
OCZYSZCZANIE JAK Z PŁATKA
Nowe płyny micelarne Lirene to linia pięciu produktów 
oczyszczających o zróżnicowanych właściwościach, 
dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Nowoczesne 

formuły kosmetyków zostały oparte na synergii działania składników 
myjących oraz pielęgnujących alg lub kwasu hialuronowego. Dzięki 
temu kompleksowo oczyszczają skórę z makijażu i zanieczyszczeń, 
głęboko nawilżają, wygładzają i rewitalizują.
WWW.LIRENE.PL

UDEKORUJ SWOJĄ ŁAZIENKĘ Z VADO! 
Baterie w wykończeniach kolorystycznych z kolekcji Individual 
pozwolą cieszyć się najwyższą jakością i ponadczasowym 

wzornictwem przez długie lata – dzięki wykorzystaniu specjalnej 
technologii Aqua Armour powłoki dekoracyjne Vado objęte są 15-letnią 
gwarancją.
WWW.INTUITIONBATHROOMS.PL/INDIVIDUAL

BATERIA 
UMYWAL-
KOWA 
TAILWATER

Zainspirowana naturą i elegancją 
ptaka w locie bateria umywalkowa 
Tailwater jest wynikiem pracy wielokrotnie 
nagradzanego duetu projektantów Claudii Danelon 
i Federica Meroni. 
W swoim kształcie łączy technologiczne know-how i płynne 
linie współczesnej architektury, by w efekcie stworzyć unikalną 
wizję nowoczesnego wyposażenia łazienkowego. Dźwignię 
i wylewkę produktu wyróżnia przyjazna forma, prosta 
i przyjemna w użyciu, odzwierciedlająca ruch oraz przepływ 
wody. Bateria Tailwater została uhonorowana prestiżową Red 
Dot Design Award 2018 za jakość wykonania.
Bateria Tailwater jest dostępna w 10 kolorach, aby swobodnie 
można było dopasować ją do swojego osobistego gustu. 
Dostępne warianty to: chrom, mosiądz antyczny, miedź 
antyczna, czarny chrom, czarny mat, złoto szczotkowane, złoto, 
grafit, stal szczotkowana, biały mat.
Cena: 2 398,00 zł
WWW.JAQUAR.PL

NOWOŚĆ! WANNA DUO OFURO 
BY MANOR HOUSE
Wanna Duo Ofuro opracowana na wzór wysokich 
japońskich wanien ofuro łączy dobroczynny dla 

organizmu wpływ kąpieli w wysokiej wannie i romantyczną 
kąpiel we dwoje. Mogą z niej wygodnie korzystać dwie 
osoby w pozycji siedzącej przy maksymalnej wysokości 
oraz minimalnych wymiarach i zużyciu wody. 
Pomysł na powstanie wanny duo ofuro zrodził się z dużej 
popularności pokoi ofuro w kompleksie hotelowym  
Manor House SPA, do którego wielu gości przyjeżdża na 
romantyczne pobyty. Aby wprowadzić niedostępne na 
rynku wanny ofuro dla dwojga, stworzono autorski projekt 
dwuosobowych wanien Duo Ofuro. Kąpiel w nich sprzyja 
nastrojowym chwilom w intymnej atmosferze z bliską 
osobą, a prozdrowotnie działają ciśnienie hydrostatyczne 
wysokiego słupa wody i pierwiastki w niej zawarte.
Dzięki patentowi Manor House wannę Duo Ofuro można 
wypróbować w Najlepszym Holistycznym Hotelu SPA 
w kraju oraz nabyć na wyłączność do domowego azylu. 
Będzie piękną i zarazem funkcjonalną ozdobą łazienki lub 
pokoju kąpielowego. 
WWW.MANORHOUSE.PL  
WWW.WANNADUOOFURO.PL 
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