped as a lightning – symbol of heroism and strength in 
several cultures, this unique piece becomes a true object of desire.

Wyróżnij się spośród miliona innych. W zdecydowany sposób wy-
raź swój styl, dzięki zmysłowo-ciepłemu zapachowi o skórzanych 
i kwiatowych akordach. Kompozycja dla mężczyzny, który wycho-
dzi poza schematy i własne ograniczenia. 

How to be 1 MILLION among millions? Be excessive, with style. 
Dare to be too much. 1 MILLION Parfum. A  solar-leather scent 
with salty notes, warm on skin. Full beam-gleam. A perfume with 
power. Time to make your mark.

Ugodzony strzałą Erosa, Boga miłości, zakochasz się i poczujesz 
bezprecedensowe pragnienie przekraczania granic. Zapach do-
skonale podkreśla męską siłę i  zmysłowość. Kompozycja charak-
teryzuje się silnym kontrastem między charakterystycznym zapa-
chem cytrusów a delikatnymi nutami. Zapach podkreśla pewność 
siebie i przynosi nową falę energii. Eros Eau de Parfum utrzymany 
jest w  zgodzie z  zasadami wegańskimi: nie zawiera produktów 
zwierzęcych ani produktów pochodzenia zwierzęcego, takich jak:
nabiału, jaj, produktów pszczelich lub enzymów zwierzęcych. 

Eros, the god of love, whose arrow can make you fall in love, 
reaches the passionate heights of oriental obsession, from which 
an unprecedented desire emanates, to the limits of the forbid-
den. Eros Eau de Parfum embodies excess and provocation. The 
fragrance has a signature with strong contrast between the ex-
tremely citrusy and the extremely delicate notes. A new chapter 
based on the depth of its woody accord, rekindled by the radi-
ant, energetic freshness and the intoxicating enhancing oriental 
character. Eros Eau de Parfum is a fragrance in line with vegan 
principles. The product contains no intentionally added animal 
products or animal-derived products such as dairy, eggs, bee 
products or animal enzymes.
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YVES SAINT LAURENT
LA NUIT DE L’HOMME
EDT | 60 ML

HUGO BOSS
BOSS BOTTLED
EDT | 50 ML
BOSS BOTTLED to niewątpliwie męski zapach dla współczesnego 
mężczyzny. Owocowo-cytrusowe nuty głowy - jabłka, cytryny i śliw-
ki - balansują z kwiatową i korzenną nutą serca, zdominowaną przez 
geranium z dodatkiem cynamonu. Rozgrzewające nuty bazy takie 
jak drzewo sandałowe, wetiweria i drzewo cedrowe są równoważone 
przez wanilię.

BOSS BOTTLED is an unmistakably masculine scent for the Man of 
Today. Fruity and citrus top notes of apple, lemon and plum, balance 
with a floral and spicy heart, dominated by geranium, with the added 
spice of cinnamon. Warming base notes of sandalwood, vetiver and 
cedarwood are offset by vanilla.

Opowieść o  uwodzeniu, intensywności i  odważnej zmysłowości. 
Woda toaletowa dla mrocznie przystojnego mężczyzny, którego nie-
odparty urok i uwodzenie nie pozostawi nikogo obojętnym. Świeży 
orientalny zapach stworzony z  gry unikalnych nut zapachowych. 
Struktura kontrastujących sił... Zapach bogaty w  wieloznaczności 
i dualizmy... Uwodzenie, które leży w połowie między ograniczeniem 
a  porzuceniem... Świeży orientalny zapach, który kołysze zmysły: 
świeżość kardamonu i wyrafinowanie cedru spotykają się z intensyw-
ną zmysłowością kumaryny.

A  story of seduction, intensity and bold sensuality. A  darkly hand-
some man whose irresistible charm and seduction sweep away 
everything in their path. A fresh oriental fragrance, made of tensions 
and olfactory clashes. A structure of contrasting forces… A signature 
rich in differences and dualities… A seduction that lies half-way be-
tween restraint and abandon... A fresh Oriental fragrance that rocks 
the senses: the freshness of Cardamom and the sophistication of 
Cedar meet the intense sensuality of Coumarin.

239PLN 239PLN
19 360 HUF
56 USD
51 EUR

19 360 HUF
56 USD
51 EUR 

35918_EDT_BOSSBOTTLED2022_KV_PRESS_R141.indd   135918_EDT_BOSSBOTTLED2022_KV_PRESS_R141.indd   1 07/07/2022   17:1907/07/2022   17:19
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259PLN

19 360 HUF
56 USD
51 EUR 

20 980 HUF
61 USD
56 EUR

GIORGIO ARMANI
CODE
EDT | 50 ML

Kod uwodzenia dla mężczyzn. Historia stylu, tajemniczości i elegan-
cji. Pierwszy orientalny zapach od Giorgio Armaniego o nutach balsa-
micznych i drewna, dla magnetycznego i fascynującego mężczyzny.

The code of seduction for men. A story of style, mystery and ele-
gance. The first oriental Fragrance by Giorgio Armani, balmy and 
woody for a magnetic and fascinating man.

GIORGIO ARMANI

GIORGIO ARMANI

ACQUA DI GIO
EDT | 50 ML

CODE PROFUMO
EDP | 60 ML

Świeży i witalny, najlepiej sprzedający się zapach dla mężczyzn od 
Giorgio Armaniego. Zapach budzący skojarzenia z morzem, słońcem 
i powiewem bryzy śródziemnomorskiej wyspy. Aromatyczny i drzew-
ny Acqua Di Gio to współczesna ekspresja męskości w aurze nut mor-
skich, cytrusowych i drzewnych. 

Freshness and vitality. The bestseller aquatic fragrance for men by 
Giorgio Armani. A fragrance born from the sea, the sun and the 
breeze of a Mediterranean island. Aromatic and woody, Acqua Di 
Gio is a contemporary expression of masculinity, in an aura of marine 
notes, citrus notes and woods.

Pierwsze perfumy Armani Code, kultowy zapach uderzający blaskiem 
od Armani Code Profumo. Ten drzewno-ambrowy zapach rozgrzewa 
skórę dzięki kompozycji fasoli tonka i zintensyfikowanej esencji styrak-
su. Idealny zapach przyciągający współczesnych zdobywców - tajem-
niczy, jak i wyniosły. 

With Armani Code Profumo, the first parfum of Armani Code, the 
iconic scent of seduction now reaches incandescence. This woody 
ambery fragrance built around Tonka Bean Absolute and intensified by 
Styrax Essence, runs hot on the skin. It is the perfect scent of attraction 
for modern conquerors, both mysterious and swaggering.

239PLN

269PLN229PLN

19 360 HUF
56 USD
51 EUR

21 790 HUF
63 USD
58 EUR

18 550 HUF
54 USD
49 EUR

YVES SAINT LAURENT
NEW Y MAN
EDP | 60 ML

Głęboki, świeży i męski zapach stworzony przez legendarnego 
perfumiarza Dominique’a Ropiona. Y Eau de Parfum to intensy-
wnie białe i ciemne perfumy fougère.

The juice of this fragrance is deep, fresh and masculine. Created by 
the legendary perfumer Dominique Ropion, Y Eau de Parfum is an 
intense white and dark fougère.
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PRADA

LACOSTE

PACO RABANNE

CALVIN KLEIN

LUNA ROSSA
EDT | 50 ML

ESSENTIAL
EDT | 75 ML

PACO
EDT | 100 ML

CK FREE
EDT | 100 ML

Prada Luna Rossa to dynamiczny zapach łączący nieoczekiwane 
składniki: świeżą lawendę, soczystą miętę i  intensywny bursztyn. Ta-
kie połączenie sprawia, że woda toaletowa kojarzyć może się z  kla-
sycznym pachnidłem fougere. Prada Luna Rossa stworzona jest dla 
mężczyzn, którzy lubią ryzyko i rywalizację, a także dążących do do-
skonałości. Woda toaletowa jest zamknięta we flakonie inspirowanym 
dynamicznymi liniami sportowych łodzi żeglarskich. Intensywne sre-
bro jest równoważone kultową czerwoną linią Prady, która odzwiercie-
dla ducha marki.

Prada Luna Rossa Eau de Toilette is an energizing fragrance, a fougere 
aromatic scent combining unexpected ingredients: fresh lavender, 
a  vibrant spearmint and an intense amber. Prada Luna Rossa EDT 
evokes the performance with a team through intense competition. 
A  fragrance for a  competitive man in pursuit of excellence. Prada 
Luna Rossa perfume bottle is inspired by the technological, dynamic 
lines of extreme sailing boats. The intense silver is balanced with the 
iconic Prada red line, as a symbol of the franchise.

Lacoste Essential to zapach wolności, braku ograniczeń i radości z życia.

Lacoste Essential is about freedom to play & enjoy life.

Paco to świeży i orzeźwiający zapach, odmienny od pozostałych. Jest 
nowoczesny, dostępny i  uniwersalny. Zarówno dla kobiet, jak i  dla 
mężczyzn. Pachnie wspaniale!

Paco is a fresh and invigorating fragrance that is unlike any other. It 
is modern, young, accessible and universal. For women as for men. 
And it smells good!

Lekki i świeży zapach dla pewnego siebie i niezależnego mężczyzny, 
który cieszy się wolnością, nie musząc przy tym niczego udowadniać. 
Doświadczenie nieskrępowanej wolności. 

A light & fresh scent for the confident, casual and independent man 
who wants to live free and has nothing to prove. Experience the ul-
timate freedom.

8 019 HUF
23 USD
21 EUR

9 640 HUF
28 USD
26 EUR

18 550 HUF
54 USD
49 EUR

9 640 HUF
28 USD
26 EUR

99PLN

119PLN

229PLN

119PLN
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PACO RABANNE

VERSACE

CALVIN KLEIN

MOSCHINO

PURE XS
EDP | 50 ML

VERSACE WOMAN
EDP | 100 ML

SHEER BEAUTY
EDT | 50 ML

PINK BOUQUET
EDT | 50 ML

Nowy kobiecy zapach od Paco Rabanne, Pure XS, to dziki, prowokujący 
i kwiatowo-orientalny zapach w stylu Emily Ratajkowski. Poddaj się zniewa-
lającemu urokowi, poczuj seksapil i odrobinę nonszalancji. Odważny i pięk-
ny. Równie odurzający, co intrygujący. Pure XS urzeka, rozbudza i wzmaga 
zmysły. To początek prawdziwej obsesji. Surowy, nieokiełznany i erotyczny 
Ylang-ylang. Gorąca wanilia i intrygująca nuta popcornu. Nadmiar w naj-
czystszym wydaniu.

Pure XS for her. The new female fragrance from Paco Rabanne. A wild 
provocative floral oriental, with the electrifying Emily Ratajkowski. Having 
it all. In excess. Disarming allure, you can feel her sex-appeal. Just a hint 
of nonchalance. Bold and beautiful. Tonnes of talent. As intoxicating as 
it is intriguing. Pure XS for her captivates, accelerates and escalates the 
senses. The origin of obsession. Ylang-ylang for the raw, the untamed, 
the erotic. Next up, hot vanilla and an intriguing popcorn-note burst. Ex-
cess in its purest state.

Kobieta Versace stawia na indywidualność. Inteligencja i wewnętrzna pew-
ność siebie odbija się na zewnątrz. Zapach podkreślający nowoczesną 
kobiecość, która jest wolna i jednocześnie zmysłowa. Idealne połączenie 
mody, uwodzenia i przyjemności.

The Versace woman has individuality, intelligence and inner confidence, 
which reflects on the outside. This is a fragrance to emphasize a woman’s 
femininity, a modern woman who is determined, free and at the same 
time very sensual. A perfect blend of fashion and fragrance, a magical 
instrument of seduction and pleasure.

Zapach Sheer Beauty opiera się na naturalnym pieknie bez potrzeby 
sztuczności. Czysty, urzekajacy, czarujący, wspaniale podkreśli Twoje 
atuty.

Sheer Beauty is all about a natural Beauty without the need for arti-
fice. Bare-skinned and pure, she captivates and enchants.

Promienny bukiet nieprzemijającej wiosny. Eliksir euforycznej mło-
dości, świeżości, która uwodzi duszę i upaja marzeniami. Zapach dla 
kobiet z charakterem, które ponad wszystko pragną dobrze się bawić. 

A  radiant bouquet of eternal spring. An elixir of euphoric youth, 
a freshness that seduces the soul, dreams of vivid and inspiring in-
toxications. A  fragrance for women full of character, who want to 
have fun above anything else!

9 640 HUF
28 USD
26 EUR

8 019 HUF
23 USD
21 EUR

16 120 HUF
47 USD
43 EUR

11 260 HUF
33 USD
30 EUR

119PLN

99PLN

199PLN

139PLN
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22 600 HUF
66 USD
60 EUR

CHLOÉ
CHLOÉ NOMADE
EDP | 50 ML

Woda perfumowana Nomade Eau de Parfum jest esencją pewnej 
siebie kobiety-wolnego ducha czerpiącej inspirację z  własnych 
doświadczeń i  miejsc, do których podróżuje. Intensywny mine-
ralny charakter mchu dębowego spowija zmysłowa delikatność 
śliwki mirabelki. Z tej świeżości emanuje jasna kwiatowa nuta fre-
zji. Naturalne składniki zawarte w głównej nucie przez twórcę per-
fum Quentina Bischa wyzwalają chęć zatracenia się w zapachu.

Nomade Eau de Parfum is the essence of a  free-spirited and 
confident women, taking inspiration from her experiences and 
encounters throughout the world, to assert who she is. The in-
tense mineral character of oakmoss is enveloped in the volup-
tuous softness of mirabelle plum. From this freshness emanates 
a bright floral note carried by freesia. Natural ingredients brought 
into focus by the perfumer Quentin Bisch, revealing accords as 
exhilarating as the feeling of escape they inspire.

CHLOÉ
CHLOÉ
EDP | 50 ML

Wyrafinowany zapach olśniewającej i delikatnej róży Chloé. Ten ak-
samitny bukiet przeplata się z kwiatowymi nutami magnolii i z mio-
dowymi akcentami bursztynu. Luksusowa butelka przyozdobiona 
została kultową beżową wstążką oraz srebrzystym obramowa-
niem. Oto nowy, uzależniający zapach Chloé. Kobiecy. Naturalny. 
Szykowny.

