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Prezenty do każdego zamówienia z Katalogu!
→ zob. str. 5

ZAMÓW:

zamówienia powyżej 129 zł – dostawa GRatis!

12 259 00 03

721 521 521

bok@klubpdp.pl

2

KALENDARZ 2023
Najpiękniejsze słowa świętych
i doktorów Kościoła
s. 304 · 141 × 204 · zintegrowana

Praktyczny i pomocny terminarz zawierający
najpiękniejsze myśli z książek należących
do pereł duchowości, czyli klasycznych tekstów
chrześcijańskich wydanych w nowym przekładzie,
takich jak: Wyznania św. Augustyna, Traktat o prawdziwym nabożeństwie
do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika de Montfort czy O naśladowaniu Chrystusa Tomasza a Kempis.
W kalendarzu znajdziesz refleksje na każdy dzień roku oraz miejsce na
twoje indywidualne notatki. Zainspiruj się słowami świętych i doktorów
Kościoła, które pomogą ci każdy dzień przeżywać z Bogiem!

nowość

3990

3690

K04704

W P R E Z E N C I E D O T W O J EG O Z A M ÓW I E N I A
GRATIS
do zamówieŃ
PowyżeJ 200 zł

GRATIS
do zamówieŃ
PowyżeJ 129 zł
GRATIS
do Każdego
zamówienia

J A K Z A M AW I AĆ ?
lub 721 521 521
PRZEZ INTERNET: bok@klubpdp.pl · www.klubpdp.pl

NAJSZYBCIEJ:

12 259 00 03

NA DOŁĄCZONEJ KARCIE ZAMÓWIENIA

nie trzeba naklejać znaczka!
Koszt dostawy: 12 zł. Dla zamówień powyżej 129 zł
na terenie Polski – dostawa GRATIS!

Czas realizacji zamówień do 14 dni.
PRZESYŁKI DOSTARCZAMY:

kurierem (FedEx), Pocztą Polską, do Paczkomatów
PŁATNOŚĆ: za pobraniem lub wpłata na konto Wydawnictwa M,

ING Bank Śląski,
nr rachunku: 33 1050 1445 1000 0090 8137 1669

ADRES KORESPONDENCYJNY:
Wydawnictwo M, Klub PDP,

al. Słowackiego 1/6, 31-159 Kraków
BIURO OBSŁUGI KLIENTA PRACUJE:

od pn. do pt., w godz. 8.00–16.00

Informacja RODO dostępna na www.klubpdp.pl
OSOBISTY ODBIÓR — PO WCZEŚNIEJSZYM ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA:

Magazyn Wydawnictwa M, ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków
Zdjęcia umieszczone w katalogu z przyczyn technicznych (kolorystyka, opakowanie, druk itp.)
mogą odbiegać od wyglądu produktu znajdującego się w sprzedaży.

zamów teraZ:

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl
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spis treści
Juliana z Norwich

OBJAWIENIA
BOŻEJ
MIŁOŚCI
s. 216 · 168 × 238 · twarda

ra
Mistyczka, któ
tu
ia
głosiła św
ym
prawdę o Boż
szcze
miłosierdziu je
styną
przed św. Fau

nowość

5990

4990

Juliana z Norwich jest uważana za jedną
z najważniejszych mistyczek i teolożek obok
św. Katarzyny ze Sieny i św. Teresy z Ávila.
Żyła w XIV wieku w Anglii. Kiedy w 1373 roku
ciężko zachorowała i była przekonana o zbliżającej się śmierci, otrzymała szesnaście cudownych objawień, po których wyzdrowiała
i stała się pustelnicą. Wizje te, opatrzone jej
komentarzem, znane są dzisiaj jako Objawienia Bożej miłości.

współczesna teologia. Jej pogodne, dające
otuchę wizje stają się aktualne i potrzebne
szczególnie dzisiaj – tak jak św. Faustyna mówiła: „Jezu, ufam Tobie”, tak Juliana wielokrotnie powtarzała: „Wszystko będzie dobrze”, bo
tak objawił jej Pan.
Fragmenty jej wizji są cytowanie w Katechizmie Kościoła katolickiego, a Benedykt XVI
poświęcił jej jedną z katechez podczas audiencji generalnej w 2010 roku. Jak powiedział wówczas papież: „Julianna z Norwich
pojęła główne przesłanie dla życia duchowego: Bóg jest miłością, i tylko wtedy, gdy otwieramy się całkowicie i z pełną ufnością na tę
miłość oraz pozwalamy, by stała się ona jedynym przewodnikiem życia, wszystko zostaje
przemienione, znajdujemy prawdziwy pokój
i prawdziwą radość i stajemy się zdolni szerzyć ją wokół siebie”.

Księga ta zawiera pełne nadziei przesłanie, że
jesteśmy kochani przez Boga i że czuwa nad
nami Jego opatrzność. Pięć wieków przed
św. Faustyną Kowalską Juliana głosiła światu
prawdę o miłosierdziu Ojca znoszącym wszelki grzech i ogarniającym wszystkich. W jej objawieniach można ponadto przeczytać o macierzyństwie Boga i o nadziei zbawienia dla
każdego, a więc o tym wszystkim, co rozwija

Darmowa Dostawa oD 129 zł

M1931

·

4 ks. DolinDo Ruotolo
6 polecamy
7 Różaniec
8 moDlitwa
10 wiaRa
32
34
38
39
40
44
45
46
47
47
48
52
52
53
54
55
56
58
59
59
60
62
62
63
64
66
67
68
70
71
72
74
76
78

i Duchowość
biblia
Dla Dzieci
psycholoGia
nauka
histoRia
publicystyka
liteRatuRa faktu
albumy
poDRóże
kulinaRia
zDRowie
olejki
ukłaD kRążenia
spokój Ducha
stawy i kości
tRawienie
witaminy
i mineRały
wzmocnienie
wzRok
ukłaD moczowy
maziDła
alpine
plastRy
zDRowie
ze świętymi
pRoDukty
fRanciszkańskie
bRacia kapucyni
kosmetyki
mióD
polskie smaki
zDRowia
zDRowa żywność
książka na jesienne
wieczoRy
ofeRta Dla
klubowiczów
ethiopian cRoss
mapy i atlasy

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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ks. DolinDo Ruotolo

ks. dolindo Ruotolo (1882-1970), neapolitański kapłan, który miał dar widzenia rzeczy
przyszłych, wnikania w ludzkie dusze, a także bilokacji. Znany przede wszystkim ze spisanej pod
natchnieniem modlitwy: „Jezu, Ty się tym zajmij”. Pozostawił po sobie wiele pism, w których bardzo przystępnym, współczesnym językiem wyjaśniał Pismo Święte i naukę Kościoła.

nowość

2490

1990

M1935

ks. Dolindo Ruotolo

OSIEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW
s. 128 · 130 × 190 · miękka

Jeśli się dobrze zastanowić, to asceza, mistycyzm i wszystkie traktaty na temat
doskonałości zawierają się w tym genialnym nauczaniu o darach, owocach
i błogosławieństwach Ducha Świętego. Ten, kto zgłębia i medytuje to nauczanie, wznosi się stopniowo od praktykowania zwykłych cnót, następnie wyższych
oraz heroicznych, aż do osiągnięcia doskonałego zjednoczenia z Bogiem na ziemi,
a w Raju nieśmiertelnej chwały.
Ks. Dolindo Ruotolo
Dla ks. Dolindo błogosławieństwa wypowiedziane przez Jezusa podczas
Kazania na Górze są nierozerwalnie związane z darami i owocami Ducha Świętego – są zwieńczeniem tego, co dokonuje się w człowieku, który poddaje się
prowadzeniu Ducha Świętego. Staje się on wówczas „błogosławiony”, czyli
„szczęśliwy”, ponieważ już za życia pomieszkuje w Niebie.

pRzemysław janiszewski, teolog, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autor popularnego kanału religijnego YouTube „MOC W SŁABOŚCI”, autor
książek o tematyce religijnej.

nowość

3990
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M1936

Przemysław Janiszewski

NADZIEJA W CZASACH BEZNADZIEI
LEKCJE UFNOŚCI KSIĘDZA DOLINDO
s. 256 · 140 × 202 · miękka

Życie ks. Dolindo Ruotolo wypełnione było cierpieniem. W dzieciństwie doświadczał przemocy fizycznej, nędzy, głodu, niezrozumienia. W szkole był pośmiewiskiem ze względu na problemy z nauką. Gdy wreszcie spełniło się jego
największe marzenie i został kapłanem, spadły na niego oszczerstwa i został
odsunięty od posługi. Po ludzku, miał wszelkie powody, by zwątpić w Bożą dobroć, miłość i troskę. Po ludzku powinien zatonąć w beznadziei.
A tymczasem orędziem jego życia była ufność. W jego zawołaniu „JEZU, TY
SIĘ TYM ZAJMIJ” pobrzmiewa echo wezwania św. Siostry Faustyny „Jezu, ufam
Tobie”. Odpowiedzią ks. Dolindo na wszelkie przytrafiające mu się nieszczęścia
i krzywdy było głębokie zaufanie Bogu. Jego życie było wypełnieniem słów Jezusa: Zamknij oczy i daj się ponieść prądowi Mojej łaski. Zamknij oczy i nie
myśl o bieżących sprawach, odwróć wzrok od przyszłości jak od pokusy; odpocznij we Mnie, ufając w Moją dobroć, a zapewniam cię na Moją miłość, że
kiedy zwrócisz się do Mnie z tą dyspozycją: „Ty się tym zajmij”, oddam się tej
sprawie całkowicie, pocieszę cię, wyzwolę i poprowadzę.

zamów teraZ:

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl

ks. DolinDo Ruotolo
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Ksiądz Dolindo Ruotolo znany jest jako autor modlitwy „Jezu, Ty się
tym zajmij”. Bardzo cenił go Ojciec Pio – odsyłał do niego ludzi
z największymi problemami. Ksiądz Dolindo miał bowiem
dar uzdrawiania, bilokacji, czytania w duszach, tłumaczeNASZE KSIĄŻKI
nia trudnych zagadnień teologicznych. Miał mistyczny
ODKRYJĄ
kontakt z Jezusem, Matką Bożą i świętymi. PrzepowieDLA
CIEBIE
dział wybór Jana Pawła II.

FASCYNUJĄCY

W 1965 r. przebywający we Włoszech hrabia Witold
ŚWIAT
Laskowski gorąco modlił się za ojczyznę przez wstaMISTYCZNYCH
wiennictwo ks. Dolindo, o którym usłyszał od Ojca Pio.
PRZEŻYĆ
Wkrótce otrzymał od księdza Ruotolo obrazek Matki
KS.
DOLINDO
Bożej, a na odwrocie tekst: „Świat chyli się do upadku,
ale Polska, dzięki nabożeństwom do Mego Niepokalanego
Serca uwolni świat od straszliwej tyrani komunizmu (…).
Powstanie z niej nowy Jan, który poza jej granicami, heroicznym
wysiłkiem zerwie kajdany, nałożone przez tyranię komunizmu (...)”. Kartkę tę odnaleziono w 1978 roku wśród dokumentów bpa Pawła Hnilicy, bliskiego przyjaciela Jana Pawła II.

s. 128 · 130 × 190 · miękka

ks. Dolindo Ruotolo

OWOCE I CHARYZMATY
DUCHA ŚWIĘTEGO

Zapraszamy na stronę poświęconą ks. Dolindo, gdzie można zapoznać się
z ciekawostkami o jego życiu, rozważaniami, modlitwami i cudami – www.dolindo.org.pl
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Aleksandra Zapotoczny

ks. Dolindo Ruotolo

TAK WIDZIAŁEM
NIEPOKALANĄ

PRZYBĄDŹ
DUCHU ŚWIĘTY

KTO UMRZE,
ZOBACZY

STUDNIA
KS. DOLINDO

GŁĘBOKA
PRZEMIANA
SERCA

Czyściec i raj

w szkole Maryi
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s. 128 · 130 × 190 · miękka

s. 128 · 130 × 190 · miękka

s. 128 · 130 × 190 · miękka

s. 128 · 140 × 202 · miękka

s. 64 · 100 × 140 · miękka
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NA TRUDNE DNI

OJCZE NASZ

MYŚLI NA KAŻDY
DZIEŃ

7 DARÓW
DUCHA ŚWIĘTEGO

MODLITWY
ZAWIERZENIA

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

polecamy
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ks. Dolindo Ruotolo

KWIATKI KSIĘDZA DOLINDO
s. 392 · 120 × 190 · miękka

nowość
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3990

M1956

Kilkaset stron anegdot i świadectw o Księdzu Dolindo
Ruotolo, przeplatanych jego poezją, fragmentami listów i pouczeniami tworzy ten niezwykły zbiór. Wyłania się z nich nie tylko wielki mistyk i cudotwórca,
ale również człowiek obdarzony ogromnym poczuciem
humoru i dystansem do siebie. Człowiek wielki, a jednocześnie tak pokorny, prosty, dobrotliwy i łagodny.
Wszystkie opisane w tym tomiku historie zostały udokumentowane, a ich autentyczność potwierdzona.
Kolejne opowieści roztaczają przed nami urok skromnego kapłana z Neapolu, który przyciągał tak wielu za
jego życia. Poznając go w jego codzienności, odkrywamy, że w tym świecie jest możliwe życie Ewangelią –
codzienne stawanie przed Panem Bogiem u współdziałanie z Jego łaską.
„Przeczytajcie Kwiatki księdza Dolindo i zadajcie sobie
pytanie, czy i Wy umiecie osiągnąć ten stan równowagi,
pogody ducha i poezji. Dążeniem każdego chrześcijanina powinna być radość serca – taka, jaką odczuwali
uczniowie w Emaus, kiedy Chrystus, choć nierozpoznany, szedł i rozmawiał z nimi.

ŚWIECA ŚWIĘTA RODZINA
Około 20 cm

2490

Mniszki Klaryski Kapucynki należą do kontemplacyjnego zakonu Świętej Klary. Najważniejszą zasadą ich życia jest naśladowanie Chrystusa.
Oddajemy Chwałę Stwórcy pracą własnych rąk. Poza pracami domowymi zajmujemy się uprawą naszego ogrodu. Zajmujemy się haftem
artystycznym, wykonujemy ręcznie szaty liturgiczne (stuły, ornaty), sztandary, różańce ze sznurka.
Wytwarzamy również same świece
z parafiny, którą uzyskujemy z przetopienia używanych wcześniej świec.
Dzięki temu świece, które służyły np.
przy ołtarzu, otrzymują w ten sposób
drugie życie, a jednocześnie są unikalne – nie ma dwóch identycznych
świec – Mniszki
Klaryski Kapucynki.

zamów teraZ:

D01176

Kupując świecę Święta Rodzina,
wspierasz działalność zakonu
Mniszek Klarysek Kapucynek w Krakowie

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl

Różaniec

7

Lidia Anna Waśko

SPEŁNIJ
PROŚBĘ
MATKI
Rozważania
różańcowe
na pierwsze
soboty miesiąca
s. 224 · 150 × 200 · miękka

1490

nowość

3690

3990

K04624

13 czerwca 1917 roku, w czasie objawienia, Maryja powiedziała Łucji: „Jezus chce posłużyć się Tobą, aby ludzie mnie poznali i pokochali. Chciałby ustanowić na świecie nabożeństwo do
mego Niepokalanego Serca”. Po tych słowach trójka pastuszków zobaczyła serce Maryi otoczone cierniami. O nabożeństwo
pierwszych sobót Jezus upomniał się jeszcze kilkukrotnie. Są
cztery warunki nabożeństwa w intencji wynagradzającej: spowiedź, Komunia Św., odmówienie jednej części Różańca i 15-minutowa medytacja nad wybranymi tajemnicami różańcowymi.

990

M1724

s. 136 · 130 × 190 · miękka

290

490

M1765

s. 56 · 100 × 140 · miękka

Jan Konior SJ

o. Peter Rookey OSM

POKONAJ SZATANA
MOCĄ MODLITWY
RÓŻAŃCOWEJ

BIBLIJNY RÓŻANIEC
MATKI BOŻEJ BOLESNEJ

Zapraszenie do codziennej modlitwy różańcowej. Podając przykłady znanych świętych, którzy
całe swoje życie zawierzyli Maryi,
przekonuje, że jest to najbardziej
skuteczny sposób walki przeciwko siłom ciemności. Z książki
dowiemy się również, jak ważna
jest modlitwa różańcowa w rodzinach dotkniętych brakiem miłości, a także w czasie kryzysów
życia zakonnego i kapłańskiego.

Różaniec Matki Bożej Bolesnej,
zwany również Różańcem do
Siedmiu Boleści MB, zrodził się
w XIV w. w zakonie serwitów, których szczególnym charyzmatem
jest nabożeństwo do MB Bolesnej.
O tę modlitwę upominała się Maryja podczas niedawnych objawień w Kibeho (1981 r.). Ma ona
być remedium na zło naszych czasów: negację grzechu i brak skruchy a także potężnym środkiem
odstraszającym złe duchy.

Maria Wacholc

AKITA

nowość

1390

K04705

nowość

1490

s. 112 · 110 × 160 · miękka

RÓŻANIEC

RÓŻANIEC
Z MATKĄ BOŻĄ
CZĘSTOCHOWSKĄ
Z jasnogórskiego wzgórza, szczególnie w dni maryjnych uroczystości, płynęły i wciąż płyną słowa
najważniejszych przewodników
duchowych Kościoła. Słowa inspirujące do ciągłego wpatrywania się w oblicze Czarnej Madonny,
która z miłością spogląda na Swojego Syna. Publikacja poza rozważaniami prezentuje zarys historii
częstochowskiego sanktuarium,
Cudownego Obrazu oraz apelu
jasnogórskiego.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

s. 220 · 135 × 205 · miękka

K04617

s. 99 · 110 × 160 · miękka

Z modlitwą o uzdrowienie
Maryja wzywana w modlitwie różańcowej pomaga nam otworzyć
serca na łaskę uzdrowienia. Ta
książka zawiera rozważania połączone z głęboką refleksją nad
darem, który Bóg w takiej obfitości ofiaruje każdemu człowiekowi.
Różaniec z modlitwą o uzdrowienie to rozważania połączone z głęboką refleksją nad darem, który
Bóg w takiej obfitości ofiaruje
każdemu człowiekowi.

Różańcowe
przesłanie
Matki Bożej

·

nowość
3790

3590
K04616

W 2023 r. Kościół obchodzić będzie 50-tą rocznicę objawień
Matki Bożej w Akicie. Ich wiarygodność potwierdził w 1984 r. biskup Jan Shojiro Ito. Prawdziwość przesłania potwierdziła także
sama Matka Boża, spełniając zapowiedziane uzdrowienie siostry Agnieszki Sasagawy, bohaterki wszystkich nadprzyrodzonych wydarzeń. Matka Boża potwierdziła prawdę o rzeczywistej
obecności Jezusa w Eucharystii. Wzywała też do codziennego
odmawiania Różańca, który ukazała jako ratunek dla świata.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

moDlitwa

8

ks. Marcello
Stanzione

Justyna Wojtkowiak

9 WTORKÓW
NA CZEŚĆ
NASZEGO
ANIOŁA
STRÓŻA
s. 144 · 130 × 200 · miękka

nowość

2190

2490

K04707

Ksiądz Marcello Stanzione proponuje poświęcenie dziewięciu kolejnych wtorków naszemu Aniołowi Stróżowi, by podziękować
mu za wszystkie dobrodziejstwa i gorliwiej prosić o jego opiekę.
W trakcie tego nabożeństwa – odmawiając modlitwy zebrane
w książce, uczestnicząc we Mszy Świętej i przyjmując Komunię
Świętą – zbliżymy serce do naszego niebieskiego opiekuna i odkryjemy jego błogosławioną obecność w naszym życiu. Ten praktyczny przewodnik pokaże ci, jaką moc ma twój Anioł Stróż.

Iwona Józefiak ocv

ROK Z MARYJĄ
Nabożeństwo
pierwszych sobót
miesiąca
s. 128 · 130 × 190 · miękka

m
Stań z różańce
i!
ry
przy boku Ma

24

90
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Poznawaj i módl się
s. 112 · 105 × 155 · miękka

ego
Trudno o lepsz
orędownika
w zmaganiu
iami
z przeciwnośc

nowość

1990
K04629

Św. Michał jest symbolem walki z szatanem. Stawia się go jako
wzór rycerza i wojownika zwalczającego zło. To jemu przyznawane jest pierwszeństwo w hierarchii anielskiej. Poza tym jest
on przewodnikiem dusz i waży je, badając złe i dobre uczynki
człowieka stającego przed sądem Bożym. Jest też opiekunem
Kościoła i niebiańskim lekarzem zdolnym do uleczenia wszelkich chorób. W modlitewniku znajdziemy: modlitwy Świętego Michał, modlitwy za Jego wstawiennictwem, Jego życiorys
i anegdotki na Jego temat.

MĘSKI
MODLITEWNIK
s. 500 · 125 × 175 · zintegrowana

Słyszysz tylko
nie
siebie i ciągle
n
a
P
wiesz, co
do
Bóg ma Tobie
powiedzenia?

nowość
2990

90
M1943

Łaska związania z objawieniami w Fatimie ciągle trwa i owocuje. Jeśli ktoś uważa, że ujawnienie w 2000 r. trzeciej tajemnicy fatimskiej, a pięć lat później śmierć ostatniej widzącej przenoszą wydarzenia fatimskie do czasu przeszłego, to bardzo się
myli. Wystarczy wspomnieć słowa ks. Luciano Guerra – wieloletniego rektora fatimskiego sanktuarium – „Fatima nie powiedziała ostatniego słowa. Fatima będzie wielkim znakiem naszych czasów”.

zamów teraZ:

ARCHANIOŁ
MICHAŁ

2790
K04635

Męski Modlitewnik jest kompasem, mapą i szwajcarskim scyzorykiem, który każdego dnia ma pomóc męskiej stronie odnaleźć wspaniałą drogę życia. Każdy dzień zawiera wartość, cytat, konkret i modlitwę, a także proste zadanie do wykonania.
Modlitwy napisało kilkudziesięciu księży i ojców zakonnych ze
zgromadzeń benedyktynów, dominikanów, franciszkanów i jezuitów. Modlitewnik promuje codzienną, organiczną pracę nad
sobą, budowanie relacji z Bogiem Ojcem, a także jedność, poczucie braterstwa, wykuwanie charakteru.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl
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MYŚLI
O MODLITWIE

bł. o. Maria Eugeniusz

MODLITEWNIK
BIZANTYJSKI

Z pism Starców
z Pustelni Optyńskiej

s. 256 · 110 × 160 · twarda

s. 272 · 115 × 160 · twarda

nika
Treść modlitew
a
została ułożon
m
le
k
cy
zgodnie z
m
tygodniowy
nabożeństw
bizantyjskich

3990

3290

M1915

Nauka o modli
ch
ty
twie świę
starców jest
oprosta i przek
nująca

3200

2990

M1863

Modlitewnik zawiera teksty świętych: Efrema Syryjczyka, Makarego Egipskiego, Bazylego Wielkiego, Jana Chryzostoma i in- Prawosławny klasztor znany jako Pustynia Optina stał się
nych wybitnych mistrzów modlitwy. W modlitwach tych kryje w XIX w. ważnym ośrodkiem duchowym przyciągającym rzesze
się moc o potężnym działaniu. Zbiór ten daje możliwość ze- pielgrzymów zauroczonych sposobem życia i modlitwą świątknięcia się z autentyczną duchowością autorów modlitw, prze- tobliwych mnichów. Ich nauczanie było proste, przekonujące
kazuje ich doświadczenie i duchowość. Zawiera modlitwy po- i było zakorzenione w wielowiekowej tradycji. Głosili, że modliranne oraz wieczorne, a także kanony, czyli hymny modlitewne twa dzieli się na dwa etapy – pierwszy z nich stanowiła modlipoświęcone pokucie, wychwalaniu Matki Bożej i świętych.
twa ustna, drugi wyższy poziom określano jako modlitwę serca.

św. Ludwik Maria
Grignion de Montfort

TRAKTAT
O PRAWDZIWYM
NABOŻEŃSTWIE
DO NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY
Przygotowanie
królestwa
Jesuza Chrystusa

św. Alfons Maria
de Liguori

MEDYTACJE
DLA CZCICIELI
MĘKI PAŃSKIEJ
s. 288 · 115 × 160 · twarda

Każdego dnia
przypatruj się
męce Pana

s. 288 · 115 × 160 · twarda

3490

2490

M1930

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny to najwybitniejsze dzieło św. Ludwika Grignion de Montfort –
autentycznego mistrza życia duchowego. Po raz pierwszy został
wydany w 1842 r., a obecnie trudno zliczyć jego wydania. Ludwik
Grignion de Montfort był szczególnie przywiązany do pobożności maryjnej, której wyrazem jest dzieło: Traktat o prawdziwym
nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny i Tajemnica Maryi,
w którym rozwinął doktrynę niewolnictwa maryjnego jako nabożeństwa polegającego na oddaniu się przez Maryję Jezusowi.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

3490

2490

M1914

Prezentowana książka składa się z trzech tekstów: Rozważań
męki Pańskiej według opisu Ewangelistów, Miłości dusz, Ćwiczenia drogi krzyżowej. Podstawą wydania są ich XIX-wieczne
przekłady, odpowiednio uwspółcześnione, lecz z poszanowaniem dla tłumacza oraz w przekonaniu, że ich plastyczny język
stanie się dodatkowym cennym walorem książki, przybliżając
w ten sposób czytelnika do czasów świętego autora. Św. Alfons
prosi: Każdego dnia przypatruj się męce Pana, gdyż znajdziesz tam
wszelkie powody, aby spodziewać się życia wiecznego.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Silvano Fausti

ROZWAŻAJ I GŁOŚ EWANGELIĘ
4 tomy: Mateusz s. 534, Marek s. 588, Łukasz s. 576, Jan s. 840
146 × 208 · miękka

nego
e wydanie jed
Nowe, poręczn
iblijnych!
komentarzy b

nowość

24990

22990

K04709

oprawa twarda

ch

z najważniejszy

Książki są owocami wieloletnich doświadczeń i refleksji nad
Ewangeliami. To komentarze zgodne ze starożytną metodą lectio divina, gdzie głównym założeniem jest skupiona i przepełniona modlitwą lektura szukająca w Słowie Tego, który mówi,
by wejść z Nim w dialog, poznać Go, pokochać i coraz doskonalej za Nim podążać. Prezentowane komentarze pomagają
czytelnikom wniknąć w misterium Słowa, które stało się ciałem
w Jezusie Chrystusie i pozwalają się coraz bardziej angażować
w dialog z Bogiem. Proponowane rozważania wyróżniają się
zwięzłością, prostotą i przejrzystością. Mają prostą strukturę –
pierwsza część to omówienie fragmentu ewangelii w kontekście, druga to lektura tekstu, a trzecia – modlitwa tekstem oraz
propozycja innych tekstów biblijnych do wykorzystania przy
pogłębianiu lektury.
Silvano Fausti – włoski jezuita, filozof, biblista i teolog. Należał
do najbardziej znaczących postaci posoborowego katolicyzmu
we Włoszech. Był wieloletnim duchowym kierownikiem i spowiednikiem kard. C.M. Martiniego, abpa Mediolanu.

EWANGELIA 2023
Droga, Prawda i Życie mała
s. 512 · 108 × 149 · miękka

NOWOŚĆ

1600
K04762

oprawa miękka

1300

NOWOŚĆ

K04761

zamów teraZ:

Ewangelia 2023. Słowo na każdy dzień jest propozycją dla osób,
które Słowo Boże pragną uczynić swoim codziennym pokarmem duchowym, tęsknią za żywą i mocną relacją z Jezusem,
odczuwają, że ich modlitwa stała się powierzchownym rytuałem bez głębi i ducha. Każdy kto chce, aby Ewangelia stała się
jego codzienną modlitwą, karmiła umysł, serce i wolę, znajdzie
w tej propozycji wydawniczej doskonałe narzędzie i pomoc.
Pozycja książkowa zawiera pełny tekst Ewangelii na każdy
dzień roku, odnośniki do czytań biblijnych, informacje o świętach i uroczystościach kościelnych. Każdy fragment Ewangelii opatrzony został krótkim rozważaniem, które wprowadza
w refleksję nad przeczytanym Słowem i pomaga je odnieść do
własnego życia. Autorem rozważań do Ewangelii 2023 jest paulista ks. Cyprian Kostrzewa, redaktor w Edycji Świętego Pawła,
misjonarz pracujący na Ukrainie.
Na końcu umieszczony został dodatek zawierający najpopularniejsze modlitwy. Oprócz nich znajdują się tu wybrane litanie, modlitwa różańcowa, nabożeństwo Drogi krzyżowej, tekst
Gorzkich żali oraz Komplety – modlitwy brewiarzowej na zakończenie dnia.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl
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bł. o. Maria
Eugeniusz

Małgorzata Forysiak

TAJEMNICA
JANA

USŁYSZEĆ
CISZĘ
WEWNĘTRZNĄ

s. 248 · 140 × 200 · miękka

Obowiązkowa
cilektura dla cz
zego
cieli Najświęts
Serca Jezusa

s. 208 · 140 × 202 · miękka

a,
Autor podkreśl
twy
że istotą modli
jest praktykowanie wiary

34

90

27

nowość
3490

90

K04627

M1927

Modlitwa wiąże się postawą ewangelicznego dziecka. Strony tej
książki są skierowane do dziecka Bożego, które jest w każdym
z nas. Są praktycznym przewodnikiem modlitwy wewnętrznej, napisanym nie tylko przez wybitnego teologa duchowości,
lecz przede wszystkim przez człowieka, który sam żył modlitwą. Bł. Maria Eugeniusz chroni czytelnika przed niewłaściwymi oczekiwaniami wobec modlitwy, związanymi z poszukiwaniem różnych doświadczeń intelektualnych czy emocjonalnych.

3290

Świadectwo św. Jana o przebitym Sercu Pana Jezusa od początków chrześcijaństwa było przedmiotem modlitwy świętych oraz
tematem homilii ojców Kościoła. Autorka opisuje rozwój tradycji chrześcijańskiej, która w przebitym Sercu Zbawiciela upatruje źródło sakramentów i jedności Kościoła. Objaśnia znaczenia
symboli biblijnych związanych z kultem Najświętszego Serca
Jezusa, tłumaczy, dlaczego przesłanie związane z wodą i krwią
wypływającymi z boku Chrystusa aktualne jest zwłaszcza dziś.

Włodzimierz Tasak

Alfred Cholewiński SJ

KRÓLESTWO
BOŻE NIE
Z TEGO
ŚWIATA

DOBRA
NOWINA DLA
KAŻDEGO

s. 272 · 145 × 205 · miękka

s. 128 · 125 × 195 · miękka

jest
Dobra Nowina
ez
b
dla każdego,
wyjątku!

nowość

3690

3990

K04710

nowość
3490

3290
K04620

Prawda o wieczności, a co za tym idzie prawda o Królestwie Bożym, zmienia nasze tu i teraz. Królestwo Boże to idea, która wyjaśnia, czym w istocie jest nasze życie. A także czym może się
ono stać. I czym się w końcu stanie. Podobnie świat, który znamy, jest naszym rajem utraconym. Miejscem, które rozpaczliwie szuka choćby namiastki doskonałości utraconej w wyniku
upadku. Jesteśmy rozdarci pomiędzy tym, co doczesne, a tym,
co wieczne. Im szybciej każdy z nas zrozumie, do którego z tych
światów należy na stałe, tym lepiej.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

Alfred Cholewiński SJ, legendarny założyciel Drogi Neokatechumenalnej w Polsce, kreśli wizję chrześcijaństwa aktualną dla dzisiejszych wierzących. Jakiego Kościoła pragnął Chrystus? W jaki
sposób Pismo Święte może stać się księgą niosącą życie? Co to
znaczy „być uczniem Jezusa Chrystusa”? Jak głosić kerygmat?
Na te i inne pytania autor odpowiada, odwołując się nie tylko
do swojej bogatej wiedzy biblijnej, ale także do praktyki duszpasterskiej.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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ks. Hieronim
Powodowski

ks. Robert
Skrzypczak

LITURGIA

MIĘDZY
CHRYSTUSEM
A ANTYCHRYSTEM

czyli opisanie
Mszy Świętej
i jej obrzędów
s. 172 · 145 × 205 · miękka

s. 584 · 145 × 205 · miękka

Kim jest
antychryst?
Jak go rozpoznać? A może
jest on już
wśród nas?

