
Lp. Numer telefonu Hasło

1. 48692005XXX ITM.208889 SAGA, POWIEM W SEKRECIE, NAJBARDZIEJ RODZINNA HERBATA NA SWIECIE.

2. 48530857XXX ITM.557789 Knorr Fix to mistrz kuchennych kreacji, pelen aromatu i smakowej gracji, jesli masz do obiadu takie dodatki, nie groza Ci kulinarne wpadki

3. 48783544XXX ITM.557790 Knorr Fix - co rusz to nowe przygody kulinarne, dania pyszne i niebanalne, magia przypraw i smaku esencja, dobrej kuchni kwintesencja

4. 48510899XXX ITM.12683.Flore stosujesz - kwitnaco sie czujesz Wygladasz jak kwiat i ubywa Ci lat!

5. 48534965XXX ITM.882314 To RAMA wyznacza granice smaku

6. 48668275XXX ITM.47249.SAGA to nasza herbaciana tradycja,ktora smakiem zachwyca.Swiadkami tego zdarzenia sa coraz to nowe pokolenia.One przemijaja,a SAGA sie nie zmienia

7. 48888500XXX

ITM.51685 Dzieki niej Twoje serce szybciej zabije

Dla Ciebie i Twoich bliskich,

Zdrowiej i bez cholesterolu - z Flora lekko sie zyje!

8. 48601628XXX ITM.278128.Gdy na cos pysznego pora,zalewam NUDLE od Knorra.Zakrecony makaron i cooltowe smaki,uwiezione w torebce,wiec uwalniam je z paki!

9. 48669923XXX ITM.117478.Dove to marka godna zaufania w kwestii jakosci ma duzo do pokazania.Cudowne dla skory i wlosow ma zalety,dbajac w kazdym wieku o wszystkie kobiety!

10. 48881243XXX ITM.96947 Delma -smaczna i zdrowa. Do smarowania zawsze gotowa. Pomyslow jej nie brakuje,dlatego w kuchni bryluje.

11. 48505096XXX ITM.21588.Cif-najczystsza ekspresowa kolejka, kursuje od stacji kuchnia do stacji lazienka.

12. 48601575XXX ITM.526024.LIPTON-esencjonalnie paruje,granice porcelanowej filizanki pokonuje.Wypelnia przestrzen subtelnoscia aromatu,codziennosc maluje barwami smaku...

13. 48792618XXX ITM.346103.Wszystkie lasuchy Knorr-a kochaja!Te produkty na stolach 1skrzypce graja!Energie na dzien caly dostarczaja i do pysznej zabawy zapraszaja!

14. 48536765XXX ITM.298492 LIPTON -cieszy w dwojnasob : poruszeniem zmyslow... zatrzymaniem czasu!

15. 48501301XXX ITM.032377.Hej studentko! Nie wykulas na blache? Wez na egzamin Rexone pod pache. Ona Ci doda pewnosci siebie, ujdzie na sucho to czego nie wiesz  ;)

16. 48534050XXX ITM. 461375 Kazde danie w te jesienna pore, smakuje BOSKO, gdy podane z KNORREM!! :)

17. 48505247XXX ITM.024610.Rexona Men - pewnosc zwyciestwa w kazdej sytuacji, na boisku pilkarskim i wytwornej kolacji.

18. 48889280XXX

ITM.175699.Jedenaste przykazanie:

z KNORREM boskie gotowanie !

Fix oznacza nieba puente !

Kazde danie... Smaku Swietem !!

Podniebienie... wniebowziete !!!

19. 48505712XXX ITM.8735 KROL DOMESTOS - DBA O TRON :)

20. 48795842XXX ITM.96951 DELMA - KANAPKI ARANZUJE I KAZDEMU SMAKUJE,BO TO ISTNA PERELKA -O SMAKU MASELKA.

21. 48532633XXX ITM.6259.Knorr to zaleta/ zbilansowana dieta/ produkty urozmaicone/przeze mnie w pelni cenione/energii do zycia dostarczaja/i pozytywny wplyw na mnie maja!

22. 48608556XXX ITM.41542.DOVE PIELEGNUJE,DOVE OCZAROWUJE,DOVE CO DNIA WIZERUNEK KREUJE.

23. 48694537XXX

ITM.130811.Moj dzien herbata Lipton zaczyna,

gdy dotkne jej ustami czas na chwile sie zatrzyma,

potem na fali doznan odplyne,

przez glebie smaku do domu zawine.

