WRZESIEŃ 2021

-20%
h
h
h
h

Do frytek
Do chipsów
Do warzyw
Do ciasta

368514

Nożyk do chipsów
21,5 x 6,5 cm
Szczegóły na stronie 6.

9,90

790

SPECJALNIE DLA CIEBIE!

SUPERDUETY W NASZYM KATALOGU!

TYLKO TERAZ! ŚCIERECZKI ZA
h
h
h
h

8,90! ZA KAŻDE 50 zł WYDANE NA ZAKUPY Z TEGO KATALOGU!

Do różnych powierzchni
Przebadane dermatologicznie
Duży rozmiar: 21 x 19 cm
Świeży, jabłkowy aromat

KUCHNIA

Dopasujesz

NOWOŚĆ

do każdego zlewu

-20%

32
szt.

2053

Ściereczki uniwersalne
nasączone octem jabłkowym
Nasączone octem jabłkowym, ułatwiają błyskawiczne czyszczenie powierzchni różnego
rodzaju bez użycia detergentów. W pełni bezpieczne do mycia powierzchni mających kontakt
z żywnością. Pozostawiają delikatny, świeży aromat. Po użyciu nie trzeba dodatkowo przemywać
czyszczonej powierzchni wodą. 21 x 19 cm

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.

LICZBA OGRANICZONA

-55%

19,90

890

Y
WAN

SU
ROZ

-25%

h Idealny do mycia
owoców, warzyw,
sztućców
h Również jako durszlak
do odcedzania

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

17

cm

W kontaktach z klientami zachowaj
zasady bezpieczeństwa zgodne
z zaleceniami WHO
Aby dbać o środowisko, stosujemy:

1

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

2

para

368499

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

4510
19,90

14

90

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

24 cm
37 cm
Rozsuwany ociekacz do zlewu
Możesz zaczepić go wzdłuż lub w poprzek komory zlewu, w zależności od swoich potrzeb. Doskonały przy myciu warzyw,
owoców, sztućców. Regulowana długość w zakresie 24 – 37 cm, wysokość 7,5 cm. Wykonany z trwałego tworzywa.

34,90

2790

3

KUCHNIA

-24%

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

38602

Obieraczka do warzyw
Bardzo wygodna rączka i nowoczesny kształt!
Warzywa obierają się szybko i bez wysiłku.
16,90
Poręczny kolec służy do usuwania „oczek”
90
z ziemniaków. Długość 17,5 cm

12

POJEMNIK NA CZOSNEK

990

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

990

GRATIS! PRZY ZAKUPIE OBIERACZKI! WPISZ KOD: 7083 19,80 990

-29%

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

Elastyczne

-29%
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

490

4445

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
90
łatwo i szybko obierzesz warzywa. Długość: 18 cm

16

4

hBłyskawicznie
rozgnieciesz
czosnek

6,90

4

4417

szt.

368513

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

19

90

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

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

4344

11

90

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

33,90

2390

5

SUPER OFERTA
SUPEROFERTA

Kolec do nacinania skórki
Nożyk do paseczków
Tarka
Wyciskacz

SUPEROFERTA
11,90

3

90

14,90

1190

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 na wiórki.
Ostrza ze stali nierdzewnej, komfortowy,
90
antypoślizgowy uchwyt. 20 x 4 x 4 cm

16

Z kulką
do ubijania

4190

Szejker do dressingów
Z wyjmowaną kulką, która doskonale napowietrza
i ubija mieszany dressing. Wyprofilowany kształt
16,90
sprawia, że wygodnie układa się w dłoni. Z pokry90
wą i uchylaną zatyczką. Pojemność: 400 ml

9

SUPEROFERTA

-20%

-20%

SUPEROFERTA

Mini durszlak Truskawka
Bardzo poręczny, w sam raz do umycia niedużej porcji
owoców. Świetny także do odcedzania kukurydzy,
groszku, fasoli z puszki. Z wygodnym uchwytem.
Wykonany z solidnego tworzywa. 400 ml

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

SUPEROFERTA

367931

-41%

SUPEROFERTA

-67%

4442

h Wrzuć kulkę
do środka

KUCHNIA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

-20%

MINI DURSZLAK ZA
PRZY ZAKUPIE
DOWOLNEGO PRODUKTU Z KATEGORII KUCHNIA

h
h
h
h

SUPEROFERTA

3,90!

SUPER OFERTA

SUPEROFERTA

-20%

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

368514

4182

Ostrzałka do noży
Powierzchnia ze stali węglowej umożliwia szybkie
naostrzenie noży. Ma wygodny uchwyt i wieszaczek. Długość: 26 cm

6

9,90

7

90

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

Po zagięciu bocznych części deska zmienia się w „szuflę” – pokrojona żywność zsuwa się wprost do miski. Ma wygodny uchwyt.
Wykonana z mocnego, trwałego tworzywa.
9,90

7

90

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

4154

Zginana deska do krojenia
mała - różowa 32 x 17 cm

13

4155
90

Zginana deska do krojenia
duża - zielona 40 x 21 cm

24,90

1990

7

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

NOWOŚĆ

-23%
Osłonka
na ostrza

3 cm

10 cm

SZEROKOŚĆ ZACZEPU
DO 2 cm

4422

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

-25%

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

-10zł

KUCHNIA

Składany durszlak silikonowy – duży
Wielofunkcyjny składany owalny durszlak wykonany z silikonu. Po złożeniu zajmuje mało miejsca 29,90
w szufladzie. Można także powiesić go na
90
haczyku. 30 x 23 x 10 cm

19

SUPEROFERTA

2

-20%

4474

4414

Zaczepiany składany pojemnik na odpadki
Złożony: 25 x 15 x 8,5 cm,
rozłożony: 25 x 15 x 16,5 cm

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

39,90

29

90

12,90

990

SUPEROFERTA

h Z otworkiem
do powieszenia

Szczelnie
zamykany

3

-25%

1

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

8

16

90

4448
2
Miska z pokrywą
2700 ml		
3
Miska z pokrywą
4000 ml

19,90

15

90

22

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
90
jakość i estetyka wykonania. 42,5 x 27 x 5,5 cm

29

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

4503

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

4460

11

90

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

4

szt.
19,90

1490

9

KUCHNIA

Jesienne
przetwory
-20%
366677

GRAT
IS!

Szeroki
otwór

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. 8 x 19,5 cm

-20%
4197

9,90

790

4401
szt.

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.

h
h
h
h

Do słoików
Do butelek
Do kranów
Jako łapka
do garnków

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

100
14,90

1190

PODSTAWKA POD ŁYŻKĘ

-20%

-25%

990

Składany lejek silikonowy
Możesz regulować jego głębokość w zależności
od potrzeb. Po złożeniu zajmuje mało miejsca.
18 x 15 x 12 cm

GRATIS! PRZY ZAKUPIE LEJKA! WPISZ KOD: 7091

Szczelne

1590

25,80 1590

-20%

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

368546

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.

1690

4239

4279

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

10

11,90

8

90

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
90
1,8 litra

15

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

4

szt.

6

4444

szt.

4321

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

24,90

19

90

h Różnej wielkości
h Kolorowy, dekoracyjny wzór
h Mocny materiał
h Wielokrotnego użytku

Zestaw osłonek na żywność
Bardziej uniwersalne niż pokrywki! Osłonki
z mocnym ściągaczem, które pasują na naczynia
o różnych średnicach: 12, 18, 22 i 26 cm. Wykonane
z tworzywa foliowego. 4 sztuki

9,90

790

11

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

-36%

-23%

368503

SUPEROFERTA
SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

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

Szczelnie
zamykany

-20%

SUPEROFERTA

15

SUPEROFERTA

990

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

Nóż – chwytak
do arbuza
Szybko i wygodnie pokroisz arbuza i melona w równe
plastry. Potem odwróć nóż i posługując się nim jako
chwytakiem wyjmij pokrojone plastry na talerz. Bez
żmudnego obcinania skórki i soku cieknącego Ci
24,90
po dłoniach. Wykonany ze stali nierdzewnej
90
wysokiej jakości. 22 x 7 x 3 cm

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

12,90

-10zł

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

368179

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

KUCHNIA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

-23%

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

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

29,90

1990

SUPEROFERTA

-20%

Szkło

4505

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

12

4467

14,90

11

90

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

4441

8

90

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

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 z tworzywa oraz
90
osłonka zabezpieczająca na nożyk. Długość: 22 cm

34

4492

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

19,90

1590

13

1

KUCHNIA

SUPEROFERTA

-10zł

SUPEROFERTA

-25%

890

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

w pięknym stylu

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

1
Mlecznik
Wygląda szykownie dzięki
klasycznemu kształtowi
dzbanuszka i ozdobnej
pokrywce w szykownym
odcieniu kremowej bieli.
Szkło + tworzywo. Pojemność: 210 ml
11,90

SUPEROFERTA

Zacznij dzień

SUPEROFERTA

4378

4

3

4358

Podwójny pojemnik śniadaniowy
Podasz w nim kostkę masła oraz dżem
i miód lub keczup i majonez –
Twoje ulubione dodatki. Wykonany
24,90
z solidnego tworzywa.
90
16,5 x 8,5 cm

14

SUPEROFERTA

-25

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

elem.

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

-25%

%

-38%

2

4

4377

4379

2
Pojemnik na przyprawy
W pokrywce znajdują się trzy różne rodzaje otworków do sypania przypraw. Dzięki klasycznemu designowi pojemnik pasuje do każdego wystroju kuchni
i stołu. Szkło + tworzywo. Pojemność: 210 ml

14

-24%

3
Cukiernica
Z dekoracyjną pokrywką stylizowaną na kwiat. Idealna na cukier, miód, syrop z agawy lub inny słodzik.
Szkło + tworzywo. Pojemność: 210 ml

4376

11

90

4
Spodeczek „Imbryk”
Kształt imbryka nadaje mu dekoracyjny charakter.
Jest dość głęboki, więc herbata z torebki na pewno
nie poplami blatu. 10 x 8,5 x 2 cm

Szkło

11,90

890

5,90

4

50

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

4507

Szklany pojemnik
do przechowywania
Idealny na pasty do smarowania pieczywa, dipy,
sosy itp. Z dekoracyjną pokrywą, wysoka jakość
wykonania. Możesz podać go na stół, bo wygląda
estetycznie. Pojemność 415 ml, 12 x 7,5 cm

4424

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

1590

4425
19,90

14

90

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

15,90

990

15

-20%

KUCHNIA

SUPEROFERTA

-40%

h Odporna na wysokie
temperatury
h Antypoślizgowa
– nie przesuwa się
h Chroni blat

4

szt.