Czym jest
Msza Święta?

nowość

3200

2990

4290

K04760

Dzieło to zostało napisane przez krakowskiego archiprezbitera
ks. Hieronima Powodowskiego na początku XVII wieku w czasach zagrożenia herezją protestantyzmu, ale też stanowiąc odpowiedź na wątpliwości wielu katolików czym w istocie jest
Msza święta, jakie są jej cele i jak chrześcijanin powinien przeżywać Najświętszą Ofiarę. Te pytania pozostają aktualne również
teraz, a zatem w czasach, gdy zanika w Kościele wiara w rzeczywistą obecność Ciała i Krwi pod postaciami chleba i wina.

3990

K04611

Autor powracając do znamiennych zapowiedzi biblijnych, objawień maryjnych i spostrzeżeń wybitnych współczesnych postaci,
stara się odczytać konkretne znaki czasów. Przywołuje wstrząsające nauczanie kard. Biffiego, dostrzega, że Antychryst będzie
miał twarz pojednawczą, będzie zwodzicielskim, uśmiechniętym trucicielem. Wniesie do świata wiele humanizmu, lecz jednocześnie zrobi wszystko, by samym sobą zakryć prawdziwego
Chrystusa. Jak się temu przeciwstawić?

Joseph Murphy

MOC MODLITWY
Niezwykła potęga
podświadomości
s. 152 · 145 × 210 · miękka

nowość

3490

3290

K04639

Bóg jest wszechobecny. Oznacza to, że istnieje w każdym
ułamku czasu i w każdym skrawku przestrzeni. Nie należy
o tym zapominać ani na chwilę. Praktyka Bożej obecności
przez cały dzień stanowi klucz do harmonii, zdrowia, spokoju i poczucia szczęścia. Wystarczy, że będziesz widzieć Boga
w każdym człowieku i we wszystkim, co napotykasz na swojej drodze, oraz że z pełną wiarą otworzysz się na Jego obecność. Boskość bowiem jest w Tobie i Twoim umyśle. Dzięki
tej książce odkryjesz prawdziwą moc modlitwy. Dowiesz się,
co zrobić, aby znaleźć własną ścieżkę rozwoju i świadomego
doświadczania obecności Boga. W zawartych tu niezwykłych
tekstach odnajdziesz znaczenie niektórych fragmentów Biblii.
Znajdziesz tu wskazówki dotyczące modlitw o zdrowie, spokój, bogactwo, a także o szczęśliwe i spełnione małżeństwo.

zamów teraZ:
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David Steindl-Rast

WDZIĘCZNOŚĆ
Serce modlitwy. Droga do pełni życia
s. 232 · 145 × 205 · miękka

nych
, trudnych i peł ynosi
W dzisiejszych
rz
ch ta książka p
sa
a
cz
ju
o
k
o
p
nie
ytchnienie
prawdziwe w
David Steindl-Rast OSB to ceniony mnich, pisarz i mówca.
W swojej bestsellerowej książce pokazuje, jak żyć w pełni.
Kluczowy jest tu związek między modlitwą a poczuciem
wdzięczności, który rodzi się z miłości, wdzięczności za
wszystko, co nas otacza. Błogosławić wszystko, co istnieje,
bez żadnego innego powodu, ale po prostu dlatego, że jest –
oto, do czego zostaliśmy stworzeni jako istoty ludzkie. Kiedy
błogosławimy rzeczy po prostu dlatego, że są, żyjemy pełnią
życia. Niezwykle ważna jest także świadomość i umiejętność
wglądu w rzeczywistość, odkrywania łaski w codziennym
życiu i życie w nieustannym kontakcie z Bogiem.

nowość

4190

3990

K04630

Dariusz Piórkowski SJ

NIE BÓJ SIĘ ZMIANY
O wierze, Kościele i bliskości Boga
s. 240 · 145 × 205 · miękka

Kto się modli, słucha Słowa i przyjmuje sakramenty, ten doświadczy zmiany w swoim życiu. Jeśli zatrzymamy się na
poziomie wymagań moralnych i dobrej woli, pozostaniemy
w tym samym miejscu przez całe życie. Niektórzy twierdzą,
że wiara daje nam wiele możliwości na lepsze życie, na przeżywanie go w pełni. Czy faktycznie tak jest? Czy traktujemy
te słowa poważnie czy też jako utarte slogany? Co zrobić
w sytuacji, gdy zawiedliśmy się na Kościele, chcemy coś
zmienić, ale tak naprawdę nie wiemy, jak i czy starczy nam
na to sił?
Dariusz Piórkowski SJ zauważa, na czym polega dramat dzisiejszego Kościoła, wspólnoty i naszej indywidualnej duchowości. Pokazuje, że Bóg działa delikatnie i chce całościowego
zaangażowania człowieka, a prawdziwe spotkanie z Nim
daje siłę, dzięki której każda zmiana jest możliwa.

nowość
Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

3990

3790

K04631

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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wiaRa i Duchowość
Andy Collins

Trudy Harris

TAJEMNICE
ŻYCIA POZAGROBOWEGO

PRZEBŁYSKI
NIEBA
Prawdziwe historie,
które pokazują, że
śmierć jest drogą do
nowego życia

s. 160 · 146 × 208 · miękka

s. 256 · 140 × 200 · miękka

Poruszająca wizja
życia po śmierci

nowość
2590

2490
K04718

Czy śmierć to definitywny koniec naszego istnienia? Czy też
przejście do nowego, lepszego świata? Książka odpowiada na
najbardziej nurtujące każdego człowieka pytania, dotyczące
śmierci, czyśćca, piekła i nieba. Autor snuje refleksje nad sensem ziemskiego żywota, jego kruchością i ułomnością. Przekonuje, że nasz byt nie kończy się na cmentarzu. Uważa, że godność człowieka jako dziecka Bożego przewyższa nieskończenie
inne złudne wartości.

nowość

3290

2990

K04742

Kilkadziesiąt historii pełnych znaków, świadczących o tym, że
śmierć nie jest ostatecznym końcem naszego istnienia, a jedynie przejściem do innego świata. Książka ta może być inspiracją
i wsparciem dla wszystkich, którzy stoją w obliczu śmierci swojej lub swoich bliskich ale także dla tych, którzy mają wątpliwości co do ciągłości naszego istnienia po odejściu z tego świata.
Pełna nadziei i pokoju, perspektywę na wydarzenie, które prędzej czy później stanie się udziałem każdego z nas.

Robert J. Wicks

ks. Stefan Koperek CR

DOTKNĄĆ
TEGO, CO
ŚWIĘTE

POSŁANIEC
MIŁOSIERNEGO

s. 208 · 125 × 195 · miękka

Rekolekcje
o bożych szaleńcach
s. 224 · 140 × 200 · miękka

Doświadczaj
świętości w tym,
co zwyczajne!

nowość
3690

3490

nowość
3490

3290
K04634

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi pielęgnuje
dziś pamięć o św. Zygmuncie Szczęsnym Felińskim, stawiając
go za wzór człowieka oddanego modlitwie, ojczyźnie oraz druW czasach, w których ceni się to, co niezwykłe, autor dowodzi,
giemu człowiekowi.
że właśnie to, co proste może stać się przestrzenią spotkania
z Bogiem i okazją do objawiania się Jego świętości. Zachęca, by Warto wsłuchać się w przesłanie i dzieło życia Biskupa Wygnańodkrywać bliskość Boga i doceniać Jego dary w codzienności ży- ca, bo okazuje się ono niezwykle aktualne w zderzeniu z problecia. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje akceptacja samego mami współczesnego świata. Rozważania rekolekcyjne snute
siebie i przyjaźń. Nie musimy mieć wyjątkowych talentów lub na kanwie jego życia to doskonały przewodnik duchowy pokaosiągać wielkich rzeczy, by mieć zdrowe poczucie własnej war- zujący, jak dziś powinniśmy podejmować współczesne zadania
tości, wierność w przyjaźni lub by znajdować drogę do Boga.
chrześcijanina.
K04640

zamów teraZ:
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Benedykt XVI

Stanisław Biel SJ

WIARA,
NADZIEJA,
MIŁOŚĆ

BÓG PEŁEN
MIŁOŚCI
s. 336 · 124 × 194 · miękka

s. 320 · 140 × 205 · twarda

Wierzyć to nic
innego, jak w nocy
świata dotknąć
ręki Boga

4999

4699

Kontempluj
życie Jezusa

nowość
3890

K04526

Cierpliwość jest codzienną formą miłości. Kto z nas nie słyszał
kiedyś tych słów? Głębia, prostota, jasność myśli, pokorne szukanie prawdy to cechy, dzięki którym Benedykt XVI pozostaje dla wiernych wielkim nauczycielem chrześcijańskiego życia.
Książka jest niezwykłym prezentem dla czytelnika: to wybór
najważniejszych tekstów Benedykta XVI poświęconych wierze,
nadziei i miłości – wartościom, które Ratzinger postawił w centrum swojego nauczania. Krótkie, ale skondensowane teksty
układają się w mozaikę wskazówek i inspiracji.

3690
K04711

Jezus, który uzdrawia, wzrusza się, ceni przyjaźń, a przede
wszystkim kocha – taki obraz Syna Bożego przybliża czytelnikom Stanisław Biel SJ. W rozważaniach, czerpiących obficie
z ewangelicznych opisów, ukazuje serce Jezusa, Boga – Człowieka pochylającego się nieustannie nad ludzkim cierpieniem i biedą, serce pełne dobroci i czułości. Zapraszam cię, drogi czytelniku,
byś pozostawił przez chwilę wszystkie problemy i zmartwienia, znalazł wyciszone miejsce i posłuchał, jak bije serce Jezusa.

ks. Piotr Śliżewski

Karol de Foucauld

POBUDKA

DZIENNIK
DUCHOWY

Jak rozpocząć
dzień modlitwą
s. 256 · 140 × 200 · miękka

Nocny podróżnik
s. 310 · 125 × 195 · miękka

nowość
nowość

4490

3590

3690

4290
K04638

K04633

Wiele osób ma mocne pragnienie praktykowania codziennej
modlitwy porannej, ale zadanie to – na pierwszy rzut oka proste
i nieskomplikowane – niekiedy okazuje się zbyt trudne. Jak wykrzesać kilka minut na modlitwę w ciszy, zanim jeszcze wpadniemy w rytm codziennych spraw? Autor proponuje prostą, ale
niezwykle praktyczną metodę modlitwy porannej: to pięć ustalonych kroków, które pomogą nam rozpoczynać każdy dzień naszego życia w obecności Boga.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

Z okazji kanonizacji, oddajemy do rąk czytelnika duchowe dzieło świętego. Jest to duchowy dziennik, zawierający najbardziej
osobiste zapiski Karola de Foucauld.
Nocny podróżnik przypomina wędrówki pod rozgwieżdżonym
niebem Sahary, jest też swoistą pustynią duchową – miejscem
bezpośredniego spotkania z Bogiem. W tomie zawarte są zapiski zarówno z okresu pielgrzymek do Rzymu, przebywania
w Nazarecie, Bni-Abbs i Tamanrasset.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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ks. Jarosław Piłat

ks. Janusz Umerle

ZMAGANIA
NA DRODZE
WIARY

GLINIANE
NACZYNIE

s. 272 · 145 × 210 · twarda

s. 176 · 125 × 195 · miękka

Duchowość księdza

nowość
4490

nowość

4290

3790

K04647

Każdy człowiek snuje swoją niepowtarzalną opowieść, przemierza drogę, która od chwili narodzenia ciągnie się aż po ziemski
kres jego istnienia. W tę opowieść wpisana jest historia spotkania z Bogiem, odkrycie niepowtarzalności osoby ludzkiej, dzieje człowieczej miłości, odkrywanie prawdy, twórczość i praca,
zabieganie o dobro. Wpisane w nią są również ludzkie błędy
i upadki. Szkieletem konstrukcyjnym tej opowieści są poznanie
i doświadczenie Boga, wiara w Niego.

3590
K04637

Święty Paweł pisał, że uczeń Chrystusa jest glinianym naczyniem, którego wyjątkowość kryje się w tym, co ono w sobie zawiera. W przypadku sakramentu święceń skarbem jest powołanie wzmocnione mocą Bożej łaski. Autor koncentruje się na
codziennym wymiarze życia kapłanów. Czytelnik znajdzie tu
wiele cennych obserwacji i wskazówek związanych m.in. z zagadnieniem modlitwy, celibatu, relacji z parafianami, rolą teologii i psychologii w posłudze, jak również na refleksje o mistycznym wymiarze kapłaństwa.

Maggie Green

KLUB
ŚW. MONIKI
Jak czekać, mieć
nadzieję i modlić się
za bliskich, którzy
odeszli od wiary
s. 184 · 140 × 202 · miękka

2990

1990

4290
M1847

Jeśli ktoś z Twoich bliskich odszedł od Boga, to ta książka jest
właśnie dla Ciebie. Na kolejnych stronach autorka Maggie
Green dzieli się swoim doświadczeniem walki o wiarę własnego dziecka – pisze o porażkach i błędach, które popełniła, ale też
o tym, co zaczęło owocować. Z jej zapisków przebijają mądrość
i dojrzałość. Oddanie się miłości do zbłąkanych dusz – kochając
je tak, jak Bóg, nie tylko uciszy bolesny płacz naszych serc, ale
także przyciągnie naszych bliskich z powrotem do wiary i w ramiona Jezusa.

zamów teraZ:

3990

K04612

s. 320 · 142 × 202 · miękka

4990

3990

M1870

s. 440 · 140 ×2 02 · miękka

Jacek Prusak SJ

SusanTassone

ZROZUMIEĆ SIEBIE,
ODKRYĆ BOGA

JEZUS MÓWI DO
FAUSTYNY I DO CIEBIE

Jacek Prusak, jezuita, psycholog
i psychoterapeuta przygląda się
tym obszarom w naszym wnętrzu,
gdzie sfery psychiczna i duchowa
się ze sobą przenikają. Pokazuje motywacje naszej – nie zawsze
zdrowej – religijności, zastanawia
się nad emocjami, które towarzyszą nam w wierze bądź zwątpieniu, odkrywa przyczyny religijnych kryzysów, również wśród
osób duchownych.

Pan Jezus ukazywał się św. Siostrze Faustynie, ale wszyscy jesteśmy adresatami Jego słów. Codzienne rozważania i modlitwy
zawarte w tej książce pomogą Ci
słyszeć słowa Jezusa i żyć nimi tak,
jakby zostały wypowiedziane bezpośrednio do Ciebie. Dowiesz się
m.in.: jak rozwijać swoją modlitwę,
aby była głębsza i skuteczniejsza,
jak zwiększyć swoją świadomość
na natchnienia Ducha Świętego,
jak pokonać pokusy.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl
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Paweł Śpiewak

Zdzisław Józef Kijas

KSIĘGA
NAD KSIĘGAMI

KTO SŁUCHA
BOGA

Midrasze

Napomnienia
św. Franciszka

s. 352 · 135 × 192 · twarda

s. 424 · 130 × 205 · twarda

nowość

nowość

4699

4999

4990

K04644

4690
K04649

Księga nad księgami. Midrasze to zbiór niezwykłych rozważań
dotyczących pierwszej księgi Biblii, a zarazem pierwszej księgi
żydowskiej Tory – Bereszit, czyli Księgi Rodzaju. Równocześnie
jest to podróż przez historię Żydów i judaizmu.

Franciszek z Asyżu słuchał Boga ze skupieniem, starając się, by
żadne Jego słowo nie zostało przeoczone. Napełniony słowami Pana, przygotował dla braci dwadzieścia osiem Napomnień –
„Midrasze bywają zarówno poważne, jak i zabawne. Niektóre pouczeń i zachęt, w swojej literackiej formie zbliżonych do Jerodzą się nie z potrzeby religijnej, lecz z potrzeby opowiada- zusowych błogosławieństw. Naucz się od św. Franciszka, jak
nia i słuchania historii (…). Bez nich suchy tekst Tory przypo- zapraszać Boga w świat codziennych zdarzeń, jak korzystać
mina jesienne drzewo. Nabiera barwy, gęstości, głębi, gdy ob- z drobnych okazji, które pomogą ci na drodze do dojrzałości
rasta midraszami”.
i duchowego wzrostu.

TORA

Giovanni Battista
Scaramelli SJ

Pięcioksiąg Mojżesza

14400

s. 1168 · 142 × 220 · twarda

DOKTRYNA
ŚW. JANA
OD KRZYŻA

Najważniejszy
tekst objawiony
judaizmu

s. 252 · 140 × 208 · twarda

13490

K04410

Autorem pierwszego tłumaczenia Pięcioksięgu z języka hebrajskiego na język polski był słynny przed stu laty polski rabin
i kaznodzieja, Izaak Cyklow. Pracował nad nim przez blisko trzy
dekady. Wydanie Tory w języku polskim było niezwykle ważnym wydarzeniem w życiu polskiej społeczności żydowskiej.
Wielu polskich Żydów nie znało świętego języka, więc przekład
Izaaka Cyklowa był dla nich jedyną możliwością studiowania
Pięcioksięgu i zachowania więzi z wiekową tradycją przodków.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

4690

4290

K04488

W niniejszej książce Scaramelli dokonał wielkiego dzieła systematyzacji i syntezy nauczania Mistyka. Książka ta jest podręcznikiem życia duchowego. Cel ostateczny życia człowieczego
może być tylko jeden, a jest nim: zjednoczenie z Bogiem. Zjednoczenie to zachodzi na dwa sposoby: pierwszym jest zjednoczenie
upodobnienia; drugim zaś – mistyczne zjednoczenie miłości.
Istotę owych zjednoczeń wyjaśnia sam Autor.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Tomasz Czyżewski

Joël Pralong

JAK (NIE)ROZWIJAĆ SIĘ
DUCHOWO

RODZINA
(NIE)IDEALNA
O akceptacji tego,
co trudne

s. 320 · 145 × 205 · miękka

s. 160 · 135 × 205 · miękka

Praktyczny
poradnik,
dzięki któremu
nie trafisz
na duchowe
manowce

nowość

39

90

37

nowość
3495

90
K04648

Tomasz Czyżewski, praktykujący psychoterapeuta, od lat zaangażowany również w życie modlitewne, przygląda się bardzo
wnikliwie naszym postawom religijnym, motywom zachowań
i owocom, które one przynoszą. Temu, jakie problemy przysłania rygorystyczna religijność i co kryje się za maskami świętoszka lub cierpiętnika. Także temu, czy człowiek religijny oznacza
człowieka wierzącego. Autor daje odpowiedzi – nie zawsze przyjemne, ale z pewnością uwalniające.

3395
K04654

Najwyższy czas, by odkryć prawdę, że Bóg kocha wszystkie rodziny. Także te niedoskonałe, niepełne, z konfliktami i trudnościami. Wysokie wymagania zawarte w Biblii są po to, by rodzinę jednoczyć, a nie dzielić. Joël Pralong – szwajcarski kapłan
i jednocześnie doradca rodzinny – ma sprawdzone sposoby reagowania, kiedy na rodzinę spadają różne problemy: bunt dzieci, kryzys wieku dojrzewania, nieporozumienia małżeńskie, rozwód, uzależnienia czy próby samobójcze nastolatków.

abp Grzegorz Ryś

CZY WIARA
MA SENS?
s. 104 · 140 × 202 · miękka

Abp Grzegorz Ryś
w sposób błyskotliwy odpowiada
na aktualne pytania młodych, nie
unikając trudnych
tematów

nowość

2490

1990

M1958

Na czym polega nieomylność papieża? W jaki sposób powinno się traktować relikwie? Jak katolicy powinni zachowywać się
w stosunki do osób homoseksualnych? Jak się modlić, aby Bóg
nas wysłuchał? Jakie jest stanowisko Kościoła wobec wschodnich metod kontemplacji i medytacji? Jak poznać, że to, co słyszę w swoim sercu, to głos Boży, a nie mój?

zamów teraZ:

2490

1490

M1785

s. 120 · 130 × 190 · miękka

2990

2490

M1868

s. 208 · 140 × 202 · miękka

abp Grzegorz Ryś

abp Grzegorz Ryś

ZNAĆ LUB NIE ZNAĆ
JEZUSA

WEŹ I SŁUCHAJ

Pomimo że uważamy się za ludzi
wierzących nie zawsze podoba
nam się to, czego Bóg od nas
oczekuje. Kościół dla wielu z nas
stał się zwykłą instytucją. Abp Ryś
przypomina, że wszyscy jesteśmy
powołani do budowania Kościoła,
a naszą miarą posłuszeństwa
Bogu jest zdolność do miłości i posługiwania innym w kościele. Zadaje każdemu z nas pytania: Gdzie
jest Kościół który budujesz? Gdzie
jest wspólnota do której należysz?

O piśmie, które staje się
słowem
Dzisiaj Pismo Święte w życiu niejednego chrześcijanina staje się
martwą literą. Co zrobić by pozostało żywym Słowem Boga,
które zmienia życie? Książka abp
Grzegorza Rysia to klucz do czytania i rozumienia Pisma Świętego. Autor nie streszcza znanych
fragmentów Biblii lecz pokazuje
moc Chrystusa, który przez swoje
Słowo oświetla rzeczywistość,
w której się poruszamy.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl
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s. Bożena Maria
Hanusiak

EUCHARYSTIA
Pokarm ubogich
s. 116 · 125 × 180 · miękka

nowość

1990
K04652

Komunia Święta to żywe spotkanie z Jezusem, które przemienia. Pełne miłości słowa zawarte w tej książce uwrażliwią na
wielkość daru, jakim jest Komunia Święta – Bóg przychodzący
do człowieka pod postacią Chleba i Wina. Staną się też pomocą w modlitwie. Jezus wciąż, niezmiennie pragnie rozlewać swoją miłość w ludzkich sercach, przywracając im pokój, dając potrzebne siły w trudzie wędrówki przez ziemię.

1900

K04530

s. 256 · 115 × 158 · twarda

3990

3790

K04527

s. 170 · 130 × 190 · miękka

Hubert Wołącewicz

ks. Marek Starowieyski

CUD EUCHARYSTII

OJCOWIE KOŚCIOŁA
O EUCHARYSTII

Modlitwy i świadectwa
Bogaty wybór modlitw, rozważania świętych o Eucharystii, modlitewne adoracje Najświętszego Sakramentu, propozycje medytacji eucharystycznych, opisy
cudów eucharystycznych w dziejach i w różnych miejscach świata,
w tym w Polsce. Wiara wymaga,
byśmy w obliczu Eucharystii mieli
świadomość, że stajemy przed samym Chrystusem.

Wybór niniejszy obejmuje teksty
wschodnie (greckie i syryjskie)
i nieco późniejsze łacińskie na temat Eucharystii, które pokazują
gminy tętniące życiem eucharystycznym i skupione wokół tego
sakramentu. Stanowił on centrum i serce wspólnoty, element
jednoczący Kościół, jego pokarm
i napój duchowy. Prawda o Eucharystii była więc oczywista i bezdyskusyjnie przyjmowana.

Sohrab Ahmari

NIEZERWANA
NIĆ
Odkrywanie
mądrości tradycji
w czasach chaosu
s. 392 · 145 × 205 · miękka

Ta książka
wstrząsnęła
współczesną
Ameryką!

nowość

4990

4690

K04712

Autor, w swojej przełomowej książce przywołuje wielkie postaci chrześcijaństwa, i stawia dwanaście głębokich pytań, na które postępowy i nowoczesny świat unika odpowiedzi. Odwołując się do Tradycji i mądrości naszych przodków, autor splata
w całość niezwykle ważne lekcje. To one pomogą nam wejść
w mrok dzisiejszych czasów ze światłem niosącym nadzieję.
Książka wyrywa nas ze świata opętanego egoizmem, samozachwytem oraz pseudowolnością i wskazuje drogę powrotu do
tego, co święte i prawdziwe.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

1390

K04547

5490

5190

K04444

s. 240 · 140 × 120 · twarda

s. 136 · 185 × 260 · twarda

KOMPENDIUM
KATECHIZMU
KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO

Jesus Gil, Joseangel Dominguez

Dzieło to prezentuje w prosty
i interesujący sposób całość orędzia chrześcijańskiego, ukazując
zagadnienia wiary chrześcijańskiej przeznaczone współczesnego człowieka. Kompendium z odwagą podejmuje wielkie problemy
współczesności, odwołując się do
rozwoju nauk, roli sumienia oraz
praw człowieka. Dzieło w solidny
sposób ukazuje dzisiejsze chrześcijaństwo.

WROTA BIBLII
Chronologie historii zbawienia
od Abrahama do czasów obecnych. Mapy najistotniejszych wydarzeń z historii ludu Bożego aż
do pierwszej ekspansji Kościoła.
Grafiki objaśniające każdą z ksiąg
tworzących Stary i Nowy Testament według kanonu katolickiego. Wrota Biblii stają się więc uzupełnieniem dostępnych wydań Pisma Świętego, oraz do wszelkich
materiałów dydaktycznych związanych ze Słowem Bożym.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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nowość

4690

4990

K04653

Euzebiusz z Cezarei

HISTORIA KOŚCIOŁA
O męczennikach palestyńskich
s. 400 · 145 × 205 · miękka

Historia Kościoła. O męczennikach palestyńskich Euzebiusza
z Cezarei jest chronologicznie pierwszym i najważniejszym
dziełem historiograficznym w Kościele. Przeważająca część
informacji, jakie posiadamy na temat Kościoła pierwszych
wieków pochodzi właśnie spod pióra Euzebiusza. Cezarejczyk, zanim został biskupem – ulubieńcem Konstantyna, na własne oczy widział prześladowania chrześcijan.
W obawie o swoje życie, opuścił rodzinne strony. Ukrywał
się w Tyrze, a następnie zbiegł na pustynię Tebaidy w Egipcie. Został jednak aresztowany i poddany śledztwu.
Jego dzieło to coś znacznie więcej niż historia Kościoła.
Jako archiwista z zamiłowania, starał się najstaranniej
zachować dokumenty źródłowe. Dzięki temu udało się
precyzyjnie odtworzyć etapy formowania się Nowego
Testamentu, czy wykluwanie się struktur kościelnych na
terenach misyjnych.

ks. prof. Waldemar Chrostowski

BÓG, BIBLIA, MESJASZ
s. 608 · 140 × 200 · miękka

nowość

4990

4690

K04721

Pasjonująca rozmowa Grzegorza Górnego i Rafała Tichego z ks. prof. Waldemarem Chrostowskim wprowadza nas
w świat Biblii i jej tajemnic oraz w samo
sedno relacji chrześcijańsko-judaistycznych. Przez pryzmat drogi życiowej
katolickiego kapłana, a zarazem wybitnego naukowca, uczestniczymy w wielkiej przygodzie duchowej i intelektualnej: poznajemy meandry współczesnej
biblistyki, obcujemy z realiami Ziemi
Świętej, zagłębiamy się w fascynujący
świat biblijnego Izraela i starożytnej interpretacji Pisma Świętego oraz staramy się zrozumieć
późniejsze dzieje judaizmu i chrześcijaństwa. Lektura niezbędna dla każdego, kogo naprawdę
interesuje Biblia, dzieje Izraela oraz początku i natura wiary w Jezusa Chrystusa.

zamów teraZ:

2890

2690

K04591

s. 336 · 105 × 165 · twarda

Clarence J. Enzler

MOJA PRZYJAŹŃ
Z CHRYSTUSEM
Rozmowy od serca
To dzieło przejmujące, a zarazem
przepiękne i przystępne, cechujące
się literackim kunsztem. Czytelnicy zauważą nawiązania do klasyki literatury duchowej, jak też do
wizerunku Chrystusa Miłosiernego, ku któremu kierujemy słowa zawierzenia: Jezu, ufam Tobie.
Kluczem do zrozumienia treści
jest właśnie ufność będąca konieczną odpowiedzią na miłość,
jaką obdarza nas Stwórca.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl
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br. Piotr Kwiatek,
s. Anna Maria Pudełko

365 DNI
W RYTMIE
PSALMÓW
Codzienny
towarzysz na
drodze rozwoju
i modlitwy

3695

Ludovic Frère

POCHWAŁA
CIERPLIWOŚCI
s. 120 · 120 × 190 · miękka

s. 384 · 125 × 180 · miękka

3995

21

K04548

Rozważania powstały w dwugłosie. Siostra Anna Maria Pudełko AP i brat Piotr Kwiatek OFMCap dzielą się z nami bogatym
doświadczeniem duchowym. Ta poręczna książeczka jest codziennym towarzyszem na drodze rozwoju i modlitwy. Autorzy
oprócz treści do rozważań dają czytelnikowi wsparcie duchowe,
wzmocnienie wiary, nadziei i miłości. Cały rok z psalmami to
doskonały prezent, który możemy sprawić sobie sami, a także
podarować go innym. To codzienny pomocnik duchowy z fragmentem psalmu na każdy dzień, z rozważaniem, a także miejscem na własne refleksje czy postępy duchowe.

st cnotą,
Cierpliwość je
sile ducha.
która mówi o racoyp
Dlaczego jej w
kie trudne?
ta
a
w
y
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Jakie są przycz jak im
i
i
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o
niecierpliw
zaradzić?

2490

1990

M1909

Czy zastanawiałeś się kiedyś, skąd się bierze niecierpliwość?
Czy wiesz, że nie zawsze wynika ona ze zmęczenia? Chcąc się
wyleczyć z braku cierpliwości lub poczynić choćby niewielki
krok w tym kierunku, trzeba najpierw poznać jego przyczynę.
Autor w swobodny, lekki, ale nie banalny sposób przeprowadza nas przez psychologiczne i duchowe mechanizmy powodujące niecierpliwość, wśród nich wymieniając np. potrzebę panowania. Następnie razem z nami powoli odkrywa i kontempluje
świętą cierpliwość Boga w Piśmie Świętym. Na końcu proponuje siedem kluczy pomocnych w praktykowaniu tej cnoty.

