Do piekarników, kominków

i grilla
h Preparat o bardzo
silnym działaniu
h Z łatwością usuwa
uporczywe przypalenia
h Również do garnków
i patelni

2054

Preparat do czyszczenia
piekarnika, grilla i kominka
500 ml
26,90

1890

SIERPIEŃ 2021

-30%

300 produktów

w promocji!
Nowości
dla domowych
zwierzaków

2

szt.

Strona 76.

OFERTA LIMITOWANA!
DWUSTRONNE ZMYWAKI
DIAMOND ZA 4,90 zł
PRZY ZAKUPIE PREPARATU
DO CZYSZCZENIA PIEKARNIKA,
GRILLA I KOMINKA

TYLKO W TYM MIESIĄCU!
LETNIE SUPEROFERTY DO -70%

Za każde 50 zł
wydane na zakupy
z tego katalogu!

-50%

-25%

LICZBA OGRANICZONA

KRAWĘDŹ Z ZĄBKAMI

OTWIERACZ DO KAPSLI

SILIKONOWY PĘDZEL

PRECYZYJNE SZCZYPCE

WIDELEC DO MIĘSA

DO POWIESZENIA

KUCHNIA

-20zł

4166
h Chronią ubrania przed zafarbowaniem
h Wystarczy wrzucić chusteczkę do pralki
8182
Chusteczki zapobiegające
zafarbowaniu prania
12 sztuk

12
szt.

1013
12,90

650

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.
W trosce o Twoje bezpieczeństwo
okładka katalogu została pokryta
powłoką antywirusową
i antybakteryjną.
W kontaktach z klientami zachowaj
zasady bezpieczeństwa zgodne
z zaleceniami WHO
Aby dbać o środowisko, stosujemy:
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.
Bettestyle International Sp. z o. o. ,
ul. 3 - go Maja 8, 05-800 Pruszków
kontakt@betterstyle.pl, www.betterstyle.pl

2

Pumeks do czyszczenia grilla
i artykułów metalowych
Usuwa uporczywe przypalenia bez konieczności
używania detergentów. Szybko wyczyścisz grill,
ruszt, metalowe żerdki. 10 x 6 x 4 cm

11,90

890

Zestaw akcesoriów do grilla
Zawiera łopatkę, widelec do mięs,
szczypce i pędzel do smarowania.
Długie rączki nie nagrzewają się –
nie poparzysz się. Wykonane
119,90
ze stali nierdzewnej wysokiej
90
jakości. Długość: 40 – 43 cm

99

-20%

h Skuteczność
klasy Premium
h Ultra silne działanie
h Do grilla, piekarnika,
kominka
h Usuwa tłuszcz,
przypalenia i sadzę
h Bardzo gęsta piana,
nie spływa
h Prosta i wygodna
w użyciu

4452

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

-22%

24,90

1990

4009

367033

Pianka Premium
do czyszczenia przypaleń
Działa silnie odtłuszczająco, usuwa
pozostałości dymu, tłuszczu, okopcenie i sadzę. Usuwa nawet najbardziej
przypieczone resztki jedzenia
i tłuszczu. Polecana do czyszczenia
grilli, piekarników, kominków, rusztów.
Jest wygodna w użyciu, posiada
gęstą konsystencję.
90
300 ml

24

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

Poręczny tłuczek do mięsa
4,5 x 4,5 x 10,5 cm

1690

4095

Nakłuwacz do mięsa
Solidnie wykonany: wygodna rękojeść z mocnego
tworzywa, 21 ostrych igieł ze stali nierdzewnej.
20 x 5 cm

22,90

1790

3

SUPEROFERTA
SUPEROFERTA

h Silikonowy ustnik
h Ze szczoteczką do czyszczenia

Szklany kubek
ze słomką i pokrywką
Pojemność: 370 ml

-23%

%

SUPEROFERTA

4464

czerwony

1290

-20%

4495

żółty

1490

4496

czerwony

14,90

1190

-22%

4

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

SUPEROFERTA

-35%

4079

Kule do mrożenia
Średnica: 5,5 cm, 4 sztuki

4328

19,90

1290

2

Stalowe słomki do napojów
szt.
ze szczoteczką i woreczkiem
Ekologiczne, wielorazowego użytku. Bezpieczne dla
zdrowia. Wykonane ze stali nierdzewnej najwyższej
jakości, nie wpływają na smak napojów. W zestawie
ze szczoteczką do czyszczenia. Zapakowane
w elegancki woreczek – możesz nosić je ze sobą
wszędzie, na przykład do kawiarni, oraz podarować
w prezencie. 22 cm
SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

4394
19,90

14

90

Kostki wielokrotnego użytku do napojów
Różnokolorowe kostki do zamrażania chłodzą
i zdobią napoje! Wykonane z tworzywa.
Wymiary pojedynczej kostki (w zależności
od kształtu): 2 x 2 x 3 cm
SUPEROFERTA

16
szt.

11,90

690

SUPEROFERTA

6

szt.

-42%

4494

Miseczka na przekąski
Idealna na dużą porcję czegoś
pysznego do chrupania: od
orzeszków przez prażynki
po krakersy. Szeroka – łatwo
sięgać po ulubioną przekąskę.
Wykonana z lekkiego,
8,90
trwałego tworzywa.
90
Pojemność 750 ml

h Wielokrotnego
użytku
h Różne kształty
i kolory
h Przechowuj
w zamrażalniku

4

SUPEROFERTA

Niezastąpione w trakcie grilla,
pikniku i domowych seansów
kinowych. Na chipsy, precelki,
paluszki, popcorn. Solidnie
wykonane z trwałego tworzywa. Pojemność: 1,2 litra.
19 x 10 x 7 cm

h Słomka
wielokrotnego
użytku z blokadą
– nie wypadnie

SUPEROFERTA

Kubełek na przekąski

SUPEROFERTA

33

SUPEROFERTA

17

Termoizolacyjna torba
Warstwa termoizolacyjna chroni zapakowane produkty
przed szybkim nagrzaniem się. Jedna duża, pojemna
komora zapinana od góry na zamek błyskawiczny.
39,90
Z mocnymi uchwytami. 28 x 28 x 17 cm,
90
pojemność ok. 13 litrów

990

SUPEROFERTA

Termoizolacyjna torebka na lunch
Z warstwą termoizolacyjną, utrzymuje temperaturę zapakowanych dań. Ma zapięcie na zamek błyskawiczny 22,90
i poręczne rączki. Modny wzór. Łatwa w czyszczeniu.
90
21 x 17 x 15 cm, 5 litrów

SUPEROFERTA

8225

4475

4463

zielony 12,90

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

-25

KUCHNIA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

-22%

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

5

KUCHNIA

h Do kostek lodu
z wody lub soku
h Elastyczne - łatwo
wyciśniesz kostki
h Zabawne kształty

-23%

NOWOŚĆ

-20%

-23%

Silikonowa foremka do kostek lodu
4389 ananasy 18,5 x 14 cm
4390 flamingi 19,5 x 10,5 cm

4492
12,90

9

90

Gilotynka do jabłek i gruszek
Szybko pokroisz jabłko na ósemki i oddzielisz gniazdo nasienne. Gilotynka
ma ostre ostrza ze stali nierdzewnej i wygodne uchwyty. 18 x 12 x 5 cm

Oryginalne kształty lodu urozmaicą różne napoje i wzbudzą zachwyt!
Silikonowe tworzywo ułatwia wygodne wyciśnięcie zamrożonych kostek.

368503

6

24

90

4441

29

90

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

4349

Deska do krojenia - truskawka
Idealna do krojenia pieczywa, owoców, warzyw
i serwowania żywności. Wykonana z solidnego
11,90
tworzywa. Z otworkiem do powieszenia.
90
23 x 20,5 cm

6

4456

Wykrawacz do dekoracji z owoców i warzyw
Aż 4 różne końcówki służące do różnych celów: usuwania pestek z awokado i melona, wykrawania kulek i dekoracyjnych
kształtów z owoców i warzyw. Solidnie wykonany:
ostrza ze stali nierdzewnej, mocne uchwyty
34,90
z tworzywa oraz osłonka zabezpieczająca
90
na nożyk. Długość: 22 cm

24

SUPEROFERTA

Nóż – chwytak
do arbuza
22 x 7 x 3 cm

-42%

Mini durszlak Truskawka
Bardzo poręczny, w sam raz do umycia niedużej
porcji owoców. Świetny także do odcedzania
kukurydzy, groszku, fasoli z puszki. Z wygodnym 11,90
uchwytem. Wykonany z solidnego tworzywa.
90
Wysokość 7 cm

6

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

368179

Profesjonalny nóż do ananasa
Teraz możesz rozkoszować się smakiem
świeżego ananasa. Ten profesjonalny
przyrząd umożliwia szybkie obranie owocu.
Bez wysiłku, bałaganu i utraty soku. Skorupę
ananasa możesz wykorzystać jako naczynie
do serwowania np. ryżu. Stal nierdzewna,
rączka z tworzywa. 8 x 24 cm

SUPEROFERTA

-29%

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

1590

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

19,90

SUPEROFERTA

7

SUPEROFERTA

-20%

-30%

Kolec do nacinania skórki
Nożyk do paseczków
Tarka
Wyciskacz

-35%

Szklany wyciskacz do cytrusów
Idealny do wyciśnięcia soku z cytryny, limonki,
pomarańczy. Ze szklanym pojemnikiem, dzięki
czemu witamina C zawarta w soku nie wchodzi
w reakcję z tworzywem sztucznym. Pojemność
300 ml, 12 x 8,5 cm

11

-43

14,90

1190

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

3,5 cm

6 cm

2990

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
SUPEROFERTA

SUPEROFERTA
SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

4422

4405

%

-22%

Szczelnie
zamykany

1490

SUPEROFERTA

-27%

3

2

22,90

SUPEROFERTA

4505

SUPEROFERTA

3 cm

10 cm

4442

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

Szkło

Dwustronny wyciskacz
– tarka do cytrusów
Wielofunkcyjny gadżet do cytrusów! Z jednej strony ma
wyciskacz umożliwiający wyciśnięcie soku z cytryny lub
limonki. Z drugiej – kolec do nacinania skórki, nożyk
do wycinania z niej paseczków i mini tarkę do ścierania 16,90
na wiórki. Ostrza ze stali nierdzewnej, komfortowy,
90
antypoślizgowy uchwyt. 20 x 4 x 4 cm

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

h
h
h
h

KUCHNIA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

4350

Deska do krojenia – cytryna
Idealna do krojenia pieczywa, owoców, warzyw
i serwowania żywności. Wykonana z solidnego
tworzywa. Z otworkiem do powieszenia.
21,5 x 15 cm
SUPEROFERTA

8

SUPEROFERTA

6,90

390

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

21

cm

1

4467

Pojemnik na cytrynę
Aby przekrojona cytryna dłużej zachowała soczystość oraz nie przeszła zapachami
lodówki, przechowuj ją w tym pojemniku.
Szczelnie zamykany, wykonany z mocnego tworzywa. 10 x 8,5 x 8,5 cm

8,90

6

90

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

4448

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

4244

4243

4245

1
Miska z pokrywą
1500 ml

16,90

13

90

2
Miska z pokrywą
2700 ml		
3
Miska z pokrywą
4000 ml

1990
22,90

19

90

Deska do krojenia z ociekaczem
Rewelacyjne rozwiązanie: umożliwia krojenie
soczystych owoców i warzyw oraz odcedzenie
nadmiaru soku wydobywającego się w trakcie krojenia. Dwukomorowa, z przekładaną deską. Możesz
zrzucić krojone warzywa lub owoce do komory
z ociekaczem, by odcedzić je z soku, albo przełożyć
deskę i żywność do komory bez ociekacza. Wysoka
jakość i estetyka wykonania. 42,5 x 27 x 5,5 cm

29,90

2190

9

-37

SUPEROFERTA

%

4501

Drylownica
Ułatwia szybkie i dokładne usuwanie pestek. Nie
sposób wyobrazić sobie drylowania wiśni lub czereśni
bez tej poręcznej drylownicy. Wykonana z trwałego
tworzywa.
10,90

SUPEROFERTA

KUCHNIA

366677

-25%

Lejek do przetworów
Domowe przetwory wracają do mody,
bo zachowują bogactwo owoców
i warzyw bez konserwantów i sztucznych
składników. Lejek umożliwia wygodne
nalanie przygotowanej zalewy lub przełożenie masy do słoików – nic nie rozleje
się, a brzegi słoika pozostaną czyste.
Wygodne uchwyty. Wykonany
z solidnego tworzywa.
9,90
8 x 19,5 cm
90

7

SUPEROFERTA

690

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

szt.

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

4197

-38

15,90

11

90

Naklejki na przetwory
Stylowe naklejki na domowe
przetwory – podpisz i przyklej, by
wiedzieć, do kiedy należy spożyć
zapasy. Ozdobione dekoracyjnym
motywem warzyw lub owoców.
100 naklejek 7 x 4,5 cm w rolce.

