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O marce
Fluff to innowacyjna marka kosmetyków naturalnych, 
stworzona i produkowana w Polsce.
 
Łączy w sobie dwa najsilniejsze obecnie trendy, które 
zdominowały branżę kosmetyków naturalnych:

Nasze produkty do pielęgnacji ciała i twarzy są niczym 
słodkie desery o kuszących zapachach 
i zaskakujących konsystencjach.

Proste składy bazujące na naturalnych oraz 
innowacyjnych składnikach aktywnych odpowiadają 
na potrzeby różnych typów skóry, a wygodne 
opakowania w sposób przejrzysty komunikują 
korzyści płynące z używania poszczególnych 
produktów.

Jednakże Fluff to o wiele więcej niż nowa marka 
kosmetyków naturalnych. To sposób postrzegania 
świata – ukłon w stronę kobiecości, kreatywności 
i cieszenia się życiem.
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Naturalne

Nie testowane na 
zwierzętach

Najwyższej
jakości

Przyjazne skórze 
wrażliwej 

Vegańskie Superfood

Przejrzyste formuły 
inspirowane naturą

Fluff kocha zwierzęta
– nasze produkty nie są 

testowane na zwierzętach

Zapewnione przez certyfikaty
ISO 22716 GMP i IFS HPC

Łagodny środek konserwujący 
zatwierdzony do stosowania 
w kosmetykach naturalnych 

przez EcoCert

100% wegańska oferta.
Bez składników pochodzenia 

zwierzęcego

Wypełniony najlepszymi 
składnikami odżywczymi 

do pielęgnacji skóry
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Zgodnie z koncepcją 
Super food opraco-
waliśmy produkty do 
pielęgnacji ciała i twa-
rzy wypełnione nie-
przetworzonymi lub 
niskoprzetworzonymi 
naturalnymi skład-
nikami, które karmią 
skórę cennymi wita-
minami, minerałami 
i przeciwutleniaczami, 
niezbędnymi do za-
chowania zdrowego 
i młodego wyglądu.

Skorzystaj z naszych 
nowych kosmetyków ze 
składnikami Superfood, 
takich jak:

Kosmetyki Superfood
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Produkty Fluff nie zawierają:

FTALANÓW

SLS/SLES’ÓW OLEI MINERALNYCH PARABENÓW

PEG’ÓW

ALERGENÓW

MIKRO PLASTIKU
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Pielęgnacja ciała



Krem do rąk

Pragniesz by Twoje dłonie 
wyglądały pięknie i młodo? 
Dostarcz im moc super składni-
ków w postaci lekkiego kremu 
z dodatkiem wody kokosowej.
Ekstrakt z maliny widocznie 
wygładzi oraz poprawi stan 
skóry dłoni. Ekstrakt z banana 
odżywia, zmiękcza skórę oraz 
łagodzi podrażnienia.

Ekstrakt z brzoskwini, oprócz 
nadania kuszącego zapachu, 
ekstremalnie zregeneruje, od-
żywi i nawilży skórę dłoni. 

50ml
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Sorbet 
do rąk

50ml

Dłonie to Twoja wizytówka! Czy dbasz 
o nie odpowiednio? Codziennie po 
kilkanaście razy myjesz ręce przez co 
stają się suche i skłonne do podraż-
nień. Czas na idealną skórę dłoni, czas 
na nasz sorbet!

Doskonale łagodzi, nawilża i regene-
ruje skórę dłoni. Bardzo szybko się 
wchłania i nie zostawia lepkiej ani 
tłustej warstwy.
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Peeling 
kawowy 
do ciała
100 g

Peeling suchy to połączenie „suchych” naturalnych składników 
z naturalnymi olejami. Ten mechaniczny peeling rozpieści Twoją 
skórę i sprawi, że zakochasz się w nim bezgranicznie! Cudowne 
zapachy mandarynki, brzoskwini i słodkiego karmelu ukoją 
Twoje zmysły.

Głównym składnikiem peelingów jest kawa robusta, która ma dzia-
łanie antycellulitowe. Peeling idealnie złuszcza martwy naskórek 
pozostawiając ją gładką, a sól z Morza Martwego pomaga w oczysz-
czaniu skóry z wszystkich toksyn. Dodatkowo pozostawia skórę 
gładką i niesamowicie nawilżonąi pełną energii na cały dzień!
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Śmietanka 
do ciała
Nakarm swoją skórę śmietanką obfitującą
w moc super składników i odżyw ją
w najbardziej wartościowy sposób! Lekka 
i szybko wchłaniająca się konsystencja pełna 
słodko-owocowego zapachu sprawi,
że pokochasz ją już od pierwszego użycia!