24. 48503436XXX ITM.23554 LIPTON - Naparza od rana... POZYTYWNIE!

25. 48886503XXX ITM.132835 KNORR - juz mam chrapke na dokladke!

26. 48883280XXX ITM.96924 Saga cementuje rodzine przez pokolenia -dlatego najlepsza na dzien dobry i do widzenia.

27. 48513788XXX ITM.133460.Knorr doskonale rozwiazanie na pyszne gotowanie.

28. 48608757XXX ITM.619041.Pani Jesien puka w okno, zlotych lisci spadla szata... W te dni SAGA Cie rozgrzeje - Z NIA ZATRZYMASZ RESZTKI LATA! :)

29. 48609428XXX ITM.5181.Knorr to maestro kulinarnej sztuki!Kazdy,kto u niego pobiera nauki-nude na talerzu pokona!Jego dieta bedzie pyszna,wykwintna i urozmaicona!

30. 48796450XXX ITM.167430.Sprzata, czysci, poleruje, na uznanie zasluguje, bo nie straszny mu jest brod - efekt Cifa - istny cud!

31. 48788072XXX Itm.259100.ile kropel miesci morze ile piasku jest na dworze ile dziurek jest w durszlaku tyle saga kryje smakow

32. 48531166XXX ITM.157170.Delma do sniadanka to piekne rozpoczecie kazdego ranka. Delmy smak to radosc dla podniebienia, ktora od lat laczy pokolenia.

33. 48692399XXX ITM.9157Kanapka udana jak jest Delma posmarowana.

34. 48723500XXX Itm.003566, FLORA to taka receptura,ktora stworzyla sama natura,a do tego daje 100% pewnosci,ze w zdrowym ciele, zdrowy duch zagosci.

35. 48609900XXX ITM.330089.Kanapki z  RAMA ze stolu znikaja, niezbednych witamin dzieciom dostarczaja.

36. 48515743XXX ITM.285761. Z Domestosem juz nie bedziesz krecic nosem

37. 48535588XXX ITM.24814 Zdrowie to moja lokata, ktora procentuje przez dlugie lata. Duet: Flora+Ja codziennie wybieram i zawsze wspaniale komplementy zbieram!

38. 48503095XXX ITM.719964.DOMESTOS jak rycerz stoi na strazy, wie o czym pani domu marzy, o higiene dba, na nosie zarazkom gra i rozprawia sie z nimi w lot niczym James Bond!

Nagrody główne - bony o wartości 500,00 zł brutto

Lista zwycięzców w konkursie SMS "Kupujesz. Wysyłasz. Bony wygrywasz!".



39. 48505442XXX ITM.540492 MISTRZEM KUCHNI BYC NIE MUSISZ,GDY PRODUKTY KNORRA KUPISZ!PYSZNE DANIA PRZYGOTUJESZ I RODZINKE URADUJESZ!

40. 48782215XXX ITM.081638.Saga-jest jak rybka,ktora spelnia trzy zyczenia-daje zdrowie,rozkosz i chwile wytchnienia.

41. 48505787XXX Itm.656798.Dove uczy milosci do ciala,pokazuje ze kazda z nas jest wspaniala,rozswietla poczucie wlasnej wartosci  i odpedza wszystkie zlosci.

42. 48665740XXX ITM.453755.LIPTON to szczypta przyjemnosci w szarej codziennosci!

43. 48889444XXX ITM.68595.Rodzinne spotkania,grille,grzybobrania,codzienne wspolne posilki,radosc,psoty,lzy szczescia a czasem powaga,te bezcenne chwile zawsze umila nam SAGA!

44. 48664579XXX Itm.697022.domestos bakterii pogromca, moj dom wnet do konca posprzata!

45. 48795223XXX Itm.697021.rama pyszn nieslychanie wnet ubarwi kazde danie! Smaczne kanapeczki zdrowe, dzieki ramie wystrzalowe!

46. 48532245XXX ITM.28779 Cenisz dobry zapach , doceniasz swietny smak ? Flora jest przepyszna ! Nie wiesz nawet jak !

47. 48694384XXX ITM.721931.Zawsze w DOBRYM TONIE jest zasiasc przy herbatce Z SIR LIPTONEM

48. 48534619XXX

ITM.2445.LIPTON najlepszy na jesienne chlody

Gotujesz w czajniku troche wody

Zalewasz, zaparzasz dwie minuty

Zmyslami i smakiem poznajesz herbaty tej atuty!