KSIĘGA
PSALMÓW

ks. dr Alvaro
Grammatica

ANIMACJA
CHARYZMATYCZNA

z notatnikiem
i skrutacją
s. 236 · 175 × 195 · miękka

Jak przeżywać
spotkania
modlitewne?
s. 200 · 120 × 180 · miękka

nowość
nowość

4495

41

K04713

Wyjątkowe wydanie Księgi Psalmów z najnowszego przekładu Biblii Paulistów. 150 podanych przejrzyście i czytelnie tekstów, z odnośnikami biblijnymi i miejscem na własne notatki
przy każdym wersie. Wstęp br. Piotra Kwiatka OFMCap zawiera 7 kluczy do rozważania Księgi Psalmów, opis sposobów modlitwy psalmami, a także wprowadzenie w skrutację, czyli niezwykle inspirującą metodę rozważania Biblii, w której każdego
z nas indywidualnie prowadzi samo słowo Boże.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

2500

95

·

K04714

Masz przed sobą książkę, która wprowadzi Cię w istotę modlitwy charyzmatycznej zarówno osobistej, jak i wspólnotowej.
To doskonały przewodnik pozwalający uporządkować spotkanie modlitewne wspólnoty oraz podręcznik uczący jak je prowadzić. Jeżeli szukasz sposobu na ożywienie modlitwy i chcesz
uczyć się jej od wspólnoty pierwszych chrześcijan, koniecznie
zajrzyj do środka.
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ks. Prof. Janusz Królikowski

MOC DUCHA ŚWIĘTEGO
s. 264 · 143 × 205 · twarda
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Zdobywanie religijnej wiedzy nie kończy się wraz z przyjęciem Pierwszej Komunii Świętej czy po przyjęciu sakramentu
bierzmowania. Poznawszy podstawy, powinniśmy potem
stale znajomość prawd wiary i Słowa Bożego odnawiać i pogłębiać. Książka ks. prof. Królikowskiego to kompendium
wiedzy o Duchu Świętym, o znaczeniu Jego darów i ich rozumieniu w świetle Ośmiu Błogosławieństw. To przewodnik
dla każdego wierzącego. Postęp techniczny i technologiczny
przynoszą wciąż nowe wyzwania i katolikowi często trudno
jest ocenić je w świetle wyznawanej wiary – oprzyjmy się zatem na prawdach wyjaśnianych przez katolickiego księdza,
profesora i wykładowcę teologii.

nowość

5900

5690

K04636

Byrne Lorna

ANIOŁY
W MOIM
ŻYCIU
s. 360 · 145 × 205 · miękka

Anioły są przy
nas zawsze
otwórzmy się
na ich głos

nowość

4400

41

90
K04743

Ta niezwykła książka daje nadzieję i otuchę, otwiera przed nami
inne wymiary, pokazując, że jesteśmy otoczeni opieką aniołów, które zapewniają nam pomoc, jeśli tylko je o to poprosimy
i chcemy słuchać. Lorna Byrne – współczesna mistyczka, kobieta, której przez całe życie towarzyszyły anioły – opisuje swoje
losy. Od dziecka widywała anioły i duchy zmarłych, co sprawiło,
że była przez otoczenie postrzegana jako dziwaczka, a czasami
wręcz jako dziecko opóźnione w rozwoju.

zamów teraZ:

2490

1290

Z115

s. 200 · 140 × 202 · miękka

1490

1390

K01327

s. 184 · 115 × 170 · miękka

Hildegard Koenig

René Lejeune

CHWILA Z ANIOŁEM

365 DNI Z MOIM
ANIOŁEM STRÓŻEM

Krótkie medytacje i opowiadania
uwrażliwiające na świat, którego nie można zobaczyć oczyma.
Można go jednak doświadczyć,
gdy pozwolimy sobie na to, by na
chwilę zatrzymać się, rozejrzeć
i zobaczyć znaki, które Bóg zostawia w naszej codzienności.
Kim lub czym są aniołowie? W codziennych spotkaniach, kiedy się
tego nie spodziewamy, anioły pojawiają się przed naszymi oczami,
podchodzą bliżej i szepczą do naszych uszu i naszych serc.

Czy chcesz się zaprzyjaźnić ze
swoim Aniołem Stróżem? Twój
Anioł ma imię. Kocha Cię i raduje
się razem z Tobą, płacze, kiedy Ty
płaczesz. Jest przy Tobie od Twojego urodzenia aż do przejścia na
tamten świat. Będzie Ci towarzyszył przez całą wieczność. Krótkie
rozważania na każdy dzień przybliżą Cię do poznania tego niezwykłego wysłannika Boga.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl
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Agnès Brot,
Guillemette de la Borie

BOHATERKI
BOGA
Nieznane historie
kobiet, które wyszły

z cienia krużganków
i dotarły na krańce
świata
s. 254 · 140 × 202 · miękka

2490

1990

M1895

s. 120 · 120 × 190 · miękka

3990

2990

M1904

Zdumiewająca, a jednak mało znana historia francuskich zakonnic, które w XIX w. w imię swojej wiary i z zamiłowania do
wyzwań opuściły klasztory i ruszyły w świat. W kornetach i z różańcami jako paszportami przepływały oceany, przemierzały
dżungle i pustynie, aby dzielić życie rdzennych mieszkańców
ze wszystkich kontynentów. Te nieustraszone, inteligentne, odważne i szlachetne kobiety całe swoje życie poświęciły służbie
ojczyźnie. Stworzyły szkoły, szpitale, struktury pomocy społecznej. Pozostały po nich listy, dzienniki opowiadania, a także
wciąż żywe ślady w pamięci mieszkańców.

3990

3690

K04557

s. 320 · 130 × 200 · miękka

Marta Kowalczyk

Roberto Allegri

CZTERY MISTYCZKI
POD JEDNYM DACHEM

PO ŚMIERCI BĘDZIE
O MNIE GŁOŚNIEJ
NIŻ ZA ŻYCIA

Święte mniszki z Helfty
Jest takie miejsce naznaczone
szczególną obecnością Boga. Niezwykłe, choć bardzo mało znane –
klasztor mniszek w Helfcie. Właśnie tam w XIII wieku mieszkały
wspólnie cztery wielkie mistyczki, do których Jezus przemawiał
z czułością i miłością. Marta Kowalczyk odkrywa przed nami ich
świat i ich zapierające dech mistyczne przeżycia.

Ojciec Pio przez wielu jest znany
z niezwykłych mistycznych zjawisk. Włoski dziennikarz Roberto Allegri zebrał tylko niewielką
część świadectw osób, które doświadczyły łask za wstawiennictwem kapucyna z San Giovanni
Rotondo. Artyści, zakonnicy, nauczyciele opowiadają o uzdrowieniach oraz nawróceniu, które zawdzięczają temu świętemu zakonnikowi.

Mieczysława Faryniak
Praca zbiorowa

SPOTKAŁYŚMY
PANA
Jego słowo
w nas żyje

TCHNIENIE
DUCHA
ŚWIĘTEGO
Pamiętnik Pani
ze Skałki
s. 528 · 165 × 235 · miękka

s. 224 · 145 × 205 · miękka

nowość

3390

3590

K04625

nowość
8990

7990
M1941

Pamiętnik Tchnienie Ducha Świętego został napisany przez pustelniczkę i mistyczkę Mieczysławę Faryniak, która złączyła
Maria Magdalena spotkała Jezusa, co bezpośrednio wpłynęło na swoje życie z Dursztynem na prawie 50 lat. Pobyt w tej wiojej życie. Autorki niniejszej książki udowadniają, że one również sce traktowała jako specjalną misję. Prowadziła w niej życie pudoświadczyły niezwykłej obecności Pana – spotkały Go w (ży- stelnicze całkowicie oddana Bogu na modlitwie w radykalnym
wym!) słowie Bożym. Ich historie są różne: trudne, zaskakują- ubóstwie i prostocie. Równocześnie dzieliła z mieszkańcami ich
ce, czasem niepojęte. Przeprowadzka do obcego kraju, rozstanie, codzienne doświadczenia, trudy i radości. Swoim przykładem
strata dziecka, perfekcjonizm. Każda z nich jest inna, ale łączy i słowem uczyła, jak żyć po chrześcijańsku w miłości do Boga
je jedno – doświadczyły Bożej miłości i kierują się nią w życiu. i nade wszystko w miłości wzajemnej.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·
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Alister E. McGrath

John Eldredge

INTELEKTUALNY ŚWIAT
C.S. LEWISA

PRZENOSIĆ
GÓRY
Modlitwa pełna
pasji, wiary
i mocy

s. 278 · 158 × 230 · miękka

s. 348 · 140 × 200 · miękka

Natchnienie
i refleksja
nad wielkimi
pytaniami
o sens życia,
wiarę i Boga

nowość

3990

3790

4690

K04562

4490

4190

nowość

K04708

Tematem tej niezwykłej książki są fundamentalne prawdy wiary
chrześcijańskiej ukazane w kontekście duchowej biografii jednego z najpopularniejszych pisarzy i intelektualistów XX w. Autor, przychylnym okiem spogląda na osiem różnych obszarów
zainteresowań Lewisa, od analiz jego autobiografii do odpowiedzi na pytanie, czy Lewis był teologiem. Zaprezentowane eseje
zostały napisane w przystępny sposób, co niewątpliwie nawiązuje do apologetycznej twórczości Lewisa.

4990

e
Dlaczego jedn
a
modlitwy dzi
?
łają, a inne nie

K04606

3590

3890

K04720

Oparta na osobistym doświadczeniu i wnikliwej interpretacji
Pisma Świętego książka to znakomity przewodnik w drodze do
dojrzałej modlitwy. Autor przypomina, że modlitwa to coś więcej niż lista życzeń to głęboka zażyłość z Bogiem. Przekonuje, że
dzięki naszej modlitwie świat może się zmienić i że wszyscy jesteśmy zaproszeni do tego, by zobaczyć potęgę Bożego działania.
Inspirująca, pełna praktycznych wskazówek pomoc dla chrześcijanina, który pragnie modlić się jak autentyczny uczeń Jezusa.

4690

4390

K04552

3990

3690

K04529

s. 376 · 160 × 235 · miękka

s. 336 · 145 × 205 · miękka

s. 320 · 142 × 202 · miękka

s. 432 · 120 × 180 · miękka

ks. Sławomir Filipek

John Henry Newman

Tomas Halik

s. Bożena Maria Hanusiak

APOSTOŁOWIE

PEWNOŚĆ WIARY

Wybrani przez Boga
Autor nakreślił fascynującą historię garstki uczniów, którzy ze
swojego życia uczynili filary religii
katolickiej, bo to dzięki nim do dziś
trwa prawda o Zmartwychwstałym. Zachęcamy do poznania tych
niezwykłych ludzi z krwi i kości,
którzy rzeczywiście żyli obok Jezusa. Po lekturze tej książki już nigdy nie będą oni tylko postaciami
z ikonografii, a staną się naszymi
realnymi przyjaciółmi i przewodnikami w drodze do Zbawiciela.

Ani kultura zbudowana na klasycznej koncepcji filozofii, ani tradycja pozytywistyczna, ani żaden
model kultury świeckiej nie dają
odpowiedzi na pytania dotyczące
spraw ostatecznych, sensu życia,
istoty człowieka i jego przeznaczenia. Tylko religia jest odporna na
kryzysy wynikające z dynamizmu
ziemskiej rzeczywistości. Potrzeba
tylko łaski i wiary, by ostatecznie
zawierzyć się Bogu. Właśnie tę
mądrość znajdziemy w prezentowanym wyborze pism Newmana.

POPOŁUDNIE
CHRZEŚCIJAŃSTWA

SERCE JEZUSA MÓWI
DO TWOJEGO SERCA

Odwaga do zmiany
Czy na naszych oczach umiera
chrześcijaństwo? Co się stało
z ideami, które przez wieki dawały
siłę i dynamikę wyznawcom Chrystusa? Czy żyjemy w przełomowym dla naszej wiary i religijności
momencie historii? Tomáš Halík,
jeden z najbardziej przenikliwych
współczesnych teologów, zastanawia się nad przyszłością naszej
wiary.

Rozważania na każdy dzień roku,
które pomogą nam odnaleźć
drogę do Serca Jezusa. Bliska więź
z Chrystusem ma moc przemiany
życia, a codzienne spotkania z Nim
napełniają pociechą i pozwalają
odzyskać pokój. Zbawiciel pragnie dzielić z nami wszystkie nasze
troski. Mówi, że jesteśmy kochani
miłością żarliwą, która nie stawia
warunków. Miłością, na której zawsze można polegać.

zamów teraZ:
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Roman Brandstaetter

JEZUS Z NAZARETHU
s. 1568 · 168 × 238 · twarda

9990

7990
M1367

7990

bestseller
Ewangelia krok po kroku – od Narodzin aż po Zmartwychwstanie.
Jedna z najbardziej niezwykłych książek jakie kiedykolwiek w życiu czytałem.
Kochani, bardzo, ale to bardzo, z całego serca, Wam tę książkę polecam.
Ojciec Adam Szustak
Niezwykła powieść o życiu Jezusa z Nazarethu, przesycona duchem psalmów, duchem Biblii,
duchem starej poezji semickiej. Cztery Księgi w wydaniu dwutomowym. Zadziwiający portret
psychologiczny Chrystusa – Boga i Człowieka – zachwycił Czytelników atmosferą miejsca, czasu i tradycji żydowskiej. Pisarz zawarł w powieści całe dotychczasowe doświadczenie literackie,
swoje przeżycia religijne oraz żywą wiarę w Jezusa – Mesjasza.

5990

M1871

s. 560 · 168× 238 · twarda

Francisco Fernández-Carvajal

ŻYCIE JEZUSA
według Ewangelii
Książka jest owocem wnikliwej
lektury czterech Ewangelii. Pisana
jest z perspektywy człowieka głęboko wierzącego, kontemplującego oblicze Jezusa i pragnącego
dzielić się świadectwem wiary.
Skierowana jest do szerokiego
kręgu odbiorców. Pomaga czytelnikom w poznawaniu Chrystusa
i zaprzyjaźnianiu się z Nim. Rozważania autora są przenikliwe,
ale mają również wymiar bardzo
praktyczny.

Listy Ojca Pio

KORESPONDENCJA
Z CÓRKAMI DUCHOWYMI
Tom III
s. 1064 · 115 × 165 · twarda

1890

ogłębienia
Inspiracja do p
usem
więzi z Chryst

nowość

89

90

84

·

M1890

s. 384 · 115 × 160 · miękka

Tomasz à Kempis

O NAŚLADOWANIU
CHRYSTUSA

90
K04722

W tomie odnajdziemy ogromne bogactwo treści oraz rad i wskazówek duchowego ojca, których
udziela swym córkom na różnych etapach ich duchowego wzrostu. Niezwykle umiejętnie Ojciec
Pio łączy w swych listach duchowe, ascetyczne i mistyczne treści, poparte osobistym doświadczeniem, z konkretnymi potrzebami swych duchowych córek. W listach Stygmatyk ukazuje nam
oblicze pełne wrażliwości i wyczucia. Potrafi jednak, kiedy zachodzi taka konieczność, przypomnieć o swym autorytecie oraz to, że wypowiada się w imieniu Boga, któremu na modlitwie nieustannie powierza wszystkie sprawy kierowanych osób.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

1490

Popularny poradnik życia chrześcijańskiego, który jest najczęściej czytaną po Biblii książką na
świecie. Z jego stron siłę moralną
czerpali Mickiewicz, Słowacki,
Norwid, Prus, Tuwim. Polacy zabierali go do obozów i łagrów, czytali w lasach, ukrywając się przed
UB. Tłumaczenie o. Wiesława Szymony OP otrzymało wyróżnienie
Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2006.
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M1703

3990

M1866

3390

44

90

39

M1867

90

3990

bł. Anna Katharina Emmerich

bł. Anna Katharina Emmerich

bł. Anna Katherina Emmerich

NAUCZANIE I CUDA
CHRYSTUSA PANA

NAUCZANIE I CUDA
CHRYSTUSA PANA

NAUCZANIE I CUDA
CHRYSTUSA PANA

Początki znaków
TOM 1

Podróże misyjne
TOM 2

Znaki królestwa Bożego
TOM 3

s. 352 · 140 × 202 · miękka

s. 512 · 140 × 202 · miękka

s. 320 · 140 × 202 · miękka

3490

Mistyczka, dzięki której odnaleziono dom Maryi w Efezie
Bł. Anna Katharina Emmerich od najmłodszych lat bardzo przeżywała sprawy wiary. W wieku 7 lat, przed pierwszą spowiedzią, wzbudziła w sobie taki żal, że aż zemdlała. Gdy dorosła,
wstąpiła do zakonu augustianek. Tam zaczęła doświadczać widzeń i otrzymała stygmaty. Jej barwne wizje spisano w 40 tomach, które dotyczą głównie życia Maryi oraz nauczania, męki

i zmartwychwstania Pana Jezusa. Dowiadujemy się z nich, jak
żyła Święta Rodzina, czy jak wyglądały podróże Pana Jezusa w czasie głoszenia nauk. Odmalowana została również ze
wszystkimi szczegółami Jego bolesna Męka. Wizje Emmerich
były tak precyzyjne, że dzięki nim udało się odnaleźć m.in. dom
Maryi w Efezie.

M1910

3990

M1740

2990

2990

2490

bł. Anna Katherina Emmerich

s. 320 · 140 × 202 · miękka

MĘKA I ŚMIERĆ
CHRYSTUSA PANA

ŻYCIE MARYI

bł. Anna Katharina Emmerich

s. 320 · 140 × 202 · miękka

M1670

2490

bł. Anna Katharina Emmerich

bł. Anna Katharina Emmerich

OD POCZĄTKU ŚWIATA
DO ARKI PRZYMIERZA

OD ZMARTWYCHWSTANIA
DO ZESŁANIA
DUCHA ŚWIĘTEGO

s. 144 · 140 × 202 · miękka

M1929

29

90

1990

s. 176 ·140 × 202 · miękka

24

90
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Fabio Marchese
Ragona

Eugene Maurey

MAM NA
IMIĘ SZATAN

Jak uwolnić od ducha
osobę opętaną

EGZORCYZMY
s. 194 · 130 × 197 · miękka

Historie egzorcyzmów
od Watykanu
do Medjugorje
s. 240 · 130 × 200 · miękka

3690

3990

Zrozum swoją
wwłasną wędró
kę po świecie
K04570

Toczy się nieustanna walka między Bogiem a szatanem. Dziś,
gdy społeczeństwa pochłonięte są egocentryzmem, a jednostkę
stawia się ponad prawdą i Bożym prawem, szatan jest coraz częściej traktowany jak postać z baśni, która ma być jedynie straszakiem dla wiernych. Król kłamstwa, wzmocniony tą niewiarą,
zdobywa dusze i władzę, osiągając przy tym niespotykaną dotąd
siłę. W swojej książce autor zabiera nas w podróż śladami największych egzorcystów. Przez lata przeszukiwał ściśle tajne dokumenty i archiwa, przesłuchiwał świadków i wielu księży, aby
odkryć prawdę o budzącej grozę praktyce egzorcyzmów.

nowość

2790

2900

Książka ta mówi o egzorcyzmach oraz oczyszczaniu ludzi, nad
którymi władzę przejął zły duch. Nie dotyczy demonów czy też
diabłów. Książka ta może poprowadzić Cię ścieżka, której nawet nie podejrzewałeś. Odkrywając ją, będziesz się jednocześnie
uczył czym jest opętanie , jak rozpoznawać takie stany i poznasz
sposób radzenia sobie z nimi. Poznasz świat znany Drugą Stroną, poznasz prawa nim rządzące.

nowość

2490

K03877

2990

2490

M1324

K04719

1390

K04655

nowość

3290

2990

K04618

s. 236 · 145 × 205 · miękka

s. 264 · 140 × 202 · miękka

s. 40 · 120 × 180 · miękka

Bonawentura Meyer

Maria Simma, Nicky Eltz

s. Anna Czajkowska WDC

ks. Piotr Glas

OSTRZEŻENIE
Z ZAŚWIATÓW

UWOLNIJCIE NAS STĄD

AKT HEROICZNEJ
MIŁOŚCI DO DUSZ
CZYŚĆCOWYCH

40 DNI WALKI
DUCHOWEJ

Szokujące wyznania potępionych
aniołów i ludzi, dotyczące obecnej
sytuacji Kościoła i świata, przekazane podczas publicznych egzorcyzmów przy specjalnym błogosławieństwie biskupa. Treść tej
książki wstrząsnęła Europą.
Jeśli rządzący Kościołem i narodami
wraz z rządzonymi nie nawrócą się
do Mojego Boskiego Syna, to ostrzeżenia dawniejsze staną się straszliwą rzeczywistością.

O duszach czyśćcowych
Mistyczka, która od 1940 roku
doświadczała widzeń dusz czyść- „Jako chrześcijanie nie powinniśmy
cowych opisuje niewiarygodne pytać się jedynie: jak mogę zbawić
wręcz historie przekazane jej przez siebie samego? Powinniśmy rówdusze – jak żyli za życia, w jaki spo- nież pytał siebie: co mogę zrobić,
sób zginęli, dlaczego znaleźli się aby inni zostali zbawieni i aby róww czyśćcu, czego pragną i potrze- nież dla innych wzeszła gwiazda
bują po śmierci. Często na prośbę nadziei? Wówczas zrobię najwięzmarłych przekazywała informa- cej także dla mojego własnego
cje rodzinom, prosząc o modlitwę zbawienia” – Benedykt XVI.
i odprawianie mszy św. w intencji
ich bliskich.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

s. 176 · 130 × 200 · miękka

Bóg czeka dziś na twoje słowo.
Nie ociągaj się, powiedz Mu „tak”.
Bądź jednak świadomy konsekwencji tego wyboru. Licz się
z tym, że czeka cię okrutna walka.
Ale pamiętaj: nie jesteś sam. Czy
czasy ostateczne już się rozpoczęły? Jak nie poddawać się rozpaczy i lekom? Czym jest pokuta?
Posłuchaj kapłana, który jest doświadczonym przewodnikiem
w zmaganiach duchowych o najwyższą stawkę.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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wiaRa i Duchowość
Tomasz P. Terlikowski

JASNA GÓRA
Duchowa stolica Polski. Biografia
s. 464 · 140 × 200 · miękka

atki
jest domem M
Częstochowa
.
rnej Madonny
Polaków – Cza my?
zna
Jak dobrze go
Tysiące cudownych uzdrowień, pielgrzymi z najdalszych
zakątków świata i legendy, które rozpalają wyobraźnię milionów wierzących. Czy klasztor w Częstochowie nawiedził
sam Mesjasz? Kto namalował ikonę Czarnej Madonny? Czy
był to Łukasz Ewangelista? Kto tak naprawdę zranił najważniejszy dla Polaków obraz, pozostawiając na nim dwie rysy –
Tatarzy, Czesi, a może sami Polacy? Jak w rzeczywistości wyglądała obrona przed Szwedami, o której opowiada Potop?
Znany dziennikarz Tomasz Terlikowski opowiada o Jasnej
Górze jak nikt wcześniej – z dociekliwością badacza i z nieskrywaną fascynacją odkrywa kolejne zapomniane fakty
o tym świętym miejscu, które papież Jan Paweł II nazwał
„sanktuarium narodu”.

nowość

4690

4390

K04621

Grzegorz Kasjaniuk

GIETRZWAŁD
160 objawień Matki Bożej dla Polski i Polaków
na trudne czasy
s. 256 · 150 × 200 · miękka

Gietrzwałd ze względu na niezwykłe wyciszenie jest nieporównywalny z Fatimą, Lourdes, la Salette, czy Guadalupe. To jedyne w Polsce i jedno z 12 na świecie, miejsce
Objawień Najświętszej Maryi Panny – oficjalnie uznanych
przez władzę kościelną. Objawienia maryjne rozpoczęły się
tu 27 czerwca i trwały do 16 września 1877 roku. Był to jedyny taki na świecie wywiad z Maryją, łączący doczesność
z wiecznością. Matka Zbawiciela objawiła się wizjonerkom
aż 160 razy.
Jako dziennikarz zapragnąłem ruszyć śladem tamtych wydarzeń. To miejsce uzdrowiło mnie, przywróciło na łono Kościoła. Uderzyło swoją mocą i emanacją duchowości. Miałem
poważne kłopoty ze zdrowiem. Groziła mi operacja. Postanowiłem oddać się w Gietrzwałdzie pod opiekę Maryi i dokonał
się cud, ingerencja chirurga nie była potrzebna. Rozpoczęła się
moja niezwykła, duchowa przemiana.
Grzegorz Kasjaniuk
90
90

nowość
zamów teraZ:

39

37

K04643

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl

wiaRa i Duchowość

29

Jan Dobraczyński

Paul Thigpen

SPOTKANIA
JASNOGÓRSKIE

ŚWIĘCI
KTÓRZY
WIDZIELI
PIEKŁO

s. 424 · 145 × 205 · twarda

s. 272 · 130 × 200 · miękka

Opowieść
o kulcie Obrazu
o
Jasnogórskieg

ło?
Czym jest piek
Bezdenną
otchłanią?
Trawiącym
że
ogniem? A mo
j
re
bajką, o któ
ce
nikt już nie ch
pamiętać?

nowość

3290

3500

K04744

Zbiór opowiadań autorstwa Jana Dobraczyńskiego, powstały
z inspiracji kard. Stefana Wyszyńskiego. 5 listopada 1975 r.
kard. Wyszyński skierował do Dobraczyńskiego list z prośbą
o stworzenie dzieła na Jubileusz 600-lecia Obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej. Prymas Polski podkreślił, iż walorem utworu pióra Dobraczyńskiego miałaby być nie tyle relacja z dziejów Cudownego Obrazu, ile odmalowanie duchowego wpływu
Ikony Jasnogórskiej na życie Polaków.

Maksymilian
Maria Kolbe

nowość

3790

3490

K04715

Autor analizuje opisy piekła pojawiające się w Biblii oraz przypomina przejmujące wizje wielu świętych Kościoła katolickiego. Czym była podróż w. Jana Bosko w otchłanie piekielne? Jakie wizje piekła miały w. Teresa z vili, w. Hildegarda z Bingen
czy bł. Katarzyna Emmerich? O czym mówią starożytne relacje
o piekle zebrane przez papieża Grzegorza Wielkiego? I co znaczą przejmujące słowa dzieci z Fatimy?

Helene Mongin

MYŚLI
I ROZWAŻANIA
s. 128 · 145 × 205 · miękka

LUDWIK
I ZELIA
MARTIN
Święci
w codzienności
s. 200 · 130 × 205 · miękka

Wznowiony
po czterdziestu
latach zbiór
tekstów
na
o. Maksymilia
o
Marii Kolbeg

nowość

nowość
2990

2000

K04716

Myśli i rozważania to zbiór różnorodny: od tekstów stronicowych, przez wyimki z rekolekcji rzymskich, notatki z medytacji,
fragmenty konferencji, po wezwania modlitewne i maksymy życia duchowego. Teksty ujęte w czterech grupach tematycznych
wedle czterech słów kluczy charakteryzujących rozwój myśli
i przestrzeń działania o. Maksymiliana: człowiek, święci, Niepokalana, droga życia. Edycję wzbogacają fotografie, w zamknięciu książki znajduje się kalendarium życia o. Maksymiliana.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

Życie i duchowość Ludwika
i Zelii Martin

·

2790
K04717

W młodości oboje myśleli o podjęciu życia zakonnego, jednak
z czasem odkryli, że Bóg przygotował dla nich inną drogę.Mimo
iż przed ślubem znali się zaledwie trzy miesiące, byli pewni, że
ich małżeństwo jest zgodne z wolą Bożą. Małżonkowie przeżyli
wspólnie wiele chwil pełnych radości i szczęścia. Życie nie szczędziło im także trudnych i bolesnych doświadczeń. Każdy dzień
przeżywali w przyjaźni z Bogiem i Jemu zawierzali się całkowicie.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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wiaRa i Duchowość
ks. Grzegorz
Augustynik

Andrzej Różycki

ŚWIĘTY
BRAT ALBERT

WANDA
MALCZEWSKA

Biografia

Proroctwa,
wizje i życie
dla Polski

s. 672 · 165 × 235 · twarda

bioNajpełniejsza
ta
grafia św. Bra
iera
Alberta – zaw
racji
st
u
il
0
ponad 20

s. 368 · 155 × 230 · miękka

nowość

4190

4490

9990

7990

K04628

Wanda Malczewska, przez niektórych nazywana polską Katarzyną Emmerich, mistyczka z Parzna otrzymała od Boga dar
widzenia przyszłych wydarzeń, głównie dotyczących losów
Ojczyzny i Kościoła. Życie mistyczne Malczewskiej łączyło się
z ekstazami, wizjami i przeżywaniem Męki Chrystusa na Drodze
Krzyżowej. Dzięki nadprzyrodzonemu darowi zawsze wiedziała, kto świętokradczo usiłuje przystępować do ołtarza i z tego
powodu żarliwie modliła się w intencji nawrócenia kapłanów.

M1511

Niniejsza biografia przenosi czytelnika w realia epoki, w której
żył Adam Chmielowski. Autor obficie czerpał z różnych źródeł,
chcąc jak najpełniej oddać atmosferę i warunki tamtych czasów.
Wykorzystał relacje i wspomnienia świadków, którzy byli związani z osobą św. Brata Alberta. W książce znajdziemy wiele materiałów nigdy dotąd niepublikowanych. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują autografy św. Brata Alberta, „Szkicownik”
zawierający prace Adama i Mariana Chmielowskich oraz mało
znane fotografie Brata Alberta z jego pobytu w Zakopanem.

Irene Corona

ORĘDZIA
I PROROCTWA
MARYI
Z SAN DAMIANO
s. 160 · 120 × 190 · miękka

nowość
2990

27

90

K04632

Książka przedstawia przesłania Matki Bożej, otrzymane przez
Rosę Quattrini w San Damiano Piacentino pod koniec lat 60. XX
wieku. Obecność Matki Bożej Różanej nadal zadziwia. Maryja
spełnia obietnice, dokonuje cudów, pomaga tym, którzy zwracają się do Niej z wiarą. Jest to również miejsce wielu cudów,
jak choćby cudu słońca, który powtórzył się tutaj wielokrotnie..
W San Damiano Maryja ukazała też Rosie Quattrini wizję piekła: ogień i katusze. Rosa była tak przerażona, że przez miesiąc
nie mogła wyjść z domu.

zamów teraZ:

3490

3290

K04569

s. 232 · 130 × 200 · miękka

3500

3390

K04556

s. 288 · 135 × 205 · miękka

ks. Józef Niżnik

Pierre Vignon

ŚW. ANDRZEJ BOBOLA

MISTYCZKA CZY
OSZUSTKA?