4

4396

19,90

17

90

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

24,90

19

90

SUPEROFERTA

-23%

-31%

10
szt.

SUPEROFERTA

44121

cm

11

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.

Silikonowa podkładka
pod gorące 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

15

Podstawki do jajek „Kurze łapki”
Zacznij dzień w świetnym humorze! Jajka, podane w zabawnych podstawkach stojących
na kurzych łapkach, to wspaniały sposób
na udane śniadanie. Wykonane z solidnego
tworzywa. 5 x 5 cm, 4 sztuki

SUPEROFERTA

szt.

4420

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

SUPEROFERTA
SUPEROFERTA

31,80 17

90

SUPEROFERTA

S!
PODSTAWKI DO JAJEK GRATI PRZY ZAKUPIE TIMERA! WPISZ KOD: 7085

14,90

890

SUPEROFERTA

-20%

h Czarną ktopkę ustawioną
na zero przekręć w prawo
do końca skali.
h Następnie cofnij kropkę w
lewo ustawiając pożądany
czas.

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

4320
4509
4326

Silikonowa podstawka
pod akcesoria kuchenne
15 x 15 cm

16

21,90

16

90

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

2

szt.
12,90

8

90

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

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

16

90

65515

Klipsy do zrazów i gołąbków
10 sztuk. 6 x 9 cm

49,90

3990

17

KUCHNIA

-10zł

-20%

368500
4339

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

24

4340

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

9

90

-21%

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

h
h
h
h
h

4419

12

90

Tarka z pojemnikiem
Ostrze w pokrywie umożliwia wygodne starcie sera,
imbiru, skórki z cytryny, które spadają wprost do
szklanego pojemnika, by można było przechować
je na potem. Otwór w pokrywie ułatwia dozowanie.
Średnica 8,5 cm, pojemność 230 ml

4493

12

90

Nóż do krojenia pizzy
Z blokadą – można wsunąć ostrze i zabezpieczyć
w przechowywaniu – nie skaleczysz się, wyjmując
go z szuflady. Zajmuje mało miejsca. Ergonomiczny
kształt – pewny uchwyt. Średnica ostrza: 7 cm

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

24,90

1990

-20%

4217

4381

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

18

4499
18,90

14

90

Sitko - cedzak stalowy
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

21

90

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

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

17

4111

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

19,90

1590

19

KUCHNIA
NOWOŚĆ

-10zł
h Bardzo
ostra
h Ergonomiczna
h Podpórka
antypoślizgowa
h Z osłonką
h Profesjonalna
tarka szefa
kuchni

Wiórki

1

4398

h Drewniane łyżki
z silikonowymi
końcówkami
h Wysoka jakość
h Nie rysują naczyń

3

Wysoka jakość
wykonania i końcówki z mocnego
silikonu o specjalnym wykończeniu
mającym właściwości
powłoki zapobiegającej przywieraniu.
Wszystkie akcesoria,
poza szczypcami
kuchennymi, mają
rączki z drewna.

4

h Dwukierunkowe
ostrza - podwójna
prędkość ścierania

Płatki

Stylowe
i praktyczne
4362

1
Łyżka do zupy
31 x 7,5 x 4 cm

4361

2
Szeroka łyżka
32 x 7 cm

20

4490

25 cm

2

Profesjonalna tarka - wiórki
Bardzo ostre ostrze ze stali nierdzewnej ułatwia
błyskawiczne starcie skórki pomarańczowej, gałki
muszkatołowej, cynamonu, czekolady, sera. Ma wygodny uchwyt, wykonany z tworzywa sztucznego,
który stabilnie leży w dłoni. 39 x 3,5 cm

4399

25,90

4364

25,90

4363

19

90

1990

3
Szpatułka
32 x 8 cm
4
Łyżka do spaghetti
31 x 6 x 4 cm

25,90

1990

-23%

25,90

1990

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

Z osłoną ostrza
w zestawie

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

34

21

KUCHNIA

-20%

4461

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

-10zł
69,90

5990

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

Wieczko
pokrywy
miski

368631

4178

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

3590

SUPEROFERTA

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

-23%

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

-34%

19

90

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

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

24,90

4

368501

Foremki do galaretek
Mają dwie pokrywki – z wierzchu i od spodu, co
umożliwia wyjęcie gotowej galaretki w idealnym 17,90
kształcie. Wykonane z solidnego tworzywa.
90
7 x 7 x 6,5 cm, pojemność: 120 ml, 4 sztuki

11

SUPEROFERTA

22

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

szt.

4181

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

4400

29

90
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Silikonowa forma na mini babeczki
Łatwo upieczesz w niej urocze babeczki.
Wykonana z silikonu, trwała i łatwa w czyszczeniu.
25 x 19 x 3 cm, średnica babeczki: 4,5 cm

25,90

1990

23

-34%

KUCHNIA

4473

1
Przyrząd do wyrabiania ciasta
Zamiast męczyć się z ręcznym wyrabianiem kruchego
ciasta skorzystaj z pomocy pomysłowego przyrządu,
który ułatwi Ci połączenie masła z mąką. Idealny również do przygotowania kruszonki. Wygodna rączka
zapewnia mocny chwyt. Wykonany ze stali.
4,5 x 10 x 11,5 cm
24,90

Zestaw miarek
Cztery miarki o pojemności 250 ml, 125 ml,
80 ml i 60 ml, spięte razem, by zawsze
były pod ręką. Zawierają oznaczenie
w mililitrach oraz na szklanki: od ¼ do całej.
Wykonane z solidnego tworzywa.

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

1

Idealny do
kruchego ciasta

-22%

3

4375

-20%

1990

1

2

NOWOŚĆ

4418

4

szt.
14,90

9

90

Zestaw: 1 mini lejek + 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. Estetycznie
wykonane z trwałego tworzywa.
90
13 x 6,5 x 3,5 cm

2

11

-10zł
3

4

4367

Błyskawicznie
zagnieciesz

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
39,90
powłoce zapobiegającej przywieraniu.
90
Pojemność 3 litry

29

24

4292

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

4107

39

90

-20%

8,90

690

4491

4302

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

2
Miarka - kubek
Wykonana z solidnego tworzywa. Pojemność 250 ml, odpowiednik standardowej
szklanki.

49

90
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3
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 x 5 cm

4251

14

90

h Stal nierdzewna
h Przesiewa, rozluźnia
i napowietrza mąkę
h Udane wypieki
za każdym razem!

4
Przesiewacz do mąki
Napowietrza mąkę, co nadaje ciastu większą
puszystość. Idealne także do cukru pudru i kakao.
Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
Średnica 15 cm

14,90

1190

25

KUCHNIA

-21%

-25%

4451

4185

Radełko do ciasta
Szybko i łatwo wytniesz z ciasta dekoracyjny wierzch
w formie „kratki” do ciastek słodkich i wytrawnych.
Wykonane z solidnego tworzywa, z otworkiem
do zawieszenia. 19 x 11,5 cm

-23

NIE MUSISZ
u
używać tłuszcz o
- wielokrotneg
użytku

18,90

14

90

Wykrawacz do ciastek
i kanapek Kwiatek
Wygodnie wykroisz duże kwiatki z ciasta lub
chleba, by przygotować pyszne wypieki i przekąski.
Wykonany z mocnego tworzywa, z komfortowym
uchwytem. 8 x 8 x 6 cm

4218		

12

90

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

19,90

1490

9 zł!

%

MINUTNIK ZA
PRZY ZAKUPIE
DOWOLNEGO PRODUKTU ZE STRON 26-27

-73%

Ustaw
minuty

10
szt.

4054

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, tostów.
12,90
Wykonane z solidnego tworzywa. Wymiary
90
pojedynczej foremki: 12 x 11,5 x 2 cm

9

26

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
z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
Średnica 8,5 cm

6

szt.

4516

1490

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

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

1590

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
00
czas. Średnica 8 cm, wysokość 7,5 cm

9

27

4264

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

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

KUCHNIA

-25%

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

2990

-22%

-20%
4457

4050

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

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

19,90

15

90

-20%

-20%

39,90

2990

Plecionka

Łezka

Pasek
karbowany

Płatek

6

szt.

4268

Zestaw szpatułek
Wykonane z tworzywa.
6 sztuk.

14,90

1190

4118

Kwiatek Gwiazdka

Szprycka do dekoracji ciast
Pojemność 100 ml

Pasek
gładki

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

17,90

1390

-25%

3

szt.

4385

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

28

8

szt.

4483
9,90

7

90

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

4083

4508

14

90
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Okrągły pojemnik na ciasto
Bardzo mocne, bezpieczne zapięcie – przekręć
i zatrzaśnij, a wówczas możesz spokojnie przenosić
pojemnik bez ryzyka, że otworzy się przypadkiem.
Średnica: 29 cm, wysokość: 10 cm

59

90

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

39,90

2990

29

KUCHNIA PREMIUM

Gdy chcesz zrobić wrażenie
na gościach lub zmienić zwykły podwieczorek w wytworną ucztę, szykowne patery
pozwolą Ci błyskawicznie
stworzyć wyjątkową atmosferę i wystrój stołu. Wykonane
z najwyższej jakości akrylu
o dekoracyjnym charakterze.

W stylu
glamour

1

NOWOŚĆ
DO

-23%
4515

3

3
Patera z pokrywą
Apetycznie wyglądające słodkości
skuszą każdego, gdy podasz je na
dekoracyjnej paterze z pokrywą.
Ma spód z szykownym, ażurowym
wzorem. Średnica 13 cm,
94,90
wysokość 17 cm
90

74

4513

1
Patera na owoce
Wyeksponuj owoce w dekoracyjnej
paterze! Wnosi powiew szyku i stylu
na najwyższym poziomie. Duży
rozmiar. Średnica 41 cm,
64,90
wysokość 6 cm
90

49

2

Ni

ez

4512

2
Patera na przekąski
Idealna na wykwintne przekąski,
zarówno na słodko, jak również słono.
Dodaje elegancji każdej aranżacji
stołu. Podzielona na 3 miseczki,
z poręcznym, metalowym uchwytem.
Średnica 12 cm,
90
wysokość 19 cm

er

ał

yż

ki

4

4514

4
Podstawka pod łyżkę
Pasuje do każdego wnętrza
i każdej kolorystyki. Wysoka
jakość wykonania.
25 x 11 x 6 cm

59

30

aw
i
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24,90

1990

31

-50%

Mocne
zatrzaski

SUPEROFERTA

3

KUCHNIA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

-23%

SUPEROFERTA

1

2

-34%

SUPEROFERTA

47,70 29

ZA POJEMNIK! WPISZ KOD: 7086

SUPEROFERTA

9,90!

