
Cena 24,99 zł

POMYSŁ NA PREZENT Z50ZŁ
DO

200ZŁ
DO

300ZŁ
DO 500ZŁ

DO

Bransoletka mala z drzewa 
sandałowego – tradycyjna 
bransoletka mala z 27 koralikami 
z drewna sandałowego 
i brązowym, ozdobnym 
chwostem. Koraliki zawieszone 
są na elastycznym sznurku.

Aromatyczne herbaty 
ajurwedyjskie Yogi 
Tea w ponad 40 
smakach! Każde 
opakowanie zawiera 
17 saszetek z herbatą.

Pokrowiec na matę  
do jogi STANDARD  
– praktyczny  
i wygodny pokrowiec  
na matę do jogi.  
Jest wodoodporny  
i można go prać.  
W ofercie  
różne wzory.

Pokrowiec Manduka GO Light - stylowy, wykonany z wysokiej 
jakości materiałów pokrowiec na maty standardowej wielkości 
(180x60cm) i nie przekraczających 4,5 mm grubości.

Pokrowiec na matę 
Namaste  
– to wyjątkowy 
pokrowiec wyróżniający 
się designem 
nawiązującym  
do damskiej torebki.

Pokrowiec na matę 
Nataraj – bardzo 
pojemna torba 
sportowa na matę  
do jogi i nie tylko! 

Mata Samurai Light
Cieńsza i lżejsza wersja maty Samurai 
Ultra - wykonana z naturalnego 
kauczuku. Zapewnia dobrą przyczepność 
i nadaje się do podróży i przenoszenia.

Sportowe biustonosze Onzie – sportowe biustonosze 
od Onzie to czysta przyjemność i komfort – są po prostu 
ekstremalnie fajne, tak że chce się je nosić choćby na 
co dzień pod T-shirt. Staranność wykonania oraz pełna 
podszewka wzmacniająca konstrukcję zapewniają doskonałe 
wsparcie piersiom podczas ćwiczeń

Mata Lotus Pro – bardzo dobrej jakości 
mata niemieckiego producenta Bodhi Yoga 
z przyjaznemu środowisku materiału TPE. 

Zapewnia świetną amortyzację podczas ćwiczeń.

Manduka eKO Superlite Travel mat  
– bestsellerowa mata podróżna.  
Waży mniej niż kilogram, można ją złożyć  
w kostkę i zmieścić do małej torby 
podróżnej, a do tego zapewnia świetne 
właściwości antypoślizgowe.

Manduka GO Steady – stylowy dwukomorowy pokrowiec, 
mieszczący maty o szerokości do 66cm, dostępny w różnych 
wersjach kolorystycznych. Pokrowiec wykonany jest z wysokiej 
jakości materiału odpornego na deszcz.

Pokrowiec na matę 
Manduka To & Fro – 
Manduka tTo & Fro to 
klasyczny pokrowiec 
na matę wykonany z 
trwałego bawełnianego 
płótna, otwierany od 
góry.

Mata do jogi Samurai Ultra Marbled – Profesjonalna 
dwuwarstwowa mata wykonana z naturalnego 
kauczuku. Zapewnia dobrą przyczepność i stabilność 
podczas praktyki asan.

Ręcznik do jogi 
Manduka Yogitoes 
Ganesh
 – Wysokiej 
jakości ręcznik 
do jogi kultowej 
marki Manduka, 
zapewniający świetną 
antypoślizgowość 
dzięki zastosowaniu 
technologii SKIDLESS. 
Idealnie sprawdza 
się podczas 
intensywnych sesji 
jogi. Dzięki małej 
wadze może zawsze 
towarzyszyć Ci w 
podróży.

Manduka PRO – najpopularniejsza mata Manduki, często wybierana 
przez nauczycieli jogi. Oferuje bezkompromisową jakość i trwałość, 
czego najlepszym dowodem jest dożywotnia gwarancja zapewniana 
przez producenta.

Manduka Pro Mat 
180cm 6mm – to 
mata, która znajduje 
się w ofercie tego 
producenta już od 15 
lat i jest uważana za 
jedną z najlepszych 
mat na świecie. Teraz 
dostępna w pięknych 
opalizujących kolorach 
w ramach edycji 
limitowanej.

Do oferty sklepu wprowadziliśmy również bony upominkowe, które 
mogą okazać się najlepszym pomysłem, gdy chcemy dać naszym 
bliskim możliwość zdecydowania, o jakich produktach marzą/czego 
potrzebują najbardziej. Ich nominały to: 50, 100, 200, 300, 400 i 500 zł.

Rękawiczki do jogi Dr Soxo  
– rękawiczki z antypoślizgową 

powierzchnią na części 
dłoniowej ręki.