Bohater Chrystusowy
Przez cztery kolejne lata, dokładnie o 2.10 w nocy ks. Józef Niżnik
spotykał tajemniczą postać. Sparaliżowany strachem nie pytał,
kim jest jego gość. Znacznie później usłyszał: „Jestem św. Andrzej
Bobola. Zacznijcie mnie czcić
w Strachocinie”. Wiedział już, że to,
co go spotkało, nie było przypadkowe. Od wielu lat ks. Niżnik dzieli się z wiernymi swoim duchowym doświadczeniem i rozwija
kult św. Andrzeja

Prawda o Marcie Robin
Ponad 50 lat żyła tylko Komunią
św., nie przyjmując innych pokarmów. Obdarzona m.in. darem
stygmatów w każdy piątek, współuczestniczyła zarówno duchowo,
jak i cieleśnie w męce i śmierci Jezusa na krzyżu. Czcigodna sługa
Boża Marta Robin, uznawana za
jedną z największych mistyczek,
została nieoczekiwanie oskarżona
o oszustwo i plagiat.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl

wiaRa i Duchowość
Małgorzata
Myrcha-Kamińska

CUDA, ŁASKI,
INTERWENCJE
ŚW. ANTONIEGO
s. 360 · 130 × 210 · miękka

dów,
Jeśli szukasz cu
go.
idź do Antonie
Wszelkich łask
rzesz
dowody odbie
od niego

nowość

3990

3690

31

Marcello Stanzione

ŚW. MICHAŁ
ARCHANIOŁ
s. 184 · 130 × 200 · miękka

Św. Michał –
anioł czasów
ostatecznych

nowość
2990

2790
K04626

K04619

Czy św. Michał jest Aniołem Stróżem papieża i przewodnikiem
Komuś znalazł klucze, komuś pracę, a jeszcze komuś innemu zmarłych dusz? Dlaczego nazywa się go aniołem cudownej
uratował życie. Przez swoje orędownictwo prowadzi nas do wody? I jakie przesłanie zostawił nam w XXI wieku? Święty MiBoga i pomaga odkryć, że to od Niego pochodzi każda łaska, bo chał Archanioł jest nazywany pogromcą demonów. To właśnie
to On jest źródłem dobra. Nic tak dobrze nie przekonuje o real- do niego papież Leon XIII zwraca się w specjalnie ułożonej monym działaniu Boga w życiu człowieka, jak świadectwa żywych dlitwie z prośbą o ochronę świata przed zakusami szatana. Dlaludzi. Poznaj współczesne świadectwa osób, które doświadczy- tego dziś, kiedy ludzkość odwraca się całkowicie od Boga, poły wstawiennictwa św. Antoniego.
winniśmy wzywać opieki tego świętego archanioła.

o. Jean Skandar

ks. Jacek Skrobisz

ŚW. CHARBEL

POKORA

Pielgrzym
Wieczności

Historia życia
Jana Pawła I

s. 296 · 130 × 200 · miękka

s. 384 · 145 × 205 · miękka

nowość

3690

3990

K04641

nowość
4990

4690
K04642

Jego pontyfikat trwał zaledwie 33 dni. Jakie tajemnice skrywa
Każdego roku do grobu św. Charbela Makhloufa pielgrzymu- życie Albino Lucianiego – Jana Pawła I? Autor przygląda się osoją setki tysięcy wiernych. W czym tkwił sekret niezwykłej wię- bie papieża Jana Pawła I i historii jednego z najkrótszych pontyzi tego maronickiego mnicha z Bogiem? Autorzy zgromadzi- fikatów w dziejach Kościoła. Jego śmierć wywołała wiele speli przejmujące świadectwa krewnych, rodaków i współbraci kulacji. Sam papież w trakcie pontyfikatu zaczął wprowadzać
św. Charbela. Składają się one na obraz jego życia w prostocie w struktury Kościoła wiele zmian. Czy komuś się to nie spodoi błogosławionym ubóstwie. W książce znalazły się również mo- bało? Konfrontując się z różnymi teoriami, autor wskazuje, co
dlitwy i opisy cudów dokonanych za sprawą świętego, który stał było prawdziwą siłą Albino Lucianiego i dlaczego nazwano go
się symbolem chrześcijańskiej tożsamości Libanu.
papieżem uśmiechu.
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BIBLIA Z KOMENTARZAMI ŚW. JANA PAWŁA II
W OPRAWIE SKÓRZANEJ
s. 1470 · 250 × 340 · twarda

199000 159000

M1946

Kolorowe,
średniowieczne mapy

Złocone brzegi
bloku księgi

To ekskluzywne wydanie Starego i Nowego Testamentu. Oprawa ze skóry naturalnej wykonana została ręcznie przez mistrza introligatorskiego. Oryginalny
projekt z głębokimi tłoczeniami skóry, w części złocony.
Zapraszamy do wędrówek z Biblią Rodzinną – Księgą, która nawiązuje do cenionych XIX-wiecznych edycji ze względu na zawartość biblijnych ilustracji Gustave’a Doré. Przekład – dokonany przez jednego tłumacza w ciągu 35 lat – wyróżnia duża komunikatywność języka oraz ekumeniczny charakter. Wartością
duchową tego wydania jest także to, że zawiera ono osobiste błogosławieństwo
Jana Pawła II dla Czytelników, którzy z Rodzinami czytają Pismo Święte – Z serca błogosławię rodzinom, które wspólnie czytają słowo Boże.

ka
, introligators
a
n
a
w
o
it
m
li
Edycja
ralna skóra
oprawa, natu
i i złoceniami
z tłoczeniam

Specjalnie
zaprojektowany
ekslibris

360 stron
komentarzy biblijnych
Jana Pawła II

83 ilustracji
Gustave’a Doré
w dużym formacie
W komplecie
drewniane pudełko

BIBLIA BURSZTYNOWA Z KOMENTARZAMI ŚW. JANA PAWŁA II
W OPRAWIE SKÓRZANEJ
s. 1456 · 240 × 320 · twarda

Specjalnie
zaprojektowany
ekslibris

990000
M1960

Kolorowe, średniowieczne
Mapy Ziemi Świętej
zostały umieszczone
na wewnętrznej stronie okładki

W centralnej części okładki znajduje się
duży, unikatowy kaboszon bursztynowy,
umieszczony w srebrze wysokiej próby

Edycja limitowana, tylko 50 egzemplarzy, złota pieczęć papieska. Biblia została
wykonana z najwyższej jakości skóry bydlęcej garbowanej roślinnie z włoskiej
garbarni o stuletniej tradycji Artigiano del Cuo. Każdy egzemplarz Biblii jest
unikatowy, to wyjątkowe dzieło sztuki introligatorskiej.

Autorskie zamknięcie
w postaci klamry
mosiężnej z haczykiem

Kunsztowna oprawa została wykonana ręcznie przez mistrza introligatora przy
współudziale artysty malarza oraz jubilera, który oprawił w srebrze unikatowy, cenny bursztyn w centralnej części okładki. Na zamówienie zostanie wykonane tylko 50 egzemplarzy. Każdy egzemplarz posiada indywidualny numer
oraz specjalną, wyciskaną złotą pieczęć papieską, która została umieszczona na stronie z tekstem błogosławieństwa Jana Pawła II. Pełny opis na stronie

Złota pieczęć

zamów teraZ:

bibliabuRsztynowa.pl
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BIBLIA DOMOWA W OBWOLUTACH
OKOLICZNOŚCIOWYCH

99

90

5900

Biblia w obwolucie
z wizerunkiem św. Jana Pawła II

s. 1416 · 200 × 285 · twarda

10990

6900
M1757

99

90

59

Biblia
z dedykacją

9990

00

5900
M1897

M1801

Biblia w obwolucie
rodzinnej

Biblia w obwolucie ślubnej
bez dedykacji

9590

PISMO ŚWIĘTE STAREGO
I NOWEGO TESTAMENTU
DUŻE LITERY

5900

M1545

S0179

komplet 31890

komplet 3 tomów

21990

s. 3396 · 165 × 235 · twarda ze złoceniami

• Duża, czytelna czcionka
• Błogosławieństwo Jana Pawła II dla rodzin wspólnie
czytających Słowo Boże
• Elegancka twarda skóropodobna oprawa ze złoceniami
• Wstążka stanowiąca zakładkę
• Biblijne ilustracje Gustave’a Doré
• Wstępy do poszczególnych Ksiąg
• Przekład z języków oryginalnych – bp Kazimierz Romaniuk
30

Ewangelia według ś

Stary i Nowy Testament można kupić oddzielnie:

24900

19900

M1422

6990

STARY TESTAMENT
t. I i II
s. 2612 · 165 × 235 · twarda ze złoceniami
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Stosunek Jezusa do Prawa i

Niech wam się nie wydaje, że p
wo i Proroków. Przyszedłem nie p
je wypełnić. 18 Zaprawdę mówię
duże litery · wielkość
czcionkiteż
1:1 op
NOWY
nie przeminą,
nie będzie
TESTAMENT
więcej, nawet ani jedna kropka n
s. 784 · 165 × 235 · twarda ze złoceniami
nie zostanie wypełnione całe Pra
złamał
choćby jedno z najmniej
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zamówienia!
innych, aby podobnie czynili, bę
17

Dla Dzieci

34

nowość

5900

5490

K04645

KRONIKI
ŚWIĘTYCH
s. 300 · 165 × 250 · twarda

Na kartach tego wyjątkowego komiksu ożywają najpiękniejsze historie świętych. W życiu kierowali się miłością i pokorą, by ostatecznie poświęcić się Bogu i oddać jego tajemniczym planom. Każdy
z nich doświadczył daru powołania. Każdemu Bóg powierzył niezwykłą misję i dał tu na ziemi konkretne zadania do wykonania
pełne wyrzeczeń i niezwykle trudnych wyborów. Na swojej drodze
spotykali wrogich ludzi, niebezpieczeństwa i pokusy. Żadne przeszkody jednak nie były w stanie ich zatrzymać i złamać. Choć kult
katolickich świętych rozprzestrzenił się na cały świat, mało o nich
wiemy. Poznajcie świętego Stanisława, Franciszka z Asyżu, Joannę
d'Arc, Antoniego z Padwy, Bernardetę i wielu innych niezłomnych
bohaterów wiary, którzy uczą, jak pokonać trudności i budować
ufność we własne siły w drodze do świętości.
Caroline Pellissier, Virginie Aladjidi

ZIARENKA WIARY
Pierwszy katechizm dla maluszków

BIBLIA
DLA DZIECI

s. 128 · 164 × 190 · twarda

s.120 210x295 twarda

Piękna, kolorowa książka,
która pomaga
ać
dzieciom pozn
Pana Boga

nowość
29

00

27

90

K04660

128 stron, a każda z nich jak małe ziarenko wiary, które podlewane troską rodziców z pewnością wyda wspaniałe owoce szczęśliwego życia. Cytaty biblijne, modlitwy i piękne myśli czekają
na małych chrześcijan na kartach tej uroczej publikacji – pierwszego katechizmu dla maluszków. Książka jest idealną propozycją na prezent z okazji chrztu dziecka, jego urodzin lub innych
ważnych, nie tylko religijnych, uroczystości.

zamów teraZ:

nowość
2795

2695
K04681

Prezentujemy przepięknie wydaną ilustrowaną Biblię dla dzieci,
zawierającą najpopularniejsze opowieści biblijne Starego i Nowego Testamentu, napisane przez autorkę pracującą z dziećmi
na co dzień. Wspaniałe opowieści mówią o dobru, o miłości,
o potrzebie wzajemnej pomocy, niosą nadzieję i pocieszenie. Zrozumiały, ładny język zachęca do zapoznania się z nimi, a kolorowe, całostronicowe ilustracje spodobają się każdemu dziecku.
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Joanna Angiel, Edyta Gardo

WISŁA
s. 32 · 250 × 290 · twarda

nowość
jW książce zna
o
w
st
ó
n
dziesz m
ciekawostek
e,
oraz przepiękn
realistyczne
ilustracje

nowość

49

46

99

99
K04650

Wisła to najdłuższa rzeka w Polsce, która ciągnie się od południowej granicy, a swoje ujście ma w Morzu Bałtyckim. Nic więc
dziwnego, że jest traktowana jako symbol naszego kraju. Autorka porusza w książce rozmaite tematy, takie jak przyrodnicze
oblicza Wisły, porty, mosty i promy, ginące zawody związane
z tą rzeką, a także wspomina o teraźniejszości i snuje domysły
na temat jej przyszłości.

1590

K04687

nowość
3490

s. 56 · 165 × 240 · twarda

3290

K04688

s. 88 · 212 × 277 · twarda

Julian Tuwim

Marek Michalak

JULIAN TUWIM
DLA DZIECI

OPOWIEŚCI O TYM,
CO W ŻYCIU WAŻNE

Ruszaj z lokomotywą w podróż do
krainy mistrzowskiej poezji! Posłuchaj ptasiego radia, pomóż znaleźć okulary i wyciągnąć rzepkę.
sprawdź, czy pan Maluśkiewicz
odnalazł wieloryba i o czym to zapomniał Słoń Trąbalski. Pozbieraj
rozsypane abecadło i... ciesz się
pięknem rymu i rytmu tych wspaniałych wierszy. Klasyka poezji
dziecięcej w barwnej oprawie!

Książka porusza tematy ważne,
piękne i potrzebne, nawiązując do
uczuć i nastrojów oraz doświadczeń i dylematów bohaterów przywoływanych w niej historii. Dzięki
temu pozwala małym czytelnikom
utożsamiać się z jej bohaterami
oraz odpowiada na dziecięce potrzeby wyjaśnienia i zrozumienia
emocji i skomplikowanych pojęć.

Jan Brzechwa

BRZECHWA
DZIECIOM
s. 112 · 165 × 240 · twarda

nowość
4499

4199

K04689

s. 216 · 140 × 205 · twarda

nowość
3999

3699

K04690

s. 160 · 165 × 235 · twarda

David Benedictus

Michael Bond

POWRÓT DO
STUMILOWEGO LASU

NOWE PRZYGODY
PADDINGTONA

Wróćcie do Stumilowego Lasu,
gdzie czekają na was Prosiaczek,
Kłapouchy, Królik i Sowa. Bo
wśród szumu wiatru i szemrania
strumyków da się słyszeć Pogłoskę, że Krzyś powrócił! Oficjalna
kontynuacja przygód najlepszego
misia na świecie. Świat Kubusia Puchatka ze wszystkimi jego
mieszkańcami. Wielka frajda dla
wszystkich kochających Kubusia
Puchatka.

Opowieść o niedźwiadku, który
łamie prawa matematyki i udowadnia, że szczęście to rzecz, która
się mnoży, gdy się ją dzieli. Paddington dostał bardzo poważnie wyglądający list. Zamykał się
w swoim pokoju, by godzinami
studiować grube encyklopedie.
Gdy pewnego wieczoru państwo
Brownowie włączyli telewizor,
zaniemówili ze zdziwienia. Dla
wszystkich, którzy mają misia
w sercu.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

nowość

2790

2690

K04691

Nie było w świecie lisa ponad lisa Witalisa! Nie było też kaczki
podobnej do kaczki-dziwaczki! Postacie wymyślone przez magika wyobraźni. Świat stworzony przez przyjaciela dzieci. Rytm
wygrany przez wirtuoza słowa. Mądrości ubrane w bajki przez
arcynauczyciela. Brzechwa dzieciom to klasyka, która nie ma sobie równych. Wydanie, które ożywia literackie wspomnienia.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

Dla Dzieci

36

MOJA PIERWSZA ENCYKLOPEDIA
s. 64 · 210 × 295 · twarda

nowość

1485

K04682

K04314

1390

s. 96 · 205 × 290 · miękka

s. 96 · 170 × 245 · twarda

PIERWSZE KROKI
RYSOWANIA

NASZE POLSKIE
RYMOWANKI

Najprostszy sposób,
aby narysować…
Sposób narysowania danej ilustracji przedstawiony jest po kolei
w czterech najprostszych krokach.
W każdym z kolejnych etapów rysowania zostały wyraźnie zaznaczone nowe elementy do dorysowania. Dzięki temu każde dziecko
samodzielnie będzie w stanie narysować samochód, kotka, lalkę,
motocykl czy tygrysa! Zapraszamy
do zabawy!

Zbiór ponadpokoleniowych wierszyków, piosenek i rymowanek,
które towarzyszą dzieciństwu
wszystkich Polaków – niektóre
nawet od kilkudziesięciu lat! Znali
je nasi rodzice i dziadkowie, w naszym dzieciństwie rozbrzmiewały
w domach i na podwórkach, teraz
więc czas, by przekazać je naszym
dzieciom.

nowość

1995

K04683

Z Moją pierwszą encyklopedią można bez wychodzenia z domu
zwiedzić Polskę, wyruszyć w podroż kosmiczną, zrozumieć
zmienność pogody i poznać wiele ciekawych gatunków zwierząt! Młody czytelnik będzie miał też okazję dowiedzieć się
między innymi, czym różni się triceratops od tyranozaura, który z domowych kotów nie lubi się opalać i co ma wspólnego
korek z lasem. Fascynująca treść w wyjątkowo przyjemnej dla
oka oprawie graficznej – doskonałe narzędzie do rozbudzenia
głodu wiedzy!
Grzegorz Strzeboński

ELEMENTARZ
DOBRYCH MANIER
s. 64 · 205 × 205 · twarda

nowość
2495

2395

K04684

nowość
2495

2395

K04685

s. 180 · 205 × 290 · miękka

s. 64 · 180 × 254 · twarda

KSIĄŻKA MĄDRYCH
DZIECI

Agata Kalina, Maria Szyfter

BAJKI LOGOPEDYCZNE

Co było pierwsze – jajko czy kura?
MISIA API
W środku znajdują się liczne za- Jeśli jeszcze nie znacie misia API, to
gadki, łamigłówki, labirynty, ko- koniecznie zajrzyjcie do tej książki!
dowanie, wyszukiwanki i mnóstwo API to najlepszy przyjaciel każinnych typów zadań, uwielbianych dego dziecka, wesoły, pluszowy
przez dzieci. Dodatkowo zada- urwisek, który przeżywa liczne
nia wzbogacone zostały licznymi przygody ze swoimi przyjaciółmi.
ciekawostkami o zwierzętach, ko- Towarzysząc dziecku przy każdej
smosie, człowieku, dinozaurach... bajce, pomoże wytrenować naZ tej książki można się naprawdę rządy artykulacyjne, wyćwiczyć
wiele dowiedzieć, fantastycznie wszystkie głoski tak, że w szybkim czasie mowa dziecka stanie
się przy tym bawiąc!
się poprawna.

zamów teraZ:

nowość

1995

K04686

Dobre maniery to podstawa! Ale jak nauczyć się tych wszystkich
zasad? Z pomocą przyjdzie Elementarz dobrych manier – książka
zawierająca krótkie, zabawne wierszyki przedstawiające sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach. Każdemu wierszykowi
towarzyszy kolorowa ilustracja lub zdjęcie oraz komentarz z dodatkowym wyjaśnieniem – nie tylko, jak się zachowywać, ale
również dlaczego. Może on stanowić cenną pomoc albo stać się
punktem wyjścia do ciekawych rozmów z dzieckiem.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl

Dla Dzieci

37

Marcelina
Grabowska-Piątek

100% PAPIERU
s. 132 · 205 × 285 · twarda

Wykonaj
z papieru
zabawki,
ozdoby,
przedmioty
codziennego
użytku
czy dzieła
artystyczne

nowość

6500

6190

K04723

W tej pięknej książce omówione są różne techniki obróbki papieru: orgiami, papierowa wiklina, obróbka tektury, quilling –
tworzenie ozdób z wąskich papierowych pasków, wycinanki
z kolorowych papierów, lampiony, witraże, papier mâché, czyli
modelowanie przedmiotów z papieru rozmiękczonego w wodzie z klejem, z wykorzystaniem techniki zdobniczej decoupage.
Dla każdej techniki zaproponowane są ciekawe realizacje, działające na wyobraźnię dziecka.

nowość

3499

3199

K04725

nowość

2490

2290

K04724

s. 128 · 205 × 285 · miękka

s. 128 · 211 × 285 · miękka

ABSOLUTNIE
FANTASTYCZNE
ŁAMIGŁÓWKI

505 AKTYWNYCH
ZADAŃ DLA DZIECI

Ponad 100 kapitalnie łamiących
głowę zadań! Chwyć w dłoń ołówek i przygotuj się na absolutnie
fantastyczną zabawę. Książka
pęka w szwach od kolorowych łamigłówek obrazkowych, językowych i matematycznych, labiryntów, a także zadań typu: znajdź
różnice, połącz kropki, dopasuj,
wyszukaj szczegóły i wielu innych.

505 aktywnych zadań dla dzieci to
książka pełna zabawnych krzyżówek, wykreślanek, labiryntów,
zagadek, które pomogą wesprzeć
umiejętności uczenia się w formie
zabawy, wzmacniając cierpliwość,
staranność i koncentrację.

BLOK ZADAŃ
Działania matematyczne

D04727

s. 96 · 145 × 190 · miękka

nowość
nowość

3599

3399

K04726

nowość

1499

s. 72 · 205 × 285 · twarda

s. 24 · 200 × 288 · miękka

ANGIELSKIE SŁÓWKA

Ta wartościowa publikacja popularno-naukowa dla dzieci
w wieku od 8 do 12 lat to kompendium wiedzy o geografii, przyrodzie, gospodarce i kulturze dzisiejszego świata, o jego wielkich
regionach, oceanach i najważniejszych państwach. Książka opatrzona jest bogatym materiałem
graficznym: mapami, ilustracjami
i fotografiami.

Pomóż dziecku odkryć w sobie
bystrzaka! Angielskie słówka to zestaw zadań i tematów podnoszących kompetencje dziecka w zakresie języka angielskiego. Książka
zawiera zestaw naklejek, które
świetnie sprawdzą się w utrwalaniu zdobytej wiedzy. Książka skierowana jest do uczniów szkoły
podstawowej. Idealnie nadaje się
jako uzupełnienie nauki w pierwszych klasach.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

m
Zostań mistrze
i
matematyk
i ortografii!

K04729

Eryk Chilmon, Joanna Legan

ATLAS ŚWIATA
DLA MŁODYCH
ODKRYWCÓW

1899

·

D04728

BLOK ZADAŃ
Ortografia

nowość

1899

s. 96 · 145 × 190 · miękka

Blok zadań to seria świetnych pomocy naukowych poświęconych różnym obszarom edukacji dziecka w szkole podstawowej.
Książki mają formę bloku z wydzieranymi kartkami. Można więc
je rozwiązywać po kolei albo wyrwać poszczególne kartki i zabrać je ze sobą gdziekolwiek, chociażby w podróż autobusem!

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

psychologia
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Aundi Kolber

Mark Wolynn

SPRÓBUJ ŻYĆ
ŁAGODNIEJ

NIE ZACZĘŁO SIĘ
OD CIEBIE

Jak wyjść z trybu
przetrwania,
pozbyć się stresu
i lęku i odzyskać
pełnię życia

Jak dziedziczona
trauma wpływa na to,
kim jesteśmy i jak
zakończyć ten proces
s. 272 · 135 × 205 · miękka

s. 240 · 140 × 200 · miękka

nowość

nowość

4590

4990

3999

K04646

Ta książka to napisany z wielką empatią przewodnik, który pokazuje, jak odzyskać równowagę emocjonalną, radość życia
i poczucie więzi z innymi. Obecnie nietrudno wpaść w pułapkę schematów, w których funkcjonujemy jak automaty, coraz
bardziej zmęczeni i przytłoczeni. Autorka, czerpiąc ze swego doświadczenia psychoterapeutki i z mądrości Biblii, tłumaczy, jak
uporać się z ograniczającymi nas schematami myślowymi, lepiej rozumieć i świadomie reagować na sygnały płynące z ciała i z emocji.

K04676

Depresja, zaburzenia lękowe, chroniczny ból czy obsesje nie zawsze muszą być efektem wydarzeń, których doświadczyliśmy
osobiście. Ich korzenie czasem sięgają czasu naszych rodziców,
dziadków, a nawet pradziadków. Badania dowodzą, że traumatyczne doświadczenia mogą być przekazywane z pokolenia na
pokolenie. Nawet jeśli osoba, która doświadczyła traumy, od
dawna nie żyje, albo historia tego doświadczenia została zapomniana lub przemilczana – ślady emocjonalne tego zdarzenia
mogą wciąż pozostać żywe.

Daniel Kahneman,
Olivier Sibony,
Cass R. Sunstein

Brian Tracy

NAWYKI
WARTE
MILIONY

SZUM
Czyli skąd się biorą
błędy w naszych
decyzjach

Jak nauczyć
się zachowań
przynoszących
bogactwo

s. 520 · 145 × 205 · miękka

s. 320 · 150 × 210 · twarda

ąNajnowsza ksi
najżka jednego z
wybitniejszych
ółmyślicieli wsp
czesności

nowość

5900

5690

K04679

3699

Sprawdzone
i
sposoby, dzięk
oisz
którym podw
je
i potroisz swo
dochody!

nowość

4900

4690

K04678
Autorzy z jednej strony analizują pojęcie tendencyjności, a z drugiej szumu, który wpływa na rozbieżności w decyzjach fachow- Być może już wiesz, że nawyki kształtują życie i że zależy od nich
ców rozpatrujących oddzielnie te same sprawy. Pokazują szko- ogromna większość naszych myśli, przekonań i działań. Z pudliwe skutki szumu na różnych polach; w medycynie, prawie, blikacji dowiesz się, czym są „nawyki milionerów” – czyli ludzi,
prognozach ekonomicznych, kryminalistyce, doborze pracow- którzy zbudowali fortuny w ciągu jednego pokolenia. Dzięki tej
ników. Gdziekolwiek jest osąd, tam jest szum. Jednak najczęściej książce: przejmiesz kontrolę nad swoim życiem i zaczniesz doludzie i organizacje nie są tego świadomi. Dzięki prostym środ- konywać lepszych wyborów, zdobędziesz niezależność finansokom zaradczym można zredukować zarówno szum, jak i stron- wą, zmobilizujesz się do działania i osiągniesz życiowe cele, staniczość, a w efekcie podejmować lepsze decyzje.
niesz się osobą pełną najlepszej energii.

zamów teraZ:
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Roger Highfield,
Magdalena
Żernicka-Goetz

nowość

nowość

TANIEC ŻYCIA
Jak stajemy się
ludźmi
s. 288 · 142 × 202 · miękka

Jak tworzy się
życie ludzkie?

nowość

4699

4999

K04730

Książka stanowi rewelacyjną relację o tym, jaka przyszłość czeka samo życie. Skąd pojedyncza zapłodniona komórka jajowa
wie, jak w toku rozwoju wytworzyć biliony różnych komórek
składających się na ciało człowieka? Ta książka daje ci o wiele
więcej niż odpowiedź – to opowieść w najlepszym tego słowa
znaczeniu. Autorzy prowadzą nas przez swoje naukowe życie,
łącząc ekscytującą dziedzinę biologii XXI wieku z osobistą podróżą po najnowocześniejszych rubieżach nauki.

4999

4699

K04731

s. 304 · 144 × 205 · miękka

4999

4699

K04732

s. 288 · 140 × 205 · twarda

Hubert Czyżewski

Leszek Kołakowski

KOŁAKOWSKI
I POSZUKIWANIE
PEWNOŚCI

MINI WYKŁADY
O MAXI SPRAWACH

Autor przekonuje, że przez całe
życie to myśl religijna stanowiła
jądro refleksji Kołakowskiego.
Jego ojczyzną duchową był świat
XVII-wiecznych mistyków, a nie
XX-wiecznych rewolucjonistów
czy też liberalnych demokratów.
Kołakowski przechodzi od prób
zbudowania moralnej pewności na
samym człowieku do uznania, iż
potrzebuje on zewnętrznego, transcendentnego oparcia dla etyki.

Znakomity filozof, zajmuje się
w swoich mini wykładach zagadnieniami z pozoru mało filozoficznymi: sławą, podróżami, długami,
zabobonami, terroryzmem i... nic
nierobieniem. Przenikliwość i poczucie humoru autora pozwalają
mu na zaskakujące i celne obserwacje dotyczące zarówno życia
codziennego, jak i odwiecznych
praw ludzkiej natury, gwarantują
chwilę refleksji.

Walter F. Otto

BOGOWIE
GRECJI
Obraz boskości
w zwierciadle
greckiego ducha
s. 352 · 165 × 240 · twarda

4990

4690

K04505

4990

4690

K04508

s. 328 · 135 × 215 · zintegrowana

s. 208 · 145 × 220 · twarda

Ilchi Lee

Paul Davies

NADZWYCZAJNY MÓZG

CO POŻERA
WSZECHŚWIAT?

Nasz mózg to potężne narzędzie,
dzięki któremu możemy zrobić wszystko i stać się tym, kim
chcemy. Większość z nas nie potrafi jednak w pełni wykorzystać
jego potencjału. Gdy nauczysz się
czerpać z potęgi mózgu, zdołasz
na nowo napisać własną historię
i stworzyć przyszłość, jakiej pragniesz. Ćwicząc mózg, zyskasz
moc przemiany na lepsze nie tylko
swojego życia.

I inne zagadki kosmosu
Choć dzięki postępom fizyki
i astronomii potrafimy prześledzić
życie i śmierć gwiazd, usłyszeć
drgania czasoprzestrzeni i dostrzec łunę Wielkiego Wybuchu,
kosmos wciąż kryje przed nami
wiele tajemnic. Najnowszą książkę
Paula Daviesa czyta się jak najlepszą powieść kryminalną. Słynny
fizyk gra w niej rolę detektywa,
który rozwiązuje zagadki Wszechświata, ale i stawia kolejne pytania.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

nowość
6900

6499
K04677

Walter F. Otto, znakomity znawca tematu, oprowadza nas po
świecie wierzeń starożytnych Greków i filozoficznych podstawach europejskiej kultury. Malując piórem portrety poszczególnych bóstw olimpijskich, jednocześnie zachęca do głębszej
refleksji nad istotą relacji człowiek – bóstwo. Książka jest zaskakującą podróżą w świat greckiej myśli o transcendencji – idei,
której panteon bóstw z opowieści mitologicznych jest „namacalnym” ucieleśnieniem.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

histoRia

40

Agnieszka
Krzemińska

Sławomir
Leśniewski

GRODY,
GARNKI
I UCZENI

WŁADCY
POLSKI
s. 304 · 175 × 210 · miękka

O archeologicznych
tajemnicach ziem
polskich
s. 360 · 145 × 210 · miękka

ę
Na taką książk
a
g
miłośnicy za
dek i sekretów
z przeszłości
czekali od lat

nowość

4990

4690

nowość
4490

4190
K04703

K04668

Książka poświęcona historycznym władcom Polski, których poDrzemie w was gen odkrywcy? Chcielibyście wyruszyć w po- czet zapoczątkował Mieszko I. Wśród nich znalazło się miejsce
dróż w czasie i dowiedzieć się: czy można ustalić DNA Piastów, dla Bolesława Zapomnianego (Okrutnego), którego istnienie
gdzie w Polsce mamy święte jeziora, dlaczego smród starych przez wielu badaczy jest kwestionowane. Wspomniani zostali
odchodów to dobry znak, czy archeolodzy wpadli na trop wło- też carowie moskiewscy, Aleksander I i Mikołaj I, koronowani
sa Kopernika? Na ziemiach polskich nie ma spektakularnych również na polskich królów. Książęta dzielnicowi zostali opisani
piramid, ale nie brakuje tajemnic ukrytych w ziemi. Oto fascy- na tle konfliktów zbrojnych oraz towarzyszących im procesów
nujący przegląd najnowszych teorii i odkryć archeologicznych. politycznych i społecznych.

Kamil Janicki

Marek Gaworski

DAMY
SREBRNEGO
WIEKU

ŚMIERĆ, BALE
I SKANDALE
Arystokraci,
kolekcjonerzy,
skandaliści

s. 512 · 143 × 205 ·
zintegrowana

s. 352 · 135 × 205 · miękka

ieści
Barwne opow
zych
o najsłynniejs
,
ch
i najbogatszy
których dziś
…
nazwalibyśmy
i
celebrytam

i

Królowe epok
przepychu
i upadku

nowość

5490

5190

K04667

nowość

7900

7490

K04669

Autor z doskonałym wyczuciem napięć i dramatów snuje opo- Książka o arystokratach ze szczególnym zamiłowaniem do dzieł
wieść o potężnych i ambitnych Francuzkach na polskim tronie: sztuki, kolekcjonowania malarstwa, rzeźby i biżuterii, co trakLudwice Marii Gonzadze – żonie Władysława IV i Jana Kazimie- towali nie tylko jako lokatę kapitału, ale przede wszystkim jako
rza, oraz wielkiej miłości Jana III Sobieskiego – Marii Kazimierze dowód ich społecznego statusu. A to wszystko podane lekkim
d’Arquien, zwanej Marysieńką. Oto wciągająca biografia przed- językiem, z pełnymi humoru, ale i historycznej dokładności kostawicielek najświetniejszych arystokratycznych rodów Francji, mentarzami autora. W książce znaleźć można mnóstwo barwktórym udało się trzeźwo, dalekosiężnie i wytrawnie zagrać bar- nych cytatów z autentycznej korespondencji, dokumentów sądzo trudną kartą.
dowych i prasy z epoki, przytoczonych w oryginalnym brzmieniu.

zamów teraZ:

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl

histoRia

41

Andrzej Nowak

Douglas Boyd

POLSKA
I ROSJA

EKSPANSJA
KREMLA
Historia podbijania
świata

Sąsiedztwo
wolności
i despotyzmu
X-XXI w.

s. 496 · 140 × 205 · miękka

s. 400 · 165 × 235 · twarda

nowość
4999
8900

8490

K04665

K04509

Dlaczego? – ciśnie się na usta za każdym razem, kiedy zastanawiamy się nad historią Rosji oraz relacji polsko-rosyjskich. Dlaczego w dziejach Rosji jest aż do dziś tyle brutalności, przemocy i zacofania? Dlaczego krwiożerczo napadała na kraje, które
uważała za słabsze? W tej niezwykle aktualnej książce znawca Rosji prof. Andrzej Nowak odsłania źródła rosyjskiej mentalności cofając się aż do czasów powstania państwa polskiego i Rusi Kijowskiej.