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

W ZESTAWIE TANIEJ! TYLKO

SUPEROFERTA

70

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

1790

4430

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

4428

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

1690

12,90

990

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

-20

3

szt.
17,90

11

90

4468

Pojemnik na lunch
Podzielony na dwie komory, z pokrywą szczelnie zamykaną na klip. Bardzo poręczny, zmieści się w torbie, tornistrze, plecaku. Wykonany
z trwałego tworzywa. 19 x 16 x 4,5 cm
SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

4429

SUPEROFERTA

4411

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

SUPEROFERTA

3

19,90

990

SUPEROFERTA

-21%

%

1

4384

1
Pojemnik na artykuły
sypkie 2600 ml

4382

2
Pojemnik na artykuły
sypkie 1000 ml

32

2
19,90

15

4255

Zestaw 4 pojemników
Mają pokrywy z wcięciami, które ułatwiają stabilne ustawienie mniejszych pojemników na
większych dzięki systemowi „klik”. Wykonane
z tworzywa bez zawartości BPA. Pojemności:
700 ml, 320 ml i dwa po 120 ml

90

11,90

9

90
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4336

23

90

Zestaw 6 pojemników
Idealne do przechowywania niedużych porcji
w szafce, lodówce, zamrażalniku. Bardzo poręczne,
z pokrywkami i przezroczystymi ściankami – widzisz
zawartość bez konieczności zdejmowania pokrywki. 6 sztuk: 2 x 200 ml, 4 x 100 ml

6

szt.
18,90

1490

33

-25%

4

-25%

MINUTY
MINUTY

KUCHNIA

-25%

-24%

h Aktywna piana
h Usuwa resztki
h Usuwa zapachy

h Zero nieprzyjemnych
zapachów
h Czystość i świeżość
w lodówce

367932

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 pie- 19,90
czywa lub tortilli. Wielokrotnego użytku – pierz
90
go ręcznie. 26 x 18 cm

14

-26%

h Uchyl zatyczkę

Aktywny węgiel

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

58461

15,90

11

90

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

4370
15,90

11

90

h Skutecznie
usuwa tłuszcz
i przypalenia
h Nie wymaga
zmywania wodą

Pochłaniacz zapachów do lodówki
Bardzo skutecznie pochłania zapachy mieszające
się w lodówce, zapewniając wrażenie czystości
i świeżości. 13 x 9 x 5 cm

-25%

16,90

1290

-22%

58462
4479

Kubek z pokrywką do mikrofalówki
Wykonany z lekkiego tworzywa. Pojemność: 650 ml

22,90

1690

Aktywna piana
do czyszczenia
mikrofalówek
500 ml

1590

h Uchyl
zatyczkę

2

szt.

368402

4459

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

34

27

90

Garnek-szybkowar
do mikrofalówki
W zestawie z pokrywką,
łyżką, miarką i instrukcją
czasów gotowania.
27 x 21 x 15,5 cm,
pojemność
90
2 litry

44
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4322

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 i owoce. Wymieniaj na nowe co dwa miesiące. Średnica
pojedynczej kuli 5 cm. 2 sztuki.

81751

14

90

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

19,90

1490

35

-20%

-20%

KUCHNIA
ZA KAŻDE 50 zł WYDANE NA ZAKUPY Z KATEGORII
KUCHNIA NAKLEJKI KUPISZ ZA

150 ml

4,90!

-67%

280 ml
530 ml
1000 ml
4225

28 cm

20 cm

367869

4348

Rozsuwana półeczka do lodówki
Ażurowa konstrukcja zapewnia swobodną cyrkulację
powietrza. Możesz rozsunąć półeczkę, dopasowując jej 24,90
rozmiar do swoich potrzeb. Podczepiana od spodu
90
półki, wygodnie wysuwana. 29 x 17 x 7 cm

19

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

Zestaw
pojemników do
przechowywania
żywności
5 pojemników do przechowywania i zamrażania
żywności. Mają szczelnie
zamykane pokrywki. Mieszczą się jeden w drugim.
Pojemność: 1900 ml,
34,90
1000 ml, 530 ml,
90
280 ml, 150 ml

100

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

1900 ml

27

szt.

14,90

490

Doskonałe do przechowywania

warzyw

-28%

Pojemniki
do przechowywania

4391 pomidor
4392 awokado

-25%

TAK ALBO TAK

1790
17,90

4393 cebula

1290

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

36
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4387

Organizer uniwersalny
wysoki
24,5 x 12 x 17cm

4388

15

90

Organizer uniwersalny
niski
25 x 23 x 8,5cm

15,90

1190

37

SUPEROFERTA

1

szt.

44161

12,5 cm

Mini pojemnik
Poręczny, w sam raz
do przechowywania
i dozowania. Wygodnie układa się w dłoni.
Wykonany z trwałego
tworzywa.
8,90
11 x 10,5 x 4 cm,
90
pojemność 250 ml

Magnes – haczyk
„Dalmatyńczyk” (2 sztuki)
Zabawny dalmatyńczyk
z magnesem na spodzie!
Długi ogon możesz wygiąć,
by stworzyć praktyczny
haczyk do zawieszania
różnych drobiazgów.
12,5 x 4 cm
90

12

4506

Szklany
pojemnik na
przyprawy
Pojemność: 245 ml,
15 x 6 cm

12

90

20

15 cm

Magnes – haczyk
„Kotek” (2 sztuki)
Uroczy kotek z magnesem na spodzie! Długi
ogon możesz wygiąć,
by stworzyć praktyczny
haczyk do zawieszania
różnych drobiazgów.
12,5 x 4 cm

14

90

1
1490 szt.

szt.

SUPEROFERTA

WPISZ KOD: 7088

-34%

SUPEROFERTA

WPISZ KOD: 7087

KUCHNIA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

6

SUPEROFERTA

-22%

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

!
DWA W CENIE JEDNEGO! KUP JEDEN, DRUGI TAKI SAM DOSTANIESZ GRATIS 25,80 1290

4353

Klipsy do torebek
Praktyczne klamry do zamykania torebek
z żywnością, którą chcesz przechować w szafce
lub zamrażalniku. 20 sztuk, 10 x 3 cm
SUPEROFERTA

14,90

990

SUPEROFERTA

-24%

5

szt.

,5

22
cm

m

9,5 c

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

Magnetyczne!
8184

14

38

90

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

3

szt.

12

90
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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

1

szt.

Szkło

4406

9

90

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

16,90

1290

39

SUPEROFERTA

10 cm

DWA KOMPLETY
NÓŻEK:
12,5 cm i 10 cm

SUPEROFERTA

4423

SUPEROFERTA

11

Schodkowa półeczka
Umożliwia uporządkowanie i wygodny dostęp do
słoiczków z przyprawami, leków i suplementów. 31,90
Możesz ustawić na niej filiżanki i kubeczki, które
90
chcesz ładnie wyeksponować. 22 x 20 x 10 cm

19

SUPEROFERTA

NOWOŚĆ

Na taśmę
samoprzylepną -20%

SUPEROFERTA

Wielopoziomowa półka
Możesz regulować wysokość nóżek oraz ustawiać 18,90
jedną półkę na drugiej, zyskując jeszcze więcej
90
miejsca. 31 x 22 cm

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

-38%

m
20 c

4431

SUPEROFERTA

PRZED

SUPEROFERTA

-37%

KUCHNIA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA
SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

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

8403

Samoprzylepny wieszak
na ściereczkę - transparentny

6

Samoprzylepny wieszak
na ściereczkę - biały

6,90

550

WKRĘTY
W ZESTAWIE

h Bez montażu
h Transparentny, pasuje
do każdego wnętrza

-25%

4469

4446

40

8402
90

SUPEROFERTA

-29%

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

1

szt.

34,90

24

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

8154

27

90
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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

8348

13

90

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

15,90

1190

41

KUCHNIA

SUPEROFERTA

cm
39

h Wysoka jakość
wykonania
4449
27,90

21

90

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

27

90

8,90

690

SUPEROFERTA

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

Sitko do zlewu
Uniwersalne sitko do odpływu, pasujące do
wszystkich umywalek, brodzików i zlewozmywaków.
Zapobiega zatykaniu się rur odpływowych. Łatwo
założysz lub zdejmiesz - wystarczy położyć w otworze
odpływowym. Wykonane ze stali nierdzewnej.
Średnica 7 cm

Mata do zlewu
Zabezpiecza zlew przed porysowaniem, jak również zapobiega bezpośrednio kontaktowi naczyń,
warzyw i owoców z powierzchnią zlewu. Wysoka
jakość wykonania i dekoracyjny wygląd – dosko- 14,90
nała także jako podkładka na blat kuchenny lub
90
stół. Wykonane z PVC. Średnica 31,5 cm

9

SUPEROFERTA

-25%

368188

Mlecznotransparentna

SUPEROFERTA

4447

4372

4433

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

7 cm

SUPEROFERTA

-34%

SUPEROFERTA

Skutecznie zatrzymuje -22%
zanieczyszczenia

-22%

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

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

Wiszący organizer
na zmywaki
Zaczep go wokół kranu.
Trzymaj w nim zmywaczki
kuchenne lub gąbki i myjki
w łazience. Otworki umożliwiają odcieknięcie resztek
wody i swobodną cyrkulację
powietrza, by zmywaki nie
były mokre. Wykonany z tworzywa silikonowego.
90
19 x 13 x 5 cm

11

4407

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

42

4502

15,90

1190

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

4347

1390
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Silikonowe sitko do odpływu
IMocne przyssawki utrzymują sitko na właściwym
miejscu, dzięki czemu nie przesuwa się. 13 x 13 cm

367880

1590

Mleczko czyszczące
do stali nierdzewnej i chromowanej
300 ml

1490
43

h
h
h
h

4,90!

Jakość Premium
Super koncentrat
Bezpieczne pH
Z wygodną pompką

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

ZMYWAK ZA
PRZY ZAKUPIE
DOWOLNEGO PŁYNU DO MYCIA NACZYŃ

-33%

Silikonowy
zmywak
do naczyń
Średnica:
10 cm

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

h
h
h
h

-24%

Krystaliczny blask
Bez plam
Bez zacieków
Bez smug

1490
367129

367032

Płyn Premium
do mycia naczyń
1 litr

KUCHNIA

Płyn do czyszczenia
zmywarki
250 ml

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

h
h
h
h
h

29,90

1990

2052

Płyn do mycia naczyń
1 litr

-31%

1390

W rozpuszczalnej
folii, bezpieczne
dla dłoni

1990

-23%

10
szt.

2058

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

16,90

1290

-22%

15
szt.