Ekstrakt z grejpfruta czyni 
skórę elastyczną i promienną 
oraz wpływa na spowolnienie 
starzenia się skóry. Olej z orze-
chów makadamia stymuluje 
produkcję kolagenu, zmniejsza 
przebarwienia, działanie wol-
nych rodników oraz nawilża.

Ekstrakt z jabłka delikatnie złuszcza martwy 
naskórek oraz sprawia, że poszarzała skóra 
nabiera blasku, staje się jedwabiście miękka 
oraz nawilżona. Olej awokado przyspiesza 
łagodzenie podrażnień, a także mocno 
nawilża i natłuszcza skórę.

150 ml

11



 

Marzysz o jędrnej i pełnej blasku 
skórze? Zamiast tego sucha, 
zmęczona i zaczerwieniona od 
podrażnień codziennie wita Cię
w lustrze?

Z naszym kremem do ciała
w trzech zapachach – krem 
brulee z malinami, smoczy owoc, 
banan z arbuzem – przywrócisz 
jej naturalną równowagę 
i optymalny poziom nawilżenia. 
Owocowe ekstrakty, woda 
z brzozy i wody kokosowa 
wygładzi, wzmocni i widocznie 
poprawi wygląd Twojej skóry.

Krem do ciała 200 ml
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Jogurt 
do ciała

Lekki, naturalny, wegański. 
Pachnący soczystymi owocami 
i czekoladą jogurt to spełnienie 
marzeń każdej kobiety.

Proteiny ryżu przywrócą Twojej 
skórze odpowiednią mikroflorę. 
Skóra stanie się nawilżona, ela-
styczna i nawodniona, pozosta-
wiając uczucie ukojenia.

· soczysty arbuz
· maliny z migdałami
· czekolada mleczna

Wchłania się ekstremalnie 
szybko nie pozostawiając 
tłustej warstwy. Również 
dla osób marzących o aksa-
mitnie gładkiej skórze.

180 ml
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Chmurka do ciała
z Happy Skin®

Lekka konsystencja w formie 
delikatnej, puszystej chmurki otuli 
skórę niczym nawilżający kompres, 
a kompleks Happy Skin zapewni jej 
dobre samopoczucie i upragniony 
relaks. Wygładzająca chmurka 
z mlekiem z migdała ziemnego 
stymuluje produkcję kolagenu 
oraz ujędrnia, zapobiegając 
powstawaniu zmarszczek.

Rozświetlająca chmurka 
rozświetli poszarzałą skórę 
i przywróci jej piękny wygląd. 
Odżywia i ujędrnia oraz pomaga 
zwalczyć przebarwienia.
Dodatkowo ekstrakt z kumkwatu 
chroni skórę przed słońcem, 
spowalnia procesy starzenia 
i niweluje drobne zmarszczki.

150 g
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Maska do ciała
na noc

Gdy stres i zmęczenie dają się we znaki 
każdego wieczora, czas zacząć z nimi 
walczyć. Jak szybko się zregenerować 
i przywrócić równowagę? Mamy na to 
sposób! Z naszą maską do ciała za-
pewnisz sobie chwilę błogiego relaksu, 
podczas gdy Twój rozchwiany organizm 
powróci do normy. Kojące połączenie 
zapachu lawendy i róży pozwoli na cał-
kowite odprężenie oraz ułatwi spokojny 
sen. Przepyszny zapach szarlotki przy-
woła miłe wspomnienia z dziecięcych 
lat. Aromatyczny, cytrusowy zapach 
kombuchy przyniesie ulgę zwalczając 
zmęczenie i napięcie nerwowe.

150 ml
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Serum
do ciała

Antycellulitowe serum do ciała pozostawi skórę 
aksamitnie gładką oraz pełną energii na cały dzień. 
Stymuluje proces spalania komórek tłuszczowych, 
wspomaga oczyszczenie skóry z toksyn oraz 
poprawia mikrokrążenie. Zielona kawa posiada 
doskonałe właściwości nawilżające, zmiękcza 
i wygładza skórę oraz zwalcza wolne rodniki 
zapobiegając fotostarzeniu. Serum sprawi, że dzięki 
regularnemu stosowaniu uporasz się z niechcianym 
efektem pomarańczowej skórki, a Twoja skóra 
odzyska jędrny i zdrowy wygląd.

