STYCZEŃ 2022

NOWOROCZNA
WYPRZEDAŻ

SUPER
OFERTA

szukaj specjalnie
oznaczonych
produktów

-50

%

Za każde 50 zł

wydane na zakupy z tego katalogu:

PYSZNE ŚNIADANKO

NOWOŚĆ

na dobry początek dnia!

LICZBA LICZBA
OGRANICZONA
OGRANICZONA

h Usuwa tłuszcz i osady
h Usuwa przykre zapachy
h Przedłuża żywotność
zmywarki
367129

13,90

Płyn do czyszczenia zmywarki
250 ml

690

-20%

h Także do omletów,
placków, naleśników
h Do ułożenia puree
z ziemniaków, ryżu

4

szt.

44121

1990

3 proste opakowania,
by nie zwiększać ilości śmieci
3 plastikowe butelki
do ponownego przetworzenia
3 papier z surowców odnawialnych
Zachęcamy Państwa do segregacji odpadów
i troski o czystość środowiska.

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

Przygotuj jajka sadzone, omlety, placki i naleśniki w zabawnych
kształtach: kwiatka lub misia. Z wygodnym uchwytem umożliwiającym zdjęcie gotowej potrawy z patelni. Wykonane ze stali
nierdzewnej. 8,5 x 8 x 1,5 cm

1

4548

1
Forma do jajek sadzonych Kwiatek

4549

2
Forma do jajek sadzonych Miś

cm

W kontaktach z klientami
zachowaj zasady
bezpieczeństwa
zgodne z zaleceniami
WHO

Aby dbać o środowisko,
stosujemy:

6,90

590

KUCHNIA

1,5 cm

Betterstyle International Sp. z o. o. ,
ul. 3 - go Maja 8, 05-800 Pruszków
kontakt@betterstyle.pl, www.betterstyle.pl

W trosce o Twoje
bezpieczeństwo
okładka katalogu została
pokryta antybakteryjną
i antywirusową powłoką.

8,5

Firma Betterstyle należy
do Polskiego Stowarzyszenia
Sprzedaży Bezpośredniej PSSB.
Wszystkie produkty przeznaczone
do kontaktu z żywnością posiadają
odpowiednie atesty. Ceny podane
w katalogu są cenami sugerowanymi.

2

24,90

8 cm

Podkładki pod talerze Magnolie
Pięknie wyglądają na stole, wprowadzają wiosenny nastrój. Duże i estetycznie
wykonane, są niezastąpionym elementem
rodzinnych posiłków. 4 sztuki, 45 x 30 cm

2

3

4379

1

ZACZNIJ DZIEŃ

-25%

w dobrym stylu

Pojemnik na przyprawy
W pokrywce znajdują się
trzy różne rodzaje otworków do sypania przypraw.
Dzięki klasycznemu designowi pojemnik pasuje do
każdego wystroju kuchni
i stołu. Szkło + tworzywo. 11,90
Pojemność: 210 ml

890

4377

-25%

2
Cukiernica
Z dekoracyjną pokrywką
stylizowaną na kwiat.
Idealna na cukier, miód,
syrop z agawy lub inny
słodzik. Szkło + tworzywo.
Pojemność: 210 ml

NOWOŚĆ

4

-21%

elem.
2

1

3

4

11,90

890

4378

3
Mlecznik
Wygląda szykownie dzięki
klasycznemu kształtowi
dzbanuszka i ozdobnej
pokrywce w szykownym
odcieniu kremowej bieli.
Szkło + tworzywo.
Pojemność: 210 ml

1190
5

3 cm

-32%

16

4

4385

3

5
szt.
Szablony do dekoracji
Ozdobisz wszystko, na co tylko przyjdzie Ci ochota:
desery, lody, owsiankę, piankę na kawie. Usypiesz ciekawe wzorki z kakao, cynamonu lub innych przypraw
w proszku. Wykonane z bezpiecznego tworzywa wysokiej jakości bez BPA. Średnica pojedynczego szablonu
10,5 cm, 3 sztuki

4616

990

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

35 cm

Taca z kaktusami
Każda przekąska lub danie podane na tej tacy
smakują jeszcze lepiej! Urocze kaktusy nadają
jej niepowtarzalny charakter. Bardzo poręczna,
z wygodnymi uchwytami. 35 x 26 x 3 cm

26

4
Podwójny pojemnik
śniadaniowy
Podasz w nim kostkę masła
oraz dżem i miód lub keczup
i majonez – Twoje ulubione
dodatki. Wykonany z solid24,90
nego tworzywa.
16,5 x 8,5 cm
90

cm

4358

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

32,90

2590

KUCHNIA

5

-20%

-23%

NIEZASTĄPIONA
w Twojej kuchni

NOWOŚĆ

-22%

h Obiera w obu kierunkach
h Wygodna rączka
h Nowoczesny kształt
h Z otworkiem do powieszenia

4460

4474

Uchwyt do krojenia z osłoną
Szybko i bezpiecznie pokroisz cebulę,
pomidory, ogórka i inne warzywa bez ryzyka
skaleczenia. W zestawie osłonka na ostrza.
Stal nierdzewna i tworzywo.
8 x 11 cm

12,90

9

90

Zestaw mat do krojenia
Produkty z różnych grup żywnościowych najlepiej przygotowuj na osobnych, przeznaczonych
do tego matach. Higieniczne, łatwo je umyć.
Wykonane z elastycznego tworzywa, mają
otworki do zawieszenia. 30 x 23 cm, 4 sztuki

4

szt.
19,90

1590

-20%
4562

Obieraczka do warzyw i owoców
Ruchoma konstrukcja ostrzy umożliwia obieranie warzyw i owoców
w obu kierunkach. Ostrza dobrze przylegają do obieranej powierzchni.
Doskonała także do robienia cienkich pasków typu julienne.
Z otworkiem do powieszenia. Można myć w zmywarce.
Wykonana ze stali nierdzewnej.

17,90

1390

368514

Nożyk dekoracyjny
Doskonały do przyrządzania
chipsów ziemniaczanych, krojenia
plasterków cukinii lub marchewki
na grilla. Ostrze ze stali nierdzewnej,
wygodna rączka z tworzywa.
21,5 x 6,5 cm

Po zagięciu bocznych części deska zmienia się w „szuflę” – pokrojona żywność zsuwa się wprost do miski.
Ma wygodny uchwyt. Wykonana z mocnego, trwałego tworzywa.

4155

Zginana deska do krojenia
duża - zielona 40 x 21 cm

6

24,90

19

90

4154

Zginana deska do krojenia
mała - różowa 32 x 17 cm

1390

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

990
KUCHNIA

7

Szczelnie
-20% zamykany

POKOCHASZ

-22%

NOWOŚĆ

to rozwiązanie!

-22%

1

szt.

4521

4275

Pojemnik na czosnek
Szczelnie zamykane, gwarantują, że warzywa dłużej
pozostaną świeże i pełne aromatu. Gdy włożysz je
w pojemnikach do lodówki, inne przechowywane
w niej produkty nie „przejdą” intensywnym zapachem. Wykonane z mocnego tworzywa. 10 x 8 cm

9,90

7

90

Obieraczka do czosnku
Możesz wrzucić kilka ząbków czosnku na raz
i szybko usunąć z nich skórkę – Twoje dłonie
nie nabiorą czosnkowego aromatu. Wykonana
z silikonu, można myć ją w zmywarce.
8 x 7,5 x 7,5 cm

8,90

690

Szczelnie
zamykany

h Dwie pojemności
h Nie zajmuje miejsca na blacie
h Idealny także do samochodu
h Dekoracyjny front - imitacja
pikowanej skóry

hBłyskawicznie
rozgnieciesz
czosnek

4503

4344

Praska do czosnku
Nowoczesny design! Błyskawicznie rozdrobnisz
wiele ząbków czosnku, nie brudząc dłoni. Solidnie
wykonany z metalu, ma ergonomiczny uchwyt.
10,5 x 7 x 5 cm

8

33,90

29

90

Pojemnik na cebulę
Jak przechować niewykorzystany kawałek cebuli,
by nie stracił świeżości? Schowaj go do specjalnego
pojemnika mającego kształt wielkiej cebuli. Gdy
włożysz cebulę w pojemniku do lodówki, inne przechowywane w niej produkty nie nabiorą intensywnego, cebulowego zapachu. Wykonany z mocnego
tworzywa. 10 x 10 cm

Złożony

4557

11
24

90

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

Składany pojemnik na odpadki
Nie zajmuje miejsca na blacie – zaczep go na rancie szafki
i zsuwaj do niego odpadki bezpośrednio z blatu. Ma silikonową
wstawkę, dzięki czemu możesz rozłożyć go, powiększając jego
pojemność (2 litry). Ma także nóżki od spodu, gdybyś chciała go
gdzieś postawić. Dekoracyjny front, wysoka jakość wykonania.
19 x 16 x 4,5 do 10 cm

2 cm

Rozłożony

2 cm
4,5 cm

10 cm

22,90

1790

KUCHNIA

9

4410

Durszlak - koszyk składany
Nowoczesny, pomysłowy koszyk na
owoce i warzywa, który służy także za
durszlak. Składa się na płasko, zmieści się
w szufladzie. Wygodnie wyprofilowane
uchwyty. 24 x 24 x 15,5 cm

Gotowe
do podania na stół

-22%

DO

-22%

NOWOŚĆ

-22%

1

35,90

2790

PO ZŁOŻENIU

Wykonana
ze szkła

3 cm

2

3

-20%

4

szt.

Miski z pokrywami
Niezastąpione, gdy chcesz
zabrać ze sobą sałatkę na
imprezę do znajomych lub
przechować ją w lodówce.

4243 1
367931

Uchwyt do krojenia
warzyw i owoców na plasterki
Pokroisz cebulę, pomidory lub inne warzywa
i owoce w idealnie równe krążki i plasterki,
nie ryzykując skaleczenia. Przygotujesz
plasterki ziemniaków na domowe chipsy.
Wykonany z trwałego tworzywa,
z mocnym zaciskiem.
8 x 6,5 x 5,5 cm

10

Miska z pokrywą
1500 ml

368513

14,90

1190

Elastyczne maty do krojenia
Zestaw 4 elastycznych mat w różnych kolorach –
każdy kolor i mały symbol w rogu maty wskazuje
na jej przeznaczenie. Niebieska służy do krojenia
ryb, zielona – warzyw, czerwona – mięsa, żółta
– drobiu. Wykonane z elastycznego tworzywa,
dzięki czemu można je zagiąć i łatwo przesypać
przygotowane produkty do garnka lub miski.
38,5 x 29,5 cm. 4 sztuki.

4244

2
Miska z pokrywą
2700 ml

4245 3

1990
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Miska z pokrywą
4000 ml

16,90

1390

19,90

15

90

22,90

1790

4601

Butelka na oliwę z zatyczką
Szykowna butelka z ozdobnym wzorem będzie
ozdobą każdego stołu. Ma praktyczną nasadkę
ułatwiającą dozowanie oliwy, z zatyczką.
Wykonana ze szkła, nasadka z tworzywa.
Pojemność: 250 ml

KUCHNIA

h Na oliwę i ocet
h Z praktyczną zatyczką
17,90

1390

11

R
SUPE
TA
OFER

-33

%

NOWOŚĆ

3,5 cm

3 cm

10 cm

-25%

4405

4422

Składany durszlak silikonowy – duży
Wielofunkcyjny składany owalny durszlak
wykonany z silikonu. Po złożeniu zajmuje mało
miejsca w szufladzie. Można także powiesić go
na haczyku. 30 x 23 x 10 cm

29,90

1990

Składany durszlak silikonowy
Idealny do mycia drobnych warzyw i owoców
oraz odcedzania. Ma stabilną podstawę i długą,
poręczną rączkę. Po złożeniu na płasko zajmuje
mało miejsca. Wykonany z silikonu wysokiej
jakości i tworzywa. 31 x 14 x 6 cm

2290

ODCEDZISZ
I NALEJESZ
h Pomysłowe rozwiązanie 2 w 1
h Do wielu zadań
4405
Składany durszlak silikonowy
4534

Idealny do mycia drobnych warzyw i owoców
Chochla z sitkiem i dzióbkiem
oraz odcedzania. Ma stabilną podstawę i długą,
Łatwiej i szybciej „wyłowisz” coś z garnka!
poręczną rączkę. Po złożeniu na płasko zajmuje
Chochla ma z jednej strony cedzak ułatwiamało miejsca. Wykonany z silikonu wysokiej
jący wyjęcie warzyw z rosołu, dań z woka,
jakości i tworzywa. 31 x 14 x 6 cm
odcedzenie klusek. Wykonana z trwałego
tworzywa sztucznego.
Długość: 25 cm, średnica cedzaka: 7,5 cm
11,90

368057

Cedzak nakładany na garnek
Ułatwia wygodne odcedzenia makaronu,
klusek, warzyw. Zajmuje dużo mniej miejsca
w szufladzie niż tradycyjne durszlaki. Wykonany z tworzywa dobrej jakości. 32 x 12 cm

12

890

368500
13,90

1190

Łyżka cedzakowa
Pojemna i głęboka. Wygodnie odcedzisz nią
sporą porcję warzyw, pierogów, uszek.
Z wygodnie wyprofilowanym uchwytem.
Wykonana z trwałego tworzywa. 33 x 12 x 6 cm

1290

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

KUCHNIA

13

Na rączce
podane są
pojemności

R
SUPE
TA
OFER

%
-39

ROZPŁYWAJĄ SIĘ
W USTACH

NOWOŚĆ

-23%

6

szt.

4436

4395

Dzbanek z miarką
Miarka w mililitrach: od 100 do 1000 ml. Ma
dzióbek ułatwiający przelewanie lub przesypywanie zawartości oraz poręczny uchwyt.
Wykonany z solidnego tworzywa. Wysokość
12,5 cm, średnica 12,5 cm, pojemność 1 litr

12,90

790

Zestaw 6 miarek
Sześć miarek o pojemności od 7,5 ml do 250 ml. Na
każdej oznaczono pojemność dwoma sposobami –
w mililitrach oraz w przeliczeniu na szklanki i łyżki.
Mieszczą się jedna w drugiej, więc zajmują mało
miejsca w szufladzie. Możesz je także powiesić.
Wykonane z solidnego tworzywa.

1890

-22%
m
25 c

6

szt.

3 cm

4413
4545

Silikonowy wałek do ciasta
Silikonowa powłoka ułatwia rozwałkowanie ciasta,
które nie przykleja się do silikonu w przeciwieństwie
do drewnianych wałków. Nie wchłania zapachów
ani płynów, jest łatwa w czyszczeniu. Wyprofilowane
uchwyty o ergonomicznym kształcie wykonane
z litego drewna. Długość powierzchni do
wałkowania: 25 cm, długość całkowita: 43 cm

14

59,90

4690

Duża silikonowa mata do ciasta
Doskonale wyrobisz i rozwałkujesz na niej ciasto bez
konieczności ciągłego podsypywania mąką. Podziałki
– prostokątna i okrągła – ułatwiają przygotowanie
odpowiednich rozmiarów ciasta. Antypoślizgowy
spód mocno przysysa się do blatu, zapobiegając
przesuwaniu. Po użyciu możesz umyć matę w
zmywarce i zwinąć – zajmuje bardzo mało miejsca
w szufladzie. Doskonała także jako podkładka do
pieczenia. 40 x 50 cm

h Łatwo wytniesz
estetyczne ciasteczka
6 foremek różnej wielkości w kształcie
kwiatków, dzięki którym łatwo wytniesz
estetyczne ciasteczka. Uczta dla oczu
i podniebienia!

4490
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4555

Foremki do wycinania ciastek Kwiatki

KUCHNIA

10 cm

12,90

990

15

-21%

-20%

6,90

368631

368508

Trzepaczka turbo
Przyspiesza i ułatwia ubijanie. W środku ma
dwie kulki zwiększające efektywność pracy.
Bardzo poręczna. Wykonana ze stali nierdzewnej wysokiej jakości. 5,5 x 20,5 cm

NAJNI
ŻSZA
CENA

18,90

14

90

4418

Ochronna pokrywka do miksera
Chroni przed chlapaniem. Wykonana z tworzywa, środek z silikonu.
Średnica pokrywki 30 cm. Pasuje na
większość misek.

