
PAŃSTWA PRZEDSTAWICIEL

0922PL

4487
Nóż strunowy  

do ciasta
Szczegóły na stronie 14.

OKŁADKA  
POKRYTA POWŁOKĄ 

ANTYBAKTERYJNĄ  
I ANTYWIRUSOWĄ

WRZESIEŃ 2022

-23% 12,90

9,90



 � Skutecznie  
usuwa plamy

 � Tworzy obfitą pianę
 � Nasada z poręczną  

szczoteczką

Ażurowa podkładka na stół
Wykonana z tworzywa. Średnica: 38 cm

    4587 czarna 
    4586 ecru 

Wazon
Wykonany z nietłukącego się tworzywa.  
Wysokość: 21 cm, średnica: 7 cm 

    8463 czarny
    8462 biały
1

2

3

4

1

2
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Aby dbać o środowisko, stosujemy
proste opakowania, by nie zwiększać ilości  
śmieci, plastikowe butelki do ponownego 
przetworzenia, papier z surowców odnawialnych. 
Zachęcamy Państwa do segregacji odpadów  
i troski o czystość środowiska.

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

Betterstyle International Sp. z o. o. ,  
ul. 3 - go Maja 8, 05-800 Pruszków  

kontakt@betterstyle.pl, www.betterstyle.pl

W trosce o Twoje bezpieczeństwo  
okładka katalogu została pokryta 
antybakteryjną i antywirusową 
powłoką. W kontaktach z klientami 
zachowaj zasady bezpieczeństwa  
zgodne z zaleceniami WHO.

ZESKANUJ KOD I OBEJRZYJ FILM

Za każde 50 zł  
wydane na zakupy  

z tego katalogu!

-53%
16,90

7,90

-20%
14,90

11,90

9,90

ZNÓW
W OFERCIE

4

2051
Preparat do 
czyszczenia 
dywanów,  
wykładzin  
i tapicerki
250 ml

22 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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8530
Półki z ażurowymi ściankami
Stylowe półki idealne do wyeksponowania bibelotów, ramek ze zdjęciami, flakonów perfum itp. Mają ozdobne, ażurowe 
boki. Dłuższa: 38 x 8 x 10 cm. Krótsza: 33 x 8 x 10 cm. Wkręty do montażu w komplecie.

8531
Półeczka Sweet Home

Ozdobiona napisem Sweet Home, z czterema haczykami na drobiazgi.  
Do samodzielnego montażu – mocowanie w komplecie. Wykonana z tworzywa. 

Długość: 47 cm

• Wyeksponuj drobiazgi 
efektownie i stylowo

2
szt.

38 cm

33 cm

47 cm

8 cm

 7 cm

 1
6 

cm

NOWOŚĆ -20% 49,90

39,90

NOWOŚĆ -25% 52,90

39,90

3
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8307
Pokrowiec na odzież - krótki
60 x 100 cm

8308
Pokrowiec na odzież - długi
60 x 137 cm

8299 
Pojemnik do przechowywania  
z przezroczystą pokrywą
80 x 45 x 15 cm

8298 
Pojemnik do przechowywania  
z przezroczystym panelem
45 x 30 x 20 cm

8300
Pudełko do  

przechowywania
28 x 30 x 15 cm

1

2

3

4

1

3

4

Schowaj  
letnie  

ubrania 
8297

Wiszący  
organizer  

z kieszeniami
Idealny do prze-

chowywania kapci, 
zabawek, artykułów 

kosmetycznych  
i innych drobiazgów. 

75 x 30 cm

SUPEROFERTA

17,90

9,90

29,90

14,90

34,90

17,90
44,90

24,90

19,90

9,90

24,90

12,90

DO
-50%

44 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



8559
Zazdrostka

Dekoracyjna lamperia, idealna jako zazdrostka na okna, meble, gablotki, witryny kuchenne, kabiny prysznicowe. 
Ma stylowy, nowoczesny wzór. Bez kleju – przylega do zwilżonej powierzchni. Dzięki temu po jej usunięciu nie 
pozostają żadne ślady. Praktyczna w czyszczeniu – wystarczy przetrzeć wilgotną ściereczką. W rolce wymia-

rach 45 x 100 cm – dotnij do pożądanego rozmiaru. 

8382 złoty                       8383 srebrny

2
szt.