49. 48505109XXX ITM.401158 LIPTON to herbaty ktore radosc daja,swoim aromatem wszystkich zachwycaja.Latem orzezwiaja,zima rozgrzewaja a wybornym smakiem co dzien rozpieszczaja

50. 48608505XXX ITM.23665. Na zupy GORACY KUBEK glosuje 3 X TAK, za cene, smak i recepte na ciagly czasu brak.

51. 48535191XXX ITM.2446.RAMA W NASZYM DOMU TO TRADYCJA,LEKKA KONSYSTENCJA I SMAKU KOMPOZYCJA,USZLACHETNIA PIECZYWO PODCZAS SMAROWANIA,RAMA TO NAJLEPSZY WYBOR DO SNIADANIA!

52. 48721105XXX Itm.454423.Rexona to najlepsza przed stresem ochrona! Gwarantuje suchosc i ladne zapachy, a dodatkowo dba o moje pachy!

53. 48726133XXX Itm.340582.Mloda twarz spoglada w lustro,oczyBlyskow maja mnostwo,miekka Skora naMym ciele w mojejDuszy jestWesele,samo piekno czuje w sobie-Dove to dziekiTobie

54. 48883297XXX ITM.001685.Rodzina wymaga by na stole byla Saga. Saga rozgrzewa, zacheca do bliskosci, laczy domownikow i gosci.

55. 48530957XXX ITM.1752 Nie pieprz Pietrze wieprza pieprzem, dodaj Knorra - bedzie lepsze !

56. 48889403XXX ITM.117738.Pod czulym apetytu OBIEKTYWEM Knorr jest glownym gotowania MOTYWEM,nadajac potrawom pysznego ZOOMu i smacznego KONTRASTU dodaje zyciu SMAKU i BLASKU

57. 48728170XXX ITM.669139 DELMA...I DELEKTUJESZ SIE.

58. 48722386XXX ITM.347730.By uroda zachwycac,nie wystarczy zwykla woda do mycia,by zadbac o skore i podkreslic jej zalety,konieczny jest Dove-przyjaciel kobiety!

59. 48604905XXX ITM.246542 Rozsmakujmy sie w Fixach Knorra.Na pyszne i szybkie dania przyszla pora !

60. 48723817XXX ITM.105555 Delma- z niejednego pieca chleb jadla.

61. 48533646XXX ITM.9631 Glodnemu Knorr na mysli !

62. 48602888XXX ITM.17321 Herbata Saga -  w rodzinnym gronie domowego zacisza swoim wysmienitym smakiem inspiruje do najpiekniejszych wspomnien, marzen i  wzajemnej milosci.

63. 48784953XXX ITM.297729.Rexona - by bieg przez zycie mial zapach swiezosci!

64. 48502399XXX ITM.586671 Dzis nic lepiej nie smakuje, niz przy herbacie LIPTON wspolnie spedzony czas, ktorego wspolczesnie tak wszystkim brakuje!

65. 48536765XXX ITM.774542.Flora,bo pomimo iz jestem juz zona dziadka mam serce jak nastolatka!

66. 48694485XXX ITM.8551 CIF - I oczywiste, ze czyste !

67. 48510470XXX ITM.481841 AKT1: Padam ze zmeczenia. AKT2: Potrzebuje pilnego wzmocnienia. AKT3: Regeneracyjna sile herbaty poznaje. EPILOG: wiare w moc Lipton glosno wyznaje!

68. 48698595XXX ITM.692142.Latem gasi pragnienie,a zima gdy mroz szyby maluje srebrzyscie,zbawienna jest herbata-LIPTON oczywiscie.

69. 48885861XXX Itm.389263. Mieszkanie czyste i blyszczace-efekty CIF-a  sa olsniewajace!

70. 48600320XXX ITM.30142. DOVE, wanna i ja - moje domowe SPA!



Lp. Numer telefonu Hasło

1. 48885662XXX ITM.481479. Dove o urode moja dba wiec nie musze piekniec w spa!

2. 48721177XXX ITM.21143.Raczek juz nie brudze i nie lamie glowy-KNORR- w mig obiad gotowy.