24,90

19

90

Zestaw: mini lejek + separator do jajka + sitko
Trzy niezbędne akcesoria! Składają się jeden w drugi, więc zajmują
mało miejsca w szufladzie. Możesz zaczepić je na krawędzi
naczynia dzięki wypustkom. Estetycznie wykonane z trwałego
tworzywa. 13 x 6,5 x 3,5 cm

11,90

690

SUPER
OFERT
A

-21%

-34 %

Wieczko
pokrywy
miski
4461

Dyspenser do ciasta
Odmierza odpowiednią ilość ciasta. Wypełnia foremki
bez rozlewania i bałaganu. Idealny także przy smażeniu
placków i naleśników. Bardzo wygodny w użyciu,
ma dźwignię w uchwycie. Z podziałką na ściance:
od 100 do 900 ml, pojemność całkowita 1 litr.
Z pokrywą – możesz przechować w nim ciasto
na później. Spód zabezpieczony antypoślizgowym
69,90
silikonem. Wykonany z solidnego tworzywa.
90
21 x 15 x 10,5 cm

54

16

4178

Miska do miksowania
Otwór w pokrywce umożliwia wsunięcie
łopatek miksera i miksowanie zawartości
bez chlapania na boki. Po zakończeniu
pracy możesz nałożyć wieczko i przechować
przygotowane ciasto. Wewnątrz podziałka
w mililitrach i litrach. Ma antypoślizgowy
spód. Wykonana z tworzywa wysokiej jakości.
Pojemność: 2,6 litra

4486

4539

35

90
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Szpatułka silikonowa
Z elastyczną końcówką, doskonale wygarnia
całą zawartość z naczyń. Idealna do powierzchni
teflonowych i ceramicznych – nie rysuje ich.
Wygodna rączka z otworkiem do powieszenia.
Wykonana z wysokiej jakości silikonu.
Długość: 24 cm

12

90

Miska kuchenna
Bardzo poręczna,
lekka miska z wyprofilowanymi dzióbkami umożliwiającymi
wylewanie ciasta.
Pojemność: 1,8 litra

KUCHNIA

14,90

990

17
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-20%

JUŻ SIĘ
NIE POPARZYSZ!

6

szt.

4181

Mata do rolady
Doskonały sposób na przygotowanie rolady. Wylej
ciasto na matę, upiecz je na niej, a po ostygnięciu
rozprowadź nadzienie i zwiń. Wykonana z silikonu.
31x 26 cm

-25

4516
29,90

19

90

Foremki na tartaletki
Spody do tartaletek – na słodko lub słono
– upieką się doskonale w tych foremkach.
Wykonane z metalu. Średnica 7 cm

15,90

1190

%

h Ochrona dla dłoni
h Stylowy wzór
h Do zawieszenia

4566

Rękawica i podkładka kuchenna
Mając na dłoni tę grubą, pikowaną rękawicę, na pewno nie poparzysz się przy wyjmowaniu gorących naczyń
z piekarnika lub zdejmowaniu ich z kuchenki. W komplecie z podkładką – łapką. Wytrzymują temperaturę do
220° C. Z wieszaczkami do powieszenia. Elegancki design sprawia, że pasują do każdego wystroju kuchni.
Rękawica: 28 x 18 cm, podkładka: 18 x 18 cm

NIE MUSISZ
u
używać tłuszcz o
eg
n
ot
- wielokr
użytku

24,90

1990

4217
4400

4218		

Mata do pieczenia
Koniec z papierem do pieczenia przyklejonym do
ciasta! Mata nie przykleja się, nic do niej nie przywiera. Możesz przyciąć ją do pożądanego rozmiaru
i kształtu. Wielokrotnego użytku, można myć
w zmywarce. Po zwinięciu zajmuje niewiele
miejsca. 40 x 33 cm

18

19,90

1490

Silikonowa forma
na mini babeczki
Łatwo upieczesz w niej urocze babeczki. Wykonana z silikonu, trwała
i łatwa w czyszczeniu. 25 x 19 x 3 cm,
średnica babeczki: 4,5 cm

2590
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Podkładka do pieczenia
Z nieprzywierającą powłoką z teflonu. Można na niej piec
i grillować w piekarniku. Ułatwia także utrzymanie go w czystości. Rozłóż matę na spodzie piekarnika i nie przejmuj się, że
tłuszcz ściekający z burgerów pozostawi przypalone, trudne
do usunięcia ślady. Potem wyjmiesz matę i łatwo ją wyczyścisz (można myć ją w zmywarce), a piekarnik pozostanie
czysty! Wytrzymuje temperaturę do 260°C. Możesz przyciąć
ją do pożądanego rozmiaru. Wielokrotnego użytku.
90
Po zwinięciu zajmuje niewiele miejsca. 40 x 33 cm

17

KUCHNIA

19
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TA
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-20%
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Pojemnik na ciasto
Przechowasz w nim i przetransportujesz ciasto, inne wypieki i przekąski. Mocne uchwyty w kształcie skrzydeł motyla ułatwiają
wygodne przenoszenia pojemnika. Dekoracyjny wygląd, dbałość o detale i wysoka jakość wykonania. Pięknie prezentuje się na
kuchennym blacie i stole.

4457

Wysoki pojemnik na ciasto
Idealny na wysokie keksy
i wielowarstwowe stefanki.
32 x 15 x 13 cm

4118

Szprycka do dekoracji ciast
7 końcówek w różnych kształtach umożliwia pełną
kreatywność w ozdabianiu ciast. Klasyczna szpryca
z mocnym tłokiem, o sporej pojemności – jedno
napełnienie kremem wystarczy na udekorowanie
dużej części tortu. Wykonana z solidnego
tworzywa. Pojemność 100 ml

4458
39,90

2590

Płaski pojemnik
na ciasto
37 x 28 x 9,5 cm

-22%
Mocny tłok

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

49,90

3990

17,90

1390

-25%
-20%

4268

Zestaw szpatułek
Wielofunkcyjne: równo rozprowadzisz krem, lukier
lub inną masę, podzielisz ciasto na kopytka lub
leniwe, udekorujesz boki lub górę tortu różnymi
wzorkami. Wykonane z tworzywa. 6 sztuk.

h Ergonomiczny
kształt
h Wygodna rączka
h Można powiesić
4050

Łopatka do krojenia i podawania ciasta
Krawędź z ząbkami umożliwia pokrojenie ciasta.
Ergonomiczny kształt łopatki ułatwia nałożenie
ukrojonego kawałka na talerzyk. Ma wygodną
rączkę i otwór do zawieszenia. Wykonana ze stali
wysokiej jakości. 28 x 5 cm

20

1990

14,90

1190

4264

4487

Nóż strunowy do ciasta
Ułatwia przecinanie biszkoptu na warstwy.
Możesz regulować strunę tnącą co 5 mm,
uzyskując równe warstwy o różnej grubości.
33 x 18 cm

6

szt.

1190

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

Silikonowy rękaw cukierniczy
Długi i pojemny, pomieści nawet litr masy do
dekoracji wypieków. Ma 6 wymiennych końcówek
malujących różne wzorki. Wykonany z silikonu wysokiej jakości i bardzo trwały, będzie służył Ci przez
długie lata. Możesz myć go w zmywarce.

Do ciast,
owoców,
serów
4083

2990

Obrotowa patera na ciasto
Ułatwia nakładanie masy cukierniczej na torty
i zdobienie ciast. Krojenie i nakładanie kawałków
tortu na talerzyki także jest łatwiejsze. Wykonana
z solidnego tworzywa. Średnica: 28 cm

KUCHNIA

39,90

2990

21

-20

-23

%

4399

%

-23%

Profesjonalna tarka - płatki
Bardzo ostra tarka, idealna do
ścierania sera, czekolady, skórki
limonki, cytryny itp. Wykonana ze
stali nierdzewnej wysokiej jakości.
Można myć ją w zmywarce. Osłona
w zestawie. 39 x 3,5 cm
44,90

Z kratką umożliwiającą cyrkulację
powietrza

3490

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

-22%
10
szt.

Klipsy do zrazów i gołąbków
Lepsze niż wykałaczki i nitki. Do zawijanych zrazów, rolad z mięsa i warzyw, kotletów de volaille,
gołąbków. Wykonane ze stali nierdzewnej. Mają
mocne sprężynki. Wielokrotnego użytku. 10 sztuk.

49,90

3990

Pojemnik do przechowywania żywności
Z wyjmowaną kratką umożliwiającą
cyrkulację powietrza, dzięki czemu
produkty dłużej zachowują świeżość.
27 x 11 x 6 cm, 1 litr

2

szt.

4509

4535

65515

25,90

1990

h Dwukierunkowe
ostrza - podwójna
prędkość ścierania

Formy do ryżu i purée
Podaj ryż lub purée w szykowny sposób!
Każda forma ma wytłoczony inny wzór
na spodzie. Wykonane z solidnego tworzywa.
Średnica: 9 cm, pojemność: 100 ml. 2 sztuki

Płatki

12,90

990

-28%

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

Łuski nie
rozpryskują się
4045

Skrobak do ryby
Umożliwia szybkie i dokładne usunięcie łusek.
Wykonany ze stali nierdzewnej. 19 x 3,5 x 1 cm

22

4341

4401

990

Podstawka pod łyżkę
Wygodnie odłożysz na nią łyżkę, chochlę lub
szpatułkę w trakcie gotowania, nie brudząc blatu.
Wykonana z tworzywa wysokiej jakości.
27 x 10 x 2,5 cm

990

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

Uniwersalne szczypce kuchenne
Bardzo poręczne, niezastąpione przy serwowaniu
różnych potraw: wszelkich sałatek, surówek, mięs,
ciast. Wykonane z metalu, mają chwytne, wyprofilowane końcówki z tworzywa. Z blokadą zapobiegającą otwarciu. Długość: 34 cm

368501

1990

Foremki do galaretek
Mają dwie pokrywki – z wierzchu i od spodu,
co umożliwia wyjęcie gotowej galaretki
w idealnym kształcie. Wykonane z solidnego
tworzywa. 7 x 7 x 6,5 cm,
pojemność: 120 ml, 4 sztuki

KUCHNIA

4

szt.
17,90

1290

23

PREMIUM

JAJKA

-20%

NOWOŚĆ

prosto od kurki

-20%

Pojemnik
do przechowywania
żywności

4553 Świnka
4554 Krówka

29,90

2390

Doskonałe do
przechowywania wędlin,
parówek, serów. Pokrywki
wykończone silikonem,
ozdobione zabawnym
motywem. Wykonane
z tworzywa wysokiej
jakości. 22 x 17 x 5 cm,
1 litr

-20

%

h
h
h
h
h
h
h
h

6 litrów

6L
4L
2,4 L
1,5 L
880 ml
500 ml
300 ml
160 ml

Na 15 jajek. Szczelnie zamykany, wykonany z trwałego,
solidnego tworzywa.
27 x 17 x 6 cm

4620

Pojemnik na jajka

Na 15 jajek
24,90

1990

h Otworki z boku – swobodna cyrkulacja powietrza
h Możesz postawić jeden na drugim dzięki specjalnym
wgłębieniom w pokrywce

8w1
4546
h
h
h
h
h

24

Do przechowywania
Do marynowania
Do wyrastania ciasta
Do zamrażania
Ze szczelnymi
pokrywkami

8

szt.

Zestaw 8 pojemników z pokrywami
Wszechstronny zestaw pojemników różnej
wielkości, ze szczelnymi pokrywkami w różnych
kolorach. Do przechowywania żywności, marynowania mięsa, wyrastania ciasta drożdżowego.
Największy pojemnik ma 6 litrów – doskonały
jako miska do mieszania i przechowywania sałatki. Pojemność: 6 L, 4 L, 2,4 L, 1,5 L, 880 ml,
500 ml, 300 ml, 160 ml

28 cm

20 cm

4348

99,90

7990

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

Rozsuwana półeczka do lodówki
Ażurowa konstrukcja zapewnia swobodną cyrkulację
powietrza. Możesz rozsunąć półeczkę, dopasowując
jej rozmiar do swoich potrzeb. Podczepiana
od spodu półki, wygodnie wysuwana.
29 x 17 x 7 cm

KUCHNIA

2490
25

PRZY ZAKUPIE

ŚWIEŻOŚĆ I PORZĄDEK

jakiegokolwiek produktu ze stron 26-27

NAKLEJKI ZA:

w lodówce!

14,90

49ZŁ0

h Również na zwykłe
torebki foliowe

SUPER
OFERTA

-45%
4411

Zestaw 3 pojemniczków
do przechowywania
Niezbędne w każdej kuchni
pojemniczki do przechowywania resztek, posiekanych
ziół, niedużych porcji. Mają
szczelnie zapinane pokrywy
z uszczelkami.
10 x 8 x 4,5 cm, 150 ml

100
szt.

3

szt.
17,90

990

4343

Naklejki na pojemniki do zamrażalnika
Stylowe naklejki – podpisz i przyklej, by wiedzieć,
co znajduje się w środku pudełka i do kiedy należy
spożyć zapasy. Ozdobione dekoracyjnym motywem śnieżynek. Rolka z naklejkami. 100 naklejek.
7 x 4,5 cm

-25%

1490

58461

DO

-23%

Aktywna piana
do czyszczenia lodówek
Płyn w formie aktywnej piany.
Usuwa zabrudzenia i plamy.
Usuwa resztki jedzenia.
Usuwa niewielki szron.
500 ml

1

2

4544

1
Pojemnik
do żywności
0,5 litra

4542
6,90

590

2
Pojemnik
do żywności
1 litr
12,90

990

4543

3
Pojemnik
do żywności
1,5 litra
18,90

1490

4467

Pojemnik na cytrynę
10 x 8,5 x 8,5 cm

Szczelnie zamykany

890

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

15,90

1190

-25%

h Zapobiega wgnieceniom
i rozwojowi pleśni
h Umożliwia cyrkulację
powietrza pod żywnością
h Również do pater
z owocami, do koszy
i pojemników na warzywa
w spiżarni

3

26

h Aktywna piana
h Usuwa zabrudzenia
h Usuwa zapachy

81751

Antypleśniowa mata
do lodówki
47 x 30 cm

19,90

1490

KUCHNIA

27

-25%

3

Szkło

szt.

NOWOCZESNY DESIGN

NOWOŚĆ

DO

-23%
1

szt.

1

szt.

7cm

Zestaw pojemników na artykuły sypkie
Przezroczyste, stylowe pojemniki do
przechowywania artykułów sypkich.
W pokrywach mają dwa rodzaje otworów
z przesuwanym zapięciem, by łatwiej
dozować ilość produktu. Wykonane
z solidnego tworzywa bez zawartości BPA.
Pojemność: 600 ml, 800 ml i 1,2 litra
79,90

Szklane pojemniki z nakrętkami
Doskonałe do przechowywania wszelkich artykułów sypkich,
od płatków przez bakalie po przyprawy. Mają nakrętki
o ciekawej fakturze, dzięki czemu prezentują się stylowo.
Wykonane ze szkła, pokrywki z tworzywa.

5990

Szkło

4600

Szklany pojemnik
z nakrętką 12,90
300 ml

990

4599

Szklany pojemnik
z nakrętką
14,90
425 ml

PRZED

1190

-25%

10 cm

15 cm

-20

%

9,5 cm

4584

1

szt.

4406

4506

Szklany pojemnik na przyprawy
W pokrywce znajdują się trzy różne rodzaje
otworków do sypania przypraw. Dzięki klasycznemu designowi pojemnik pasuje do każdego
wystroju kuchni i stołu. Wykonany ze szkła, pokrywa z tworzywa. Pojemność: 245 ml, 15 x 6 cm

28

1

szt.

