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Polsat Cafe
Polsat Cafe to kanał tematyczny skierowany do kobiet i tworzony przez kobiety. Ofertę programową stanowią magazyny lifestyle’owe, programy poradnikowe i rozrywkowe, reality 
show, a także najciekawsze filmy dokumentalne z całego świata.
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Kulisy Tańca z Gwiazdami
Agnieszka Hyży i Paulina Sykut-Jeżyna w piątkowe wieczory zabiorą widzów za „Kulisy Tańca z Gwiazdami”, by bliżej poznać gwiazdy tej edycji,  ich tanecznych partnerów oraz 
by na gorąco porozmawiać o ich wrażeniach po każdym odcinku i skomentować prasowe doniesienia. Prowadzące zapytają gwiazdy o to, jak radzą sobie ze stresem, ile czasu 
spędzają na próbach i jaki taniec był do tej pory dla nich najtrudniejszy. Zajrzymy na sale treningowe, do garderoby i odkryjemy wszystkie poza-parkietowe tajemnice.



Oszukane
W serialu „Oszukane” poznamy kolejne niezwykle emocjonalne i często dramatyczne historie kobiet skrzywdzonych przez mężczyzn. Na początku łączące parę uczucie wydaje się 
być idealne. Zakochani snują wspólne plany na przyszłość, wierząc, że trafili na właściwą osobę i razem z nią doczekają starości. Niestety partnerzy okazują się nieuczciwi, a po 
wielkiej miłości zostaje rozpacz, złamane serce i problemy, z którymi muszą zmierzyć się bohaterki.



Randka z nieznajomym
,,Randka z nieznajomym” to program o singlach, którzy mają niepowtarzalną szansę na spotkanie swojej wymarzonej połówki w niecodziennych okolicznościach. Zostaną zabrani 
na jedyną w swoim rodzaju randkę w ciemno, podczas której przejdą metamorfozę, by poznać partnera wprost ze swoich marzeń. Bohaterowie muszą opierać jednak swoją ocenę 
o cechy osobowości potencjalnego partnera. Randce towarzyszyć będą stres, niepewność, zalotne uśmiechy, zabawne niezręczności, iskra prawdziwej namiętności, a czasem też 
rozczarowanie. Dla widzów to możliwość kibicowania uczestnikom, dzielenia z nimi emocji oraz śledzenia rodzącej się fascynacji bądź rozczarowania pomiędzy dwojgiem ludzi.



Gry małżeńskie
To jedyny show, w którym żony zachęcają swoich mężów do flirtu z inną kobietą. Jak daleko pozwolą im się posunąć? W kolejnej serii show znów zobaczymy kobiety, które zachęcają 
swoich mężów czy partnerów do flirtu z inną kobietą – singielką, która zdolna jest zrobić wiele aby zdobyć partnera i wygrać program. Jak daleko panie tym razem pozwolą się 
posunąć swoim ukochanym mężczyznom? „Gry małżeńskie” to show, w którym singielka spotyka się po kolei z trzema mężczyznami na randce, w domu każdego z nich. Dwóch z 
nich jest w związkach, a jeden jest kawalerem. Zadaniem bohaterki programu jest wskazanie tego, który jest singlem. Sprawa nie będzie prosta, ponieważ w przygotowaniach do 
wizyty singielki, panom pomagają partnerki i usuwają wszelkie ślady swojej obecności w mieszkaniu. 



Demakijaż
Ósmy sezon demakijażu to kolejne inspirujące rozmowy Krzysztofa Ibisza z wyjątkowymi kobietami. Wybitne Polki, ikony stylu i królowe życia, zdobywczynie sportowych podiów, 
gorące nazwiska polskiego kina oraz światowej mody i muzyki - bez makijażu, tajemnic i masek. Edyta Górniak wyzna, dlaczego zrezygnowała z miłości do Mateusza Zalewskiego 
i wróciła z Los Angeles do Polski, Agnieszka Radwańska opowie o „przyjaciołach”, którzy okradają, Agata Buzek zdradzi, co ostatnio wypełnia jej wszystkie domowe wieczory, a 
Alicja Majewska zdradzi, jaki jest sposób na wieczną młodość i niegasnącą urodę.



Zoom na miasto
Kamera „Zoomu na miasto” jest wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego i wyjątkowego - największe gale, gorące premiery, najlepsze pokazy. Czujne oko kamery Polsat Cafe 
pokaże  relacje ze świata kultury i show-biznesu, skomentuje wydarzenia i podpyta gwiazdy o ich zdanie. 
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