A sublime rose fragrance. At the heart of the Eau de Parfum, the 
Chloé rose: dazzling and delicate. A velvety bouquet interlacing 
floral notes of magnolia and honeyed accents of amber. The lux-
urious pleated glass bottle is crowned with a silver plate and en-
laced with the iconic beige ribbon. A new addictive way to wear 
Chloé. Feminine. Natural. Chic.

22 600 HUF
66 USD
60 EUR

279PLN

279PLN
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24 220 HUF
70 USD
64 EUR

CAROLINA HERRERA
VERY GOOD GIRL
EDP | 50 ML

Zabawna, bajeczna i nieustraszona - to nowa, odważna interpre-
tacja kultowego zapachu Good Girl. Ten zniewalający zapach trafi 
prosto do Twojego serca dzięki uwodzicielskiemu zapachowi róż i 
rozgrzanemu do czerwoności designowi.

Fun, fabulous and fearless, Very Good Girl is a bold new interpre-
tation of the iconic Good Girl scent. Evolving Carolina Herrera’s 
vision of the duality of the modern woman, this irresistible fra-
grance will walk straight into your heart with its seductive rose 
scent and red-hot design.

CAROLINA HERRERA
GOOD GIRL
EDP | 50 ML

Zawrotna eksplozja tuberozy i ziaren tonka: innowacyjna kreacja 
zapachowa, w której kwiatowa jasność tuberozy i jaśminu kontra-
stuje z intensywną i tajemniczą zmysłowością prażonych ziaren 
tonka. Odsłoń swoją pozytywną stronę dzięki świetlistej tuberozie 
i wyjątkowej jakości jaśminu Sambac. Odważ się na ukazanie swo-
jego niegrzecznego oblicza dzięki pociągającym nutom prażonej 
fasoli tonka i kakao. Dobrze jest czasem być niegrzecznym!

A vertiginous explosion of Tuberose Tonka: an innovative olfactory 
creation, where the floral brightness of tuberose and jasmine 
contrast with the intense and mysterious sensuality of roasted 
Tonka beans. Reveal your good side through the luminous facet 
of tuberose and the best quality Sambac Jasmine. Dare your bad 
side through addictive notes of roasted Tonka beans and Cocoa. 
It’s so good to be bad!

299PLN

25 840 HUF
75 USD
69 EUR

319PLN
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VALENTINO
VOCE VIVA
EDP | 50 ML

Zapach, podobnie jak głos, oddaje kobiecą osobowość i  intym-
ność, a także pozostawia ślad. Voce Viva kreśli między nimi parale-
lę i zaprasza do podążania za marzeniami. Ta woda perfumowana 
to hołd złożony kobiecości, która przyjmuje przeróżne formy. Nutę 
koloru wprowadza wielobarwna, włoska i skrząca się w świetle ber-
gamotka. Jej intensywność łagodzi słodka mandarynka. Dzięki buj-
nemu bukietowi z pomarańczy i gardenii, Voce Viva to zapach, któ-
ry przypomina awangardową kreację haute couture. Świeży mech 
rozświetla nuty bazy nowoczesnością, a  w  towarzystwie słodkiej 
wanilii uzależnia.

VOCE VIVA VALENTINO draws a parallel between the sound of your 
voice and the scent of your fragrance. Like a voice, a fragrance is 
personal, intimate and leaves a  trace. VOCE VIVA eau de parfum 
is an ode to Valentino multi-faceted femininity. A  COLOR NOTE: 
a colorful and sparkling opening of Italian Bergamot, softened by 
sweet and juicy mandarin. A COUTURE NOTE: an opulent bouquet 
of orange blossom absolute and golden gardenia accord. A COOL 
NOTE: an unexpected crystal moss brings a  modern intensity to 
the base becoming wholly addictive by the addition of enveloping 
vanilla infusion. 

23 410 HUF
68 USD
62 EUR

289PLN P
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MARC JACOBS
PERFECT
EDP | 50 ML

Woda perfumowana „Perfect” to zapach o  swawolnym i  zaskakują-
cym charakterze, który posiada kojący kwiatowy aromat afirmujący 
optymizm, samoakceptację i oryginalność. Nowoczesny, promienny 
i kobiecy zapach jest harmonijnym połączeniem kwiatowych, łagod-
nych nut. Zapach na początku podkreśla soczyste nuty rabarbaru 
i jasnego żonkila, które odsłaniają uspokajającą nutę mleka migdało-
wego. Na końcu zaś rozwija się do delikatnej, wytrawnej nuty drzewa 
cedrowego i kaszmeranu. Idealne to nic, czego można by się spodzie-
wać i wszystko, co powinno być. #MJPerfect #PerfectAsIAm.

The playful and unexpected new fragrance, Perfect Marc Jacobs Eau 
de Parfum for her, is a  comforting floral scent that celebrates opti-
mism, self-acceptance and originality. Modern, bright, and feminine, 
Perfect is an unconventional yet harmonious clash of fresh floral and 
calming smooth notes. The fragrance opens with juicy notes of rhu-
barb and bright daffodil that reveal a comforting heart of almond milk. 
The fragrance finishes with a soft dry down of cedarwood and cash-
meran. Perfect is nothing you would expect and everything it needs 
to be. #MJPerfect #PerfectAsIAm

22 600 HUF
66 USD
60 EUR

279PLN
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YVES SAINT LAURENT 

VERSACE

YVES SAINT LAURENT 

BLACK OPIUM
EDP | 50 ML

DYLAN TURQUOISE
EDT | 50 ML

LIBRE
EDP | 50 ML

Black Opium - zapach Yves Saint Laurent: niczym dawka adrenaliny cza-
rującej i impertynenckiej heroiny pozostawiająca niedosyt...Wciągające? 
Zdecydowanie! Black Opium to unikalna kompozycja, w której elektry-
zująca energia czarnej kawy zderza się z asertywną kobiecością białych 
kwiatów w  żywym, zmysłowym i  uzależniającym kontraście światła 
i ciemności.

New Yves Saint Laurent Fragrance - Black Opium: The shot of adrenalin 
of a glamorous yet impertinent heroin, always looking for more… Ad-
dictive? Definitely. The first coffee floral Black Opium, a unique compo-
sition where the electrifying energy of black coffee meets the assertive 
femininity of white flowers in a vibrant, sensual and addictive contrast 
of light and dark.

Versace pour femme Dylan Turquoise to oda do 
zmysłowości kobiety Versace. Orzeźwiająca bryza 
o  wyraźnych, soczystych i  zmysłowych aromatach, 
która otula zapachem przywołującym wspomnienie 
letnich dni spędzonych na plażach odległych wysp, 
gdzie błękit nieba zanurza się w krystalicznie czystej 
wodzie. Zapach spełnia najwyższe standardy zrówno-
ważonego rozwoju ekologiczno - społecznego.

Versace pour femme Dylan Turquoise is an ode to 
the sensuality of the Versace woman. A  refreshing 
breeze with luminous juicy sensual aromas envel-
ops a prestigious fragrance reminding summer days 
at the beach on faraway islands where the blue sky 
meets crystal waters. This fragrance meets the high-
est standards of ecological and social sustainability.

Libre - nowe, kobiece perfumy od Yves Saint Laurent. Wyrażają pra-
gnienie do życia w pełni. To perfumy dla silnej, odważnej i wolnej 
kobiety, która eksperymentuje do granic możliwości z własną nie-
zależnością. To wrzenie rozpalonego zmysłowością kwiatu poma-
rańczy z Maroka i śmiałości lawendy z Francji z kobiecym akcen-
tem. Prawdziwy powiew wolności. Luksusowa butelka wyróżniona 
została kultowym logotypem Cassandre, zatopionym w  szkle ni-
czym klejnot. Reszty dopełniają złote i  zmysłowe łańcuszki oraz 
charakterystyczny asymetryczny korek. Poczuj nieskrępowaną 
wolność. 

Libre, the new feminine perfume by Yves Saint Laurent, the free-
dom to live everything with excess. The perfume of a strong, bold 
and free woman experimenting her freedom extremely. The first 
floral lavender. The tension between the burning sensuality of an 
orange blossom from Morocco & the boldness of a lavender from 
France with a feminine twist. A singular trail like a breath of free-
dom. A couture sharp angle bottle twisted by a luxury oversized 
accessory. The iconic Cassandre logotype freely bent & nailed 
into the glass like a jewel. Sexy golden chains and an asymmetric 
black lacquered cap that tops it off. The scent of freedom.

20 170 HUF
58 USD
54 EUR

23 410 HUF
68 USD
62 EUR

23 410 HUF
68 USD
62 EUR

249PLN

289PLN

289PLN
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GIORGIO ARMANI

GIORGIO ARMANI

PACO RABANNE

GIORGIO ARMANI

MY WAY
EDP | 50 ML

SÌ PASSIONE
EDP | 50 ML

LADY MILLION
EDP | 50 ML

SÌ
EDP | 50 ML

Odkryj My Way, nowy kobiecy zapach od Giorgio Armaniego. My Way 
to zaproszenie do odkrywania własnej drogi oraz poszerzania hory-
zontów poprzez inspiracje ze spotkań z ludźmi na całym świecie. Pro-
mienna, nowoczesna i kobieca kompozycja zapachowa na bazie bia-
łych kwiatów zamknięta jest w butelce z talizmanem, metaforą świata.

Discover My Way, the new feminine fragrance by Giorgio Armani. My 
Way is an invitation to broaden your horizons and live meaningful 
encounters around the world. A bright white floral bouquet is encap-
sulated in a talisman bottle, a metaphor for the world.

Sì Passione od Giorgio Armaniego to zapierająca dech w  piersiach 
wizja nowoczesnej kobiecości. Przedstawiona w zupełnie nowej od-
słonie, Sì Passione to urzekająca i zmysłowa kompozycja, w której cie-
płe nuty mieszają się ze świeżymi i kwiatowymi akordami. Rozbudza 
namiętnie zmysły, wyraża absolutną kobiecość.

Sì Passione by Giorgio Armani is a heart-beating vision of modern 
femininity. Presented in the most elegant bottle, Sì Passione brings 
a  captivating sensual floral juice in which warm base notes get 
faceted with fresh and floral accords. Arousing passionately the 
senses, it is the expression of absolute femininity.

Zapach Lady Million to ucieleśnienie energicznej i uwodzicielskiej ko-
biety, która cieszy się pełnią życia. Jej wibrujący i zmysłowy zapach 
jest zarazem świeży i drzewno-kwiatowy. To wybuchowa mieszanka, 
która złamie serca i rozpali namiętności.

Lady Million fragrance embodies a  vivacious and seductive wom-
an who always enjoy life to the fullest. Vibrant and sensual, her fra-
grance is a fresh woody floral with a delicate yet irresistibly addictive 
trail… An explosive mixture that will make hearts break and inflame 
passions. Type of fragrance: Fresh Woody Floral.

Hołd Giorgio Armaniego dla współczesnej kobiecości, a  zarazem 
nieodparte połączenie wdzięku, siły i niezależnego ducha. Eleganc-
ki, zmysłowy i delikatny zapach Sì utrzymuje się na skórze i oczaro-
wuje zmysły. Wykwintny i wyróżniający się zapach rozbudza emocje 
w  duchu marki Giorgio Armaniego. Kompozycja 3 nut zapacho-
wych: nektaru z czarnej porzeczki, nowoczesnego szypru i jasnego 
piżma z akcentami frezji i róży majowej. Nowy zapach odsłania wol-
ną, namiętną, kochającą i pełną życia kobietę. 

Giorgio Armani’s tribute to modern femininity, an irresistible com-
bination of grace, strength and independent spirit. At once chic, 
voluptuous, intense, and soft, Sì lingers on the skin and enchants 
the senses. The distinguished and elegant olfactory result plays on 
emotion, true to the Giorgio Armani couture spirit. The perfume 
combines 3 notes: blackcurrant nectar, modern chypre, and blond 
wood musk with touches of freesia and May rose. This new fra-
grance reveals a free, passionate, loving, and vibrant woman.

23 410 HUF
68 USD
62 EUR

289PLN

23 410 HUF
68 USD
62 EUR

289PLN

22 600 HUF
66 USD
60 EUR

279PLN

23 410 HUF
68 USD
62 EUR

289PLN
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LANCÔME

LANCÔME

LANCÔME

LANCÔME

LANCÔME ANIMATIONS PARFUMS COFFRET
LA VIE EST BELLE EDP 4 ML + IDÔLE EDP 5 ML 
+ TRÉSOR EDP 7,5 ML + MIRACLE EDP 5 ML

LA VIE EST BELLE
EDP | 50 ML

IDÔLE
EDP | 50 ML

LA NUIT TRÉSOR
EDP | 50 ML

Zestaw najbardziej szlagierowych perfum Lancôme w wersji mini, ele-
gancko i oryginalnie opakowanych. Idealny dla kolekcjonerów lub na 
prezent.

A selection of the most legendary Lancôme fragrances in miniature, 
in a prestigious and individually packaged edition. Perfect for collec-
tors or present to offer. This coffret is composed of La vie est belle 
EDP, Idôle EDP, Trésor EDP and Miracle EDP.

Niepowtarzalny i wyraźny zapach dla kobiety pełnej radości i szczę-
ścia. Słodki irys podkreśla najznakomitsze składniki Haute Parfumerie: 
irys, jaśmin, kwiat pomarańczy, paczulę, wanilię…

A luminous fragrance for a woman full of joy and happiness. 
A sweet Iris highlighting the most exquisite raw materials of Haute 
Parfumerie: iris, jasmine, orange blossom, patchouli, vanilla…

Poczuj się silna dzięki Idôle. Ta mieniąca się zapachami kwiatów nuta 
stworzona została dla hojnej i zaangażowanej kobiety. Bezkompromi-
sowa i promienna kompozycja róży, nieskazitelnego jaśminu i czyste-
go akordu szyprowego.

Feel empowered by Idôle, a luminous floral fragrance made for gen-
erous & committed woman. A clean & glowy addiction composed of 
a radical rose, a spotless jasmine & a clean chypre accord.

Pełen smaku afrodyzjak: niezwykle zmysłowy, elegancki i kobiecy. 
La Nuit Trésor to czarna róża wpleciona niczym nieoszlifowany dia-
ment w warstwę dzikiej wanilii. Zmysłowy i uwodzicielski zapach. 