100 g
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H2O woda 
żelowa 150 ml

Woda żelowa to nietuzinkowy sposób na 
nawilżenie i odświeżenie w słoneczne dni. 
Żel po kontakcie ze skórą zmienia się w 
wodną esencję, która w zależności od 
zawartych ekstraktów odżywia, ujędrnia 
lub detoksykuje. Dzięki połączeniu wody 
brzozowej oraz wody kokosowej odświeża 
i potęguje efekt nawilżenia.

Ogórek i zielona herbata 
– pomaga oczyścić skórę
z toksyn

Kokos i maliny   
– regeneruje oraz poprawia 
wygląd skóry

Kudzu i kwiat pomarańczy
– opóźnia procesy starzenia 
oraz przywraca witalność
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Balsam do 
ciała

Tonik do ciała

Poczuj 
odświeżającą 
moc mięty
i limonki
w postaci 
lekkiego toniku 
do ciała
o przepięknym, 
orzeźwiającym 
zapachu. 

To prawdziwy 
„must have” 
podczas 
upalnych dni!

Lato, morze, plaża, gorące słońce i ... Lime ice tea! 
Niczym mrożona herbata w upalne dni odświeży, 
odżywi i ukoi Twoją muśniętą słońcem skórę. 
Przyniesie jej ulgę, chroniąc przed niekorzystnym 
działaniem czynników zewnętrznych.

Hydrolat z zielonej 
herbaty i ekstrakt 
z limonki działają 
antyoksydacyjnie oraz 
wspomagają regenerację.

150 ml

200 ml
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Mrożony sorbet
do ciała 150 ml

Ekstrakt z ananasa 
– łagodzi podrażnienia 
i przywraca naturalny 
koloryt skóry

Sprawdź wyjątkowe połączenie przyjemnie lekkiej 
konsystencji i intensywnego nawilżenia! Mrożony sorbet 
sprawi, że Twoja sucha skóra odczuje ulgę i orzeźwienie. 
Zawarty sok z aloesu wraz z olejem kokosowym i trehalozą 
pielęgnują skórę oraz zapewniają jej optymalne nawilżenie. 

Ekstrakt z borówki 
– rozjaśnia i ujędrnia 
skórę
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Balsam wodny
300 ml

Nawilżający balsam do ciała o przepięknym, wakacyjnym 
zapachu. Twoja sucha skóra go pokocha! Niezwykle lekka, 
mleczna konsystencja błyskawicznie się rozprowadza, 
pozostawiając przyjemne uczucie gładkości. W upalne dni 
niczym łyk wody przyniesie ulgę Twojej spragnionej skórze.  
Dzięki połączeniu oleju kokosowego, niacynamidu, 
trehalozy, gliceryny i kwasu hialuronowego balsam 
intensywnie nawilża, zmiękcza i ujędrnia skórę.
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Mus i pianka
do golenia

200 ml 150 ml

Golenie bez podrażnień? Sięgnij po łagodzącą 
piankę lub mus do golenia z awokado i niacy-
namidem! Łączą w sobie delikatność i skutecz-
ność z odpowiednią pielęgnacją. Niezależnie 
czy wybierzesz puszysty mus, czy lekką piankę 
Twoja skóra Ci podziękuje! Zwiększają poziom 
nawilżenia skóry podczas zabiegu, zapewniając 
płynne przejścia maszynki i zmniejszając ryzyko 
podrażnień. Sprawią, że skóra po goleniu stanie 
się gładka i miła w dotyku.  
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Pielęgnacja twarzy



Balsam
do demakijażu

Demakijaż stanie się bajecznie prosty. Szybko i skutecznie 
usuwa nawet wodoodporny makijaż, a zawarte w nim masło 
Shea i Shorea zapobiega wysuszeniu i podrażnieniu skóry. 
Dodatkowo zaskoczy Cię konsystencja – balsam zamie-
nia się w olejek gdy tylko go dotkniesz. Sok z aloesu poza 
zawartym w sobie bogactwem mnóstwa witamin, działa 
nawilżająco i łagodząco oraz przeciwzapalnie.