2024

Tabletki do
zmywarki 7 w 1
15 sztuk

1990

367663

Wielofunkcyjna gąbka
na długiej rączce
22,5 cm

-20%

12,90

990

8090

Szczotka do mycia naczyń
z dozownikiem na płyn
Zintegrowany ze szczotką pojemnik umożliwia łatwe
dozowanie płynu do mycia naczyń po naciśnięciu guziczka.
Mocne, nylonowe włókna, bezpieczne dla delikatnych
12,90
powierzchni naczyń, dokładnie usuwają zabrudzenia.
90
5 x 7 x 8 cm, pojemność 50 ml

8

44

Odświeżacz
do zmywarki

2025
8171

Szczotka do czyszczenia kieliszków i wazonów
Długość: 44 cm, średnica: 2,5 cm

14

90
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Zmywaki do szorowania
nasączone mydłem
Wymiary pojedynczego zmywaka:
1 x 5,5 x 5,5 cm, 10 sztuk

14,90

11

90

10
szt.

368040
cytryna

8

90

368042

zielone jabłuszko

8,90

690

45

KUCHNIA

-20%

-34%

h Szybko i dokładnie usuwa osady
z kamienia z urządzeń AGD,
m.in. czajników i ekspresów
h Zabezpiecza przed korozją

4,90

390

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

2063

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

1013

Pumeks do
czyszczenia
grilla i artykułów
metalowych
Usuwa uporczywe
przypalenia bez
konieczności używania
detergentów. Szybko
wyczyścisz grill, ruszt,
metalowe żerdki.
90
10 x 6 x 4 cm

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

o zapachu kiwi

-20%

4397

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

62012

NOWOŚĆ

17,90

1190

367815

o zapachu mango

1790

PRZED

390

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

PO

11

-24%

4,90

h Super
chłonna

8179

3

szt.

1007

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

46

16,90

1290

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 teflono90
wych. 27 x 16 cm

4
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367470

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

2020

1690

Odkamieniacz EKO
do urządzeń
gospodarstwa
domowego
90
250 ml

19

47

h Czyści
i impregnuje
h Bez użycia
wody
h Nie rysuje

-34

-22%

%

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

h Specjalistyczny,
super skuteczny,
usuwa trudne
zabrudzenia
h Łatwy w użyciu

SPRZĄTANIE

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

-25%

-24%

2027

2054

367711

Mleczko do czyszczenia
i impregnacji ceramicznych
płyt kuchennych
300 ml

2026

14,90

9

90

Uniwersalny płyn
odtłuszczający
500 ml

-25%

17,90

13

90

Preparat
do czyszczenia
piekarnika, grilla
i kominka
500 ml

26

90

2061

KUCHENKI,
PIEKARNIKI

GARNKI,
PATELNIE

OKAPY,
ARMATURA,
WENTYLACJA
ZAWORY

WANNY,
PRYSZNICE

GLAZURA,
TERAKOTA

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

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,
16,90
a potem spłukać dużą
90
ilością wody. 500 ml

8196

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

12

11,90

890

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

1790

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.
19,90
Silna i bezpieczna - biodegradowalna. Można nią myć
ręce silnie zabrudzone, np. smarami. 500 g
90

14

PRZY ZAKUPIE PASTY LUB MLECZKA ECO GREEN
BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI UNIWERSALNE ZA 6,90
48

25
szt.

6 ZŁ

90

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

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

368607

1990

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

1290
49

Idealnie
czysta
toaleta

SPECJALNA,
PROFESJONALNA
FORMUŁA
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

-29%

SPRZĄTANIE

-25%

SPRAWDŹ
OFE
NA STRON RTĘ
IE 2!
Ściereczki uniwersalne
nasączone octem
jabłkowym
90
21 x 19 cm

19

32
szt.

KONCENTRAT!
JEDNA ŁYŻKA STOŁOWA
NA 1 LITR WODY!
h Odtłuszcza powierzchnie
i usuwa najbardziej
uporczywe zabrudzenia
h Pozostawia połysk
bez smug
2034

Płyn do czyszczenia
kuchni Home Expert
850 ml

50

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

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

2035
34,90

24

90

2040

2033

Płyn do czyszczenia
łazienki Home Expert
850 ml

34

90

Uniwersalny koncentrat
do czyszczenia
Home Expert
850 ml

39

90

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

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

19,90

1490

51

SPRZĄTANIE

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

-24%

-21

367553

h Sztywne włosie
h Specjalnie wyprofilowana
rączka dociera do
niedostępnych
zakamarków
59338

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

16,90

1290

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 zanie- 15,90
czyszczenia.
50
500 ml

12

-23%

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

-21%

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
15,90
i armatury łazienkowej.
50
500 ml

12

PRZED

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

PO
80921

Szczoteczka 3w1
25 x 4 x 4 cm

2013
2023

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

52

%

Żel do czyszczenia WC
Preparat najnowszej generacji, skutecznie czyści
toaletę usuwając zacieki,
kamień i rdzę. Bardzo mocny, na bazie chloru.
90
1 litr

16

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

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
powierzchnie zalśniły
90
świeżością. 500 ml

19

1290

h Do glazury, kabin
prysznicowych,
armatury łazienkowej
i kuchennej
368157

Specjalistyczny spray do usuwania
kamienia, rdzy i resztek mydła
Idealny do czyszczenia glazury, kabin
prysznicowych, armatury łazienkowej
i kuchennej. Przyjemny zapach.
90
300 ml

13

53

Niezwykła skuteczność

SPRZĄTANIE

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

dzięki aktywnym nanocząsteczkom srebra!
ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

3

5

-20%

-16zł

4

1

-20zł
2

2

-16zł
1
Koncentrat Premium z nanotechnologią
do czyszczenia paneli podłogowych
69,00
1 litr

366964

2
Preparat premium z nanotechnologią
do czyszczenia łazienek
1 litr

366958

4900

55,00

3900

366962 3
Koncentrat Premium z nanotechnologią
do czyszczenia podłóg
1 litr
4
Preparat premium z nanotechnologią
do czyszczenia piekarników,
grilla i kominków
1 litr

366959

KONCENTRATY!
TRZY ŁYŻKI STOŁOWE
NA 5 LITRÓW WODY!

54

6900
55

00

367033

5
Pianka Premium
do czyszczenia przypaleń
300 ml

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

24,90

1990

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

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.
00
Nie pozostawia smug i zacieków. 1 litr

55

50
szt.

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. 55,00
Pielęgnuje i chroni czyszczone powierzchnie.
00
Pozostawia delikatny połysk. 1 litr

PRZY ZAKUPIE DOWOLNEGO PRODUKTU ZE STRON 54-55
BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI UNIWERSALNE ZA

39

6 9ZŁ0
55

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA
SUPEROFERTA

Pianka do mycia
szyb i innych
powierzchni
99
400 ml

18

SUPEROFERTA

19

-25%

SUPEROFERTA

1010

2

Zestaw ściereczek z mikrofibry
szt.
Dwie ściereczki różnej wielkości,
wykonane z chłonnej mikrofibry. Mniejsza
jest dwustronna – z drugiej strony ma 19,90
siateczkę do usuwania silniejszych
90
zabrudzeń. 48 x 42 cm i 31 x 31 cm

Gumowa
końcówka
h Do szyb
h Do luster
h Do kabin
prysznicowych
h Do glazury

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

SUPEROFERTA

25
szt.

6 ZŁ

90

SUPEROFERTA

9

90

SUPEROFERTA

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

16,90

1290

-23%

2

szt.

14

14,90

BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI UNIWERSALNE
ZA 6,90 ZŁ PRZY JAKIEGOKOLWIEK PRODUKTU ZE STRONY 56
SUPEROFERTA

-24%

8414

31 cm

48 cm

31 cm

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

42 cm

Wielofunkcyjny
płyn czyszczący
z octem
90
750 ml

SUPEROFERTA

W DWÓCH
ROZMIARACH

2007

SUPEROFERTA

14193

SUPEROFERTA

NOWOŚĆ

SUPEROFERTA

-34%

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

Z otworkiem
do powieszenia

SUPEROFERTA

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

57488

56

SPRZĄTANIE

SUPEROFERTA

368373
366574

Gąbki z melaminy
2 sztuki,
90
11 x 6,5 x 3 cm

11

Szczoteczka
ze skrobakiem
do trudno
dostępnych miejsc
28 x 5,5 x 2 cm
(po rozłożeniu)

12,90

990

57

2041 1

Preparat Premium
z nanotechnologią
do czyszczenia
powierzchni
39,90
kuchennych
90
500 ml

29

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

2038

2
Preparat Premium
z nanotechnologią
do czyszczenia
łazienek
500 ml
90

2036

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

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

39

3
Koncentrat Premium
z nanotechnologią
do czyszczenia podłóg
500 ml

4990

2037

4
Preparat Premium
z nanotechnologią
do czyszczenia mebli
500 ml

3990

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

Czyste i lśniące

SPRZĄTANIE

szyby i lustra

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

3

-10zł

4

2

1

-10zł

2042

TYLKO 40 ml
NA 5 L WODY

Preparat Premium z nanotechnologią
do mycia szyb, luster i powierzchni szklanych
Zapewnia czystość i błysk, nie pozostawiając smug.
Zastosowana nanotechnologia działa antystatycznie. 500 ml

50
szt.

58

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

39,90

2990

PRZY ZAKUPIE DOWOLNEGO PRODUKTU ZE STRON 58-59
BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI UNIWERSALNE ZA

6 9ZŁ0
59

OBA PŁYNY DO MYCIA PODŁÓG
h Wydajny
h Pozostawia przyjemny
zapach czystości

GRATIS!

PRZY ZAKUPIE MOPA! WPISZ KOD: 7089

h Do wszystkich
powierzchni
zmywalnych
h Aromat owoców
cytrusowych
h Wydajny

SPRZĄTANIE

99,70 59

90

-20%

PREZENT
O WARTOŚCI
29,80 zł!

-29%

2

1
1

-20%

2

1

8391

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

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

5990

5

367665

3
Kij teleskopowy
Długość kija: 75 - 120 cm

56642

4
Zapas do mopa
z frędzelkowej mikrofibry
45 x 15 cm

1000

11

60

-34

1009
2016

2
Płyn uniwersalny
do mycia
90
1 litr

14

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

990

-20%

4

1

1
Płyn do paneli
i podłóg
14,90
drewnianych
90
1 litr

13,90

6

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

2015

szt.