The first tasty aphrodisiac: sensual, elegant and feminine. La Nuit 
Trésor is a black rose designed like a rough diamond over a wild 
vanilla layer. A sexy & aphrodisiac fragrance.

21 790 HUF
63 USD
58 EUR

269PLN

14 500 HUF
42 USD
39 EUR

179PLN

23 410 HUF
68 USD
62 EUR

289PLN

23 410 HUF
68 USD
62 EUR

289PLN
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SCUPLT, HIGHLIGHT, CARE.SCUPLT, HIGHLIGHT, CARE.
NO SHADOW, NO SHIMMER, 8-HOUR HYDRATION.NO SHADOW, NO SHIMMER, 8-HOUR HYDRATION.

8 HOURS OF BEAUTY SLEEP IN ONE CLICK.8 HOURS OF BEAUTY SLEEP IN ONE CLICK.

TOUCHE ÉCLATTOUCHE ÉCLAT
ILLUMINATING PENILLUMINATING PEN

YVES SAINT LAURENT YVES SAINT LAURENT 
VOLUME EFFET FAUX CILS
TUSZ DO RZĘS 7,5 ML | MASCARA 7,5 ML

TOUCHE ÉCLAT NO. 1 LUMINOUS RADIANCE
ROZŚWIETLACZ 2,5 ML | HIGHLIGHTER 2,5 ML

Mascara Volume Effet Faux Cils. Intensywny wygląd bez cienia 
sztuczności ze spektakularnym efektem sztucznych rzęs. Warstwa 
pogrubiająca, a także warstwa odżywiająca, która jednocześnie 
podkręca rzęsy. Dodatkowo warstwa zapewniająca utrwalenie 
efektu sztucznych rzęs. Ekskluzywne połączenie miękkiej szczotki z 
włosia i kremowej formuły niezwykle wzmacnia wygląd. Ulepszona 
formuła. Nie wysycha. 

Mascara Volume Effet Faux Cils. Intense look without a hint of an 
artifice. The most emblematic of YSL false lash effects. An exclusive 
combination of a soft bristled brush and a cream formula incredibly 
intensifies the look. Improved formula. Does not dry out.

Touche Éclat jest niezastąpionym, rozświetlającym korektorem, któ-
ry pomaga w tuszowaniu cieni i podkreśla rysy twarzy za każdym 
pociągnięciem pędzelka. Formuła została wzbogacona unikalnym 
kompleksem działającym przeciw zmęczeniu, zawierającym wita-
minę E i zapewniającym idealną równowagę pomiędzy nawilże-
niem, kryciem i blaskiem. 

Touche Éclat is the must-have illuminating pen, which conceals 
dark circles and highlights the features of the face with every 
brushstroke. Enriched with a unique anti-fatigue complex contain-
ing vitamin E, the exclusive secret formula gives the perfect bal-
ance of hydration, coverage and radiance, all in a click.

10 450 HUF
30 USD
28 EUR

129PLN

9 640 HUF
28 USD
26 EUR

119PLN
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SCUPLT, HIGHLIGHT, CARE.SCUPLT, HIGHLIGHT, CARE.
NO SHADOW, NO SHIMMER, 8-HOUR HYDRATION.NO SHADOW, NO SHIMMER, 8-HOUR HYDRATION.

8 HOURS OF BEAUTY SLEEP IN ONE CLICK.8 HOURS OF BEAUTY SLEEP IN ONE CLICK.

TOUCHE ÉCLATTOUCHE ÉCLAT
ILLUMINATING PENILLUMINATING PEN

LANCÔME
LANCÔME

LANCÔME

LASH IDÔLE BLACK
TUSZ DO RZĘS 10 ML | MASCARA 10 ML 

HYPNÔSE DOLL EYES
TUSZ DO RZĘS 7 ML | MASCARA 7 ML 

L’ABSOLU PALETTE
ZESTAW CIENI DO POWIEK | EYE SHADOW SET 

Rewolucyjny, niepozostawiający grudek tusz, który powleka rzęsy ko-
lorem, rozdziela je, pogrubia i unosi. Pomaga w tym szczoteczka z 360 
mikrowłóknami o  125 różnych długościach. Znajdujące się w  tuszu 
ciemne pigmenty podkreślają spojrzenie intensywną czernią nawet 
przez 24 godziny. Żelowa formuła o mniejszej zawartości wosku nie 
obciąża rzęs i ułatwia demakijaż.

HIT YOUR LASH GOALS with New Lash Idôle volumising mascara. 
A revolutionary non-clumping mascara that targets every single lash 
for instantly longer, lifted eyelashes. This volumising mascara pro-
vides lifted, fanned out volume as well as a 140% eye-opening effect. 
It is a clump-free mascara that lasts for up to 24 hours while being 
easy to remove. Introducing a game-changing mascara wand with 
125 different bristle sizes and 360 micro-bristles as well as a radical 
new gel emulsion mascara formula providing a feather-light feel and 
zero clumps that lasts up to 24h wear.

Osiągnij efekt ,,doll-eyed look” z  innowacyjną maskarą Lancome 
Hypnose Doll Eyes. Ułatwia równomierne rozprowadzenie już pod-
czas pierwszej aplikacji. Wystarczy jeden ruch, aby pokryć rzęsy od 
nasady, aż po same końce, bez obciążania ich. Niezastąpiony tusz 
do uzyskania pięknych rzęs, które wyglądają na wydłużone i uniesio-
ne. Korzystając z naszej szczoteczki w kształcie stożka, obserwuj jak 
twoje oczy uzyskują rezultat olśniewającego, otwartego i świeżego 
spojrzenia.

Watch lashes turn into a doll-eyed look with Lancôme’s Hypnôse Doll 
Eyes. Evenly coats lashes without weighing them down. A must-have 
Mascara to create beautiful lashes that look extended and lifted. 
Sweep on using our cone shaped brush and watch your eyes trans-
form into a dazzling wide-eyed look.

W podręcznej palecie L’Absolu Palette New Harmony znajdziesz wszystko, co ułatwi Ci wykonanie pełnego makijażu. Nie-
zależnie od pory, gdziekolwiek jesteś, dopełnij swój wygląd odrobiną francuskiej elegancji. Paleta New Harmony of L’Absolu 
została stworzona przez Lisę Eldridge, międzynarodową makijażystkę Lancôme. W swoim studiu makijażu w Londynie, 
Lisa stworzyła harmonię inspirowaną najnowszymi trendami, stworzoną z myślą o klientkach z całego świata, z kolorami 
pasującymi do urody każdej kobiety, mocniejszymi ustami i nowoczesnymi pudrami do twarzy. 

L’Absolu Palette New Harmony, the best of Lancôme Make-Up in an all-in-one generous palette, for an easy make-up 
look. From Day to Night, wherever you are, always complete your look with a  touch of French elegance. The New 
Harmony of L’Absolu Palette was made by Lisa Eldridge, Lancôme’s international makeup artist. In her make-up studio 
of London, Lisa crafted a harmony inspired by the latest trends, made for global shoppers with colors that suit every 
woman, stronger lip statement and modern face powders.

20 170 HUF
58 USD
54 EUR

249PLN

9 640 HUF
28 USD
26 EUR

119PLN

9 640 HUF
28 USD
26 EUR

119PLN
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CLINIQUE

ESTÉE LAUDER

INTENSYWNIE REGENERUJĄCY KREM-MASKA POD 
OCZY 15 ML | INTENSIVE REGENERATING EYE CREAM-
-MASK 15 ML

ADVANCED NIGHT REPAIR EYE SUPERCHARGED 
COMPLEX SYNCHRONIZED RECOVERY SERUM
SERUM 15 ML

ALL ABOUT MOISTURE
ZESTAW KOSMETYKÓW | DE-PUFFING EYE SERUM SET 
MASS 15 ML + CREAM 100H AUTO-REPLENISHING 
HYDRATOR 75 ML + MOISTURE SURGE FACE SPRAY 30 ML

ADVANCED NIGHT REPAIR SYNCHRONIZED 
RECOVERY COMPLEX II SERUM 
SERUM 50 ML 

Doskonały i naturalny sposób na efektywne zadbanie o cienką i de-
likatną skórę wokół oczu. Zawartość komórek macierzystych jabłka 
i ekstraktu z lilii wodnej sprawia, że krem/maska to źródło młodości 
dla twojej skóry. Skoncentrowana formuła działa przeciwzmarszcz-
kowo, a  także pobudza skórę do naturalnych procesów odnowy, 
zapewniając jej wygładzenie i odżywienie. 

A perfect and natural way to effectively care for the thin and del-
icate skin around the eyes. The content of apple stem cells and 
water lily extract make the cream/mask a source of youth for your 
skin. The concentrated formula of the cream has an anti-wrinkle ef-
fect and stimulates the skin to natural renewal processes, ensuring 
its smoothing and nourishment.

Ten kompleksowy żelowy krem ma udowodnione działanie rozja-
śniające oraz nawilżające, jak również wyraźnie ożywia skórę wo-
kół oczu. Znacząco zmniejsza widoczność wszystkich charaktery-
stycznych oznak starzenia się skóry, a dzięki intensywnej substancji 
regenerującej odzyskuje ona świeżość i  blask. Wysokie stężenie 
składników łagodzących zmęczenie sprawia, że oczy wyglądają 
na promienne, wypoczęte i  gładkie. Kwas hialuronowy dostarcza 
skórze niezbędnego nawilżenia, a  lekka i  jedwabista konsystencja 
kremu szybko się wchłania.

This comprehensive gel-creme is proven to reveal bright, hydrated, 
visibly revived eyes. Significantly reduces the look of every key sign 
of eye aging. Supercharged with intensified repair technology for 
wide-awake eyes. A  high concentration of anti-fatigue soothers 
reveals eyes that look radiant, rested, smooth. A potent hydration 
booster, including Hyaluronic Acid, infuses skin with vital moisture. 
Lightweight, silky texture absorbs quickly.

Niezbędnik w  podróży! Podróż samolotem przesusza Twoją skórę. 
Moisture Surge zapewni wszystko, czego potrzebujesz, aby ciało 
było nawilżone, a Ty wypoczęta. Moisture Surge 100-Hour Auto Re-
plenishing Hydrator natychmiast uzupełni poziom nawilżenia i utrzy-
ma skórę w świetnej kondycji. Aby odświeżyć skórę w podróży, użyj 
sprayu Moisture Surge Face Spray Relief i utrzymaj ją nawilżoną do 
100 godzin — nawet po umyciu twarzy. Serum All About Eyes Serum 
De-Puffing Eye Massage pomaga usunąć worki pod oczami, rozja-
śnia i odświeża. Przebadany alergologicznie. 100% bezzapachowy.

A  pop of gloss, a  splash of hydration. Clinique Pop™ Splash Lip 
Gloss + Hydration smooths, conditions and hydrates all day to keep 
lips comfortable. In this exclusive set, get five minis in water-light 
shades. Allergy Tested. 100% Fragrance Free. Travel Exclusive.

Najbardziej wszechstronne serum przeciw starzeniu się od Estee 
Lauder. Ekskluzywna technologia naprawcza znacznie zmniejsza 
i neutralizuje główne oznaki starzenia się. Niezwykle skuateczny sil-
ny kompleks naprawczy wspomaga naturalną synchronizację pro-
cesów naprawczych skóry zachodzących w ciągu nocy. Skorzystaj 
z regenerującej siły nocy i zobacz jak twoja skóra staje się gładsza, 
młodsza i  bardziej promienna. To jedyna formuła zainspirowana 
przełomowymi badaniami, bez której Twoja skóra nie może się obyć.

Our most comprehensive anti-aging serum ever. Advanced with ex-
clusive repair technology, it is proven to significantly reduce major 
signs of visible ageing. So effective, this powerful recovery complex 
supports the natural synchronization of skin’s nighttime repair pro-
cess. Take advantage of the restorative power of night and see your 
skin look smoother, younger, more radiant. Inspired by groundbreak-
ing research, it’s the one formula your skin shouldn’t live without.

29 891 HUF
87 USD
80 EUR

19 360 HUF
56 USD
51 EUR

369PLN 239PLN

CLOCHEE

ESTÉE LAUDER

13 690 HUF
40 USD
36 EUR 8 019 HUF

23 USD
21 EUR

169PLN

99PLN
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CLOCHEE CLOCHEE
KREM NAWILŻAJĄCO-UJĘDRNIAJĄCY 50ML
| MOISTURIZING-FIRMING CREAM 50ML 

HYDROAKTYWNY SORBET 50ML 
HYDROACTIVE SORBET 50ML 

Nawilżona i jędrna skóra to marzenie, które z kremem do twarzy od 
Clochee jest na wyciągnięcie ręki. Formuła bazująca na składnikach 
pochodzenia naturalnego dogłębnie pielęgnuje skórę i chroni ją przed 
aktywnością wolnych rodników, opóźniając procesy starzenia. Dzięki 
regularnemu stosowaniu będziesz się cieszyć piękną, nawilżoną i sprę-
żystą skórą przez długi czas!

Moisturized and firm skin is a dream that, thanks to the face cream by 
Clochee, can come true. The formula based on ingredients of natural 
origin deeply nourishes the skin and protects it against the activity of 
free radicals, delaying the aging process. Used regularly, it will allow 
you to enjoy beautiful, moisturized and firm skin for a long time.

Innowacyjny, naturalny, lekki krem, który ugasi pragnienie każdej skóry 
oraz dotleni ją. Zawiera m.in. kwiat porcelanowy, który nadaje cerze bla-
sku oraz unikatowy grzyb śnieżny (nowość), który działa zdecydowanie 
silniej niż kwas hialuronowy. Skuteczność potwierdzona badaniami: już 
po 4 tygodniach stosowania nawilżenie skóry wzrasta aż o 40,99%.

An innovative, natural, light cream that will moisturize all skin and 
oxygenate it. Includes e.g. porcelain flower, which brightens the skin 
and a unique snow mushroom (new), which works much stronger 
than hyaluronic acid. Efficacy confirmed by tests: after 4 weeks of use, 
skin hydration increases by 40.99%.