Olej ze słodkich 
migdałów doskonale 
radzi sobie z szorstką 
i napiętą skórą, a także 
działa przeciwstarze-
niowo i nawilżająco. 
Sprawia, że skóra od-
zyskuje swój utracony 
blask.

50 ml
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Mus
do mycia
twarzy
Mus to puszysta, milutka wersja żeli do mycia twarzy. 
Idealnie oczyści Twoją skórę z zanieczyszczeń z całego 
dnia. Nie podrażni i nie wysuszy skóry. 

50 ml
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Peeling 
do twarzy 75 ml

Zawarte kwasy AHA wraz 
z drobinkami korundu
i ekstraktami z kumwatu 
oraz kombuchy dogłębnie 
oczyszczają, odżywiają
i nawilżają skórę. Peeling 
sprawi, że stanie się pełna 
blasku i aksamitnie gładka. 

Nie daj się zwieść orzeźwia-
jącemu aromatowi lemo-
niady. Ta tubka skrywa nie 
tylko przepiękny cytrusowy 
zapach, ale również moc 
składników aktywnych. 
To połączenie peelingu 
kwasowego i mechanicz-
nego w jednym delikatnie 
złuszczy martwy naskórek 
oraz wygładzi cerę. Nada 
Twojej skórze świeży oraz 
promienny wygląd.
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Peeling do 
twarzy i ust
Jego konsystencja żelowa zmienia 
się po kontakcie z wodą w krem! 
Idealnie usunie martwy naskórek, 
wygładzi i doda skórze blasku. 
Dzięki niemu skóra stanie się jędrna 
a usta miękkie jak nigdy.

80 g
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Emulsja do 
mycia twarzy 150 ml

Ta emulsja jest wyba-
wieniem dla suchej cery! 
Zapewnia idealny balans 
między oczyszczeniem,
a nawilżeniem bez ryzyka 
podrażnień. W efekcie 
skóra stanie się nawilżo-
na, świeża i promienna. 
Zawarte ceramidy działają 
niczym plaster na podraż-
nioną i zaczerwienioną 
skórę. Odbudowują ba-
rierę hydrolipidową oraz 
chronią naskórek przed 
utratą wody. 

Witaminy C i E wraz 
z wodą brzozową 
zadbają, by cera 
odzyskała swoją 
witalność.
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Tonik do twarzy

Tonik z kwasami AHA delikatnie 
złuszczy martwy naskórek, rozjaśni 
i rozświetli cerę oraz zmniejszy 
widoczność przebarwień. Wysoka 
zawartość przeciwutleniaczy, 
witamin i minerałów zawarta 
w owocach kumkwatu wpływa 
korzystnie na kondycję skóry. 
Dzięki składnikom superfood 
nada cerze świeży wygląd oraz 
promienny blask.

Tonik do twarzy z kwiatem kudzu 
intensywnie nawilży Twoją cerę, 
wzmocni włókna kolagenowe oraz 
spowolni proces starzenia. Dzięki 
składnikom takim jak: ekstrakt
z kwiatu kudzu, zielony kawior
i glikoproteiny z czerwonego żeń-
szenia pozwoli jej zachować młody 
wygląd na dłużej.

Tonik do twarzy z mleczkiem 
tygrysim odświeży i nawilży Twoją 
cerę, przywracając jej naturalną 
równowagę. Sprawi, że odzyska 
ona elastyczność, witalność 
i wyraźnie młodszy wygląd. Dzięki 
zawartości wielonienasyconych 
kwasów tłuszczowych i witaminy 
E zapobiega przedwczesnemu 
starzeniu się skóry. Ponadto 
posiada właściwości 
antybakteryjne 
i rewitalizujące.