Zestaw magnetycznych  
upinaczy do zasłon 

Długość całkowita: 48 cm

NOWOŚĆ

ZNÓW
W OFERCIE

24,90

• Stylowy i nowoczesny wzór
• W formie wygodnej rolki
• Wystarczy dociąć do  

pożądanego rozmiaru
• Przylega do zwilżonego  

podłoża bez użycia kleju
• Idealna na okna, meble,  

gablotki, witryny kuchenne,  
kabiny prysznicowe

• Łatwa w czyszczeniu

-22%
35,90

27,90

-20% 24,90

19,90

5
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4685
Mata do suszenia naczyń 

Superchłonna, wchłania wodę ociekającą ze świeżo umytych 
naczyń. Miękka powierzchnia chroni delikatne krawędzie 
naczyń przed wyszczerbieniem – idealna do kieliszków, 

szklanek, filiżanek z porcelany Wykonana z grubej warstwy 
poliestru. 40 x 30 cm

4621
Ściereczka 
kuchenna

50 x 40 cm

Chłonna 
tkanina

4566
Rękawica  

i podkładka 
kuchenna 

Rękawica: 27 x 18 cm,  
podkładka: 17 x 17 cm

NOWOŚĆ -20% 14,90

11,90

-30% 16,90

11,90

24,90

6 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



Tapeta wodoodporna w rolce
4722 Bluszcz      4723 Cegła      4724 Marmur

Gdy chcesz szybko zmienić wystrój wnętrza, tapeta o ciekawym wzorze  
to doskonały wybór. Samoprzylepna, można przecierać ją wilgotną  

ściereczką. 200 x 45 cm

NOWOŚĆ -20% 24,90

19,90• Wodoodporna i samoprzylepna
• Wykonana z wysoce trwałego 

materiału PCV
• Do frontów szafek, drzwi, mebli, 

mebli łazienkowych
• Chroni skutecznie przed  

zabrudzeniami 
• Na odwrocie posiada podziałkę
• Łatwa do utrzymania w czystości

7www.betterstyle.pl
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4578 
Karafka „Marmurek”

Pojemność 1 litr, wysokość 27 cm

1
2 3 4

2

3

4

1

-26% 26,90

19,90

 
Szklany pojemnik „Marmurek”  

4579               4580   4581
 425 ml    660 ml   1 litr

18,90

21,90

25,90

8 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



4596
Termos Marmurek

Odpowiednia konstrukcja sprawia, że termos  
utrzymuje temperaturę do 8 godzin. Ze szklanym  

wkładem, z zewnątrz pokryty wytrzymałym tworzywem 
o dekoracyjnym wzorze. Pojemność: 400 ml

4597
Szklany dozownik Marmurek 

Stylowy dozownik wyróżnia się wysoką jakością  
i estetyką wykonania. Idealny na mydło lub płyn  

do mycia naczyń. Pojemnik ze szkła, z oryginalnym, 
marmurkowym nadrukiem. Nasada z pompką  

z trwałego tworzywa. Pojemność: 300 ml

Szkło • Utrzymuje  
temperaturę  
do 8 godzin

• Ze szklanym  
wkładem

-20% 49,90

39,90

-23% 25,90

19,90

9www.betterstyle.pl
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4111
Okrągła pokrywka ochronna

Średnica: 28,5 cm

4320
Silikonowy pędzelek 

z pojemnikiem
11,5 x 5 cm, 70 ml

44121
Podkładki pod talerze Magnolie

4 sztuki, 45 x 30 cm

4
szt.

• Pojemny, kilka komór
• Z pokrywkami  

zabezpieczającymi

ZNÓW
W OFERCIE

4633
Podwójny pojemnik na lunch

15 x 15 x 9 cm

-20% 19,90

15,90-24% 16,90

12,90

-20% 24,90

19,90-22% 17,90

13,90

10 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



SUPEROFERTA

4385
Szablony do dekoracji

Średnica pojedynczego szablonu 10,5 cm, 3 sztuki

3
szt.

4647
Długie łyżeczki z rączką

2 zielone i 2 pomarańczowe. Zabawny design  
z rączkami. Długość: 20 cm, 4 sztuki

4
szt.

• Do spieniania ciepłego i zimnego mleka
• Do wymieszania dresingów do sałatki,  

kakao, koktajli lub shake’ów 
• Do ubijania omleta lub białka do wypieków i dań
• Zajmuje niewiele  

miejsca

4733
Spieniacz do mleka 

Zaledwie w 15-20 sekund zmieni mleko  
w delikatną, aksamitną, puszystą piankę. 
Pomocny w przygotowaniu profesjonal-
nego cappuccino, latte, macchiato, czy 

mocci. Możesz ubijać nią także lekkie sosy 
do sałatek, dressingi, marynaty. 

Zasilany na 2 baterie AA (niedołączone).

