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Maty YR są piękne, ale to nie jedyne ich zalety. Są 
również eko, bo stworzone z naturalnego kauczuku 
i mikrofibry. 

Do każdej maty dołączona jest też w komplecie 
myjka do pielęgnacji (wystarczy ją zwilżyć i przetrzeć 
nią matę, by na nowo zyskała świeżość) oraz pasek, 
dzięki któremu można ścisnąć matę, by mieć ją 
zawsze pod ręką.

Wszystko po to, by praktyka jogi stała się dla ciebie 
drogą do spokoju, piękna i pełni.

Maty Sunrise
Collection

Dostępne w dwóch grubościach: 
- 4 mm (w wersji normal), cena 390 zł
- 2 mm (w wersji travel), cena 320 zł

Do każdej maty dołączony jest pasek i myjka



Niebiesko-fioletowa mata Dusk jest jak wschód słońca, czyli 
świeżość poranka i nowy początek, jaki daje każdy dzień. 
Mata ma też wygrawerowane subtelne logo dębu, symbol 
kontaktu z naturą i samym sobą. 

Cechy:
• Wymiary 180x66 cm
• Travel (2 mm grubości) lub Comfort (4 mm grubości)
• Aksamitna powierzchnia z mikrofibry – im bardziej
  się pocisz, tym bardziej przyczepna się staje
• Dolna warstwa z naturalnego kauczuku
• Wzór inspirowany promieniami słońca i ich kojącym wpły-
wem na nasz nastrój
• Pasek i ręczniczek z mikrofibry w komplecie
• Ekologiczna, bez dodatku kleju, lateksu i PCV

Mata Dusk



Różowo-pomarańczowa mata Sunset przywodzi na myśl
zachód słońca, najpiękniejszy spektakl, jaki podarowała nam
Matka Natura. Mata ma też wygrawerowane subtelne logo
dębu, symbol kontaktu z naturą i samym sobą.

Cechy:
• Wymiary 180x66 cm
• Travel (2 mm grubości) lub Comfort (4 mm grubości)
• Aksamitna powierzchnia z mikrofibry – im bardziej
  się pocisz, tym bardziej przyczepna się staje
• Dolna warstwa z naturalnego kauczuku
• Wzór inspirowany promieniami słońca i ich kojącym wpły-
wem na nasz nastrój
• Pasek i ręczniczek z mikrofibry w komplecie
• Ekologiczna, bez dodatku kleju, lateksu i PCV

Mata Sunset



Niebiesko-turkusowa mata Deep Ocean pozwala zanurzyć się
we własnej głębi, świetle rozproszonym w nieskończonym
błękicie. Mata ma też wygrawerowane subtelne logo dębu,
symbol kontaktu z naturą i samym sobą.

Cechy:
• Wymiary 180x66 cm
• Travel (2 mm grubości) lub Comfort (4 mm grubości)
• Aksamitna powierzchnia z mikrofibry – im bardziej
  się pocisz, tym bardziej przyczepna się staje
• Dolna warstwa z naturalnego kauczuku
• Wzór inspirowany promieniami słońca i ich kojącym wpły-
wem na nasz nastrój
• Pasek i ręczniczek z mikrofibry w komplecie
• Ekologiczna, bez dodatku kleju, lateksu i PCV

Mata Deep Ocean



To kolekcja ręcznie robionych, włoskich balerinek 
z zamszu dających poczucie lekkości i gracji. Miękka 
i delikatna skórka, poduszeczka na wkładce oraz 
gumka na tylnej pięcie sprawiają, że balerina idealnie 
przylega do stopy, a każdy krok jest przyjemnością. 
Piękne w swojej prostocie są wspaniałą podstawą 
każdej stylizacji, zarówno tej sportowej jak i tej 
eleganckiej. Po prostu The Essentials. 

Balleriny
The Essentials

Każda para balerinek wyposażona jest w idealnie pasujący 
woreczek z logotypem aby przechowywanie i przewożenie 
ich było maksymalnie wygodne.

Wykonane ręcznie w 100% we Włoszech 

Przed użyciem najlepiej zaimpregnować preparatem 
do zamszu, w razie zabrudzeń przetrzeć mokrą szmatką.



Dostępne w ulubionych kolorach 
Yoga Retreatment:

• Dusty Rose
• Fresh Grey 
•Ebony Black 

Cena brutto: 710 zł 

Balleriny



My Medallions to unikatowa kolekcja wisiorów 
z kamieniami półszlachetnymi wybranymi tak, aby 
odpowiadać kamieniom urodzin i znakom zodiaku.
Piękny symobol kontaktu ze sobą i jednocześnie 
klasyczna ozdoba. Idealne na prezent dla samej 
siebie lub ukochanej osoby.