14,90

990

SUPEROFERTA

%

4321

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

Miska - cedzak
Pojemna i poręczna, umożliwia wygodne umycie
i odcedzenie owoców. Ma ergonomiczny kształt
i wygodny uchwyt. Wykonana z trwałego tworzywa. 21 x 20 x 9 cm, pojemność 1,8 litra

Szeroki
otwór

-34%

100
4239

-20%

Silikonowe
osłonki na naczynia
6 sztuk. Średnice:
19,5 cm, 15,5 cm,
14 cm, 11 cm, 9 cm,
6,5 cm

6

2490

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

szt.

h
h
h
h

Zestaw 3 lejków
Trzy lejki różnej wielkości, o średnicach: 8,5, 6
i 4 cm. Włożone jeden w drugi zajmują mniej
miejsca w szufladzie. Mają także otworki umożliwiające powieszenie. Wykonane z trwałego
tworzywa bez zawartości BPA. 3 sztuki
SUPEROFERTA

10

szt.

4434

3

szt.

SUPEROFERTA

15,90

990

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

100

Do słoików
Do butelek
Do kranów
Jako łapka
do garnków

-24%

4325

Naklejki na butelki
Stylowe naklejki na domowe soki, nalewki i wina
– podpisz i przyklej, by wiedzieć, do kiedy należy
spożyć zapasy. Ozdobione dekoracyjnym motywem winogron. 100 naklejek 7 x 4,5 cm w rolce.

368546

14

90

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

4279

Grzybek do odkręcania słoików
Średnica 9 cm, wysokość 5,5 cm

11

90

Uchwyt do odkręcania pokryw i nakrętek
Z jego pomocą łatwiej odkręcisz słoiki i butelki. Na
cztery różne wielkości pokrywek i nakrętek o średnicach 6, 4, 2,5 i 2 cm. Komfortowy, wyprofilowany
kształt zapewnia mocny i wygodny chwyt.

16,90

1290

11

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

-34%

KOLEC
DO „OCZEK”

SUPEROFERTA

h Bardzo ostra!
h Dwustronna
h Wygodnie
układa się
w dłoni

-20%

KUCHNIA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

-24%

SUPEROFERTA

38602
16,90

12

90

Obieraczka do warzyw
Bardzo wygodna rączka i nowoczesny
kształt! Warzywa obierają się szybko i bez
wysiłku. Poręczny kolec służy do usuwania
„oczek” z ziemniaków. Długość 17,5 cm

4189

16

90

Obieraczka do czosnku
Szybko i wygodnie obierzesz kilka ząbków
czosnku w tej pomysłowej obieraczce.
Kolory mogą się różnić. 5 x 5 cm

9,90

790

4417

Mini tarka
Idealnie rozdrobnisz czosnek, imbir, orzechy,
gałkę muszkatołową za pomocą poręcznej tarki 11,90
z kominkiem. Ostrze ze stali nierdzewnej, obudo90
wa z tworzywa. 15 x 6 x 3 cm

7

SUPEROFERTA

h Duży rozmiar:
38,5 x 29,5 cm
h Można myć
w zmywarce

SUPEROFERTA

Obieraczka
do warzyw
Ostre ostrze i kolec do wydłubywania
„oczek” z ziemniaków. Ergonomiczny uchwyt
z gumowymi wstawkami, dzięki czemu obieraczka nie ślizga się w dłoniach, więc łatwo i szybko
obierzesz warzywa. Długość: 18 cm

SUPEROFERTA

4445

SUPEROFERTA

-25% Szczelnie
zamykany

-25%

Elastyczne

4503
368499

4

szt.

368513

Elastyczne maty do krojenia
38,5 x 29,5 cm. 4 sztuki.

12

19,90

14

90

Rękawice do obierania i czyszczenia warzyw
Łatwo, szybko i dokładnie obierzesz młode
ziemniaki lub zdejmiesz skórkę z ugotowanych
buraków. Bez bałaganu i brudzenia rąk! Gumowe,
od środka wyścielane materiałem – miłe
w dotyku. 1 para

4275

19

90

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

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

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

11,90

890

13

KUCHNIA

-20%

-34%

NOWOŚĆ

-20%

h Również do ciasta
francuskiego
4493

4341

4217		

17,90

11

Podkładka do pieczenia
40 x 33 cm

90

-29

%

-30%

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

ODBLOKUJ

WYSUŃ

ZABLOKUJ

19,90

1590

Nóż do krojenia pizzy
Z blokadą – można wsunąć ostrze
i zabezpieczyć w przechowywaniu –
nie skaleczysz się, wyjmując go
z szuflady. Zajmuje mało miejsca.
24,90
Ergonomiczny kształt – pewny
90
uchwyt. 12 x 11 cm

19

-20%

-22

%

-20%

h Miękki uchwyt
h Karbowane ostrze
h Z osłonką na ostrze
h Także dla leworęcznych

Z osłonką
4339

Tarka czterostronna
Wykonana ze stali
34,90
nierdzewnej.
90
21 x 11 x 9 cm

24

14

Łuski nie
rozpryskują się

4340

Mini-tarka
stożkowa
Wysokość 9 cm,
średnica 4,5 cm

4045

4111
9,90

6

90

Okrągła pokrywka ochronna
Zabezpiecza przed pryskaniem tłuszczu.
Średnica: 28,5 cm

4488

19,90

15

90

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

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

8,90

6

90

Wielofunkcyjne nożyce
Przeznaczone do porcjowania drobiu, jarzyn,
ryby oraz do cięcia papieru, tkanin, łuskania
orzechów. Wykonane z trwałej i odpornej na
korozję stali nierdzewnej oraz tworzywa sztucznego. Z osłonką na ostrza. 21 x 9,2 cm

24,90

1990

15

KUCHNIA
4499

Łyżka cedzakowa
Głęboka i pojemna. Wygodnie odcedzisz nią sporą
porcję warzyw, pierogów, klusek, wyjmiesz frytki,
sajgonki, pączki czy falafele z oleju. Wykonana
z metalu. Średnica: 14 cm, długość rączki: 21 cm

-23%
12,90

9

-20

90

%

4401

16

-23%

Do frytek
Do tempury
Do sajgonek
Do pierogów
i klusek
h Do warzyw

368057

Cedzak nakładany na garnek
32 x 12 cm

1290

h Estetyczny wygląd
h Antypoślizgowa –
nie przesuwa się

4396

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

1690

h
h
h
h

368500

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

NOWOŚĆ
21,90

9,90

790

Silikonowa podkładka
pod naczynia
Chroni blaty i stoły przed zniszczeniem pod wpływem gorących
naczyń. Można także stawiać na
niej naczynia na szklanym stole, by
zapobiec porysowaniu. Wykonana
z silikonu. 15,5 x 15,5 cm

4381
368514

1490
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Nożyk do chipsów
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

990

Szczypce z sitkiem
do odsączania
Idealnie nadają się do wyjmowania oraz odsączania pączków, ciastek a także mięs, frytek i innych
potraw smażonych w głębokim tłuszczu. Wygodna
długa rączka zapobiega poparzeniu, a górna część
szczypiec ułatwia przytrzymanie potrawy.
Długość: 30 cm, sitko: 10 cm

1890
17

-20%

-21%

KUCHNIA
ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

-25%

2

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

-25%

4424
h Doskonała także
do mozzarelli

4134

4435

Krajalnica do jajek
Mocne struny zapewniają szybkie i precyzyjne pokrojenie jajek na plasterki. Z zawieszką.
Wysoka jakość wykonania. 12 x 8,5 x 4 cm

Słoiczek na miód z łyżeczką
Wykonany z wysokiej jakości szkła i tworzywa.
Łyżeczka, wkładana w wieczko, ułatwia nakładanie
miodu bez kapania. 370 ml

18,90

14

90

Perfekcyjny timer do jajek
Wrzuć timer do wody razem z jajkami. Zmienia
kolor, gdy osiągnie wybrane parametry. SOFT –
na miękko; MEDIUM – na średnio;
HARD – na twardo.

15,90

1190

3

4425
19,90

1590

Słoiczek na dżem z łyżeczką
Wykonany z wysokiej jakości szkła i tworzywa.
Łyżeczka, wkładana w wieczko, ułatwia nakładanie
dżemu. 370 ml

1

-21%

1590

-24%
4477

4

szt.

1
Nóż do twardego masła
Wreszcie łatwo rozsmarujesz masło prosto
z lodówki! Ten pomysłowy nóż nabiera twarde
masło za pomocą specjalnych otworków
i umożliwia rozprowadzenie go na pieczywie.
Wykonany ze stali nierdzewnej. 21 x 2,5 cm

23,90

1890

4427

2
Zestaw: solniczka i pieprzniczka
Z dekoracyjnymi zamknięciami, które chronią
sól i pieprz przez zwietrzeniem, wilgocią lub
przypadkowym rozsypaniem. Podstawka
zawiera także pojemniczek na wykałaczki.
Szklane, podstawka i wieczka z tworzywa.
11 x 8,5 x 5 cm, pojemność: 40 ml

4320

Silikonowy pędzelek
z pojemnikiem
Ułatwia natłuszczanie patelni, gofrownicy, tostera,
foremek oraz rozprowadzanie marynaty na mięsie.
Dzięki podziałce na pojemniczku możesz
kontrolować, ile tłuszczu zużywasz. Bardzo
poręczny. 11,5 x 5 cm, 70 ml

18

16,90

1290

Forma do jajek sadzonych
4484 okrągła
4485 serce
Przygotuj jajka sadzone w idealnie równych kształtach. Z wygodnym uchwytem umożliwiającym
zdjęcie z patelni. Wykonana z metalu. 10 x 8 x 7 cm

44121

690
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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

15,90

1190

4146

2490

Maselniczka 3
Estetyczna i klasyczna, w sam raz na kostkę
masła. Śmiało możesz podać w niej masło na
stół w trakcie eleganckiego obiadu. Wykonana z solidnego tworzywa. 17 x 12 x 5 cm

1590
19

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA
SUPEROFERTA

-33%

KUCHNIA

-21%

4491

1
Trzepaczka
Duża i poręczna trzepaczka do roztrzepywania jajek,
mieszania składników sosu, dressingu lub ciasta na racuchy.
Z otworkiem do powieszenia. Wykonana ze stali nierdzewnej
wysokiej jakości. 31 x 6,5 cm
14,90

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

19

90

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

29,90

2
Separator do jajek
Bardzo praktyczny separator, dzięki któremu łatwo
i dokładnie oddzielisz białko od żółtka. Wystarczy wbić
jajko do środka, a separator zrobi sam resztę. Specjalny uchwyt pozwala na zaczepienie separatora
o brzeg miski. 10 x 8 x 6 cm

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

1

690

4461
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

-20%

1190

4490

4181

NOWOŚĆ

Dyspenser do ciasta
Wykonany z solidnego tworzywa.
21 x 15 x 10,5 cm

4400

Silikonowa forma na mini babeczki
25 x 19 x 3 cm, średnica babeczki: 4,5 cm

2

69,90

5490

2590

SUPEROFERTA

-22%
3

-31%

4

Wieczko
pokrywy
miski

4395
368631

4178

Miska do miksowania
Ma antypoślizgowy spód.
Pojemność: 2,6 litra

20

35,90

27

90

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

24

90
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3
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

4268
12,90

890

4
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.

6

szt.

1490
21

%

10
szt.

8

SUPEROFERTA

Foremki do wycinania ciastek
10 plastikowych foremek w zabawnych kształtach –
są tu misie, dinozaury, pieski. Duże, bezpieczne dla
dziecięcych rączek, idealne do wycinania kruchych
ciastek, pierniczków, ozdób z masy cukrowej,
12,90
tostów. Wykonane z solidnego tworzywa.
90
Wymiary pojedynczej foremki: 12 x 11,5 x 2 cm

SUPEROFERTA

Czysty blat,
czyste ręce!
4367

4054

SUPEROFERTA

-27%

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

-31

SUPEROFERTA
SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

Silikonowy worek do wyrabiania ciasta
Wsyp wszystkie składniki na ciasto do worka, zawiąż go
zatyczką (w zestawie) i wygodnie zagnieć ciasto – bez
oblepionych rąk i pobrudzonej stolnicy. Gotowe ciasto
w worku włóż do zamrażalnika zgodnie z przepisem.
Po wyjęciu ciasta łatwo wyczyścisz worek dzięki
powłoce zapobiegającej przywieraniu.
Pojemność 3 litry

h Nie przypieczesz ciasta
h Prosty w obsłudze
h Wszystko pod kontrolą
h Głośny dzwonek

Ustaw
minuty

39

Na rączce
podane są
pojemności

-26%

6

szt.

4380

90

KUCHNIA

Minutnik Babeczka
Apetyczna babeczka pomoże Ci w gotowaniu i pieczeniu, pilnując czasu przygotowywania potraw. Odlicza
czas od jednej minuty do jednej godziny, a potem
dzwoni. Wystarczy przekręcić ją do końca skali,
32,90
a później cofnąć pokrętło ustawiając pożądany czas.
90
Średnica 8 cm, wysokość 7,5 cm

23

4436

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.

18,90

1390

SUPEROFERTA

-25%

-20%
4

szt.
szt.