NOWOŚĆ -20% 19,90

15,90

9,90

-47% 12,90

6,90

Końcówka
ze stali
nierdzewnej

Także do  
ubijania

11www.betterstyle.pl
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• Do wyjmowania  
ciasta z miski

• Do wygładzania 
powierzchni

• Do porcjowania  
ciasta

4547
Szpatułka do ciasta 

11,5 x 9 cm

4545
Silikonowy wałek do ciasta

Długość powierzchni do wałkowania:  
25 cm, długość całkowita: 43 cm

4703
Radełko do wycinania 

pierogów i ciastek
17 x 8 x 4 cm

4715
Duża stolnica elastyczna 

52 x 40 cm

• Wykonana  
z elastycznego  
tworzywa o zwiększonej  
odporności na zarysowania 

• Ochronny rant
• Elastyczna
• Można myć ją w zmywarce

52
 cm

40 cm

1

2

3

4

1

2

3

4

-23%
12,90

9,90

-33%
119,90

79,90

59,90

-34%
8,90

5,90

12 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



4741
Dzbanek z miarką 250 ml

Ma dwie podziałki: mililitry (od 10 do 250 ml) 
oraz szklanki (od ¼ do całej). Pojemność 250 ml

4742
Dzbanek z miarką 1 litr

Ma dwie podziałki: mililitry (od 50 do 1000 ml) 
oraz szklanki (od ¼ do 5). Pojemność 1 litr

368263
Podręczna  

miska 5 L z pokrywą
Do mieszania sałatek, wyrabiania ciasta, 
marynowania mięsa, przechowywania 

owoców oraz do 100 innych zastosowań. 
Praktyczna, pojemna, wygodna w użyciu. 

Nowoczesne wzornictwo i ergonomia. 
Wykonana z tworzywa. Średnica 31 cm, 

wysokość z pokrywą 15 cm

Przezroczysta –  
idealna do wyrabiania  
i wyrastania ciasta 

5 litrów

• Do odmierzania płynnych i sypkich produktów
• Poręczny uchwyt
• Możliwość precyzyjnego przelewania
• Wykonany z solidnego tworzywa

11,90

8,90

22,90

17,90

DO
-25%

44,90

13www.betterstyle.pl
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4217
Podkładka do pieczenia

40 x 33 cm

4218
Mata do pieczenia

40 x 33 cm

Regulowana  
wysokość   
struny

WŁÓŻ CIASTO
DO OBRĘCZY

PRZEKRÓJ DO
POŁOWY

OBRÓĆ
O 180 STOPNI

PRZEKRÓJ  
DRUGĄ POŁOWĘ

4487
Nóż strunowy  

do ciasta
Ułatwia przecinanie biszkoptu 

na warstwy. Możesz regulo-
wać strunę tnącą co 5 mm, 
uzyskując równe warstwy  

o różnej grubości. 33 x 18 cm

Regulowana  
średnica

OD 16 cm

DO 20 cm

-28%
35,90

25,90

-23%
12,90

9,90

-25% 19,90

14,90 17,90
NIE MUSISZużywać tłuszczuWielokrotnego 

użytku

4565
Obręcz  

do warstwowego  
krojenia ciasta

Obręcz ma możliwość regulacji  
– pasuje na torty o średnicy  

od 16 do 20 cm

14 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



4710
Regulowana forma do ciasta 

16-29 cm, wysokość: 8,5 cm

4483
Zestaw do  

dekorowania ciast
Kolory mogą się różnić.  
Długość pojedynczego  

patyczka 16 cm

8
szt.

4639
Forma do  

galaretek i deserów 
Średnica: 24 cm, wysokość: 8 cm

ZNÓW
W OFERCIE

-25% 39,90

29,90

-20% 14,90

11,90 -22% 45,90

35,90

15www.betterstyle.pl
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4492
Gilotynka do jabłek i gruszek

18 x 12 x 5 cm

368503
Profesjonalny nóż do ananasa

8 x 24 cm

NOWOŚĆ -25% 15,90

11,90

ZNÓW
W OFERCIE

SUPEROFERTA

-33% 29,90

19,90

• Do rozprowadzania  
marynaty na mięsie

• Do natłuszczania patelni, 
gofrownicy, foremek  
do pieczenia

• Do smarowania  
rogalików białkiem

• Włosie wykonane  
z mocnego silikonu

• Poręczny uchwyt
• Posiada oczko do  

zawieszenia

4734
Silikonowy  
pędzelek

21 x 3 cm

-20% 19,90

15,90

16 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



368514
Nożyk dekoracyjny

21,5 x 6,5 cm

4499
Sitko - cedzak stalowy 
Wykonana z metalu. Średnica: 14 cm,  

długość rączki: 21 cm

4735
Silikonowa  

szpatułka - nóż
Długość: 24 cm

Silikonowa, 
nie niszczy
powierzchni

NOWOŚĆ -25% 15,90

11,90

• Do krojenia i mieszania na  
powierzchniach teflonowych,  
ceramicznych i emaliowanych