Kadzielniczka drewniana  
z OM – bardzo ładna 
drewniana  ozdobna 
kadzielniczka z symbolem OM 
i gwiazdkami  
o długości ok. 26cm 
niemieckiej marki Bodhi Yoga. 

Woreczek na oczy z jedwabnym 
pokrowcem – przepaska do relaksu 

z jedwabnym, zdejmowalnym 
pokrowcem wypełniona bawełną, 

siemieniem lnianym oraz lawendą. 
Wewnętrzny pokrowiec jest 

wykonany z bawełny.  
Wymiary opaski to  

w przybliżeniu:  24 cm x 11cm.

Kadzidła Tibetan – pięknie zapakowane grube 
kadzidła palące się przez około 60 minut.  
W każdym opakowaniu znajduje się  
30 kadzideł o grubości 0,5 cm oraz podstawka. 
Waga opakowania to około 90g.

100ZŁ
DO

Cena 32,90 zł

Cena 44-49 zł

Cena 12,99 zł
Cena 19 zł

Cena 239 zł

Cena 349 zł

Cena 249 zł

Cena 468 zł

Cena 245 zł

Cena 231,50 zł

Cena 259 zł

Cena 299 złCena od 64,50 zł

Cena 79,50 zł

Mata Onyx – świetnie wyglądająca mata, która 
zapewnia bardzo dobrą przyczepność nawet  
w niesprzyjających warunkach.

Manduka eKO Lite Mat 180cm 4mm – Nowa Manduka eKO Lite  
oferuje świetną przyczepność i sprawdza się nawet podczas 
bardzo intensywnych ćwiczeń, kiedy pot leje nam się z czoła.

Naszyjnik mala z palisandru  
z czerwonym chwostem  
– tradycyjny naszyjnik  
mala ze 108 koralikami  
z palisandru i czerwonym, 
ozdobnym chwostem.  
Koraliki zawieszone są  
na elastycznym sznurku.

Uniwersalne opaski sportowe  
od Manduki wykonane  
z organicznej bawełny z dodatkiem 
spandeksu. Dostępne w różnych, 
przyciągających oko wzorach  
i kolorach!

Skarpetki do jogi  
ze specjalną 
powierzchnią 
antypoślizgową 
renomowanej firmy 
Toe Toe o bardzo 
oryginalnym designie. 

Cena 45 zł

Cena 22 zł

Cena 45 zł

Cena 
49 zł

Cena 19 zł

Cena 49 zł

Mata do jogi Leela  
z pięknymi wzorami  

– „sticky mat” z pięknymi 
i użytkowymi wzorami.

Cena 89 zł

Książki  
o jodze  

i nie tylko!

Mata Kailash – to idealna mata na początek 
praktyki. Zapewnia komfort ćwiczeń dzięki 
swoim właściwościom antypoślizgowym.

Misa dźwiękowa – Tradycyjna misa 
dźwiękowa o średnicy 7cm. W zestawie 
drewniany rotator (wałek do mis),  
bordowa poduszeczka pod misę  
i aksamitny woreczek. Misa ma ciepły, 
pełny, długotrwający dźwięk.

Pokrowiec Roll’n Go – mini 
pokrowiec dla minimalistów ;)  
Roll n Go posiada wszystko  
co niezbędne.

Kod rabatowy:

100zł

BON UPOMINKOWY
Do wykorzystania na zakupy w sklepie Yoga Bazar

Ręcznik do jogi GRIP 2 z nowymi wzorami – 
doskonałe uzupełnienie maty dla osób,  
które mają problem z nadmiernie potliwymi  
i ślizgajcymi się rękami oraz stopami,  
a także dla miłośników hot jogi.

Cena 189 zł

Cena 149 zł

Cena 195 zł

Cena 115 zł

Cena 179 zł

Cena 185 zł

Cena 115 zł

Cena 145 zł

Cena 165 zł

Wyjątkowe bransoletki 
łączące prostą, elegancką 
formę, bogatą hinduską 
symbolikę ze starannym 
wykonaniem. Zawieszki 
mają wygrawerowane 
symbole takie jak Om, 
Lotos czy Chamsa. 
Wybierz swój kolor  
i swoją inspirację!

Pokrowiec Manduka GO Play 2.0  
– to połączenie saszetki oraz paska do przenoszenia maty 
pasujące do wszystkich rodzajów i rozmiarów mat.

Onzie High Rise 
Graphic Legging 
– Legginsy  
od Onzie  
w intrygujących 
wzorach

Onzie Graphic 
Capri Empire 
– spodnie Capri  
od Onzie  
w fascynujących 
wzorach

Cena 215 zł

Cena  
164,50 zł

 tel: 690 447 426, e-mail: info@yogabazar.pl

Cena 89 zł


