
Nowości z rynku prasowego 
 

 

 

Czas na przygodę z Bingo i Rolly! 

 

„PAKIET DISNEY JUNIOR” (Egmont Polska Sp. z o.o.), który pierwszy raz ukazuje się na rynku, zawiera 

wydania poświęcone głównym bohaterom popularnego serialu nadawanego przez tv Disney Junior – 

„Bingo i Rolly w akcji”. 

Serial opisuje perypetie dwóch braci - szczeniaków rasy mops, którzy 

podczas nieobecności swojego pana, codziennie wyruszają  

na poszukiwanie nowych przygód. Są sprytni i bardzo radośni, czasem 

wpadają w tarapaty, ale zawsze udaje im się wrócić do domu przed 

właścicielem. 

Czasopismo to ogrom zabawy dla młodszych dzieci, zawiera opowieści, 

zadania manualne do wykonania i łamigłówki. W pakiecie są dwa 

egzemplarze i dwa gadżety (mix). 

 

„PAKIET DISNEY JUNIOR”, który jest w sprzedaży od czwartku,  

3-ego grudnia, kosztuje 15,99 zł. 

 

 

 

 

 

Na Nowy Rok prezenty od „Zwierciadła” 

 

Styczniowe wydanie miesięcznika „ZWIERCIADŁO” (Wydawnictwo Zwierciadło Sp. z o.o.) ukazało się  

w pięciu mutacjach: 

 mutacja podstawowa - cena 9,80 zł  

 mutacja I - cena 9,77 zł - do każdego 

egzemplarza jest dołączony prezent w postaci 

kalendarzyka na 2021 r. (5 wzorów do wyboru) 

 mutacja II - cena 9,78 zł - do każdego egzemplarza 

jest dołączony prezent w postaci 3 maseczek Bielenda 

SHOT 

 mutacja III - cena 12,98 zł - do każdego 

egzemplarza jest dołączona odżywka lub szampon 

L’Biotica Africa 

 mutacja IV - cena 14,98 zł - do każdego  

                                    egzemplarza jest dołączony kosmetyk URODA  

                                    Fisher Price (emulsja do ciała lub balsam) 

Miesięcznik jest w sprzedaży od czwartku, 3-ego grudnia. 

 

 

 

 

 

 



Zadbaj o tarczycę  

 

Z najnowszych badań naukowych wynika, że zdrowe jelita są jednym  

z najważniejszych czynników wpływających na funkcjonowanie 

tarczycy. Kiedy nieodpowiednio się odżywiamy, prowadzimy 

niezdrowy tryb życia, żyjemy w przewlekłym stresie, w mikroflorze 

dochodzi do zwiększenia niekorzystnych szczepów bakteryjnych,  

co staje się przyczyną chorób metabolicznych, które dotyczą  

m.in. tarczycy. Odżywianie ma więc fundamentalne znaczenie dla 

wytwarzania hormonów tarczycy. Są pokarmy, które je hamują, są też 

takie, które mu sprzyjają. Ważne jest, by zapewnić sobie odpowiednią 

dawkę jodu, podobnie jak selenu, cynku, tyrozyny oraz witamin z grupy 

B i witamin C oraz E. 

W książce „Zadbaj o zdrowie - Skuteczna dieta w chorobach tarczycy” 

(Ringier Axel Springer Polska SP. z o.o.) czytelnik znajdzie informacje  

o tym, jak najlepiej wykorzystać dietę, by wspierała prawidłowy rozwój tarczycy i przepisy, którą to 

ułatwią. Autorzy przedstawią również zasady nowatorskiej terapii włoskich specjalistów – Missori  

i Gellego i przykładowe przepisy zalecane przez nich w chorobach tarczycy. 

Leczenie tarczycy można również wspomóc fitoterapią, czyli skorzystać z właściwości uzdrawiających 

roślin. Warto wiedzieć, które z nich są pomocne przy niedoczynności, a które stosować przy 

nadczynności tarczycy. 

 

Poradnik w cenie będzie w sprzedaży od wtorku, 8-ego grudnia. 

 

 

Czas na nową kolekcję  

 

We wtorek, 8-ego grudnia, pojawi się na rynku nowa edycja kolekcji karcianej Bundesliga MATCH 

ATTAX (TOPPS / Burda Media Polska). W ramach serii dostępne będą trzy produkty:  

 zestaw startowy (zawartość: album kolekcjonerski na karty, 21 kart  

+ 1 karta limitowana, plansza do gry format A2, przewodnik kolekcjonera, 

lista kart; c. 35,99 zł) 

 saszetki z kartami (zawartość: 5 kart; c. 4,49 zł) 

 multipack (zawartość: 24 karty plus 1 z 3 kart limitowanych;  

c. 21,99 zł) 

 

Kolekcja będzie w sprzedaży 150 dni. 