14,90

11

90

Pojemnik na przyprawy
Wykonany ze szkła,
z dekoracyjną, uchylaną pokrywą
z tworzywa i poręcznym uchwytem. Średnica 8,5 cm,
wysokość 9 cm, 300 ml

Szkło
16

90

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

20

4423

4446

Półka dwuelementowa
Praktyczna półka pomoże Ci lepiej zagospodarować miejsce na blacie lub w szafce. Łatwo ją złożysz – prosto lub pod kątem, jeśli chcesz postawić
ją w narożniku. Wykonana z twardego tworzywa.
Po złożeniu: 67 x 15,5 cm

cm

34

90

Schodkowa półeczka
Umożliwia uporządkowanie i wygodny dostęp
do słoiczków z przyprawami, leków i suplementów. Możesz ustawić na niej filiżanki
i kubeczki, które chcesz ładnie wyeksponować. 22 x 20 x 10 cm

KUCHNIA

31,90

2390

29

NOWOŚĆ

DO

-23%
NOWOŚĆ

Szkło

-20%

Szkło

4598

Słoik z łyżeczką
Ma oryginalny kształt oraz dekoracyjną
nasadkę z pokrywką. Możesz postawić
go na spodzie lub na boku. Łyżeczka
w komplecie. Wykonany ze szkła,
nasadka z tworzywa. Pojemność: 500 ml

PREMIUM

19,90

1590

-23

Silikonowa
uszczelka

%

Hermetyczne
pokrywki

1

szt.

4617

Słoiczek na przyprawy z łyżeczką
Idealny do przechowywania
12,90
przypraw. Ma ozdobną nakrętkę
i łyżeczkę. Szkło + tworzywo.
90
Pojemność: 190 ml

4577

9

Wysoka jakość
wykonania

Zestaw hermetycznych
pojemników do żywności
Bardzo eleganckie, pięknie prezentują się
w kuchni. Szczelne pokrywy z silikonowymi
uszczelkami umożliwiają przechowywanie
produktów spożywczych bez dostępu
powietrza. Wysoka jakość wykonania:
„przydymione” tworzywo i metaliczne pokrywy
nadają pojemnikom szykowny wygląd.
Pojemność: 900 ml, 14 x 9,5 x 9,5 cm

30

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

4615

129,90

99

90

Zestaw naklejek na słoiki
Stylowe naklejki na słoiczki z przyprawami –
podpisz i przyklej, by od razu wiedzieć, jaka
przyprawa kryje się w słoiczku. Ozdobione
dekoracyjnym motywem różnych przypraw.
Średnica pojedynczej naklejki: 4,5 cm,
48 sztuk (2 arkusze).

9,90

7

90

48
szt.

KUCHNIA

31

-29

WYMIESZAJ W MISCE
JAJKA ZE SZPINAKIEM

GOTUJ

%

-25%

SZYBKO
I Z FANTAZJĄ!
WLEJ DO FORMY
I ZAPIEKAJ PRZEZ 30 SEK.

POŁÓŻ POMIDORY I SER
I ZAPIEKAJ 1 MIN.

4459

Miska do mikrofalówki
Szybko i wygodnie przygotujesz sporą porcję
zupy lub inne danie w mikrofalówce. Pokrywa
zapinana na mocne zatrzaski. Poręczny uchwyt
ułatwia wyjęcie miski. Wykonana z trwałego
tworzywa bez BPA. Pojemność: 940 ml

4164

Forma do robienia omletu w mikrofalówce
Smakowity omlet bez smażenia na tłuszczu –
w tym naczyniu szybko przyrządzisz go
w mikrofalówce. Forma wykonana z tworzywa
bez zawartości BPA. 21 x 12 x 4 cm

27,90

1990

Uchyl zatyczkę

15,90

1190

-22%
h Skutecznie usuwa
tłuszcz i przypalenia
h Nie wymaga zmywania
wodą

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

58462
4479

Kubek z pokrywką do mikrofalówki
Wygodnie podgrzejesz zupę lub napój w kubku
w mikrofalówce. Wykonany z lekkiego tworzywa.
Pojemność: 650 ml

32

2290

Aktywna piana
do czyszczenia mikrofalówek
Usuwa tłusty brud i przypalone jedzenie. Tworzy
aktywną pianę. Do mikrofalówek, okapów, kuchenek. Skutecznie usuwa tłuszcz. Nie powoduje
zarysowań. Nie wymaga zmywania wodą.
500 ml

4480

1690

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

Podwójny parowar do mikrofalówki
Przygotujesz zdrowy obiad na parze w ciągu kilku
minut. Możesz wykorzystywać także do gotowania
lub podgrzewania pojedynczych potraw. Dokładne
czasy gotowania podane w dołączonej instrukcji.
22 x 17 cm

368402

4490

Garnek-szybkowar do mikrofalówki
Ugotujesz w nim warzywa, ryż, kaszę,
makaron, a nawet gulasz lub inne dania
jednogarnkowe! W zestawie z pokrywką,
łyżką, miarką i instrukcją czasów gotowania. 27 x 21 x 15,5 cm, pojemność 2 litry

KUCHNIA

44,90

3490

33

Na taśmę
samoprzylepną

-29%

R
SUPE
TA
OFER

-29

%

1

szt.

WKRĘTY
W ZESTAWIE

8154

Dyskretny, pasuje do każdej kuchni
i łazienki, ma uniwersalny wzór.
Idealny na kuchenne ściereczki i małe
ręczniczki. Z warstwą samoprzylepną
– łatwo zamocujesz, bez wiercenia.
Średnica 5 cm

8403

Samoprzylepny wieszak na
ściereczkę - transparentny

6,90

4

90

8402

Samoprzylepny wieszak
na ściereczkę- biały

-20

Wieszak na akcesoria kuchenne
Każdy z ośmiu wieszaczków można
przesuwać, by ustawić je na relingu
w pożądanej odległości. Łatwo go zamontować, a prezentuje się elegancko.
Długość: 50 cm
13,90

6,90

990

490

h Bez montażu
h Transparentny, pasuje
do każdego wnętrza

%

-25%

5

szt.

h Przyczep pojemnik
do lodówki,
by mieć zawsze
pod ręką
4522

Klipsy Marchewki w pudełku
5 uroczych klipsów w kształcie marchewek, by wygodnie spiąć różne torebki. W pudełku z magnesem
– możesz przyczepić je do metalowej powierzchni, by zawsze były pod ręką. Długość: 11,5 cm

34

14,90

11

90

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

8348

8119

Organizer na drzwi szafki
Bez wiercenia dziur w szafkach. Praktyczny
pojemnik z zagiętym uchwytem, umożliwiającym zaczepienie go na drzwiczkach szafki od
wewnątrz. Wykonany z solidnego tworzywa.
33 x 24,5 x 9 cm

16

90

Wieszak na drzwi szafki
Zakładasz go na drzwi szafki bez konieczności
wiercenia. Bardzo poręczny, idealny na
ściereczki kuchenne lub ręczniki w łazience.
W każdej chwili możesz przełożyć go w inne
miejsce. 33 x 7,5 x 4,5 cm

KUCHNIA

15,90

1190

35

-29

-29

-20

%

%

W DWÓCH
ROZMIARACH

Organizer na sztućce
Ułatwia utrzymanie porządku
w szufladzie i wygodne ułożenie
sztućców. Wykonany z wysokiej
jakości tworzywa. 39 x 11 x 5 cm

27,90

19

90

Dwupoziomowy organizer na noże
Odpowiednio przechowywane noże
dłużej zachowują ostrość. Organizer to
dużo bezpieczniejsze rozwiązanie niż
przechowywanie noży w szufladzie
luzem. 39 x 13,5 x 7 cm

31 cm

48 cm

4449

4447

h Wysoka jakość
wykonania

19

90

2

szt.

4360

Zestaw ściereczek z mikrofibry
Dwie ściereczki różnej wielkości, wykonane
z chłonnej mikrofibry. Mniejsza jest dwustronna – z drugiej strony ma siateczkę do
usuwania silniejszych zabrudzeń.
48 x 42 cm i 31 x 31 cm

19,90

15

90

Składany ociekacz silikonowy
Więcej miejsca do suszenia naczyń po zmywaniu. Gdy go nie używasz, złóż i schowaj – zajmuje mało miejsca. Solidny, wykonany z najwyżej
jakości materiałów: odpornego tworzywa
i silikonu. 33 x 27 x 12 cm, pojemność ok. 5 L

-29

36

368188

15,90

1190

Wiszący organizer na zmywaki
Zaczep go wokół kranu. Trzymaj w nim zmywaczki kuchenne lub gąbki i myjki w łazience.
Otworki umożliwiają odcieknięcie resztek wody
i swobodną cyrkulację powietrza, by zmywaki
nie były mokre. Wykonany
z tworzywa silikonowego.
19 x 13 x 5 cm

4372

4502

11,90

990

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

Mata do suszenia naczyń
Superchłonna i miękka mikrofibra z gąbkowym
wkładem. Wchłania wodę, dzięki czemu umyte naczynia szybko schną. Zabezpiecza krawędzie naczyń
przed uszkodzeniem. Po złożeniu zajmie niewiele
miejsca. 40 x 30 cm

13,90

990

3990

-34%

Mocne
przyssawki
4347

54,90

SUPER
OFERTA

%

-25%

Silikonowe sitko do odpływu
Idealne do zlewu, umywalki, brodzika.
Wypustki na górnej powierzchni zatrzymują cząstki
zanieczyszczeń: resztki jedzenia, włosy, zapobiegając
zapychaniu się rur. Mocne przyssawki utrzymują
sitko na właściwym miejscu, dzięki czemu nie
przesuwa się.
13 x 13 cm

-27%

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

1010

27,90

h Perforowane dno
odprowadza wodę
i umożliwia cyrkulację
powietrza

42 cm
31 cm

h Wysoka jakość
wykonania

%

Mleczno-transparentna

Mata do zlewu
Zabezpiecza zlew przed porysowaniem, jak również zapobiega bezpośrednio kontaktowi naczyń,
warzyw i owoców z powierzchnią zlewu. Wysoka
jakość wykonania i dekoracyjny wygląd – doskonała także jako podkładka na blat kuchenny lub
stół. Wykonane z PVC. Średnica 31,5 cm

KUCHNIA

14,90

990

37

PRZED

-22%

-20%

h
h
h
h

Krystaliczny blask
Bez plam
Bez zacieków
Bez smug

PO
h Do czajników, sitek, grzałek,
żelazek, ekspresów, zmywarek
h Eliminuje kamień i osady
wapienne
h Zawiera kwas cytrynowy

-24%
2063

Odkamieniacz w proszku
Zawartość opakowania rozpuść w 0,5 - 1 litra
ciepłej wody. Wlej gotowy roztwór do naczynia. Po kilkunastu minutach wylej, a następnie
starannie wypłucz naczynie wodą. Nie stosuj
do urządzeń aluminiowych, żelazek.
Saszetka 30 g

-25%

Odświeżacz do zmywarki

368040 		
4,90

390

890

8,90

368042

690

cytryna		
zielone jabłuszko
Zapobiega powstawaniu nieprzyjemnej woni w zmywarce.
Roztacza świeży, intensywny aromat.
Wystarcza na 14 dni

h Usuwają zabrudzenia i osady
h Wspomagają płukanie naczyń
h Chronią zmywarkę przed kamieniem
h Chronią szkło
h Chronią naczynia ze stali
h Zmiękczają wodę
h Zapewniają świeży zapach

15
szt.

2020

Odkamieniacz EKO do urządzeń
gospodarstwa domowego
Najlepszy do oczyszczania czajników, sitek,
grzałek, żelazek, ekspresów, zmywarek i
innych urządzeń AGD. Perfekcyjnie eliminuje
kamień i osady wapienne nawet z trudno
dostępnych miejsc. Zawiera organiczny
kwas cytrynowy rozpuszczający wapń.
Pojemność 250 ml

38

367470
19,90

14

90

Kulka przeciw kamieniowi do czajników
tradycyjnych i elektrycznych
Powoduje, że kamień nie osadza się na ściankach czajnika. Cząsteczki kamienia są przechwytywane przez kulkę. Wystarczy wrzucić ją do
czajnika.

2058
2024

1690

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

Tabletki do
zmywarki 7 w 1
15 sztuk

1990

Nabłyszczacz do zmywarek
Dzięki nowoczesnej technologii
i odpowiednio dobranym składnikom,
naczynia pozostają lśniąco czyste,
bez plam i zacieków.
300 ml

KUCHNIA

16,90

1290

39

SUPER
OFERTA

-20

-34%

%

h Czyste i lśniące
naczynia
h Gęsty i wydajny
h Piękny zapach
jagód i wanilii

-25%

8171

Szczotka do czyszczenia
kieliszków i wazonów
Łatwo wyczyścisz nią wąskie kieliszki, karafki,
wazony i butelki z trudno dostępnymi zakamarkami. Elastyczna, możesz zgiąć ją, by
dopasować do kształtu naczynia. Delikatna,
piankowa gąbka nie rysuje szkła.
Długość: 44 cm, średnica: 2,5 cm

SUPER
OFERTA

-33%

h
h
h
h

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

14,90

990

Silikonowy zmywak do naczyń
Bardziej trwały i higieniczny niż tradycyjne
zmywaki kuchenne. Z wypustkami usuwającymi zabrudzenia z naczyń. Doskonały
także jako łapka i podstawka pod gorące
naczynia. Średnica: 10 cm

2025

Zmywaki do szorowania
nasączone mydłem
Fantastyczne do usuwania przypaleń. Pokryte
mydłem – wystarczy zwilżyć wodą, by zyskać
zmywak od razu z detergentem. Wykonane
z cienkiego włosia drucianego. Wymiary pojedynczego zmywaka: 1 x 5,5 x 5,5 cm, 10 sztuk

1490

10
szt.

2060
14,90

1190

Dwustronne

Bardzo wydajny
Wspaniale się pieni
Gęsty
Rozpuszcza tłuszcz
Pozostawia przyjemny
zapach
h pH neutralne dla skóry

h
h
h
h
h

Jakość Premium
Super koncentrat
Bezpieczne pH
Z wygodną pompką

Płyn do mycia naczyń
Dzięki wydajnej recepturze i gęstej konsystencji
dokładnie czyści i odtłuszcza brudne naczynia.
500 ml

15,90

1190

-25%

3

szt.

2052

367032

Płyn Premium do mycia naczyń
Uniwersalny, gęsty płyn do ręcznego
mycia naczyń. Skutecznie usuwa
tłuszcz oraz odbarwienia po kawie
i herbacie. Zapobiega żółknięciu naczyń. Koncentrat - wystarczy jedna kropla! Bezpieczne pH chroni skórę dłoni.
Z wygodną pompką do dozowania.
Posiada przyjemny, słodki zapach. 29,90
1 litr

19

90

40

4345

Płyn do mycia naczyń
Dzięki wydajnej recepturze
i gęstej konsystencji dokładnie czyści i odtłuszcza
zabrudzone naczynia. pH
neutralne dla skóry.
1 litr

1007

19

90

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

Zmywaki dwustronne
Z jednej strony miękka myjka z mikrofibry do
zmywania naczyń, z drugiej – szorstki zmywak
z metalową nicią do usuwania przypaleń.
Wyprofilowany kształt – wygodnie układa się
w dłoni. 3 sztuki, 18,5 x 8 x 1,5 cm

4520

16

90

Rękawice kuchenne z myjką
Prawa rękawica ma silikonową myjkę na
wewnętrznej części dłoni. Wypustki ułatwiają
dokładne oczyszczenie różnych powierzchni.
Nie przyklejają się do skóry. Wykonane z wytrzymałego materiału. Długość: około 30 cm

KUCHNIA

19,90

1490

41

-20%

h Do całej kuchni
h Poręczny i skuteczny
h Pozostawia piękny zapach

DOCIERA WSZĘDZIE!