8 019 HUF
23 USD
21 EUR

9 640 HUF
28 USD
26 EUR

99PLN
119PLN
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TOUS

TOUS

TOUS

TOUS

COLOR SET IN ONYX
KOLCZYKI I NASZYJNIK | EARRINGS & NECKLACE

MOTIF NECKLACE 
NASZYJNIK | NECKLACE

COLOR SET IN PINK QUARTZ
KOLCZYKI I NASZYJNIK | EARRINGS & NECKLACE

MOTIF BRACELET
BRANSOLETKA | BRACELET

Komplet naszyjnika i kolczyków z kultowym misiem TOUS. Klasycz-
na biżuteria o ekskluzywnym designie, wykonana ze srebra i onyk-
su. Wielkość motywu misia: 11 mm.

A set of necklace and earrings featuring TOUS iconic emblem, the 
bear. A classic bestseller jewel in an exclusive design for onboard 
travelers. Made of silver and onyx, which offers the best look at 
competitive price point for onboard sales. Bear motif size: 11 mm.

Zabierz ze sobą misia Tous! To ikona hiszpańskiej marki jubilerskiej. 
Naszyjnik jest dostępny wyłącznie na pokładzie. Długość całkowi-
ta: 45 cm, regulowana do 40 cm. Wielkość motywu misia: 16 mm. 
Naszyjnik wykonany z wysokogatunkowego srebra Vermeil o pró-
bie 925, pokrytego w całości warstwą 18-karatowego różowego 
złota i spinelami.

Take with you the Tous bear! The tender icon of the Spanish jewelry 
brand. Wear this emblematic pink gold-plated sterling silver and 
spinels necklace. Inflight exclusive. Total length: 45 cm with a ring 
to shorten to 40 cm. Bear motif size: 16 mm. Vermeil finish (sterling 
silver plated with 18-karat gold) and spinels. 

Komplet naszyjnika i kolczyków z kultowym misiem TOUS. Klasycz-
na biżuteria o ekskluzywnym designie, wykonana ze srebra i kwarcu. 
Wielkość motywu misia: 11 mm.

A set of necklace and earrings featuring TOUS iconic emblem, the 
bear. A classic jewel in an exclusive design for onboard travelers. 
Made of silver and pink quartz, which offers the best look at competi-
tive price point for onboard sales. Bear motif size: 11 mm.

Bransoletka wykonana ze srebra o próbie 925, pokrytego różowym 
złotem i spinelami. Dostępna wyłącznie na pokładzie. Wielkość moty-
wu misia: 16 mm. Bransoletka rozsuwana.

Take with you the Tous bear! The tender icon of the Spanish jewelry 
brand. Wear this emblematic pink gold-plated sterling silver and 
spinels bracelet. Inflight exclusive. Bear motif size: 16 mm. Bracelet 
size: extendible. Material: 18-karat pink gold-plated sterling silver and 
spinels.

34 751 HUF
101 USD
92 EUR

34 751 HUF
101 USD
92 EUR

52 572 HUF
152 USD
140 EUR

30 701 HUF
89 USD
82 EUR

429PLN

429PLN

649PLN

379PLN
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TOUS

TOUS

TOUS

TOUS

ICON MESH BRACELET
BRANSOLETKA | BRACELET

SWEET DOLLS EARRINGS 
KOLCZYKI | EARRINGS

STRAIGHT BRACELET WITH ONYX 
BRANSOLETKA | BRACELET

MESH BANGLE
BRANSOLETKA | BRACELET

Bransoletka Tous Icon Mesh została wykonana ze stali szlachetnej 
oraz różowego srebra Vermeil z perłą o wielkości 0,65 cm. Wiel-
kość motywu misia: 0,6 cm. Vermeil, wysokogatunkowe srebro 
o najwyższej próbie 925, pokryte w całości warstwą 18-karatowego 
różowego złota.

The Mesh collection represents TOUS youthful and confident 
spirit and is, without a  doubt, one of our must-have collections. 
You probably already have in mind a list of basics that are vital to 
your jewelry collection, and surely this bracelet is a part of it. TOUS 
Icon Mesh bangle in black IP steel and rose vermeil silver with 
0,65 cm pearl. Bear motif size: 0,6 cm. Rose vermeil finish - sterling 
silver plated with a layer of 18-karat rose gold.

Kolczyki Tous Sweet Dolls wykonane z różowego srebra Vermeil. 
Wielkość kolczyków: 0,65 cm. Technika wykonania: odlewanie. Ver-
meil, wysokogatunkowe srebro o najwyższej próbie 925, pokryte 
w całości warstwą 18-karatowego różowego złota.

TOUS Sweet Dolls earrings in rose vermeil silver. Size: 0,65  cm. 
Rose vermeil finish - sterling silver plated with a  layer of 18-karat 
rose gold.

Elastyczna bransoletka Tous Straight z żółtego srebra Vermeil i żył-
ki jubilerskiej z  onyksami o  średnicy 0,4 cm. Motyw misia: 0,3 cm. 
Długość bransoletki: 16,5 cm. Technika produkcji: odlewanie. Vermeil, 
wysokogatunkowe srebro o najwyższej próbie 925, pokryte w całości 
warstwą 18-karatowego złota.

The elasticated Straight bracelet in silver vermeil with onyx and bears 
goes with any kind of look. If you are searching for a simple design 
without losing glamor, it has to be yours! Onyxes: Ø 0,4 cm, bear 
motif: 0,3 cm. Bracelet length: 16.5 cm. Gold vermeil finish (Sterling 
silver plated with 18-karat gold).

Idealna biżuteria do noszenia przez całą dobę. Wybierz bransoletkę 
Mesh Bangle, a odniesiesz sukces ilekroć ją założysz! Bransoletka ze 
srebra z motywami misia. Długość: 16 cm. Rozmiar: 0,7 cm x 0,4 cm.

A perfect jewel to combine 24 hours a day. Bet on this silver bracelet. 
And you will succeed whenever you wear it! Sterling Silver Bangle 
Mesh Bear motifs. Length: 16 cm. Size: 0.7 cm x 0.4 cm.

37 991 HUF
110 USD
101 EUR

29 081 HUF
84 USD
77 EUR

17 740 HUF
51 USD
47 EUR

42 041 HUF
122 USD
112 EUR

469PLN 359PLN

219PLN 519PLN
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ANIA KRUK

ANIA KRUK

AZYMUT
BRANSOLETKA | BRACELET

AZYMUT
NASZYJNIK | NECKLACE

Bransoletka srebrna o próbie 925, pokryta 24-karatowym złotem, 
z  regulowanym zapięciem. Na łańcuszku znajduje się samolot 
o wymiarach 10 mm x 10 mm. Długość minimalna bransoletki wy-
nosi 16 cm, a maksymalna 18 cm.

Bracelet made of 925 silver covered with 24-karat gold. It has an 
adjustable fastening. There is a plane with dimensions of 10 mm x 
10 mm on the chain. The minimum length of the bracelet is 16 cm 
and the maximum length is 18 cm.

Naszyjnik ze srebra o próbie 925, pokrytego 24-karatowym złotem, 
z regulowanym zapięciem. Długość minimalna naszyjnika wynosi 
45 cm, a maksymalna 50 cm. Na łańcuszku znajduje się zawieszka 
w kształcie samolotu o wymiarach 11 mm x 11 mm oraz prostokąt-
na blaszka z wygrawerowanym napisem ,,HAPPY” o wymiarach 
20 mm x 3 mm.

Necklace made of 925 silver and plated 24-karat gold with ad-
justable clasp. The minimum length of the necklace is 45 cm and 
the maximum length is 50 cm. On the chain, there is a pendant in 
the shape of an airplane, dimensions: 11 mm x 11 mm, and a rec-
tangular tag with an engraved inscription “HAPPY”, dimensions: 
20 mm x 3 mm.

10 450 HUF
30 USD
28 EUR

13 690 HUF
40 USD
36 EUR

129PLN

169PLN

ANIA KRUK

ANIA KRUK

AZYMUT
BRANSOLETKA | BRACELET

AZYMUT
NASZYJNIK | NECKLACE

Bransoletka srebrna o próbie 925 z regulowanym zapięciem. Na łań-
cuszku znajduje się samolot o wymiarach 10 mm x 10 mm. Długość 
minimalna bransoletki wynosi 16 cm, a maksymalna 18 cm.

Bracelet made of 925 silver. It has an adjustable fastening. There is 
a plane with dimensions of 10 mm x 10 mm on the chain. The mini-
mum length of the bracelet is 16 cm and the maximum length is 18 cm.

Naszyjnik ze srebra o próbie 925 z regulowanym zapięciem. Długość 
minimalna naszyjnika wynosi 45 cm, a maksymalna 50 cm. Na łań-
cuszku znajduje się zawieszka w kształcie samolotu o wymiarach 
11 mm x 11 mm oraz prostokątna blaszka z wygrawerowanym napi-
sem ,,HAPPY” o wymiarach 20 mm x 3 mm.

Necklace made of 925 silver. It has an adjustable fastening. The mini-
mum length of the necklace is 45 cm and the maximum length is 50 
cm. On the chain, a pendant in the shape of an airplane, dimensions: 
11 mm x 11 mm, and a rectangular tag with an engraved inscription 
“HAPPY”, dimensions: 20 mm x 3 mm.

10 450 HUF
30 USD
28 EUR13 690 HUF

40 USD
36 EUR

129PLN

169PLN
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ANIA KRUK

ANIA KRUK
ANIA KRUK

AMBER
NASZYJNIK | NECKLACE

ARIEL
NASZYJNIK | NECKLACE ARIEL

KOLCZYKI | EARRINGS

Naszyjnik ze srebra o  próbie 925, pokrytego 24-karatowym zło-
tem. Posiada regulowane zapięcie. Długość minimalna naszyjnika 
wynosi 42 cm, a  maksymalna 47 cm. Na łańcuszku znajduje się 
zawieszka z  okrągłą blaszką o  średnicy 18 mm oraz zawieszka 
z bursztynem naturalnym o nieregularnym kształcie o wymiarach 
ok. 11 mm x 6 mm.

Necklace made of 925 silver covered with 24-karat gold. It has an 
adjustable fastening. The minimum length of the necklace is 42 
cm, the maximum length is 47 cm. A round pendant with a diam-
eter of 18 mm and a pendant with natural amber of an irregular 
shape with dimensions of approx. 11 mm x 6 mm are attached to 
the chain.

21 790 HUF
63 USD
58 EUR

16 120 HUF
47 USD
43 EUR

269PLN

199PLN

ANIA KRUK
AZYMUT
NASZYJNIK | NECKLACE

Naszyjnik ze srebra o próbie 925, pokrytego 24-karatowym złotem. 
Posiada regulowane zapięcie. Długość minimalna naszyjnika wynosi 
41 cm, a maksymalna 46 cm. Na naszyjniku znajduje się okrągła za-
wieszka - róża wiatrów, o średnicy 20 mm.

Necklace made of 925 silver covered with 24-karat gold. It has an 
adjustable fastening. The minimum length of the necklace is 41 cm, 
the maximum length is 46 cm. In the middle of the necklace - a round 
pendant: wind rose with a diameter of 20 mm.

12 880 HUF
37 USD
34 EUR

159PLN

8 019 HUF
23 USD
21 EUR

99PLN

Kolczyki ze srebra o próbie 925, pokrytego 24-karatowym złotem. De-
likatne kółka o średnicy 20 mm z naturalną perłą o średnicy 8 mm. 
Całkowita długość kolczyków wynosi 30 mm. Perły mogą się delikat-
nie różnić rozmiarem i kształtem od tych ukazanych na zdjęciu.

Earrings made of 925 silver, covered with 24-karat gold. Delicate cir-
cles with a diameter of 20 mm with a natural pearl with a diameter of 
8 mm. The total length of the earrings is 30 mm. Pearls may slightly 
differ in size and shape from those in the photo.

Naszyjnik ze srebra o próbie 925, pokrytego 24-karatowym złotem. 
Posiada regulowane zapięcie. Minimalna długość naszyjnika wy-
nosi 42 cm, a maksymalna 47 cm. Na środku naszyjnika znajduje 
się nieregularne kółko o średnicy 13 mm z białą, słodkowodną per-
łą o średnicy 3 mm.

Necklace made of 925 silver covered with 24-karat gold. It has an 
adjustable fastening. The minimum length of the necklace is 42 
cm, the maximum length is 47 cm. In the middle of the necklace 
- an irregular circle with a diameter of 13 mm with a white, freshwa-
ter pearl with a diameter of 3 mm.
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Te wyjątkowe i pozłacane bransolety to esencja elegancji. In-
spirowane stylem włoskim przyciągają uwagę modnym ele-
mentem oraz uwodzą czystością formy. Znak nieskończoności 
symbolizuje wieczną miłość i stałość w związku. Drzewko życia 
oznacza szczęście, dostatek i długowieczność. Te talizmany to 
wspaniały podarunek dla osoby, którą kochamy, cenimy i pra-
gniemy jej szczęścia.

Attracting attention with the fashionable element inspired 
by the  Italian style, these unique gold-plated bracelets are 
the essence of elegance; they seduce with the purity of their 
form. The infinity sign symbolizes eternal love and fidelity in a 
relationship. The tree of life means happiness, abundance and 
longevity. These talismans are a wonderful gift for a person we 
love, value and for whom wish happiness.

VISANTI
GRACE & NICOLE
ZESTAW BRANSOLETEK | BRACELETS SET

Komplet dwóch eleganckich i  subtelnych bransolet z  cyrkoniami. 
Można je nosić razem lub osobno. Regulowane zapięcia pozwalają 
dopasować rozmiar biżuterii do każdej dłoni. Wspaniały dodatek do 
dziennej, jak również wieczorowej stylizacji.

A set of two elegant and subtle bracelets embellished with zircons 
– can be worn separately or as a pair together. The adjustable fasten-
ers allow for the adjustment of the bracelets for each hand. A strik-
ing addition to either evening or day fashions.

VISANTI
ETERNAL
ZESTAW BRANSOLETEK | BRACELETS SET

11 260 HUF
33 USD
30 EUR

139PLN

12 070 HUF
35 USD
32 EUR

149PLN

VISANTI
CAVIL & ENVY
ZESTAW BRANSOLETEK | BRACELETS SET

Komplet dwóch bransolet z cyrkoniami, w kolorze złotym oraz 
platynowym, to biżuteria o niepowtarzalnym stylu. Można je no-
sić zarówno razem, jak i osobno.