%

14,90

9

90

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

366029

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

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

-24%
16,90

3

1290
1990
1290

366026
39,90

31

90

6
Mini zapas
z mikrofibry
13,8 x 25 cm

9,90

790

61

SUPEROFERTA

SPRZĄTANIE

h Do zakamarków

-31%

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

SUPEROFERTA

h Pasuje na kij
BetterStyle
367665

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

-25%

367736

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

8326

1090

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

367907

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

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

12,90

890

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

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

8342

-20%

8293

2057

Pianka do ekranów LCD
150 ml

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

1990

22

PRZY ZAKUPIE
Pianki do czyszczenia
dywanów i tapicerki
SZCZOTKA UNIWERSALNA ZA

-24%

4 ZŁ
368159

1590

62

1190

SUPEROFERTA

90

Antystatyczna pianka
do czyszczenia mebli
300 ml
19,90

15,90

8333

Teleskopowa miotełka do kurzu
Teleskopowa: od 43 do 80 cm

366469

1790

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

Pianka do czyszczenia
dywanów i tapicerki
300 ml

1690

2051

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 16,90
powierzchnię.
90
250 ml

12

63

SCHOWAJ DO SZAFY LETNIE UBRANIA! WSZYSTKO DO -33%
8307 1

1

Pokrowiec na odzież
- krótki
60 x 100 cm

19,90

1490

5

8308 2

Pokrowiec na odzież
- długi
60 x 137 cm

8300

Pudełko
do przechowywania
Usztywniane, z miejscem
na podpisanie zawartości,
wykonane z oddy- 44,90
chającej tkaniny.
90
28 x 30 x 15 cm

34

1
24,90

1790

2

8298 3

Usztywniane!

Pojemnik do przechowywania
z przezroczystym panelem
45 x 30 x 20 cm

29,90

1990

4

2

8302 1

Organizer z 24 przegródkami
Na bieliznę, skarpetki i inne drobiazgi.
Z usztywnionymi bokami. Wykonany
z oddychającej tkaniny. 34 x 30 x 10 cm

8299 4
8297

26,90

19

Wiszący organizer
z kieszeniami
Idealny do przechowywania kapci, zabawek,
artykułów kosmetycznych i innych
17,90
drobiazgów.
90
75 x 30 cm

90

8301 2

Organizer z 6 przegródkami
Na paski, krawaty, szale. Z usztywnionymi bokami.
Wykonany z oddychającej tkaniny.
34 x 16 x 10 cm

17,90

1390

Pojemnik do przechowywania
z przezroczystą pokrywą
80 x 45 x 15 cm

34,90

2490

12

3

2

szt.

8306

Worek próżniowy średni
50 x 70 cm

8305

Worek próżniowy duży
60 x 80 cm

64

17,90

13

90

21,90

1690
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8117 5

Lawendowa zawieszka na mole
Skutecznie odstrasza mole i chroni
przed nimi Twoją odzież w szafach,
szufladach i na półkach w garderobie. Nadaje ubraniom przyjemny,
lawendowy zapach. 2 sztuki.

4
16,90

1190

65

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

Żegnamy

-35%

SUPEROFERTA

DOM

SUPEROFERTA

-20%

h Czas palenia
ok. 2 godzin
8385

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

8

szt.

19,90

12

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,
14,90
by odsłonić otworki pojemnika z żelem.
90
Wystarcza na około 6 tygodni.

11

90

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

KUP JEDEN PŁASZCZ, GRATIS!
DRUGI DOSTANIESZ
43,80 2190

Poziomo
lub pionowo

Oszczędność
miejsca do 80%

-23%

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

8421

SUPEROFERTA

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

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

komary i meszki

NOWOŚĆ

Wieszak na
12,90
9 wieszaków
90
- czarny

9

8422

Wieszak na
12,90
9 wieszaków
90
- szary

9

-25%

-25%
1

120 cm

2

69 cm

-50%
7090

Płaszcz przeciwdeszczowy
Rozmiar uniwersalny. Długość bez
kaptura: 120 cm, szerokość: 69 cm,
długośc rękawa: 58 cm

66

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.

368362 			
1
grejpfrut			
790

368363
świeżość

2

7,90

5

90
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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

szt.

10

90

8180

Pionowy wieszak na drzwi
Doskonały na torebki, kapelusze, szale
i apaszki. Wygodnie założysz go na drzwi, zyskując
5 dodatkowych wieszaczków. Wykonany
z solidnego tworzywa. Długość: 28 cm

15,90

1190

67

-22%

NOWOŚĆ

DOM

8401

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

-20%

NOWOŚĆ

-25%

11,90

890

h Perforacja
w dnie ułatwia
odpływ wody

Maskuje nieestetyczne połączenie rury ze ścianą. Wykonana z trwałego tworzywa, łatwa do zamocowania.

83402

Osłona na rury
Średnica: 125 mm, pasuje na rury
o średnicy do 80 mm

83401
9,90

7

90

Osłona na rury
Średnica: 70 mm, pasuje na rury
o średnicy od 10 do 40 mm

8,90

690

-25

TYLKO
TERAZ!
%

DO

-27%

Gąbka do kąpieli „Avokado” (8321) za jedyne
2,90 zł przy zakupie dowolnego mydła w płynie

3

-25%

-25%

2

2

h Wyciśniesz
do ostatniej
kropli

3

2 9ZŁ0

1

1

3
2
1

68

4357 1
Organizer - koszyk duży
34 x 22,5 x 8 cm
4356 2
Organizer - koszyk średni
31 x 18 x 8 cm
4355

3
Organizer - koszyk mały
29 x 13 x 8 cm

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

21,90

1590

16,90

1290

14,90

11

90
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Pachnące mydło
w płynie

2010

1
Fruit owocowe
300 ml

11

90

2009

2
Fresh świeże
300 ml

11

90

2008

3
Flower kwiatowe
11,90
300 ml

8

90

8282

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

11,90

890

69

30

,5

cm

40 cm

38
c

-21%

-20%
49 cm

-23

%

m

h Nadaje ubraniom miękkość
h Ułatwia prasowanie
h Wyjątkowa kompozycja
zapachowa

DOM

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

-24%

367183

Płyn do czyszczenia pralki
250 ml

1390
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

12

Worek do prania ubrań
38 x 30,5 cm

90

8289

Worek do prania ubrań
49 x 40 cm

Uniwersalny
żel do prania
1 litr

2029
16,90

1290

368400

Wybielacz
o zapachu
leśnym
1 litr

1590

Płyn do płukania
tkanin „Niebieska 12,90
perła”
90
1 litr

9

368297

Żel do prania
ciemnego
18,90
1 litr

Balsam do prania
wełny i tkanin
delikatnych
1 litr

1990

Żel do
prania
białego
1 litr

368399

1490

1890

65305

Odplamiacz
z enzymami do
tkanin białych
i kolorowych
1 litr

1999

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
z podwójnej warstwy
90
siateczki. 17 x 12 cm

17

70

1190

-24%

368397
2014

14,90
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h Błyskawicznie
usuwa plamy
h Ekologiczne
h Bardzo wydajne
h Bez chloru
368225

Mydło do usuwania plam
7 x 5 x 2,8 cm. 90 g

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

23

2032
90

Pianka-odplamiacz
150 ml

24,90

1890

71

DOM
h Można dociąć
do rozmiaru
obuwia

NOWOŚĆ

-20%

h Aktywna piana skutecznie
usuwa przypalenia powstałe
na stopie żelazka
h Czyści bez szorowania
i zarysowań
h Działa błyskawicznie:
wystarczy spryskać,
odczekać 5 minut
i przetrzeć

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

14,90

11

90

1690

SUPEROFERTA

Dezodorant do obuwia
z nanotechnologią
150 ml

8283

72

25
szt.

9,90

7

90

12
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2067

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

15,90

12

50

SUPEROFERTA

-20zł

8413

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
59,90
na większość standardowych desek o długości
90
do 130 cm i szerokości do 48 cm

39

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

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

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
90

SUPEROFERTA

366215

-21%

1190

SUPEROFERTA

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

14,90

SUPEROFERTA

h Eliminuje woń
h Pozostawia uczucie
świeżości

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

-20%

8284

-20%

2066

8404

Uniwersalne wkładki do butów
Piankowe, działają amortyzująco
w trakcie chodzenia, zapewniając
większy komfort. Narysowane na
nich linie ułatwiają docięcie do
rozmiaru obuwia. 1 para

NOWOŚĆ

SUPEROFERTA

73

DOM

h Idealny do
nagrywania relacji!

NOWOŚĆ

h Elastyczny, wygina się
w dowolny sposób

-25%

NOWOŚĆ

-20%

Czyści
Poleruje

8417

Czyścik do ekranów LCD
Ekran Twojego smartfonu, tabletu lub innych urządzeń będzie czysty, bez smug i odcisków, gdy przetrzesz go tym
czyścikiem. Ma trzy powierzchnie czyszczące: do usuwania trudniejszych lub lżejszych zabrudzeń oraz polerowania.
Średnica 7 cm

11,90

8

90

Stojak na telefon
Elastyczny, wygina się w dowolny sposób. Regulowana głowica – możliwość obrócenia o 360 stopni. Z antypoślizgowymi
wypustkami, by telefon się nie przesuwał. Mocny klips ułatwia przypięcie stojaka w wybranym miejscu. Maksymalna
szerokość urządzenia, które można zamontować w stojaku: 9,5 cm, długość ok. 54 cm

-20%

-43%

74

20
szt.

14,90

11

90

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 19,90
powłoką, po której można pisać kredą. Różne kolory
90
kredy w zestawie. 90 x 60 cm

15
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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

17,90

13

90

SUPEROFERTA

8390

8406

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

8170

2

Etui zabezpieczające
szt.
karty bankowe
Chronią Twoje karty bankowe
przed zeskanowaniem przez
złodziei. Wykonane z mocnej
folii aluminiowej, odporne
7,90
na wilgoć i rozdarcia.
50
9 x 6,5 cm, 2 sztuki

SUPEROFERTA

Efekt 3D

SUPEROFERTA

5 kred
w zestawie

1590

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

-22%

SUPEROFERTA

19,90

SUPEROFERTA

-20%

54 cm

8419

SUPEROFERTA

Usuwa
zabrudzenia

4

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

75

SUPEROFERTA

%

-25

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

5

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

-20%

-20%

SUPEROFERTA

Letni płyn
do spryskiwaczy
w tabletkach
Dużo bardziej poręczna niż butelka
z płynem. Silnie skondensowana
formuła – tworzy płyn o
doskonałych właściwościach
myjących. Ekologiczna – bez
zbędnego plastikowego opakowania.
Wystarczy wrzucić do zbiornika
na płyn do spryskiwaczy
i uzupełnić 5 litrami
11,90
wody. 2 sztuki na
90
szt.
10 litrów wody.