NOWOŚĆ

-25%

2

h Twarde włosie
ustawione skośnie
h Nie zużywa się nawet przy
mocnym szorowaniu

1

-22%

8437

4397

Gąbka karborundowa
Wykonana z pianki i karborundu – tworzywa
ceramicznego o doskonałych właściwościach ścierających. Bardzo wytrzymała
i trwała, radzi sobie z najbardziej uporczywymi zabrudzeniami – przypaleniami, sadzą,
rdzą, tłustym osadem. 10 x 7 x 2,5 cm

Szczotka do framug
Usuwa najbardziej uporczywy brud zalegający w zakamarkach. Twarde włosie, ustawione
pod odpowiednim kątem, dociera wszędzie!
Bardzo trwała, nie zużywa się nawet przy
silnym szorowaniu. Z wieszaczkiem
do powieszenia. 23 x 6 cm

4,90

390

11,90

890

-20%

h Usuwa tłuszcz
i zacieki
h Nadaje połysk
bez smug
h Idealny
do okapów

h Czyści i impregnuje
h Bez użycia wody
h Nie rysuje

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

4536
Płyn do czyszczenia powierzchni kuchennych
Specjalna formuła. Specjalny rozpylacz zamienia płyn
w aktywną pianę. Skutecznie czyszczą zabrudzenia:
z blatów, zlewów, okapów, frontów szafek, glazury.
500 ml
17,90
62012 1
367815 2
90
o zapachu kiwi
o zapachu mango

13

42

367880

1790

Mleczko czyszczące
do stali nierdzewnej
i chromowanej
300 ml

1490

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

Szczotka 4 w 1
Idealna do czyszczenia kuchenki gazowej, rusztu
w piekarniku, grilla, przypalonych spodów patelni
i rondli. Z jednej strony ma szczotkę z miedzianego
drutu do usuwania uporczywych zabrudzeń, z drugiej
– z twardego tworzywa. Szpikulec schowany w rączce
umożliwia wydobycie zabrudzeń z trudno
dostępnych miejsc. Długość: 19 cm

367711

Mleczko do czyszczenia
i impregnacji
ceramicznych płyt
kuchennych
14,90
300 ml

1190

1790
SPRZĄTANIE

43

h Specjalistyczny, super
h Szybko usuwa
skuteczny, usuwa trudne
kamień i rdzę
zabrudzenia
h Zawiera silne kwasy
h Łatwy w użyciu
h Doskonale czyści

h Grille i ruszty
h Piekarniki
h Patelnie
i garnki
h Kominki

h Bardzo silny
i wydajny
h Wszechstronny,
do różnych
powierzchni

Twój plan
TO IDEALNIE CZYSTA

KUCHNIA

PRZY ZAKUPIE

PASTY LUB MLECZKA
BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI
UNIWERSALNE ZA

22,90

69ZŁ0
25
szt.

25
szt.

1

3

2

-24%

4

h
h
h
h
h
h
h

5

-22%
6

2026

367553

1
Żel do usuwania
kamienia i rdzy
Zawiera silnie działające kwasy
mineralne, dzięki czemu świetnie radzi sobie z czyszczeniem
wanien, umywalek, kranów,
pryszniców i muszli klozetowych. Szybko i skutecznie
usuwa osady z kamienia i rdzy
oraz inne zanieczyszczenia.
500 ml

44

16,90

12

90

2
Uniwersalny płyn
odtłuszczający
Skutecznie rozpuszcza
tłuszcz i usuwa zaschnięte
zabrudzenia. Niezastąpiony
przy czyszczeniu zatłuszczonych powierzchni: okapu,
piekarnika, kuchenki, blatów,
rusztów i frytkownic.
17,90
500 ml
90

13

2054 3
Preparat
do czyszczenia
piekarnika, grilla
i kominka
Usuwa zabrudzenia
i przypalenia z piekarników,
rusztów grilla, patelni,
naczyń emaliowanych,
ceramicznych i ze stali
szlachetnej.
90
500 ml

26

2072 4
Spray do czyszczenia
powierzchni silnie
zabrudzonych
Doskonale usuwa osad,
zacieki i tłuste plamy ze:
szkła, plastiku, ceramiki,
muszli klozetowej, umywalki, płytek ściennych
i podłogowych.
750 ml
90

22
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Krany i prysznice
Wanny, umywalki
Glazura i terakota
Kuchenki gazowe i elektryczne
Szafki i blaty kuchenne
Zlewy i okapy
Garnki i patelnie
%

-25

KUCHENKI

GARNKI
PATELNIE

OKAPY
WENTYLACJA

ARMATURA
ZAWORY

WANNY
PRYSZNICE

GLAZURA
TERAKOTA

367207

2061

5
Mleczko do czyszczenia Eco Green
Skutecznie usuwa zabrudzenia
i tłuste osady: z urządzeń kuchennych,
sanitarnych i powierzchni niklowanych. Pozostawia delikatny połysk
i przyjemny zapach. Nie rysuje czyszczonych powierzchni. 97% składników
naturalnych.
500 ml

17

90

6
Eco Green Pasta uniwersalna
biodegradowalna
Doskonale czyści wiele powierzchni.
Uniwersalne zastosowanie: w łazience,
kuchni, na tarasie i balkonie. Stosuj ją
do garnków, przypaleń, zlewów, szkła,
porcelany. Silna i bezpieczna - biodegradowalna. Można nią myć ręce silnie
zabrudzone, np. smarami.
500 g

SPRZĄTANIE

19,90

1490

45
45

POLECANY PRZEZ

hydraulików

-24

%

SUPER
OFERTA

WSZYSTKO

-33 %

pod ręką!

h Rozpuszcza zanieczyszczenia:
tłuszcz, włosy, papier, watę,
odpadki kuchenne
h Likwiduje nieprzyjemne
zapachy
2027

Żel do udrażniania rur
Skuteczny preparat udrażniający
w formie żelu przyda się w każdym domu.
Rozpuszcza większość nieczystości organicznych, takich jak tłuszcz, resztki jedzenia,
czy włosy. Prosty w użyciu, wystarczy wlać
go do odpływu, odczekać 20 minut,
a potem spłukać dużą ilością wody.
500 ml
16,90

1290

RADA EKSPERTA

spiralę
rbki wkręć całą
h Za pomocą ko
stępnie
na
a
ji,
ac
liz
na
ka
w otwór
korbką
wykręć ją kręcąc
runku
kie
m
ny
ciw
ze
w pr

8386

Organizer na środki do sprzątania
Ma trzy przegródki: jedną dużą i dwie
mniejsze. Trzymaj w nim preparaty
i akcesoria do sprzątanie, by wygodnie przenosić z miejsca na miejsce
29,90
w trakcie robienia porządków.
90
Wykonany z trwałego tworzywa.
28 x 20 x 11,5 cm

19

-25%

81961

Spirala do udrażniania rur
Z jednej strony zakończona rączką, z drugiej
ma specjalną spiralę zbierającą zabrudzenia
blokujące swobodny odpływ wody w rurach.
Wykonana z ocynkowanego drutu.
Długość: 100 cm

h
h
h
h

11,90

890

Do udrażniania odpływów
Do czyszczenia kubłów na śmieci
Do czyszczenia podjazdów
Do usuwania chwastów
368632

Soda kaustyczna
500 g

368607

Przepychacz do zlewu
średnica 13 cm

46

h Usuwa pleśń
h Zabezpiecza
h Czyści

R
SUPE
TA
OFER

-30

%

PRZED

PO

2023

1990
2013

1290
Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

Płyn do usuwania
pleśni i zabrudzeń
500 ml

1990

Żel do czyszczenia WC
Preparat najnowszej generacji, skutecznie czyści toaletę
usuwając zacieki, kamień
i rdzę. Bardzo mocny,
na bazie chloru.
1 litr

367552

1690

Płyn do mycia kabin
prysznicowych
500 ml

SPRZĄTANIE

16,90

1190

47

-20

-23

%

%

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

• Wydajny
• Pozostawia przyjemny
zapach czystości

SUPER
OFERTA

-34 %

1
2

20

cm

8434

-1
KO
PO
WY
: 75
LES
TE

21,90

1690

h Do terakoty i glazury
h Fugi jak nowe!
h Prosty w użyciu

368360

37925

Mop teleskopowy z frędzelkową myjką
Myjka z grubymi frędzelkami zbiera kurz i brud
super dokładnie. Łatwo ją zdjąć i wypłukać.
Regulowana długość kija 75 - 120 cm, z otworkiem umożliwiającym powieszenie. Używaj
na sucho lub na mokro.

Specjalistyczny
preparat do
czyszczenia fug
300 ml

39,90

Y

-25%

OPOW
TELESK

Dwustronna gąbka do czyszczenia
Z jednej strony ma mikrofibrę z grubymi, gęstymi
frędzlami, które ułatwiają wytworzenie piany
z płynu do mycia. Z drugiej – gąbkę pokrytą
siateczką, doskonałą do usuwania różnych
zabrudzeń. Wygodny, gumowy uchwyt na dłoń
ułatwia pracę – możesz go przełożyć w zależności
od tego, którą stroną chcesz czyścić w danym
momencie. 22 x 11 x 5 cm

15,90

11

90

-20%

3190

80921

56642

Zapas do mopa
z frędzelkowej mikrofibry
45 x 15 cm

48

1990

Szczoteczka 3 w 1
Idealna do czyszczenia
trudno dostępnych miejsc.
Ma trzy powierzchnie
czyszczące z mocnym, gęstym włosiem nylonowym.
Wąska końcówka umożliwia
usunięcie nagromadzonego
brudu ze szczelin. Ergonomicznie wyprofilowany
kształt. 25 x 4 x 4 cm

1008
1009

Zapasowa myjka
z mikrofibry do mopa
Doskonale czyści wszelkiego rodzaju podłogi.
Możesz prać ją w pralce.
37 x 23 cm
14,90

1290

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

1190

Mop teleskopowy
z myjką z mikrofibry
Szybko i dokładnie
umyjesz nim podłogi
z terakoty, paneli,
drewna. Składa się, więc
dociera do wąskich
zakamarków, np. pod
sofą. 37 x 12 cm, długość
kija: 72 - 121 cm

6990

2016

1
Płyn uniwersalny do mycia
Doskonały do mycia podłóg, glazury, blatów,
framug okiennych, powierzchni lakierowanych
i tworzyw sztucznych. Pozostawia miły,
cytrusowy zapach. 1 litr

1490

2015

2
Płyn do paneli i podłóg drewnianych
Doskonale czyści podłogi z drewna naturalnego
i panele. Pozostawia przyjemny, długotrwały
zapach czystości. 1 litr

SPRZĄTANIE

14,90

990

49

PRZY ZAKUPIE DOWOLNEGO
PRODUKTU ZE STRON 50-51
BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI
UNIWERSALNE ZA

PREPARATY
P R E M IU M

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM
3

21,90

69ZŁ0

-29%

4

-29%

50
szt.

Aktywne
cząstki
srebra
Skoncentrowane
wyjątkowo silne
działanie
Skuteczne
czyszczą i chronią
powierzchnie
Oszczędne
wystarczają
na dłużej

3x
2

KONCENTRATY!
TRZY ŁYŻKI STOŁOWE
NA 5 LITRÓW WODY!

366958

Preparat premium z nanotechnologią do czyszczenia łazienek
Doskonały do mycia płytek ceramicznych, fug, muszli, brodzików, kabin
prysznicowych, umywalek. Bardzo skuteczny. Nadaje połysk.
Nie pozostawia zacieków. Wnika w trudno dostępne miejsca.
1 litr

1

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

366959

1
Preparat premium z nanotechnologią do
czyszczenia piekarników, grilla
i kominków
1 litr

50

3900

-20%

-29%
366964

3
Koncentrat Premium z nanotechnologią
do czyszczenia paneli podłogowych
Doskonale czyści. Pogłębia naturalny kolor.
Pielęgnuje i chroni czyszczone powierzchnie.
Ma właściwości antystatyczne, opóźnia
proces osiadania kurzu. Nie pozostawia smug.
Pozostawia przyjemny, długotrwały zapach.
1 litr

366962

5500

366961

2
Preparat premium z nanotechnologią
do czyszczenia szkła
1 litr

55,00

5500

4
Koncentrat Premium z nanotechnologią
do czyszczenia podłóg
Do codziennej pielęgnacji wszelkiego rodzaju
posadzek. Konserwuje, nabłyszcza i odświeża
myte powierzchnie. Zapobiega osadzaniu się
kurzu i brudu. Nadaje przyjemny, długotrwały
zapach. Nie pozostawia smug. Łagodny dla
skóry rąk.
1 litr

69,00

4900

366960

6900

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

Preparat premium z nanotechnologią
do czyszczenia mebli
1 litr

55,00

3900

367033

Pianka Premium
do czyszczenia przypaleń
300 ml

SPRZĄTANIE

24,90

1990

51

4481

9,90

4

Patera Ananas-mała
23 x 15 x 2 cm

90

4482

15,90

Patera Ananas-duża
29 x 19 x 2,5 cm

790

100
szt.

4396

15 c

m

Silikonowa podkładka
pod gorące naczynia
Chroni blaty i stoły przed
zniszczeniem pod wpływem
gorących naczyń. Wykonana
z silikonu. 15,5 x 15,5 cm

4434
14,90

6

90

4442

Dwustronny
wyciskacz – tarka
do cytrusów
20 x 4 x 4 cm

2

3

szt.

Zestaw 3 lejków
Wykonane z trwałego
tworzywa bez zawartości
BPA. 3 sztuki

15,90

6

90

4441
16,90

8

90

Wykrawacz
do dekoracji
z owoców i warzyw
Długość: 22 cm

34,90

1690

4294

szt.

4325

Naklejki na butelki
100 naklejek 7 x 4,5 cm
w rolce.

4456

Mini durszlak Truskawka
Wykonany z solidnego
tworzywa. 400 ml

4328

4497
14,90

6

90

Karafka z zatyczką
do nalewania
Pojemność 1 litr,
wysokość 27 cm

22,90

16

90

Stalowe słomki do
napojów ze szczoteczką
i woreczkiem
22 cm

19,90

8

90

4452
11,90

590

Osłona na żywność
Parasolka
Średnica: 45 cm,
wysokość: 20 cm

Drylownica
Ułatwia szybkie i dokładne
usuwanie pestek. Nie sposób
wyobrazić sobie drylowania
wiśni lub czereśni bez tej
poręcznej drylownicy.

8,90

390

4211
24,90

1490

4315

Krajalnica do warzyw
18,5 x 11 cm

16,90

990

Elastyczna szczoteczka
„Marchewka”
Doskonała do mycia
warzyw i owoców.

12,90

590

4

szt.

4350

Deska do krojenia –
cytryna
21,5 x 15 cm

52

6,90

4

90

4349

Deska do krojenia
- truskawka
23 x 20,5 cm

11,90

6

90

4504

Pojemnik Jabłko
Wysokość 10 cm, średnica 9 cm,
pojemność 330 ml

4193
14,90

6

90
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4184

Foremki do lodów
4 x 150 ml

15,90

8

90

Wkłady chłodzące
Pingwiny
Do wielokrotnego użytku.
4 sztuki, 13 x 12 cm

24,90

11

90

4163

Składany lejek
silikonowy
9 x 9 x 7,5 cm

16,90

690

53

2

3

Samoprzylepne podkładki filcowe
Przydatne w całym domu: pod meble, wazony,
lampy stojące. Zapobiegają porysowaniu powierzchni i uszkodzeniom przedmiotów, zmniejszają ryzyko ich przesuwania się i przewracania.
Wykonane z wysokiej jakości filcu, z warstwą
samoprzylepną.
1 8328 uniwersalna (1 szt.)
2 8323 prostokąty (12 szt.)
5,90
3 8327 duże kółka (8 szt.)

4

1

5

4
5

8330 kwadraty (21 szt.)
8329 małe kółka (18 szt.)

2

90

Antypoślizgowa
podkładka pod kubek
8365 sowa
8366 pingwin
Wykonana z silikonu.
Średnica 9 cm

2001

Preparat do czyszczenia
kamienia, granitu,
marmuru, lastryka
i kompozytów
650 ml

Antypoślizgowa
podkładka pod kubek
4152 świnka
9 x 9 cm

3

7,90

490

Szklany kubek ze słomką i pokrywką
Szklane kubki ozdobione kolorowym
motywem owoców, z pokrywkami
i słomkami wielokrotnego użytku,
które nie wypadają dzięki blokadzie.
Pojemność: 370 ml

7,90

390

szt.