A set of two uniquely styled (gold and platinum colour) brace-
lets with zircons which can be worn together or separately.

12 070 HUF
35 USD
32 EUR

149PLN
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VISANTI

VISANTI

VISANTI
ANA
BRANSOLETKA | BRACELET

CAROLINE
BRANSOLETKA | BRACELET

MIDNIGHT
ZESTAW BRANSOLETEK | BRACELETS SET

Przepiękna bransoleta składająca się z  czterech części i  regulo-
wanego zapięcia. To prawdziwy majstersztyk, obok którego nie 
można przejść obojętnie. Unikatową kompozycję uzupełniają zło-
cone dodatki, a blask kryształków jest w stanie oczarować każdą 
kobietę.

This  stunning  four piece adjustable bracelet is very much a strik-
ing rarity that naturally draws attention. The unique composition is 
complemented by golden accessories and the enchanting sparkle 
of embedded crystals.

Elegancka bransoleta w nowoczesnym stylu podkreślająca natu-
ralną urodę kobiety. Idealny dodatek na każdą okazję komponują-
cy się z każdą stylizacją. Bransoleta posiada zapięcie umożliwiają-
ce regulację długości.

An elegant bracelet in a modern style, beautifully complimenting  
the natural beauty of a woman. The perfect accessory for any oc-
casion, matching all styles and fashions. The bracelet has a clasp 
that allows the length to be adjusted.

Przyciągające wzrok pozłacane bransolety z czarnymi kryształkami, 
pełne delikatności i uroku, przyozdobią dłoń wyjątkowej kobiety. Ide-
alnie dopełnią zarówno dzienną, jak i wieczorową stylizację.

Full of delicacy and charm these eye-catching gold-plated bracelets 
with black crystals will beautifully adorn the hand of an exceptional per-
son; ideally suited for both daytime and evening wear. 

9 640 HUF
28 USD
26 EUR

9 640 HUF
28 USD
26 EUR

7 209 HUF
21 USD
19 EUR

119PLN
119PLN

89PLN

Zestaw pozłacanych kolczyków z granitowymi lub szmaragdo-
wymi kryształkami to nieodzowny element każdej stylizacji. Ta 
modna biżuteria została stworzona z myślą o nowoczesnych 
i pewnych siebie kobietach. Jej wzór docenili najwięksi projek-
tanci mody.

A set of gold-plated earrings with granite or emerald crystals 
is an essential element of fashions. These earrings have been 
created for the chic and self-assured woman in mind. This par-
ticular design has been much acclaimed by the top fashion 
designers.

VISANTI
LIBERTY
ZESTAW KOLCZYKÓW | EARRINGS SET

9 640 HUF
28 USD
26 EUR

119PLN
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TOUS

VISANTI

FESTINA

VISANTI

MESH WATCH
ZEGAREK DAMSKI | FEMALE WATCH

INFINITY GOLD 
ZEGAREK DAMSKI | FEMALE WATCH

ROSE GOLD SPORT WATCH
ZEGAREK DAMSKI | FEMALE WATCH

INFINITY BLACK
ZEGAREK DAMSKI | FEMALE WATCH

Elegancja i glamour... Czy istnieje zegarek, który posiada wszystkie 
te cechy? Tak i jest to nasz zegarek. Model posiada pasek ze stali 
nierdzewnej IP w kolorze różowym. Jego koperta, w kolorze różo-
wym, również wykonana została ze stali nierdzewnej. Ekskluzywny 
zegarek podróżny. Średnica: 33 mm. Kryształ, wodoodporność: 
5 ATM.

Elegance and glamour... Could there be a  watch that has all 
of these qualities? The answer is yes, and it is our watch. Rose-
colored ip stainless steel strap with rose ip stainless steel case. 
Travel Exclusive watch. Diameter: 33 mm. Crystal: Mineral Water 
resistant: 5 ATM. 

Ekskluzywny kwarcowy zegarek firmy Visanti. Nowoczesny projekt 
w  eleganckiej wersji to absolutny must-have w  nadchodzącym 
sezonie. Nie można pozostać obojętnym wobec jego pozłacanej 
bransolety! Model wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. 
Tarczę chroni szkło mineralne. Doskonała propozycja zarówno dla 
niej, jak i dla niego. Wodoszczelność: do 3 ATM.

Visanti up-market luxury brand quartz watch in an elegant mod-
ern design. A must-have for the coming season. The watch case 
is made of high quality stainless steel and includes a unique eye 
catching gold-plated bracelet. The watch face is protected by 
mineral glass and is water resistant up to 3 ATM. Ideal for her as 
well as for him.

Nowy ekskluzywny model od marki Visanti. Nowoczesny design 
w  eleganckiej wersji to absolutny must-have w  nadchodzącym 
sezonie. Zegarek ma czarną bransoletę w  stylu mesh. Wykonany 
z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Tarczę chroni szkło mineralne. 
Doskonała propozycja zarówno dla niej, jak i dla niego. Wodoodpor-
ność: do 3 ATM.

Visanti up-market luxury brand quartz watch in an elegant mod-
ern design. A  must-have for the coming season. The watch case 
is made of high quality stainless steel and includes a  unique eye 
catching black-plated bracelet. The watch face is protected by min-
eral glass and is water resistant up to 3 ATM. Ideal for her as well as 
for him.

Elegancki, sportowy zegarek damski Festina posiadający dwukoloro-
wą kopertę wykonaną ze stali szlachetnej w kolorze różowego złota 
i bransoletę z zapięciem zabezpieczającym. Tarcza analogowa wyko-
nana z masy perłowej, ozdobiona cyrkoniami. Dodatkowym atutem 
jest datownik. Zegarek jest wodoszczelny w  klasie 100 metrów, co 
chroni mechanizm podczas pływania. Gwarancja: 2 lata.

Festina women’s elegant sport watch with a  rose gold two tone 
brushed stainless steel case and bracelet with security clasp.  Mother 
of pearl dial with two tone rose gold zircon index, rotating bezel and 
date function. Water resistant: 10 bar. 2 year international guarantee.

68 773 HUF
199 USD
183 EUR

44 471 HUF
129 USD
118 EUR

20 980 HUF
61 USD
56 EUR

20 980 HUF
61 USD
56 EUR

849PLN 549PLN

259PLN 259PLN
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MAREA

AVIATOR

MAREA

FESTINA

MAREA SMART
ZEGAREK DAMSKI | FEMALE WATCH

AVIATOR
ZEGAREK MĘSKI | MALE WATCH

MAREA SMART
ZEGAREK DAMSKI | FEMALE WATCH

FESTINA RETRO
ZEGAREK MĘSKI | MALE WATCH

Elegancki smartwatch posiadający przełomową i niezwykle przy-
datną funkcję Bluetooth Talk (prowadzenie rozmów telefonicznych 
bezpośrednio przy użyciu zegarka) oraz możliwość personalizacji 
głównego ekranu za pomocą dowolnych zdjęć lub grafik z  tele-
fonu komórkowego. Wbudowane czujniki pozwalają kontrolować 
tętno, natlenienie i  ciśnienie krwi oraz na monitorowanie jakości 
snu. Liczne funkcje smartwatcha pozwalają m.in. na: wyświetla-
nie wiadomości (SMS, FB, Messenger, WhatsApp, Twitter, Skype 
i  inne), liczenie spalonych kalorii, ilości kroków, pokonanego dy-
stansu i sprawdzanie pogody. Wśród dostępnych języków (menu 
zegarka oraz aplikacja w telefonie) znajduje się język polski.

An elegant smartwatch with a  breakthrough and very useful 
Bluetooth Talk function (making phone calls directly using the 
watch) and the ability to personalize the main screen with any photo 
from your phone! Built-in sensors allow you to control heart rate, 
oxygenation and blood pressure, and monitor the quality of sleep.
Many useful functions allow for example: displaying messages 
(SMS, FB, Messenger, WhatsApp, Twitter, Skype and others), 
counting calories burned, number of steps, distance covered and 
checking the weather. Among the available languages   (the watch 
menu and the application on the phone) is Polish.

Czas na odkrycie zegarka Aviator Gents World Time. Czarna tarcza 
ze srebrnymi i czerwonymi elementami. Całość zamknięta w nie-
rdzewnej kopercie z różowego złota. Obrotowa tarcza umożliwia-
jąca odczyt aktualnej godziny w każdej strefie czasowej na świecie 
sprawia, że jest to zegarek stworzony dla podróżników. Wodood-
porność do 10 ATM. Dwuletnia międzynarodowa gwarancja.

Time to Experience with this Aviator Gents World Time watch. 
Classic black chronogaph dial with silver and red details. Accom-
plished by a black leather strap and a rosegold-coloured case. Per-
fect for travellers with the world time feature. Water-resistant to 10 
ATM. 2 years international warranty.

Klasyczny, wielofunkcyjny zegarek z  kopertą ze stali nierdzewnej 
o  średnicy 43 mm oraz ze skórzanym paskiem. Model posiada 
niebieską tarczę z elementami z różowego złota, luminescencyjne 
wskazówki oraz datownik. Wodoodporność do 5 ATM.

Classic Gents’ Multifunction watch with 43 mm stainless steel case 
and leatherstrap. Blue dial with applied rosegold index. Hands filled 
with luminous white - well readable in the dark. Indicates date, day 
and 24 hours. 5 ATM water-resistant.

Niezwykle stylowy damski smartwatch, który przypadnie do gu-
stu każdej chcącej wyróżnić się kobiecie. Smartwatch wyróżnia się 
możliwością personalizacji głównego ekranu za pomocą dowolnych 
zdjęć lub grafik z telefonu komórkowego. W komplecie znajduje się 
wytrzymały silikonowy pasek oraz elegancka stalowa bransoleta 
MESH. Dostępne funkcje umożliwiają m.in.: wyświetlanie wiadomości 
(SMS, FB, Messenger, WhatsApp, Twitter, Skype i  inne), korzystanie 
z rozbudowanych trybów sportowych, zliczanie spalonych kalorii, po-
konanego dystansu i ilości kroków. Wbudowane czujniki pozwalają na 
monitorowanie podstawowych funkcji życiowych takich jak: pomiar 
tętna, kontrolę natlenienia i ciśnienia krwi oraz jakości snu. Wśród do-
stępnych języków (menu zegarka oraz aplikacja w telefonie) znajduje 
się język polski.

An incredibly stylish women’s smartwatch that will appeal to any 
woman who wants to stand out. The smartwatch features the cus-
tomizable main screen that can display any photos or graphics from 
your cell phone. It comes with a durable silicone strap and an elegant 
MESH steel bracelet. Available features include: display of messages 
(SMS, FB, Messenger, WhatsApp, Twitter, Skype and others), use of 
expanded sports modes, counting calories burned, distance covered 
and number of steps. Built-in sensors allow monitoring basic vital 
functions such as measuring heart rate, checking oxygenation and 
blood pressure, and sleep quality. Among the available languages 
(the watch menu and the application on the phone) is Polish.

43 661 HUF
127 USD
116 EUR

43 661 HUF
127 USD
116 EUR

56 622 HUF
164 USD
151 EUR 36 371 HUF

105 USD
97 EUR

539PLN 539PLN

699PLN

449PLN
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MASERATI

MASERATI

ZEGAREK MĘSKI | MALE WATCH

ZEGAREK MĘSKI | MALE WATCH

Kolekcja GRANTURISMO, inspirowana jednym z kultowych modeli 
samochodów Maserati, łączy elegancki design oraz sportowy styl. 
Zegarek posiada kopertę o rozmiarze 44 mm ze stali szczotkowa-
nej, z  wykończeniem w  kolorze różowego złota oraz perforowa-
ny skórzany pasek podkreślający sportowy charakter. Na tarczy 
znajduje się wyraźne odniesienie do historycznego 4,7-litrowego 
silnika V8, jednostki napędowej wszystkich modeli Maserati GRAN-
TURISMO. Cechą wyróżniającą ten zegarek jest z pewnością jego 
mechanizm Eco Energy: dzięki ładowaniu energią słoneczną bate-
ria nie wymaga wymiany.

Elegant design linked to the distinctly sporty style characterizes 
GRANTURISMO collection, inspired by one of Maserati car iconic 
models. This timepiece features a brushed steel 44 mm case with 
rose gold finishing and a  perforated leather strap for a  hyper-
sporty feel. On the dial a  clear reference to the historic 4.7-litre 
V8 engine: the driving force behind all Maserati GRANTURISMO 
models. The standout feature of this watch is for sure its Eco 
Energy movement: thanks to solar charging, the battery does not 
need to be replaced.

Kolekcja COMPETIZIONE przedstawia wielofunkcyjny zegarek o kla-
sycznej formie. Koperta o rozmiarze 43 mm z karbowaną ramką ota-
cza słoneczną tarczę w odcieniu niebieskim z luminescencyjnymi 
wskazówkami. Stalowa bransoleta z podwójnym wykończeniem na-
daje temu zegarkowi ponadczasowy wygląd, który świetnie spraw-
dzi się podczas każdej okazji. Średnica tarczy: 43 mm. Wodoodpor-
ność: do 10 ATM. Dwuletnia międzynarodowa gwarancja.

The COMPETIZIONE collection sees a multi-function watch with 
classic lines. The 43 mm case with a knurled bezel envelops the 
sunray dial in hues of blue with luminescent hands. The steel brace-
let with the dual finish give this watch a timeless look which is suit-
able for any situation. Case diameter: 43 mm. Water-resistant up to 
10 ATM. 2-year international warranty.

89 024 HUF
258 USD
237 EUR

72 823 HUF
211 USD
194 EUR

1 099PLN

899PLN
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AVIATOR

EMPORIO ARMANI

ZEGAREK MĘSKI | MALE WATCH

ZEGAREK MĘSKI | MALE WATCH

Wyjątkowo efektowny męski zegarek Aviator F-Series z zieloną tar-
czą i kontrastującymi białymi cyframi, wyposażony w funkcję chro-
nografu. Zegarek posiada datownik. Obudowa w kolorze srebrnym 
została wykonana ze stali nierdzewnej. Model został wyposażony 
w skórzany pasek, mechanizm kwarcowy i szkło mineralne. Wodo-
odporność: 5 ATM.