• Do wygarniania resztek ze słoików
• Wykonana z mocnego silikonu
• Zapobiega przywieraniu produktów 

do swojej powierzchni 
• Łatwa do utrzymania w czystości
• Zaokrąglone krawędzie chronią 

powierzchnię patelni
• Posiada oczko do zawieszenia
• Do używania w temperaturach  

od -40°C do 230°C

21,90 -20% 9,90

7,90

17www.betterstyle.pl
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4593
Talerz do jaj

Wykonany z tworzywa.  
30 cm x 22 cm

4118
Szprycka 

do dekoracji 
ciast

7 końcówek  
w różnych kształtach. 

Pojemność 100 ml

Mocny  
tłok

4702
Tarka ręczna

21 x 13 cm

Antypoślizgowy spód

4134 
Perfekcyjny timer do jajek

Zmienia kolor, gdy osiągnie wybrane parametry. 

NA MIĘKKO

NA ŚREDNIO

NA TWARDO

SUPEROFERTA

-22% 17,90

13,90

-29% 13,90

9,90

Na 12  
połówek  

jajek

-26% 26,90

19,90 -20% 19,90

15,90

18 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



4009 
Poręczny tłuczek do mięsa

4,5 x 4,5 x 10,5 cm

• Ergonomiczny  
uchwyt

• Metalowa nakadka
• Solidne wykonanie
• Zajmuje mało  

miejsca

4478
Uniwersalny rozdrabniacz

Wykonany z solidnego tworzywa. 26 x 8 cm

4694
Podstawka na  

przybory kuchenne
Bardzo praktyczna, z czterema prze-

gródkami do odłożenia przyborów 
kuchennych w trakcie przyrządzania 

potraw. Estetycznie wykonana z solid-
nego tworzywa. 12,5 x 14 cm 

• Zero bałaganu  
przy gotowaniu! 

• Z czterema  
przegródkami

NOWOŚĆ -25% 11,90

8,90

-24% 16,90

12,90 SUPEROFERTA

-50% 19,90

9,90

19www.betterstyle.pl
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Osłonka 
zabezpieczająca

Z magnesem

Do zgrzewania
opakowań foliowych

366677
Lejek do przetworów

8 x 19,5 cm

Szeroki 
otwór

4197
Naklejki na przetwory 

100 naklejek 7 x 4,5 cm w rolce.

100
szt.

42791
Grzybek do odkręcania słoików

Średnica 9 cm, wysokość 5,5 cm

SUPEROFERTA

-34% 14,90

9,90

-25% 11,90

8,90

4533 
Minizgrzewarka do folii 

Zasilana dwiema bateriami AA (niedołączone  
do zestawu).

ZNÓW
W OFERCIE

19,90 -25% 11,90

8,90

20 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



Organizer z przegródkami
22,5 x 9,5 x 7,5 cm

8351         8352         

szary       beżowy                                 

4743
Łyżka z sitkiem do przypraw
Nie musisz już wyławiać przypraw z potraw!  
Włóż je do łyżki z sitkiem, by potem łatwo je usunąć.   
Otworki na rączce są przeznaczone do ziół – wystarczy przesunąć je 
przez otworki, by oddzielić listki od łodyżek. 27 x 6 x 3 cm

9,5 cm

4506
Szklany pojemnik na przyprawy 

Wykonany ze szkła, pokrywa z tworzywa.  
Pojemność: 245 ml, 15 x 6 cm

15
 c

m

Szkło

1
szt.

NOWOŚĆ -21% 18,90

14,90

9,90

7,90 9,90

-20% SUPEROFERTA

-54% 14,90

6,90

21www.betterstyle.pl
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4341
Uniwersalne szczypce kuchenne

Długość: 34 cm

4541
Dwustronna  

szpatułka z łyżeczką 
Metalowa, pokryta silikonem. Długość: 30 cm

4534 
Chochla z sitkiem  

i dzióbkiem  
Wykonana z trwałego tworzywa.  

