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Rituals w Katowickiej, czyli jak zamienić codzienną pielęgnację w relaksujący rytuał 

 

Filiżanka odprężającej herbaty, masaż dłoni, indywidualne konsultacje w zakresie doboru pielęgnacji, 

a wszystko to w wyjątkowym wnętrzu z drzewem kwitnącej wiśni. W środę 27 lipca br. w Galerii 

Katowickiej otworzy się salon Rituals Cosmetics – pierwszy sklep tej marki w regionie. Na klientów 

czekają legendarne już produkty do pielęgnacji ciała i do domu, inspirowane mądrością i tradycjami 

starożytnych kultur.  

 

Kolekcja kosmetyków Karma dla natychmiastowej poprawy nastroju, Ayurveda – dla wspierania 

równowagi ciała, umysłu i ducha, Sakura – żeby cieszyć się życiem w pełni. Odwiedziny w salonie Rituals 

Cosmetics będą ucztą dla zmysłów i chwilą relaksu, która za sprawą bogatej oferty kosmetyków może 

znaleźć swoją kontynuację w domowym zaciszu.     

 

W salonach Rituals klienci znajdą szeroki asortyment produktów obejmujących kosmetyki do 

pielęgnacji ciała i twarzy, pielęgnację przeciwsłoneczną, akcesoria do domu, takie jak świece czy 

patyczki zapachowe, a także zapachy do samochodu. Inspirowane kulturą dalekiego wschodu kolekcje 

nawiązują do starożytnych ceremonii pielęgnacyjnych. Sklepy Rituals wyróżnia również nowoczesny 

design oraz water island, przy której można przetestować peelingi czy pianki. Charakterystycznym 

elementem każdego salonu jest ręcznie wykonane drzewo kwitnącej wiśni, które przyciąga uwagę 

i zachwyca swoim wykonaniem.  

 

– Rituals, zgodnie ze swoją ideą, podkreśla, że każdy moment dnia, pozornie nieistotny, jak poranny 

prysznic czy nałożenie kremu na ręce, może być wyjątkowy, o ile w ten sposób będziemy go traktować. 
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Osoby odwiedzające salon w Galerii Katowickiej mogą liczyć na filiżankę relaksującej herbaty, masaż 

dłoni, indywidualną konsultację w zakresie dobrania pielęgnacji twarzy oraz pomoc ekspertów przy 

doborze kosmetyków do ciała i domu – mówi Magdalena Popowska, Marketing Intern w Rituals 

Cosmetics. – Kluczowym było dla nas, aby Rituals znajdowało się w centrum miasta, tak by fani marki 

mieli jak najłatwiejszy dostęp do ulubionych produktów, stąd wybór Galerii Katowickiej jako miejsca 

pierwszego salonu Rituals w regionie – dodaje. 

 

– To, co zwraca uwagę, to składy kosmetyków w 90% pochodzenia naturalnego oraz opakowania, które 

będą się nadawały do ponownego napełnienia, czy wykonane z materiałów z recyklingu. To wartości 

bliskie zarówno nam, jak i naszym coraz bardziej świadomym i zorientowany na ekologię klientom, 

dlatego z tym większą radością witamy na pokładzie nową, zrównoważoną markę – mówi Joanna 

Bagińska, dyrektorka Galerii Katowickiej.   

 

W dniu otwarcia na pierwszych 50. klientów będą czekały torby wypełnione niespodziankami oraz 

specjalne promocje, m.in. prezenty dodawane do zakupów.  

 

Marka Rituals powstała w 2000 roku w  Amsterdamie i od tego czasu została uznanym światowym 

ekspertem w branży w ponad 36 krajach, w metropoliach, takich jak Londyn, Paryż, Hongkong czy Nowy 

Jork, posiadając łącznie ponad 900 sklepów, 3000 punktów w ramach shop-in-shop oraz 5 obiektów 

spa. 

 

Więcej informacji na temat marki można znaleźć na stronie www.rituals.com 

 

Dodatkowych informacji udziela: 

Marta Dobrzańska: +48 609 808 120, marta.dobrzanska@imagopr.pl 

Pressroom: https://galeriakatowicka.eu/pressroom-2/ 

http://www.rituals.com/
https://galeriakatowicka.eu/pressroom-2/
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Galeria Katowicka mieści się w ścisłym centrum Katowic i jest unikalnym kompleksem komunikacyjno-

komercyjnym. Powierzchnia najmu wynosi 47,609 m2 i obejmuje ponad 200 lokali, restauracji i punktów 

handlowych, m.in. Peek & Cloppenburg, TK Maxx, Multikino, Zara, Pull & Bear, Bershka, C&A, Reserved, Euro RTV 

AGD, Douglas czy Flying Tiger Copenhagen. Posiada także 10 salowe Multikino z salą Xtreme – najnowocześniejszą 

w Polsce, wyposażoną w system dźwiękowy Dolby Atmos oraz projektor laserowy 4K. Centrum handlowe 

połączone jest bezpośrednio z dworcem kolejowym i podziemnym terminalem autobusowym komunikacji 

miejskiej. Galeria Katowicka została otwarta 18 września 2013 r. 

 

Więcej informacji na: www.galeriakatowicka.eu 

 

Właścicielem Galerii Katowickiej jest fundusz Employees Provident Fund of Malaysia z siedzibą w Kuala Lumpur, 

założony w 1951 r. To jeden z najstarszych i największych funduszy emerytalnych na świecie, inwestujący również 

w nieruchomości. Za zarządzanie aktywami funduszu (asset management) odpowiedzialny jest Savills Investment 

Management z siedzibą w Londynie.  

 

Za zarządzanie Galerią Katowicką, codzienne funkcjonowanie obiektu oraz kwestie związane z wynajmem 

powierzchni handlowej, odpowiada spółka APSYS Polska, jeden z wiodących operatorów branży centrów 

handlowych w Polsce i we Francji. 

 

 

 

http://www.galeriakatowicka.eu/