3. 48690622XXX Itm.292794. Lipton uprzyjemnia czas bez konca,od wschodu do zachodu slonca

4. 48694238XXX Itm.255310. Cif- czysta przyjemnosc czyszczenia

5. 48665937XXX ITM.9408. LIPTON-GORACY POCALUNEK PRZYJEMNOSCI

6. 48662302XXX ITM.10672 Talerz Knorra to mnie bierze, a jeszcze bardziej dwa talerze. Po nich parze Liptona bo kto pije Liptona tego nikt nie pokona.

7. 48665410XXX ITM.140441. Lipton tak zbliza nasza rodzine, ze babcia i dziadek maja wesola mine. Mama tate pocaluje i do pracy wyszykuje. A ja sie usmiecham milo zeby mi sie slodko zylo. Bo herbata ta mnie wzmacnia i rodzine ma umacnia.

8. 48728129XXX ITM.9193 DOVE to szalenstwo DOVE to przygoda i gdy sie konczy to mi GO szkoda-bo ON rozkosznie piesci me cialo a mi jest ciagle GO malo,malo...

9. 48693838XXX ITM.20990 CIF - zero brudu bez trudu!

10. 48606257XXX ITM.345653.Saga to dla mnie gratka nie lada, festiwal pysznosci i smakow parada, to Saga mi tworzy najlepsze wspomnienia, doznan cala,game,chwile zapomnienia...

11. 48665571XXX ITM.357634.Z Cifem pokonam wszystkie ograniczenia,bo on najgorsze brudy w czystosc zmienia,nie wazne kuchnia czy lazienka z Cifem sprzatanie to nie jest udreka.

12. 48515817XXX ITM.24646.DELMA-to podarunek z nieba,ktory wysmienicie pasuje do chleba.Zeur na Olimpie ucztowal do rana,TY zacznij dzien od boskiego sniadania!

13. 48536472XXX ITM.201310 KNORR - smak wyborny daje ,z nim MISTRZEM KUCHNI sie staje

14. 48664650XXX ITM.59858.Ze stresem radze sobie doskonale, w sytuacjach kryzysowych walcze wytrwale-bo gdy codziennie REXONY uzywam ze stresem zawsze pewnie wygrywam.

15. 48538323XXX ITM.752167.Dove, bo odejmuje lat i podbija swiat!

16. 48516732XXX Itm.133467.Knorr smak niecodzienny,kazdy posilek odswietnie odmienny.

17. 48606750XXX ITM.259455.Kazdy dzien z Rama to dzien koncertowy,bo ona mi co dzien na kubkach smakowych,smakowe i pyszne wciaz nuty wygrywa,a z taka muzyka energii przybywa!

18. 48691581XXX ITM.826285.Kubek pysznej zupy Knorra? Na to zawsze dobra pora!

19. 48535057XXX ITM.412755  Znalezc... dopiescic... na skorze umiescic... marzyc... dotykac... piekno chwytac i w mowe ciala sie wczytac... to DOVE !!! o to nie musisz pytac!!!

20. 48504949XXX ITM.727964 Z Delma pyszne sa kanapki - reszta to dodatki!

21. 48790329XXX ITM.205638.Chociaz kucharz amator jest ze mnie, z FIX KNORR sukces w kuchnii odnosze codziennie.

22. 48795712XXX ITM.520093.SOSY KNORR inspiruja do poszukiwania idealnego dania  z nimi nawet najprostrze danie smakuje niebywale wyszukanie!

23. 48796377XXX ITM.2962. W imie czystosci, na strazy swiezosci. Pokona bakterie i brud szarosci. Najlepszej sile zaufalam. Domestos pokochalam!

24. 48721177XXX ITM.21148.Domestos-jak detektyw jest mistrzem w tropieniu zarazkow aby lazienka byla czysta,pachnaca i pelna blasku.

25. 48514003XXX ITM.123040. Z Knorrem w kuchni caly wachlarz masz posilkow, ktore zrobisz bez wysilku, kazdy smaczny jest i zdrowy, co dzien pyszny, co dzien nowy!

26. 48880564XXX ITM.484560 Mala Domestosa kropelka w niej drzemie sila do walki z kamieniem i bakteriami wielka,czy jest w kostce,czy w zelu zawsze trafia do celu.

27. 48516019XXX ITM.024140 JAK PILSUDSKI SWOJA KASZTANKE, A LEWANDOWSKI PILKARSKA BRAMKE, JAK KROLIKI KOCHAJA SALATE - TAK JA UWIELBIAM OD LIPTON HERBATE!