8100

19,90

16,90

Zestaw sztyftów
do drewna
3 sztuki po 3 g

11

90

8

90

8372

7,90

Ozdobna podkładka
Średnica: 11 cm

4464

3

90

czerwony

4463

zielony

12,90

690

8345

Wieszaczki „Słoniki”
8 x 6 cm, 2 sztuki
13,90

8240
8137
Uniwersalna szczotka
czyszcząca

368339

miętowa

Śrubokręt
Solidnie wykonany
z metalu. 11 x 1,5 cm
24,90

12,90

11

690

90

590

Perełki
do czyszczenia
szklanych naczyń
Wykonane z miedzi,
ok. 1000 perełek
19,90
w słoiczku.

8325

1190

8318

8,90

Wieszak z przyssawką
12 x 8 cm

Wieszak do suszenia
40 x 47 cm

390

34,90

1590

2

szt.

Piękny wzór pasuje zarówno do klasycznych, jak również nowoczesnych
stylizacji. Wysoka jakość wykonania.
Poliester.

8264

8281

Bezkontaktowy
uchwyt ochronny
11,5 x 2,5 x 2,5 cm

54

24,90

7

90

8367

Lupa do czytania
Torebkowy rozmiar –
średnica 50 mm.

15,90

7

90

8034

Podkładka z warstwą
samoprzylepną
7 x 13 cm

9,90

5

90
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2

Serwety duże
44 x 31 cm, 2 sztuki

szt.

8261

szt.

Serwetki małe
Średnica 19 cm, 2 sztuki

2

16,90

790
8,90

390

55

8319

14,90

Stojąca ramka na zdjęcie „Love”
Pasuje na zdjęcie 10 x 15 cm. Wykonana
z tworzywa. Wymiary ramki: 16,5 x 12 cm

790

8320

25,90

Potrójna ramka na zdjęcia „Family”
Wykonana z tworzywa, lekka i trwała.
Wymiary ramki: 29,5 x 19,5 cm

1290

8254

Wiatrak USB
14 x 8,5 cm

11,90

590

8335

Wieszak poczwórny
Bardzo mocny i praktyczny –
umożliwia przechowywanie
pasków, torebek, butów
w szafie, a także akcesoriów
łazienkowych, szlafroków,
ręczników. 16 x 7,5 x 7,5 cm

4342

6,90

11,90

2

Obierak do cytrusów
15,5 x 1 cm

Silikonowy uchwyt
na telefon
8271 różowy
8272 zielony
Wykonany z silikonu.
Długość: 9 cm

5

90

90

8273
8,90

2

90

Uchwyt na telefon
Wykonany z trwałego
tworzywa. Długość: 10 cm

18,90

8337

14,90

890

8

4

elem.

szt.

8350
8204

Zestaw magnesów
na lodówkę
Średnica: 2,5 cm, 4 sztuki

9,90

690

Wieszak na paski
i krawaty
Długość: 33 cm

8347

Uchwyt na wtyczkę
Wykonany z tworzywa.
7,5 x 7 x 4 cm

10,90

8085

Torba plażowa
Wymiary po rozłożeniu:
65 x 43 cm. Wymiary
po złożeniu: 16 x 14 cm

9,90

690

490

8215
39,90

1990

19,90

990

Pudełko medyczne
11 x 7,5 x 3 cm

690

2

10,90

6

szt.

12,5 cm

90

12,5 cm

Podróżny zestaw
na kosmetyki
Pojemności:
od 10 do 50 ml

3

szt.

8356

Magnes – haczyk
„Kotek”
12,5 x 4 cm

56

12,90

690

8355

Magnes – haczyk
„Dalmatyńczyk”
12,5 x 4 cm

12,90

690

8285

Bezkontaktowy uchwyt
„Klucz”
7,5 x 3 cm

9,90

390
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8214

Doniczki z osłonkami
38 x 16 x 14 cm

49,90

21

90

8248

Zapinki do roślin Żabki
2 sztuki, 14 x 4 cm

11,90

590

8208

Zestaw narzędzi
ogrodniczych
Długość: 30 cm

34,90

1990

57

SPECJALNA,
PROFESJONALNA
FORMUŁA
850 ML

Idealnie
czysta
toaleta

-25%

h Super gęsty żel przylega
do powierzchni
h Skutecznie usuwa
zanieczyszczenia
h Niweluje przykre zapachy
h Zwalcza kamień i rdzę
h Zapewnia higieniczną
czystość
h Zawiera chlor

-29%

32
szt.

2053

Ściereczki uniwersalne
nasączone octem
jabłkowym
19,90
21 x 19 cm
90

-25%

14

KONCENTRAT!
JEDNA ŁYŻKA STOŁOWA
NA 1 LITR WODY!
h Odtłuszcza powierzchnie
i usuwa najbardziej
uporczywe zabrudzenia
h Pozostawia połysk
bez smug

h Łazienka lśni czystością
h Silna formuła
h Łatwo usuwa naloty
z mydła i osady
wapienne

2034

2035

Płyn do czyszczenia
kuchni Home Expert
850 ml

58

34,90

24

90

Płyn do czyszczenia
łazienki Home Expert
850 ml

h Do mycia terakoty,
glazury, blatów, PVC,
sprzętu AGD
h Idealny do porządków
w całym domu!

2040

2033

34

90

Uniwersalny koncentrat do
czyszczenia Home Expert
850 ml

39

90
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Żel do czyszczenia toalety Home Expert
Usuwa zanieczyszczenia, uciążliwe zacieki i wybiela. Pozostawia higieniczną czystość dzięki zawartości chloru. Niweluje
przykre zapachy. Gęsta konsystencja, sprawa, że żel dłużej przylega do czyszczonej powierzchni i skuteczniej usuwa
zanieczyszczenia. Działa nad i pod powierzchnią wody. Dzięki składnikom wybielającym zwalcza kamień, rdzę oraz
inne powstałe plamy. Odświeża całą toaletę. 750 ml

SPRZĄTANIE

19,90

1490

59

• Do pielęgnacji
mebli drewnianych,
drewnopodobnych
oraz elementów
laminowanych
i plastikowych

• Skutecznie usuwa
osady z mydła,
kamienia i tłuste
ślady z olejków
kąpielowych

• Wydajny
koncentrat
do rozcieńczania
40 ml (nakrętka)
na 5 l wody

•

PRZY ZAKUPIE DOWOLNEGO
PRODUKTU ZE STRON 60-61
BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI
UNIWERSALNE ZA

Idealny do
wszystkich
powierzchni
kuchennych: blatów,
płyt kuchennych,
piekarników itp.

TYLKO 40 ml
NA 5 L WODY

21,90

69ZŁ0

50
szt.

-25%

-25%

-25%
• Preparat do szkła
z dodatkiem nanosrebra
• Przeznaczony do szyb,
luster, szklanych
blatów i innych
powierzchni szklanych
• Nie pozostawia smug
• Zabezpiecza przed
osiadaniem
brudu i kurzu

2038

Preparat Premium
z nanotechnologią
do czyszczenia
łazienek
500 ml

60

2037
39,90

2990

Preparat Premium
z nanotechnologią
do czyszczenia mebli
500 ml

2041

2036

3990

Koncentrat Premium
z nanotechnologią
do czyszczenia podłóg
500 ml

4990
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Preparat Premium
z nanotechnologią
do czyszczenia
powierzchni kuchennych
500 ml

2042
39,90

2990

Preparat Premium
z nanotechnologią
do mycia szyb, luster
i powierzchni szklanych
500 ml

39,90

2990

SPRZĄTANIE

61
61

h Wygodna pianka
h Antystatyczna
h Z dodatkiem
silikonu
h Nabłyszcza
i zabezpiecza
h Ożywia kolor
h O zapachu
słodkiego
aloesu

h Poręczna
h Do szybkich porządków
h Dzieci chętniej pomogą
w sprzątaniu

-25%

PRZY ZAKUPIE
Pianki do czyszczenia
dywanów i tapicerki
SZCZOTKA
UNIWERSALNA ZA

11,90

490
ZŁ

-24%

-25%
8342

368159

Antystatyczna pianka
do czyszczenia mebli
300 ml
19,90

2057

14

Pianka do ekranów LCD
150 ml

90

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

Szczotka Słonik
Doskonała do czyszczenia dywanów, chodników,
wykładzin, obić i tapicerki samochodowej. Dwie
obracające się rolki zbierają kłaczki i wszelkie
drobinki. Zabrudzenia gromadzą się w pojemniku,
który potem łatwo opróżnisz. Wykonana z trwałego tworzywa. 20 x 13 x 6 cm

19

90

15,90

1190

-24%
h Zawiera polimery, które
wiążą brud
h Głęboko wnika we włókna
h Łatwa w użyciu

h Dwie warstwy:
chropowata
i gładka
2051

8340

Elastyczna miotełka do kurzu
Przyciąga drobinki kurzu jak magnes.
Gęste i puszyste włosie idealnie zbiera
kurz, nie wzbijając go w powietrze.
Elastyczna – możesz dowolnie ją
wyginać, by dopasować do kształtu
przedmiotów i dotrzeć do trudno
dostępnych miejsc. Długość: 64 cm

62

16,90

12

90

2

szt.

366574

Gąbki z melaminy
2 sztuki, 11 x 6,5 x 3 cm

11

90
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Preparat do czyszczenia
dywanów, wykładzin
i tapicerki
Usuwa plamy z dywanów, wykładzin i obić tapicerskich dzięki
zawartości enzymu rozpuszczającego zabrudzenia. Tworzy
obfitą pianę. Nasada z poręczną
szczoteczką umożliwiającą
delikatne wtarcie preparatu
w czyszczoną powierzchnię.
250 ml

16

90

366469

Pianka do czyszczenia dywanów i tapicerki
Do wszelkich tekstyliów: tapicerek, dywanów, wykładzin. Działa inaczej niż tradycyjne preparaty oparte
na środkach powierzchniowo czynnych. Zawiera
polimerową emulsję - drobinki polimeru znakomicie
wiążą brud i kurz. Łatwa w użyciu - spryskaj, przetrzyj
ściereczką, pozostaw do wyschnięcia i odkurz.
Pozostawia przyjemny zapach.
300 ml

SPRZĄTANIE

16,90

1290

63

-23

ODDYCHAJ

h Pasuje na kij
BetterStyle
(367665)

%

NOWOŚĆ

dobrym powietrzem

-20%

h Dyskretny i praktyczny
h Na wszystkie grzejniki panelowe
h Wygodnie zaczepisz

367907

Szczotka do pajęczyn
Długie, sztywne włosie idealnie
zgarnia pajęczyny, nie rozmazując ich
po ścianie. Nakręć szczotkę na standardowy kij teleskopowy Betterstyle
(367665) - łatwo zbierzesz pajęczyny
spod sufitu. Na mocnym, metalowym
drucie. Kolory mogą się różnić.
35 x 20 x 9 cm, nie zawiera kija
12,90

990

WA:
KOPO
TELES o 80 cm
d
od 43

8466
367736

Elastyczna szczotka
do grzejników i zakamarków
Kolory mogą się różnić. Długość 70 cm

64

10,90

890

8333

Teleskopowa miotełka
do kurzu
Teleskopowa: od 43 do 80 cm

1790
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Ze wskaźnikiem
poziomu wody

Nawilżacz na kaloryfer
Zapobiega wysuszeniu powietrza. Szybko i łatwo zawiesisz
go na kaloryferze. Przezroczysteokienko wskazuje, ile wody
pozostało w środku. Wykonany z solidnego tworzywa.
Pojemność 500 ml, 19 x 14 x 3 cm

DOM

19,90

1590

65

Stoper do drzwi

2007

57488

Grejpfrutowy płyn
do mycia szyb
Zawiera polimery chroniące
szkło przed ponownym zabrudzeniem. Zabezpiecza przed
brudem i osadzaniem się pary.
Nie pozostawia smug.
500 ml
14,90

1190

h Polimery chronią szkło
h Zabezpiecza przed
brudem
h Myje bez smug

Stoper do okien

Wielofunkcyjny płyn
czyszczący z octem
Do mycia szyb, luster, blatów kuchennych, ceramiki łazienkowej, glazury.
Dokładnie je oczyszcza, nie pozostawiając smug. Na bazie octu - wykorzystuje
jego naturalne właściwości czyszczące.
Jako preparat na plamy przed praniem:
spryskaj nim zaplamione miejsca, pozostaw na 30 minut.
750 ml

NOWOŚĆ

1990

8414

Ściągaczka do szyb
Idealna przy myciu szyb, czyszczeniu kabiny
prysznicowej, usuwaniu pary wodnej z luster
łazienkowych. Krawędź z mocnej gumy dokładnie przylega do czyszczonej powierzchni, doskonale zbierając wodę. Wykonana z lekkiego,
trwałego tworzywa. 24,5 x 24,5 cm

8446

Stoper do drzwi і okien
Sprytny ślimaczek przyklejony na framudze
lub skrzydle drzwi zapobiega trzaskaniu
drzwiami. Chroni palce przed przypadkowym
przytrzaśnięciem. Z warstwą samoprzylepną,
mocno trzyma się podłoża. Gdy chcesz zamknąć
drzwi, wystarczy przekręcić ślimaczka. Wykonany
z elastycznego tworzywa dzięki czemu nie niszczy
framug drzwi.

1690

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

-20

8398

%

14193

Pianka do mycia szyb
i innych powierzchni
400 ml

1990

66
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Ceramiczny kominek zapachowy
Wstaw zapalony tea-light do kominka, połóż kostkę
zapachowego wosku w zagłębieniu na jego szczycie.
Rozświetlisz wnętrze ciepłym blaskiem świecy
i jednocześnie napełnisz je pięknym aromatem.
Wykonany z ceramiki kominek z dekoracyjnym,
ażurowym wzorem prezentuje się elegancko.
7 x 7 x 8 cm
15,90

-21%

1250

6,90

590

Zestaw 6 wosków do kominka
8399 czekolada
Perfumowane woski do kominków zapachowych.
Połóż jedną kostkę na kominku zapachowym; do
środka wstaw zapalony tea-light. Ciepło spowoduje,
że wosk zacznie się topić, uwalniając cudowny aromat,
który będzie unosić się w powietrzu przez kilka godzin.
Gdy zgasisz świeczkę, wosk zastygnie – nie wyparuje
tak szybko, jak tradycyjnie stosowane olejki zapachowe.
6 kostek
14,90

-27%

DOM

1090

67

NOWOŚĆ

-29%

ZYSKUJESZ

NOWOŚĆ

więcej miejsca

NOWOŚĆ

h Idealny do pokoju
dziecięcego

8436

Stojak na buty damskie
Pomysłowy sposób na przechowywanie
szpilek lub czółenek. Stojak spełnia
jednocześnie rolę prawideł, dzięki
czemu Twoje szpilki i czółenka dłużej
zachowują nienaganny kształt.
13,90
15 x 6 x 4 cm

PRZED

PO

8442

9

90

R
SUPE
TA
OFER

8443

Odbojnik kwadratowy
Nigdy więcej ścian poobijanych klamkami
drzwi lub uszkodzonych krawędzi mebli.
Dyskretny odbojnik wykonany z gumowego
tworzywa pasuje do każdego wnętrza –
przedpokoju, sypialni, łazienki. 4 x 4 cm

5,90

4

90

-30

6,90

590

-23%

-25%

-26%

%

Odbojnik Kotek
Zabawny kotek chroni ścianę
przed obiciem klamką. Wykonany z gumowego tworzywa,
z warstwą samoprzylepną.
4 x 4 cm

1
2

Pasta do butów
2017 brązowa
2018 czarna
2019 transparentna
Odświeża i odżywia skórę, nadaje połysk. Pielęgnuje i chroni przed wilgocią. Łatwa aplikacja
za pomocą dołączonej gąbeczki.
60 ml

