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TO WYDANIE „PANI DOMU”
KUPISZ TAKŻE Z SUPERDODATKAMI:
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A w niej:
największy dział
kulinarny
pogotowie domowe
z ekspertami
kalendarz
księżycowy
w każdym numerze
i dużo, dużo więcej...
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Polecamy nową serię książek

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

27

s.
Zobacz, jakie
pyszności można
wyczarować
ze zwykłych porów.
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Zdjęcie na okładce: Backup

39

s.
Sezon rowerowy tuż-tuż.
Sprawdź, jak przygotować
sprzęt po zimie.

s.
Denimowe ubrania
pasują w każdym
wieku. Poznaj
zasady stylizacji
dla dojrzałych
kobiet.