 

 

 

Podwójny „GLAMOUR” 

 

Najbliższe, łączone wydanie 12-1/2021 „GLAMOUR” (Burda Media Polska  

Sp. z o.o.) ukaże się w dwóch mutacjach cenowych: 

 Podstawowa (c. 6,99 zł) 

 z maseczką FOREO (c. 7,99 zł) 

Miesięcznik ukaże się we wtorek, 8-ego grudnia. 

 

 

 



 

 

Od diagnozy do wyleczenia 

 

W środę, 9-ego grudnia ukaże się nowy numer serii 

„Fakt Leksykon Zdrowia - Zespół jelita drażliwego” (Ringier 

Axel Springer Polska SP. z o.o.). 

W poradniku znajdą się diety łagodzące dolegliwości  

oraz 60 przepisów na smaczne posiłki.  

 

Będący 60 dni w sprzedaży poradnik będzie kosztował 11,99 zł. 

 

 

 

Nie tylko o historii wierzeń 

 

W wydaniu specjalnym tygodnika „Polityka: 

„Niezbędnik inteligenta. Religie świata” (Polityka 

Sp. z o.o. SKA) autorzy postarają się odpowiedzieć 

na pytanie co możemy powiedzieć o duchowości i religijności  kończącej się już 

pierwszej dekady XXI wieku. W pierwszym rozdziale zostaną przedstawione 

podstawowe zagadnienia dotyczące historii religii i sporów o religię,  

w następnych - założyciele, prorocy, liderzy oraz najważniejsze Kościoły  

i wyznania oraz artykuły publicystyczne dotyczące gorących tematów związanych 

z obecnością religii w życiu społecznym. 

 

Czasopismo będzie w sprzedaży od środy, 9-ego grudnia w cenie 24,99 zł. 

 

 

 

Zabawa dla najmłodszych 

 

Wydawnictwo Media Service Zawada przygotowało dwie serie książeczek activity z łamigłówkami, 

labiryntami, zagadkami, kolorowankami i naklejkami: 

 

 „PEPPA PIG. Przyjaciele z bajki”  

 

 „PSI PATROL. Przyjaciele z bajki”  

 

 

 

 

Książeczki w cenie 8,99 zł ukażą się w sprzedaży we wtorek, 15-ego grudnia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dla małych księżniczek 

 

We wtorek, 15-ego grudnia ukaże się nowy numer serii „Naklejki Iskierki - 

Księżniczki” (Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.). 

 

64-stronicowa książeczka z naklejkami będzie kosztować 8,99 zł. 

 

 

 

 

 

 

Zadbaj o hormony 

 

„Hormony pod kontrolą” to kolejne wydanie z cyklu 

„FAKT ZDROWIE” (Ringier Axel Springer Polska  

Sp. z o.o.). W magazynie czytelnik znajdzie informacje  

o funkcjach hormonów i jak należy monitorować ich 

poziom. Nie zabraknie również porad o naturalnych sposobach wspomagania 

w ich leczeniu. 

 

Poradnik będzie w sprzedaży od wtorku, 15-ego grudnia w cenie 15,99 zł. 

 

 

 

 

„Życie Na Gorąco” z książką  

 

W czwartek, 17-ego grudnia tygodnik „ŻYCIE NA GORĄCO” (Wydawnictwo Bauer 

Sp. z o.o., Sp.k.) ukaże się w dwóch mutacjach cenowych:  

 wydanie podstawowe (c. 2,19 zł) 

 wydanie z dodatkiem postaci zbioru opowiadań z serii Srebrna Miłość  „Warto 

poczekać na szczęście” (c. 6,99 zł). 

 

 

 

 

Zadania z Maszą na medal 

 

Psotna Masza i spokojny Niedźwiedź to przyjaciele, którzy nie muszą 

wychodzić z domu, żeby przeżyć niezwykłą przygodę.  

„Masza i niedźwiedź. Zadania na medal” (Media Service Zawada Sp. z o.o.) 

to nowy miesięcznik dla najmłodszych. Każde wydanie będzie wzbogacone  

o gumową zawieszkę z łańcuszkiem przedstawiającą ulubionego 

bohatera. W kolekcji znajdą się 3 unikatowe zawieszki  

z postaciami popularnej bajki „Masza i niedźwiedź”.  

 

 

Miesięcznik w cenie 11,99 zł będzie w sprzedaży od środy, 16-ego grudnia. 

 

 