Dziś Ukraina, a jutro? Możliwy scenariusz podpowiada historia, gdyż współcześni ludzie Kremla kierują się tymi samymi
intencjami co Iwan Groźny czy Stalin. Ta książka to odważna
opowieść o mocarstwowych dążeniach Rosji. Autor prześwietla kilkaset lat historii, obfitujących w zażarte wojny i podboje, dzięki którym niewielkie księstwo moskiewskie rozrosło się
do imperium. Dziś, korzystając z potężnych rezerw energetycznych i zasobów surowców naturalnych, Rosja Putina ponownie pręży muskuły.

Ryszard Jan
Czarnowski

Błażej Torański

KAT
POLSKICH
DZIECI

KRESY
Utracone dzieje
s. 272 · 175 × 250 · miękka

Opowieść
o Eugenii Pol
s. 208 · 150 × 211 · twarda

Co Polska
straciła
na Kresach
wschodnich?

raPierwsza biog
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u
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nowość
39

36

90

90

K04702

Autorska i niestroniąca od subiektywnych ocen opowieść o niezwykle barwnych dziejach Kresów Ukrainnych dawnej Rzeczypospolitej. Nie tylko tej Obojga Narodów, bo opowieść doprowadzona została do czasu ich zagłady w dotychczasowej formule.
O krainie niosącej ze sobą radość i smutek, wielkie sukcesy i porażki, o ziemi rodzącej gigantów i karły zarazem.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

4699

nowość

4499

4199

K04670

Nikt na tej sali nie jadł żywych myszy i wesz, a ja jadłam w obozie. Na apelu zapytano nas, kto czuje głód, i nas wystąpiło czworo. Dano nam żywe myszy i wpychano w usta – zeznawała Maria
Gapińska. Eugenia Pol ukończyła siedem klas szkoły podstawowej. Jak to możliwe, że stała się jedną z najokrutniejszych strażniczek z obozu dla dzieci i młodzieży na Przemysłowej? A po
wojnie przez kilkanaście lat pracowała jako intendentka w żłobku? Do końca życia nie przyznała się do zarzucanych jej zbrodni.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Piotr Łopuszański

Sławomir
Leśniewski

MIKOŁAJ
KOPERNIK

CHMIELNICKI
Burzliwe losy
Kozaków

Nowe oblicze
geniusza

nowość

59

90

s. 400 · 165 × 240 · miękka

s. 464 · 143 × 205 · miękka

rta
Biografia opa
na źródłach,
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a nie spekulacj
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Powstanie, któ
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56

4990

90

4690

K04651

K04597

Śledztwo w sprawie zagadek związanych z genialnym astronomem. Mimo, iż po wielkim astronomie zachowało się sporo do- Człowiek, który zniszczył potęgę Rzeczpospolitej, oraz wielkumentów, w tym jego listy, Kopernik pozostaje zagadką. Data ki konflikt, który odmienił historię Europy Wschodniej. Jakie
urodzin podawana w encyklopedii nie jest prawdziwa. Ciągle były początki kozaczyzny? Z jakiej przyczyny doszło do bunnie wiemy, kim byli jego przodkowie? Jakie tytuły osiągnął na tów Nalewajki i Pawluka? Dlaczego Bohdan Chmielnicki wystąuczelniach? Czy w Krakowie został magistrem sztuk wyzwolo- pił przeciwko Rzeczpospolitej? Jak potoczyły się losy kozaczyzny
nych? Czy możliwe były romanse Kopernika w Krakowie, Bolo- po jego śmierci? Autor przybliża nam trwający długie dziesięnii i Padwie? Pierwsza od wielu lat kompleksowa biografia wiel- ciolecia polsko-kozacki konflikt, ogniskując uwagę na wielkim
buncie Chmielnickiego w 1648 roku.
kiego astronoma.

Antoine Henri Jomini

ZARYS SZTUKI
WOJENNEJ
s. 248 · 170 × 248 · twarda

nowość

nowość
59

90

55

90

K04663

Bonaparte był przekonany, że kluczem do każdego podboju
jest zniszczenie armii nieprzyjaciela. Państwo pozbawione zorganizowanej armii powinno poddać się samo. Zmierzając konsekwentnie do realizacji tego celu Napoleon stosował podstawową zasadę koncentracji w odpowiednim czasie i miejscu sił
większych od sił przeciwnika. Zdobycie wiadomości o położeniu
nieprzyjaciela, błyskawiczne kolejne uderzenie na jego wojska
i odcięcie od połączeń z krajem, a następnie pościg – oto system,
jaki Napoleon uważał za najlepszy.

zamów teraZ:

7499

7090

K04664

s. 576 · 165 × 235 · twarda

nowość
9990

9490

K04662

s. 344 · 170 × 240 · twarda

Ed West

Leigh Neville

OGIEŃ, LÓD I ŻELAZO

BROŃ STRZELECKA
XXI WIEKU

Historia intryg i wojen, która
zainspirowała Grę o tron
Losy Robba Starka meandrują
podobnie jak te Edwarda IV Yorka.
Brienne z Tarthu ma zaskakująco
wiele wspólnego z Joanną d'Arc,
a Tywin Lannister bardzo przypomina Edwarda Długonogiego. Ed
West spędził godziny nad książkami Martina i dziejami Europy.
Sprawdzał, kto został przeniesiony z kart historii na karty powieści i jakie wydarzenia uległy
fantastycznemu przeobrażeniu.

Autor koncentruje się na zmianach, zachodzących w uzbrojeniu
strzeleckim, ściślej mówiąc broni
palnej żołnierzy na najniższym
szczeblu organizacji taktycznej –
w drużynie piechoty. Opisuje
używane dziś modele pistoletów
samopowtarzalnych, karabinów
i karabinków automatycznych,
karabinów precyzyjnych i snajperskich, współczesne bojowe
strzelby gładkolufowe, a także
broń maszynową.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl
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Thomas R. Martin

STAROŻYTNA
GRECJA
Od prehistorii
do czasów
hellenistycznych
s. 408 · 150 × 200 · miękka

Jak kształtowała się
grecka demokracja?

nowość

4290

4490

K04661

Historia starożytnej Grecji zawiera ogrom fascynujących wątków, które autor przywołuje i intrygująco zestawia. Barwnie opisuje jej dzieje, poczynając od prapoczątków w epoce kamiennej,
przez pierwsze wielkie kultury, czasy wojen perskich i imperium
ateńskiego, aż po podboje Aleksandra Wielkiego. Skupiając się
na rozwoju greckiego państwa-miasta oraz kulturze Aten i Sparty, autor tworzy panoramę świata Hellenów.

4490

4190

K04513

6500

6290

K04514

s. 328 · 145 × 205 · miękka

s. 688 · 144 × 205 · twarda

Thomas R. Martin

Zygmunt Kubiak

STAROŻYTNY RZYM

MITOLOGIA
GREKÓW I RZYMIAN

Od Romulusa do Justyniana
Niezwykła historia o tym, jak
niewielka osada stała się potęgą
rządzącą światem śródziemnomorskim. W książce schodzą się
rozmaite wątki, które autor tropi,
podążając za westalkami do świątyń, konsulami na forum czy przywódcami na bitewne pola. Autor
pokazuje, jak z drewnianej osady
Rzym stał się imperium, jak przenikały się kultury, konkurowały
religie i jak niepozorne nieraz postaci zmieniały bieg historii świata.

Mimo czterech tysięcy lat dzielących nas od starożytnej Grecji
i trudnego do ogarnięcia postępu
cywilizacyjnego, który się w tym
czasie dokonał, zręby naszej kultury i cywilizacji nadal oddziałują
na nasz sposób czucia, myślenia
i postrzegania świata. Książka
Kubiaka pozwala wskrzesić tę pamięć, wziąć udział w fascynującym procesie tworzenia się mitów
i odbyć podróż w czasie.

ks. Roman
Piwowarczyk

ARKA NOEGO
ODNALEZIONA

nowość
3390

3190

K04701

s. 254 · 145 × 210 · miękka

nowość
4690

4490

K04674

s. 344 · 135 × 215 · miękka

Sławomir Leśniewski

Łukasz Kamieński

WIELCY WŁADCY
I ICH IMPERIA

MIMOWOLNE CYBORGI

Mózg i wojna przyszłości
Pasjonująca podróż przez epoki To fascynująca wyprawa do świata
u boku Aleksandra Wielkiego, ludzi-maszyn i najnowszych osiąAttyli, Czyngis chana, Atahualpy, gnięć nauki. Sięgając po twarde
Napoleona Bonapartego i innych dane z zakresu technologii i biosławnych postaci. Niemal dwa inżynierii oraz odwołując się do
i pół tysiąca lat frapującej histo- popkultury, autor opisuje długą
rii. Wielka polityka i dyplomacja drogę od superwojownika Achiloraz krwawe konflikty zbrojne. lesa do dystopijnych wizji niedaNa ich tle sylwetki ludzi, którym lekiej przyszłości. Próbuje też odtalenty, charyzma i bezwzględ- powiedzieć na pytania – jak wiele
ność pozwoliły stworzyć ogromne ulepszeń przyjmą ciało i umysł?
imperia.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

s. 362 · 155 × 230 · miękka

plaCzy na naszej
ła się
necie wydarzy
ódź?
globalna pow

5990

5490
K04196

Przez całe stulecia biblijna opowieść o potopie była traktowana
jak legenda. Aż nagle na początku XXI wieku grupa śmiałków
z Hongkongu zainteresowała się anomalią magnetyczną skrytą
pod lodowcem góry Ararat. Okazało się, że pod wielką zmarzliną ukrywa się gigantyczna konstrukcja wykonana z drewna.
Badacze dostali się do jej wnętrza, które okazało się monstrualnych rozmiarów łodzią – z wieloma poziomami i pomieszczeniami. Dlaczego media milczą o tym odkryciu?

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Sławomir
Cenckiewicz

Jurij Felsztinski,
Aleksander Litwinienko

AGENTURA

WYSADZIĆ ROSJĘ

s. 456 · 165 × 240 · twarda

Kulisy intryg FSB
s. 368 · 150 × 225 · miękka

Kto tak naprawdę rządzi
Polską?

obraz
Przerażający
aniu
Rosji we wład
ych
służb specjaln

nowość
nowość
6400

4990

6190

4690
K04671

Jak to się stało, że Rosja wróciła w koleiny ZSRR? Jak doszło
do tego, że Czeczeni, do niedawna uważani za szlachetny naród walczący o wolność, dziś są traktowani jak terroryści? Jak
„To nie jest jeszcze jedna książka o agentach! To opowieść o konto możliwe, że bezbarwny dyrektor FSB został prezydentem?
sekwencjach ich dawnych uwikłań i roli jaką odegrali w budoAutorzy tej zakazanej w Rosji książki dowodzą, że wszystko zawie postkomunizmu. To także próba odpowiedzi na fundaczęło się w 1994 r. od rozpętanej przez rosyjskie służby specjalmentalne pytania: kto nie pozwolił im się przyznać i dlaczego
ne, a przypisywanej Czeczenom kampanii terrorystycznej. Ich
antykomunizm jest w Polsce sierotą?”.
świadectwo jest tym bardziej przekonujące, że jeden z nich za
Sławomir Cenckiewicz
nie zginął.
K04666

Tomasz Sakiewicz

Anna Politkowska

TESTAMENT
I RZECZYPOSPOLITEJ

s. 376 · 135 × 205 · miękka

Kulisy śmierci
Lecha Kaczyńskiego
i wojny na Ukrainie
s. 176 · 140 × 202 · miękka

nowość
2990

2390
M1966

ROSJA PUTINA
owo
Bezkompromis
pcji,
o krainie koru
stw
kontroli i kłam

nowość
4990

4690
K04675

Anna Politkowska była podziwianą na całym świecie i wieloNa ile historia Polski od czasów Piastów wpływa na dzisiejsze krotnie nagradzaną rosyjską dziennikarką pochodzenia ukrawydarzenia, takie jak konflikt z Rosją, tragedia smoleńska czy ińskiego, która została zamordowana w 2006 roku. Począwszy
wojna w Ukrainie? Na ile wybory dokonane przez dwa różne sło- od despotycznego ucisku Putina stosowanego wobec zwywiańskie narody spowodowały, że ich dzieje potoczyły się zupeł- kłych obywateli i szerzącej się korupcji na najwyższych szczenie inaczej? Dlaczego Stalin bał się Piłsudskiego, a Putin uznał blach władzy, a skończywszy na mafijnych układach, skandaLecha Kaczyńskiego za śmiertelnie niebezpiecznego wroga? Na lach na prowincji i upadku inteligencji. Politkowska w ostrych
te wszystkie niewygodne i trudne pytania w swojej książce od- słowach potępia prezydenta i jego rządy, ujawniając wstrząsapowiada Tomasz Sakiewicz.
jący stan rzeczy.

zamów teraZ:
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Rifqa Bary

Michał Stonawski

WYRWANA
Z MROKU,
UKRYTA
W ŚWIETLE

PARANORMALNE.
EGZORCYZMY
Prawdziwe
historie opętań

Dlaczego zaryzykowałam wszystko,
by porzucić islam
i pójść za Jezusem?

s. 368 · 140 × 205 · miękka

s. 344 · 140 × 200 · miękka

nowość

nowość

3690

3900

4699

4499

K04623

K04673

W 2009 r. historia 16-letniej Rifqi Bary trafiła do wszystkich mediów, kiedy uciekła z domu w Ohio, twierdząc, że jej ojciec, gorliwy muzułmanin, znęcał się nad nią i groził, że ją zabije z powodu
jej chrześcijańskiej wiary. Burza medialna postawiła naprzeciw
siebie krytyków islamu i jego obrońców. W tej książce Rifqa relacjonuje wydarzenia, które doprowadziły ją do podjęcia decyzji
o ucieczce z domu. Wychowywała się w rodzinie muzułmanów,
jednak Bóg wzywał ją do odkrycia prawdziwej wiary.

Michał Stonawski, badacz zjawisk paranormalnych, który całe
życie poświęcił tropieniu prawdy, tym razem zabierze cię do
świata opętań i egzorcyzmów. Razem z nim trafisz do nawiedzonych domów, gdzie autor rozmawiał z opętanymi, szeptunkami i satanistami. Ruszysz tropem demonologów, a egzorcyści
przybliżą ci tajniki swojej profesji. Gdzie i jak szkolą się egzorcyści? Jak wygląda mrożący krew w żyłach rytuał wypędzenia demona? Czy satanista może zostać opętany?

Sławomir Koper

Ulrich Nersinger

ALKOHOL
I MUZY

SZPIEDZY
WATYKANU

Polscy artyści
i ich ulubione
trunki

Tajne służby
w Kościele
s. 220 · 142 × 202 · miękka

s. 336 · 150 × 230 · miękka

Materiał na
ów
dziesiątki film
sensacyjnych.
Wszystko to
e
w jednej książc

Wódka
w życiu
polskich
artystów

nowość

4990

nowość

4690

4690

4390

K04672

K04680

W swojej długiej historii Stolica Apostolska była uwikłana
w znacznie więcej działań szpiegowskich niż wywiad brytyjO alkoholu w dziejach polskiej kultury można pisać bez końca. ski, a jej służby działały skuteczniej niż Agent 007. Vatileaks,
Wódka oraz inne trunki zawsze były obecne w życiu artystów. pluskwy w Kaplicy Sykstyńskiej, niewyjaśnione zaginięcia i poTo kwestia pewnej wrażliwości, sposobu życia. Zapewne nie bez rwania… Watykan skrywa wiele mrocznych sekretów. Między
powodu związki rodzinne artystów z reguły należały do wyjąt- służbami Kościoła i agentami światowych mocarstw trwa prawkowo skomplikowanych, a życie pod jednym dachem z geniu- dziwa wojna cieni. W jej tle pojawiają się postacie takie jak: król
szem nigdy nie było łatwe.
Henryk VIII, kardynał Richelieu, Pius XII, a także Jan Paweł II.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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ZIEMIA
ŚWIĘTA

Bartłomiej
Kaczorowski

DWORY,
ZAMKI
I PAŁACE
POLSKI

U źródeł
chrześcijaństwa
s. 60 · 205 × 295 · twarda

s. 448 · 250 × 336 · twarda

Ziemia Święta
Izrael
Palestyna

Połączenie
przewodnika
i albumu

nowość
19995

189

nowość

90

2499

K04700

2290

K04622
W książce znajduje się 100 opisów dawnych siedzib pańskich,
rezydencji ziemiańskich i szlacheckich, które dawniej świadczyły o prestiżu, ale przede wszystkim w mniejszym lub większym
stopniu na stałe wpisały się w historię Polski. Znajdują się tutaj Podróż do źródeł chrześcijaństwa, najważniejsze postacie biblijszczegółowe opisy zarówno najstarszych budowli z okresu śre- ne najważniejsze miejsca opisane w Starym i Nowym Testamendniowiecza, takich jak zamki królewskie na Wawelu czy w War- cie. Piękne zabytki architektury sakralnej, zachwycające krajoszawie, jak i pałace z późniejszych epok.
brazy, niebywałe przeżycia religijne i duchowe.

7900

7490

K04380

4990

3490

M1754

17990

5990

M1523

14700

13900

K04595

s. 256 · 185 × 245 · twarda

s. 128 · 240 × 330 · twarda

s. 320 · 240 × 325 · twarda z obw.

s. 424 · 228 × 280 · twarda

Edward Brooke-Hitching

Elżbieta Zenkteler

Dariusz Nawrot

Ryszard Jeremi Kluszczyński

ATLAS TAMTYCH
ŚWIATÓW

W OGRODZIE
BIBLIJNYM

TADEUSZ KOŚCIUSZKO

HISTORIA MALARSTWA
POLSKIEGO

Nieba, piekła i zaświaty –
przewodnik odkrywcy
Atlas tamtych światów to skarbnica zaskakujących faktów i legend na temat rajskich rozkoszy
i piekielnych mąk, wzbogacona
o wspaniały zbiór ilustracji – od
przykładów renesansowej piekielnej kartografii i niezwykle ozdobnych islamskich wyobrażeń raju
po spirytystyczne wizje XIX-wiecznych mediów.

Atlas roślin
Bogato ilustrowany atlas ponad
stu roślin z Bliskiego Wschodu
ukazanych w szerokim kontekście
biblijno-kulturowym. Znajdziemy
w nim botaniczny opis gatunków
i ich pochodzenie i poznamy ich
zastosowanie. Autorka ukazuje
rośliny jako dary Stwórcy dla człowieka: drzewa dające cień i cenny
budulec, kwiaty oszałamiające
zapachem, rośliny i zioła będące
składnikiem wonnych olejków.

zamów teraZ:

Polski i amerykański bohater
Książka ukazuje Kościuszkę nie
tylko jako wodza, polityka, ale też
jako zwykłego człowieka. Teksty
książki sięgają do najnowszych
opracowań, pozwalających o wiele
wnikliwiej naświetlić poszczególne wydarzenia z bogatego życia
Kościuszki. Album łączy w sobie
atrakcyjną stronę graficzną z przystępnym tekstem, wzbogaconym
źródłami historycznymi, zawiera
także część angielskojęzyczną.

Historia malarstwa polskiego jest
zwięzłym kompendium wiedzy
przeznaczonym dla wszystkich
miłośników polskiej sztuki. Przybliża najpiękniejsze i najbardziej
wartościowe obrazy w historii naszego malarstwa pochodzące ze
zbiorów prywatnych, muzeów, jak
też kościołów i klasztorów. Ponad
700 wysokiej jakości reprodukcji pozwoli Czytelnikowi docenić
urodę i kunszt dzieł pochodzących
z różnych epok.
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Maciej Węgrzyn

ZAMKI
W POLSCE

POLSKA
70 POMYSŁÓW
NA NIEZAPOMNIANY
WEEKEND

Przewodnik
turystyczny
s. 224 · 143 × 205 · miękka

s. 344 · 145 × 200 · miękka

szaj
Nie czekaj i ru
ew Polskę na w
na
ekend! A nawet
!
70 weekendów

nowość

5490

4990

nowość
4999

K04659

K04656

Autorzy bloga GdzieWyjechać.pl, a także kanału na YouTube
Wędrowne Motyle zabierają nas w krótkie podróże do 70 ciekawych zakątków Polski – zarówno tych znanych, jak i tych mniej
oczywistych. Każdy z nich mógłby być tematem osobnej opowieści, jednak autorzy skondensowali wiedzę o tych miejscach
w kilku rozdziałach. Zamki, chaty kryte strzechą, postindustrialne przestrzenie i modernistyczne perełki. Od źródeł Wisły, przez
niezwykłe stepy Ponidzia i baśniową Suwalszczyznę, po wolińskie klify.

4699

Zamki, warownie, twierdze – niemi świadkowie historii państwa polskiego. Siedziby królewskie, książęce, biskupie to perły architektury. Często leżą na niedostępnych wzgórzach lub na
nizinnych równinach, wśród bagien i w zakolach rzek. Niejednokrotnie zrujnowane, a mimo to nadal zachwycają swoją dostojnością i intrygują legendami... Przewodnik prezentuje nie tylko powszechnie znane budowle, jak Wawel czy Malbork, ale
także te leżące z dala od tras turystycznych i czekające na to, by
odkryć ich urok.

kulinaRia

Monika
Gajewska-Okonek

DZIKA
KUCHNIA
Z ŁĄK
I LASÓW

Klaudia Puchałka

ZDOBIENIE
KULINARNE
Ciasta, torty, tarty
s. 192 · 165 × 240 · twarda

s. 192 · 165 × 240 · twarda

nowość

nowość

3695

3995

3995

K04657

W naszym otoczeniu napotykamy na niezliczoną ilość roślin,
które często mijamy, nie zdając sobie sprawy, jak wiele wartości
odżywczych w sobie kryją. Z pierwszych młodych ziół i chwastów, takich jak: pokrzywa, podagrycznik, lebioda czy mniszek
lekarski, niegdyś przyrządzano zupy. Do pieczenia chleba i placków wykorzystywano mąkę z żołędzi, orzeszków bukowych
a nawet pałki wodnej. Z mniszka lekarskiego, żołędzi i bukwi parzono kawę. Dziś wiele tych przepisów odeszło w zapomnienie.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

3695
K04658

Co zrobić by ze zwykłego ciasta wyczarować prawdziwe dzieło sztuki? Autorka krok po kroku pokazuje jak dekorować torty,
ciasta, tarty i inne wypieki na różne okazje. Daje szczegółowe
wskazówki, jak przygotować ozdoby z masy cukrowej, izomlatu,
marcepanu, żelatyny czy czekolady oraz jak złożyć tort, wytynkować jego poszczególne warstwy, a następnie misternie ozdobić. Całość jest ilustrowana zdjęciami, na których pokazane są
etapy dekorowania oraz gotowe realizacje.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Justyna Pardyka

Katarzyna Olejniczak, Anna Piekarczyk

Ewa Trusewicz

BÓL TRAWIENIA

S.O.S. DLA STAWÓW

CO CI LEŻY NA SERCU

Diety w chorobach
przewodu pokarmowego

Wsparcie żywieniowe
w chorobach reumatycznych

s. 256 · 165 × 220 · miękka

s. 304 · 165 × 220 · miękka

s. 256 · 165 × 220 · miękka

Dieta w chorobach układu krążenia

M1884

54

90

39

M1781

90

39

90

24

M1786

90

49

90

2990

Jedzenie nie kojarzy Ci się z przyjemnością,
ale z bólem? Zanim cokolwiek zjesz, zastanawiasz się, czy nie opłacisz tego zgagą, nudnościami albo biegunką? Cierpisz na wrzody, refluks, przerost flory bakteryjnej jelita (SIBO)
lub zespół jelita drażliwego? Dietetyk, Justyna
Pardyka, omawia popularne diety pod kątem
zastosowania w schorzeniach przewodu pokarmowego. Nieocenioną pomocą są zaproponowane przez nią przepisy i listy produktów,
które warto włączyć do menu lub – przeciwnie – lepiej je wykluczyć.

Choroby stawów należą do tych schorzeń,
których rozwój mocno zależy od stylu życia. Zdrowa, zbilansowana dieta jest w stanie
zmniejszyć stan zapalny w Twoim organizmie,
co może przełożyć się nie tylko na dłużej występujące okresy remisji choroby, ale także
wzmocnienie odporności. Autorki podpowiadają, o jakie składniki należy wzbogacić swoją
dietę w poszczególnych schorzeniach m.in.
RZS, fibromialgii, łuszczycy stawowej. Rozprawiają się z mitami, podają gotowe jadłospisy
oraz liczne przepisy.

Na czym polega mit „złego” i „dobrego” cholesterolu? Czy smażenie mięsa jest rzeczywiście gorsze od pieczenia? Czy słusznie unikasz
w diecie jajek i masła? Która dieta jest najlepsza dla „sercowców”? Czy można wyregulować
ciśnienie wyłącznie dietą? Dietetyk, Ewa Trusewicz, analizuje najnowsze badania na temat
miażdżycy i chorób serca, aby wydobyć z nich
najbardziej pomocne wskazówki dla wszystkich narażonych i cierpiących na schorzenia
układu krążenia.

Łukasz Chajec, Anna Piekarczyk,
Katarzyna Olejniczak

Anna Reguła

Milena Nosek

S.O.S. DLA ODPORNOŚCI

Odżywianie w cukrzycy,
insulinooporności i otyłości

ACH, TEN CUKIER

s. 352 · 165 × 220 · miękka

OTYŁOŚĆ BRZUSZNA
s. 256 · 165 × 220 · miękka

s. 280 · 165 × 220 · miękka

M1877

4990

2990

Wstajesz rano i nie czujesz się najlepiej. Zastanawiasz się, czy to jakaś infekcja, ale za bardzo
się spieszysz, by dłużej o tym myśleć. Tymczasem pod Twoją skórą toczy się wojna. Miliony
walczą i umierają, abyś mógł wyjść do pracy. Jeśli chcesz zrozumieć, jak to się dzieje, to sięgnij
po książkę S.O.S. dla odporności. Autorzy proponują również ponad 100 przepisów na rozmaite dania, dzięki którym wyposażysz swój
układ odpornościowy w składniki niezbędne
dla jego funkcjonowania.

zamów teraZ:

M1768

4990

2990

Jadłospis przeciętnego Polaka obfituje w słodkie pokarmy oraz produkty wysokoprzetworzone. Liczba osób dotkniętych otyłością, cukrzycą lub insulinoopornością rośnie lawinowo.
W książce Czytelnik znajdzie praktyczne wskazówki, szczegółowo rozpisane plany działania,
sugestie motywacyjne i kilkadziesiąt przepisów
na proste potrawy. Dietetyczka, Anna Reguła,
wskazuje, gdzie kryje się cukier, jak go unikać
i czym zastąpić. Wyjaśnia, jak sobie poradzić,
gdy odczuwamy już skutki niewłaściwej diety.

M1802

4990

2990

Osoby otyłe często czują się osamotnione
i niezrozumiane. Dla otoczenia są po prostu
żarłokami. A medyczne podejście do walki
z otyłością przypomina czasami stosunek rodzica do dziecka: Słuchaj, co mówię i rób, co każę.
Niewielu specjalistów interesuje się motywacją, stanem zdrowia psychicznego, poziomem
wiedzy i argumentami danego pacjenta. Dietetyczka, Milena Nosek, stwarza bezpieczną
przestrzeń, w której osoby otyłe mogą poczuć
się rozumiane. Pomaga im poznać mechanizmy choroby – wyjaśnia, doradza, obala mity.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl
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Kimberly A. Tessmer

Anna Rumocka-Woźniakowska

ZDROWE
JELITA

WALKA
KILOGRAMÓW

s. 208 · 145 × 205 · miękka

czyli męska otyłość
s. 186 · 150 × 210 · miękka

Pozbądź się
adolegliwości tr
czuj
wiennych i po
u
ulgę w żołądk

nowość

3990

3690

K04692

Poradnik zawiera wachlarz bezcennych informacji niezbędnych,
by zachować równowagę mikrobiologiczną w jelitach i ustrzec
się przed niebezpiecznymi chorobami, między innymi: otyłością,
alergią, astmą, zapaleniem stawów, chorobami autoimmunologicznymi, nowotworem jelita grubego czy cukrzycą. Wskazówki
żywieniowe pomogą ci się uporać ze wzdęciami, z gazami, biegunką, nudnościami, zatwardzeniem, bólem brzucha i skurczami żołądka. Ułatwią planowanie posiłków, dzięki którym poczujesz się lepiej.

ie
Walcz o zdrow

nowość

3800

3690

K04693

Książka napisana z perspektywy córki, która opisuje walkę z otyłością swojego ukochanego, ważącego 180 kilogramów taty.
Czytelnik śledzi cały proces walki z otyłością – od podjęcia decyzji o operacji, po leczenie już po wykonaniu zabiegu. Autorka
pokazuje, że nadprogramowe kilogramy nie stanowią jedynie
problemu natury estetycznej. Wiążą się one przede wszystkim
z pogarszającym się stanem zdrowia i niezrozumieniem ze strony otoczenia. „Ktoś, kto myśli, iż to tylko lenistwo, nie rozumie,
z czym boryka się człowiek chorujący na otyłość”.

