
nA POPRAWĘ  
nASTROJU

Peeling cukrowy czekoladowo-ko-
kosowy PERFECTA Spa. Intensyw-
ny masaż wykonywany w trakcie 
peelingu poprawia ukrwienie 
i jędrność skóry. 
Cena: ok. 21 zł, 
Dax Cosmetics,
www.kosmetykiperfecta.pl

ChocoHarmony
Absolutnie czyste czekoladowe do-
znania zamknięte w 15 bezalkoho-
lowych pralinkach pełnych kakao. 
Idealny zestaw na słodkie popołudnie 
w rodzinnym gronie. Chocolissimo, 
58,60 zł, www.chocolissimo.pl

Czekoladowe słodkości
torty, ciastka i czekoladki
Przepięknie wydany poradnik z prak-
tycznymi wskazówkami i podstawowymi 
technikami cukierniczymi każdemu pozwoli 
cieszyć się niezwykłymi czekoladowymi 
przysmakami.
WydaWnICtWo Jedność, 19,90 zł 
www.jednosc.com.pl

 

1  Czekoladowe kosmetyki 
swoim składem różnią się 

od klasycznej tabliczki. 
Ale już sam ich zapach - dzięki 
wykorzystaniu miazgi kakaowej 
- jest tak intensywny, że w orga-
nizmie wzrasta poziom serotoni-
ny, czyli hormonu szczęścia. Do-
datkowo zapewniają doskonałą 
pielęgnację ciała.

2   Ziarna kakaowca słyną z wła-
ściwości odmładzających, na-

wilżających i ujędrniających.
Nie tylko wyszczuplają, ale dzięki 
kofeinie oczyszczają z toksyn i dzia-
łają antycellulitowo.

3   Słodka uczta w postaci czeko-
ladowego SPA w domowym 

zaciszu nie musi być jedynie ma-
rzeniem. 

Aromatyczne balsamy, żele, my-
dła, olejki do kąpieli czy peelingi 
zyskują coraz więcej zwolenni-
czek i bez problemu możemy je 
znaleźć w ofercie wielu produ-
centów. Oprócz miazgi kakaowej, 
w swoim składzie często zawiera-
ją dodatki, np.: olejek migdałowy, 
goździki, cynamon, chilli lub aro-
matyzowana gruszkę.

SKÓRA KOCHA CZEKOLADĘ

Pielęgnują ciało i kuszą smakowitym aromatem, który 
w jednej chwili każdego wprawi w dobry nastrój. A to 
wszystko bez obawy o figurę czy zbędne kalorie. Daj się 
zaprosić na czekoladową ucztę zmysłów!

Bakal Sweet
Linię tworzy 
wyjątkowa kom-
pozycja smako-

witych bakalii 
oblanych mleczną 
czekoladą. 

Bakalie są źródłem 
cennych składników 

odżywczych i dostarczają organi-
zmowi energii. W linii dostępne są: 
migdały, orzechy laskowe, orzechy 
arachidowe, rodzynki i żurawina.

Krem gorzka czekolada 
enerBiO

Delikatnie gorz-
ki o bogatej za-
wartości kakao 
(30%), idealny 
do deserów albo 
jako dodatek 
do bagietki czy 
croissanta. Znak 

zdrowej żywności BIo oznacza, 
że jego składniki pochodzą z kon-
trolowanych biologicznie upraw 
o nieskażonym środowisku.

Ba! Bakaliowe batony
Na bazie naturalnych składni-
ków dostarczają organizmowi 
wartości odżywczych i zdro-
wych kalorii. energetyczny banan 
i rozpływająca się w ustach ciemna 
czekolada to znakomity pomysł 
na „małe co nieco” – także dla 
najmłodszych domowników.

JourneyCup 
& Czekolada do picia

Delikatnie 
owocowa i przy-
jemnie słodka 
kremowa 
czekolada do 
picia o smaku 

prażonych migdałów i nugatu 
w zestawie z designerskim kubkiem 
ceramicznym od Chocolissimo 
z systemem podwójnych ścianek, 
utrzymujących temperaturę.

ZDROWE SŁODKOŚCI Soczyste rodzynki, chrupiące bakalie i najzdrowsza - gorzka 
czekolada. Wybieraj słodkie przekąski w zdrowej wersji.

Cena: ok. 5 zł/op. 150 g,
Producent: BAKAL, www.bakal.pl

Cena: 1,29 zł/szt.,
Producent: Bakalland, www.bakalland.pl

Cena: ok. 14,99 zł/400 g,
Producent: Rossman, www.rossmann.com.pl

Cena: 89,49 zł,
Producent: Chocolissimo, 
www.chocolissimo.pl

Balsam do ciała 
Chocomania
Cena: 39 zł
Producent: 
The Body Shop

Masło do ciała Chocomania
Cena: 69 zł
Producent: The Body Shop

Peeling Czekoladowy
Cena: 61,90 zł/200 ml
Producent: Organique

www.organiquecosmetics.com

Płatki pełnoziarniste 
migdał i płatki w polewie 

czekoladowej
Cena: ok. 4,29 zł/200 g

Producent: Bakalland
www.bakalland.pl

Torebeczka Chique
Cena: 45,81 zł

Producent: Chocolissimo
www.chocolissimo.pl

Balsam Budyń 
Czekoladowo-Pomarańczowy 
Skarb Matki
Cena: 15 zł
Producent: Makarczykowie
www.skarbmatki.pl

EXQUISITE czekolada 
biała z chrupkami 
ryżowymi
Cena: ok. 4,99
Dystrybucja:
Drogerie Rossmann
www.rossmann.com.pl

Żel pod prysznic 
Sweet Fantasy 
czekolada
Cena: ok. 7,5 zł
Producent: Joanna
www.joanna.pl

Cocoa Sugarfix Peeling
do stóp, dłoni i ciała

Cena: 80 zł
Producent: Orly

www.orlybeauty.pl

Czekoladowy koktail
do kąpieli

Cena: 14 zł/500 ml
Producent: BIngOSPA
www.bingosklep.com

Seria kosmetyków naturalnych 
Dary Natury – CHOCOLATE
Cena: 24 zł/500 ml (sól morska do kąpieli)
24 zł/500 ml (esencja do kąpieli)
26 zł/250 ml (masło do ciała)
Producent: STARA MYDLARnIA
www.staramydlarnia.pl

Czekoladowe 
mleko do 

kąpieli
Cena: 13 zł
Producent: 

Laboratorium 
Kosmetyków natural-

nych Farmona 
www.farmona.pl

Mydło Glicerynowe
Cena: 15 zł/100 g

Producent: Organique
www.organiquecosmetics.com

Maseczka Czekoladowa Składniki:Tabliczka czekoladyMleko
Miód

Cynamon
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przyjemnościCzekoladowe
moda i uroda
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