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alne zagrożenia, np. trujące rośliny, czy
kąsające owady i jak postępować, gdy
się już z nimi zetkniemy. Aha! Także od
tego wydania zaczynamy przygotowania do 70. urodzin naszego pisma.
Z tej okazji umieszczamy rady i teksty
z dawnych „Przyjaciółek” (str. 6, 18,
20, 51). Przekonajcie się, że wciąż są
aktualne.
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* Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa, realizacja: Kantar MillwardBrown, wskaźnik: CCS, II 2016 - I 2017,
grupa: kobiety 15-75, n=10 294, w porównaniu z dwutygodnikami zgłoszonymi do badania.
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Zaczyna się okres urlopowy, a więc
i wyjazdy. Wiąże się to z zupełnie
nowymi sytuacjami, w których nie
zawsze wiemy jak się odnaleźć. Ale od
czego jest „Przyjaciółka”?! Począwszy
od tego wydania, przez całe wakacje,
będziemy specjalnie dla Was zamieszczać eksperckie porady, jak spędzić
urlop bezpiecznie. W tym numerze na
str. 22–25 piszemy co robić, by przebywając w plenerze rozpoznać ewentu-
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Ten numer możesz kupić
za 1,89 zł lub z superdodatkiem
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jeden
z najpopularniejszych
portali kulinarnych
w Polsce!**

**Na podstawie: Megapanel PBI/Gemius,
IV 2015, grupa: internauci 7+,
kategoria „Styl życia / Kuchnia, gotowanie"
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