100 ml

28



Booster
dwufazowy

40 ml

Kurkuma + Witamina C 
– poprawia koloryt
i redukuje przebarwienia

Morski 
– redukuje zmarszczki
i zapobiega ich powstawaniu 

Avocado + Aloes
– odżywia i regeneruje

Skoncentrowane serum dwufazowe o podwójnej sile 
działania zapewni maksymalną moc pielęgnacji Twojej skóry! 
Połączenie awokado z aloesem intensywnie odżywia skórę, 
dostarczając jej odpowiednią dawkę witamin oraz niezbędnych 
nienasyconych kwasów tłuszczowych. Esencja drogocennych 
składników z głębin morskich pomoże rozprawić się z oznakami 
starzenia się cery. Kurkuma oraz witamina C przywrócą 
młodszy wygląd cery, dodając jej promiennego blasku. 
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Żel do twarzy
na dzień

50 ml

Zafunduj swojej skórze nawilżającą dawkę pełną 
arbuzowego orzeźwienia. Odświeżający żel do 
twarzy, dzięki składnikom, takim jak trehaloza, 
wyciąg z arbuza, ekstrakt z aloesu i sok z yaconu 
intensywnie nawadnia, pielęgnuje cerę oraz 
przynosi jej ukojenie.
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Żel do twarzy
na dzień Nawilżający 

krem na 
dzień

50 ml

Czujesz, że Twoja skóra jest sucha
i odwodniona? Zafunduj jej prawdziwą 
bombę nawilżenia w formie puszystej 
chmurki! Odwdzięczy Ci się pięknym
i zdrowym wyglądem. Ten krem sprawi, 
że spragniona skóra otrzyma głęboki 
zastrzyk nawilżenia i długotrwałe uczucie 
komfortu. Dzięki składnikom takim 
jak woda brzozowa, hydrolizowane 
proteiny ryżu, witamina E i kwas 
hialuronowy pozwala zatrzymać świeży
i promienny wygląd na dłużej.
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Energetyzujący krem na dzień 
– Morning Cappuccino
Co robisz, żeby się porządnie obudzić? 
Pijesz kawę, biegasz... A co robisz, żeby 
obudzić Twoją skórę? Nic? Czas to 
zmienić, natychmiast!

Ekstrakty z kombuchy i kawy pobudzają 
i działają przeciwzmarszczkowo oraz rege-
nerują. Optim Hyal™ fenomenalnie podnosi 
poziom nawilżenia skóry.

50 ml
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Krem na dobranoc 
– Sleeping Cream

Niebieskie światło, stres, brak wyciszenia nie 
pozwala Ci zasnąć? Dodatkowo przez suche 
powietrze i kontakt przez całą noc 
z poduszką, Twoja skóra stała się sucha 
i nie pomaga żaden krem?

Sleeping Cream troskliwie otuli Twoją skórę 
twarzy. Chroni przed niebieskim światłem 
i ekstremalnie nawilża i wygładza.

Ekstrakt z pyłu księżycowego rozświetla 
skórę i nadaje cerze jednolity koloryt. 
Wyraźnie odmładza i wygładza skórę. 
Fenomenalnie maskuje oznaki zmęczenia.
Synchrolife™ otula, wycisza i chroni przed 
niebieskim światłem, które emitują nasze 
telefony i laptopy.

50 ml
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Krem do twarzy 
SPF 50 50 ml

Nieskazitelny wygląd, jednolita 
cera oraz doskonała ochrona 
przed promieniowaniem UV – ten 
krem pokochasz od pierwszego 
użycia! Sprawi, że będziesz 
wyglądać naturalnie, a drobne 
niedoskonałości po prostu znikną. 
Zawarte mikrokapsułki podczas 
aplikacji wyrównują koloryt skóry, 
a kompleks złożony z 4 form kwasu 
hialuronowego wraz z olejami 
z pestek winogron, passiflory 
i słodkich migdałów nawilża, 
odżywia i regeneruje cerę.
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40 ml

Mleczko do 
twarzy SPF 30

Lekka formuła mleczka 
z filtrem SPF30 pozwala 
przedłużyć trwałość makijażu, 
jednocześnie chroniąc skórę 
przed szkodliwym działaniem 
promieniowania UVA i UVB. 
Zawarty kompleks złożony
z 4 form kwasu hialuronowego 
wraz z olejem z pestek 
winogron i wyciągiem ze 
słodkich migdałów nawilża, 
odżywia i regeneruje cerę.
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Mleczko do twarzy

Zielona herbata
– matująca & nawilżająca
z AsebiolTM & EvermatTM

Malina
– rozświetlająca & regenerująca
z proteinami ryżu

Żeń-szeń
– antyoksydacyjny
z Fision® WrinkleFix

Liczi
– ultra nawilżające
 & nawadniające 
z ekstraktem z liczi

Borówka
– nawilżająca & łagodząca  
z ekstraktem z borówki

40 ml

36



Puszysty krem
pod oczy
Lekki krem z zielonym kawiorem, olejem z passiflory 
i perskim jedwabiem sprawi, że dzięki regularnemu 
stosowaniu uporasz się z kurzymi łapkami wokół oczu, 
cieniami pod oczami i suchą, szorstka skórą. Dodatkowo 
nie podrażnia!