68

2073

9,90

6

90

Impregnat w sprayu 2 w 1
Chroni przed zawilgoceniem i powstawaniem
tłustych plam. W trakcie aplikacji małe kropelki
impregnatu przylegają do tkaniny, zabezpieczając ją przed wodą i brudem. Krople tłuszczu nie
wsiąkają w głąb materiału, tylko pozostają na
powierzchni, skąd łatwo je zetrzeć.
150 ml

26,90

1990
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Odświeżacz do szaf
Neutralizuje brzydkie zapachy w Twojej szafie, odświeża
i pozostawia delikatny aromat. Polecany do garderoby
z ubraniami i szafek z obuwiem. Nie brudzi ubrań.
7,90
368363 1
368362 2
90
90
świeżość
grejpfrut

7

5

Wieszak na 9 wieszaków
Zaczepisz na nim 9 wieszaków z ubraniami. Możesz stosować
go w pionie lub poziomie – wystarczy przesunąć haczyk.
Wykonany z solidnego tworzywa. 33 x 5 cm
12,90

1290

8421 czarny		

DOM

8422 szary

990

69

Intensywnie pachnące
Wydajne pH neutralne
Łagodne dla skóry dłoni
Wygodne dozowanie

2 2010 Fruit owocowe
3 2008 Flower kwiatowe

2

1

-25

NOWOŚĆ

4 cm

-22%

-22%

%

4 cm

11,90

7cm

Pachnące mydło w płynie
300 ml
1 2009 Fresh świeże

NOWOŚĆ

3

7cm

h
h
h
h

890

1190
10,90 zł

2 9ZŁ0

Gąbka do kąpieli „Brzoskwinia” (kod 8322)
za jedyne 2,90zł przy zakupie dowolnego mydła w płynie

R
SUPE
TA
OFER

Z mocną przyssawką, dzięki czemu dobrze trzyma się podłoża.
Wykonany z tworzywa i silikonu. W zabawnych wzorach – dla
chłopców i dziewczynek! 7 x 4 cm

-34

%

8445

Wieszak na szczoteczkę do mycia zębów Dinozaur

8,90

690

8444

Wieszak na szczoteczkę do mycia zębów Jednorożec

h Nie tylko na szczoteczki – także na łańcuszki
h Przyczepisz do każdego gładkiego podłoża, np.
lustra
h Szczoteczki z włosiem z węglem
aktywnym – nowe szczoteczki – patrz katalog
Blue Nature

h Wyciśniesz
do ostatniej
kropli

-25%

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

8015
8401

Silikonowy organizer na kran
Zaczep go wokół kranu przy umywalce, wannie,
zlewie. Idealny do przechowywania przyborów toaletowych lub kuchennych. Z otworami umożliwiającymi odciekanie wody. Wykonany z silikonu.
18 x 9 x 4,5 cm

70

Wieszaki na kaloryfer łazienkowy
10 x 2,5 x 6,5 cm, 6 sztuk
11,90

7

90

368332
białe

2690

65643

przezroczyste

6

szt.

26

90
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Pochłaniacz wilgoci
Specjalne kryształki wiążą wilgoć, pochłaniając ją
z powietrza do 3 razy więcej, niż wynosi ich waga.
Pomaga zapobiegać rozwojowi pleśni i poprawia
jakość powietrza. Stosuj w pomieszczeniach
o podwyższonej wilgotności, czyli garderobie, pralni,
łazience, piwnicy itp. Okres działania zależy od stopnia wilgotności pomieszczenia (średnio około
3 miesięcy lub do zużycia się granulatu). 40 g

8282

14

90

Wyciskacz-stojak na tubkę
Stojak na tubkę i wyciskacz w jednym!
Wyciśniesz pastę do zębów czy krem
do rąk do ostatniej kropli. 7 x 4 x 3,5 cm

DOM

11,90

890

71

-20%

-23%

h Do prania we wszystkich temperaturach
h Doskonale usuwa wszelkie zabrudzenia
h Nadaje ubraniom subtelny zapach
h Wyjątkowa formuła
h Do różnych rodzajów tkanin

NOWOŚĆ

-20%

-24%

2029

2075

Żel do prania ciemnych tkanin
Ciemne ubrania szybko płowieją
w efekcie prania? Zapobiegnij
temu! Wydajny. Skutecznie
pierze już w 30 stopniach. Chroni
ciemne kolory. Pozostawia
19,90
przyjemny zapach.
1 litr
90

15

Płyn do płukania tkanin
„Niebieska perła”
Nadaje ubraniom miękkość.
Wyjątkowa kompozycja aromatycznych esencji zapachowych pozostawia na tkaninach
przyjemny aromat. Testowany 12,90
dermatologicznie.
90
1 litr

9

2014

Uniwersalny żel do prania
Doskonale usuwa wszelkie
zabrudzenia i nadaje ubraniom
subtelny zapach. Wyjątkowa
formuła przeznaczona do prania
we wszystkich temperaturach
oraz do różnych rodzajów tkanin.
1 litr

2076

Żel do prania białego
Płyn do prania tkanin białych zawiera enzymy, które przeciwdziałają
szarzeniu tkanin, przez co białe tkaniny stają się bielsze oraz przyczyniają
się do efektywnego usuwania zabrudzeń. Nadaje się do stosowania we
wszystkich rodzajach pralek automatycznych i do prania ręcznego. Nadaje tkaninom miękkość, pozostawiając jednocześnie przyjemny zapach.
Usuwa brud i plamy. Należy przestrzegać zaleceń producenta tkanin.
1 litr

16,90

1290

h Przywraca
nieskazitelną biel
h Do prania
delikatnych tkanin,
firan, obrusów,
koronek
h Nie zawiera chloru
368297

Balsam do
prania wełny
i tkanin
delikatnych
1 litr

1990
72

2074

Żel do prania
kolorowego
1 litr

1990

h Do wybielania
ręcznego
i w pralce
h Z aktywnym
tlenem – nie
niszczy tkanin

19,90

1590

-21%

65305

Odplamiacz
z enzymami
do tkanin
białych
i kolorowych
1 litr

1999
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2070

Płyn do prania firan
i tkanin delikatnych
z efektem wybielania
250 ml

2071

Wybielacz Oxy
1 litr

1790

18,90

1490
DOM

73

-20

PRZED

%

PO

h Neutralizuje
nieprzyjemne zapachy
h Zapobiega odkładaniu
się kamienia
h Przedłuża
żywotność pralki

NOWOŚĆ

-24%

cm

14

cm

10

367183

USUŃ PLAMĘ
W TRZECH KROKACH:

Płyn do czyszczenia pralki
Skutecznie neutralizuje nieprzyjemne zapachy,
usuwa brud i pozostałości detergentów. Zapobiega
odkładaniu się kamienia nawet w trudno dostępnych miejscach, ważnych dla prawidłowego funkcjonowania pralki. Stosowany regularnie zapewnia
utrzymanie czystości i przedłuża żywotność pralki.
Sposób użycia: raz w miesiącu wlej zawartość butelki do pustej pralki. Nastaw program prania na 60˚C.
250 ml

1. Spryskaj plamę
2. Poczekaj 5 minut
3. Upierz tkaninę w pralce
2032

Pianka-odplamiacz
150 ml

24,90

1990

8432

Szczotka do tkanin
Dwustronna – z jednej strony ma szczotkę
ułatwiającą usunięcie z tkanin włosków,
nitek, różnego rodzaju paproszków,
z drugiej – końcówkę do usuwania zabrudzeń z trudno dostępnych miejsc,
na przykład przy kieszeniach. 14 x 10 cm
16,90

1290

1390

-20%

-20%

-25%

2066

4

szt.

8189

Podkładki antywibracyjne
Masz dość hałasującej pralki, której drgania słychać
nawet u sąsiada? Wsuń pod nią te praktyczne
amortyzatory, a wytłumią nieprzyjemne odczucie
wibracji i ustabilizują pralkę. 4 sztuki, 7 x 7 cm

74

8331
14,90

11

90

Kulka przeciw kamieniowi do pralki i zmywarki
Zapobiega osadzaniu się kamienia wewnątrz pralki
i zmywarki, zmiękcza wodę. Twarda woda, której oznaką jest kamień, skraca żywotność urządzeń AGD
i naraża na wysokie koszty ich napraw. Średnica 6 cm

24

90
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Specjalistyczny preparat do
czyszczenia przypalonych
żelazek
Spryskaj wacik kosmetyczny,
przyłóż do miejsca zabrudzenia
i pozostaw na około 5 minut,
następnie dokładnie wyczyść.
Sprawdź, czy w otworach
wylotowych pary nie
pozostały żadne
zabrudzenia.
90
100 ml

14

-25%

h Chroni żelazko
przed kamieniem
i osadami
h Pozostawia
odświeżający
zapach
h Ułatwia
prasowanie
h Zawiera aktywne
składniki

h Szybsze, łatwiejsze
i przyjemniejsze
prasowanie
h Świeży zapach

2067

Woda perfumowana
do żelazek
Chroni żelazko przed
osadzaniem się kamienia. Uprzyjemnia
i ułatwia prasowanie.
Odpowiednia do
każdego rodzaju tkanin.
1 litr

2068

Płyn ułatwiający prasowanie
Ułatwia i przyspiesza prasowanie. Nadaje ubraniom miękkość
i świeży zapach. Odpowiedni
do każdego rodzaju tkanin;
szczególnie polecany do
23,90
tkanin naturalnych.
90
500 ml

15,90

1190

17

DOM

75

NOWOŚĆ

-21%

ŁATWO OWINIESZ!

NOWOŚĆ

-20%

h Idealna do zabezpieczania paczek i przedmiotów
h Ekonomiczna
h 50 metrów długości

Bardzo poręczna – umożliwia szybkie owinięcie
i zabezpieczenie niedużych paczek, bagażu,
bibelotów itp. Szerokość foli: 10,5 cm,
długość: 50 metrów.

PRZED

8435

8474

Folia stretch mini z rączką

Organizer na kable
Białe, dyskretne pudełko zamiast
plątaniny kabli na biurku, stoliku,
podłodze. Ten organizer, w którym
możesz ukryć cały przedłużacz
z różnymi kablami, zmienia chaos
w porządek!
32,90

14,90

1190

2590

-20

h Usuwa naklejki,
etykiety i gumę
do żucia
h Czyści plamy
z atramentu
i szminki

%

5 kred
w zestawie

2077

83901

Samoprzylepna tablica memo z kredami
Możesz przykleić ją na lodówce, ścianie, drzwiach
szafki. Duża powierzchnia do pisania – zapiszesz
wszystko, o czym musisz pamiętać. Wykonana ze
specjalnej folii pokrytej powłoką, po której można
pisać kredą. Różne kolory kredy w zestawie.
90 x 60 cm

76

-23%

19,90

15

90

Preparat do usuwania naklejek
Skutecznie usuwa uporczywe
naklejki, etykiety i gumę do żucia
oraz ich pozostałości z wszelkich
powierzchni. Doskonale radzi
sobie z trudnymi plamami
z atramentu, sadzy, szminki.
Pozostawia przyjemny zapach.
Zwilż płynem naklejkę lub
zabrudzone miejsce, poczekaj
1-3 minuty, usuń.
100 ml

21,90

1690
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DOM

77

-20

-24%

%

NOWOŚĆ

-25%

W łatwy i szybki
sposób zabezpieczysz cały kokpit,
przywrócisz głęboką
barwę oraz wyrazistą
fakturę czyszczonych
elementów.
Spray do czyszczenia
i konserwacji kokpitu
300 ml

2065

nabłyszczający

2064

matowy

24

90

24,90

1990

8465

8378

Szczotka do mycia felg
Łatwo wciska się w zakamarki,
by dokładnie je umyć. Trwałe
i gęste włosie nie rysuje felg.
Długość 26 cm

Mini skrobaczka zimowa
Gdy chcesz przygotować auto do drogi w zimny
poranek, sięgnij po rewelacyjnego pomocnika: mini
skrobaczkę, którą usuniesz warstwę lodu i zamarzniętego śniegu z szyb. Poręczny uchwyt ułatwia
pracę. Długość 19 cm, szerokość 7,5 cm

16,90

1290

7,90

590

-25%
-29%
h Usuwa smary,
naloty i wszelkie
zanieczyszczenia
h Do wszystkich
rodzajów felg
i kołpaków
h Forma sprayu
h Wygodny
w użyciu

h Usuwa zabrudzenia,
nalot i tłuste ślady
h Zawiera emulsję z oleju
z awokado, która chroni
powierzchnię lakieru

2056

2055

Spray do czyszczenia felg
Usuwa smary, naloty i wszelkie zanieczyszczenia.
Ma neutralne pH – nadaje się do wszystkich
rodzajów felg i kołpaków, również aluminiowych.
500 ml

78

34,90

24

90

Szampon do mycia samochodu
Skutecznie usuwa z karoserii zabrudzenia, nalot, tłuste
ślady, zanieczyszczenia. Zawiera emulsję z oleju
z awokado, która chroni powierzchnię lakieru przed
powstawaniem mikrorys w trakcie mycia.
500 ml

h Usuwa lód
i szron z reflektorów,
zamków, wycieraczek
samochodowych
oraz zewnętrznych
powierzchni
szyb
8068

27

90
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Mini ściągaczka do lusterek
Niezastąpiona przy usuwaniu pary,
szronu oraz myciu lusterek samochodowych. Poręczna, z komfortowym
uchwytem. Kolory mogą się różnić.
13 x 7,5 cm

368361
7,90

5

90

Uniwersalny
odmrażacz
samochodowy
300 ml

15,90

1290

DOM

79

-20%
-20%

-20%

r e t to
A ma

Niepowtarzalna brazylijska kawa z dodatkiem wykwintnego włoskiego likieru
o migdałowym aromacie. Wyśmienicie
smakuje ze śmietanką, lodami lub kruchymi, migdałowymi ciasteczkami.

5166

5170

Kawa rozpuszczalna
Advocat
120 g

24

99

28

Kawa Blue Dream mielona
o smaku tiramisu
150 g

24

99

Kokosowa

Wytworna kompozycja najlepszych,
wolno wypalanych ziaren Arabica
i słodkich tonów kokosa. Delikatny
aromat doskonale podkreśla łagodny
charakter kawy z Hondurasu. Idealna
propozycja zarówno na zimowe dni,
jak również letnie, błogie poranki.
Doskonała do deserów. Warto spróbować jej z dodatkiem mleka
lub śmietanki.

5165

Kawa rozpuszczalna
– waniliowa
120 g

24

99
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5168

Kawa Blue Dream mielona
o smaku amaretto
150 g

19

99

Kawa rozpuszczalna
– kokosowa
120 g

Przygotowana ze starannie wybranych
ziaren robusta z Meksyku. Ma wyrazistą
nutę smakową i aksamitną konsystencję.
Odmiana robusta zawiera więcej kofeiny
niż arabika, dlatego docenią ją osoby pijące kawę w celu dodania sobie energii.
Idealna także dla kawoszy, dla których
proces samodzielnego mielenia ziaren
jest zbyt pracochłonny. Możesz zabrać
ją ze sobą i w dowolnym momencie
zalać wodą, by błyskawicznie
przyrządzić napar.

5172

5169
24,99

Naturalna

24,99

19

99

Kawa rozpuszczalna
naturalna
120 g

24,99

1999
KAWY

29

-20%

-20%

Wiśnie w rumie

Delektuj się kremowym smakiem
czekolady z wyraźną nutą wiśni w rumie.
Możesz także dodawać czekoladę w
proszku do różnych deserów,
by wzbogacić ich smak.

5178

5173

Czekolada do picia
Wiśnie w rumie
120 g

4

-20%

24,99

19

99

4
Czarna herbata Happy Moments
Delektuj się naparem o bursztynowym
kolorze i głębokim, lekko słodowym
aromacie. Dodatek cynamonu, skórki
i kwiatów pomarańczy, goździków i malin
nadaje herbacie wyrazisty, szlachetny
smak. Doskonale komponuje się
z miodem i mlekiem. Zaparz imbryk
Happy Moments i ciesz się chwilą wytchnienia w gronie najbliższych.
50 g

3

1

24,99

1999
5041
2

Marcepan

Wyrazisty marcepanowy aromat w połączeniu z intensywną, czekoladową głębią
gwarantuje niezapomniane wrażenia smakowe. Migdałowe nutki idealnie współgrają
z kakaowym tłem. Filiżanka tej czekolady jest
wybornym dodatkiem do ciast bakaliowych,
pierników, kruchych ciasteczek.