Długość: 23 cm, średnica  
cedzaka: 7,5 cm

-25% 11,90

8,90

-20% 14,90

11,90 19,90

22 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



368500
Łyżka cedzakowa

33 x 12 x 6 cm

4653
Silikonowy 
nalewak do 

garnka
Długość 13 cm

• Załóż na krawędź garnka
• Silikon dopasowuje się  

do kształtu garnka

4739
Silikonowa łapka do garnków

Za jej pomocą wygodnie chwycisz rozgrzany 
uchwyt garnka, formy do pieczenia, patelni. 

Chroni przed temperaturą do 220°C. Silikonowa, 
z prążkami zapobiegającymi ślizganiu się  

i przesuwaniu naczynia. 16 x 9 cm

• Specjalna struktura  
powierzchni zabezpiecza przed 
wysoką temperaturą 

NOWOŚĆ -21% 23,90

18,90

12,90 -23% 12,90

9,90

23www.betterstyle.pl
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4275
Pojemnik na czosnek

10 x 8 cm

Szczelnie 
zamykany

Szczelnie  
zamykany

4503
Pojemnik na cebulę

Wykonany z mocnego tworzywa. 10 x 10 cm

4714
Kiełkownica 

18 x 8 x 5 cm

• Wyhoduj własne kiełki
• Wzbogać swoją dietę
• Twoje domowe superfoods
• Kup kilka – zrób różne kiełki
• Do uprawy kiełków będących źródłem  

wielu witamin i mikroelementów

• Duży rozmiar:  
38,5 x 29,5 cm

• Można myć  
w zmywarce

4608
Elastyczne maty do krojenia

38,5 x 29,5 cm. 4 sztuki.

4
szt.

SUPEROFERTA 24,90

-20% 9,90

7,90 11,90

-30% 19,90

13,90

24 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



4426
Obracana szatkownica do czosnku

7 x 7 x 7 cm

4445
Obieraczka do warzyw

Długość: 18 cm

• Bardzo ostra!
• Dwustronna
• Wygodnie  

układa się w dłoni

KOLEC  
DO „OCZEK”

4738
Ociekacz
Trójkomorowy. Wyjmowany wkład 
z dziurkami w dnie umożliwia łatwe 
odprowadzanie wody. Możesz go 
postawić lub powiesić za pomocą 
samoprzylepnego panelu. Wykona-
ny z mocnego tworzywa, które  
łatwo utrzymać w czystości.  
13 x 10 x 16 cm

4414
Zaczepiany składany  
pojemnik na odpadki

Złożony: 25 x 15 x 8,5 cm,  
rozłożony: 25 x 15 x 16,5 cm

TRZY POJEMNOŚCI

1,3 L 1,8 L 3,5 L

SUPEROFERTA

-34% 14,90

9,90

NOWOŚĆ -22% 22,90

17,90

-24% 16,90

12,90 -25% 39,90

29,90
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4668
Owalny pojemnik  
do przechowywania  
S
Pojemność: 450 ml,  
średnica: 9,5 cm,  
wysokość: 7 cm

4669
Owalny pojemnik  
do przechowywania 
M
Pojemność: 850 ml,  
średnica: 9,5 cm,  
wysokość: 12,5 cm

4670
Owalny pojemnik  
do przechowywania 
L
Pojemność: 1250 ml,  
średnica: 9,5 cm,  
wysokość: 19 cm

Gumowa
uszczelka

Bardzo 
szczelne

1 2 3

1

2

3

Silikonowa  
uszczelka

SUPEROFERTA

DO
-34%

14,90

9,90
21,90

14,90
26,90

18,90

-33% 29,90

19,90

Pojemnik do przechowywania żywności 
4554 Krówka            4553 Świnka         

Wykonane z tworzywa wysokiej jakości. 22 x 17,5 x 5 cm
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4632
Potrójna salaterka na przekąski

20 x 20 x 5 cm

6
szt.

4736
Pojemnik okrągły  

z sitkiem  
- transparentny

Idealny do przechowywania 
kulek mozzarelli, oliwek, kuku-
rydzy, groszku, pokrojonych 
warzyw. Szczelnie zakręcany. 

Pojemność: 450 ml

1
szt. NOWOŚĆ -20% 14,90

11,90

17,90

4321
Silikonowe osłonki  

na naczynia
6 sztuk. Średnice: 19,5 cm, 15,5 cm,  

14 cm, 11 cm, 9 cm, 6,5 cm

-20% 24,90

19,90
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81751
Antypleśniowa mata do lodówki

47 x 30 cm

43221
Przedłużające świeżość  

kule do lodówki
Średnica pojedynczej  

kuli 5 cm. 2 sztuki.

2
szt.