368501

Foremki do galaretek
7 x 7 x 6,5 cm, pojemność: 120 ml, 4 sztuki

1790

4292

4062

Wykrawacz do donatów
Niezastąpiony, gdy lubisz domowe pączki.
Za jego pomocą możesz przygotować również donuty
o idealnym kształcie lub kruche ciastka. Ma specjalny
uchwyt z zaokrąglonymi brzegami. Wykonany
14,90
z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
90
Średnica 8,5 cm

11

22

Mata silikonowa
Bardzo praktyczna – rozwałkujesz na niej ciasto,
wytniesz ciastka i od razu włożysz do piekarnika.
Zakres temperatur: od -40 do 230°C. Możesz
myć ją w zmywarce. 50 x 30 cm

3990

6

szt.

4302

Wałek do ciasta
Silikonowa powierzchnia ogranicza przywieranie ciasta. Rękojeści wykonane z drewna,
nie ślizgają się w dłoniach. Długość:
20 cm

49

90
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4218		

Mata do pieczenia
40 x 33 cm

NIE MUSISZ
u
używać tłuszcz

4516

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

23

KUCHNIA

-25%

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

-20%

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

8

szt.

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

4470

Łopatka wielofunkcyjna 4 w 1
Stal nierdzewna, rączka z tworzywa.
29 x 5 x 2 cm

11,90

8

90

Plecionka

Łezka

Pasek
karbowany

Płatek

4483

21

90

SUPEROFERTA

Szprycka do dekoracji ciast
Pojemność 100 ml

Obrotowa patera na ciasto
Wykonana z solidnego tworzywa. Średnica: 28 cm

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

-34%

3990

3

1

2

SUPEROFERTA

4083

1790

3

szt.

24

29,90

23

90

4385

Szablony do dekoracji
Średnica pojedynczego szablonu 10,5 cm, 3 sztuki

4489

9

90
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Nóż do ciasta i pizzy
Stal nierdzewna wysokiej jakości, rączka
z solidnego tworzywa. 28 x 11 x 1 cm

27

90

3

Zestaw: 1 mini lejek
szt.
+ 2 separator do jajka + 3 sitko
Trzy niezbędne akcesoria! Składają się jeden w drugi,
więc zajmują mało miejsca w szufladzie. Możesz zaczepić
je na krawędzi naczynia dzięki wypustkom.
11,90
Estetycznie wykonane z trwałego tworzywa.
90
13 x 6,5 x 3,5 cm

7

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

Silikonowy rękaw cukierniczy
Ma 6 wymiennych końcówek.
Wykonany z silikonu wysokiej jakości.

SUPEROFERTA

4418

4264

1190

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

Pasek
gładki

SUPEROFERTA

Kwiatek Gwiazdka

14,90

SUPEROFERTA

-20%
4118

Zestaw do dekorowania ciast
Kolory mogą się różnić. Długość pojedynczego
patyczka 16 cm

26,90

SUPEROFERTA

25

-24%

-22%

KUCHNIA

-28%

1

-28%

2

-23%
3

3

Pojemniki
do przechowywania

4391 pomidor
4392 awokado

Pojemniki „Makaroniki”
Ozdobne, z pokrywami stylizowanymi na ciastka-makaroniki. Przeznaczone zarówno do przechowywania żywności, jak również
innych drobiazgów. W intensywnych, wesołych kolorach.

4429

1
Pojemnik duży
1200 ml, 18 x 13 x 9 cm

17,90

13

90

4430

2
Pojemnik średni
900 ml, 13 x 13 x 10 cm

16,90

12

90

4428

3
Pojemnik mały
400 ml, 13 x 13 x 5 cm

-25%

4393 cebula

12,90

990

-21%

TAK ALBO TAK

17,90

1290
1790

Idealne do przechowywania całych warzyw lub pokrojonych na kawałki,
a także niewielkich porcji sałatek. Możesz postawić je spodem do dołu lub
odwrócić, by wykorzystać górę pojemnika jako miseczkę. 12 x 12 x 7 cm

100

-25%

-34%

szt.

4343

Naklejki
na pojemniki
do zamrażalnika
Rolka z naklejkami.
100 naklejek.
7 x 4,5 cm

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

4458

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

26

49

90

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

39,90

29

90

14,90

990

4337

4255

Zestaw 4 pojemników
Wykonane z tworzywa bez
zawartości BPA. Pojemności:
700 ml, 320 ml i dwa
po 120 ml

4411
23,90

18

90
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Zestaw 3 pojemniczków
do przechowywania
10 x 8 x 4,5 cm, 150 ml

3

szt.

17

90

Zestaw 8 pojemników do żywności
W dwóch różnych kształtach i rozmiarach: cztery
kwadratowe, o pojemności 100 ml, oraz cztery
w kształcie półksiężyca o pojemności 180 ml. Idealne
do przechowywania przekąsek oraz resztek posiłków. Wykonane z solidnego tworzywa bez BPA.

8

szt.
19,90

1490

27

SUPEROFERTA

-34%

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

h Aktywna piana
h Usuwa resztki
h Usuwa zapachy

SUPEROFERTA

-20%

KUCHNIA

SUPEROFERTA

2

Pojemnik na wędlinę i ser
Doskonały do przechowywania plasterków wędlin i serów w lodówce. Ze szczelną pokrywą, zapewnia świeżość przez
dłuższy czas. Wykonany z tworzywa bez zawartości BPA, przeznaczonego do kontaktu z żywnością. 26 x 22 x 4 cm

24,90

1990

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

1590

szt.

Przedłużające świeżość kule do lodówki
Owoce i warzywa w lodówce na dłużej zachowają
świeżość - jak wprost z ogrodu! Każda kula zawiera
naturalne minerały, które wchłaniają gazy powodujące psucie się warzyw i owoców. Włóż po jednej kuli
do szuflad, w których przechowujesz warzywa
14,90
i owoce. Wymieniaj na nowe co dwa miesiące.
90
Średnica pojedynczej kuli 5 cm. 2 sztuki.

9

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

58461

367869

SUPEROFERTA

4322

SUPEROFERTA

-25%

28 cm

20 cm

4348
4387

Organizer uniwersalny
wysoki
24,5 x 12 x 17cm

28

4388
15,90

1190

Organizer uniwersalny
niski
25 x 23 x 8,5cm

1590
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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

8175

2490

Antypleśniowa mata do lodówki
Umożliwia swobodną cyrkulację powietrza. Zapobiega wgnieceniom i rozwojowi pleśni. Produkty dłużej
zachowują świeżość. Można przyciąć do pożądanego rozmiaru. 47 x 30 cm

1990
29

-25%

KUCHNIA

-25%

-20

4

%

Szkło

h Otwory w pokrywie
ułatwiają dozowanie
h Ergonomiczny
kształt

MINUTY
MINUTY

-22%

367932

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

15,90

11

90

Woreczek do gotowania
ziemniaków w mikrofalówce
Ekspresowe danie – włóż ziemniaki w mundurkach
do woreczka i do mikrofalówki, a po 4 minutach
wyjmiesz je ugotowane! Wewnątrz woreczka
tworzy się „kieszeń parowa”, w której ziemniaki
gotują się błyskawicznie, zachowując pełnię
smaku i swoich wartości odżywczych. Teraz szybko
przyrządzisz mnóstwo potraw na bazie ziemniaków.
Woreczek nadaje się także do gotowania kukurydzy
w kolbach, odgrzewania wczorajszego pieczywa
lub tortilli. Wielokrotnego użytku – pierz
go ręcznie. 26 x 18 cm

4506

19,90

14

90

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

1

szt.
14,90

11

90

44161

Mini pojemnik
Poręczny, w sam raz do przechowywania
i dozowania. Wygodnie układa się w dłoni.
Wykonany z trwałego tworzywa.
11 x 10,5 x 4 cm, pojemność 250 ml

8,90

690

-20%

h Skutecznie
usuwa tłuszcz
i przypalenia
h Nie wymaga
zmywania wodą

-25%

4459

11

cm

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
15,90
zmywania wodą.
90
500 ml

,5

58462

2790

22

Miska do mikrofalówki
Wykonana z trwałego tworzywa
bez BPA. Pojemność: 940 ml

30

1

szt.

m

9,5 c

-22%
1

szt.

368402

Garnek-szybkowar
do mikrofalówki
27 x 21 x 15,5 cm,
pojemność 2 litry

4406
44,90

34

90

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

Szkło

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

16

90

Organizer z przegródkami
8352 beżowy
8351 szary
Ułatwia utrzymanie porządku w szufladzie i posegregowanie drobiazgów, skarpetek, bielizny itp. Zawiera
5 przegródek. Wykonany z solidnego tworzywa.
22,5 x 9,5 x 7,5 cm

9,90

790

31

SUPEROFERTA

6

SUPEROFERTA

1

szt.

8154

5

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

szt.
14,90

1190

Składana półka
Solidna i stabilna półka z pełnym dnem i rantem.
Po rozłożeniu nóżki zatrzaskują się, dzięki czemu
39,90
półka nie złoży się przypadkowo. Maksymalna
90
nośność do 5 kg. 32 x 20 x 16,5 cm

25

3

szt.

12,90

9

90

Zestaw klipsów
do spinania
Klips XXL: 20 cm. Klipsy M
(2 sztuki): 8 cm. Klipsy S
(2 sztuki): 5 cm. Razem 5 sztuk

4469

8348

368585

15

90

5

szt.

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

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

SUPEROFERTA

-22%

h Bez montażu
h Transparentny, pasuje
do każdego wnętrza

8184

Zestaw ramek magnetycznych
Włóż w ramki ulubione zdjęcia, przyczep do
lodówki lub innej metalowej powierzchni.
3 ramki na zdjęcia o wymiarach 10 x 15 cm

8339

SUPEROFERTA

-23%

32

1390

SUPEROFERTA

Magnetyczne!

SUPEROFERTA
SUPEROFERTA

8336

Zestaw klipsów
z magnesem
Wielofunkcyjne – możesz
spiąć nimi torebki z żywnością lub dokumenty,
a dzięki magnesowi na
tylnej stronie przyczepić
na lodówkę lub tablicę.
Wykonane z trwałego
tworzywa w wesołych
kolorach. 5 x 4 x 2 cm

-35%

SUPEROFERTA

Klipsy do torebek
Już nic się nie wysypie – szerokie klipsy z mocnym
zaciskiem to świetny sposób na szczelne
9,90
zamknięcie torebek Wykonane z trwałego
90
tworzywa. 10 x 1,5 cm, 4 sztuki

SUPEROFERTA

4432

W ZESTAWIE

SUPEROFERTA

4

szt.

WKRĘTY

KUCHNIA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

%

-20%

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

-30

SUPEROFERTA
SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

15

90

Pojemnik na reklamówki
Pozwoli zaoszczędzić miejsce i uporządkować
torebki. Ma duży otwór umożliwiający łatwe wyjmowanie torebek. Przymocuj za pomocą mocnej taśmy
samoprzylepnej lub uchwytu umożliwiającego
zaczepienie go na drzwiczkach szafki od wewnątrz.
Wykonany z solidnego tworzywa. 34 x 16 x 9 cm

27,90

2190

33

-25%

h Perforowane dno
odprowadza wodę
i umożliwia cyrkulację
powietrza

4347

Silikonowe sitko do odpływu
13 x 13 cm

-27

%

4360

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

3990

Pojemny ociekacz na sztućce
Solidnie wykonany, z 4 komorami na sztućce.
Można wstawić go pomiędzy dwie komory zlewu. Z uchwytem do wygodnego przenoszenia.
Wykonany z trwałego tworzywa.
21,5 x 14,5 x 16 cm

-25%

15,90

1190

1590

-22%

h Wysoka jakość
wykonania

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

h
h
h
h
h

-25%

4407

54,90

SPRZĄTANIE

2052
368188

8

90

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

19,90

1490

7 cm

Wiszący organizer na zmywaki
19 x 13 x 5 cm

11,90

39

34

Mlecznotransparentna

4449

4447

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

cm

2790

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

27,90

2190

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

4372

Mata do zlewu
Średnica 31,5 cm

8090

1490

Szczotka do mycia naczyń
z dozownikiem na płyn
5 x 7 x 8 cm, pojemność 50 ml

1290
35

SUPEROFERTA

-34%

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

SUPEROFERTA

990

SPRZĄTANIE

h Wchłania wodę
h Chroni szkło przed
uszkodzeniem
h Eliminuje
zacieki

NOWOŚĆ

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

367032

Płyn Premium
do mycia
naczyń
1 litr

2990

4502

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

1190

SUPEROFERTA

%

367663

Wielofunkcyjna gąbka
na długiej rączce
Idealna do mycia trudno dostępnych
miejsc: słoików, butelek, termosów.
Czyści dokładnie i nie rysuje. Szybko
schnie. Odpowiednio wygięta i długa
(22,5 cm) rączka ułatwia czyszczenie.

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

-20%

1290

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

-34

14,90

SUPEROFERTA

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
14,90
naczynia. Delikatna, piankowa gąbka nie rysuje
90
szkła. Długość: 44 cm, średnica: 2,5 cm

9

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

Jakość Premium
Super koncentrat
Bezpieczne pH
Z wygodną pompką

4345

SUPEROFERTA

36

h
h
h
h

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

4408

2025

Zmywaki do szorowania
nasączone mydłem
Wymiary pojedynczego
zmywaka: 1 x 5,5 x 5,5 cm, 10 szt.

