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TO WYDANIE „PANI DOMU” KUPISZ
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Polecamy nową serię książek

DLA KOBIET PISANE!
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Sałatka z sal
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Wzruszające historie,
gorące uczucia,
poruszające losy
bohaterów.

krewetkami
Spaghetti z k

�QRZRņó��

O
T Y LK ł
z

9,99

29

s.
Mając makaron
błyskawicznie
wyczarujesz
wiele smacznych
potraw. Oto nasze
propozycje.
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Już nawet w kurortach
zaczyna brakować świeżego
powietrza. Zobacz, jak chronić
się przed zanieczyszczeniami,
czyli tzw. smogiem.
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Siwizna też może być
sexy. Pokazujemy, jak
zadbać o siwe włosy, i co
zrobić, by miały piękny
srebrny odcień.
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Zdjęcie na okładce: Axel Leschinski

A w niej:
największy dział
kulinarny
pogotowie domowe
z ekspertami
kalendarz
księżycowy
w każdym numerze
i dużo, dużo więcej...