8473
Żelowy pochłaniacz  

zapachów do lodówki
9,5 x 7 x 3 cm, 200 g

• Pochłania  
i neutralizuje zapachy

• Wygodne opakowanie  
z żelem 

• Skuteczny i wydajny  
– działa  do 3 miesięcy

16,90

1190

58461
Aktywna piana  
do czyszczenia  

lodówek
500 ml

• Aktywna piana
• Usuwa resztki
• Usuwa zapachy

SUPEROFERTA

-30% 16,90

11,90

-24% 16,90

12,90

-20% 14,90

11,90 19,90
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4348
Rozsuwana półeczka do lodówki

29 x 17 x 7 cm

20 cm28 cm

81841
Zestaw ramek magnetycznych 

3 ramki na zdjęcia o wymiarach 10 x 15 cm

3
szt.

4756
Organizer  
- koszyk

Niezastąpiony w każdym 
domu: w kuchni, łazience, 

przedpokoju, pokoju dzieci, 
na biurku! Zapewnia wygodny 
dostęp do przechowywanych 

przedmiotów. Dzięki otwor-
kom na bocznych krawę-

dziach możesz wpiąć jeden 
organizer w drugi, ustawiając 
je piętrowo. 28 x 21 x 15 cm

Ustaw  
piętrowo!

• Możesz wpiąć jeden w drugi –  
nie przewrócą się!

Magnetyczne!

1
szt.28 cm

NOWOŚĆ -22% 31,90

24,90

24,90 -23% 12,90

9,90

ZNÓW
W OFERCIE
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4479
Kubek  

z pokrywką do mikrofalówki
Pojemność: 650 ml

4459
Miska do mikrofalówki

Pojemność: 940 ml

4645
Woreczek do gotowania  

ziemniaków w mikrofalówce
23 x 18 cm

4
MINUTYMINUTY

4721
Rondelek do mikrofalówki

Szybko podgrzejesz różne potrawy. Pokrywka z otworkami zapobiega 
rozpryskiwaniu się zawartości i zabrudzeniu mikrofalówki.Ma 2 dzióbki do nalewania: 
dla lewo- i praworęcznych. Z poręczną rączką. Pojemność: około 700 ml. Średnica: 

14 cm, wysokość: 8 cm 

-20% 24,90

19,90

21,90 27,90

22,90
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4625
Pokrywka do mikrofalówki

Średnica: 26 cm, wysokość 6 cm

4164
Forma do robienia  

omletu w mikrofalówce
21 x 12 x 4 cm

• Skutecznie usuwa  
tłuszcz i przypalenia

• Nie wymaga  
zmywania wodą

4716
Talerz do mikrofalówki  

Podgrzejesz w nim całe danie. Podzielony na trzy sekcje, zgodnie z modelem „zdrowego talerza”: największa część  
to zalecana porcja warzyw, dwie mniejsze: białka i węglowodanów. Wykonany z tworzywa bez zawartości BPA.  

Średnica – 22 cm. Wysokość 4,5 cm

• Model  
zbilansowanego  
posiłku

-23% 21,90

16,90

-25% 15,90

11,9015,90

58462
Aktywna piana  
do czyszczenia  
mikrofalówek

500 ml

16,90
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2052
Płyn do mycia naczyń

1 litr

4345
Silikonowy zmywak do naczyń

Średnica: 10 cm

4520
Rękawice kuchenne z myjką

Wykonane z wytrzymałego  
materiału. Długość: około 30 cm

4627
Silikonowa szczotka do butelek i słoików

Długość: 33 cm

SUPEROFERTA

-34% 14,90

9,90

-25% 19,90

14,90

14,90 19,90• Bardzo wydajny
• Wspaniale  

się pieni
• Gęsty
• Rozpuszcza  

tłuszcz
• Pozostawia  

przyjemny  
zapach

• pH neutralne  
dla skóry
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2025
Zmywaki do szorowania  

nasączone mydłem
Wymiary pojedynczego zmywaka:  

1 x 5,5 x 5,5 cm, 10 sztuk

10
szt.

• Czyste i lśniące 
naczynia

• Gęsty i wydajny
• Piękny zapach 

jagód i wanilii

2060
Płyn do mycia naczyń

500 ml

4711
Szczoteczka  

Marchewka 3 w1  
13 x 2,5 x 1,5 cm

• Bardzo wydajny
• Wspaniale  

się pieni
• Gęsty
• Rozpuszcza  

tłuszcz
• Pozostawia  

przyjemny  
zapach

• pH neutralne  
dla skóry

NOWOŚĆ -29% 13,90

9,90

14,90 -25% 15,90

11,90

9,5 cm

• Trzy końcówki
• Do czyszczenia zakamarków 

i szczelin
• Do uszczelek, ustników, 

smoczków dla dzieci,  
gwintów termosów i słoików

• Ergonomicznie  
wyprofilowany kształt

• Zabawny design
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4720
Sitko do zlewu

11 x 3 cm

11 cm7,5 cm

4650
Wiszący organizer na zmywaki

19 x 13 x 5 cm

2
szt.