1490

10
szt.

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

Samoprzylepna taśma uszczelniająca
Zabezpiecza miejsca narażone na stałe chlapanie
wodą, na przykład łączenia blatu ze zlewem czy
glazury z umywalką. Zapobiega ich zawilgoceniu
i zabrudzeniu. Szerokość: 3,5 cm, długość 320 cm

367880

3490

Mleczko czyszczące
do stali nierdzewnej 14,90
i chromowanej
90
300 ml

11

37

-22%

SPRZĄTANIE

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

-20%

4397
Odświeżacz
do zmywarki
368040 cytryna
368042 zielone jabłuszko

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

367129
8,90

6

90

W rozpuszczalnej -20%
folii, bezpieczne
dla dłoni

Płyn do czyszczenia
zmywarki
90
250 ml

13

h
h
h
h

Tabletki do
zmywarki 7 w 1
15 sztuk

38

19,90

1590

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

Ściereczka do mycia
Idealna do mycia naczyń i odkurzania bibelotów.
Bardzo miękka i chłonna, wykonana ze specjalnego
włókna. Nie rysuje powierzchni, jest bezpieczna dla
delikatnych naczyń ze szkła i porcelany oraz powłok
teflonowych. 27 x 16 cm

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

367470

2058

2024

4

90

Krystaliczny blask
Bez plam
Bez zacieków
Bez smug

15
szt.

8179

1690

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

Kulka przeciw kamieniowi do czajników
tradycyjnych i elektrycznych
Powoduje, że kamień nie osadza się na ściankach czajnika.
Cząsteczki kamienia są przechwytywane przez
90
kulkę. Wystarczy wrzucić ją do czajnika.

16

4,90

390

-25%

2020

Odkamieniacz EKO
do urządzeń
gospodarstwa
19,90
domowego
90
250 ml

14

39

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

h Do całej
ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM
kuchni
h Poręczny
i skuteczny
h Pozostawia
piękny zapach

SPRZĄTANIE

2061

SUPEROFERTA

-34%

Mleczko do czyszczenia Ecogreen
Skutecznie usuwa zabrudzenia
i tłuste osady: z urządzeń kuchennych,
sanitarnych i powierzchni niklowanych. Pozostawia delikatny połysk
i przyjemny zapach. Nie rysuje czyszczonych powierzchni. 97%
17,90
składników naturalnych.
90
500 ml

h Super
skuteczny,
usuwa trudne
zabrudzenia
h Łatwy
w użyciu

13

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

KUCHENKI,
PIEKARNIKI

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

h
h
h
h

-22%

GARNKI,
PATELNIE

2026
SUPEROFERTA

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

367815

o zapachu mango

SUPEROFERTA

Zmywaki dwustronne
3 sztuki, 18,5 x 8 x 1,5 cm
SUPEROFERTA

16,90

11

90

SUPEROFERTA

Uniwersalny płyn
odtłuszczający
500 ml

17

90

3

SUPEROFERTA

GLAZURA,
TERAKOTA

367207

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

SUPEROFERTA

szt.

WANNY,
PRYSZNICE

h Czyści
i impregnuje
h Bez użycia
wody
h Nie
rysuje

1790

-30%
1007

40

o zapachu kiwi

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

62012

1190

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

OKAPY,
ARMATURA,
WENTYLACJA
ZAWORY

1990

367711

Mleczko do czyszczenia
i impregnacji ceramicznych
płyt kuchennych
300 ml

14

90

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

PRZY ZAKUPIE PASTY LUB MLECZKA
BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI UNIWERSALNE ZA

6 9ZŁ0

25
szt.

25
szt.

41

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

h Usuwa zacieki,
kamień i rdzę
h Przywraca
świeżość
h W formie
gęstego
żelu
h Aż 1 litr!

-23%

SPRZĄTANIE

-23%

-24

%

-25%

368632

Soda kaustyczna
Niezastąpiona w każdym domu. Udrażnia rury,
odpływy kanalizacyjne, usuwa nieprzyjemne
zapachy. Do czyszczenia kosza na śmieci.
Idealna do usuwania chwastów w ogrodzie,
czyszczenia podjazdów i ścieżek. 500 g

80921

368607
19,90

14

90

Przepychacz do zlewu
Poręczny, nieduży i niezbędny w każdym domu.
Z jego pomocą udrożnisz odpływ w zlewie lub
umywalce. Kolory mogą się różnić. Długość
z uchwytem 27 cm, średnica 13 cm

2023
12,90

9

90

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

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

16,90

1290

Szczoteczka 3 w 1
Idealna do czyszczenia trudno dostępnych miejsc. Ma
trzy powierzchnie czyszczące z mocnym, gęstym włosiem
nylonowym. Wąska końcówka umożliwia usunięcie
12,90
nagromadzonego brudu ze szczelin. Ergonomicznie
90
wyprofilowany kształt. 25 x 4 x 4 cm

9

h Szybko usuwa
kamień i rdzę
h Zawiera silne
kwasy
h Doskonale czyści

h Sztywne włosie
h Specjalnie wyprofilowana
rączka dociera do
niedostępnych
zakamarków

367553

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
90
ilością wody. 500 ml

8196

42

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

16

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

59338

1190

Szczoteczka do czyszczenia obrzeża muszli
Specjalnie wyprofilowana. Dociera do trudno
dostępnych miejsc pod obrzeżem. Długość 21 cm

1690

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.
90
500 ml

15

43

Łazienka
wysprzątana

SPECJALNA,
PROFESJONALNA
FORMUŁA
850 ML

SPRZĄTANIE

na błysk!

-25%

2035

Płyn do czyszczenia
łazienki Home Expert
850 ml

34,90

2490

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

-29%

h Przebadane
dermatologicznie
h Duży rozmiar: 21 x 19 cm
h Świeży, jabłkowy aromat

KONCENTRAT!
JEDNA ŁYŻKA STOŁOWA
NA 1 LITR WODY!
h Do mycia terakoty,
glazury, blatów, PVC,
sprzętu AGD
h Idealny do porządków
w całym domu!

h Odtłuszcza powierzchnie
i usuwa najbardziej
uporczywe zabrudzenia
h Pozostawia
połysk bez smug

2033

2034

Uniwersalny koncentrat
do czyszczenia
Home Expert
850 ml

44

39,90

2990

Płyn do czyszczenia
kuchni Home Expert
850 ml

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
2040

3490

Żel do czyszczenia
toalety Home Expert
750 ml

32
szt.

2053

Ściereczki uniwersalne
nasączone octem
jabłkowym
90
21 x 19 cm

19

1990

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

45

SPRZĄTANIE

-23%

h Usuwa pleśń
h Zabezpiecza
h Czyści

h NASZ HIT!
h Doskonała
skuteczność
h Czyści bez smug
h Do szyb i innych
powierzchni

PRZED

-25%
PO

-26%

2013

Płyn do usuwania
pleśni i zabrudzeń
Ułatwia usunięcie pleśni z fug,
plastikowych listew przy brodziku,
silikonowych uszczelnień i wielu
innych, trudno dostępnych miejsc.
Działa superskutecznie – wystarczy
raz spryskać, by czyszczone po- 19,90
wierzchnie zalśniły świeżością.
90
500 ml

14

h Lśniąca kabina
w mgnieniu oka
h Usuwa osady
z mydła,
szamponu
i wody
h Pozostawia
powłokę
ochronną

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 w trakcie robienia
29,90
porządków. Wykonany z trwałego tworzywa.
90
28 x 20 x 11,5 cm

22

Grejpfrutowy
płyn do mycia szyb
500 ml

1490

Wielofunkcyjny
płyn czyszczący
z octem
750 ml

1990

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

h Do glazury, kabin
prysznicowych,
armatury łazienkowej
i kuchennej

14193

Pianka do mycia szyb
i innych powierzchni
Pianka dokładnie rozpuszcza kurz, brud i plamy.
Nie pozostawia smug. Możesz używać jej do mycia:
okien i framug, luster, szklanych półek i kloszy, kabin
prysznicowych, armatury łazienkowej, blatów
kuchennych, szafek kuchennych, parapetów,
glazury. 400 ml

368373

367552

Płyn do mycia kabin
prysznicowych
Usuwa osady z mydła, szamponu i wody z szyb kabiny.
Tworzy specjalną powłokę
zabezpieczającą przed osadzaniem się kropel wody
i zaciekami. Doskonały
do wanien, umywalek
i armatury łazienkowej.
90
500 ml

15

46

2007

57488

Szczoteczka ze skrobakiem
do trudno dostępnych miejsc
Idealna do czyszczenia wąskich
zakamarków, np. szpar przy framugach.
Rozkładana: drugi koniec stanowi skrobak,
umożliwiający usunięcie nagromadzonego
brudu ze szczelin. 28 x 5,5 x 2 cm
(po rozłożeniu)

368157

Specjalistyczny spray
do usuwania kamienia, rdzy i resztek mydła
Idealny do czyszczenia glazury, kabin prysznicowych,
armatury łazienkowej i kuchennej. Przyjemny zapach.
300 ml

1390

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

1290

BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI UNIWERSALNE
ZA 6,90 ZŁ PRZY JAKIEGOKOLWIEK PRODUKTU ZE STRONY 47

25
szt.

18,99

1399

6 9ZŁ0
47

42 cm

31 cm

48 cm

31 cm

SUPEROFERTA

Idealnie
zbiera kurz

2

Pianka do ekranów LCD
150 ml

19,90

15

90

367736

19

90

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

10,90

790

8293

Trójkątna myjka
Idealnie zbiera kurz. Frędzelki z mikrofibry przyciągają
go, więc nie unosi się w powietrze. Do bardzo delikatnych powierzchni – nie rysuje ich. Miękką
22,90
nakładkę z mikrofibry możesz zdejmować
90
i prać. 30 x 14 x 6 cm

15

SUPEROFERTA

-24%

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

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

h
h
h
h

SUPEROFERTA

2057

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

SUPEROFERTA

szt.

1010

SUPEROFERTA

W DWÓCH
ROZMIARACH

-31%

SUPEROFERTA

-20%

SPRZĄTANIE
SUPEROFERTA
SUPEROFERTA

-28%

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

367907

-20%

Szczotka do pajęczyn
Kolory mogą się różnić.
Nie zawiera kija.
90
35 x 20 x 9 cm

12

h Pasuje na kij
Betterstyle
367665

2

szt.

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
16,90
do trudno dostępnych miejsc.
90
Długość: 64 cm

12

48

368159

Antystatyczna
pianka do
czyszczenia
mebli
300 ml

19

90

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

366574

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

11,90

950
49

2041 1

Preparat Premium
z nanotechnologią
do czyszczenia
powierzchni
kuchennych
90
500 ml

39

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

1

2038

2
Preparat Premium
z nanotechnologią
do czyszczenia
łazienek
39,90
500 ml

2990

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

2042

3
Preparat Premium
z nanotechnologią
do mycia szyb, luster
i powierzchni szklanych
500 ml

3990

2037

4
Preparat Premium
z nanotechnologią
do czyszczenia mebli
500 ml
39,90

2990

h Preparat do szkła
h Do pielęgnacji
z dodatkiem nanosrebra
mebli drewnianych,
h Przeznaczony do szyb,
drewnopodobnych
luster, szklanych
oraz elementów
blatów i innych
laminowanych
powierzchni szklanych
i plastikowych
h Nie pozostawia smug
h Zabezpiecza przed
osiadaniem
brudu i kurzu

h Skoncentrowany płyn do podłóg
z dodatkiem nanosrebra
h Przeznaczony do pielęgnacji
i czyszczenia podłóg
h Opóźnia proces osiadania kurzu
h Usuwa brud i tłuste ślady
h Wydajny koncentrat do rozcieńczania
40 ml na 5 l wody
h Pozostawia przyjemny zapach

-15zł

4

2

-10zł

SPRZĄTANIE

3

-10zł
TYLKO 40 ml
NA 5 L WODY

2036

Koncentrat Premium
z nanotechnologią
do czyszczenia podłóg
500 ml
49,90

3490

50
szt.

50

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

PRZY ZAKUPIE DOWOLNEGO PRODUKTU ZE STRON 50-51
BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI UNIWERSALNE ZA 6,90 ZŁ

6 9ZŁ0
51

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

-34%

2

SUPEROFERTA

4990

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

8391

Samoprzylepny
uchwyt na kij
Zaciskowy uchwyt przytrzyma kij od mopa lub
miotły zawsze na miejscu, by nie przewracały się i nie
zawadzały. Tylna warstwa samoprzylepna umożliwia
szybkie przyklejenie go do ściany. 8 x 6 x 5,5 cm

-34%

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

9

SUPEROFERTA

2016

1
Płyn uniwersalny 14,90
do mycia
90
1 litr

9

SUPEROFERTA

2
Płyn do paneli
i podłóg
drewnianych
1 litr

-23

%

5

1490

SUPEROFERTA

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

1

3
Kij teleskopowy
Długość kija: 75 - 120 cm

56642

4
Zapas do mopa
z frędzelkowej mikrofibry
45 x 15 cm

1
Mop teleskopowy
mini z myjką
Długość kija:
75 - 120 cm

5
Szczotka – nasada
Nie zawiera kija. 30 x 9,5 x 7 cm

37925
29,90

2490

2
Mop teleskopowy
z frędzelkową myjką
Długość kija:
75 - 120 cm

990

4

367665

366029

13,90

6

1000
2015

SUPEROFERTA

1009

1

szt.