A truly stunning Aviator F-Series chronograph watch for men with 
green dial and contrasting white numerals. Date display between 
4 and 5 o’ clock.
Silver-coloured stainless steel case (44 mm), brown leather strap, 
mineral glass, quartz movement, 5 ATM.

Ten elegancki zegarek marki Emporio Armani z 43-milimetrową 
kopertą oraz skórzanym paskiem podkreśli każdą męską stylizację. 
Model wyposażony jest w funkcję chronografu oraz czarną tarczę, 
na której widnieją srebrne wskazówki.

This 43 mm watch features a black dial with silver stick indexes, 
chronograph movement and black leather strap.

45 281 HUF
131 USD
120 EUR

89 024 HUF
258 USD
237 EUR

559PLN

1 099PLN

WITH TIME COMES EXCELLENCE
Aviation - Inspired Watches. 
Since 1927.

0008-22-IB-ZEN_AV_Condor_ AVW81768G438_Men_175x98mm_RZ.indd   10008-22-IB-ZEN_AV_Condor_ AVW81768G438_Men_175x98mm_RZ.indd   1 14.02.22   12:0914.02.22   12:09
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Gold Dark Blue Pearl to modny, subtelny, damski zegarek, który został 
utrzymany w wyjątkowo biżuteryjnym charakterze. Cechą wyróżniają-
cą modele linii „Sky” jest ich tarcza. Masa perłowa, z której wykonana 
jest tarcza, mieni się różnymi kolorami w zależności od kąta padania 
światła. Zastosowanie tego materiału nadaje modelowi zjawiskowego 
wyglądu oraz gwarantuje wyjątkowość i  niepowtarzalność każdego 
zegarka. Szafirowe szkiełko, wykazujące odporność na zarysowania, 
zapewnia ochronę cyferblatu. Dodatkowy atut stanowi bez wątpienia 
klasa wodoszczelności 5 ATM. Za pracę Balticus New Sky odpowia-
da precyzyjny, japoński mechanizm kwarcowy firmy Citizen. Całość 
została zawieszona na bransoletce milanese o  drobnym splocie. 
To stylowy dodatek, który nie tylko będzie zwieńczeniem eleganckie-
go outfitu, ale także gustownym uzupełnieniem stroju w stylu casual. 
Sky is the Limit!

Balticus New Sky gold, dark blue pearl is a  fashionable subtle 
women’s watch with a very jewellery-like character. The focal point 
of the Sky line of watches has always been the dial, and this is no 
different. Mother of pearl, from which the dial is made, sparkles 
with different colours depending on the angle of incidence of 
light. The use of this material is not only a phenomenal look, but 
also a guarantee that each watch is unique and unrepeatable - no 
two are alike. The dial is protected by scratch-resistant sapphire 
crystal. An additional advantage is undoubtedly the 5 ATM water 
resistance class. A  precise, Japanese quartz movement from the 
Citizen company is responsible for the work of Balticus New Sky. 
The whole piece hangs on a fine-weave bracelet of milanese type. 
It is a  tasteful, stylish accessory that will find its way both as the 
crowning touch to an elegant outfit and as a  tasteful addition to 
a casual outfit. Sky is the Limit!

Silver Blue Pearl to modny, subtelny, damski zegarek, który został 
utrzymany w wyjątkowo biżuteryjnym charakterze. Cechą wyróżnia-
jącą modeli linii „Sky” jest ich tarcza. Masa perłowa, z której wykonana 
jest tarcza mieni się różnymi kolorami w zależności od kąta padania 
światła. Zastosowanie tego materiału nadaje modelowi zjawiskowego 
wyglądu oraz gwarantuje wyjątkowość i niepowtarzalność każdego 
zegarka. Szafirowe szkiełko, wykazujące odporność na zarysowania, 
zapewnia ochronę cyferblatu. Dodatkowy atut stanowi bez wątpienia 
klasa wodoszczelności 5 ATM. Za pracę Balticus New Sky odpowia-
da precyzyjny, japoński mechanizm kwarcowy firmy Citizen. Całość 
została zawieszona na bransoletce milanese o drobnym splocie. 
To stylowy dodatek, który nie tylko będzie zwieńczeniem eleganckie-
go outfitu, ale także gustownym uzupełnieniem stroju w stylu casual. 
Sky is the Limit!

Balticus New Sky, silver, blue pearl is a fashionable subtle women’s 
watch with a very jewellery-like character. The focal point of the Sky 
line of watches has always been the dial, and this is no different. 
Mother of pearl, from which the dial is made, sparkles with different 
colours depending on the angle of incidence of light. The use of 
this material is not only a phenomenal look, but also a guarantee 
that each watch is unique and unrepeatable - no two are alike. The 
dial is protected by scratch-resistant sapphire crystal. An additional 
advantage is undoubtedly the 5 ATM water resistance class. The 
dial is protected by scratch-resistant sapphire crystal. It is a tasteful, 
stylish accessory that will find its way both as the crowning touch 
to an elegant outfit and as a tasteful addition to a casual outfit. Sky 
is the Limit!

96 395 HUF
279 USD
256 EUR

96 395 HUF
279 USD
256 EUR

1 190PLN

1 190PLN

BALTICUS

BALTICUS

BALTICUS NEW SKY GOLD DARK BLUE PEARL 
ZEGAREK DAMSKI | FEMALE WATCH

BALTICUS NEW SKY STEEL BLUE PEARL
ZEGAREK DAMSKI | FEMALE WATCH
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ROSE GOLD
PORTFEL ALUMINIOWY | QUILTED ALUMINIUM WALLET

MUV MICRO
ADAPTER PODRÓŻNY | TRAVEL ADAPTER

CARBON
PORTFEL ALUMINIOWY | SMART ALUMINIUM WALLET 

ÖGON

SKROSS

ÖGON

Pikowany Portfel Aluminiowy - Kolor Różowego Złota. Elegancki piko-
wany portfel wyprodukowany we Francji. Niezwykle lekki i wytrzymały, 
zapewnia optymalną ochronę, a także szybki i łatwy dostęp do Twoich 
kart. Zaprojektowany tak, abyś otworzył go jedną ręką. Zawiera prze-
gródki na 10 kart i gotówkę oraz metalowy zamek. RFID Safe: ochrona 
przed demagnetyzacją i kradzieżą danych elektronicznych. Dożywot-
nia gwarancja. Wymiary: 10,8 x 7,2 x 2 cm. Waga: 78g.

Quilted Aluminium Wallet - Rose Gold coloured. Elegant quilted wal-
let made in France. This light and strong wallet gives a  super fast 
access and an optimum protection. Quick and easy access to your 
cards. Designed to open with one hand. For 10 cards and cash. Metal 
lock. RFID Safe: potection against demagnetization and electronic 
data theft. Lifetime warranty. 10,8 x 7,2 x 2 cm. Weight: 78g.

Adapter MUV Micro to zaprojektowany w Szwajcarii, najmniejszy i uni-
wersalny adapter podróżny bez uziemienia (2-biegunowy), który moż-
na zabrać do ponad 220 krajów świata.
Napięcie wejściowe: 100 V – 250 V. Maksymalne obciążenie: 2,5 A. Wy-
mienny bezpiecznik: T2.5 A. Adapter umożliwia podłączenie urządze-
nia, które posiada max. 250 W mocy przy napięciu 100 V, natomiast 
przy napięciu 250 V urządzenia o mocy do 625 W. Uwaga: adapter nie 
przekształca napięcia np. 250 V na 100 V.

The MUV Micro travel adapter is a Swiss-designed, smallest universal 
unearthed (2-pole) travel adapter suitable for more than 220 coun-
tries around the world. Input voltage: 100 V - 250 V.
Maximum load: 2,5 A. Replaceable fuse: T2.5 A. The adapter allows 
you to connect a device that has max. 250 W of power at 100 V, and 
a 250 V device with up to 625 W of power. Note: It does not convert 
the voltage e.g. 250 V to 100 V.

Ten lekki i wodoodporny portfel w kolorze włókna węglowego 
zapewnia szybki dostęp do 10 kart, gotówki oraz optymalną 
ochronę przed rozmagnesowaniem i kradzieżą danych elek-
tronicznych. Wymiary: 10,9 x 7,6 x 2,2 cm. Waga: 84g.

This light and water resistant wallet in carbon look offers fast 
access to 10 cards, cash and an optimum protection against 
demagnetization and electronic data theft. Size: 10,9 x 7,6 x 
2,2 cm. Weight: 84 g.

10 450 HUF
30 USD
28 EUR

8 019 HUF
23 USD
21 EUR

10 450 HUF
30 USD
28 EUR129PLN

99PLN

129PLN
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Zegarek analogowy z motywem Myszki Minnie to wyjątkowo atrak-
cyjny zestaw prezentowy dla Twojego dziecka. Taki zegarek to do-
skonała sposobność do nauki i zabawy oraz kształtowania u dziecka 
właściwych nawyków.

The Minnie Mouse analog watch is an exceptionally attractive gift 
set for your child. Such a watch is a great opportunity to learn and 
play, and to shape the child’s proper habits.

Zegarek analogowy z motywem Avengers to wyjątkowo atrakcyjny 
zestaw prezentowy dla Twojego dziecka. Taki zegarek to doskonała 
sposobność do nauki i zabawy oraz kształtowania u dziecka właści-
wych nawyków.

The Avengers analog watch is an exceptionally attractive gift set for 
your child. Such a watch is a great opportunity to learn and play, and 
to shape the child’s proper habits.

7 209 HUF
21 USD
19 EUR

89PLN

7 209 HUF
21 USD
19 EUR

89PLN

ZEGAREK DZIECIĘCY | CHILDREN’S WATCH ZEGAREK DZIECIĘCY | CHILDREN’S WATCH

LEGO®️

LEGO®️
NINJAGO® KAI 
BRELOK Z LATARKĄ | KEY LIGHTS

CHŁOPIEC | BOY
PRZYWIESZKA DO BAGAŻU | LUGGAGE TAG

Breloki do kluczy w kształcie minifigurek LEGO® to ulubiony gadżet 
wszystkich miłośników marki! Ukochane postaci ze świata klocków 
mogą towarzyszyć Ci teraz przez cały dzień, a wbudowana w nóż-
kach latarka LED pomoże Ci przedrzeć się przez ciemny korytarz, 
podświetlić zamek w drzwiach do domu lub przeszukać ciemne 
wnętrze torby lub plecaka. Towarzystwo święcącego bohatera 
LEGO® doda też otuchy Twojemu dziecku i żadne ciemności nie 
będą już dla Niego straszne!

Never be left in the dark with LEGO® Key Lights! The button on the 
body of those fun-looking characters activates the bright lights in 
each foot, and the large minifigure’s legs are posable to aim the 
beams in different directions. It makes a fun, useful gift for kids 
and all adult-loving LEGO fans to attach to a bag, backpack or set 
of keys.

Dzięki zawieszkom LEGO® Twój bagaż staje się weselszy i łatwo roz-
poznawalny. Zawieszki LEGO® to świetny upominek dla wszystkich 
fanów LEGO®. Na odwrocie możesz wpisać swoje imię i numer te-
lefonu, dzięki czemu, w razie nieszczęścia, Twoja torba lub plecak 
będą miały możliwość odnalezienia drogi do domu.

Personalize your baggage with eye-catching LEGO® Luggage Tag. 
Write your personal contact details on the back of the silicone LEGO 
brick or minifigure-style tag, then attach it to your suitcase or back-
pack. Features a silicone LEGO® luggage tag with a strap and space 
on the back to add your personal contact information.

3 969 HUF
12 USD
11 EUR

2 025 HUF
6 USD
5 EUR

49PLN

25PLN
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LOTEK BLACK PETER
Nasz uroczy Lotek to idealny wybór dla najmłodszych fanów lotnic-
twa. Pluszowy żuraw będzie towarzyszył Twojemu dziecku w krót-
szych i dłuższych podróżach. Idealnie sprawdzi się w roli przytulanki, 
najlepszego przyjaciela oraz towarzysza zabaw. Stanie się częścią 
niezapomnianych i magicznych wspomnień.

Our charming Lotek is the perfect choice for the youngest aviation 
fans. The plush crane will accompany your child on smaller and 
larger journeys. Perfect as a cuddly toy, best friend and playmate. 
It will become a part of unforgettable, magical memories.

Zestaw 25 kart ulubionej przez wszystkie dzieci gry Piotruś. Gra jest 
wspaniałym wstępem do zdobycia podstawowej wiedzy na temat 
wybranych krajów. Na kartach znajdziemy ilustracje z flagami oraz in-
formacje na temat powierzchni, liczby ludności i języka urzędowego.

A funny simple and popular card game for the youngest. The 
gameplay is a great introduction to getting some basic information 
about selected countries. The cards feature illustrations with flags 
and information on the area, population and official language.

3 969 HUF
12 USD
11 EUR

49PLN

MASKOTKA LOTEK | LOTEK PLUSH TOY
GRA KARCIANA | CARD GAME

LOT STORIES

ALBI

KOSTKI DO GRY | CUBE GAME

WARCABY | CHECKERS
GRA MAGNETYCZNA | MAGNETIC GAME

„LOTne opowiadanki” to jedna z najprzystępniejszych gier o naj-
prostszych zasadach, jakie można sobie wyobrazić. Wystarczy 
rzucić kośćmi i na bazie skojarzeń wymyślić historię do wyloso-
wanych obrazków.

“LOT stories” is one of the most convenient games with the sim-
plest rules you can imagine. All you have to do is roll the dice and 
come up with a story for the drawn pictures based on associations.

Magnetyczne opakowanie z planszą przyciąga pionki, dzięki czemu 
gra jest możliwa nawet podczas jazdy, bo nic na planszy nie prze-
stawi się bez naszej woli. Celem gry jest zbicie wszystkich pionów 
przeciwnika albo zablokowanie wszystkich, które pozostają na plan-
szy, pozbawiając przeciwnika możliwości wykonania ruchu.

The magnetic board pack pulls the pawns down, making the game 
possible even while on the move, as nothing on the board will shift 
without our intention. The aim of the game is to knock down all 
the opponent’s pawns or block all those that remain on the board, 
taking away the opponent’s ability to make a move.