28. 48663788XXX ITM.48804 Delma na pyszne przekaski zaprasza, to ulubiona margaryna nasza!

29. 48661014XXX ITM.33029.DOVE to receptura magiczna by kazda kobieta czula sie sliczna.Tylko kosmetyki DOVE sprawiaja-ze kobiety zawsze promienieja i codziennie sie usmiechaja

30. 48519485XXX ITM.133462.Knorr doskonala marka,dajaca pyszna potrawe az po brzeg garnka.

31. 48697759XXX ITM.133459.Knorr oszczednosc i wygoda,w przygotowaniu posilkow prawdziwa swoboda.

32. 48508971XXX ITM.133461.Knorr ogromna inspiracja dzieki niemu zrozumialam ze zycie jest od tego by gotowac na calego.

33. 48730700XXX ITM.522143 KNORR pozwalaja  cieszyc sie smakiem  kazdej potrawy i  szczerze mowie Wam - KNORR  to dopelnienie wszystkich dan.

34. 48691531XXX
ITM.521736

Domestos- o czystosc dbaj! Bakteriom powiedz BYE!

35. 48799016XXX ITM.059096. DOVE! Kosmetyki ktore nigdy nie wychodza z mody! One sa zrodlem kobiecej urody! Skore pieknem otulaja,sexapilu dodaja i metryke o 10 lat odmladzaja!

36. 48695520XXX ITM.42791.Domestos dziala jak tajny agent w sluzbie krolewskiej czystosci.Ma licencje na bezwzgledne bakterii zabijanie.Nie jest agentem 007 ale moim numerem 1!

37. 48504966XXX ITM.261388.Knorr-zycia smak,bez niego menu jest pelne wad,a dzieki temu,ze sie Knorrem delektuje,swiat przez rozowe okulary obserwuje!

38. 48882769XXX ITM.31688.Najmilsza chwila poranka herbaty LIPTON filizanka.

39. 48663620XXX ITM.165874.Dove to marka na rynku wiodaca,nie tylko opakowaniem kuszaca.,,Ona w Intermarche kroluje i przede wszystkim kieszeni nie rujnuje.

40. 48795903XXX ITM.6476.DOVE pielegnuje, DOVE stylizuje, DOVE co dnia moj wizerunek kreuje.

41. 48511607XXX ITM.019665.W kazdej kuchni KNORR jest mistrzem gotowania, z nim kazdy przyrzadzi pyszne dania, bo wystarczy go dodac odrobine, by uszczesliwic cala rodzine.

42. 48507197XXX ITM.389902.Lipton uprzyjemnia chwile szarej codziennosci Szczypta herbacianej przyjemnosci Aromatem uwodzi i otula  Lipton najprzyjemniejszy rytual!

43. 48692625XXX ITM.2570 REXONA-Z NIA ZAWSZE JESTES SPELNIONA.

44. 48536878XXX ITM.557980.Domestos taka moc posiada,ze jak cos wyczysci,to mucha nie siada!

45. 48698009XXX ITM.031638.LIPTON-daje miliony wrazen, tysiace marzen,setki przyjemnosci,dziesiatki znajomosci i niezmierzona radosc bo tej herbaty nigdy dosc.

Nagrody pocieszenia - bony o wartości 100,00 zł brutto

Lista zwycięzców w konkursie SMS "Kupujesz. Wysyłasz. Bony wygrywasz!".



46. 48726920XXX ITM.322342.Knorr to swiat smaku i pasji,tu  kazdy posilek jest zrodlem inspiracji,tu  spelniam kulinarne marzenia,tu mala przekaska nabiera wielkiego znaczenia.

47. 48697397XXX Itm.575601. Domestos -z zarazkami i bakteriami toczy boje, ja o efekt sie nie boje. On sprawdza sie w kazdej sytuacji, w kuchni, lazience i ubikacji!

48. 48603963XXX ITM.448559.FIX KNORR TO SPODOB SZYBKI I NIEZAWODNY,BY OBIAD BYL UDANY A MAZ NIE CHODZIL GLODNY.