Alice Figueroa

Charlotte Gerson

STAN PRZEDCUKRZYCOWY
DIETA I PLAN
DZIAŁANIA

TERAPIA
GERSONA
W CUKRZYCY
Naturalny program
żywieniowy

Jak ustrzec się przed
cukrzycą i żyć zdrowiej

s. 328 · 165 × 240 · miękka

s. 192 · 145 × 210 · miękka

wie
Odzyskaj zdro
nym
dzięki praktycz
wskazówkom
opracowanym
ie
z myślą o stan
wym!
co
y
przedcukrz

nowość

44

90

41

4990

·

4690
K04695

90

K04694
Diagnoza stanu przedcukrzycowego, która pociąga za sobą konieczność zmiany stylu życia oraz odżywiania, każdemu może
wydać się przytłaczająca. Ta książka ułatwi ci poradzenie sobie
ze wszystkim przy zachowaniu pozytywnego podejścia do własnego zdrowia. Dowiesz się, jak zmodyfikować sposób żywienia,
wyrobić zdrowe nawyki, znaleźć motywację do ruchu i wyciszyć
umysł. Świadome i uważne jedzenie oraz dieta bogata w produkty roślinne pomogą ci uchronić się przed cukrzycą.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

nowość

Leczenie cukrzycy metodą Gersona to skuteczny program stworzony, aby odwrócić cukrzycę typu 2 i pomóc pacjentom borykającym się z cukrzycą typu 1. Książka zawiera proste instrukcje,
które krok po kroku wyjaśniają wszystko, co musisz wiedzieć,
i pozwalają przejść przez każdy etap terapii. To wyjątkowy poradnik, którego autorką jest córka doktora Maxa Gersona. Napisany
przystępnym językiem, pełen prostych wskazówek i ciekawych
przepisów pozwoli ci pokonać cukrzycę bez stosowania leków.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Władysław
Batkiewicz

dr Ricky Fishman

PROSTE
I SKUTECZNE
ĆWICZENIA
NA BÓL
PLECÓW

STAROSŁOWIAŃSKI
MASAŻ
BRZUCHA
Terapia wisceralna

s. 208 · 145 × 205 · miękka

s. 296 · 145 · 205 · miękka

Jak złagodzić
ból pleców
ość
i poprawić jak
swojego życia

nowość
6400

5990
K04739

Starosłowiański masaż brzucha, jest wielowiekowym dziedzictwem ludów słowiańskich. Obecnie posługują się nim lekarze
wielu specjalności oraz fizjoterapeuci, masażyści, a także zwykli ludzie. Istotą SMB jest rozluźnianie narządów wewnętrznych
pod wpływem ucisków, co przynosi następujące korzyści: aktywuje naturalny proces samoleczenia, oczyszcza układ trawienny,
usprawnia pracę narządów wewnętrznych, niweluje napięcia,
przykurcze i zastoje, usuwa niestrawności oraz zatwardzenia.

nowość

4940

4690

K04759

Niestety, nasz tryb życia i niektóre choroby mogą wpłynąć negatywnie funkcjonowanie pleców. Sygnałem ostrzegawczym jest
ból. Na szczęście możesz się go pozbyć dzięki prostej aktywności fizycznej. Od czego zacząć? Najlepiej od ćwiczeń na stawy
i ból pleców, które zostały zaprezentowane w tej książce. Dzięki nim polepszysz stan zdrowia i zapewnisz sobie relaks na co
dzień. Odkryjesz skuteczną receptę na zdrowe kości i mięśnie,
a także wzmocnienie kręgosłupa.

Andres Hansen

USPOKÓJ
SWÓJ MÓZG
s. 280 · 145 × 205 · miękka

2200

K02111

s. 352 · 165 × 240 · miękka

3630

3390

Jak poczuć się
lepiej i zadbać o siebie
ch
w niespokojny
czasach?

K04521

s. 152 · 145 × 205 · miękka

Iwan Nieumywakin

Jacek Skarbek

SODA OCZYSZCZONA
NA STRAŻY ZDROWIA

SAMODZIELNE
USUWANIE BÓLU

Powołując się na doświadczenia
naukowców i badaczy, którzy powszechnie stosują sodę w swojej
praktyce, a także konfrontując je
ze swoją metodą uzdrawiania organizmu, autor wykazuje, że do
utrzymania zdrowia i do walki
z chorobami często nie są potrzebne drogie lekarstwa, lecz
stare sprawdzone środki i dążenie do życia w zgodzie z prawami
przyrody.

Terapia powięzi
Autor od wielu lat zajmuje się terapią dolegliwości bólowych stosując manualne metody. Wyjaśnia
czym jest ból i podaje przyczyny
jego powstawania oraz opisuje
proste ćwiczenia, które są pomocne w odzyskaniu pełni zdrowia. Dzięki tej książce poznasz
technikę łagodzenia bólu głowy,
a dzięki ćwiczeniom przejmiesz
kontrolę nad własnym zdrowiem.

zamów teraZ:

nowość

4499

4199

K04698

Chociaż ludzkości nigdy nie żyło się lepiej, wielu z nas czuje się
źle. Żyjemy w epoce ciągłego stresu i natłoku informacji. Książka szwedzkiego psychiatry i autora wieloletnich badań nad mózgiem, pozwala zrozumieć jakie mechanizmy kierują naszymi
emocjami i samopoczuciem oraz daje konkretne wskazówki jak
możemy poprawić nasz dobrostan i czuć się lepiej. Po co nam
emocje? Ile kontaktów społecznych powinniśmy utrzymywać
by czuć się lepiej? Jak nie pozwolić by stres nas kontrolował?

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl
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Johannes
Lindenmeyer

Emeran Mayer

MÓZG
JELITA
UKŁAD
ODPORNOŚCIOWY

ILE MOŻESZ
WYPIĆ?
O nałogach
i ich leczeniu
s. 336 · 145 × 205 · miękka

Wpływ codziennych
nawyków na zdrowie,
nastrój i planetę

iązPozycja obow
ego,
żd
kowa dla ka
c
kto chce pomó
lub
u
sobie samem
bliskiej osobie
uzależnionej

nowość

54

99

51

s. 376 · 143 × 204 · miękka

nowość
4990

99

K04706

K04699

Choroba alkoholowa to jeden z największych problemów współczesnej cywilizacji, przypadłość unieszczęśliwiająca miliony,
trudna w leczeniu i podstępna. Książka nie jest poradnikiem, jak
wyjść z alkoholizmu, żadna lektura nie ma bowiem uzdrawiającej mocy, jeśli za słowem nie pójdzie czyn. Lindenmeyer wskazuje, w którym miejscu może się rozpocząć droga ku wolności
od nałogu: u terapeuty, u lekarza, na spotkaniu Anonimowych
Alkoholików – ludzi borykających się z tym samym problemem.

4690

Autor pokazuje, że mózg i przewód pokarmowy są ściśle powiązane z układem odpornościowym i że procesy zachodzące
we wszystkich elementach tej triady nieuchronnie wpływają na
siebie nawzajem. Oprócz przystępnie przedstawionej wiedzy na
temat funkcjonowania trzech najważniejszych układów organizmu znajdziesz w tej książce także całą masę praktycznych
wskazówek, jak poprawić stan swojego zdrowia poprzez dbanie o mikrobiotę .

Jill Bolte Taylor

Ludmila Rudnickaja

dr Alan Christianson

TAJEMNICA ZDROWEGO
MÓZGU

DETOKS STAWÓW

KOMPLETNA DIETA
NA UZDROWIENIE TARCZYCY
I HASHIMOTO

Najskuteczniejsze techniki uzdrowienia
stawów – ćwiczenia, masaż, dieta

s. 368 · 145 × 205 · miękka

s. 184 · 145 × 205 · miękka

28-dniowy skuteczny plan żywienia
przywracający równowagę poziomu jodu
s. 368 · 145 × 205 · miękka

K04524

7990

K04437

7690

Dzięki tej książce, napisanej przez specjalistkę
z zakresu neuronauki, która przeszła poważny
udar, dowiesz się, jak ćwiczyć mózg, pracować
nad poprawą pamięci, zniwelować stres i zrozumieć swoje emocje. W poradniku tym znajdziesz również motywację, aby stale ćwiczyć
i rozwijać możliwości swojego umysłu. Poznasz
mechanizmy kształtowania się osobowości
i cztery jej typy mieszczące się w twoim mózgu.

4490

4190

Bolą cię stawy? Męczy cię rwa kulszowa? Masz
ograniczony zakres ruchów? Teraz to nie problem! Gdy poczujesz ból stawów i ból mięśni,
sięgnij do tej książki. Znajdziesz w niej terapie
naturalne, masaże, ćwiczenia, które wesprą
proces oczyszczania i detoksu stawów. Ponadto dieta na stawy ułatwi ci powrót do zdrowia. Przeprowadzenie oczyszczania i detoksu
stawów jest proste.
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K04525

7470

7190

Dieta na uzdrowienie tarczycy to kompletny
plan żywieniowy na 28 dni. Zawiera on proste przepisy na pyszne dania, skomponowane
przez lekarza, który specjalizuje się w medycynie naturalnej i endokrynologii, zwłaszcza
w zaburzeniach tarczycy, nadnerczy i wątroby.
Dzięki terapii, opartej na zdrowym odżywianiu, pomógł odzyskać zdrowie ludziom z chorobami tarczycy czy opornością na utratę wagi.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

olejki

52

Szałwia lekarska 100 %

Mięta Pieprzowa 100 %

Tymianek 100 %

10 ml

10 ml

10 ml

D01190

9990
7990

9690

7690

D01189

8990

8690

D01188

Działanie

✔ działa antybakteryjnie

Działanie

Działanie

✔ pielęgnuje skórę
✔ wzmacnia odporność
✔ wycisza i dezynfekuje

Szałwia lekarska znana jest z właściwości antyseptycznych. Olejek eteryczny z szałwii ma
wiele zastosowań, jest jednak przeznaczony
do użytku zewnętrznego. Inhalacje, kąpiele
i masaże z użyciem naturalnego olejku działają przeciwgrzybicznie, antybakteryjnie i dezynfekująco. Olejek ma potwierdzony wpływ
na poprawę pamięci i sprawności poznawczej.

✔ działa antywirusowo i antybakteryjne
✔ znajduje szerokie zastosowanie
w kosmetyce i leczeniu
problemów dermatologicznych

Mięta to roślina powszechnie stosowana zarówno w kosmetyce, jak i mająca właściwości
regeneracyjne organizmu. Wykazano, że olejek
eteryczny z mięty ma silne działanie antybakteryjne, antywirusowe, a także przeciwgrzybicze. Wspomaga również leczenie niestrawności, reumatyzmu, schorzeń układu krążenia,
bólu głowy, w tym migreny, a nawet kataru.

i przeciwgrzybicznie
✔ łagodzi dolegliwości skórne
✔ działa uspokajająco, rozkurczowo
✔ pobudza czynność serca

Olejek tymiankowy był powszechnie stosowanym lekarstwem w medycynie ludowej. Dziś
nadal cieszy się popularnością i jest często
wykorzystywany wspomagająco w leczeniu
infekcji bakteryjnych i wirusowych, ale nawet zamiast środków farmakologicznych. Jest
również pomocny w leczeniu infekcji górnych
dróg oddechowych. Dodatkowo wykazuje skuteczne działanie przeciwbólowe.

ukŁaD kRążenia

Formuła dla serca
50 kapsułek

Astaksantyna Plus
witamina E

Ruszczyk kolczasty
90 kapsułek

30 kapsułek

5290

4890

D01222

4990

4690

D01100

3990

3790

D01317
Działanie

Działanie

✔ wspiera prawidłowe

✔ neutralizuje toksyny

i wiąże wolne rodniki

funkcjonowanie serca
✔ pozytywnie wpływa na układ krążenia
✔ zwiększa wytrzymałość
i elastyczność naczyń krwionośnych

✔ zwiększa aktywność

Naturalne wyciągi z roślin są doskonałym
uzupełnieniem tradycyjnych metod leczenia.
W tym celu połączono 10 roślin o korzystnym
wpływie na serce i układ krążenia, które sprawią, że poczujesz się lepiej.

✔ reguluje ciśnienie krwi

zamów teraZ:

układu immunologicznego

✔ ma właściwości przeciwzapalne
i przeciwmiażdżycowe

Astaksantyna zwiększa aktywność układu
immunologicznego. Ma także zastosowanie
w zwalczaniu chorób krążenia.

Działanie

✔ wspiera krążenie żylne
✔ zapobiega uczuciu ociężałych nóg

Kłącze ruszczyka znajduje zastosowanie w leczeniu chorób układu krążenia. Zawarte w nim
saponiny zwiększają napięcie ścian naczyń żylnych, poprawiają krążenie krwi, chronią strukturę naczyń krwionośnych i limfatycznych,
ograniczają obrzęki. Ruszczyk wspomaga
także krążenie żylne i przyczynia się do ulgi
w przypadku zmęczonych i ciężkich nóg.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl

spokój Ducha
Magnez z ashwagandhą
z dodatkiem szafranu
i witaminy B6

53

Szafran z melatoniną

Sennio forte z melatoniną

60 kapsułek

30 kapsułek

90 kapsułek

1390
D01357

3990

D01145

D01358

3290

5990

nowość

5790

nowość

Działanie

✔ naturalnie

wspiera
organizm
w okresach stresu
✔ przyczynia się do dobrego
samopoczucia

Działanie

✔ pomaga zasnąć
✔ wpływa na jakość i czas snu
Magnez i witamina B6 wspierają prawidłowe
✔ poprawia równowagę
funkcjonowanie układu nerwowego, przyemocjonalną i nastrój

Działanie

✔ ułatwia zasypianie i wycisza
✔ działa odprężająco i relaksująco

czyniają się do zmniejszenia uczucia znużenia
i zmęczenia, a także pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.
Ashwagandha jest naturalnym adaptogenem,
który pomaga osiągnąć stan relaksu, przyczyniając się do lepszego samopoczucia psychicznego i fizycznego. Z kolei szafran pomaga utrzymać dobry nastrój i wspomaga odprężenie.

Preparat łączy w sobie relaksujące właściwości
rozdrażnienia i napięcia emocjonalnego
szafranu z melatoniną, znaną także jako „hormon snu”. Szafran wspiera odprężenie, a także ✔ pomaga utrzymać pozytywny nastrój
i funkcje poznawcze, a także wspiera
równowagę emocjonalną i nastrój. Melatoodpowiednią kondycję fizyczną
nina reguluje rytm dobowy snu i czuwania,
a jej większa ilość w organizmie przynosi efekt ✔ przyczynia się do zmniejszenia uczucia
nasenny.
zmęczenia i znużenia

Kozłek lekarski –
Waleriana

Wąkrotka azjatycka
(Gotu Kola)

90 kapsułek

46

D01219
90

43

90

w stanach zniecierpliwienia,

Pamięć bez granic
50 kapsułek

60 kapsułek

3090

2990

D00408

4190

3790

D01286

Działanie

✔ ułatwia zasypianie
✔ wzmacnia pracę serca
✔ normalizuje ciśnienie krwi
✔ wspomaga zdrowie psychiczne

✔ przyspiesza procesy myślenia
✔ poprawia pamięć i koncentrację
✔ wspomaga funkcje umysłowe

rożytnej Grecji i Rzymu roślina była szeroko
stosowana, a sam Hipokrates zalecał ją m.in.
na ukojenie nerwów, pracę układu pokarmowego i zdrowie serca. Pomaga regulować impulsy nerwowe w mózgu i układzie nerwowym,
prowadząc do uczucia spokoju i wyciszenia.

i regeneruje komórki mózgowe. Gotu Kola
stymuluje centralny układ nerwowy – zwiększa koncentrację, poprawia pamięć i umożliwia lepsze przyswajanie wiedzy. Dlatego jest
polecana przede wszystkim osobom, które
chcą być bardziej efektywne.

Działanie

Działanie

✔ łagodzi objawy demencji
Korzeń kozłka lekarskiego od dawna stoso- Ratunek dla mózgu i funkcji umysłowych. ✔ wzmacnia funkcje poznawcze
wany jest w zielarstwie tradycyjnym jako śro- Usprawnia współpracę lewej i prawej półkuli
✔ wspomaga pracę układu nerwowego
dek ułatwiający zasypianie. Już w czasach sta- i stanowi pożywkę dla mózgu – wzmacnia

Darmowa Dostawa oD 129 zł
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Suplement wspomagający pamięć i koncentrację. Wzmacnia funkcje poznawcze oraz przyczynia się do prawidłowego krążenia krwi, co
wpływa na wydajność mózgu. Ponadto wspomaga zdrowie psychiczne – wspiera utrzymanie dobrego samopoczucia.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

stawy i kości

54

Formuła na stawy

Kolagen na stawy

50 kapsułek

500 ml

9590

9990
D01218

Działanie

✔ 7 składników aktywnych
✔ synergiczne połączenie ekstraktów
roślinnych i siarki organicznej

✔ najlepsze wsparcie dla Twoich stawów
Odżywia stawy i wspiera prawidłową syntezę kolagenu w chrząstce stawowej, ma
pozytywny wpływ również na zęby i kości.
Wspomaga utrzymanie elastyczności i mobilności stawów. Imbir działa rozgrzewająco
na cały organizm, w tym również na stawy,
zmniejszając ryzyko ich sztywnienia o poranku lub przy długotrwałym siedzeniu w jednej pozycji.

nowość
Chrząstka rekina
90 kapsułek

74

K01356

Omułek zielonowargowy
60 kapsułek

3390
7990

3790

3990

Działanie

✔ wzmocnia

chrząstkę stawową

✔ wzmacnia kości i stawy
✔ wspomaga lepsze uwapnienie kości

Kolagen to podstawowy budulec wielu narządów, takich jak skóra, chrząstki, ścięgna, kości
i zęby. Bez niego poprawne funkcjonowanie
organizmu byłoby niemożliwe. Niestety z wiekiem dochodzi do osłabienia już istniejących
włókien. Około 60. roku życia produkcja kolagenu całkowicie ustaje. Kolagen na stawy zawiera wysoką dawkę kolagenu typu II.

ArthroMedicus Complex
90 kapsułek

3190

D01098

D00410

90

9990

9690

D01217

Działanie

✔ działa przeciw‑
Działanie

✔ wspomaga lepsze uwapnienie kości
✔ wzmacnia kości i stawy
✔ wzmocnia chrząstkę stawową

Chrząstka rekina jest uzyskiwana ze sproszkowanego, wysuszonego szkieletu rekina szarego.
Siarczan chondroityny wspiera proteoglikany,
które produkują maź stawową. Wapń wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni oraz
przyczynia się do utrzymania zdrowych kości.

zamów teraZ:

zapalnie i leczni‑
czo na stawy
✔ reguluje tkankę kostną i stawową
✔ poprawia ruchomość stawów

Działanie

✔ poprawia funkcjonowanie

stawów i hamuje ich uszkodzenia

✔ działa przeciwzapalnie
Od wieków wiadomo, że prawidłowe funk- ✔ poprawia ruchomość stawów
cjonowanie organizmu zależy od sposobu odżywiania. Stawy, które poddawane są silnym
obciążeniom podczas codziennej aktywności,
pracy fizycznej, uprawiania sportu, wymagają
odpowiedniego wzmocnienia. Wyciąg z zielonych małż nowozelandzkich to wyjątkowa odżywka dla stawów i kości. Naturalny surowiec
posiadający właściwości przeciwzapalne.

Preparat zawiera glukozaminę i chondroitynę
w połączeniu z 11 ziołami. Oryginalna, tradycyjna, szwajcarska receptura została sprawdzona przez pokolenia. Poprawia funkcjonowanie stawów i hamuje ich uszkodzenia
wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania chrząstki stawowej.
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tRawienie
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Babka Płesznik

Korzeń łopianu

Podagrycznik pospolity

60 kapsułek

90 kapsułek

90 kapsułek

D00598

2490

D01365

D01364

3790

3990

4590

nowość

4490

nowość

Działanie

✔ wspomaga wydzielanie
Działanie

✔ zawiera naturalny błonnik
✔ oczyszcza organizm z toksyn

Sproszkowane nasiona babki płesznik zawierają naturalny błonnik i śluzy roślinne. Wspomagają one działanie układu pokarmowego,
a w szczególności perystaltykę jelit. W naturalny sposób wspierają oczyszczanie organizmu z toksyn i szkodliwych produktów przemiany materii. Stanowią dobre uzupełnienie
kuracji odchudzających.

Chrom z zieloną herbatą
30 kapsułek

D00680

22

90

enzymów trawiennych
i detoksykację organizmu
✔ wspomaga leczenie chorób stawów

Pomaga zwalczyć dolegliwości przewodu pokarmowego i poprawić kondycję skóry oraz
włosów. Pobudza wytwarzanie soku żołądkowego i żółci oraz zwiększa aktywność enzymów trzustkowych, dzięki czemu poprawia
trawienie. Ułatwia oczyszczanie organizmu
z toksyn. Przyspiesza metabolizm i działa immunostymulująco. Ma też właściwości grzybobójcze, bakteriobójcze, przeciwzapalne.

Czarnuszka egipska –
olej z nasion
60 kapsułek

Działanie

✔ pomaga w leczeniu schorzeń

układu moczowego
✔ wykorzystywany do leczenia
dny moczanowej
Potocznie zwany kurzą stopką. Podagrycznik
pospolity zasłynął jako lek wspomagający
leczenie podagry, czyli inaczej mówiąc artretyzmu bądź d ny moczanowej. Ekstrakt
z podagrycznika pospolitego łagodzi problemy
układu pokarmowego. Wspiera też funkcjonowanie wątroby dzięki właściwościom oczyszczającym i odtruwającym.

Zioła ojca KlimusZKi

Pij i chudnij

butelka szklana · 15 × 100 ml

D01349

4290

D00107

3990

14990

14490

Działanie

✔ obniża ciśnieni krwi
Działanie

✔ pomaga w odchudzaniu
✔ konieczny dla diabetyków

Chrom – niezbędny pierwiastek w procesie metabolizmu glukozy. Bierze udział w procesach
regulacji stężenia cukru we krwi oraz wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu
odpornościowego. Jego niedostatek w organizmie jest równoznaczny z niedostatkiem insuliny. Preparat uzupełnia dzienne zapotrzebowanie na witaminę B6, cynk i chrom.

i poziom cholesterolu
✔ działa przeciwzapalnie
✔ działa przeciwnowotworowo
✔ posiada właściwości przeciwalergiczne

Czarnuszka, znana i ceniona już w starożytności, stosowana była głównie przy problemach
przewodu pokarmowego. Badania wykazują,
że regularne spożywanie oleju z jej nasion
wspomaga leczenie cukrzycy poprzez zmniejszenie stresu oksydacyjnego, wspieranie regeneracji komórek beta trzustki, ograniczenie
wchłaniania glukozy w jelitach, zwiększanie
produkcji insuliny.
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Działanie

✔ ułatwia utrzymanie

prawidłowej masy ciała

✔ wspomaga odchudzanie
✔ reguluje czynności

przewodu pokarmowego

Skondensowana mieszanina naturalnych owoców i ziół suszonych, rozdrobnionych i przygotowanych jako gotowy do wypicia napój, dosłodzony fruktozą (przyjazny dla cukrzyków),
w dyskretnych małych buteleczkach, które
możesz zabrać ze sobą wszędzie! Bardzo proste
w użyciu – wystarczy wypić jeden łyk napoju
przed posiłkiem.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

witaminy i mineRaŁy
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Spirulina 500 mg

Chlorella 500 mg

100 tabletek

200 tabletek

D01362

2990

27

90

nowość

D01363

2890

2690

nowość

Działanie

✔ przyspiesza metabolizm
✔ usuwa metale ciężkie z organizmu
✔ obniża poziom glukozy we krwi
✔ obniża ciśnienie tętnicze krwi
✔ zmniejsza stężenie „złego” cholesterolu LDL
✔ podwyższa „dobry” cholesterol HDL

Działanie

✔ działa antybakteryjnie
✔ przyspiesza gojenie ran
✔ oczyszcza wątrobę
✔ obniża poziom złego cukru i cholesterolu we krwi
Spirulina utrzymuje prawidłowy poziom cukru w organizmie, ✔ korzystnie wpływa na układ immunologiczny

jest bogatym źródłem przeciwutleniaczy. Badania wykazały, że regularna suplementacja spiruliną wpływa na kontrolę
wagi, głównie dzięki jej właściwościom ograniczającym rozkład
skrobi. Nierozkładana skrobia przechodzi przez jelita, pobudzając ich aktywność, jednocześnie nie dostarczając organizmowi
dodatkowych kalorii.

Chlorella to zielona alga słodkowodna. Zawiera cenne dla
zachowania zdrowia i dobrej kondycji substancje odżywcze,
minerały i witaminy. Ogranicza wchłanianie szkodliwych dla
organizmu toksyn oraz wspomaga ich usuwanie. Ze względu
na swoje wyjątkowe właściwości zdrowotne chlorella stanowi
doskonały składnik uzupełniający codzienną dietę.

Krzem proszek

Mumio – 40% kwasów
fulwowych „Eliksir życia”

100 g

90 kapsułek

2190
6590

D01143
Działanie

✔ wzmacnia

Działanie

✔ korzystnie wpływa

na układ naczyniowy

✔ chroni organizm przed miażdżycą
✔ usuwa złogi, czyli przyczynia się

do oczyszczania organizmu z toksyn

✔ działa przeciwzapalnie

6190

D01198

kości i stawy
✔ działa odmładzająco
✔ wykazuje działanie
uodparniające
✔ wspomaga umysł i funkcje psychiczne
✔ wspiera metabolizm tłuszczów i cukrów

Mumio nazywane „górską krwią” to naturalne bogactwo pierKrzem jest pierwiastkiem, który zaraz po tlenie najczęściej wy- wiastków śladowych. Od tysiącleci znane jest w tradycjach lustępuje w przyrodzie. Wpływa on na zdrowie, ale również w du- dowych jako doskonałe źródło składników odżywczych dla
żej mierze na urodę. Niedobory tego pierwiastka mogą prowa- ludzkiego organizmu. Kwas fulwowy, aktywny składnik mudzić do miażdżycy, zapalenia stawów czy stanów zapalnych mio, jest silnym przeciwutleniaczem. Wspomaga odmładzanie
w organizmie.
i regenerację tkanek.

zamów teraZ:
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witaminy i mineRaŁy
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Węglan magnezu

Skrzyp z pokrzywą

Witamina D 3 2000IU

90 kapsułek

90 kapsułek

60 kapsułek

4790

4990

NOWOŚĆ

D01361

NOWOŚĆ
2690

2490

D01360

2190

1890

D01122
Działanie

✔ odgrywa ważną rolę w prawidłowym

funkcjonowaniu układu nerwowego
✔ wspomaga prawidłowe funkcjonowa‑
nie mięśni i kości
Magnez jest on ważną częścią ponad 300 reakcji biochemicznych w organizmie i właściwie
każda komórka naszego ciała potrzebuje go do
prawidłowego funkcjonowania. Magnez jest
niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania
układu nerwowego, pomaga w utrzymaniu
prawidłowych funkcji psychologicznych.

Działanie

✔ wspiera witalność organizmu
✔ obniża ciśnienie krwi w organizmie
✔ pomaga w walce ze zmianami
miażdżycowymi

funkcjonowaniu mięśni

✔ wspiera prawidłowe funkcjo‑

Działanie skrzypu polnego w diecie związane
nowanie układu odpornościowego
jest przede wszystkim z dużą zawartością
✔ ułatwia wchłanianie –
krzemu. Pierwiastek ten wykazuje właściwowykorzystywanie wapnia i fosforu
ści remineralizujące, wpływając m.in. na stan
✔
pomaga
w utrzymaniu zdrowych kości
skóry, włosów, paznokci, kości oraz wzmacniając i uelastyczniając naczynia krwionośne.
✔ pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów

Cholina + Inozytol

Czarci pazur

120 kapsułek

90 kapsułek

5490

Działanie

✔ pomaga w prawidłowym

5190

3990

D01303

3790

Siarczan
glukozaminy
90 kapsułek

D01301

4390

4190
D01285

Działanie

✔ bierze udział w regulacji

gospodarki lipidowej
✔ uczestniczy w tworzeniu i utrzymy‑
waniu prawidłowej struktury komórek
✔ wspiera prawidłowe
funkcjonowanie organizmu
Cholina uczestniczy w tworzeniu oraz utrzymywaniu prawidłowej struktury komórek,
kontrolowaniu funkcji mięśni, układu oddechowego, czynności serca oraz pracy mózgu
związanej z pamięcią. Jak wynika z badań cholina wpływa na poprawę długotrwałej pamięci.

Działanie

✔ wzmacnia układ ruchowy

i zdrowie stawów
✔ wsparcie dla stawów, więzadeł,
ścięgien, kości i mięśni
Wiele zalet diabelskiego pazura przypisuje
się związkowi znanemu jako harpagozyd,
który ma właściwości przeciwzapalne i przeciwbólowe.Pomaga on łagodzić objawy choroby zwyrodnieniowej stawów tzw. „artretyzmu zmęczeniowego”. Ma także działanie
przeciwreumatyczne.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

Działanie

✔ wspiera prawidłowe

funkcjonowania stawów

✔ wpływa na ogólną poprawę

kondycji chrząstki stawowej

Każdy staw jest wypełniony mazią stawową,
która umożliwia płynny ruch. Jednak trzeba
pamiętać, że wraz z upływem czasu nasze
stawy ulegają osłabieniu. Siarczan glukozaminy to naturalny związek chemiczny będący
składnikiem mazi stawowej, która zmniejsza
tarcie w stawach.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

wzmocnienie

58

Magnez + Cynk + B6
90 kapsułek

Olejek eukaliptusowy
roztwór 20%

Naturalny olejek z drzewa
herbacianego

50 ml

7 ml

D01287

3490

2490

3190

D01288

D01294
Działanie

2490

Działanie

✔ wspiera zdrowie

układu nerwowego
✔ wzmacnia układ odpornościowy
✔ przyczynia się do prawidłowego
funkcjonowania mięśni,
w tym mięśnia sercowego

Działanie

✔ redukuje napięcie nerwowe
✔ ma działanie przeciwbakteryjne
i przeciwwirusowe

✔ do inhalacji przy katarze

i infekcjach dróg oddechowych

✔ łagodny środek antyseptyczny na

niewielkie skaleczenia, oparzenia,
otarcia, ukąszenia, stłuczenia, użądlenia

Naturalny preparat mineralny składający się
z pikolinianu cynku, cytrynianu magnezu i witaminy B6. Cynk wspiera układ odpornościowy
i mięśnie. Magnez odgrywa rolę w metabolizmie i zdrowiu mięśni oraz pomaga w zasypianiu. Witamina B6 wzmacnia też układ nerwowy i usprawnia metabolizm energetyczny,
pomaga zwiększyć poziom energii.

Aromaterapia z zastosowaniem olejku eukaliptusowego koi zmysły, uspokaja, rozluźnia i redukuje napięcie nerwowe. Olejek eukaliptusowy
roztwór 20% ma działanie przeciwbakteryjne
i przeciwwirusowe, dlatego należy go stosować
pomocniczo przy infekcjach górnych dróg oddechowych, katarze, kaszlu, zapaleniu zatok
oraz bólach reumatycznych. Doskonale łagodzi
ukąszenia owadów, oparzenia, rany i pęcherze.

Propolis Plus

Cykoria podróżnik

Brahmi – Bacopa Monnieri

90 kapsułek

100 kapsułek

60 kapsułek

D00632

32

90

Ma bardzo szerokie spektrum działania. Dobrze
wnika w skórę przy czym nie powoduje uszkodzenia tkanki. Posiada właściwości znieczulające i uśmierzające w przypadku ran, oparzeń
i owrzodzeń. Skuteczny w przypadku łojotoku,
łupieżu, łuszczycy, trądziku, grzybic, paradontozy, infekcji jamy ustnej, itp. Przyspiesza gojenie opryszczki. Nadaje się do inhalacji przy katarze i zapaleniu górnych dróg oddechowych.

5690

5490

D01213

4490

4190

D01216
Działanie

✔ pomaga w odchudzaniu

Działanie

✔ zmniejsza znużenie organizmu
✔ wspiera układ odpornościowy
organizmu

Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, przyczynia
się do zmniejszenia znużenia organizmu. Cynk
wspiera nasze funkcje poznawcze, poprawia
stan skóry, włosów, paznokci i kości. Ma także
udział w prawidłowym metabolizmie węglowodanów i kwasów tłuszczowych.

zamów teraZ:

i kontroluje wagę
✔ wspomaga wątrobę i jelita
✔ wspomaga serce i naczynia krwionośne
Cykoria podróżnik posiada wiele właściwości
korzystnie wpływających na nasze zdrowie.
Oczyszcza z toksyn wątrobę, wykazuje działanie przeczyszczające. Przyśpiesza spalanie
tłuszczu, pomaga w odchudzaniu i kontrolowaniu wagi ciała. Pobudza i reguluje wydzielanie soków trawiennych. Wywar z liści rośliny
usprawnia pracę serca.