Medaliony
i Mydełka Medytacyjne

Oprawione ręcznie w złoto o próbie 585

Do każdego kamienia dołączona jest karta z opisem 
i intencją oraz specjalny woreczek na przechowywanie. 



Kolekcja kamieni idalnie pasujących do dłoni, wspierają-
cych kontakt z samym sobą oraz medytację. Do każdego 
mydełka dołączony jest woreczek oraz karta kamienia 
opisująca jego moc.

Dostępne w kamienie:
� Kwarc Różowy
� Labradoryt
� Laspis Lazuli
� Kryształ Górski 

Dostępny w kamieniach:
� Ametyst
� Kwarc Różowy
� Labradoryt
� Kwarc Dymny
� Kamień Księżycowy

wymiary kamienia 15x 20 mm,
długość łańcuszka 50 cm

Dostepny kamień: Onyks

wymiar kamienia 18 x 13 mm
waga wisiorka 2,250

Model Teardrop Model Oval

Mydełka Medytacyjne

Cena z łańcuszkiem 2650 zł
Cena samej zawieszki 1750 zł

Cena z łańcuszkiem 2400 zł 
Cena samej zawieszki 1550 zł



Dostępna w dwóch kolorach:
� Dusty Rose
� Dusty Grey

Mała wielka rzecz dla głębokiego relaksu. Wypełnio-
na siemieniem lnianym i suszoną lawendą podu-
szeczka na oczy wprowadzi twój relaks w zupełnie 
nowy wymiar. Wspaniale odstresowuje i pozwala 
odpocząć zmęczonym od pracy przy komputerze 
oczom. Dzięki naciskowi na receptory skórne 
pomoże ci też uwolnić się od napięć z okolic czoła. 
Obłędny zapach lawendy, który uwalnia poduszecz-
ka, koi zmysły i układ nerwowy, wycisza oraz ma 
udowodnione działanie odprężające. Idealnie spraw-
dzi się na koniec praktyki do relaksu w savasanie 
albo medytacji na leżąco.

Lavender
Eye Pillow

Poduszeczka uszyta jest z wysokiej jakości, miękkiego 
w dotyku lnu z ręcznie wyhaftowanym logo YR

wypełnienie z gryki, siemienia lnianego i suszonej lawendy

poduszeczka na oczy z lawendą

cena: 109 złWymiary: 23 x 11 cm
Waga: 200 g



Dostępny w dwóch kolorach:
� Dusty Rose
� Dusty Grey

termofor z brązowego ryżu i imbiru

Wypełniony brązowym ryżem i suszonym imbirem 
termofor będzie cudownym towarzyszem zimowych 
wieczorów. Koi obolałe po praktyce jogi mięśnie 
i stawy, niweluje opuchliznę, działa przeciwbólowo 
i rozkurczowo. To też idealne rozwiązanie, gdy 
czujesz się rozbita i masz ochotę po prostu na 
odrobinę otulającej przyjemności. 

Ginger 
Thermal Pack

wypełnienie z brązowego ryżu i suszonego imbiru

uszyty z wysokiej jakości lnu z ręcznie haftowanym
logo YR

do stosowania na ciepło i na zimno

cena: 135 zł
Wymiary: 25 x 13 cm
Waga: 300 g



Uszyte z jedwabiu gumki to najlepsze, co możesz dać 
swoim włosom. Śliski w dotyku jedwab zapobiega bowiem 
łamaniu się i plątaniu pasm. Pasują zarówno do codzien-
nych, jak i wieczorowych stylizacji.

Dostępne w kolorach:
� Champagne Gold
� Dusty Grey
� Dusty Rose
� Ebony black
� Sapphire Blue
� Stone Grey

Silk Scrunchies

Cena za komplet (dwa 
rodzej gumek) 99zł

Czapka z wełny merynosów. Ciepła i delikatna w dotyku, 
a do tego nie gryzie w czoło. Świetna nie tylko na zimę, ale 
i wietrzne wakacje nad Bałtykiem. Dobrze wygląda i do 
płaszcza, i trampek. Noś ją na dwa sposoby: podwiniętą 
albo nonszalancko zsuniętą na tył głowy.  Dostępne w kilku 
kolorach.

Merino Beanie

Cena 189zł

jedwabne gumki i wełniane czapki

Silk Scrunchie
Merino Beanie

robione ręcznie przez charyzmatyczny kolektyw kobiet z Gór



Torebki

Poręczna czarna torba z grubego dżerseju, z jakościowym 
haftem Stop & Breathe, który nie pozwoli ci zapomnieć 
o tym, co naprawdę ważne.