-20%

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

2

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

1

SUPEROFERTA

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
69,90

SUPEROFERTA

52

-29%

SUPEROFERTA

1008

-29%

h Do wszystkich
powierzchni
zmywalnych
h Aromat owoców
cytrusowych
h Wydajny

SUPEROFERTA

h Wydajny
h Pozostawia przyjemny
zapach czystości
1

SPRZĄTANIE

SUPEROFERTA

TELESKOPOWY

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

366026

3990

6
Mini zapas
z mikrofibry
13,8 x 25 cm

16

3

90

19,90

1590
12,90

990

990
53

WSZYSTKO DO 70% TANIEJ! LICZBA PRODUKTÓW OGRANICZONA!
8347

8372

Ozdobna podkładka
Średnica: 11 cm

Uchwyt
na wtyczkę
Wykonany
z tworzywa.
Taśma
dwustronna
w zestawie.
7,5 x 7 x 4 cm

8367
7,90

3

90

Lupa do czytania
Torebkowy rozmiar
– średnica 50 mm.

8217

10,90

590

15,90

890

8345

4

szt.

8279

Przezroczyste wieszaczki
6 x 6 cm, 4 sztuki

2

12,90

690

Wieszak
poczwórny
16 x 7,5 x 7,5 cm
11,90

Wieszak z przyssawką
12 x 8 cm

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

8264

Serwety duże
44 x 31 cm, 2 sztuki

16,90

850

8261

Serwetki małe
Średnica 19 cm,
2 sztuki

54

8,90

4

50

1190

19

8350

8215

Wieszak na
paski i krawaty
Długość: 33 cm

Podróżny zestaw
na kosmetyki
Zapakowane w etui
zamykane na zip.
Pojemności: od 10
do 50 ml

9,90

490

8

elem.

19,90

2006

990

Płyn uniwersalny
w sprayu 16,90
750 ml
90

690

19,90

Składana miska silikonowa prostokątna
37 x 27 cm, wysokość
32,90
po rozłożeniu: 12,3 cm,
90
po złożeniu: 5 cm

8335

8325

2

4319

h Skutecznie myje
h Nie pozostawia
smug
h 750 ml

szt.

szt.

Pokrowiec
na odzież –
długi
135 x 60 cm

1990

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

790

8057

Składana
torba na
zakupy
Po złożeniu:
30 x 27 x 13 cm
(10 L).
Po rozłożeniu:
44 x 27 x 13 cm
39,90
(15 L)

9

Silikonowy
uchwyt na telefon

8273
8,90

5

50

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

18,90

7

50

8271 różowy
8272 zielony

Długość: 9 cm

8183
8,90

2

90

Magnetyczny klips
przeciw chrapaniu
2 x 1,5 cm

9,90

590

124

Antypoślizgowa
podkładka pod kubek

szt.

8365 sowa
8366 pingwin

Z antypoślizgowym spodem –
doskonale przylega do blatu, nie
przesuwając się. Specjalna powierzchnia przytrzymuje kubek na miejscu.
Praktyczna i zabawna.
7,90
Wykonana z silikonu.
90
Średnica 9 cm

4

8205
8034

Podkładka z warstwą
samoprzylepną
7 x 13 cm

9,90

5

90

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

8254

Wiatrak USB
14 x 8,5 cm

11,90

6

50

8278

Lampka USB
35,5 x 4,5 cm

19,90

9

90

Samoprzylepne
podkładki pod meble
Średnice: 1 cm (32 sztuki),
1,5 cm (36 sztuk), 2 cm
(48 sztuk), 3,5 cm (8 sztuk)

11,90

690

55

WSZYSTKO DO 70% TANIEJ! LICZBA PRODUKTÓW OGRANICZONA!
2

szt.

8281

8262

Serwetki z motywem
owoców
Średnica 35 cm, 2 sztuki

12,90

650

8169

8285

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

24,90

7

50

Bezkontaktowy
uchwyt „Klucz”
7,5 x 3 cm

Podgrzewająca
podkładka pod kubki
średnica: 9 cm, długość
kabla: 120 cm

9,90

3

50

4152
16,90

8

50

Antypoślizgowa
podkładka pod kubek
- świnka
9 x 9 cm

7,90

4

50

4248

15,90

Miarka z klipsem
Długość 17 cm

890

8318

34,90

10

8361

,5

Pokrowiec na deskę do prasowania
Pasuje na większość standardowych desek
o długości do 130 cm i szerokości do 48 cm

cm

59,90

3 cm

22,

8044

Pasek do bagażu
Regulacja długości:
22 – 32 cm
14,90

8334

Półka pod prysznic
Wykonana z trwałego
tworzywa. 10,5 x 7 x 22,3 cm

17,90

7

8

50

90

3490

8292

Samoprzylepny
wieszak
26 x 5 cm 24,90

8187

Osłona na stopę
żelazka
27 x 16,5 x 0,5 cm

12

50

11,90

690

8085
8324

Pudełko na leki
i suplementy
8,5 x 8,5 cm

8275
13,90

6

50

Worek próżniowy
z wieszakiem
70 x 105 cm

19,90

11

90

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

4168
39,90

19

90

Piętrowy organizer
Dolny: 26 x 14 x 9,5 cm,
górny: 26 x 14 x 10 / 6 cm

368339
19,90

11

90

Prostokątna doniczka
z osłonką
38 x 16 x 14 cm

56

49,90

25

90

6

50

Serce z liścikiem
Zostaw miłosną
wiadomość! Serce
z kopertą i kokardką,
na druciku. Długość:
24 cm
6,90

Kwadratowa
doniczka
z osłonką
15 x 15 x 12,5 cm
19,90

8214

12,90

9037

8213

1190

Uniwersalna szczotka
czyszcząca
15 x 6 x 4 cm

8191

Samoprzylepny
wieszak na 9,90
ściereczkę
90
8 x 5 cm

5

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

8240

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

Wieszak do suszenia
40 x 47 cm

1990

5023

Żel pod
prysznic
Blue
250 ml

11,90

690

350

19,90

1190

57

WSZYSTKO DO 70% TANIEJ! LICZBA PRODUKTÓW OGRANICZONA!
h Nietoksyczny
h Oszczędza
czas
4316

Silikonowa
szpatułka
Długość 20 cm

4

4211

Elastyczna
szczoteczka
„Marchewka”

9

6

90

Silikonowe foremki
do babeczek
4 sztuki

12,90

Odmrażacz
do lodówki
i zamrażalnika
300 ml 23,90

24,90

4333

90

4263
12,90

2011

16,90

szt.

4371

19,90

11

90

4334
12,90

Lejek z sitkiem
Średnica 12 cm

6

8314

14,90

50

Otwieracz do
butelek i puszek
10 x 5 cm

650

990

4317

Silikonowa łyżka
Długość 20 cm
16,90

990

4165
4222

Drylownica do
warzyw i owoców
Długość: 7,5 cm, średnica
głowic od 4 do 1,5 cm

24,90

14

90

Młynek do pieprzu „Jabłuszko”
Łatwo zmielisz ziarna pieprzu
i innych przypraw, kręcąc korbką.
Ma zabawny kształt jabłuszka.
Wykonany z solidnego
29,90
tworzywa, ostrza ze stali
90
nierdzewnej. 8 x 7 x 4,5 cm

14

Torebka - organizer
43 x 11 cm

4354

7

50

Wiszący organizer na noże
Wykonany z solidnego
tworzywa. 29 x 24,5 x 3 cm

12

50

Durszlak z miską
31,5 x 26 cm

19,90

990

8286

Duży obrus
dekoracyjny
245 x 150 cm

54,90

2690

4342
4346

Duża łopatka do odwracania 29,90
omletów i naleśników
90
37 x 16 cm

19

58

368021

Łyżka do gotowania
jajek „Kurczak”
16 x 7 x 5,5 cm

4163
19,90

9

90

Składany lejek
silikonowy
9 x 9 x 7,5 cm

16,90

8

50

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

Obierak do cytrusów
Ułatwia wygodne obranie
owoców cytrusowych.
Wykonany z mocnego
tworzywa. 15,5 x 1 cm

6,90

350
59

SPRZĄTANIE

Niezwykła skuteczność
dzięki aktywnym nanocząsteczkom srebra!
KONCENTRATY!
TRZY ŁYŻKI STOŁOWE
NA 5 LITRÓW WODY!

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

3

-15

zł

-10zł

2
4

1

-10zł

366959

1
Preparat premium z nanotechnologią
do czyszczenia piekarników,
grilla i kominków
55,00
1 litr
00

45

366962

2
Koncentrat Premium z nanotechnologią
do czyszczenia podłóg
69,00
1 litr

5400

366964 3
Koncentrat Premium z nanotechnologią
do czyszczenia paneli podłogowych
1 litr
00

366960

Preparat premium z nanotechnologią
do czyszczenia mebli
Do pielęgnacji mebli drewnianych, drewnopodobnych oraz
elementów laminowanych, takich jak: meble, szafy wnękowe
i elementy zabudowy z płyt meblowych. Dzięki właściwościom antystatycznym opóźnia proces osiadania kurzu.
Pielęgnuje i chroni czyszczone powierzchnie.
Pozostawia delikatny połysk. 1 litr

5500

69

366958

4
Preparat premium z nanotechnologią
do czyszczenia łazienek
00
1 litr

55

60

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

50
szt.

366961

Preparat premium z nanotechnologią
do czyszczenia szkła
Do mycia powierzchni szklanych, szyb, luster, kryształów, powierzchni emaliowanych i laminowanych, a także elementów
ze stali nierdzewnej. Wzbogacony o dodatki antystatyczne, zabezpiecza przed przyciąganiem kurzu i szybkim, ponownym
zabrudzeniem. Nie wymaga wstępnego mycia.
55,00
Nie pozostawia smug i zacieków. 1 litr
00

PRZY ZAKUPIE DOWOLNEGO PRODUKTU ZE STRON 60-61
BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI UNIWERSALNE ZA 6,90 ZŁ

45

6 9ZŁ0
61

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

2067

2051

8342

1190

1290

SUPEROFERTA

-31%

8413

8326
16,90

SUPEROFERTA

Gumowa szczotka
Dokładnie zbiera sierść z różnych powierzchni. Guma
nie podnosi kurzu. Skutecznie zbiera zabrudzenia
z mokrych i suchych powierzchni. 26,5 x 5 x 3 cm

1890

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

Pokrowiec na deskę do prasowania
Umożliwia szybkie, dokładne i wygodne wyprasowanie ubrań. Ma bawełnianą powierzchnię, po
której materiał nie przesuwa się, oraz grubą warstwę
spodnią, która odbija ciepło w stronę prasowanych
rzeczy. Elastyczny ściągacz zapewnia szybkie i dokładne naciągnięcie nakładki na deskę bez żadnych
wybrzuszeń i nierówności. Pasuje na większość standardowych desek o długości do 130 cm i szerokości
do 48 cm

8283

5990

Taśma krawiecka
Szybko, bez konieczności używania igły i nici
skrócisz ubrania, podwiniesz zasłony, zacerujesz
przetarte lub dziurawe elementy garderoby.
Taśma jest wytrzymała, odporna na pranie.
10 metrów. Szerokość 2,5 cm
SUPEROFERTA

12,90

890

SUPEROFERTA

62

SUPEROFERTA

4 9ZŁ0

366469

Pianka do czyszczenia
dywanów i tapicerki
300 ml

16

SUPEROFERTA

PRZY ZAKUPIE
Pianki do czyszczenia
dywanów i tapicerki
SZCZOTKA
UNIWERSALNA ZA

1250

Do zakamarków

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

-21%

SUPEROFERTA

-24

%

15,90

NOWOŚĆ

SUPEROFERTA

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

Woda perfumowana
do żelazek
Chroni żelazko przed
osadzaniem się kamienia.
Uprzyjemnia i ułatwia
prasowanie. Odpowiednia
do każdego rodzaju
tkanin. 1 litr.
15,90

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.
90
250 ml

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

SUPEROFERTA

-25%

DOM

SUPEROFERTA

63

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

DOM

SUPEROFERTA

h Z lanoliną
h Pielęgnuje włókna
h Pozostawia
miły zapach

3

-25

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

-38%

SUPEROFERTA

368225

23,90

14

Mydło do usuwania plam
7 x 5 x 2,8 cm. 120 g
SUPEROFERTA

90

SUPEROFERTA

h Błyskawicznie
usuwa plamy
h Ekologiczne
h Bardzo wydajne!
h Bez chloru

%

5

h Usuwa różne plamy,
także po kawie, winie,
sokach, szmince
2032

Pianka-odplamiacz
150 ml

2490

2

SUPEROFERTA

-22%

-23%

1

8288

Woreczek do prania bielizny
Bielizna zachowuje kształt i elegancki wygląd na dłużej, gdy pierzesz ją w specjalnie do tego celu
zaprojektowanym woreczku. Ma
usztywnione krawędzie i chowany
zamek błyskawiczny. Wykonany 17,90
z podwójnej warstwy
90
siateczki. 17 x 12 cm

13

64

-30%

2014
Worki do prania ubrań
Delikatne ubrania nie stracą kształtu, ponieważ worek chroni je przed uszkodzeniami
w czasie prania. Wykonany z siateczki, zapinany na nylonowy zamek.