3 159 HUF
9 USD
8 EUR

39PLN

1 539 HUF
4 USD
4 EUR

1 539 HUF
4 USD
4 EUR

19PLN

19PLN
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Z Kicią Kocią można się wybrać wszędzie. Nawet w kosmos! 
Ale także do biblioteki, do przedszkola, na basen, na plac zabaw, 
na plażę, w podróż pociągiem. Z Kicią Kocią można majsterkować 
oraz segregować śmieci, można gotować, grać na instrumentach 
i robić wiele innych rzeczy. Z Kicią Kocią nigdy nie jest nudno.

Wiele dzieci i rodziców już pokochało Kicię Kocię!

Serii  towarzyszą:
 

 książeczki dla młodszych 
 dzieci o przygodach Kici Koci 
 i jej braciszka Nunusia

 książeczki o Kici Koci i Nunusiu 
 z otwieranymi okienkami

 książeczki do czytania, 
 bazgrania i kolorowania

Seria wpisana na Złotą Listę książek polecanych 
przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” ISBN 978-83-8008-677-7

Cena 7,90 zł 
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VISANTI

KICIA KOCIA

VISANTI

MĄDRA MYSZ

Olśniewająca bransoletka ozdobiona słodkim misiem, który za-
opiekuje się piękną, małą księżniczką i zostanie jej przyjacielem.

A dazzling bracelet decorated with a cute teddy bear that will 
take care of a beautiful little princess and become her friend.

Kicia Kocia leci z rodzicami prawdziwym samolotem do Warszawy. 
Port lotniczy jest taki wielki! Tata tłumaczy Kici Koci, co się będzie 
działo zanim wejdą do samolotu – najpierw kontrola bagażu, następ-
nie muszą poddać się kontroli bezpieczeństwa i kontroli dokumen-
tów. W końcu Kicia Kocia wsiada do samolotu. Czuje się wspaniale!

Kitty Kitten is traveling with her parents on a real plane to Warsaw. 
The airport is so big and can be stressful! That way Dad explains to 
Kitty Kitten how to board a plane efficiently: get through all the pro-
cesses of the security checks. Finally, Kitty Kitten gets on the plane.          
Kitty Kitten is so exited! The book is only in Polish.

Urocze, ręcznie plecione bransolety o regulowanej długości to ide-
alny zestaw dla mamy i córki. Ozdobione pozłacanymi elementami 
ananasa i  sowy. Misterne wykonanie przyciąga wzrok i  wzbudza 
radość.

Charming, adjustable length, hand-woven bracelets are the per-
fect set for mother and daughter. Decorated with golden pine- 
apple and owl elements. The intricate workmanship does not fail 
to catch the eye and delight the heart.

Piotr ma bardzo ciekawy zawód: jest koordynatorem obsługi na-
ziemnej. Wraz z kolegami i koleżankami przygotowuje samolot do 
rejsu i czuwa nad przebiegiem wielu procesów: odprawy pasażer-
skiej, transportu pasażerów i przesyłek lotniczych, załadunku i roz-
ładunku bagaży, a także tankowania paliwa. Wie jak działają specjal-
ne pojazdy wykorzystywane w obsłudze naziemnej – holownik czy 
odladzarka. Dziś opowie nam o swojej pracy.

Piotr works as a Ground Operations Coordinator, his job is so inter-
esting! Together with his colleagues, he makes sure that the aircraft 
is safe and ready for the flight. He supervises and coordinates many 
processes such as: passenger check-in, transport of passengers 
and air shipments, loading and unloading of luggage. Today he will 
tell us about his work. The book is only in Polish.

5 589 HUF
16 USD
15 EUR

810 HUF
2 USD
2 EUR

6 399 HUF
19 USD
17 EUR

810 HUF
2 USD
2 EUR

69PLN

10PLN

79PLN

10PLN

BRACELET PRINCESSA RAINBOW
BRANSOLETKA | BRACELET

KICIA KOCIA NA LOTNISKU
KSIĄŻKA DLA DZIECI | KID’S BOOK: POLISH VERSION

JUNGLE
ZESTAW BRANSOLETEK | BRACELETS SET

MAM PRZYJACIELA, KTÓRY OBSŁUGUJE 
SAMOLOTY
KSIĄŻKA DLA DZIECI | KID’S BOOK: POLISH VERSION
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„Mały Chopin” to seria krótkich historyjek powstałych z inspiracji barwną 
biografią najwybitniejszego polskiego kompozytora, Fryderyka Chopina. 
Opowieści te – chociaż umiejscowione w przeszłości – są wciąż aktualne, 
a Frycek z pewnością sprawdzi się w roli kolegi każdego dziecka! Poznaj 
Fryderyka Franciszka Chopina, czyli po prostu Frycka! Frycek to chłopiec 
z przeszłości – żyje w XIX wieku, kiedy nie istnieją jeszcze telefony, a po 
ulicach nie jeżdżą samochody. Ulubionym zajęciem chłopca jest za to 
gra na fortepianie i wspólne muzykowanie z trzema ukochanymi siostra-
mi. Kiedy Frycek dorośnie, będzie wielkim pianistą i kompozytorem, ale 
na razie nie zdradzaj mu tej tajemnicy…

“Little Chopin” is a series of short stories which come from the admi-
ration for the colourful biography of the greatest Polish composer, Fry-
deryk Chopin. These stories remain relevant although they take place 
in the past, and Frycek will surely be a great friend of every child! Meet 
Fryderyk Franciszek Chopin, or just Frycek! Frycek is a boy from the past. 
He lives in the 19th century, where there were no telephones and no cars 
on the streets. His favourite way to spend time is playing the piano and 
making music together with his three beloved sisters. When he grows up, 
he will be a wonderful pianist and composer, but don’t tell him that yet... 

Migdały, marcepan, a może wiśnie w likierze? Te i inne wspaniałe 
nadzienia ukryte są w delikatnych pralinach Chopin. Prawdziwa 
symfonia smaków.

Almond, marzipan or maybe liqueur chocolate? You will find 
these and many other fillings among Chopin pralines. A  real 
symphony of flavours.

Ciesz się Toblerone, kultową trójkątną czekoladą z miodem i nu-
gatem migdałowym. To niezbędne w podróży złote opakowanie 
zawiera 360g czekolady mlecznej Toblerone. Idealny prezent dla 
każdego, kto kocha czekoladę. Wyprodukowana w Szwajcarii.

Enjoy Toblerone, the iconic triangular chocolate from Switzerland 
with Honey and Almond Nougat. This travel-exclusive golden 
pack contains 360g Toblerone Milk Chocolate – a perfect gift for 
anyone who loves chocolate. Made in Switzerland.

Stylowe drewniane kredki LEGO® w dwunastu kolorach to pięk-
ny upominek dla każdego miłośnika rysowania i kolorowania. 
Doskonały prezent zarówno dla młodszych, jak i starszych fanów 
marki. Do zestawu dołączony jest klocek mocujący, dzięki które-
mu można ozdobić kredkę, ulubioną minifigurką lub przyłączyć 
ją do swoich konstrukcji z klocków.

Stylish wooden LEGO®  pencils in twelve different colors are 
a perfect gift for both kids and adult fans of LEGO®, a beloved 
set for every drawing and coloring lover. Personalize the pencils 
by attaching one of your favorite minifigures or LEGO® bricks 
using the topper brick (included).  

NARODOWY INSTYTUT 
FRYDERYKA CHOPINA

WEDEL TOBLERONE

LEGO®️

FRYCEK MA URODZINY | FREDDIE’S BIRTHDAY
KSIĄŻKA DLA DZIECI | KID’S BOOK: POLISH/ENGLISH VERSION

CHOPIN
PRALINY CZEKOLADOWE 263g 
CHOCOLATE PRALINES 263g

TOBLERONE GOLD
CZEKOLADA 360g | CHOCOLATE BAR 360g

KREDKI LEGO® | COLOR PENCIL LEGO® 
12 SZT. Z KLOCKIEM MOCUJĄCYM | 12 PCS WITH TOPPER

1 215 HUF
4 USD
3 EUR

3 159 HUF
9 USD
8 EUR

3 159 HUF
9 USD
8 EUR

5 589 HUF
16 USD
15 EUR

15PLN

39PLN

39PLN
69PLN
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BALLANTINE’S

JACK DANIEL’S

BALLANTINE’S FINEST | 40% | 1L

WHISKEY | 40% | 1L

CHIVAS
REGAL

JOHNNIE
WALKER

12Y | 40% | 1L

BLACK LABEL 
| 40% | 1L

5 589 HUF
16 USD
15 EUR

9 640 HUF
28 USD
26 EUR

10 450 HUF
30 USD
28 EUR

9 640 HUF
28 USD
26 EUR

69PLN

119PLN

129PLN

119PLN
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JÄGERMEISTER

BOTTEGA PROSSECO GOLD

LIQUEUR | 35% | 0,5 L

SPARKLING WINE | 11% | 0,75L

MOËT & 
CHANDON 
IMPÉRIAL 
BRUT

BOMBAY SAPPHIRE

CHAMPAGNE | 12% | 0,75L

LONDON DRY GIN | 47% | 1L

3 969 HUF
12 USD
11 EUR

7 209 HUF
21 USD
19 EUR

16 120 HUF
47 USD
43 EUR

8 019 HUF
23 USD
21 EUR

49PLN

89PLN

199PLN

99PLN
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ŻUBRÓWKA
BISON GRASS

WYBOROWA

VODKA | 40% | 1L

VODKA | 37,5% | 1L

FINLANDIA
VODKA | 40% | 1L

3 645 HUF
11 USD
10 EUR

3 645 HUF
11 USD
10 EUR

3 969 HUF
12 USD
11 EUR

45PLN

45PLN

49PLN
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L&M
BLUE LABEL, RED LABEL  
10 OPAKOWAŃ | 10 PACKS

10 450 HUF
30 USD
28 EUR

129PLN

MARLBORO
RED, GOLD
10 OPAKOWAŃ | 10 PACKS

11 260 HUF
33 USD
30 EUR

139PLN

WINSTON
SLIM BLUE
10 OPAKOWAŃ | 10 PACKS

10 450 HUF
30 USD
28 EUR

129PLN

HEETS
AMBER, BLUE, SIENNA
10 OPAKOWAŃ | 10 PACKS

11 260 HUF
33 USD
30 EUR

139PLN
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REMOVE BEFORE FLIGHT

FACE MASK 

BOEING 787-9 DREAMLINER
REMOVE BEFORE FLIGHT

Czerwona zawieszka, obustronnie haftowana. Jedna strona 
z napisem „I love LOT”, druga z „Remove Before Flight”. Zawieszka 
obszyta i zakończona metalowym kółkiem.

Red keychain embroidered on both sides.  On one side is the in-
scription “I love LOT”. On the other side is the inscription “Remove 
Before Flight”. Pendant trimmed and finished with keyring.

Wygodna maseczka ochronna na nos i  usta. Dzięki elastycznym 
i  miękkim sznurkom zakładanym na uszy, idealnie dopasowuje się 
do twarzy. Wykonana całkowicie z  bawełny nie podrażnia skóry 
i zapewnia odpowiednią przepuszczalność powietrza. Materiał użyty 
do produkcji posiada atest OEKO-TEX. Można ją bez obawy prać 
w pralce w temperaturze do 60 stopni.

A comfortable mask that protects the nose and mouth. Thanks to 
the flexible and soft strings placed over the ears, it perfectly fits the 
face. Made entirely of cotton, it does not irritate the skin and provides 
adequate air permeability. The material used for the production of 
the masks is OEKO-TEX certified. It can be easily washed in a washing 
machine at temperature up to 60 degrees.

Model samolotu Boeing 787-9 Dreamliner w skali 1:200 wykonany jest 
z plastiku ze szczególną dbałością o szczegóły, dzięki czemu idealnie 
odzwierciadla rzeczywisty samolot naszej floty. Posiada oryginalne 
malowanie LOT. Osadzony jest na plastikowej podstawce. Wymiary: 
rozpiętość skrzydeł - 30 cm, długość - 31 cm.

The 1:200 scale model of the Boeing 787-9 Dreamliner airplane is 
made of plastic with special attention to detail, so it perfectly reflects 
the actual aircraft of our fleet. It features the original LOT aircraft 
livery. Comes with a plastic display stand. Dimensions: wingspan - 
30 cm, length - 31 cm.

Czerwona butelka termiczna z logiem Żurawia i napisem „Remove 
Before Flight”. Utrzymuje wysoką temperaturę do 12 godzin, a zimną 
nawet do 24, będąc niezawodnym kompanem zimowych spacerów 
i letnich wypraw. Wykonana jest ze stali nierdzewnej. Produkt wolny 
od BPA/BPS.

Red thermal bottle with the LOT Crane Logo and the “Remove Before 
Flight” inscription. It keeps your beverages hot for up to 12 hours and 
cold for up to 24, being the perfect companion for winter walks and 
summer trips. It is made of stainless steel. BPA/BPS-free product.

1 539 HUF
4 USD
4 EUR

2 349 HUF
7 USD
6 EUR

6 399 HUF
19 USD
17 EUR

6 399 HUF
19 USD
17 EUR

19PLN

29PLN

79PLN
79PLN

ZAWIESZKA | KEYRING

MASECZKA BAWEŁNIANA Z LOGO LOT 
| REUSABLE MASK WITH LOT LOGO

MODEL SAMOLOTU | AIRCRAFT MODEL 
SKALA - 1:200 | SCALE - 1:200

BUTELKA TERMICZNA | THERMAL BOTTLE 



Compose Your Own
PREMIUM Experience

PREMIUM flight in the Economy Class? Now it’s possible!
Make your flight even more comfortable using our additional services tailored to your
needs! Select your preferred options for an enjoyable journey in LOT Economy Class
on our short-haul routes.

PRE-ORDER MEAL

Delicious sandwiches, healthy smoothies 
or your favourite wraps — you can have it 
all, delivered on board specially for you! 
Order your meal before your flight and 
enjoy your favorite meal on board.

FAVOURITE SEAT

Do you prefer a window or an aisle seat? 
Do you like to sit at the front of the plane or 
at the back? Thanks to the “My Favourite 
Seat” service, you can choose the seat
that best suits your needs.

EXTRA BAGGAGE

Do you need to take some extra bags 
and suitcases? We have a solution: 
thanks to our special service, you can 
pack everything you need, without 
leaving any important things behind.