15 ml
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Kąpiel



Peeling & mus
do ciała

200 ml

Poczuj jedwabistą gładkość 
i niesamowitą świeżość na 
własnej skórze! Peelingujący 
mus do ciała przywróci jej 
witalność oraz sprawi, że 
pozostanie młodsza na dłużej

Wyciąg z malin
– działa nawilżająco i odświeżająco 
na skórę. Łagodzi podrażnienia, 
regeneruje oraz poprawia jej wygląd

Ekstrakt z kudzu
– chroni przed rozpadem kolagenu 
i elastyny, utrzymując odnowę 
komórek i witalność skóry
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Żel pod 
prysznic 500 ml

Sięgnij po żel pod prysznic, który nie tylko 
nawilża i oczyszcza, ale także intensywnie 
pielęgnuje skórę. Wybierz jeden z pięciu 
przepięknych zapachów i spraw, by prysznic 
stał się czymś więcej niż tylko zwykłą kąpielą.

Truskawka 
– odświeżający

Ogórek i zielona herbata
– detoksykujący

Malina i kokos
– odżywczy

Brzoskwinia 
i grejpfrut
– antycellulitowy 

Kudzu i kwiat 
pomarańczy
– antyoksydacyjny
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Akcesoria



Rollery i Gua Sha

Masaż rollerem to naturalny sposób by w kilku ruchach sprawić aby 
nasza twarz wyglądała o kilka lat młodziej. Naturalny chłód wytwa-
rzany przez kamień redukuje opuchliznę i cienie pod oczami oraz 
poprawia krążenie krwi. Dodatkowo zamyka pory skóry, dzięki 
czemu przywraca jej zdrowszy, równy koloryt. Już po kilku pocią-
gnięciach wałeczkiem obrzęk staje się widocznie mniejszy.

Gua Sha redukuje opuchliznę i cienie pod oczami. Podczas zabiegu skóra 
staje się jędrna, a mięśnie rozluźnione. Pobudzone komórki skóry szyb-
ciej się regenerują, co znacznie poprawia jej stan oraz napięcie.  Dzięki 
temu mniej widoczne zmarszczki i gładsza skóra sprawiają, że twarz 
wygląda o kilka lat młodziej. Ponadto masaż płytką pobudza przepływ 
limfy oraz wspomaga oczyszczenie organizmu z toksyn.

Ametyst

Biały jadeit

Różowy kwarc

Zielony jadeit
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Lodówki
kosmetyczne

Posiadając lodówkę możesz:
· Przechowywać w niej kosmetyki, które wymagają niższej 
temperatury lub, które po schłodzeniu wykazują znacznie 
lepsze działanie!
· Przechowywać leki/maści potrzebujące przechowywania 
w niskiej temperaturze
· Schłodzić ulubione piwo, drinki czy miniaturowego 
szampana z truskawkami!
· Postawić ją w dowolnym miejscu lub zabrać ze sobą gdzie 
tylko zechcesz! Idealna do łazienki, na toaletkę, do kuchni 
oraz w daleką podróż samochodem
· Chłodzić w niej, ale i... rozgrzewać! Dzięki możliwości 
zmiany funkcji z zimnej na ciepłą, każdy kosmetyk, który 
wymaga wyższej temperatury, by zmienić konsystencję 
z twardej w ciekłą, np. balsam do demakijażu
· Eksponować jej piękny design w modnym kolorze gdzie 
tylko zapragniesz!

Niskie zużycie energii, długa żywotność, mała waga i niewielkie 
rozmiary mogące pomieścić wiele rzeczy, to tylko kilka z zalet tego 
wspaniałego mini urządzenia! Poręczny uchwyt, możliwość używania 
zasilania samochodowego oraz sieciowego sprawia, że nie musisz się 
z nią rozstawać ani na krok! Niech nie zmylą Cię jej niewielkie kształty.
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www.fluff.com.pl

ul. Ziołowa 29,
43-365 Wilkowice

(33) 821 92 15

biuro@fluff.com.pl