8290

Worek do prania ubrań
38 x 30,5 cm

12,90

990

8289

Worek do prania ubrań
49 x 40 cm

1490

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

1
Uniwersalny
żel do prania
1 litr

1690

2029

2
Płyn do płukania tkanin
„Niebieska perła”
90
1 litr

12

h Z aktywnym
tlenem
h Wybiela
h Usuwa plamy
h Nie niszczy tkanin
h Nie zawiera chloru
368297

3
Balsam do prania
wełny i tkanin
19,90
delikatnych
90
1 litr

14

4

368400

4
Wybielacz
o zapachu leśnym 15,90
1 litr

1290

65305

5
Odplamiacz z enzymami
do tkanin białych 19,99
i kolorowych
99
1 litr

13

65

-25%

2

-23%

90

Do szaf i szafek z butami
Do lodówki i spiżarek
Do samochodu
Przy koszu na śmieci
Do pomieszczeń, w których
przebywają zwierzęta domowe

-31%

11

90

2009

2
Fresh świeże
300 ml 11,90

8

90

3
Flower kwiatowe
300 ml

11

90

12,90

9

90

8337

8163

Pochłaniacz zapachów
Zawiera wysokiej jakości węgiel aktywny.
Do postawienia lub powieszenia. Okres działania
około 6 miesięcy.

12,90

8

90

Pudełko medyczne
Na suplementy, leki, plastry opatrunkowe. Osiem
przegródek, każda z osobno zamykaną pokrywą.
Całe pudełko zamykane na mocny zatrzask.
11 x 7,5 x 3 cm

14,90

990

SUPEROFERTA

2

-36%

-29%

-30%

8223

Woreczek do okładów na zimno
Wypełnij go kostkami lodu lub zimną wodą
– okład przyniesie błyskawiczną ulgę
przy stłuczeniach, opuchnięciach,
oparzeniach. 450 ml
19,90

SUPEROFERTA

1

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

2008

SUPEROFERTA

1
Fruit owocowe
300 ml

SUPEROFERTA

2010

-34%

SUPEROFERTA

Uniwersalny korek do odpływu
Elastyczny korek pasuje na odpływy we wszystkich
zlewach, umywalkach i wannach. Bardziej wytrzymały od zwykłej gumy, estetyczny i praktyczny. Aby
go otworzyć, naciśnij na sam środek płatka kwiatu,
a wówczas pokrywka odskoczy do góry, umożliwiając odpływ wody. Aby zamknąć, wciśnij pokrywkę.
Średnica 10 cm

DOM

h Mini apteczka na wyjazd
h Osiem przegródek, każda
z osobną pokrywą
h Do torebki na co dzień
i na podróż

4472
Pachnące mydło
w płynie

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

2 ZŁ

3

h
h
h
h
h

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

1

SUPEROFERTA

h Pasuje do wszystkich
zlewów, umywalek i wanien
h Wystarczy nacisnąć,
żeby otworzyć

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

TYLKO
TERAZ!
%
-25

Gąbka do kąpieli „Brzoskwinia” (kod 8322)
za jedyne 10,90 2,90 zł przy zakupie dowolnego
mydła w płynie

SUPEROFERTA

2031 1

SUPEROFERTA

66

SUPEROFERTA

13,90

890

13,90

990

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

2
Odświeżacz
powietrza
- kwiatowy
150 ml

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

SUPEROFERTA

2030

1390

8015
SUPEROFERTA

Odświeżacz
powietrza
- owocowy
150 ml

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

1390

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

67

-25%

DOM

h Powoli dozuje wodę
h Na około tydzień
h Dba o Twoje
rośliny, gdy
wyjeżdżasz
na wakacje

-34%

NOWOŚĆ

-21%

1

8405

Dozownik do nawadniania
roślin doniczkowych
Pomysłowy sposób na zapewnienie
roślinom w doniczkach stopniowego
podlewania. Wbij napełniony wodą
dozownik w ziemię w doniczce,
a woda będzie sączyć się powoli, przez
około pięć dni. Wykonany z mocnego
tworzywa, długość: 24 x 13 x 5 cm,
250 ml
18,90

szt.

8265

Uniwersalna lampka samoprzylepna
3 x AAA (nie dołączone), średnica 7 cm

990

-28%

8028

Wieszak do spodni/spódnic
Więcej miejsca w szafie! Na jednym wieszaku powiesisz 5 par spodni lub spódnic.
Wykonany z lekkiego metalu.
36 x 34 cm

-25

14,90

1490

15,90

1190

%

8393

Wieszak „Serduszko”
Szykowny wieszak w kształcie serca, w pastelowej
kolorystyce. Idealny do garderoby, sypialni,
przedpokoju, łazienki, pokoju dziecięcego.
Z silną przyssawką. Średnica: 5 cm

1
2

1

-20%

szt.

790

h Czas palenia
ok. 2 godzin
8385

7,90
1
368362 			

5

90
grejpfrut			

68

368363
świeżość

2

366215

7

90

Dezodorant do obuwia
z nanotechnologią
150 ml

Aromat
citronelli

10,90

h Nanocząsteczki srebra
i krzemionki
h Pozostawia uczucie
świeżości na dłużej

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.

-20%

16

90

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

Zestaw kadzidełek
przeciw komarom
Osiem długich kadzidełek, które
roztaczają przyjemny, cytrusowy
zapach skutecznie odstraszający
komary. Do użytku na zewnątrz:
na balkonie, tarasie, w ogrodzie.
Długość: 46 cm

8

szt.

19,90

15

90

8377

Odstraszacz komarów
Na bazie olejku z citronelli - najskuteczniejszego naturalnego środka odstraszającego insekty. Roztacza
przyjemny, cytrynowy aromat. Możesz stosować go
w pomieszczeniu i na zewnątrz, na tarasie, w ogrodzie. Wystarczy odkleić górną naklejkę, by odsłonić
otworki pojemnika z żelem. Wystarcza na około
6 tygodni.

14,90

1190

69

DOM

Efekt 3D

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

-20%

-20%

5 kred w zestawie

8390

8406

Naklejki 3D Motyle
Lśniące, różnokolorowe motylki z podwójnymi
skrzydełkami tworzącymi efekt trójwymiarowości.
20 sztuk o wielkości około 3 x 3 cm

14,90

11

90

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

70

12,90

7

90

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

Samonawlekające się igły
12 igieł w różnych
rozmiarach

8284

Zestaw igieł
Aż 25 igieł do różnych zadań: od poprawek krawieckich ubrań przez igły do podszycia dywanu
i wykładziny po zagiętą igłę do zszywania materaca.
Przyrząd do nawlekania w zestawie. Wykonane
z metalu. 25 sztuk

9

90

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

1

2

24
szt.

SUPEROFERTA

29,90

1990
SUPEROFERTA

Naklejki na zeszyty
i przybory
1 8124 zestaw „Boys”
2 8125 zestaw „Girls”
Twoje dzieci chętnie podpiszą własnoręcznie zeszyty
i okładki podręczników, mając zabawne, orygi12,90
nalne naklejki. 24 naklejki na rolce po 6 wzorów
90
w każdym kartoniku.

8

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

8296

Podkładka pod
klawiaturę i myszkę
Duża podkładka chroni blat
przed zniszczeniem, ułatwia
operowanie myszką. Antypoślizgowy, gumowany spód
sprawia, że nie przesuwa się
po blacie. 60 x 30 cm

SUPEROFERTA

szt.

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

8369

12

-31%

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

-33%

1590

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

szt.

SUPEROFERTA

19,90

SUPEROFERTA

25

SUPEROFERTA
SUPEROFERTA

-39

%

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA
SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

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

SUPEROFERTA

71

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

h Duża i wygodna w użyciu
h Zmienia szampon
w obfitą pianę

NOWOŚĆ

-22%

-20%

2056

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 Czyści bez smug
h Odświeża
wnętrze
samochodu
h Konserwuje
h Opóźnia
osadzanie kurzu
h Pozostawia
trwały i przyjemny
zapach

1012
27,90

2190

Gąbka do mycia samochodu
Duża, wygodnie wyprofilowana i poręczna gąbka
zmienia szampon w obfitą pianę, ułatwiając dokładne
umycie samochodu. Przed użyciem nasączyć
w wodzie. 23 x 11 x 3,5 cm

1190

-24%
W łatwy i szybki sposób
zabezpieczysz cały kokpit,
przywrócisz głęboką barwę
oraz wyrazistą fakturę czyszczonych elementów.

Spray do czyszczenia i konserwacji kokpitu

2064 matowy
2065 nabłyszczający

24,90

1990

8378

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

72

16,90

1290

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

8068

3490

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

Mini ściągaczka do lusterek
Kolory mogą się różnić.
13 x 7,5 cm

7,90

590

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

-42%

2062

Letni płyn do spryskiwaczy
w tabletkach
2 sztuki na 10 litrów wody.
SUPEROFERTA

2

szt.
SUPEROFERTA

11,90

690

SUPEROFERTA

2055

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

-25%

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

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

300 ml

SUPEROFERTA

73

h Otwór na
słuchawki
h Z tyłu
kieszonka
na drobiazgi

NOWOŚĆ

-20%

DOM

8418

Opaska na smartfon
z panelem dotykowym
Panel umożliwia obsługę smartfonu
bez wyjmowania go z opaski. Opaska
zapinana na suwak, z otworem na
słuchawki. Elastyczny pasek rozciąga
się do 100 cm. Etui wykonane
z tworzywa, które łatwo
29,90
wyczyścić. Pasuje na
90
smartfony do 6,5 cala.

NOWOŚĆ

-22%

23

8360

Klucz uniwersalny
Niezwykle poręczny! Mając go przy sobie, odkręcisz każdą śrubkę i każdy wkręt. Ma aż 18 końcówek (bolce i otwory),
każda w innym kształcie. Z breloczkiem do powieszenia. Średnica: 6 cm

Odblaskowe wstawki
SUPEROFERTA

8

szt.

74

39,90

29

90

SUPEROFERTA

Pokrowiec ochronny na rower
Pojemny pokrowiec, którym przykryjesz 1-2 rowery.
Łatwo go nałożysz, możesz od dołu zapiąć na rzepy.
Chroni przed słońcem, wilgocią, pyłem, kurzem,
śniegiem. Wyprodukowany z wytrzymałej folii
(PEVA). 200 x 110 cm

Odblaski na koła rowerowe
Wykonane ze specjalnego materiału, który odbija
światła samochodowe. Zwiększają Twoją widoczność
podczas jazdy rowerem. Z warstwą samoprzylepną.
8 pasków o długości 21 cm każdy.

8358

zielone

890
8,90

8359 czerwone
SUPEROFERTA

590

SUPEROFERTA

8226



1390

-20%
-25%

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

-34%

SUPEROFERTA

-25%

SUPEROFERTA

17,90

SUPEROFERTA
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8380

8357

Świecący dzwonek rowerowy „Kaczuszka”
Nie tylko wydaje głośny dźwięk, gdy naciśniesz
główkę kaczuszki, ale także świeci. Elastyczna
opaska pasuje na większość kierownic.
Wymienne baterie w zestawie.