2

SUPEROFERTA

DOM

SUPEROFERTA

2062

SUPEROFERTA

-50

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

SUPEROFERTA

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

%

2056

1012

Gąbka do mycia samochodu
23 x 11 x 3,5 cm

11,90

8

90

Szampon do
mycia samochodu
500 ml

2790

Spray do czyszczenia i konserwacji kokpitu
2064 matowy
24,90
2065 nabłyszczający
90
300 ml

19

h Idealnie
przywiera do
powierzchni
ułatwiając
czyszczenie
h Nie spływa
z szyb

-29%

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

h Czyści
wnętrza
pojazdów
h Usuwa uporczywe
zabrudzenia
h Wywabia plamy

2055

Spray do czyszczenia felg
Usuwa smary, naloty i wszelkie
zanieczyszczenia. Ma neutralne pH
– nadaje się do wszystkich
rodzajów felg i kołpaków,
34,90
również aluminiowych.
90
500 ml

24

76

8378

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

1690
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368556

Żel do usuwania resztek
owadów z reflektorów
i szyb oraz karoserii
samochodowych
300 ml

8068

368401

1890

Preparat do czyszczenia
wnętrz pojazdów
300 ml

1790

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

790
77

DOM
NOWOŚĆ

h Prosty sposób na
skrócenie pazurów
h Z ogranicznikiem
długości cięcia
h Profilowane uchwyty
z gumową powłoką

-20%
h Z gliceryną i naturalnymi
ekstraktami z bawełny
i pokrzywy
h Bez alergenów
i barwników
h Neutralne pH

NOWOŚĆ

Pedicure
jak w salonie

2059

Szampon dla psów
Uniwersalny szampon do każdego typu sierści, włosów i skóry psa. Z gliceryną
i naturalnymi ekstraktami z bawełny i pokrzywy. Kompozycja zapachowa bez
alergenów nie podrażnia receptorów węchowych psa. Nadaje sierści lub włosom
psa przyjemny zapach. Nie zawiera barwników. pH neutralne dla skóry psa. 250 ml

8416

Obcinaczka do pazurów
Profesjonalna obcinaczka do pazurów wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Wyposażona w ogranicznik długości
cięcia. Profilowane uchwyty mają specjalną gumowo-silikonową antypoślizgową powłokę, dzięki czemu zapewniają
maksymalny komfort i precyzję pracy. Idealna dla średnich i dużych psów.

14,90

11

90

22,90

1890

-20%
8415

Podkładka gumowa
pod miskę
44 x 24 cm

8411

Podwójna miska
dla zwierząt

8407

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 wokół nadgarstka. 22 x 16 cm

78

24,90

19

90

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 do kształtu.
90
12,5 cm x 8 cm

24
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29,90

2390

2290

-20%

-23%
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

11,50

890

79

-32%

5178

Czarna herbata
Happy Moments
50 g
24,99

1699

-20%

5160

Herbata owocowa
Szarlotka
24,99
50 g

1999

368411

Czarna herbata
Strawberry Cream
50 g

2499

Kojący rytuał –
uwolnij się od stresu!
W trakcie dnia pełnego zajęć lub wieczorem,
gdy chcesz spokojnie zasnąć, pozwól sobie
na chwilę relaksu z filiżanką herbatki zawierającej melisę, która słynie ze swoich zdolności
uspokajających. Dodatek zielonej herbaty
i pokrzywy pomaga odzyskać siły witalne.
Kompozycja melisy z zieloną herbatą
i pokrzywą wspomaga Twój
organizm, ułatwiając wyciszenie i odzyskanie
sił witalnych. Skórka cytryny i płatki róży
nadają naparowi wspaniały aromat.

rta:
Rada ekswpe
rzątkiem.

herbatki
nie zalewaj
malna
wilę – opty
Odczekaj ch
ra to 80°C.
temperatu
ciem
od przykry
p
Zaparzaj
.
inuty
przez 2-3 m

Melisa

NOWOŚĆ
-20%

HERBATA ZIELONA

SKÓRKA CYTRYNY

PŁATKI RÓŻY

POKRZYWA

5179

Herbatka z melisą Chillout
50 g

24,99

1999

5041

Owocowa herbata
Secret Garden
50 g

2499

5040

Zielona herbata
Sunrise
99
50 g

24

28
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HERBATY

29

-20%

Marcepan

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

5177

Czekolada deserowa
do picia Marcepan
120 g

24,99

1999

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

5172

Kawa rozpuszczalna naturalna
120 g

24,99

1699

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

5169

Kawa rozpuszczalna – kokosowa
120 g

-32%

-20%

Kokosowa

24,99

1999

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

-20%

Ama
r e t to

5168

Wiśnie w rumie

SPRAWDŹ
OFE
NA STRON RTĘ
IE 2!

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

26

Kawa Blue Dream mielona o smaku
amaretto
150 g

5170

1999

Kawa rozpuszczalna
Advocat
120 g

2499

2499
Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

24,99

5166

Kawa Blue Dream
mielona o smaku
tiramisu
99
150 g

24

5165

Kawa rozpuszczalna
– waniliowa
120 g

2499

KAWY

27

1
3

2

5020

1
Balsam po goleniu
i krem do twarzy
2 w 1 Perfect Man
50 ml
90

-33%

49

500030

2
Szampon wzmacniający
dla mężczyzn Perfect
Man z żeńszeniem
250 ml

2190

500044

3
Aktywator Koloru
Time Away!
125 ml

12990

-25%

Wyjątkowa kompozycja morskich
minerałów i mikroelementów zawarta
w soli morskiej korzystnie wpływa na
gospodarkę wodną skóry oczyszczając ją
i zachowując naturalną równowagę.
EKSTRAKT Z ALOESU
3 wygładza i nawilża skórę
3 wzmacnia włosy, nadając im blask
3 działa odświeżająco.

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

5048

44,90

2990

Męska woda perfumowana Mister Silver
33 ml

1

GLICERYNA
3 silnie i dogłębnie nawilża
3 regenerując skórę

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

2

500063

1
Spartan Męska Woda
Perfumowana
50 ml

EFEKT: POZOSTAWIA NA SKÓRZE PRZYJEMNY,
NIEDRAŻNIĄCY I BARDZO DELIKATNY ZAPACH.

500050
3

368158

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

24

15,90

1190

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

-29%

3

2
Victory Męska Woda
Perfumowana
50 ml

5102

6990
69,90

4990

3
Męska woda perfumowana Soul
Perfumetka 20 ml

2990

DLA NIEGO

25

5028

La Rosita

-33%

Woda perfumowana La Rosita
Upajająca woń kwiatów, wśród których króluje
namiętna róża. Idealna kompozycja dla kobiet, 69,90
które kochają uwodzicielskie zapachy na
90
szlachetnym, wytwornym tle. 50 ml

49

Miss PINK

Spontaniczna i pełna dziewczęcego uroku – taka
jest Miss Pink. Smakuje życie, odkrywając różne
jego akordy: słodycz brzoskwiń i malin, świeżość
grejpfruta, delikatną cierpkość czarnej porzeczki.
Jaśmin uwodzi zmysły, a fiołki zachwycają subtelnym wdziękiem. Białe piżmo i drewno cedrowe
otulają całość aromatycznym ciepłem. Flakon
uksusowo zapakowany w etui z welurowego
materiału.

-29%
1

3
4
2

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

5049

Woda perfumowana Miss Pink
33 ml

-33%
500048

1
Woda perfumowana Lato w Toskanii
50 ml

5007

2
Woda perfumowana Lato w Andaluzji
50 ml

500049

3
Woda perfumowana Lato w Prowansji
50 ml

5006

4
Woda perfumowana Lato w Wenecji
50 ml

5027

5
Woda perfumowana Caramella
50 ml

6

5

6990

Woda perfumowana Lady Gold
33 ml

69

90

22

44,90

2990

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

5103

6
Damska woda perfumowana Romantic
Perfumetka 20 ml

Lady GOLD

5050

6990

2990

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. Flakon uksusowo zapakowany w etui
z welurowego materiału.

6990
6990

44,90

2990
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ZAPACHY
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RÓWNOWAGA

MINERAL BALANCE:

organizmu

-20

3 Ochrona tkanek i komórek organizmu
przed uszkodzeniem oksydacyjnym
3 Zwiększenie witalności i energii

-15

ODPORNOŚĆ
organizmu

zł

GARLIC FORTE:

3 Uzupełnienie diety wegetariańskiej
i wegańskiej o składniki odżywcze

zł

3 Utrzymanie prawidłowego poziomu cukru

Odkąd stosuję Mineral Balance, naprawdę
mam energię! Pozbyłam się ciągłego
zmęczenia, które nie pozwalało mi cieszyć się
życiem w pełni. Polecam Mineral Balance –
warto przyjmować go codziennie, by wzmocnić organizm.
ALISA BÎCA,
Ambasadorka Blue Nature z Rumunii

Mineral Balance
SUPLEMENT DIETY
Zalecana dzienna porcja: 1-3 kapsułki

MOCNE STAWY,

3

Korzystnie wpływają na pracę układu
pokarmowego i pozbycie się pasożytów,

3

Zwalczają wolne rodniki i hamuje powstawanie
nowych, co opóźnia procesy starzenia się organizmu.

LLULANOWE

5038

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

44

90

2

piękna skóra

Utrzymać kości, stawy i mięśnie
w dobrej kondycji, zapobiegać
chorobom stawów - kolagen
stanowi główny składnik ścięgien.

3

STOSUJ IMMUNAVITĘ:

profilaktycznie

w stanach zapalnych, przy przeziębieniu,
infekcjach bakteryjnych i wirusowych

w stanach przemęczenia
i osłabienia organizmu

1

367256
59,90

44

90

1
pH Body Balance
125 g
(miesięczna dawka)

38

90

3990

wzmocnij układ immunologiczny

5037

5024

59,90

PROFILAKTYKA

Stosuj Natural Collagen,
jeśli chcesz:

Zregenerować skórę, włosy
i paznokcie - kolagen jest głównym
białkiem tkanki łącznej, warunkującym
elastyczność skóry.

20

Składniki zawarte w Garlic Forte pomaga
wzmacniać ogólną odporność,

KAPSUŁKI PU

59,90

30 kapsułek pullulanowych.

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

3

3 250 razy
bardziej szcz
elne niż kaps
i 9 razy bard
ułki celulozo
ziej niż żelaty
we
nowe.
3 Skuteczn
ie chronią sw
oj
ą cenną zaw
przed utleni
artość
aniem i zaw
ilgoceniem.
3 Hipoaler
giczne ze wzg
lędu na brak
skrobi i gluten
3 Bez GMO.
u.

