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TO WYDANIE „PANI DOMU” KUPISZ TAKŻE
Z SUPERDODATKAMI:
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A w niej:

Seria książek

całkiem nowe
rubryki
największy dział
kulinarny
pogotowie domowe
z nowymi ekspertami
 tylko prawdziwe
historie i dużo, dużo
więcej…

hit!

24

s.
Pyszne, lekkie dania na
parze, idealne dla osób
dbających o sylwetkę.

O
T Y LK

SPECJALNIE 13,99zł
DLA KOBIET
Wyjątkowe,
mocne powieści!

16

s.
Masz opory przed
używaniem tamponów? Przekonamy
Cię, że są wygodne
i bezpieczne.

34

s.
Sezon na miód
w pełni. Sprawdź,
jakie ma zalety
i po co jeszcze
warto sięgnąć
do ula.
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