24

90

Dekoracyjne koraliki do roweru
36 różnokolorowych koralików, które można łatwo
zamocować na szprychach roweru lub wózka
dziecięcego. Pomysłowy sposób na ozdobienie
swojego „pojazdu”! Wykonane z solidnego tworzywa. Wymiary pojedynczego koralika 2 x 1,5 cm

9,90

790

75

Zabierz wodę

NOWOŚĆ

dla psa

-20%

DOM
NOWOŚĆ

-22%

8408

Rękawica do zbierania
sierści
Idealna do czesania
i czochrania domowych
pupili. Gumowa strona
z wypustkami doskonale
zbiera sierść – potem szybko
opłuczesz ją pod kranem.
Druga strona, wykonana
z siateczki, umożliwia
swobodną cyrkulację
powietrza – dłoń się nie
poci. Zapięcie na rzep 24,90
wokół nadgarstka.
90
22 x 16 cm

19

NOWOŚĆ

-20%
h Metalowe igiełki
z kuleczkami

8407

Szczotka dla zwierząt
Dokładnie wyczesz sierść
swojego ulubieńca.
Metalowe wypustki
zakończone kuleczkami
rozczeszą nawet mocno
splątaną sierść. Regulowane
zapięcie na dłoń. Elastyczna,
wykonana z gumy,
dopasowuje
24,90
do kształtu.
90
12,5 cm x 8 cm

19

76
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h Składana butelka i poidełko
h Z haczykiem do zawieszenia
8409

Butelka - poidełko dla psa
Gdy wybierasz się na spacer ze swoim pupilem, pamiętaj o zabraniu dla niego wody do picia!
Ta poręczna butelka z korytkiem umożliwia wygodne napojenie psa. Ma wieszaczek, by można było wygodnie
przytroczyć ją do paska. 24 x 6 x 6 cm, 400 ml

17,90

1390

77

DOM
NOWOŚĆ

-23%
8415

Podkładka gumowa pod miskę
Chroni podłogę przed zabrudzeniami,
gdy Twój pupilek rozchlapuje
zawartość miski. Gumowa, dobrze
przylega do podłoża, nie przesuwa
się. Kształt dopasowany do
miski. Z wyprofilowanym rantem
zabezpieczającym przed wylaniem się
rozchlapanej wody na podłogę.
29,90
44 x 24 cm

2390

8412

Zabawka dla kota Myszka
Twój domowy tygrys chętnie zapoluje na tę myszkę!
Wykonana z materiału wełnopodobnego, ogonek ze sznurka. 16 x 4 x 3,5 cm

NOWOŚĆ

11,50

8

90

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

8411

Podwójna miska
dla zwierząt
Dwukomorowa, z antypoślizgowymi
wstawkami na nóżkach, by nie
przesuwała się po podłodze.
22,90
Wykonana z tworzywa.
90
30 x 18 cm, pojemność 2 x 250 ml

17

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

-20%

NOWOŚĆ

-22%

8410


78

Piłeczka z piszczałką
Twój psiak kocha
gonitwy za piłką? Spraw
mu prezent – piszczącą
piłeczkę, idealną do
tarmoszenia. Wielkości 9,90
piłki tenisowej –
90
średnica 6 cm

7
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NOWOŚĆ

-20%
79

5166

Kawa Blue Dream mielona o smaku tiramisu
Moc gorącego brazylijskiego słońca i wykwintna
słodycz klasycznego włoskiego deseru w jednej filiżance.
Brazylijska kawa wyróżnia się zrównoważonym smakiem,
a dzięki nutom tiramisu nabiera wyjątkowej elegancji
i delikatności. Smakuje wyśmienicie z dodatkiem
24,99
mleka lub kremowej śmietanki.
99
150 g

-20%

Pyszna, mrożona
czekolada

-20%

19

Wypróbuj nasz przepis
Składniki na jedną szklankę
100 ml tłustego mleka
4 łyżki stołowe czekolady
1/2 szklanki lodu
Mleko z czekoladą dokładnie zmiksować,
dodać lód i blendować aż powstanie
gęsty napój.

-32

%

3

5165

Kawa rozpuszczalna – waniliowa
Wyśmienite połączenie wanilii i najlepszych kawowych ziaren prosto z plantacji
w Meksyku. Głęboki smak kawy o lekko
orzechowej nucie harmonizuje z subtelną
słodyczą wanilii, a zniewalający aromat
budzi zmysły. Filiżanką waniliowej kawy
możesz delektować się zarówno rano, jak
również w trakcie błogiego, popołudniowego relaksu.
120 g

1

2

24,99

1999

1
2

3

4

5168

1

Kawa Blue Dream
mielona o smaku
amaretto
99
150 g

24

5172

2
Kawa rozpuszczalna
naturalna
99
120 g

24

28

5170

3
Kawa rozpuszczalna
Advocat
120 g

2499

5169

4
Kawa rozpuszczalna
– kokosowa
99
120 g

24
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5173

1
Czekolada do picia
Wiśnie w rumie
120 g

5171

5177

24

99

2
Czekolada deserowa
do picia Marcepan
120 g

2499

3
Czekolada deserowa
do picia
120 g

24,99

1699

KAWY I HERBATY

29

9

-50

Kwiaty
rumianku

5

Kawałki białej
czekolady

14

2

-20%

Truskawka

zł

SKŁADNIKÓW
MINERALNYCH

368411

BEZ
1

8

Owocowa mieszanka na bazie czarnej
herbaty Cejlon z domieszką kawałków
truskawek, śmietanowym aromatem,
kawałkami białej czekolady i kwiatków
rumianku. Słodki, soczysty i lekki napar
niczym wyśmienity deser.
24,99
50 g
99

AMINOKWASÓW

ZBILANSOWANA

DIETA

13
WITAMIN

100%

ZBILANSOWANY

62990

Koktajl Blue
Nature Waniliowy
SUPLEMENT DIETY
600 g (ok. 20 porcji)

149,00

9900

19

-20

3 Koktajle wspomagą i wzmacnią
odporność
3 Doskonałe w diecie niskokalorycznej
oraz dla osób kontrolujących wagę
ciała
3 Niezbędne jako składnik
zbilansowanej codziennej diety
3 Wskazane również przy
rekonwalescencji w przypadkach
osłabienia organizmu

26

4

3
Owocowa herbata
Secret Garden
50 g
24,99

5041

Przy zakupie
dowolnego koktajlu

otrzymasz za 9,90 zł

3

%

-20%

UWAGA!

PROFESJONALNY
SZEJKER BLUE NATURE

5

Czarna herbata Strawberry Cream

KAZEINY

1999

62988

400 ml

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

14900
Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

2

1

5178

1
Czarna herbata
Happy Moments
50 g

5160

2499

2
Herbata owocowa
Szarlotka
50 g

2499

4
Zielona herbata
24,99
Sunrise
99
50 g

5040

19

KAWY I HERBATY

27

OCZYSZCZANIE
organizmu

-23

-27%

3 Wspomaga oczyszczenie
i odkwaszenie organizmu.

czerwona
herbata
chrom

SEKRET SKUTECZNOŚCI
PH BODY BALANCE:
odpowiednie połączenie ze sobą składników,
takich jak soda oczyszczona, pektyny
i witamina C.

= 4 gramy

367256
pH Body Balance 125 g
(miesięczna dawka)

38,90

29

90

ODPORNOŚĆ
organizmu

5038

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

59

90

24

5039

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

49

90

piperyna

KAPSUŁKI PU

5959

9090

3
3

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

ENERGIA
i witalność

5024

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

3
3

nie składników odżywczych
pomaga kontrolować wagę ciała
pomaga w spalaniu tkanki
tłuszczowej
przyczynia się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu
makroskładników odżywczych
pomaga w utrzymaniu
prawidłowego poziomu glukozy we krwi, dzięki czemu masz
mniejszą ochotę na słodycze.

5037

LLULANOWE

3 250 razy ba
rdziej szczelne
niż kapsułki ce
i 9 razy bardzie
lulozowe
j niż żelatynow
e.
3 Skutecznie
chronią swoją
cenną zawarto
przed utlenian
ść
iem i zawilgoc
eniem.
3 Hipoalerg
iczne ze wzglę
du na brak sk
robi i glutenu.
3 Bez GMO.
3 Wykazują
działanie preb
iotyczne, wsp
prawidłowej
omagając rozw
mikroflory pr
ój
zewodu poka
rmowego.

5010

Red Tea Forte:
3 wspomaga trawienie i przyswaja-

3 Zawiera pektyny pomagające
w utrzymaniu prawidłowego
poziomu cholesterolu we krwi.

%

ODCHUDZANIE

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

59

90
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To bogate źródła składników, które:
3 wzmacniają naturalne mechanizmy chroniące
organizm przed szkodliwym wpływem
wolnych rodników
3 pomagają utrzymać prawidłowy poziom
glukozy we krwi
zielona
3 pomagają unormować poziom
cholesterolu we krwi, przyczyniając się
herbata
do zdrowia układu krążenia
3 wspomagają witalność organizmu,
ekstrakt
zwiększając przypływ energii
z
pokrzywy
3 wspomagają usuwanie nadmiaru
wody – działają drenująco
3 działają wzmacniająco na organizm,
dostarczając składników mineralnych,
przede wszystkim żelaza, oraz polifenoli

54,90

3990

-20%

5042

5042
Green Tea forte

Zielona
SUPLEMENT
herbata
DIETY
FORTE w kapsułkach
49,90
SUPLEMENT
30 kapsułek
DIETY
pullulanowych.
30 kapsułek.
Zalecana Zalecana
dzienna porcja:
dzienna
1 kapsułka
porcja: 1 kapsułka 90

39

SUPLEMENTY

25

PROMIENNY
UŚMIECH
godny selfie

-20%

Bez fluoru

Bez fluoru

-20%

3 Innowacyjna szczoteczka

Nano Gold zawiera
nanocząsteczki złota
3 Specjalny kształt i rozmiar
włosia — dokładniejsze
czyszczenie przestrzeni
międzyzębowych
3 Optymalnie dobrana
miękkość włosia
3 Higienicznie czysta
szczoteczka

Efekt już
po pierwszym
zastosowaniu

-20%

366003 zielona
366004 niebieska

22

i powstawaniu kamienia
nazębnego

3 Wzmacnia zęby i dziąsła
3 Chroni i nie podrażnia dziąseł
3 Doskonale czyści
i pielęgnuje

substancją słodzącą
otrzymywaną ze stewii

2990
29,90

23

90

Proszek do wybielania zębów
White Action
30 ml

29

90
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3 Zapobiega zapaleniu dziąseł
i śluzówki jamy ustnej
3 Chroni przed próchnicą
i krwawieniem dziąseł
3 Wstrzymuje rozwój płytki nazębnej
3 M
 ożna stosować do płukania gardła
w przypadku infekcji gardła i migdałków

3 Zawiera naturalne olejki eteryczne
367428

367427
366934

3 Wlej niewielką ilość płynu do zakrętki
i uzupełnij wodą według uznania

3 Nie przebarwia szkliwa

3 Słodzona naturalną roślinną

Szczoteczka do zębów Nano Gold
z nanocząsteczkami złota

366001pomarańczowa
366002 różowa

3 Zapobiega próchnicy

Pasta stomatologiczna Silver
Action ze srebrem koloidalnym
24,90
50 ml

19

90

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

HIGIENA

29,90

2390

23

ZAKOCHAJ SIĘ W MYDEŁKACH

SŁODKA OFERTA

- skarbach natury

-31

na lato

%
0
-5

%

-50 %
Do
wszystkich
rodzajów
włosów

5175

Mydełko z kozim mlekiem
Słynące z silnego działania
nawilżającego mleko kozie, dzięki
zawartości witamin z grupy B,
zmiękcza zrogowaciały naskórek.
Proteiny wchodzące w jego skład
łagodzą podrażnienia i dodatkowo tworzą na skórze warstwę
ochronną. Idealne do pielęgnacji
wrażliwej cery. 100 g
15,90

1090

5180

Żel pod prysznic
Chocolate Fantasy
Zmienia zwykłą kąpiel w zmysłową przyjemność za sprawą
kuszącego aromatu czekolady
i pomarańczy, rozpieszczającego
zmysły. Zawiera olej ryżowy,
który działa wzmacniająco
i ujędrniająco oraz wspomaga
proces odbudowy naskórka.
pH neutralne dla skóry.
19,90
500 ml

5174

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

1590

990

5181

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

20

Szampon do każdego rodzaju
włosów Chocolate Fantasy
Twoje włosy będą pachnieć
kuszącym aromatem czekolady
i pomarańczy. Ekstrakt z bawełny
o silnym działaniu odżywczym
zapewnia im miękkość. pH
neutralne dla skóry głowy.
500 ml
19,90

5176

15

90

Mydełko siarkowe
Idealne do oczyszczania tłustej skóry, ze skłonnością do
trądziku, łuszczycy i atopowego zapalenia skóry. Siarka
reguluje wydzielanie sebum, łagodzi stany zapalne
skóry. Złuszcza zrogowaciały naskórek, przywracając
skórze miękkość i gładkość. 100 g

990

15

90
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PIELĘGNACJA

21

-21%

KERATYNA
PROTEINY MLEKA
LACTOSE

Do
wszystkich
rodzajów
włosów

3 Błyskawicznie
nawilża i wygładza
wysuszoną skórę

ZAWIERA
KERATYNĘ

3 Głęboko wnikająca
formuła

-20%

3 Bezzapachowy
3 Kompleks
z mocznikiem
3 Bardzo wydajny
5163

Regenerujący balsam do stóp Heel Balm
Zawarty w balsamie silnie nawilżający kompleks
z mocznikiem regeneruje wysuszoną skórę stóp,
uelastycznia ją i zmiękcza. Przywraca gładki wygląd
popękanym piętom. Efekty widać już po kilku
dniach stosowania. Doskonały do codziennej
pielęgnacji. 70 g

19,90

1590

5184

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

18

1490

5004

5014

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

18,90

1990

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

1990

5003

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

1990
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3 Intensywnie nawilża,
łagodzi podrażnienia
3 Zapewnia
błyskawiczne uczucie
wygładzenia dłoni
3 Zawiera masło shea,
olej arganowy
i prowitaminę B5

3

Idealnie myje
ręce bez użycia
wody

3

Z ekstraktem
z aloesu
i witaminą
B5 oraz E

5009

5015

Krem do rąk
Happy Hands
40 ml

990

Odświeżający
żel do rąk
50 ml

1290
PIELĘGNACJA

19

2 za 1

99,80

4990

WPISZ KOD: 7082

PŁYN MICELARNY HYDROCLINIC
ZA 5 ZŁ PRZY ZAKUPIE MASKARY

SKŁADNIKI
AKTYWNE:
Kwas
hialuronowy

+ =

Ekstrakt
z koziego mleka

44,80
90

29

WPISZ KOD:
7081

-33%

Komórki
macierzyste
z magnolii

Prowitamina B5

-25

MEGA OBJĘTOŚĆ
I WYDŁUŻENIE,
GŁĘBOKA CZERŃ!