49. 48693879XXX ITM.202124.Stoi na polce paczka znajoma w srodku ukryta herbata Liptona Jest orzezwieniem jak wiatr w Londynie i tak jak Big Ben z tradycji slynie

50. 48511263XXX ITM.348330.GDY BRAK MI POMYSLU NA ROMANTYCZNA KOLACJE-Z  KNORR W MIG ROZWIAZUJE TA SYTUACJE! DANIE KNORR TAK ZASMAKUJE, ZE MOJE KOCHANIE ZOSTANIE NA SNIADANIE!

51. 48880527XXX Itm.855035.SAGA-rodzinna,to skarb naturalny:owocowy,zielony,czarny.To smak prawdziwej herbaty-idealny!!!

52. 48795388XXX ITM.164620.Juz sie boja, uciekaja, juz po katach sie chowaja, bo juz nadszedl kres tej nacji, od dzis rzadze w ubikacji - DOMESTOS

53. 48501738XXX
ITM.788890.W MROZNE WIECZORY,ZIMNE PORANKI CALA RODZINKA TRZYMA SWE SZKLANKI Z KTORYCH HERBATKA SAGA PARUJE A JAK SMAKUJE NIECH KAZDY SPROBUJE.U TATY W KUBKU SAGA MOCARNA DOBRA PACHNACA AZ PRAWIE 

CZARNA.FILIZANECZKA W DLONIACH MAMUSI SAGA EARL GREY KUSI.DZIECIAKI TAKZE ROSNA NAM ZDROWE BO PIJA SageOwocowa

54. 48500768XXX ITM.527051.Dzieki niemu smak w kuchni kroluje,Co dzien na nowo mnie inspiruje,A ja serwuje mojej rodzinie same rarytasy,Bo KNORR to przyprawa najwyzszej klasy!

55. 48886042XXX ITM.168744.KNORR...kulinarna strzala Amora,ktora trafia w gust smakosza gdy konsumpcji nadchodzi pora.

56. 48514350XXX ITM.37226 Bakterie poddaja sie i podnosza w gore rece, od kiedy uzywam Domestos w swojej lazience.

57. 48883599XXX ITM.6465 Fix Knorr do potraw chinskich- Wejscie Smoka na talerzu,smak przypraw,adrenaliny.FIX DO CHINSKICH jem pasjami i nie oddam go za Chiny!

58. 48795834XXX ITM.272417.Kiedy slonko rano wstaje, egzotyczne zwiedzam kraje, tak z liptonem podrozuje, owocowo sie z nim czuje!

59. 48602244XXX ITM.249062 Z SAGA o ZMIERZCHU bac sie nie musze krwiozerczej WAMPIROW plagi.Bo wiem, ze jest cos, co wola od krwi-wystarczy zaparzyc im SAGI!

60. 48790532XXX ITM.42085 WIEDZA I CZUJA TO WSZYSTKIE POTRAWY ZE MARKA KNORR MA NAJLEPSZE PRZYPRAWY.

61. 48785574XXX ITM.91052 Herbata Lipton- wywoluje burze w szklance wody.

62. 48796814XXX ITM.586672 Herbata Lipton WIOSNA smakiem czaruje, LATEM aromatem inspiruje, JESIENIA pomaga walczyc z szaroscia, a ZIMA otula nas delikatnoscia.

63. 48725586XXX ITM.8224.LIPTON jest jak Afrodyty ambrozja, zdrowia i energii eksplozja, jak bogow nektar niesmiertelnosci dodajacy sil i witalnosci

64. 48605990XXX ITM.24906.DOVE bezpiecznie i skutecznie dba o me cialo i daje mi przyjemnosc doskonala.

65. 48507756XXX ITM.701583.SEKRETEM KAZDEGO DANIA SA ODPOWIEDNIE PRZYGOTOWANIA. ZAMIAST GODZINY W KUCHNI MARNOWAC LEPIEJ Z PRODUKTAMI KNORR POSILKI  PRZYGOTOWAC.

66. 48603397XXX ITM.25346 Czysta chatka to Cif i szmatka

67. 48699926XXX ITM.4347.PRACA W DOMU Z DOMESTOSEM TO JAK PRZYJAZn Z ATOSEM.

68. 48731736XXX ITM.227891.Czy to wedlinka czy ogoreczki z DELMA znikaja szybciutkowszystkie kanapeczki!

69. 48694702XXX ITM.30143. FLORA- NA ZDROWE ZYCIE PORA!

70. 48533685XXX ITM.1076 W te zimne, szare, jesienne poranki, nie oderwiesz sie od SAGI GORACEJ FILIZANKI!!:)