SUPEROFERTA

4687
Zmywaki kuchenne

13 x 10 cm

4360
Składany ociekacz silikonowy

33 x 27 x 12 cm, pojemność ok. 5 L

-36% 54,90

34,90

13,90

-25% 19,90

14,90 12,90
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4684
Samoprzylepna taśma uszczelniająca 

Zabezpiecza miejsca narażone na stałe chlapanie wodą, na przykład łączenia bla-
tu ze zlewem czy glazury z umywalką. Zapobiega ich zawilgoceniu i zabrudzeniu. 

Szerokość: 3,5 cm, długość 320 cm

• Przezroczysta!
• Łatwe, estetyczne i tanie  

wykończenie Twojej kuchni  
i łazienki

• Przy wannie, zlewie,  
umywalce, brodziku, kabinie 
prysznicowej, kranach

• Wodoodporna
• Bardzo łatwa  

w użyciu

4719
Łańcuszek  

do umywalki 
Pomysłowy sposób na 

oczyszczanie odpły-
wu. Włóż łańcuszek do 
odpływu w umywalce 

lub wannie. Raz na kilka 
dni wyjmij i oczyść  

z zabrudzeń. Unikniesz 
zatykania się odpływu! 

Długość 35 cm

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

NOWOŚĆ -20% 29,90

23,90

8,90

367880
Mleczko czyszczące do stali  
nierdzewnej i chromowanej

300 ml

-13% 14,90

12,90
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367129
Płyn do 

czyszczenia  
zmywarki

250 ml

• Usuwa tłuszcz  
i osady

• Usuwa przykre  
zapachy

• Przedłuża 
żywotność 
zmywarki

2082
Tabletki do czyszczenia zmywarek

2 sztuki

2
szt.

STOSUJ  
RAZ W TYGODNIU

• Krystaliczny blask
• Bez plam
• Bez zacieków
• Bez smug

Odświeżacz  
do zmywarki
Zapobiega powstawaniu nieprzy-
jemnej woni w zmywarce. Roztacza 
świeży, intensywny aromat.

2

368040 
cytryna

368042 
zielone jabłuszko

1

2

1

2058
Nabłyszczacz  
do zmywarek

300 ml

-24% 16,90

12,90

8,90

8,90

6,90

-22%

18,90 STOSUJ  
RAZ W MIESIĄCU

16,90
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367815 

Płyn do  
czyszczenia  
powierzchni  
kuchennych  

o zapachu mango
500 ml

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

62012
Płyn do  

czyszczenia  
powierzchni  
kuchennych

o zapachu kiwi
500 ml

2020
Odkamieniacz EKO do 

urządzeń gospodarstwa 
domowego

250 ml

PRZED

PO

 
Ściereczka do mycia 

27 x 16 cm

• Do mycia
• Do wycierania
• Do odkurzania
• Super chłonna
• Nie niszczy  

powłok
• Możesz 

prać 
w pralce

2063
Odkamieniacz w proszku

Saszetka 30 g

-20% 4,90

3,90

18,90

19,90

4,90

SUPEROFERTA

-32% 18,90

12,90
• Do całej kuchni
• Poręczny i skuteczny
• Pozostawia piękny zapach
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• Wielokrotnego  
użytku

• Grille i ruszty
• Piekarniki
• Patelnie  

i garnki
• Kominki

2054
Preparat do  
czyszczenia  

piekarnika, grilla  
i kominka

500 ml

367711 
Mleczko do 
czyszczenia  
i impregnacji 

ceramicznych  
płyt kuchennych

300 ml

• Czyści  
i impregnuje

• Bez użycia 
wody

• Nie rysuje

4397
Gąbka karborundowa

10 x 7 x 2,5 cm

10131
Pumeks do czyszczenia grilla  

i artykułów metalowych
10 x 6 x 4 cm

4537
Ochronna podkładka  
do kuchenki gazowej

Tkanina z włókna + powłoka teflonowa. 27 x 27 cm

-25% 11,90

8,90

ZNÓW
W OFERCIE

26,90

14,90

4,90

-25% 11,90

8,90
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PRZY ZAKUPIE  
PASTY LUB MLECZKA  
BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI  
UNIWERSALNE  ZA

KUCHENKI GARNKI 
PATELNIE

OKAPY  
WENTYLACJA

ARMATURA 
ZAWORY

WANNY 
PRYSZNICE

GLAZURA 
TERAKOTA

2072
Spray do 

czyszczenia  
powierzchni silnie 

zabrudzonych
750 ml

• Bardzo silny i wydajny
• Usuwa tłuszcz, osad  

i zacieki
• Wszechstronny,  

do różnych  
powierzchni

• Łatwy w użyciu
367207

Eco Green Pasta uniwersalna 
biodegradowalna

500 g

2061
Mleczko do czyszczenia  

Eco Green
500 ml

ZŁ690
22,90

25
szt.