5177

Czekolada deserowa
do picia Marcepan
120 g

26

3
Owocowa herbata Secret Garden
Suszone owoce czarnego bzu
i czarnej porzeczki sprawiają, że ta
herbatka idealnie wspomaga Twoją
odporność! Z dodatkiem kwiatów
hibiskusa. Delektuj się owocowym
naparem, dobroczynnym dla zdrowia.
50 g

2499

2499

1
Zielona herbata Sunrise
Najbardziej cenione odmiany zielonej herbaty, wzbogacone jagodami
goji, kwiatami granatu, trawą
i skórką cytrynową. Z każdą filiżanką
tej herbaty dostarczasz organizmowi porcji antyoksydantów!
24,99
50 g

5040

1999
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5179

2
Herbatka z melisą Chillout
Kompozycja melisy z zieloną herbatą
i pokrzywą wspomaga Twój organizm,
ułatwiając wyciszenie i odzyskanie sił
witalnych. Skórka cytryny i płatki róży
nadają naparowi wspaniały aromat.
50 g

2499

HERBATY

27

MĘSKIE SPOJRZENIE

-30%

na pielęgnację

-33%

3 łagodzi podrażnienia
3
3
3

i procesy zapalne
ujędrnia
wygładza
regeneruje

5020

Krem do twarzy
i balsam po goleniu
2 w 1 Perfect Man
50 ml

49,90

3490

-29%

500030

Szampon wzmacniający
dla mężczyzn Perfect Man
z żeńszeniem
250 ml

3 Przywróć swoim

włosom ich naturalny
kolor

500050

Victory Męska Woda Perfumowana

Zapach przeznaczony dla aktywnych, dynamicznych
mężczyzn, którzy w tętniących życiem miastach czują się
wspaniale. Mieszanka nut zapachowych tworzy zapach
sportowy a jednocześnie elegancki.
Nuta głowy: grejpfrut, mandarynka, nuty morskie.
Nuta serca: jaśmin, liść laurowy.
Nuta podstawy: drzewo gwajakowe, ambra,
69,90
paczuli, mech dębowy
90
50 ml

49

24

500063

Spartan Męska Woda Perfumowana
50 ml

5102

Męska woda perfumowana Soul
Perfumetka 20 ml

6990
2990
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2190

Nuty głowy: śliwka, gruszka
Nuty serca: jaśmin, konwalia, drzewo cedrowe
Nuty bazy: vetiwer, białe piżmo, bursztyn, wanilia

Dla nowoczesnych mężczyzn, którzy cenią sobie
indywidualizm. Soczyste nuty owocowe budzą
wrażenie rześkości. Wykwintne nuty jaśminu
i konwalii pięknie współgrają z cedrem. Wanilia
i piżmo dodają zmysłowości, a wetiwer
– wytwornej elegancji.
Flakon luksusowo zapakowany w etui z welurowego materiału.

5048

500044

Aktywator Koloru Time Away!
125 ml

129

90

Męska woda perfumowana
Mister Silver
33 ml

44,90

2990

DLA NIEGO 25

-20zł

3

2

5028

4

5027

Woda perfumowana Caramella
Grzeszna przyjemność, na którą możesz pozwolić
sobie bez poczucia winy. Rozpieszcza zmysły jak
pyszny deser z migdałami i kakao, uzależnia jak
aromatyczna kawa, dodaje słodyczy jak wanilia.
50 ml

Woda perfumowana La Rosita
Upajająca woń kwiatów, wśród których króluje
namiętna róża. Idealna kompozycja dla kobiet,
które kochają uwodzicielskie zapachy na
szlachetnym, wytwornym tle.
50 ml

1

6990

Nuty głowy: piwonia, frezja, liczi
Nuty serca: magnolia, róża, konwalia
Nuty podstawy: ambra, drewno cedrowe

69,90

4990

-10zł
5049

Woda perfumowana Miss Pink
Spontaniczna i pełna dziewczęcego
uroku – taka jest Miss Pink. Smakuje
życie, odkrywając różne jego
akordy: słodycz brzoskwiń
i malin, świeżość grejpfruta, delikatną cierpkość czarnej porzeczki.
Jaśmin uwodzi zmysły, a fiołki
zachwycają subtelnym wdziękiem.
Białe piżmo i drewno cedrowe otulają całość aromatycznym ciepłem.
33 ml

4490

22

5006

1
Woda perfumowana
Lato w Wenecji
50 ml

69

90

5007

2
Woda perfumowana
Lato w Andaluzji
50 ml

3
Woda perfumowana
Lato w Prowansji
50 ml

500049

6990

6990

500048

4
Woda perfumowana
Lato w Toskanii
50 ml

6990
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5050

Woda perfumowana Lady Gold
Zapachowy portret damy pełen
intrygujących kontrastów. Słodkie
akordy karmelu, pralinek i kokosów
zderzają się z orzeźwiającym powiewem morskiej bryzy. Uwodzicielski
jaśmin, elegancki kwiat pomarańczy,
subtelny fiołek i upajająca konwalia
rozkwitają na waniliowym tle.
33 ml

5103

4490

Damska woda perfumowana Romantic
Oszałamiający bukiet najpiękniejszych kwiatów
i soczyste, orzeźwiające owoce – ten zapach to
hołd złożony kobiecej zmysłowości. Otula Cię
pachnącą woalką, która podkreśla Twój wdzięk
kompozycją słodkich, ciepłych nut.
29,90
Perfumetka 20 ml
90

19

ZAPACHY

23

-10

ENERGIA I WITALNOŚĆ
zł

GREEN TEA FORTE:
To bogate źródła składników które:
3

3
3
3
3
3
3

5042

3

Green tea Forte
SUPLEMENT DIETY
30 kapsułek pullulanowych.
Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka

49,90

3990

3

wzmacniają naturalne mechanizmy chroniące
organizm przed szkodliwym wpływem wolnych rodników
pomagają utrzymać prawidłowy poziom
glukozy we krwi
pomagają unormować poziom cholesterolu
we krwi
przyczyniając się do zdrowia układu krążenia
wspomagają witalność organizmu,
zwiększając przypływ energii
wspomagają usuwanie nadmiaru wody –
działa drenująco
wykazują korzystny wpływ na procesy
przemiany materii
działają wzmacniająco na organizm,
dostarczając składników mineralnych,
przede wszystkim żelaza, oraz polifenoli
wspomagają witalność organizmu

ZDROWA,
LEKKA DIETA

-50zł

Bądź fit!

3 Koktajle są doskonałe w diecie
niskokalorycznej oraz dla osób
kontrolujących wagę ciała.
3 Niezbędne jako składnik
zbilansowanej codziennej diety.
3 Wspomagają i wzmacniają
odporność.
3 Wskazane również przy
rekonwalescencji w przypadkach
osłabienia organizmu

-60zł

1
2

ODCHUDZANIE

SUPER DETOX
Z każdym dniem
czujesz się lepiej

UWAGA!
400 ml

Przy zakupie
dowolnego
koktajlu

Profesjonalny
szejker Blue Nature
otrzymasz za
23,90

9 9ZŁ0

= 4 gramy

367256

pH Body Balance 125 g
(miesięczna dawka)

20

3890

Red Tea Forte
SUPLEMENT DIETY
30 kapsułek pullulanowych.
Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka

62988

62990

1
Koktajl Blue
Nature Waniliowy

5037

5490

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

SUPLEMENT DIETY
600 g (ok. 20 porcji)

15900

2
Koktajl Blue Nature
Jogurtowo-Wiśniowy
159,00
SUPLEMENT DIETY
600 g (ok. 20 porcji)
00

99

SUPLEMENTY

21

PROFILAKTYKA

-10

zł

wzmocnij układ immunologiczny
STOSUJ IMMUNAVITĘ:

ZESTAW ADE+K

OCHRONA
I REGENERACJA
organizmu


profilaktycznie

w stanach zapalnych, przy przeziębieniu,
infekcjach bakteryjnych i wirusowych

w stanach przemęczenia
i osłabienia organizmu

pomaga uzupełnić niedobory ważnych witamin, które
uczestniczą w wielu ważnych procesach – są niezbędne
do zachowania zdrowia całego organizmu.

Witamina A:

3 przyczynia się do utrzymania prawidłowego
metabolizmu żelaza, optymalnego stanu błon
śluzowych i prawidłowego widzenia,
3 pomaga zachować zdrową skórę

-15zł

Witamina D:

3 pomaga w prawidłowym wchłanianiu
i wykorzystywaniu wapnia i fosforu,
3 pomaga w utrzymaniu prawidłowego
poziomu wapnia we krwi,
3 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości,
mięśni, zębów.

5039

Immunavita
SUPLEMENT DIETY
30 kapsułek pullulanowych.
Zalecana dzienna porcja: 1-2 kapsułki

49,90

3990

Witamina E:

NOWE
KAPSUŁKI PULLULA

3 pomaga w ochronie komórek przed stresem
oksydacyjnym.

sułki celulozowe
ej szczelne niż kap
3 250 razy bardzi
we.
no
aty
żel
niż
ej
i 9 razy bardzi
zawartość
onią swoją cenną
3 Skutecznie chr
iem.
cen
ilgo
zaw
i
przed utlenianiem
k skrobi i glutenu.
ze względu na bra
3 Hipoalergiczne

-10

Witamina K:

3 przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi,
3 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.

INULINA
naturalny ekstrakt z cykorii – to błonnik prebiotyczny, który
wpływa korzystnie na mikroflorę jelitową. stanowi pokarm dla
dobroczynnych bakterii, niezbędnych do utrzymania równowagi mikrobiomu jelitowego.

3 Bez GMO.

wój
, wspomagając roz
ałanie prebiotyczne
3 Wykazują dzi
karmowego.
po
u
od
ew
prz
ry
flo
prawidłowej mikro

zł

ODPORNOŚĆ

organizmu

3
3
3

5053

ADE+K Forte

MOCNE STAWY,

piękna skóra

GARLIC FORTE:
3

2000
jednostek
wit. D
w jednej
kapsułce

Czosnek jest tradycyjnie stosowany do
zapobiegania infekcjom wirusowym,
zwłaszcza górnych dróg oddechowych
Składniki zawarte w Garlic forte pomagą
wzmacniać ogólną odporność
Korzystnie wpływają na pracę układu
pokarmowego i pozbycie się pasożytów
Zwalczają wolne rodniki i hamuje powstawanie nowych, co opóźnia procesy
starzenia się organizmu.

SUPLEMENT DIETY
30 kapsułek pullulanowych
Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka

59,90

44

90

Pudełko na suplementy
za 5,90 przy zakupie
dowolnego produkty ze str. 18-20

Czy wiesz, że 70% komórek odpornościowych znajduje się
w jelitach? Zdrowe jelita to podstawa silnego układu
odpornościowego!

RÓWNOWAGA

organizmu

5010

Mineral Balance

5038

Garlic Forte
SUPLEMENT DIETY
30 kapsułek pullulanowych.
Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka

18

5024
59,90

4990

Natural Collagen
SUPLEMENT DIETY
30 kapsułek pullulanowych.
Zalecana dzienna porcja: 1-3 kapsułki

5990

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

5054

Pudełko na suplementy

1490

SUPLEMENT DIETY
30 kapsułek pullulanowych.
Zalecana dzienna porcja:
1-3 kapsułki

5990

SUPLEMENTY

19

OŚLE MLEKO

-31

3 Niweluje przebarwienia,

%

wyrównuje koloryt skóry

3 Regularnie stosowane zapewnia
młodzieńczy wygląd

3

Idealnie myje
ręce bez użycia
wody

3

Z ekstraktem
z aloesu
i witaminą
B5 oraz E

5015

Żel do rąk
50 ml

3 Zawiera bogactwo składników

3 Chroni przed wysychaniem
i pękaniem
3 Koi i odżywia spierzchniętą
skórę
3 Nadaje skórze gładkość
3 Do ust
3 Jako sztyft do spierzchniętej
skóry wokół nosa
3 Na suche łokcie

63%
alkoholu

mineralnych z naturalnego
źródła – mleka oślego

-38%

5025

12,90

Pomadka Care Balm

890

1290

3,5 g

5182

Mydełko z oślim mlekiem
Doskonale nawilża i odżywia skórę
dzięki wysokiej zawartości witamin
i składników mineralnych. Przy
regularnym stosowaniu niweluje
oznaki starzenia i zapewnia młody
wygląd skóry.
100 g

15,90

990

-25%
3 Do suchych, spękanych
i spierzchniętych pięt
3 Nawilża i wygładza
3 Głęboko wnikająca formuła
3 Bezzapachowy
3 Kompleks z mocznikiem

3 Intensywnie nawilża,
łagodzi podrażnienia
3 Zapewnia błyskawiczne
uczucie wygładzenia dłoni
3 Zawiera masło shea,
olej arganowy
i prowitaminę B5

5163

Regenerujący balsam
do stóp Heel Balm
70 g

16

18

90

5174
5176

Mydełko siarkowe
100 g

5009

Krem do rąk Happy Hands
40 ml

990

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

5175

Mydełko z kozim mlekiem
100 g

1590
1590

Mydełko oliwkowe
Dodatek oliwy z oliwek sprawia, że
mydełko wspaniale odżywia skórę
i wzmacnia jej warstwę lipidową,
zapobiegając utracie nawilżenia.
Doskonałe dla całej rodziny.
100 g

15,90

1190

PIELĘGNACJA

17

1

-47%

1

-25

2

%

-30%
2

-25%
3

500025

500028

1
Przeciwzmarszczkowy krem pod oczy Botanic!
Opóźnia proces starzenia się skóry wokół oczu, zapobiega powstawaniu zmarszczek, poprawia sprężystość
skóry, wygładza ją i nawilża. Stosuj go rano i wieczorem.
Do każdego rodzaju skóry, z uwzględnieniem skóry
wrażliwej, przemęczonej, wymagającej nawilżenia.
15 ml
29,90

2

Krem normalizujący do twarzy i dekoltu Botanic!
150 ml
EFEKTY:

3
3

Błyskawiczne, długotrwałe zmatowienie skóry
Skóra świeża, napięta, optymalnie nawilżona

500026

3
Nawilżający krem do twarzy na dzień Botanic!
Optymalnie nawilża i pielęgnuje cerę. Zapobiega
przedwczesnemu starzeniu skóry, działa przeciwzmarszczkowo, wygładza i uelastycznia. Łagodzi
podrażnienia, działa kojąco na skórę; poprawia
jędrność. Ma lekką konsystencję..
50 ml

3

-38%

49,90

1590

3490

39,90

24

90

4

-50%

500027

4
Odżywczy krem do twarzy na noc Botanic!
Doskonale odżywia i regeneruje skórę twarzy
w czasie nocnego odpoczynku. Optymalnie ją
nawilża i jednocześnie natłuszcza. Przeciwdziała
powstawaniu zmarszczek, wygładza, ujędrnia
i poprawia sprężystość skóry.
50 ml

14

39,90

1990

500020 1
Orzeźwiający żel pod prysznic
i do kąpieli Perfect Care
Ekstrakt z werbeny – znany jest ze swoich
dobroczynnych właściwości. Bogate źródło glikozydów, zawiera flawonoidy, fitosterole, olejek
eteryczny. Działa orzeźwiająco
19,90
i odświeżająco.
90
250 ml

14

500019 2
Odżywczy żel pod prysznic
i do kąpieli Perfect Care
Ekstrakt z jagód goji - bogaty w cenne przeciwutleniacze, witaminy, minerały, nienasycone
kwasy tłuszczowe, aminokwasy. Przyśpiesza
proces odnowy naskórka, wykazuje właściwości odżywcze, opóźniające proces starzenia,
poprawiające jędrność skóry.
250 ml

1990

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

5

4

500024

3
Balsam do
higieny intymnej
Perfect Care
300 ml

1990

5180

4
Żel pod prysznic
Chocolate Fantasy
500 ml

1990

5181

5
Szampon do każdego
rodzaju włosów
Chocolate Fantasy
500 ml
19,90

PIELĘGNACJA

1490

15

-10

BŁYSKAWICZNY
wzrost nawilżenia
skóry

zł

Po 2

tygodniach

3 skutecznie i głęboko
odbudowuje matriks skóry
3 w szybkim tempie poprawia
jej gęstość, elastyczność
i jędrność
3 zapewnia kompleksowe działanie przeciwzmarszczkowe
3 zwalcza oznaki starzenia się

3 zwiększenie kolagenu
i elastyny o 115%
3 wzrost jędrności
i napięcia skóry

-15zł

Po 4

tygodniach

WYBIERZ,
JEŚLI TWOJA SKÓRA JEST:
z drobnymi zmarszczkami, skłonna
do wysuszania, narażona na promieniowanie UV. Każdy rodzaj cery.
DZIAŁANIE:
Nawilża, poprawia jędrność skóry
i jej elastyczność, niweluje drobne
zmarszczki. Chroni przed szkodliwymi działaniami promieniowania UV
i zanieczyszczeniem środowiska.