FAST TRACK

From now on, thanks to the „Fast Track” 
service, you can pass the security check 
quickly and avoid long queues! This will 
give you more time to prepare for your 
journey.

LOT BUSINESS 
LOUNGE
If you are flying from Warsaw, you can 
now visit our exclusive LOT Business 
Lounges even if you have booked a seat in 
LOT Economy Class. For a small fee, you 
can enjoy yourself and have a delicious 
meal, drink a cup of tasty coffee and 
relax before your journey.

DIGITAL PRESS 

When travelling with LOT, you can 
access more than 1,000 newspapers and 
magazines from all over the world. 
You can choose the titles that will keep 
you entertained during your journey.
What’s more, by using our digital press 
offer you contribute to lower 
CO2 emissions.

Visit lot.com for details

Enjoy PREMIUM comfort on our short-haul flights.

22LOT002_onepager_EN_205x290mm_07.11.2022.indd   122LOT002_onepager_EN_205x290mm_07.11.2022.indd   1 07.11.2022   13:0207.11.2022   13:02
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FORMY PŁATNOŚCI 
Płatność za produkty dostępne w katalogu SHOP&MORE (dalej „Kata-
log”) odbywa się na pokładzie samolotu podczas lotu.  Ceny prezen-
towane w Katalogu są cenami obowiązującymi i podane są w pol-
skich złotych (PLN). Ceny produktów podane w forintach węgierskich 
(HUF), dolarach amerykańskich (USD) oraz euro (EUR) mają charak-
ter wyłącznie orientacyjny i zostały przeliczone z PLN na podstawie 
średniego kursu walutowego z  ostatnich sześciu miesięcy poprze-
dzających datę 01.08.2022r.  Przyjmujemy płatności w gotówce oraz 
kartami płatniczymi i kredytowymi. W przypadku płatności gotówką 
i wyboru waluty innej niż polski złoty, wartość zakupów zostanie każ-
dorazowo przeliczona po aktualnym kursie danej waluty z dnia zaku-
pu. W każdej sytuacji, niezależnie od wybory waluty, w której ma być 
dokonywana płatność, jesteście Państwo zobowiązani do posiadania 
odliczonej kwoty za dokonywane zakupy, bez konieczności wydawa-
nia reszty. PLL LOT S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży 
produktów za gotówkę w sytuacji braku możliwości wydania Państwu 
reszty za dokonywane zakupy. W przypadku płatności kartą kredyto-
wą lub płatniczą, maksymalna wartość transakcji dla kart: Visa, Master-
card, Diners Club, JCB International, American Express wynosi 4000 
PLN, z  zastrzeżeniem, że podany limit może ulec zmianie, o  czym 
zostaniecie Państwo poinformowani przed dokonaniem transakcji. 
W przypadku dokonywania płatności kartą powyżej kwoty 500 PLN 
może pojawić się konieczność wypełnienia tzw. Karty Transakcji Pasa-
żera w celu zapewnienia bezpieczeństwa bezgotówkowych transak-
cji płatniczych dokonywanych na pokładach samolotów PLL LOT oraz 
możliwości dochodzenia należności bezpodstawnie niezapłaconych.  

Administratorem podanych w Karcie Transakcji Pasażera danych oso-
bowych są Polskie Linie Lotnicze LOT S.A z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Komitetu Obrony Robotników 43, 02-146 Warszawa (kontakt za 
pośrednictwem formularza internetowego znajdującego się na stro-
nie internetowej www.lot.com). Dane są przetwarzane w ww. celu na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego inte-
resu administratora polegającego na możliwości wyegzekwowania 
płatności za zakupiony towar/usługę. PLL LOT może przekazać dane 
w  celu dochodzenia przed Sądem zapłaty należności wynikających 
z operacji bezgotówkowych, wskutek których PLL LOT nie otrzymał 
zapłaty za zakupione rzeczy bądź wykonane usługi. Dane nie będą 
przekazywane poza EOG. PLL LOT będzie przechowywać dane nie 
dłużej niż do czasu uzyskania zapłaty bądź prawomocnego zakończe-
nia sprawy o zapłatę. Mają Państwo prawo żądania od PLL LOT infor-
macji o przetwarzaniu danych osobowych, dostępu do danych oso-
bowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec 
przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pro-
simy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres siedziby PLL 
LOT lub za pośrednictwem adresu email: iod@lot.pl. Podanie danych 
jest dobrowolne, jednak niezbędne dla dokonania płatności bezgo-
tówkowej. W  przypadku odmowy podania danych możliwe będzie 
dokonanie standardowej płatności gotówkowej. W  przypadku płat-
ności gotówką kwota musi być odliczona. 

REKLAMACJE/ ZWROTY
Pragniemy Państwa zapewnić, iż w ofercie SHOP&MORE dostępne są 
wyłącznie produkty oryginalne o wysokiej jakości. Jeśli jednak zaku-
piony przez Państwa produkt będzie miał wady, fakt ten należy zgło-
sić jeszcze w trakcie rejsu Personelowi Pokładowemu w celu wymiany 
wadliwego produktu na produkt wolny od wad, a w przypadku, gdy 
nie będzie to możliwe, także z powodu niedostępności towaru na po-
kładzie, otrzymacie Państwo zwrot równowartości zareklamowanego 
produktu w formie, w jakiej nastąpiła płatność za produkt. W przypad-
ku płatności kartą nie ma możliwości zwrotu pieniędzy na inną kartę 
płatniczą niż ta, przy pomocy której nastąpiła wcześniej płatność. Po 
zakończeniu rejsu ewentualne reklamacje z powodu wad zakupione-
go produktu można składać drogą mailową na adres: shopandmore@
lot.com. W reklamacji należy podać swoje imię i nazwisko, adres do 
korespondencji, adres mailowy, podać przyczynę reklamacji, a także 
określić oczekiwany sposób rozstrzygnięcia reklamacji tj. wymianę 
towaru na wolny od wad, naprawę, obniżenie ceny towaru lub odstą-
pienie od umowy. PLL LOT udzieli odpowiedzi na Państwa reklamację 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie mailowej, 

na adres mailowy wskazany w  zgłoszonej reklamacji. W  przypadku, 
gdy reklamacja zostanie uwzględniona PLL LOT dokona naprawy 
produktu lub wymiany produktu na wolny od wad, a w przypadku 
gdy nie będzie to możliwe, także z powodu niedostępności towaru 
u dostawcy, PLL LOT dokona zwrotu równowartości zareklamowane-
go produktu w formie przelewu na podany przez Państwa rachunek 
bankowy. PLL LOT pokrywa koszty odesłania reklamowanego towaru. 
W celu zamówienia kuriera po odbiór reklamowanego towaru należy 
skontaktować się z PLL LOT pod adresem mailowym shopandmore@
lot.com. PLL LOT nie jest producentem towarów oferowanych w ka-
talogu, dlatego też wyłączną odpowiedzialność z  tytułu gwarancji 
ponosi producent na warunkach określonych w  dokumencie gwa-
rancyjnym dołączonym do towaru. 
UWAGA: Papierosy i  alkohole zakupione na pokładzie samolotu, ze 
względu na ich wolnocłowy status, mogą być reklamowane wyłącz-
nie podczas rejsu, w trakcie którego zostały zakupione.
Jeśli po dokonanym zakupie zmienią Państwo zdanie i  zrezygnują 
z zakupu, zwrot produktu pełnowartościowego zakupionego na po-
kładzie jest możliwy wyłącznie podczas trwania rejsu.

CENY 
PLL LOT zastrzega sobie możliwość zmiany cen produktów w każdym 
czasie. Może się także okazać, że ze względu na ograniczoną ilość 
miejsca na pokładzie lub zmiany asortymentowe zakup wybranego 
przez Państwa produktu nie będzie możliwy lub jego ilość będzie 

ograniczona. Przepraszamy za ewentualne utrudnienia i  prosimy 
o wyrozumiałość. Równocześnie zachęcamy do skorzystania z usługi 
Pre-Order, która umożliwia dokonanie zakupów na 24 h przed wylo-
tem poprzez sklep internetowy SHOP&MORE dostępny pod adresem: 
shopandmore.lot.com. 

PRZEPISY CELNE 
Zakupione w sklepie wolnocłowym towary podlegają przepisom cel-
nym kraju docelowego. Przed wyjazdem należy zapoznać się z prze-

pisami wwozowymi państwa, do którego się wybierasz. Warunkiem 
sprzedaży alkoholu i  wyrobów tytoniowych jest ukończenie przez 
pasażera 18 roku życia.

SPOŻYCIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA POKŁADZIE 
Informujemy, że na pokładach samolotów PLL LOT S.A. zabronione 
jest spożywanie własnych oraz stanowiących własność innych pasa-
żerów alkoholi, w  tym zakupionych w ramach sprzedaży wolnocło-

wej prowadzonej przez PLL LOT S.A. W przypadku jakichkolwiek pytań 
prosimy o kontakt mailowy na adres: shopandmore@lot.com. Nasze 
biuro jest czynne w dni robocze: poniedziałek - piątek, w godzinach 
9:00-17:00.

REGULAMIN SPRZEDAŻY POKŁADOWEJ
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TERMS OF PAYMENT 
Payment for the products from SHOP&MORE catalogue takes place 
on the board during the flight. 
The prices presented in the catalogue are valid and are given in Pol-
ish Zlotys (PLN). Prices in Hungarian Forints (HUF), American Dollars 
(USD), Euro (EUR) are presented as an approximate product price 
converted based on the average exchange rate from the last six 
months preceding the date of 01.08.2022. We accept cash and credit/
debit card payments. The maximum transaction value for cards: Visa, 
MasterCard, Diners Club, JCB International, American Express is 4000 
PLN, however this limit can be changed at any time, but You will be 
informed about the change before the transaction. If you choose a 
currency other than the Polish Zloty, the value of purchase will be 
converted at the current exchange rate. In case of using card pay-
ments for transaction exceeding 500 PLN You may be obliged to fill in 
the Passenger Card Transaction in order to ensure the security of non-
cash payment transactions on the board of PLL LOT aircrafts and the 
ability to claim unjustifiable unpaid debts. In any situation, regardless 
of the choice of currency in which the payment is to be made, you 
are obliged to have a deducted amount for the purchases you make, 
without having to spend the rest. PLL LOT S.A. reserves the right to 
refuse to sell products for cash, in the event that it is not possible to 
give you the rest for the purchases made. 

The data controller is Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. (PLL LOT) with its 
registered office in Warsaw, Poland, at 43, Komitetu Obrony Robot-
ników St., 02-146 Warsaw (contact via contact form on our website 
www.lot.com). The personal data are processed based on Article 6(1)
(f ) GDPR, that is the legitimate interest of the controller – the possi-
bility to enforce the payment for the purchased good or service. PLL 
LOT may transfer the data in order to claim payment of receivables 
resulting from non-cash transactions before the Court, as a result of 
which PLL LOT did not receive payment for purchased goods or ser-
vices rendered. The data will not be transferred outside of the EEA. 
PLL LOT will store the data until the payment is finally closed or the 
court case for payment has been validly closed. You may request 
PLL LOT to grant you information about the processing of personal 
data, access to and rectification or erasure of the data or restriction of 
processing; you may also object to processing as well as the right to 
lodge a complaint with a supervisory authority. Please direct contact 
in any matters regarding personal data processing to our Data Pro-
tection Officer at PLL LOT’s address or by email: iod@lot.pl . Providing 
the data is voluntary, however necessary to complete the non-cash 
payment. In case of refusal to provide the data, it is possible to make 
a standard cash payment. In case of cash payment, the amount must 
be deducted. 

WARRANTY POLICY
We would like to assure You that the SHOP&MORE offer includes 
only the original and high-quality products. However, if you find any 
defects of the purchased products, please report them to the Cabin 
Crew during the flight in order to replace the defected product with 
a  product free from defects or if it is not possible, also due to the 
unavailability of the product on the board, PLL LOT will refund the 
value of the defected product using the same payment method that 
was used to make the purchase. In a case of card payment, it is not 
possible to return money to a payment card other than the one with 
which the payment was made earlier.
Once the flight is completed, any complaints can be submitted to 
PLL LOT by email to the following mail address: shopandmore@lot.
com. PLL LOT will respond to your complaint within 14 days from the 
date of receipt by mail. You shall provide your name and surname, 
correspondence address, e-mail address, the reason for the com-
plaint and specify the expected method of settling the complaint, 

i.e. replacement of the defective product with a  product free from 
defects, repair, reduction of the price or withdrawal from the contract. 
Recognition of the complaint results in the repair or replacement of 
the product with product free from defects, and if it is not possible, 
also due to the unavailability of the product from the supplier, PLL 
LOT will refund the value of the defective product on your bank ac-
count. PLL LOT covers the costs of returning the defective product. To 
order a courier for collection of the defective product, please contact 
PLL LOT at the e-mail address shopandmore@lot.com. PLL LOT is not 
a producer of the offered products, therefore it is the producer who 
bears sole responsibility for the quality of product under the condi-
tions specified in the guarantee document attached to the product. 
NOTE: Cigarettes and alcohol, due to their duty-free nature of the 
sales, can be a subject of a complaint only on the board during the 
flight they were purchased.
If after purchase You change your mind and want to return the pur-
chased product, You can do it only during the flight. 

PRICES
PLL LOT S.A. reserve the right to change prices of products without 
prior notice. It is possible that due to the limited space on board or 
changes in the assortment, the purchase of the product you selected 
will not be possible or its quantity will be limited. We apologize for 

any inconvenience and we ask for your understanding. Please note 
that You can use Pre-Order service to make purchase 24 hours before 
the departure via SHOP&MORE online shop available on the website: 
shopandmore.lot.com

DUTY REGULATIONS
Goods purchased on board are subject to the customs regulations 
of the destination country. Before traveling, you need to check the 

import regulations of the country of your destination. You must be 18 
years of age to purchase alcohol and tobacco products.

CONSUMPTION OF ALCOHOLIC BEVERAGES ON BOARD
Please be informed that on board of PLL LOT planes it is strictly for-
bidden to consume your own alcoholic beverages and those owned 
by other passengers including duty-free beverages purchased on the 

board. If you have any queries please contact us by mail: shopand-
more@lot.com. Our office is open on business days: Monday - Friday, 
from 9 am to 5 pm.

ONBOARD SALES REGULATIONS