5010

-15

Czosnek jest tradycyjnie stosowany
do zapobiegania infekcjom wirusowym, zwłaszcza
górnych dróg oddechowych,

3 Wsparcie pracy wątroby
3 Wzrost dobroczynnej mikroflory jelitowej

zł

3

2
Red Tea Forte
SUPLEMENT DIETY
30 kapsułek
pullulanowych.
Zalecana dzienna
porcja: 1 kapsułka

54

90

5042

3
Zielona herbata FORTE
w kapsułkach
SUPLEMENT DIETY
30 kapsułek pullulanowych.
Zalecana dzienna porcja:
1 kapsułka

49

90

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

Profilaktycznie: 1 kapsułka dziennie.
Wspomagająco w okresie wzmożonego
zapotrzebowania: 2 kapsułki dziennie.

3 Wykazuj
ą działanie pr
ebiotyczne,
prawidłowej
wspomagając
mikroflory pr
rozwój
zewodu poka
rmowego.

-15zł
100% naturalnej
WITAMINY C!
Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu
układu odpornościowego
i ochronie komórek przed
stresem oksydacyjnym.
Przyczynia się do zmniejszenia
uczucia zmęczenia
i znużenia.

5039

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

49,90

3490

SUPLEMENTY

21

Wybierz,

ZDROWA,
LEKKA DIETA

500035

Eliksir piękna - Collagen
15 ml

jeśli Twoja skóra jest:

4990

z drobnymi zmarszczkami, skłonna do
wysuszania, narażona na promieniowanie
UV. Każdy rodzaj cery.

Bądź fit!

Działanie:

Nawilża, poprawia jędrność skóry i jej
elastyczność, niweluje drobne zmarszczki.
Chroni przed szkodliwymi działaniami
promieniowania UV i zanieczyszczeniem
środowiska.

500034

Eliksir piękna - Retinol
15 ml

4990

-15zł

-50zł

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

-50zł
2

1

UWAGA!

500036

Eliksir piękna - Coenzyme Q10
15 ml
49,90

3490

400 ml

Profesjonalny
szejker Blue Nature
otrzymasz za 9,90 zł

-20%

18

69,90

49

90

62988

62990

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

2
Koktajl Blue Nature
Jogurtowo-Wiśniowy

1
Koktajl Blue
Nature Waniliowy

5019

5018

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

Przy zakupie
dowolnego
koktajlu

69

90
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SUPLEMENT DIETY
600 g (ok. 20 porcji)

149

00

SUPLEMENT DIETY
600 g (ok. 20 porcji)

149,00

9900

SUPLEMENTY

19

-20

-25

3 Doskonale odżywia i regeneruje
skórę twarzy w czasie nocnego
odpoczynku
3 Optymalnie ją nawilża
i jednocześnie natłuszcza
3 Przeciwdziała powstawaniu
zmarszczek
3 Wygładza, ujędrnia i poprawia
sprężystość skóry

%

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

Krem do rąk Happy Hands
Intensywnie nawilża, łagodzi podrażnienia i zapewnia błyskawiczne
uczucie wygładzenia dłoni. Szybko się
wchłania, nadaje skórze delikatny, przyjemny zapach. Do każdego rodzaju
skóry. Zawiera odżywcze masło shea,
olej arganowy i prowitaminę B5.
Zmieści się w każdej torebce – możesz
mieć go zawsze przy sobie. 40 ml

990

500026

500027

Odżywczy krem do twarzy na noc Botanic!
50 ml

2990

500025

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

500028

2
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

16

-33%
1

2

Nowa maskara Happy Lashes bardzo miło
mnie zaskoczyła. Nawet po aplikowaniu
kilku warstw rzęsy są pięknie rozczesane
i rozdzielone! Maskara nie kruszy się
i nie tworzy grudek, co uwielbiają wszystkie
klientki. Posiada silikonową szczoteczkę,
która dociera nawet do najkrótszych rzęs.
Dodatkowo zawiera naturalne woski! Ta
maskara zapewni wszystko, czego potrzebuje kobieta: głęboko czarne rzęsy, mega
objętość i wydłużenie bez sklejania!

5009

-25%

Nawilżający krem do twarzy na dzień Botanic!
Optymalnie nawilża i pielęgnuje cerę. Zapobiega
przedwczesnemu starzeniu skóry, działa przeciwzmarszczkowo, wygładza i uelastycznia.
Łagodzi podrażnienia, działa kojąco na skórę;
poprawia jędrność. Ma lekką konsystencję. 50 ml
39,90

MEGA OBJĘTOŚĆ
I WYDŁUŻENIE,
GŁĘBOKA CZERŃ!

%

39,90

ŻANETA KOLLÁROVÁ,
Ambasadorka Blue Nature ze Słowacji

5183

Maskara pogrubiająca
i wydłużająca Happy Lashes
10 ml

-20

Domowe SPA dla stóp! Zacznij od odprężającej kąpieli do stóp. Następnie zrób peeling,
polecam Ci użyć gruboziarnistego peelingu
Senso, który cudownie pachnie i zawiera
naturalne olejki. Spłucz peeling i wmasuj
w swoje stopy Balsam Heel Balm.
Moja rada: dla zmęczonych stóp przygotuj
relaksującą kąpiel z rumiankiem. Szklankę
ostudzonego naparu z rumianku wlej do
miski z ciepłą wodą.

63%
alkoholu
5015

Żel do rąk
Idealna higiena rąk bez użycia wody.
Nie pozostawia uczucia lepkości
na dłoniach. Szybko się wchłania.
Żel wzbogacony w ekstrakt z aloesu
i witaminę B5 pozwala na nawilżenie
skóry. Witamina E zawarta
w kapsułkach pielęgnuje i chroni
skórę. Sposób użycia: niewielką ilość
żelu rozprowadzić na dłoniach
12,90
i pozostawić do wyschnięcia.
90
50 ml

19

49,90

39

9

90
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1990

-23%

2990
%

24,90

URSZULA STEFANIAK,
Ambasadorka Blue Nature z Polski

5163

Regenerujący balsam
do stóp Heel Balm
70 g

1890
PIELĘGNACJA

17

Szczoteczka do zębów

NANO GOLD

zawiera nanocząsteczki złota

z nanocząsteczkami
złota

-33

WYBIELAJ ZĘBY NATURALNIE

3 Innowacyjna szczoteczka Nano Gold
3 Specjalny kształt i rozmiar włosia —

SKUTECZNIE WYBIELA I USUWA
przebarwienia zębów spowodowane
m.in. paleniem papierosów, piciem
kawy i herbaty

dokładniejsze czyszczenie przestrzeni
międzyzębowych

%

3 Optymalnie dobrana miękkość włosia
3 Higienicznie czysta szczoteczka

NIE NARUSZA SZKLIWA

OBNIŻA PH, odświeża oddech

366003
zielona
29,90

1990

366934
Możesz nakładać go na zwilżoną szczoteczkę
lub stosować na pastę do zębów

-33%

-20%
3 Zapobiega próchnicy
366002
różowa

i powstawaniu kamienia
nazębnego

3 Wzmacnia zęby i dziąsła
3 Chroni i nie podrażnia

29,90

19

90

dziąseł

Proszek do wybielania
zębów White Action
30 ml
29,90

2290

3 Wzmacnia szkliwo
3 Utrzymuje zdrowe
3
3

3 Doskonale czyści
i pielęgnuje

3 Słodzona naturalną roślinną
substancją słodzącą
otrzymywaną ze stewii

366001
pomarańczowa
90

3

dziąsła
Odświeża oddech
Hamuje odkładanie
się płytki nazębnej,
głównej przyczyny
próchnicy
Nie zawiera
konserwantów
oraz alkoholu

3 Nie zawiera fluoru

29

367428

367427

Pasta stomatologiczna
Silver Action ze srebrem
koloidalnym
50 ml

366004
niebieska

29
299090

14

-23%
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24,90

1990
2990

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

2990
HIGIENA

15

-25

OŚLE MLEKO

1

3 Niweluje przebarwienia,

%

wyrównuje koloryt skóry

2

3 Regularnie stosowane zapewnia
młodzieńczy wygląd

3 Zawiera bogactwo składników
mineralnych z naturalnego
źródła – mleka oślego

-25%

3

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

1190

1

5

4

15,90

-38%

EKSTRAKT Z JAGÓD GOJI
bogaty w cenne przeciwutleniacze,
witaminy, minerały, nienasycone kwasy
tłuszczowe, aminokwasy. Przyspiesza
proces odnowy naskórka, wykazuje
właściwości odżywcze, opóźniające
proces starzenia, poprawiające
jędrność skóry.

2

5176
500020 1
Orzeźwiający żel pod
prysznic i do kąpieli
Perfect Care
250 ml
19,90

14

90

12

500024

500019

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

3
Balsam do
higieny intymnej
Perfect Care
300 ml

19

90

19

90

5180

4
Żel pod prysznic
Chocolate Fantasy
500 ml

19

90

5181

5
Szampon do każdego
rodzaju włosów
Chocolate Fantasy
500 ml

19

90
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5174

1
Mydełko oliwkowe
100 g

5175

2
Mydełko z kozim mlekiem
100 g

1590
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

15,90

990

PIELĘGNACJA

13

3 Ekstrakt z hibiskusa

5

Senso

4

9

6

Olej z awokado
Olej kokosowy
Sok aloesowy
Ekstrakt z granatu
Ekstrakt z opuncji
figowej
3 Wosk ryżowy
3 Masło kakaowe
3 Olej słonecznikowy
3
3
3
3
3

3 Ekstrakt
3
3

3

3
3

2

3 Peelingi Senso skutecznie
3
3
3
3

złuszczją martwy naskórek
Stymulują skórę,
poprawiając jej
ukrwienie i koloryt
Wygładzają, ujędrniają
i regenerują skórę
Natłuszczają, nawilżają
i chroną
Kolor i zapach dodają
energii i witalności

10

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.
9
Arbuzowa pomadka
peelingująca
4,3 g

16,90

1290

1

5035

5033

3
Odżywczy balsam do ciała Senso
Nakładanie balsamu to czysta przyjemność:
dzięki kremowej konsystencji uczucie
jedwabistej gładkości towarzyszy Ci już od
momentu aplikacji, a piękny zapach długo
utrzymuje się na skórze.
150 ml

2990

5029

2
Odżywczy peeling do ciała Senso
Wspaniale złuszcza, a jednocześnie
nawilża, natłuszcza i ujędrnia skórę.
250 g

-24%

5045

5030

1
Łagodzący peeling
do ciała Senso – awokado
Pełne energii, ujędrnione i gładkie ciało!
Cukrowy peeling do ciała to multifunkcjonalny kosmetyk, który pobudza zmysły
wzroku, dotyku i węchu oraz łączy w sobie
właściwości pielęgnacyjne, relaksacyjne
i głębokiego masażu.
250 g

z opuncji
figowej
Ekstrakt
z hibiskusa
Ekstrakt
z granatu
Żel aloesowy
D-panthenol

2990

1990

5034

4
Łagodzący balsam do ciała Senso – awokado
Wmasuj balsam w skórę po kąpieli, a od razu
zobaczysz i poczujesz różnicę! Wysoka zawartość składników o silnym działaniu ujędrniającym sprawia, że skóra ładnie się napina, dzięki
czemu Twoje ciało zyskuje
zgrabniejszy wygląd.
150 ml

5
Odżywczy żel pod prysznic Senso
Odżywczy żel wspaniale oczyszcza
i wygładza skórę, pozostawia cudowny zapach. Bogactwo naturalnych
ekstraktów zapewnia nawilżenie
i odżywienie.
200 ml

2490

8
7

5036

1990

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

5043

2490

7
Krem do rąk
i paznokci Senso
40 ml

1290

5044

8
Odżywczy
krem do rąk Senso
40 ml

1290

PIELĘGNACJA
1590

11

2
1

-23%

-23%

4

wykazuje silne działanie lecznicze i kosmetyczne. Doskonale pielęgnuje włosy cienkie
i przetłuszczające się, łagodzi łupież, zapobiega
wydzielaniu łoju, zwiększa wytrzymałość.