Działanie

✔ polepsza pamięć
✔ usprawnia pracę mózgu
✔ zwiększa zdolność koncentracji
Brahmi wspomaga pracę enzymów antyoksydacyjnych. Wykazuje także właściwości
poprawiające zdolność uczenia się, pamięć,
koncentrację i zdolności poznawcze. Poprawia przewodzenie impulsów nerwowych oraz
zwiększa przepływ krwi w mózgu, nie zmieniając jednocześnie ciśnienia krwi.
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wzRok
Zdrowe oczy

Oko

30 kapsułek

30 tabletek

59

D00242

24

20 ml

90

D00511

25

Żel ze świetlikiem
i kolagenem

D00678

90

Działanie

1990

Działanie

✔ wzmacnia wzrok
✔ wspomaga ostrość widzenia

✔ poprawia ostrość widzenia
✔ na przemęczone oczy

Preparat jest źródłem witaminy C i cynku.
Czarna jagoda i ekstrakt z kwiatów aksamitki
wzmacniają wzrok, wspomagają ostrość widzenia, zwłaszcza o zmroku. Cynk pomaga
w utrzymaniu prawidłowego widzenia. Witamina C przyczynia się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia.

W produkcie znajduje się wszystko to, co najlepiej może wspomóc nasze oczy. Oko to suplement diety polecany osobom odczuwającym
zmęczenie wzroku i pogorszenie ostrości widzenia (praca przy komputerze, czytanie przy
słabym świetle, oglądanie TV, kierowanie samochodem w nocy).

Działanie

✔ łagodzi podrażnienia i obrzęki

wywołane przez przemęczenie
i czynniki zewnętrzne

Żel polecany do codziennej pielęgnacji skóry
okolic oczu oraz powiek. Preparat łagodzi podrażnienia i obrzęki wywołane przez przemęczenie i czynniki zewnętrzne: nadmierne nasłonecznienie, wiatr, kurz, pyłki, dym papierosowy,
smog. Usuwa objawy świądu i pieczenia oczu.

ukŁaD moczowy
Żurawina z acerolą
60 tabletek

D00246

ProstaMedicus
VitaMedicus®

Uro mannoza
60 tabletek

60 kapsułek

D01146

2990

2490

2690

2990
D01099
Działanie

✔ przyczynia się do prawidłowego

✔ działanie moczopędne
✔ naturalna ochrona nerek

funkcjonowania prostaty i układu
moczowego
✔ wspomaga płodność i działanie
układu rozrodczego
✔ cynk pomaga w utrzymaniu prawidło‑
wego poziomu testosteronu we krwi

Rolą ekstraktu z żurawiny jest utrudnienie przylegania patologicznych bakterii do ścian dróg
moczowych. Skrzyp i pokrzywa tworzą naturalną ochronę układu moczowego, m.in. przez
działanie moczopędne, które wzmaga wypłukiwanie nadmiaru bakterii z dróg moczowych.

ProstaMedicus VitaMedicus® to naturalny
suplement diety stworzony z myślą o mężczyznach zmagających się z problemem prostaty.
Zawarte w preparacie substancje aktywne,
dbają o prawidłowy przepływ moczu i wspierają płodność.

Działanie

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

Działanie

✔ wspomaga utrzymanie prawidłowej

flory bakteryjnej dróg moczowych
✔ zwiększa wydalanie wody przez nerki
✔ przyczynia się do ochrony komórek
przed stresem oksydacyjnym
Wspomaga walkę z infekcjami dróg moczowych. Zalecany jest w przypadku zakażeń,
nie tylko zwalcza dolegliwości i ich przyczyny
(np. obecności wirusów czy bakterii), ale także
zapobiega nawrotom infekcji.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

maziDŁa

60

Czarci pazur z konopiami

Balsam Torfowy

Unicatum Chondro

250 ml

250 ml

D01359

3490

3390

nowość
D00978

3790

3990

Działanie

✔ regeneruje skórę i tkanki
✔ zwiększa elastyczność
naczyń krwionośnych

✔ przyśpieszaja usuwanie niekorzystnych

Działanie

✔ na bóle mięśni
✔ właściwości przeciwzapalne
✔ na dolegliwości reumatyczne

substancji przemiany materii

Wyjątkowy balsam ziołowy, wyprodukowany z korzenia czarciego pazura i ekstraktów roślinnych z dodatkiem rutyny. Niezastąpiony przy bólach stawów, mięśni i kręgosłupa, lub w dolegliwościach reumatycznych, obrzęku i rwie kulszowej. Wpływa
na zwiększenie elastyczności ścian naczyń krwionośnych, a tym
samym poprawia krążenie krwi i ogranicza tworzenie się obrzęków. Przyspiesza odnowę komórek, wspiera regenerację tkanek.
Preparat posiada właściwości rozgrzewające.

Żylako żel

Preparat o wyjątkowym składzie, który regeneruje skórę oraz
wspiera stawy. Jego głównym składnikiem jest wyciąg torfowy, stosowany od setek lat w celu rozgrzania tkanek. Torf poprawia funkcjonowanie stawów i chroni przed pogorszeniem
funkcjonowania narządu ruchu. Balsam torfowy może być stosowany przy takich dolegliwościach, jak choroby reumatyczne
i osteoporoza. Zawiera także wiele minerałów, które wspomagają funkcjonowanie problematycznej skóry. Jest to dobry wybór dla tych, którzy szukają czegoś więcej, niż tradycyjne preparaty na stawy i żylaki.

Żel z kasztanowcem,
miłorzębem i babką
lancetowatą

200 ml

D01319

2190

Cannabis żel SwissMedicus
ulga dla mięśni i stawów
200 ml

200 ml

D01108

2190
D00525

2690

Działanie

✔ na ciężkie nogi
✔ poprawia przepływy żylne

Działanie

✔ uszczelnia naczynia, wygładza
i uelastycznia delikatną skórę

Działanie

✔ łagodzi zmęczenie
mięśni i stawów

Unikalny żel do masowania zawierający skład- Do delikatnych wcierań w skórę całego ciała,
✔ wzmacnia naczynia krwionośne
niki aktywne kasztanowca, przeznaczony dla a szczególnie miejsc z rozszerzonymi naczynosób z dolegliwościami związanymi z żylakami. kami krwionośnymi (tzw. pajączkami) oraz nóg Unikalny preparat zawierający olej z konopi
Składniki żelu zwiększają elastyczność ścianek u osób z żylakami i opuchnięciami, z uczuciem do masowania mięśni, stawów, ścięgien. Manaczyń krwionośnych oraz szybkość krąże- „ciężkości nóg”. Działa uszczelniająco na naczy- saż żelem łagodzi zmęczenie mięśni i stawów.
nia, poprawiają przepływ żylny i zmniejszają nia, wygładzając i uelastyczniając delikatną Zapewnia miejscową poprawę krążenia, przez
obrzęk. Pielęgnują skórę podczas kuperozy, skórę. Stosowany systematycznie, obkurcza co przyczynia się do zmniejszenia sztywności
której objawami jest obecność małych naczyń rozszerzone naczynia, likwiduje uczucie zmę- i poprawy ruchomości stawów. Olej konopny
krwionośnych w skórze.
czenia i ciężkości nóg.
wzmacnia naczynia krwionośne.

zamów teraZ:
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maziDŁa
maZidło KlasZTorne KlimusZKo

maZidło KlasZTorne KlimusZKo

Na żylaki

Na kręgosłup i stawy

150 ml

150 ml

5490

4990

61

Balsam z konopii
200 ml

HIT!

D00227

D00527

2890

HIT!

5490

4990

Działanie

✔ ulga dla nóg
✔ działa kojąco i relaksująco
✔ wspomaga procesy regeneracyjne

D00228

Działanie

Ziołowe mazidło przynosi ulgę zmęczonym
nogom. Ta klasztorna receptura z wykorzystaniem zbawiennego wyciągu naturalnego z winogron działa kojąco i relaksująco. Wzmocnieniu ulegają ścianki naczyń krwionośnych,
co wpływa na ich elastyczność. Działa pielęgnacyjnie i nawilżająco, wspomagając procesy
regeneracyjne.

✔ rozgrzewa i relaksuje
✔ poprawia ukrwienie
✔ rozluźnia spięte partie mięśni

Mazidło ziołowe wspomaga, rozgrzewa i relaksuje skórę na plecach, kręgosłupie, kolanach,
łokciach oraz zmęczone mięśnie lub stawy,
także w przypadkach bólu reumatycznego.
Stosowane regularnie wpływa na zmniejszenie dyskomfortu w stawach, ułatwiając ich
ruchomość.

Działanie

✔ ulga dla nóg
✔ wspomaga procesy regeneracyjne
✔ działa kojąco i relaksująco

Zawarty w żelu bioaktywny olej z konopii i naturalne ekstrakty ziołowe usprawniają wykonywanie masaży mięśni szkieletowych oraz
łagodzą uczucie dyskomfortu spowodowane
przemęczeniem, przeciążeniem mięśni i kończyn oraz stawów. Ponadto balsam działa kojąco i relaksująco.

Końska maść z konopiami

Końska maść forte

250 ml

250 ml

D01104

D01105

3490

3490
D00974

44

Działanie

✔ działa rozgrzewająco
✔ usuwa bóle stawów i mięśni
✔ pobudza krążenie w tkankach

D00975

4490

90

Działanie

✔ działa chłodząco
✔ usuwa bóle kręgosłupa,

stawów, mięśni oraz bóle
spowodowane urazami

Działanie

✔ regeneruje skórę

i ogranicza uczucie bólu
Maść wpływa na szybką regenerację stawów. Wykazuje bar- ✔ skutecznie poprawia
dzo szybkie działanie – olejki eteryczne wchodzące w skład tego
funkcjonowanie stawów
balsamu, natychmiast usuwają ból. Konopie to składnik, który
i mięśni
wspomaga właściwości regeneracyjne maści i sprawia, że przy- ✔ ogranicza uczucie
nosi szybką ulgę.
zmęczenia mięśni

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

Działanie

✔ łagodzi problemy

z nerwem kulszowym

✔ łagodzi bóle reumatyczne
✔ łagodzi bóle
mięśniowo‑stawowe

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

alpine

62

Alpine Spirytusowy Wyciąg
z 13 Alpejskich Ziół
250 ml

Alpine Spirytusowy Wyciąg
z 10 Alpejskich Ziół
z konopiami
250 ml

D01262

22

D01263

90

2290

Przeznaczenie

✔ bóle głowy i sztywność karku

(smarowanie, masaż i kąpiel)

✔ bóle stawów, mięśni i krę‑

gosłupa (smarowanie oraz
kompresy)
✔ przeziębienie i katar (sma‑
rowanie klatki piersio‑
wej, skropienie pościeli oraz
inhalacja)
✔ drobne urazy (dezynfekcja)
✔ obrzęk i uczucie „ciężkich
stóp” (smarowanie, okłady,
masaż)
✔ całkowite zmęczenie fizycz‑
ne (smarowanie, masaże
i kąpiele)
✔ masaże, kąpiele oraz okłady

Specjalna receptura wyciągu łączy relaksujące działanie olejków eterycznych z dobroczynnym działaniem ekstraktów ziołowych. Ekstrakty dobrano
tak, aby łagodziły bóle stawów, mięśni,
kręgosłupa, a także bóle głowy lub szyi.
Przy prawidłowej inhalacji krople wpływają również na rozszerzenie dróg oddechowych.

plastRy
Plastry rozgrzewające Herbalex

Plastry oczyszczające
z konopiami Herbalex

1 sztuka

1 sztuka

D01106

11

D01183

90

1390

Działanie

✔ mają korzystne
Zastosowanie

✔ przy dolegliwościach mięśni pleców

i kręgosłupa, głównie w odcinku lędźwiowym i szyjnym

Plastry rozgrzewające wyróżniają się zawartością wyciągu
z kasztanowca. Plaster naklejony na skórę ogrzewa ją i powoduje jej delikatne zaczerwienienie, dzięki czemu ból jest mniej
dokuczliwy. Plastry działają nawet do 15 godzin, co pomaga pozbyć się bólów: pleców, karku i szyi, stawów. Ulgę odczuwamy
jeszcze długo po odklejeniu plastra.

zamów teraZ:

działanie także
na układ immunologiczny
i pozwalają przywrócić pełnię zdrowia
✔ poprawiają jakość snu, krążenia krwi i witalność organizmu

Zanieczyszczenie organizmu może być przyczyną takich problemów zdrowotnych jak otyłość, biegunki i zaparcia, alergie, czy
bóle stawów. Plastry oczyszczające z konopiami to produkt, który pozwala skutecznie oczyścić organizm. Nakleja się je na podeszwę jednej i drugiej stopy na noc. Po odklejeniu, wyrzuca się
je rano wraz z usuniętymi toksynami.
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zDRowie ze świętymi

63

Zioła św. Hildegardy z Bingen
w
Zesta raw
p
y
z
3 pr

50 g
Właściwości galgantu:
✔ wspomaga układ krążenia,
usuwa bóle serca

✔ łagodzi bóle pleców
i bóle reumatyczne

✔ likwiduje skurcze żołądka
✔ zapobiega zawałom
i udarom

✔ pomaga przy migrenach,
bólach głowy

✔ poprawia trawienie
✔ wzmacnia serce
✔ obniża gorączkę

D01131

35 g
Właściwości dyptamu:
Właściwości bertramu:
✔ wspiera leczenie niedokrwistości ✔ wspomaga oczyszczanie
Addisona‑Biermera

✔ wspomaga leczenie cukrzycy
✔ usuwa zaflegmienie
✔ wspiera leczenie demencji

i choroby Alzheimera
✔ łagodzi zaburzenia trawienia
✔ działa przeciwbakteryjnie,
przeciwwirusowo
i przeciwpasożytniczo

8990

8490

40 g

i odtruwanie organizmu

✔ wspomaga trawienie
oraz pracę wątroby

✔ wspomaga regenerację
tkanek

✔ działa moczopędnie
✔ poprawia stan cery
✔ łagodzi kolki i refluks

Święta Hildegarda z Bingen była jedną z barwniejszych postaci średniowiecza o niemałym wpływie zarówno polityczym, jak i duchowym na
ludzi tamtej epoki. Dzisiaj znana jest głównie ze względu na zalecenia
medyczne, które – jak sama święta uważała – spisała pod wpływem
Bożych natchnień. Wśród ziół polecanych przez św. Hildegardę znalazły
się takie jak: bertram, galgant czy dyptam. Stanowią one ważny element
proponowanej przez nią diety. Pochodzące z różnych części świata zioła
charakteryzują się wyrazistym i specyficznym smakiem, a co najważniejsze wpływają korzystnie na nasze zdrowie.

Miód rzepakowy z wszewłogą górską –
zielem św. Hildegardy z Bingen

Miód św. Rity –
rzepakowy z płatkami róży

Co najmniej 400 g

400 g

5990

5690

D01056

D01323

4990

4490

Działanie

✔ wspomaga usuwanie
Wszewłoga górska jest nazywana również ziołem św. Hildegardy. Do
przygotowania prozdrowotnych specyfików wykorzystuje się korzeń
tej rośliny. Jego regularne stosowanie pozwala nie tylko udrożnić jelita,
ale przede wszystkim odbudować kosmki jelitowe. Preparaty z wszewłogi pobudzają trawienie, metabolizm, działają wykrztuśnie i oczyszczają organizm. Mają właściwości moczopędne, przeciwreumatyczne
i rozkurczowe. Wyciąg z korzenia pobudza krążenie krwi, zwiększa
libido, działa rozgrzewająco i wspiera prawidłowe działanie wątroby.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

toksycznych substancji
z organizmu
✔ poprawia nastrój i łagodzi
objawy przeziębienia
Róża działa przeciwzapalnie, hamuje rozwój infekcji oraz łagodzi objawy przeziębienia – obniża gorączkę, jest pomocna przy leczeniu kaszlu.
Wspiera również organizm w walce z niestrawnością i zaburzeniami
przewodu pokarmowego, pomaga oczyścić organizm z toksyn. Poza
tym działa antydepresyjnie oraz uspokajająco.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

pRoDukty fRanciszkańskie
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Franciszkański
krem do twarzy

Maść kosmetyczna
św. Błażeja

50 g

50 g

Klasztorna mikstura
na zgrubiałą
i zrogowaciałą skórę
50 g

D01315

24

90

2290

2990
D01297

2490

2390

D01312

Działanie

✔ rozgrzewa, do nacierania i inhalacji

Działanie

✔ nawilża, regeneruje

oraz wygładza i odżywia skórę

Krem bazuje na wielu drogocennych składnikach aktywnych, które za sprawą swojego
synergicznego działania zapewniają optymalną skuteczność. Zastosowane do produkcji
kremu składniki mają pochodzenie naturalne.
Zawarty w kremie skwalan jest naturalnym
składnikiem ludzkiego sebum i odpowiada za
wzmocnienie struktury wodno-lipidowej skóry.

Działanie

✔ zapobiega pękaniu

i rogowaceniu naskórka

Zawarty w maści olejek eukaliptusowy, mentol oraz kamfora posiadają udowodnione
wieloma naukowymi publikacjami działanie
udrażniające i ułatwiające oddychanie. Składniki zawarte w maści korzystnie wpływają na
krążenie w naczyniach skóry w obszarze klatki
piersiowej oraz górnych dróg oddechowych, co
działa rozgrzewająco na płuca i oskrzela. Utrzymują zmniejszoną lepkość śluzu i przyczyniają
się do jego naturalnego wydzielania.

✔ wspomaga gojenie się ran, owrzodzeń
i oparzeń

Krem silnie natłuszcza, zmiękcza oraz zapobiega pękaniu i nadmiernemu rogowaceniu naskórka. Tworzy na skórze wodoodporną warstwę. Zawarty w składzie propolis zapobiega
odparzeniom, wspomaga i skraca czas gojenia owrzodzeń i ran. Działa przeciwzapalnie,
przeciwalergicznie i ochronnie w przypadku
infekcji bakteryjnych i grzybicznych. Łagodzi
podrażnienia, znieczula i uśmierza ból.

Franciszkański balsam kręgowy

Franciszkański żel na stawy

250 ml

150 g

D01311

3690

3490

D01295

3490

3390

HIT!

Działanie

✔ na bóle reumatyczne, mięśni
i stawów, postrzał, rwę
kulszowę, bóle krzyża,
pleców, łopatek i ramion
oraz sztywność stawów

Tradycyjna receptura klasztorna do
masażu ciała. Naturalne olejki zawarte w mieszance i dobrane w odpowiednich proporcjach posiadają
Działanie
właściwości przeciwreumatyczne,
✔ eliminuje ból mięśni i kostno‑stawowy
przeciwartretyczne, przeciwbólowe
wynikający z chorób, treningów, urazów
i ogólnie relaksujące. Kompozycja olejków zmniejsza napięcie mięśni
szyi, pleców i barków. Łagodzi bóle mięśni i stawów oraz nerwobóle Żywokost, wraz z kamforą, mentolem i czarcim pazurem, to naturalny
spowodowane zmęczeniem, zmianami pogody, stresem oraz zwyrod- środek miejscowy o działaniu przeciwbólowym i rozgrzewającym. Swoją
nieniami narządu ruchu, zwłaszcza w wieku podeszłym. Po zastosowa- skuteczność zawdzięcza zastosowaniu naturalnych składników aktywnym masażu następuje redukcja uczucia zmęczenia kończyn, szczegól- nych, które dają szybką ulgę. Zawarty w nim wyciąg z czarciego pazura
nie w przypadku zwiększonego wysiłku fizycznego.
powoduje rozluźnienie mięśni i eliminację bólów kostno-stawowych.

zamów teraZ:
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pRoDukty fRanciszkańskie
Szampon franciszkański
200 ml

D01325

29

90

Franciszkański krem
dla mężczyzn
70 g

65

Franciszkańska
dermatologiczna
emulsja
antybakteryjna
100 ml

D01314
D01313

3490

3290

Działanie

Idealny do częstego mycia włosów normalnych i przetłuszczających się. Przeciwdziała
powstawaniu łupieżu. Naturalne składniki aktywne: olejek z drzewa herbacianego, propolis
i biosiarka zapewniają włosom i skórze głowy
zdrowy i naturalny wygląd. Zawarte w nim
substancje aktywne nawilżają strukturę włosa
i działają wzmacniająco.

Krem mikstura aloesowa
50 g

✔ regeneruje i odbudowuje skórę
✔ łagodzi podrażniena

2890

2790

Działanie

✔ łagodzi i uśmierza
stany zapalne

✔ wspomaga szybsze
gojenie się ran

Intensywnie nawilża i regeneruje skórę. Receptura kremu zapewnia kompleksową ochronę
przed działaniem szkodliwych czynników środowiska, a także mrozem i wiatrem. Zawarte
w kremie składniki – sok aloesowy, witaminy
A+E, masło shea – wspomagają regenerację
i odbudowę skóry. Allantoina łagodzi podrażnienia, również te powstałe podczas golenia.

Naturalny antyseptyk rekomendowany w pielęgnacji skóry problematycznej, w tym trądzikowej, z egzemami oraz łuszczycą. Łagodzi
i uśmierza stany zapalne i wspomaga szybsze
gojenie się ran. Sprawdzona przy trądziku, egzemie oraz łuszczycy. Polecana również przy
zadrapaniach, oparzeniach, także tych posłonecznych, ukąszeniach owadów, odleżynach
oraz zapaleniu pieluszkowym skóry.

Franciszkański krem
do skóry atopowej

Franciszkańska
maść pielgrzyma

50 g

50 ml

D01328

2190

3290

D01327

D01334

2790

Działanie

Działanie

Działanie

✔ łagodzi oparzenia słoneczne

✔ nawilżenie oraz ochrona skóry przed

Kosmetyk polecany jest przy łagodzeniu oparzeń słonecznych oraz innego pochodzenia,
ukąszeń owadów, przy nadmiernie suchej
i spękanej skórze twarzy i innych partii ciała.
Może być używany również w leczeniu egzemy i łuszczycy oraz przy skórze z tendencją do
przesuszenia.

Aktywny krem do pielęgnacji skóry cierpiącej
z powodu wszelkich zmian towarzyszących
atopowemu zapaleniu skóry oraz egzemom, tj.
nadwrażliwości, suchości, świądu, zaczerwienienia. Jego głównym zadaniem jest nawilżenie oraz ochrona skóry przed odwodnieniem,
a także działaniem zewnętrznych czynników
podrażniających i uczulających.

oraz innego pochodzenia
✔ łagodzi ukąszenia owadów

odwodnieniem

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

✔ usuwa zmęczenie, chłodzi, relaksuje

Maść dla pielgrzyma to preparat przeznaczony
do pielęgnacji suchej i zmęczonej skóry. Przez
pielgrzymów stosowana głównie jako maść
do stóp. Dzięki zawartości ekstraktu z mięty
usuwa zmęczenie, chłodzi, relaksuje. Posiada
lekką żelową konsystencję, świeży i intensywny
aromat. Doskonała do suchej i zmęczonej skóry,
której przyniesie ukojenie i głębokie nawilżenie.
Dzięki olejkowi z drzewa herbacianego posiada
działanie antybakteryjne.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

BRacia kapucyni

66

ŻEL KAPUCYŃSKI EXTRA
Z BALSAMEM KAPUCYŃSKIM
I PROPOLISEM

2490

30 g

D01261

MYDŁO W PŁYNIE Z BALSAMEM
KAPUCYŃSKIM O ZAPACHU
NATURALNYM
300 ml

D01257

D01260

2490
SZAMPON
DO WŁOSÓW
KAPUCYŃSKI
O ZAPACHU
NATURALNYM

1990

250 ml

KREM KAPUCYŃSKI Z BALSAMEM
KAPUCYŃSKIM I PROPOLISEM

D01259

50 g

MYDŁO KAPUCYŃSKIE Z BALSAMEM
KAPUCYŃSKIM I PROPOLISEM

1590

150 g, 6×16 g

D01256

17

90

1590

D01258

KAPUCYŃSKI BALSAM
PO GOLENIU

KREM DO RĄK
Z BALSAMEM KAPUCYŃSKIM

150 ml

80 ml

D01254

1790

2490

D01255

konnej receptury

Seria Męska – według za

Naturalne kosmetyki, które są wytwarzane
w Manufakturze Kapucyńskiej, to sprawdzony,
znany od wieków sposób na łagodzenie wielu
dermatologicznych dolegliwości i codzienną,
skuteczną pielęgnację. Pozostawiają po sobie
nie tylko gładką, ukojoną skórę, ale również
piękny, żywiczno-ziołowy zapach, który pobudza zmysły.

zamów teraZ:
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kosmetyki
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KREM ZE ŚLUZEM
ŚLIMAKA

KREM Z KOMÓRKAMI
MACIERZYSTYMI

KREM Z KWASEM
HIALURONOWYM

50 ml

50 ml

50 ml

D00452

4990

4490

3990

D00453

Wytwarzanie produktu opiera się
na laboratoryjnym „wyciąganiu”
ze śluzu polyhelixanu, substancji
chemicznej o właściwościach rozjaśniających przebarwienia. Działa
odżywczo, ujędrniająco, uelastyczniająco i przeciwzmarszczkowo.
Wyrównuje koloryt skóry, wspomagając rozjaśnianie plam pigmentacyjnych, blizn pooperacyjnych i innych przebarwień.
Dzięki zawartości w kremie alfahydroksykwasów powoduje on
delikatny peeling, co ułatwia dostęp odżywczym składnikom do
głębszych warstw skóry.

Komórki macierzyste zawarte
w kremie pochodzą z liści białej
lilii. To produkt mający na celu
dotlenienie skóry – poprawia oddychanie komórek, co wywołuje
efekt odtruwający i przeciwstarzeniowy. Dodatkowo stymuluje
syntezę nowego kolagenu w starzejących się komórkach, co prowadzi do ujędrnienia i wygładzenia zmarszczek oraz wzmocnienia
żywotności komórek wszystkich
warstw skóry. Pozostałe składniki
aktywne kremu pełnią funkcję nawilżającą, odżywczą i ochronną.

D00964

2990

KREM Z ROKITNIKIEM
50 ml

2790

Lekki, świetnie wchłaniający się
krem, o właściwościach nawilżających, przeciwzmarszczkowych,
natłuszczających, ochronnych
i łagodzących. Dla kobiet oraz dla
mężczyzn. Wspomaga magazynowanie wody w naskórku zarówno
płytko jak i głęboko, co zapobiega
przesuszaniu się skóry i pojawianiu się zmarszczek. Skóra staje się
jędrna, wygładzona, promienista,
elastyczna i mniej podatna na
działania szkodliwych czynników
zewnętrznych.

D00454

Zastosowany w kremie owoc rokitnika jest bogatym źródłem
witamin B, E, C, A; zawiera też
odżywczy olej, antocyjany, flawonoidy i sole mineralne. Działa: odżywczo, regenerująco, antyoksydacyjnie, przeciwzmarszczkowo,
wspomaga ochronę przed promieniowaniem UV, intensywnie
i długotrwale nawilża, poprawia
i wyrównuje koloryt skóry, dobrze
się wchłania i łatwo rozsmarowuje,
nie daje poczucia tłustości, wygładza skórę.

KREM DO TWARZY
Z RUMIANKIEM I NAGIETKIEM

PROFTIN – ŻEL
DO STÓP I PAZNOKCI

ZDROWA STOPA

50 g

10 g

100 ml

2790

2590

D01296

3490

Żel do stóp

3290

D01316

1890
D00683

Działanie

✔ ma właściwości
Działanie

✔ uszczelnia ścianki

naczyń krwionośnych
✔ rozjaśnia skórę

Zapewnia skórze wszystko, czego potrzebuje
do prawidłowego funkcjonowania: regenerację, nawilżenie oraz odpowiednie odżywienie.
Nawadnia cerę, przez co spowalnia proces
starzenia. Przywraca jędrność i elastyczność
skóry, niweluje drobne zmarszczki, zapewnia
skórze ochronę przed szkodliwym wpływem
zewnętrznych czynników środowiskowych.

Działanie

✔ odżywia płytkę paznokciową
✔ wzmacnia rozdwajające się
i łamliwe paznokcie

✔ usuwa objawy infekcji

grzybiczych stóp i paznokci

Przeznaczony jest do pielęgnacji skóry stóp
oraz paznokci. Działa tak skutecznie dzięki zawartości dobroczynnego olejku z drzewa herbacianego (Tea Tree Oil) – 50mg/g o właściwościach antybakteryjnych, antyseptycznych
i przeciwzapalnych.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

oczyszczające,
antybakteryjne
i odświeżające
✔ zmniejsza opu‑
chnięcia oraz
nadmierną potliwość
Opracowany na bazie naturalnych olejków
i ekstraktów. Wykazuje działanie oczyszczające, antybakteryjne i odświeżające. Zmniejsza opuchnięcia, nadmierną potliwość, neutralizuje zapach potu. Przeznaczony jest do
codziennej pielęgnacji skóry stóp skłonnej do
pęknięć i otarć. Stosowany regularnie zapobiega maceracji naskórka oraz nawilża i uelastycznia skórę.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Miód faceliowy

Miód akacjowy

Miód mniszkowy

Co najmniej 1,2 kg

Co najmniej 1,2 kg

Co najmniej 1,2 kg

D00265

4990

D00264

5590

D00722

5590

Miód faceliowy jest jasnożółty, ma przyjemny,
delikatny, lekko kwaśny smak. Doskonale
wzmacnia organizm, zapobiega przeziębieniom oraz stanom zapalnym górnych dróg oddechowych i zwalcza ich infekcje. Wspomaga
leczenie chorób układu pokarmowego: nieżytu
żołądka, wrzodów żołądka, problemów z wątrobą, trzustką i woreczkiem żółciowym.

Pomocny w leczeniu wrzodów żołądka, dwunastnicy, zapalenia błony śluzowej oraz stanów
skurczowych jelita cienkiego i grubego. Zalecany przy leczeniu nadkwasoty żołądka, zaburzeń przewodu pokarmowego i układu trawiennego. Łagodnie wycisza niepokój wewnętrzny,
ułatwia zasypianie. Może być stosowany przy
niektórych rodzajach cukrzycy.

Miód mniszkowy, czyli miód z mniszka lekarskiego, posiada wiele właściwości leczniczych.
Wspomaga układ trawienny, działa pozytywnie na wątrobę oraz żołądek, łagodzi jego nadkwasotę. Stosowany jest również w chorobach
serca i woreczka żółciowego, nerek, pęcherza,
w dolegliwościach reumatycznych oraz chorobach dróg moczowych.

Miód lipowy

Miód słonecznikowy

Miód malinowy

Co najmniej 1,2 kg

Co najmniej 1,2 kg

Co najmniej 1,2 kg

D00459

5590

Z szerokiej gamy właściwości miodu lipowego
szczególnie ceni się te wspomagające leczenie
przeziębienia, grypy, anginy, zatok oraz oskrzeli.
Miód lipowy ma działanie antybiotyczne, przeciwgorączkowe i przeciwkaszlowe. Ułatwia zasypianie, łagodzi stres i obniża ciśnienie.

zamów teraZ:

D00723

5590

Jest skuteczny w leczeniu chorób związanych
z układem krążenia, wątrobą oraz stanów zapalnych górnych dróg oddechowych. Miód ten
budzi również zainteresowanie dermatologów,
może być bowiem cennym wsparciem dla osób,
które zmagają się z chorobami skóry.

D00266

4790

Działa napotnie, rozgrzewająco, antyseptycznie
i przeciwgorączkowo. Stosuje się go w przeziębieniach, schorzeniach górnych dróg oddechowych, nieżycie żołądka, jelit, niedokrwistości
oraz prewencyjnie przy miażdżycy. Wzmacnia
układ odpornościowy i wspomaga pracę serca.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl
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Prezentowy
zestaw miodowy –
miód lipowy
i malinowy
z pasieki brata
Ambrożego

ZDROWY PREZENT!