� stylowa czarna torba z grubego dżerseju
� wymiary 25 cm x 40 cm

Stop & Breathe Bag

Cena 130 zł

Mała, poręczna torebeczka z grubego dżerseju z subtelnym 
haftem, która pomieści to, co najniezbędniejsze – telefon
 i klucze. Możesz nosić ją na ramieniu albo owinąć w pasie.

� wykonana z grubego dżerseju ze złotym suwakiem
i delikatnym listkiem Yoga Retreatment
• lekka i poręczna, z wygodnym paskiem o długosci 70 cm

Phone & Key Bag

Cena 150 zł



Jeden z najmilszych prezentów, jakie możesz sobie sprawić 
dla dobrego samopoczucia. Nie bez powodu kaszmir 
uznawany jest za najbardziej luksusową włóczkę na świecie. 
Idealny do otulania się w długie, zimowe wieczory z książką 
czy serialem albo na koniec praktyki jogi do relaksu w 
savasanie. Nasz koc jest lekki i nie za duży, więc możesz go 
także zabrać ze sobą w podróż, by w żadnej sytuacji nie 
rezygnować z bezkompromisowego komfortu.

Dostępny w dwóch kolorach:
� Szaro-niebieski
� Szaro-złoty

Ultimate Comfort Cashmere Blanket

Cena 890 zł

Kolekcja ręczników z tkaniny waflowej, która przeniesie 
Twoje rytuały kąpieli w nowy wymiar komfortu. Ma wyjątko-
we właściwości chłonne oraz termiczne, tworząc ciepłąwar-
stwę przy skórze, co potęguje wrażenie błogości po kąpieli.

Dostępne w dwóch rozmiarach: 
podręcznym, 40 x 30 cm
kąpielowym, 150 x 100 cm

Merino Beanie

Kaszmirowe Koce
i Ręczniki

uszyte z najwyższej jakości tkaniny pochodzącej z Włoch

kolor Dusty Grey



Błękitnie kwitnąca, pachnąca facelia jest dla nas symbolem 
tego, co najpiękniejsze w naturze. Miód z kwiatów facelii to zaś 
jeden z najrzadziej występujących miodów, a przez to wyjątko-
wy. Ma niepowtarzalny, słodki, choć przy tym lekko kwaskowy 
smak z nutami ziołowymi. Stosuj go w stanach obniżenia 
odporności oraz zawsze wtedy, gdy chcesz poprawić swoją 
koncentrację.

Nazywany królem wszystkich miodów, ma niepowtarzalny 
słodki smak bez cienia ostrości, który może się zmieniać 
w zależności od kwiatów kwitnących w okolicy danej pasieki. 
Jego skład jest bardzo różnorodny, bogaty w witaminy (m.in. A, 
PP, C, B12) oraz minerały (m.in. żelazo, magnez, wapń). Dzięki 
temu miód wielokwiatowy wzmacnia organizm, jest cennym 
źródłem energii i poprawia odporność. Wpływa też na system 
nerwowy, ułatwiając Ci się rozluźnić i zrelaksować.

Miody i Herbaty

Phacelia Honey – miód z facelii

Flower Honey – miód wielokwiatowy

To herbata, którą zawsze częstujemy gości podczas wyjazdów 
Yoga Retreatment. Orzeźwiająca i pyszna zarówno na gorąco, 
jak i zimno. Wspomaga procesy oczyszczania, poprawia 
przemianę materii, daje efekt lekkości. Dzięki bogactwu 
polifenoli, które zawiera, spowalnia procesy starzenia i działa 
przeciwzapalnie, zapobiegając chorobom układu krążenia oraz 
wszelkim infekcjom. 

Lemon Grass Tea

Ma bogaty, lekko słodkawy i przyjemnie ziemisty aromat, 
zbliżony nieco do zielonej herbaty. Herbata mulberry oferuje 
jednak nie tylko niezwykłe walory smakowe. Według tradycyj-
nej medycyny chińskiej wspomaga odchudzanie, obniża 
poziom cukru we krwi i zmniejsza ryzyko rozwoju miażdżycy. 
Wszystko dzięki dużej zawartości cennej kwercetyny. Bogac-
two flawonoidów sprawia też, że nasza herbata wykazuje silne 
działanie przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne

Mulberry Tea



www.yogaretreatment.pl

Zapraszam do kontaktu:
Anna Komierowska-Szweycer

info@yogaretreatment.pl

Do zobaczenia na Yoga Retreatment 
w Pałacu Komierowo