%

Happy Lashes to nowoczesny
tusz, który efektownie pogrubia
i wydłuża rzęsy do ostatniego
włoska!

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
90

-25%

49

3

Usuwa zanieczyszczenia

3

Zwiększa jędrność
i elastyczność skóry

3

Wspomaga proces
regeneracji naskórka

3

Nawilża i wzmacnia barierę
wodno-lipidową

3

Przywraca naturalne pH skóry

3

Łagodzi podrażnienia skóry

5026

Tonik do twarzy Hydroclinic
150 ml

16

EFEKT:
Błyskawicznie zmywa makijaż,
pozostawia skórę nawilżoną,
wygładzoną, gotową do kolejnego
kroku pielęgnacyjnego. Nie
pozostawia uczucia lepkości
i tłustej warstwy

5025
19,90

1490

Innowacyjna formuła z mocno
nasyconymi pigmentami nadaje
rzęsom głęboki odcień czerni.
Zawiera naturalne woski: Carnauba
zagęszcza rzęsy bez sklejania,
a wosk ryżowy pięknie je wygładza
i nadaje połysk.

Pomadka
Care Balm
3,5 g
90

12
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5005

Płyn micelarny Hydroclinic
200 ml

19,90

14

90

Silikonowa szczoteczka
w kształcie stożka precyzyjnie dociera nawet do najkrótszych rzęs
i rozczesuje je od nasady aż po
same końce, jednocześnie nadając
im maksymalną objętość
i długość.

5183

Maskara pogrubiająca
i wydłużająca Happy Lashes
10 ml

PIELĘGNACJA

2490
17

BŁYSKAWICZNY

EKSTRAKT

wzrost nawilżenia
skóry

z zielonej herbaty

-30

-21 %

Po 2

%

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

Po 4

tygodniach

500028

3

Krem normalizujący
do twarzy i dekoltu Botanic!
Matowa i nawilżona cera! Krem zawiera naturalne
składniki aktywne normalizujące pracę gruczołów
łojowych, pochłaniające nadmiar sebum i niwelujące błyszczenie skóry. Przeznaczony do pielęgnacji
cery tłustej i mieszanej. Na dzień i na noc. 150 ml

500026

1
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.
39,90
Ma lekką konsystencję. 50 ml
90

500025

3490

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

-25%

5018

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

29

2
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
29,90
skóry wrażliwej, przemęczonej, wymagającej
90
nawilżenia. 15 ml

19

500027 3
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

49,90

3

2

-33%

3 zmniejszenie oznak
starzenia skóry

1

-25

%

1

5019

6990
2

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

69,90

5490

3

500036 1
Eliksir piękna - Coenzyme Q10
15 ml

4990

500034 2
Eliksir piękna - Retinol
15 ml

4990

500035 3
Eliksir piękna - Collagen
15 ml

4990

5

39,90

2990
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PIELĘGNACJA

15

Włosy farbowane
5

6

-23%

Włosy suche
7

8

-37%

3

1

4

2

Ekstrakt z tymianku
Regeneruje włosy uszkodzone
farbowaniem, wzmacnia cebulki,
stymuluje porost, zapobiega
przetłuszczaniu się włosów, pomaga
utrzymać głęboki kolor, przywraca
piękny połysk.
500013 1
Szampon zwiększający
objętość włosów
250 ml
500017 2
Odżywka zwiększająca
objętość włosów
200 ml

12

12

21

90

500014 3
Szampon wzmacniający
włosy
250 ml

2190

500011 5
Szampon do włosów
farbowanych
250 ml

21

500015 6
Odżywka do włosów
farbowanych
200 ml

500018

21

90

4
Odżywka wzmacniająca
włosy
200 ml

90

21,90

16

90

21,90

16

90
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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.

500012 7
Szampon do włosów
suchych i zniszczonych
250 ml

21,90

1390

500016 8
Odżywka do włosów
suchych i zniszczonych
200 ml

21,90

1390
WŁOSY

13

1

Żegnajcie
-25% siwe włosy!

3 Odświeża
3 Nawilża
3 Chroni florę
bakteryjną

3 Neutralne pH
3 Bez parabenów,

Naturalnie przywróć swoim
włosom ich naturalny kolor

silikonów, SLES,
SLS

Aktywator koloru Time Away!
to innowacyjny kosmetyk
zaprojektowany na bazie
srebra i naturalnych enzymów,
wzbogacony o silny antyoksydant
koenzym Q10. Preparat skutecznie
przywraca włosom ich naturalny
kolor bez konieczności farbowania.

500044

Aktywator Koloru
Time Away!
125 ml

ODŻYWIENIE Z GOJI

ekstrakt
z lnu

500024 1
Balsam do higieny
intymnej Perfect Care
300 ml
19,90

14

90

kwas
mlekowy
1

-25%

-20%
2

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.

500019

2
Odżywczy żel pod prysznic 19,90
i do kąpieli Perfect Care
90
250 ml

15

129,90

9790

-23% Witajcie

mocne włosy

2

3 Efekt:

3

włosy mocne, błyszczące,
puszyste, zregenerowane
i odporne na szkodliwe działanie
czynników zewnętrznych.

3 Ekstrakt z korzenia
żeńszenia:

1
1

5020

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

wzmacnia strukturę włosów,
dogłębnie odżywia, zapobiega
ich wypadaniu i łysieniu.

3 D-Pantenol:

4990

nawilża, wygładza
i pogrubia włókno włosa.

368158

500030

Szampon wzmacniający
dla mężczyzn Perfect Man
z żeńszeniem
250 ml

10

2

21,90

1690

2
Żel do mycia ciała
i włosów dla mężczyzn
Perfect Care
90
250 ml

15

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

500020

3
Orzeźwiający żel pod
prysznic i do kąpieli
Perfect Care
90
250 ml

19

PIELĘGNACJA

11

W eleganckim etui

2

NOWOŚĆ

-33%

1

3

500063

1
Spartan Męska Woda
Perfumowana
Zapach dla współczesnego wojownika, który stawia czoła różnym wyzwaniom. Męski i zdecydowany, intryguje
oryginalnymi nutami. Rozgrzewający
imbir i tajemnicze kadzidło nadają mu
moc, a grejpfrut i cytryna orzeźwiają
cytrusowym aromatem. Jaśmin i różowy pieprz rozpalają zmysły.
50 ml
90

69

8

500050

2
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.
50 ml

69

90

Mister
SILVER

5102

3
Męska woda perfumowana Soul
Perfumetka 20 ml
Stworzona dla mężczyzny, który dokładnie
wie, czego pragnie od życia. Drzewnokorzenna kompozycja emanuje charyzmą
połączoną z wrażeniem luksusu.

Nuty głowy: mandarynka, mięta
Nuty serca: róża, cynamon
Nuty bazy: akordy skórzane,
ambra

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. Luksusowo zapakowany w etui z welurowego materiału.
5048

2990

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

Męska woda perfumowana Mister Silver
33 ml

44,90

2990

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

ZAPACHY
DLA
NIEGO

9

4

3

6

1

5006

6
Woda perfumowana Lato w Wenecji
Orzeźwiająca i zarazem pełna słodyczy.
Romantyczna jak lato w Wenecji, zmysłowa
jak jaśmin królujący w nucie serca. 50 ml

Nuta głowy: cytryna, liście mięty,
różowy pieprz.
Nuta serca: jaśmin.
Nuta podstawy: cedr, brązowy
cukier, drzewo kaszmirowe

2

6990

500049

7
Woda perfumowana Lato w Prowansji
Nuta głowy: czarna porzeczka, gruszka.
Nuta serca: irys, kwiat pomarańczy, jaśmin.
Nuta podstawy: paczula, wanilia, fasola Tonka.
50 ml

6990

7

5

Zapach, który sprawi, że każdego
dnia na twarzy kobiety pojawi się
uśmiech. Przeznaczona dla pań
pozytywnie nastawionych do życia
i tryskających energią. Jest symbolem wolności i wiary.

5007

3
Woda perfumowana Lato w Andaluzji
Soczyste pomarańcze, jaśmin i ognisty imbir
tworzą uwodzicielską kompozycję, rozgrzewającą zmysły jak lato na południu Hiszpanii. Intrygujące połączenie wanilii z solą nadaje całości
tajemniczy, kuszący charakter. 50 ml

1
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

5027

500048

6990

5028

2
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

6990

6

6990

4
Woda perfumowana Lato w Toskanii
Ten piękny kwiatowy zapach przeznaczony
jest dla pewnej siebie kobiety, podążającej
swoją własną drogą. Kusi swoją lekkością,
świeżością oraz elegancją. 50 ml

6990

5103

5
Damska woda perfumowana Romantic
Perfumetka 20 ml
Oszałamiający bukiet najpiękniejszych kwiatów
i soczyste, orzeźwiające owoce – ten zapach to
hołd złożony kobiecej zmysłowości

2990

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

ZAPACHY

7

Lady GOLD
-33

Nuty głowy: grejpfrut, brzoskwinia,
kokos, akordy morskie
Nuty serca: jaśmin, konwalia, fiołek,
kwiat pomarańczy, karmel
Nuty bazy: wanilia, vetiwer, praliny

4

NOWOŚĆ

N OWO Ś Ć

Miss PINK
-33%

%

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. Luksusowo zapakowany w etui z welurowego materiału.

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.
Luksusowo zapakowany w etui z welurowego materiału.

5050

5049

Woda perfumowana Lady Gold
33 ml

44,90

29

90

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

Woda perfumowana Miss Pink
33 ml

44,90

2990

Nuty głowy: grejpfrut,
brzoskwinia, czarna porzeczka
Nuty serca: malina, jaśmin, fiołki
Nuty bazy: białe piżmo, drzewo
cedrowe, ambra

ZAPACHY

5

Za każde 50 zł
wydane na zakupy

3
2

-30

-23

%

5044

3
Odżywczy krem
do rąk SENSO
40 ml
12,90

%

z tego katalogu

990

-32

1

%

OFERTA
LATA

NOWOŚĆ

CUDOWNIE GŁADKIE USTA,
SKORE DO POCAŁUNKÓW!

-59%

Oto Twoja tajna broń: pomadka peelingująca, która
cudownie wygładza i pielęgnuje usta, nadając im
aksamitną miękkość. Działanie peelingujące to zasługa
drobinek ze sproszkowanych ziaren kawy arabica
i cukru – to one delikatnie złuszczają spierzchnięty,
wysuszony naskórek, przywracając ustom gładkość
i jędrność.

-33%

4

LICZBA OGRANICZONA

DODATKOWE DZIAŁANIE PIELĘGNACYJNE:
Olejek z pestek arbuza:
3 Wykazuje działanie silnie nawilżające.
3 Przywraca i utrzymuje elastyczność skóry
(zawiera naturalny retinol)
3 Regeneruje i natłuszcza skórę.

Masło Shea:
3 Doskonale odżywia i regeneruje skórę
3 Skutecznie zabezpiecza ją przed szkodliwymi
czynnikami zewnętrznymi (mrozem, chłodem,
słońcem i wiatrem)
3 Łagodzi podrażnienia.

5035

5033

Odżywczy żel wspaniale oczyszcza i wygładza skórę, pozostawia
cudowny zapach. Bogactwo
naturalnych ekstraktów zapewnia
nawilżenie i odżywienie.

Nakładanie balsamu to czysta
przyjemność: dzięki kremowej
konsystencji uczucie jedwabistej
gładkości towarzyszy Ci już od momentu aplikacji, a piękny zapach
długo utrzymuje się na
19,90
skórze.150 ml
90

1
Odżywczy żel pod prysznic Senso

200 ml

2

24,90

1690

2
Odżywczy balsam do ciała Senso

13

3 Skutecznie złuszcza
martwy naskórek
3 Stymuluje skórę, poprawiając
jej ukrwienie i koloryt
3 Wygładza, ujędrnia
i regeneruje skórę
3 Natłuszcza ją, nawilża i chroni
3 Kolor i zapach dodają
energii i witalności
3 Stosuj regularnie aby uzyskać
jędrną, gładką skórę
5029

4

Odżywczy peeling
do ciała Senso
250 g

29,90

1990

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

5045

Arbuzowa
pomadka peelingująca
4,3 g
16,90

690

Olej z awokado:
3 Nawilża i regeneruje skórę, nawet mocno
wysuszoną.
3 Chroni przed promieniami słonecznymi.

5030

5043

Krem do rąk
i paznokci Senso
40 ml

1290

Łagodzący peeling
do ciała Senso – awokado
250 g
90

29

5036

5034

Łagodzący balsam do ciała
Senso – awokado
150 ml
90

19

Łagodzący żel
pod prysznic Senso
200 ml

2490

PIELĘGNACJA

3

SIERPIEŃ 2021

-37%

-37%

OKŁADKA
POKRYTA POWŁOKĄ
ANTYBAKTERYJNĄ
I ANTYWIRUSOWĄ
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500016

500012

Szampon do włosów
suchych i zniszczonych
250 ml
Szczegóły na stronie 13.

21,90

13

90

Odżywka do włosów
suchych i zniszczonych
200 ml
Szczegóły na stronie 13.

21,90

1390

0821PL