500036

Eliksir piękna
- Coenzyme Q10
15 ml

3 zmniejszenie oznak
starzenia skóry

1

Każdy rodzaj cery w każdym
wieku.
Stosuj samodzielnie lub dla
wzmocnienia efektu aplikuj
serum, a następnie krem.

5019

49,90

Skoncentrowane serum
do twarzy i pod oczy Collagen Booster
(dzień i noc), 30 ml

3990

69

90

WYBIERZ
JEŚLI TWOJA SKÓRA JEST:
wiotka, sucha, dojrzała,
z oznakami starzenia,
z widoczną utratą elastyczności.
DZIAŁANIE:
Zwiększa poziom nawilżenia skóry
i poprawia jej elastyczność. Zapobiega wiotczeniu skóry, przywraca
jej właściwą gęstość, spoistość.

500035

Eliksir piękna
- Collagen
15 ml

12

WYBIERZ,
JEŚLI TWOJA SKÓRA JEST:
sucha, z oznakami starzenia,
dojrzała, tracąca elastyczność.
DZIAŁANIE:
podnosi poziom nawilżenia,
poprawia elastyczność,
zapobiega wiotczeniu skóry,
przywraca gęstość i spoistość,
opóźnia procesy starzenia skóry.
Aplikuj rano i wieczorem –
samodzielnie lub pod krem.

4990

Krem naprawczy do twarzy
i pod oczy Collagen Booster
(dzień i noc), 50 ml

69,90

5490

MEGA OBJĘTOŚĆ
I WYDŁUŻENIE,
GŁĘBOKA CZERŃ!

5183

500034

Eliksir piękna
- Retinol
15 ml

5018

4990

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

3
3

Innowacyjna formuła
Silikonowa szczoteczka

Maskara pogrubiająca i wydłużająca
Happy Lashes
90
10 ml

24

PIELĘGNACJA

13

Argan Queen

DO
KAŻDEGO
rodzaju
włosów

DO
KAŻDEGO
rodzaju
skóry

-20%

-20%
3 Regeneruje,

3 Nawilża, odzywia,
wygładza skórę i włosy

odżywia
i nawilża skórę
w trakcie kąpieli

3 Ujędrnia ciało, działa
antycellulitowo

3 Cudowna, orientalna

3 Opóźnia proces
starzenia skóry

kompozycja zapachowa zmienia
zwykłą kąpiel
w zmysłową
przyjemność

3 Stosowany na końcówki
włosów wzmacnia je
i przeciwdziała łamaniu
3 Jego lekka konsystencja
szybko się wchłania
pozostawiając skórę
jedwabiście gładką
i cudownie pachnącą
na długo

3 Skora jest gładka
w dotyku
i cudownie
pachnąca

97%

96%
SKŁADNIKÓW

SKŁADNIKÓW
POCHODZENIA
NATURALNEGO

POCHODZENIA
NATURALNEGO

- OLEJ ARGANOWY
- KWAS HIALURONOWY
- EKSTRAKT Z WANILLI
- SOK Z ALOESU
- EKSTRAKT Z KAWY ARABICA
- EKSTRAKT Z KAKAO

BEZ

parabenów,
silikonów, SLES,
SLS

5046

Balsam w żelu do ciała i włosów
Argan Queen
200 ml

10

- OLEJ ARGANOWY
- EKSTRAKT Z WANILLI
- SOK Z ALOESU
- EKSTRAKT Z KAWY ARABICA
- EKSTRAKT Z KAKAO

5047
24,90

19

90

Żel do mycia ciała
Argan Queen
200 ml

3 Regeneruje i wygładza
3 Chroni końcówki

3 Wzmacnia włosy
aż po końcówki

3 Chroni włosy
przed utratą wody
i blaknięciem

przed wysuszeniem
i łamaniem

3 Znacząco poprawia

3 Przywraca miekkość

kondycję włosów

i elastyczność

3 Ułatwia rozczesywanie

3 Włosy na dłużej

i układanie

pozostają świeże
i pełne blasku

3 Włosy są jedwabiście
gładkie i lśniące

Jak stosować

Nałóż odżywkę na wilgotne
włosy, pozostaw na
2-3 minuty, następnie
dokładnie spłucz.

98%

97%

SKŁADNIKÓW

SKŁADNIKÓW
POCHODZENIA
NATURALNEGO

POCHODZENIA
NATURALNEGO
- OLEJ ARGANOWY
- OLEJOWY KOMPLEKS VELVET TOUCH
(MONOI, MAKADAMIA, KOKOS)
- SOK Z ALOESU
- EKSTRAKT Z WANILLI
- EKSTRAKT Z KAWY ARABICA
- EKSTRAKT Z KAKAO
- WITAMINA E

BEZ

parabenów,
silikonów, SLES,
SLS

5051

5052

24

90

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

Odżywka do włosów
Argan Queen
200 ml

- OLEJ ARGANOWY
- SOK Z ALOESU
- EKSTRAKT Z WANILLI
- EKSTRAKT Z KAWY ARABICA
- EKSTRAKT Z KAKAO
- WITAMINA E

24

90

Szampon do mycia włosów
Argan Queen
200 ml

24,90

1990

CIAŁO WŁOSY
I WŁOSY 11

CIESZ SIĘ

pięknymi włosami

EKSTRAKT Z PALMY
SABAŁOWEJ

zawiera cenne fitosterole,
flawonoidy, polisacharydy
i lipidy. Zatrzymuje nawilżenie
we włosach, przeciwdziała ich
wypadaniu i łojotokowi

EKSTRAKT Z LNU

Wzmocniony oliwą z oliwek
oraz proteinami mlekowymi
dogłębnie regeneruje, wypełnia
mikrouszkodzenia w strukturze
włosów, nawilża łodygę włosa,
sprawiając, że włosy stają się
mocne, lśniące, elastyczne
i naturalnie miękkie w dotyku.

Ekstrakt
z lnu

Ekstrakt
z tymianku

1

500012

500016

2190

Odżywka do włosów
suchych i zniszczonych
200 ml
90

21

8

-27%

500014

Szampon wzmacniający
włosy
21,90
250 ml

1590

500018

Odżywka wzmacniająca
włosy
21,90
200 ml

1590

Ekstrakt
z arniki

EKSTRAKT
Z TYMIANKU

Regeneruje włosy uszkodzone
farbowaniem, wzmacnia cebulki,
stymuluje porost, zapobiega
przetłuszczaniu się włosów,
pomaga utrzymać głęboki kolor,
przywraca piękny połysk.

Szampon do włosów
suchych i zniszczonych
250 ml

Ekstrakt
z palmy
sabałowej

500011

Szampon do włosów
farbowanych
250 ml

2190

500015

Odżywka do włosów
farbowanych
200 ml

2190

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

EKSTRAKT
Z ARNIKI

Doskonale pielęgnuje włosy
cienkie i przetłuszczające się,
łagodzi łupież, zapobiega
wydzielaniu łoju, zwiększa
wytrzymałość.

-23%

500013

Szampon zwiększający
objętość włosów
250 ml
21,90

500017

1690

Odżywka zwiększająca
objętość włosów
200 ml
21,90

1690

WŁOSY

9

IDEALNY DO
DEMAKIJAŻU

1

-25%

6

5

ZAWIERA
KERATYNĘ

7

-25%

-25%

-30%

2

-25%
4

3

KERATYNA
PROTEINY MLEKA
LACTOSE

5026

5184

1
Szampon Hydroclinic
Oczyszcza, nawilża i chroni włosy.
Formuła wzbogacona keratyną i proteinami mleka. Neutralne pH nie narusza
równowagi skóry głowy.
250 ml

3
Tonik do twarzy Hydroclinic
150 ml

19,90

1490

5014

2
Regenerująca odżywka do włosów
w sprayu Hydroclinic
Zadbaj o swoje włosy o każdej porze dnia
i w każdym momencie! Błyskawiczna
odżywka regenerująco – nawilżająca
do włosów, w sprayu, bez spłukiwania!
EFEKT: nawilża oraz chroni włosy przed
czynnikami zewnętrznymi, regeneruje,
wzmacnia, zwiększa gęstość.
150 ml

6

1990

19,90

14

90

5008

4
Krem do twarzy
na dzień i na noc Hydroclinic
Dzięki zastosowanej recepturze krem zapewnia natychmiastowe i długotrwałe nawilżenie, jednocześnie
wzmacnia skórę, poprawia jej elastyczność i chroni przed
przedwczesnym starzeniem. Dodatkowo utrzymuje naturalne pH i ogranicza wydzielanie sebum, nadając cerze
matowy wygląd. Lekka formuła sprawia, że krem szybko
się wchłania, nie pozostawia tłustej warstwy.
50 ml

5005

6

Mleczko do ciała Hydroclinic
Idealne po kąpieli – wchłania się w kilka
sekund. Błyskawicznie likwiduje uczucie
suchości skóry.
EFEKT: skóra nawilżona, odżywiona,
elastyczna, zmiękczona, jedwabiście
gładka w dotyku.
250 ml

19,90

1490

5004
49,90

3490

5

Płyn micelarny Hydroclinic
200 ml

5003

1990

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

7
Zel pod prysznic Hydroclinic
Delikatna baza myjąca zapewnia gęstą,
kremową pianę. Przyjemny zapach
zapewnia relaks i odprężenie.
EFEKT: skóra nawilżona, odżywiona,
zrewitalizowana, zrelaksowana
i odprężona.
250 ml

19,90

ULTRA
NAWILŻENIE

sekret młodej skóry

1490

PIELĘGNACJA

7

3

-24

%

Podaruj

6

2

błogi relaks!

5

1

Działanie peelingujące to zasługa drobinek ze sproszkowanych ziaren kawy arabica
i cukru – to one delikatnie
złuszczają spierzchnięty, wysuszony naskórek, przywracając
ustom gładkość i jędrność.

4

5030

5045

Arbuzowa pomadka
peelingująca
4,3 g

16,90

1290

1
Odżywczy peeling do ciała Senso
Wspaniale złuszcza, a jednocześnie
nawilża, natłuszcza i ujędrnia skórę.
250 g

5029

2990
5033

2
Odżywczy balsam do ciała Senso
Nakładanie balsamu to czysta przyjemność: dzięki kremowej konsystencji uczucie jedwabistej gładkości
towarzyszy Ci już od momentu
aplikacji, a piękny zapach długo
utrzymuje się na skórze.
150 ml
90

19

5035
5043

Krem do rąk
i paznokci Senso
40 ml

4

-25%

12

90

3
Odżywczy żel pod prysznic Senso
Odżywczy żel wspaniale oczyszcza
i wygładza skórę, pozostawia cudowny zapach. Bogactwo naturalnych
ekstraktów zapewnia nawilżenie
i odżywienie.
90
200 ml

24

4
Łagodzący peeling do ciała
Senso – awokado
Pełne energii, ujędrnione i gładkie ciało!
Cukrowy peeling do ciała to multifunkcjonalny kosmetyk, który pobudza zmysły
wzroku, dotyku i węchu oraz łączy w sobie
właściwości pielęgnacyjne, relaksacyjne
i głębokiego masażu.
250 g

2990

5034

5
Łagodzący balsam do ciała
Senso – awokado
Wmasuj balsam w skórę po kąpieli,
a od razu zobaczysz i poczujesz różnicę!
Wysoka zawartość składników o silnym działaniu ujędrniającym sprawia, że skóra ładnie
się napina, dzięki czemu Twoje ciało zyskuje
zgrabniejszy wygląd.
150 ml

5036

6
Łagodzący żel pod prysznic Senso
Nadaje skórze zmysłową miękkość
i rozpieszczający zmysły zapach. Zawiera
naturalne ekstrakty oraz łagodzący
d-panthenol, dzięki czemu po kąpieli
skóra jest jedwabista w dotyku,
nawilżona i odżywiona.
200 ml

1990

2490

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

Zanurz się w relaksującej kąpieli z dodatkiem soli
pochodzącej z naturalnych złóż i zawierającej
mikroelementami, które poprawiają kondycję skóry
i działają odprężająco na układ nerwowy. Kuszący
aromat żurawin rozpieszcza zmysły.

3 Działa relaksująco, ułatwiając rozluźnienie
mięśni i złagodzenie stresu
3 Mikroelementy zawarte w soli poprawiają
kondycję skóry

Zawiera cenne składniki mineralne:
wapń, cynk, żelazo, potas

5062

Sól do kąpieli o aromacie
żurawinowym
600 g

19,90

1490

PIELĘGNACJA

5

Za każde

50 zł

3 Zapobiega
próchnicy i powstawaniu
kamienia nazębnego

3 Skutecznie wybiela i usuwa
przebarwienia zębów spowodowane
m.in. paleniem papierosów,
piciem kawy i herbaty
3 Nie narusza szkliwa
3 Obniża pH, odświeża oddech
3 Możesz nakładać go na zwilżoną
szczoteczkę lub stosować
na pastę do zębów

wydane na zakupy
z tego katalogu

NOWOŚĆ

3
4

2

3 Wzmacnia zęby i dziąsła
3 Chroni i nie podrażnia
dziąseł

-33

%

4

-54%

-25%

3 Doskonale czyści
i pielęgnuje
3 Słodzona naturalną roślinną
substancją słodzącą
otrzymywaną ze stewii

1

LICZBA OGRANICZONA

-20%
Włosie z węglem aktywnym
5044

Odżywczy krem do
rąk Senso
40 ml

366934

12,90

Proszek do wybielania
zębów White Action
30 ml

590

100% naturalnego drewna
bambusowego

29,90

1990

Miękkie włosie

3 Wzmacnia szkliwo
3 Utrzymuje zdrowe
dziąsła
3 Odświeża oddech
3 Hamuje odkładanie
się płytki nazębnej,
głównej przyczyny
próchnicy

SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW
Nano Gold

3 Nie zawiera
konserwantów
oraz alkoholu

367428

Super koncentrat - płyn
stomatologiczny do
płukania ust Silver Action ze
srebrem koloidalnym
500 ml

2

Użycie specjalnych włókien z węglem
aktywnym ułatwia usuwanie płytki
nazębnej oraz sprzyja zachowaniu
naturalnej bieli zębów.

z nanocząsteczkami złota
miękkie włosie

29

90

366004
niebieska

2990

366001
pomarańczowa

2990

366003
zielona

2990

366002
różowa

29

90

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

5186

1
Bambusowa szczoteczka
z węglem aktywnym
do zębów
biała

19,90

14

90

5189

367427

Pasta stomatologiczna
Silver Action ze srebrem
koloidalnym
50 ml

5188

24,90

1990

2
Bambusowa szczoteczka
z węglem aktywnym
do zębów
czerwona

3
Bambusowa szczoteczka
z węglem aktywnym
do zębów
żółta

19,90

1490

5187
19,90

1490

4
Bambusowa szczoteczka
z węglem aktywnym
do zębów
złota

19,90

1490

HIGIENA

3
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