2 × 400 g

7490

6990

NOWOŚĆ

D01371

Miód leśny

Miód spadziowy

Miód wrzosowy

Co najmniej 1,2 kg

Co najmniej 1,2 kg

Co najmniej 1,2 kg

D01088

6590

65

D00460

90

D00461

9590

Stosowany jest przede wszystkim w stanach
wyczerpania fizycznego i psychicznego. Łączy
w sobie działania lecznicze miodów nektarowych i właściwości zdrowotne miodów spadziowych. Można go stosować przy infekcjach
górnych dróg oddechowych. Dzięki wysokiej
zawartości enzymów działa bakteriobójczo,
pomaga w leczeniu chorób skóry, a jego długotrwałe stosowanie podnosi odporność.

Powstaje ze spadzi, lepkiej substancji występu- Ma barwę ciemnobrunatną, po skrystalizowającej na drzewach i krzewach. Ze względu na niu pomarańczową. Charakteryzuje się ostrym,
wysoką zawartość biopierwiastków powinien gorzkim smakiem. Lecznicze właściwości wybyć stosowany jako odżywka w okresie rekon- korzystywane są głównie przy schorzeniach
walescencji u osób z hiperwitaminozą, anemią układu moczowego, kamicy nerkowej, zaoraz pracujących w warunkach szkodliwych paleniu jelit i biegunce. Ze względu na antydla zdrowia. Ponadto działa w stanach zapal- septyczne właściwości warto sięgnąć po niego
nych dolnych dróg oddechowych.
w stanach zapalnych jamy ustnej.

Miód gryczany

Miód wielokwiatowy

Miód rzepakowy

Co najmniej 1,2 kg

Co najmniej 1,2 kg

Co najmniej 1,2 kg

D00458

5790

D00267

4790

D00268

4990

Polecany osobom narażonym na schorzenia Dzięki łatwo przyswajalnym cukrom prostym
układu krwionośnego, np. miażdżycę. Zawiera wspomaga mięsień sercowy. Pomocny przy
rutynę, która ma właściwości przyspieszające chorobach wątroby i pęcherzyka żółciowego.
gojenie ran zewnętrznych i wewnętrznych. Osobom uczulonym na pyłki pomaga znosić
Zaleca się jego spożywanie przy złamaniach. i uodparniać się na alergie. Ze względu na łaZe względu na dużą zawartość magnezu za- godny smak, poleca się podawać go dzieciom
lecany przy stanach wyczerpania nerwowego, przy leczeniu grypy, przeziębień, chorób dolkorzystnie wpływa również na pamięć.
nych dróg oddechowych.

Pomocny w leczeniu wątroby, trzustki, nerek, układu pokarmowego, wrzodów żołądka
i dwunastnicy. Polecany jest przy leczeniu schorzeń układu krążenia, niewydolności mięśnia
sercowego i miażdżycy. Obniża ciśnienie tętnicze krwi i wyrównuje niedobory potasu w organizmie. Przyspiesza gojenie ran. W przypadku
oparzeń zapobiega tworzeniu się pęcherzy.

Pierzga

Pyłek kwiatowy

Propolis – kit pszczeli

100 g

200 g

50 g

D00455

3690

Mieszanina miodu, pyłku i mleczka pszczelego.
Działa wzmacniająco i regenerująco po przebytych zabiegach operacyjnych, w stanach pozawałowych, w spadku odporności, niedoborach
witamin i składników mineralnych, zapobiegawczo w leczeniu anemii. Wzmacnia układ
nerwowy, reguluje działanie układu trawiennego. Działa odtruwająco, przyspiesza odbudowę wszystkich komórek organizmu.

D00456

2790

2490

Stanowi bogate źródło aminokwasów, mikro- D00457
elementów, witamin i lekko strawnego białka
roślinnego. Wpływa pozytywnie na skład krwi, Propolis ma działanie antybakteryjne, antywinormalizuje czynności jelit, obniża ciśnienie, rusowe, antygrzybiczne, przeciwzapalne, zniedziała leczniczo na system nerwowy, reguluje czulające oraz regenerujące. Można go skuteczprzemianę materii, polecany przy zapaleniu gru- nie stosować przy wielu schorzeniach, między
czołu krokowego i anemii. Ogranicza i hamuje innymi górnych dróg oddechowych, przewodu
proces miażdżycy. Posiada właściwości detok- pokarmowego, gruczołu krokowego, oparzesykacyjne, przez co działa antynowotworowo. niach, odparzeniach oraz odmrożeniach.

Darmowa Dostawa oD 129 zł
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SOK Z TRUSKAWEK
100% naturalny

SOK I SYROP Z CZARNEGO BZU
100% naturalny

500 ml

D00864

2490

23

500 ml oraz 330 ml

90

D00897

Truskawki to zdecydowanie lepsze
źródło witaminy C niż cytrusy!
Truskawki są polecane osobom
chorym na reumatyzm i cierpiącym
na schorzenia wątroby. Są moczopędne (w 90% składają się z wody)
i dlatego są niezastąpione w leczeniu chorób nerek. Wspomagają
odchudzanie. Mają też zbawienny
wpływ na serce: obniżają poziom
złego cholesterolu i ciśnienie tętnicze.
Truskawki utrudniają wchłanianie
tłuszczu i zapobiegają podnoszeniu
się poziomu cukru we krwi.

Czarny bez działa oczyszczająco i pielęgnująco.
Korzystnie wpływa na układ trawienny i moczowy.
Ma właściwości przeciwwirusowe i przeciwzapalne, lekko przeczyszczające, łagodzące
wzdęcia i zgagę. Działa silnie napotnie, szybko
obniża podwyższoną temperaturę ciała. Ułatwia
oczyszczenie oskrzeli z zalegającej w nich wydzieliny. Wzmacnia błony śluzowe dróg oddechowych
i uszczelnia naczynka krwionośne, co ogranicza
rozprzestrzenianie się chorobotwórczych drobnoustrojów. Działa przeciwbólowo, pomaga uporać
się np. z bólem głowy i gardła.

D01369

2490

2490

2490

2390

2390 nowość

SYROP
Z MNISZKA
100% naturalny

Maliny zwalczają gorączkę, biegunkę
i bóle miesiączkowe. Cenione są
też przez dietetyków i zielarzy,
bowiem maliny (zarówno ich owoce,
jak i liście) zawierają sporo witamin
i minerałów – z magnezem, wapniem i żelazem na czele, a także wiele
innych wartościowych dla zdrowia
substancji. W wyniku przeprowadzonych badań, naukowcy stwierdzili, że maliny mają korzystne
działanie w leczeniu nowotworów,
zauważono hamowanie rozwoju
nowotworu zarówno łagodnego,
jak i złośliwego. Polecane są chorującym na cukrzycę. Warto
wiedzieć, że obecne w malinach
antocyjany obniżają poziom
glukozy we krwi po posiłkach
bogatych w skrobię.

330 ml

nowość
D00860

nowość
2490
zamów teraZ:

1990 nowość

nowość

SOK Z MALIN (D01368)
SOK MALINA Z MIĘTĄ (D01366)
SOK MALINA Z CYTRYNĄ (D01367)
100% naturalny
500 ml

2390

2490

2390

2490

1990

Mniszek znany jest przede wszystkim
z działania przeciwkaszlowego. Wspomaga układ odpornościowy, nerwowy
i pokarmowy. Syrop z mniszka lekarskiego jest cennym źródłem antyoksydantów, zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwór czy zaburzenia
krążenia, łagodzi zmiany skórne.
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ZESTAW KONFITUR
Smakowity prezent

5990

5490

D01247

Zdrowy upominek

W kartoniku mieszczą się 4 słoiczki 200 g z konfiturami:
▸ morela ▸ minikiwi ▸ świdośliwa z maliną

▸

jagoda kamczacka

Gospodarstwo zlokalizowane na obrzeżach Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego
oraz Puszczy Pyzdrskiej. Istnieje od Średniowiecza i jego nazwa: „Wójtostwo” jest
historyczna. Od 30 lat specjalizuje się w produkcji owoców o najwyższej zawartości
witamin, minerałów i przeciwutleniaczy.

UPOMINKOWY ZESTAW LIOFILIZATÓW „MOC ŻYCZEŃ”
Świdośliwa LIOFILIZAT
Owoce świdośliwy zawierają mnóstwo białka, tłuszczów i błonnika pokarmowego, który wspomaga odchudzanie. Są naturalnym
źródłem potasu, magnezu, żelaza, fosforu
oraz witamin C i z grupy B.

Jagoda kamczacka LIOFILIZAT
Wspomaga ochronę przed chorobami układu
krążenia, anemią; spowalnia rozwój jaskry,
jest pomocna w chorobach układu pokarmowego, w zakażeniach bakteryjnych oraz
w profilaktyce antynowotworowej.

Malina LIOFILIZAT
Owoc bogaty w cukry, pektyny i kwasy organiczne: salicylowy, jabłkowy, cytrynowy. Bogate
źródło witamin, m.in. witamin z grupy B oraz
witaminy C i E.

D01342

6990

CHIPSY JABŁKOWE
Bez skórki
100
100 g
g

D01205

990

BEZ CYNAMONU

Produkt polski
SMACZNIE I ZDROWO

D01268

✔ duża zawartość błonnika
✔ obniżają poziom złego cholesterolu
✔ bez dodatku cukru i sztucznych barwników

990

Z CYNAMONEM

Chipsy są produkowane z naszych rodzimych, polskich owoców. Zdrowa
przekąska, z małą ilością kalorii i dużą zawartością składników odżywczych,
będzie idealnym rozwiązaniem zarówno dla łasuchów, jak i osób z brakiem
pomysłu na podwieczorek. Suszone jabłka zachowują praktycznie wszystkie
odżywcze zalety świeżych owoców.

Darmowa Dostawa oD 129 zł
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Lucinda Riley

Kate Morton

Daphne du Maurier

TAJEMNICE FLEAT HOUSE

ZAPOMNIANY OGRÓD

REBEKA

s. 448 · 135 × 205 · miękka

s. 544 · 150 × 210 · twarda

s. 448 · 150 × 210 · twarda

K04745

45

90

42

K04746

90

49

nowość

90

46

K04747

90

49

nowość

90

4690

nowość

Niepublikowana dotąd powieść Lucindy Riley.
Tajemnice Fleat House to powieść kryminalna
i choć nasuwają się przy niej oczywiste skojarzenia z Agathą Christie, z resztą twórczości
Lucindy Riley łączy ją sposób splatania aktualnych wydarzeń z przeszłością. Prywatna
szkoła z internatem na angielskiej prowincji.
Podejrzana śmierć jednego z uczniów. Kolejny
zgon osoby związanej ze szkołą, który nie może
być przypadkowy. Zniknięcie małego chłopca.
A wszystko to owiane całunem tajemnicy.

Opowieść o dwóch kobietach próbujących
odkryć własną tożsamość. Niektóre historie
rodzinne są zagmatwane i mroczne jak wiktoriańskie baśnie i nie wystarczy wsiąść na
statek i przemierzyć ocean, żeby je rozwikłać.
W przeddzień pierwszej wojny światowej na
statku płynącym do Australii znaleziono porzuconą dziewczynkę. Tajemnicza kobieta,
zwana Autorką, obiecała się nią opiekować –
a potem przepadła bez śladu.

Powieść nagrodzona National Book Award.
Książka, która zainspirowała Alfreda Hitchcocka i Stephena Kinga. Ten drugi otwarcie
przyznaje, że to jedna z najważniejszych książek w jego życiu. Podczas wyprawy na Riwierę
Francuską nieśmiała dziewczyna poznaje zamożnego wdowca, Maxima de Wintera, i po
krótkiej znajomości zgadza się za niego wyjść.
Szczęśliwe chwile kończą się, kiedy małżeństwo przyjeżdża do Manderley – rodzinnej posiadłości Maxima.

Daphne du Maurier

Sophie Haydock

Valerie Perrin

OBERŻA NA PUSTKOWIU

CZTERY MUZY

ŻYCIE VIOLETTE

s. 336 · 143 × 205 · twarda

s. 480 · 140 × 205 · twarda

s. 480 · 135 × 205 · twarda

K04748

4990

4690

nowość
Tajemnicza oberża pośrodku drogi donikąd.
W życiu dwudziestotrzyletniej Mary Yellan
zaszły przełomowe zmiany. Niedawno pochowała matkę, z którą była blisko związana,
a następnie sprzedała podupadającą farmę
z całym dobytkiem. Wszystkie rzeczy osobiste
zmieściła w jednej walizce – i nic jej już w rodzinnych stronach nie trzyma. Pozbawiona
zobowiązań, postanawia odwiedzić jedyną
bliską osobę, jaka jeszcze została jej na świecie – ciotkę Patience, którą ostatnio widziała
w dzieciństwie.

zamów teraZ:

K04749

4990

4690

K04580

4990

4690

nowość
Nieznana historia czterech niezwykłych kobiet − muz charyzmatycznego i kontrowersyjnego malarza, Egona Schielego. Wiedeń,
początek XX wieku. Miasto jest stolicą sztuki.
Kwitnie w nim życie towarzyskie i artystyczne,
rodzą się nowe, przełomowe idee. Wszystkie
oczy zwrócone są na Gustava Klimta, bo to
on wyznacza trendy w sztuce. Do czasu, gdy
powszechną ciekawość wzbudza jego protegowany, skandalista Egon Schiele. Każda z czterech kobiet z jego otoczenia będzie miała do
opowiedzenia własną historię.

Klimat francuskiej prowincji, opowieści o życiu we wszystkich jego odcieniach, śmiech i łzy,
które mieszają się z aromatami herbaty, kwiatów i świeżo zebranych warzyw. I niezłomna
wiara w szczęście. Bo życie jest piękne… mimo
wszystko! Niezwykła historia zwykłej kobiety,
którą los zaprowadził do miejsca zapomnianego przez większość ludzi. Kobiety, która pragnie na nowo rozkwitnąć – pomimo poczucia
przegranej, niewyobrażalnej tragedii i straty,
która ją dotknęła.
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Harlan Coben

PRZEMINĘŁO Z WIATREM

PANI BOVARY

BRAKUJĄCY ELEMENT

Tomy 1-2

s. 432 · 130 × 197 · twarda

s. 416 · 125 × 195 · miękka

s. 1280 · 135 × 205 · miękka

K04581

89

90

82

K04751

90

59

90

54

K04753

90

44

nowość

90

4190

nowość

Scarlett O’Hara. Rozpieszczona córka plantatora bawełny. Kokietka o niebywałym tupecie,
która prawie każdego mężczyznę potrafi okręcić sobie wokół palca. Ale ona zawsze chciała
tego jednego, który jej nie uległ… Nawet kiedy
na jej drodze staje Rhett Butler nie zamierza
zrezygnować z mężczyzny swoich marzeń. Powieść o kobiecej niezłomności, walce o rodzinę
i szczęście. A także o błędach, za które czasami
trzeba zapłacić najwyższą cenę.

Wstrząsająca opowieść o miłości i upadku.
Emma dzieciństwo spędziła w klasztorze.
Wtedy też przeczytała powieści, które rozbudziły w niej pragnienie życia w lepszym, bogatszym świecie. Choć Karol Bovary nie jest
idealnym kandydatem, z małżeństwem z nim
młoda kobieta wiąże spore nadzieje. Szybko
jednak przeżywa gorzkie rozczarowanie codziennością, a nuda i rutyna pchają ją w ramiona kolejnych kochanków w poszukiwaniu
spełnienia.

Kolejna porywająca i pełna zwrotów akcji
książka współczesnego arcymistrza thrillerów.
Szokujące dopasowanie genetyczne ujawnia
najmroczniejszą rodzinną tajemnicę. Wilde
jako małe dziecko został porzucony w lesie.
Po latach, już jako dorosły mężczyzna, postanawia dowiedzieć się więcej o swoim pochodzeniu. Rejestruje się na stronie internetowej,
która na podstawie nadsyłanych próbek materiału genetycznego kojarzy spokrewnionych
ze sobą ludzi.

Albert Camus

Charles Dickens

Virginia Woolf

DŻUMA

WIELKIE NADZIEJE

NAWIEDZONY DOM

s. 312 · 115 × 195 · miękka

s. 496 · 145 × 205 · twarda

s. 376 · 130 × 205 · twarda

K04754

3500

K04755

3290

5990

nowość

Jedna z najbardziej cenionych powieści XX wieku to nie tylko szkic miasta w czasie wielkiego
zagrożenia, to przede wszystkim studium postaci stojących w obliczu Zła. Dżuma, która niezauważalnie wkrada się w bramy Oranu, zmienia dotychczasowy porządek rzeczy. Strach,
cierpienie, odizolowanie, nieustanna walka
z chorobą ukazuje bohaterstwo i determinację niektórych, ale i nikczemność, przebiegłość
innych.

K04752

5490

4490

nowość
Najdoskonalsza powieść Charlesa Dickensa!
Porywająca opowieść o dojrzewaniu i dogłębnej moralnej przemianie. Pip jest sierotą.
Mieszka z siostrą i jej mężem kowalem. Jednak
poznając zdziwaczałą starą pannę Havisham
i jej śliczną podopieczną Estelle, ociera się
o życie całkowicie odmienne niż codzienność
w kuźni. Po latach, tocząc mozolny żywot kowalskiego czeladnika, Pip otrzymuje od anonimowego darczyńcy sporą sumę pieniędzy.
Młodzieniec ma wyjechać do Londynu i podjąć edukację.

Darmowa Dostawa oD 129 zł
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4190

nowość

Kompletny tom „małych próz” Virginii Woolf.
Opowiadania, nowele, szkice, krótkie teksty
sytuujące się między esejem, rozważaniem
i marzeniem. Niektóre ukazały się drukiem
za życia pisarki, inne nigdy nie były publikowane. Pierwsze pochodzą z początku XX wieku,
ostatnie z 1940 roku. Czytelnicy mogą poznać
Virginię Woolf jako mistrzynię przejmujących
i zaskakujących małych form, które pisała
przez całe życie.
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74

3790

1990

3490

25

3990

K01299

90

2290

4490

26

K02724

K02259

90

K01830

s. 292 · 140 × 210 · miękka

s. 294 · 140 × 200 · miękka

s. 360 · 140 × 205 · twarda

s. 240 · 165 × 235 · twarda

Maria Szamot

Karol de Foucauld

Arundhati Roy

Henryk Bejda

CHCĘ WIDZIEĆ JEZUSA

DUCH JEZUSA

BÓG RZECZY MAŁYCH

KRÓLOWA POLSKI
Biografia

1490

1490

490

990

1990

M1736

5

1990

K02790

90

1190

M1807

K03258

s. s. 136 · 130 × 190 · miękka

s. s. 120 · 128 × 184 · miękka

s. 104 · 105 × 165 · twarda

s. 184 · 130 × 180 · miękka

o. Jan Konior SJ

ks. Marian Rajchel

Sławomir Zatwardnicki

EUCHARYSTIA

DROGA Z MATKĄ
NIEPOKALANĄ

św. Ludwik Maria Grignion
de Montfort

TAJEMNICA MARYI

Dlaczego nie?

Sakrament, który leczy

MSZA

3990

3990

2490

1990

1190

1990

1290

490

M1745

M1154

K03133

M1144

s. 356 · 140 × 202 · twarda

s. 396 · 140 × 202 · miękka

s. 206 · 150 × 210 · twarda

s. 128 140 × 202 · miękka

o. Maciej Zięba OP

George Weigel

Jan Lewandowski

Ojciec Łazarz

KATOLICYZM
EWANGELICZNY

JAK POLEMIZOWAĆ
Z WOJUJĄCYM
ATEISTĄ?

POKONAJ SWOJE
DEMONY

JESTEM Z WAMI

zamów teraZ:
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2990

12

3490

1490

4490

990

290

1490

M1774

90

75

M1664

M1215

M1160

s. 312 · 140 × 202 · miękka

s. 248 · 140 × 202 · miękka

s. 120 · 140 × 202 · miękka

s. 384 · 165 × 235 · miękka

Marzena Nykiel

Paweł Lisicki

Jakub Maciejewski

PUŁAPKA GENDER

NOWA, WSPANIAŁA
PRZYSZŁOŚĆ

BYĆ ZWYCIĘŻONYM
I NIE ULEC TO
ZWYCIĘSTWO

Zbiór opowiadań o tym
co nas czeka i nie tylko

Myśli wybrane Józefa
Piłsudskiego

Rewolucja Październikowa –
kulisy krwawego terroru

Karły kontra orły
Wojna cywilizacji

LUDZIE CZERWONEGO
MROKU

3990

2190

2790

15

3490

K03629

90

K01246

1990

3990

29

K01232

90

K01101

s. 240 · 140 × 200 · miękka

s. 216 · 175 × 245 · twarda

s. 400 · 165 × 240 · miękka

s. 239 · 153 × 230 · miękka

ZDROWE I PROSTE
GOTOWANIE

Elżbieta Ruman

dr Terry Walhs, Eve Adamson

Damon Gameau

LECZNICZA MOC
NATURY

FENOMENALNA
KURACJA DR WAHLS

CAŁY TEN CUKIER

według Hildegardy z Bingen

Plan leczenia stwardnienia
rozsianego i innych chorób
autoimmunologicznych

ze św. Hildegardą z Bingen

3490

990

3490

M1068

2190

3990

4490

2190

2990

M1060

K01545

K02490

s. 276 · 140 × 202 · miękka

s. 320 · 140 × 202 · miękka

s. 496 · 148 × 225 · miękka

Barbara Fedyszak-Radziejowska

Marcin Wolski

Michael Hesemann

Stanley Cloud, Lynn Olson

PRZEMYŚLEĆ POLSKĘ

I STAŁA SIĘ CIEMNOŚĆ

CIEMNE POSTACIE
W HISTORII KOŚCIOŁA

SPRAWA HONORU

s. 308 · 145 × 205 · miękka

Mity, kłamstwa, legendy
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Herbata Rooibos
75 g

Herbata Tuko pajoma

Herbata Ujamma

Skład: rooibos,
skórka pomarańczy,
płatki słonecznika,
aromat pomarańczowy

Skład: rooibos, honeybush, owoc jarzębiny,
jabłko, liść lipy,
trawa cytrynowa,
aromat cytrynowy

D01126

D01125

Herbata Afya
Skład: rooibos,
kwiat hibiskusa,
skórka cytryny, aromat
miodowo-lipowy

1990

D01127

Specjalnie przygotowane kompozycje
zadowolą najbardziej wymagających koneserów herbaty

Kawa ziarnista i mielona

4990
D00083
ziarnista 500 g

Kawa o orzechowym posmaku z nutami drzewnymi i lekko owocowym
aromatem. Wyróżniającą cechą tej
kawy jest delikatny pikantny
posmak, co czyni ją jeszcze
bardziej pobudzającą i zaskakującą.

2500
D00081
ziarnista 250 g

jest

kawy
liżance dobrej
fi
y
rz
p
y
n
zo
wiekowi
Czas spęd
drugiemu czło
cy
o
m
o
p
i
i
sj
okazją do reflek

2500
D00080
mielona 250 g

zamów teraZ:
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Czekolada do picia i w tabliczkach, krówki niebiańskie
Ciemna
klasyczna

D00308

18

90

Mleczna
z truskawką

D00499
Mleczna
z czarną
porzeczką

Ciemna 60%
z prażonymi
migdałami

D00501

D00174

Ciemna 60%
z żurawiną

Ciemna 60%
z wiśnią

D00305

D00304

D00733

2490

D00734

200 g

Misyjny zestaw prezentowy z miodem
Prezent nie musi być nudny! Dlatego stworzyliśmy wyjątkowy zestaw z produktów
pochodzenia naturalnego, który dzięki
swojej kompozycji tworzy prezent
idealny.
D01370

10990

nowość

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

▸ kawa mielona 250 g
▸ czekolada pitna – ciemna klasyczna 200 g
▸ miód rzepakowy z zielem
św. Hildegardy z Bingen 400 g

Kupując ten zestaw, wspomagasz
misję Pallotyńską w Etiopii
Pallotyńska fundacja misyjna salvatti.pl wspiera
działania społeczne prowadzone w Etiopii. Pomaga w budowie szkoły – przekazuje fundusze oraz wysyła wolontariuszy do pomocy,
finansuje nie tylko edukację uczniów, ale
także mundurki, pomoce szkolne i dofinansowuje pensje dla nauczycieli.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

1290 990

1990

200 g

500 g
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K04733

nowość

179
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16995

Adam Dylewski

ATLAS KRESÓW
s. 368 · 240 × 330 · twarda

Atlas Kresów zawiera mapy dawnych wschodnich terenów Rzeczypospolitej, 33 arkusze
mapy WIG w skali 1 : 300000 z lat 30. XX w., a także trzy mapy dużych miast (Wilno,
Grodno, Lwów), z dokładnymi opisami, uzupełniającymi i porządkującymi obraz kartograficzny. Dzieło zmapowania niemal wszystkich znanych obiektów (łącznie blisko
3 tys.), oparto o szeroką kwerendę, przeprowadzoną zarówno w informatorach historycznych, jak i współczesnych rejestrach oraz opisach zabytków. Powstała w ten sposób jedyna w swoim rodzaju siatka pomników kultury polskiej na dawnych wschodnich
terenach Rzeczpospolitej, zarówno istniejących, jak i nieistniejących: pałaców, dworów,
kościołów, cmentarzy, mauzoleów rodzinnych. Treść atlasu wzbogacają ilustracje, anegdoty i cytaty.
K04734

nowość

19990

18990

ENCYKLOPEDYCZNY
ATLAS ŚWIATA
s. 376 · 285 × 375 · twarda

ny
Encyklopedycz
dzieło
Atlas Świata to dzaju
im ro
jedyne w swo
Wyróżnia je zarówno okazały format jak i szlachetna oprawa oraz zawartość. To sprawia, że atlas nie ma żadnej konkurencji na polskim rynku.
Bardzo szczegółowym mapom poszczególnych części świata – w dodatku opracowanym w dość dużych skalach – towarzyszą starannie dobrane przez geografów fotografie z podpisami dostarczającymi dodatkowych informacji oraz opisy charakteryzujące
kontynenty lub ich części, w tym państwa.

Ścienna historyczna mapa Polski
680 × 480 mm

Polska – mapa historyczna – to wyjątkowa mapa, zawierająca
mapy administracyjne Polski, od Polski pierwszych Piastów,
poprzez Jagiellonów, rozbiory, II Rzeczpospolitą aż do Polski
współczesnej. Mapa II Rzeczypospolitej ( podział administracyjny z 1930) jest nałożona na obecną mapę Polski.

nowość

1990

K04738

zamów teraZ:

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl

mapy i atlasy

Mapa Nieba gwiaździstego
1400 × 1000 mm

79

K04737

nowość

15990

15290

Mapa ścienna nieba, na której zobaczyć można gwiazdozbiory czy Drogę Mleczną. Wnikliwe opisy pozwalają na pełny odbiór wiadomości. Mapa zawiera:

✴ podział na niebo północne i południowe
✴ granice gwiazdozbiorów
✴ kontury gwiazdozbiorów
✴ Drogę Mleczną
✴ wielkości gwiazdowe
✴ spis gwiazdozbiorów
✴ opisy gwiazdozbiorów pasa zodiakalnego

Mapy ścienne Młodego Odkrywcy
nowość

3499

K04735

Mapy ścienne, opracowane przez znakomitych specjalistów, zostały pomyślane jako inspirująca pomoc edukacyjna,
a jednocześnie niebanalny element wyposażenia dziecięcego
pokoju. Sporych rozmiarów (530 m m × 380 mm), pokryte wysokiej jakości laminatem, po którym można pisać mazakami,
przyciągają uwagę i rozwijają wyobraźnię, zachęcając do samodzielności.
Świetnie przygotowane od strony graficznej i merytorycznej,
mogą stać się początkiem przygody z rodzimą przyrodą i geografią, historią i współczesnością.
Polska Młodego Odkrywcy prezentuje najważniejsze regiony geograficzne, województwa i ważne miasta Polski, rzeki, jeziora, górskie pasma i szczyty, parki narodowe itp. Przy poszczególnych regionach umieszczono piktogramy, odnoszące
się do charakterystycznych elementów.

3499

nowość

K04736

Świat Młodego Odkrywcy ukazuje najważniejsze regiony
geograficzne, wszystkie państwa i główne miasta świata, górskie
pasma i ich najwyższe szczyty, oceany, morza, rzeki i jeziora,
zatoki i wyspy, a także linie obrazujące podróże najsłynniejszych odkrywców m.in. Krzysztofa Kolumba czy Vasco da Gamy.
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Jesse Xander

Aleksander Gieysztor

TOLKIEN

MITOLOGIA
SŁOWIAN

Człowiek, który
stworzył Śródziemie

s. 407 · 135 × 205 · miękka

s. 304 · 144 × 205 · miękka

iat
Fascynujący św
pradawnych
Słowian

fię
Poznaj biogra
się
mistrza, zanurz
w stworzonym
iprzez niego un
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n
d
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korzenie zła
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K04758

K04757

Wyrusz z pisarzem w podróż od lat dzieciństwa, przez nauczanie domowe, przyjrzyj się strzelistym wieżom Oksfordu i podglądnij płomienny romans, który wybuchł na progu krwawej
wojny. Przeżyj z pisarzem jego spektakularny sukces naukowy
oraz zobacz jak powstawał świat, który do dziś porusza. Triumfy i tragedie, szalona miłość, ważne przyjaźnie, miejsca te bliskie
i te egzotyczne. Nieoczekiwane inspiracje i żmudne, wieloletnie
badania, wszystko to ukształtowało świat znany milionom. Poznaj życie Tolkiena, pisarza genialnego.

Nowe wydanie Mitologii Słowian zostało przygotowane na podstawie materiałów zachowanych w spuściźnie pośmiertnej autora. Wprowadzono aparat badawczy, przygotowany częściowo
przez autora i zachowany w rękopisie, częściowo zaś opracowany przez Anetę Pieniądz i wydawcę na podstawie zachowanych
notatek autora. Włączono niepublikowane dotąd teksty dotyczące mitologii, ilustrujące różne obszary działalności badawczej i popularyzatorskiej autora – referaty konferencyjne, zapisy audycji telewizyjnych i radiowych.

ks. prof. Waldemar
Chrostowski

Niccolo Machiavelli

KSIĄŻĘ

KOBIETY
W PIŚMIE
ŚWIĘTYM

Cel uświęca środki
s. 134 · 126 × 200 · twarda

s. 280 · 165 × 235 · twarda

e
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90
K04756

Niccolo Machiavelli napisał słynnego Księcia prawie pięć wieków temu, zainspirowany osobą Cezara Borgii, syna papieża
Aleksandra VI, włoskiego polityka, kardynała, księcia Romanii.
Celność nieprzebrzmiałych spostrzeżeń, ich przenikliwość i złożoność sprawiły, że trzymacie Państwo teraz w swoich rękach
jedną z najważniejszych książek wszech czasów. Koronną pozycję w dziejach filozofii społecznej, a zarazem wciąż aktualną lekcję, która kształtuje myślenie liderów na całym świecie.

6900

6490

K04763

Ewa, Sara, Anna, Miriam czy Estera – jakże często słyszymy te
imiona. Są one nierozerwalnie połączone z Pismem Świętym
i całą historią Zbawienia. Ale kim są postacie kryjące się za tymi
imionami? Autor w tej fascynującej książce, przedstawiając sylwetki 16 niezwykłych kobiet odgrywających ważną rolę w Piśmie Świętym. Niejednokrotnie reprezentują one to, co w człowieku najlepsze: wierność, cierpliwość, miłość, roztropność,
oddanie czy troskliwość. Tym samym pozostają wciąż aktualnym wzorem.