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

EKSTRAKT Z LNU

3

500013 1
Szampon zwiększający
objętość włosów
250 ml
500017 2
Odżywka zwiększająca
objętość włosów
200 ml

8 8

21,90

16

90

21,90

1690

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 3
Szampon do włosów
suchych i zniszczonych
250 ml
500016 4
Odżywka do włosów
suchych i zniszczonych
200 ml

-23%

EKSTRAKT Z PALMY
SABAŁOWEJ

EKSTRAKT Z ARNIKI

4

-23

3

%

21

90

2190

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

EKSTRAKT Z TYMIANKU

regeneruje włosy uszkodzone farbowaniem,
wzmacnia cebulki, stymuluje porost,
zapobiega przetłuszczaniu się włosów,
pomaga utrzymać głęboki kolor,
przywraca piękny połysk
2
500011 1
Szampon do włosów
farbowanych
90
250 ml

21

500015 2
Odżywka do włosów
farbowanych
200 ml

1

500014 3
Szampon wzmacniający
włosy
250 ml

21,90

1690

500018

2190

4
Odżywka wzmacniająca
włosy
200 ml

21,90

1690

CIAŁO I WŁOSY

9 9

3
1

Usuwa zanieczyszczenia

3

Zwiększa jędrność
i elastyczność skóry

3
Krem do twarzy
na dzień i na noc
Hydroclinic

3

Wspomaga proces
regeneracji naskórka

50 ml

3

Nawilża i wzmacnia
barierę wodno-lipidową

3

Przywraca naturalne pH
skóry

3

Łagodzi podrażnienia
skóry

-20

2

-25%

3

-25

%

5008

%

49,90

39

90

4

5014

4
Regenerująca
odżywka
do włosów
w sprayu
Hydroclinic
150 ml

-25%

5026

Tonik do twarzy
Hydroclinic
150 ml

1990

19,90

1490

6

-23%

5

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

Do
wszystkich
rodzajów
włosów

Szampon Hydroclinic podarował nowe życie moim
włosom. Odkąd go używam, moje farbowane włosy znów
są olśniewająco lśniące. Pełne witalności, łatwo dają się
układać. Polecam każdej kobiecie, która pragnie ożywić
swoje zniszczone, farbowane włosy.
MIHÁLY DÓRA,
Ambasadorka Blue Nature z Węgier

5003

1
Mleczko do ciała Hydroclinic
250 ml

6

5184
19,90

1490

2
Szampon Hydrolinic
250 ml

5004

5
Żel pod prysznic
Hydroclinic

250 ml

1990

5005
19,90

14

90

6
Płyn micelarny
Hydroclinic
200 ml

19

90

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

5025

Pomadka Care Balm
3,5 g

12,90

990

Odkąd zaczęłam stosować tonik do twarzy,
Hydroclinic zdałam sobie sprawę, że płyn
micelarny nie wystarcza. Już nie wyobrażam
sobie codziennej pielęgnacji bez naszego
toniku.
ALICJA LIMINOWICZ,
Ambasadorka Blue Nature z Polski

PIELĘGNACJA

7

POZNAJ SEKRET POZOSTAŁYCH 9 SKŁADNIKÓW
ZAWARTYCH W LINII ARGAN QUEEN

NOWOŚĆ

Argan
Queen

3 EKSTRAKT Z KAWY ARABICA – kofeina stymuluje mikrokrążenie krwi i pozwala pozbyć się nadmiaru wody z komórek,
dzięki czemu wspomaga walkę z cellulitem, skóra staje się
gładsza, lepiej napięta i jędrniejsza. Redukuje tkankę
tłuszczową. Dzięki swoim właściwościom przeciwutleniającym
chroni kolor włosów przed blaknięciem.

-20%

3 EKSTRAKT Z KAKAO – dodaje skórze energii na poziomie
komórkowym, działa antyoksydacyjnie, pozwalając dłużej
zachować młody wygląd. Wspomaga spalanie tkanki
tłuszczowej.

3 Regeneruje,

3 EKSTRAKT Z WANILII – wygładza i odżywia, ma właściwości
kojące, wzmacnia naczynia krwionośne.

3 KWAS HIALURONOWY – jedna z najsilniejszych substancji
nawilżających. Wiąże wodę w naskórku, zapobiega utracie
wilgoci. Ma właściwości nawilżające i wzmacniające.

Kompleks Velvet Touch zawarty w odżywce
do włosów, składa się z trzech olejów:

OLEJ MAKADAMIA:

3 chroni włosy przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi
3 zapewnia im ochronę antyoksydacyjną, sprzyjając zachowaniu
3
3

4

3 Jego lekka konsystencja
szybko się wchłania
pozostawiając skórę
jedwabiście gładką
i cudownie pachnącą
na długo…

w dotyku
i cudownie
pachnąca

antyoksydacyjnie, zapobiega przedwczesnemu starzeniu się
skóry i włosów

*test konsumencki przeprowadzony przez Groupement Interprofessionel
de Monoï de Tahití

3 Stosowany na końcówki
włosów wzmacnia je
i przeciwdziała łamaniu

3 Skora jest gładka

3 WITAMINA E – zwana witaminą młodości, działa silnie

OLEJ MONOI:
poprawia kondycję włosów – 70% odpowiedzi twierdzących*
zapobiega przesuszaniu się końcówek – 80% odpowiedzi
twierdzących*
ułatwia rozczesywanie

3 Opóźnia proces
starzenia skóry

kompozycja zapachowa zmienia
zwykłą kąpiel
w zmysłową
przyjemność

Działa przeciwstarzeniowo i przeciwzapalnie.

3

3 Ujędrnia ciało, działa
antycellulitowo

3 Cudowna, orientalna

3 SOK Z ALOESU – łagodzi podrażnienia.

3
3

3 Nawilża, odzywia,
wygładza skórę i włosy

odżywia
i nawilża skórę
w trakcie kąpieli

96%

97%
DO
KAŻDEGO
rodzaju
skóry

młodego wyglądu
OLEJ KOKOSOWY:
wspaniale nawilża i wygładza włosy
wykazuje wysokie powinowactwo względem protein
budujących włosy, dzięki czemu wnika w nie głęboko
i wzmacnia

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

SKŁADNIKÓW
POCHODZENIA
NATURALNEGO

SKŁADNIKÓW
POCHODZENIA
NATURALNEGO

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

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

5047

Żel do mycia ciała
Argan Queen
200 ml

5046

2490

Balsam w żelu do ciała i włosów 24,90
Argan Queen
90
200 ml

19

CIAŁO I WŁOSY

5

Za każde 50 zł
wydane na zakupy
LICZBA OGRANICZONA

z tego katalogu

-50 %

5173

Czekolada do picia
Wiśnie w rumie
120 g
24,99

1250

NOWOŚĆ

ZAMKNIJ OCZY.
Poczuj aksamitny dotyk drogocennych
olejków na swojej skórze. Ich zmysłowy,
orientalny zapach zabierze Cię
w podróż – znajdziesz się w pałacu,
gdzie Szeherezada opowiada sułtanowi
jedną ze swoich baśni: o pięknej królowej, która za dnia mądrze kieruje swoim
królestwem, a wraz z nastaniem nocy
staje się tajemniczą uwodzicielką.

Opowiada o Tobie.

Zostań królową swojego życia!

Argan
Queen
3 Regeneruje i wygładza
3 Chroni końcówki
przed wysuszeniem
i łamaniem

OLEJ ARGANOWY
wyróżnia się silnym działaniem ujędrniającym.
Sprawia, że skóra staje się zwarta, elastyczna i sprężysta.
Wygładza zmarszczki, poprawia kondycję skóry oraz jej
koloryt.
3 Nawilża, odżywia, regeneruje skórę i włosy
3 nadaje włosom jedwabistą miękkość, sprawiając,
że stają się gładkie w dotyku
3 wzmacnia, zapobiega rozdwajaniu i łamaniu włosów
3 poprawia kondycję włosa
3 przywraca naturalny blask: skóra wygląda bardziej
promiennie, a włosy są lśniące

Egzotyczna uczta dla Twoich włosów!
Odkryj sekret gładkich, lśniących
włosów: szampon i odżywka
z cennymi olejkami naturalnego
pochodzenia przywracają im

WITALNOŚĆ,
ENERGIĘ
I BLASK!

3 Znacząco poprawia

3 Wzmacnia włosy

3 Ułatwia rozczesywanie

3 Chroni włosy
przed utratą wody
i blaknięciem

i układanie

3 Włosy są jedwabiście

3 Przywraca miekkość

gładkie i lśniące

i elastyczność

3 Włosy na dłużej
pozostają świeże
i pełne blasku

Jak stosować

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

98%

97%

SKŁADNIKÓW

SKŁADNIKÓW
POCHODZENIA NATURALNEGO

POCHODZENIA NATURALNEGO

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

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

DO
KAŻDEGO
rodzaju
włosów
5051

5052

200 ml

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

aż po końcówki

kondycję włosów

Odżywka do włosów
Argan Queen

2

-20%

2490

Szampon do mycia włosów
Argan Queen
200 ml

24,90

1990

CIAŁO I WŁOSY

3
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