


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

MARIA CYRANOWICZ

dokument .
w celach pielęgnacy nych
ze względu na właściwości przetwarzane w środki

pochoǳenia stanowią podstawę przemysłu istnienia
i przypadkowość możliwości nieistnienia

ako biologiczne układy bogate w różne związki
czynników upodmiotowienia procesu co ziszcza
wydarzenia poprzez relac ę ako zaprzeczenie

kilku substanc i aktywnych a roǳa metody
wytłaczanie macerac a ekstrahowanie rozpuszczanie destylac a

decydu e o typie surowca aki można uzyskać
przez konieczną negac ę przypadku niemożności

w tym rozrachunku odǳiela ąc możliwe
od rezygnac i w polu sił

krzyżu ą się zdeterminowane prądy bezwzględnego zerwania

Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ..
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Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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