• Specjalistyczny, 
super skuteczny, 
usuwa trudne 
zabrudzenia

• Łatwy w użyciu

2026
Uniwersalny płyn  

odtłuszczający
500 ml

SUPEROFERTA

-32% 18,90

12,90

-28%
17,90

12,90
19,90

22,90
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• Odtłuszcza  
powierzchnie  
i usuwa najbardziej  
uporczywe  
zabrudzenia

• Pozostawia połysk  
bez smug

2034
Płyn do  

czyszczenia kuchni 
Home Expert

850 ml

2035
Płyn do  

czyszczenia łazienki  
Home Expert 

850 ml

• Łazienka  
lśni czystością

• Silna formuła
• Łatwo usuwa  

naloty z mydła  
i osady  
wapienne

• Do mycia terakoty, glazury, 
blatów, PVC, sprzętu AGD

• Idealny do porządków  
w całym domu! 

• Super gęsty żel przylega 
do powierzchni

• Skutecznie usuwa  
zanieczyszczenia

• Niweluje przykre 
zapachy

• Zwalcza kamień i rdzę 
• Zapewnia higieniczną 

czystość
• Zawiera chlor

2040
Żel do  

czyszczenia 
toalety  

Home Expert
750 ml

SUPEROFERTA -20% 19,90

15,90

34,90 39,90

-47% 74,80

39,90

2033
Uniwersalny  
koncentrat  

do czyszczenia  
Home Expert

850 ml

34,90

7055
Uniwersalny koncentrat  

do czyszczenia Home Expert + 
Płyn do czyszczenia kuchni 

Home Expert 

KUP KONCENTRAT, A PŁYN  
DO CZYSZCZENIA KUCHNI  
OTRZYMASZ GRATIS!
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2053
Ściereczki uniwersalne  

nasączone octem jabłkowym
21 x 19 cm

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

• Uniwersalne:
• Mikrofalówka
• Lodówka
• Blat kuchenny
• Umywalka
• Fronty szafek
• Armatura
• Glazura i terakota
• Ceramika łazienkowa
• I wiele innych ...

Ultra proste
sprzątanie

32
szt.

Nasączone octem 
jabłkowym!

-25% 19,90

14,90
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368632
Soda kaustyczna

500 g

368607
Przepychacz do zlewu

Kolory mogą się różnić. Długość z uchwytem 27 cm, 
średnica 13 cm

2027
Żel do  

udrażniania rur
500 ml

• Rozpuszcza  
zanieczyszczenia:  
tłuszcz, włosy, papier,  
watę, odpadki  
kuchenne

• Likwiduje  
nieprzyjemne  
zapachy

• Do udrażniania  
odpływów

• Do czyszczenia  
kubłów na śmieci

• Do czyszczenia  
podjazdów

• Do usuwania  
chwastów

-14% 13,90

11,90 16,90

81961
Spirala do udrażniania rur

Długość: 100 cm

-25% 11,90

8,90 -20% 19,90

15,90
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• Rozpuszcza  
zanieczyszczenia:  
tłuszcz, włosy, papier,  
watę, odpadki  
kuchenne

• Likwiduje  
nieprzyjemne  
zapachy

2023
Żel do  

czyszczenia 
WC
1 litr

• Usuwa zacieki,  
kamień i rdzę

• Przywraca świeżość
• W formie gęstego  

żelu
• Aż 1 litr!

59338
Szczoteczka do czyszczenia 

obrzeża muszli
Długość 21 cm

8522
Szczotka do WC z podstawką  

Elastyczna, silikonowa główka szczotki ułatwia wyczyszczenie wszystkich zakamarków muszli sedesowej, a długa rączka 
pozwala dotrzeć do głębszych miejsc. Możesz postawić ją lub zawiesić na ścianie za pomocą dołączonej taśmy samo-

przylepnej. Wymiary: szczotka: długość z rączką 35 cm, podstawka: 9 x 10 cm

• Miękka i elastyczna 
• Silikonowa końcówka
• W higienicznym pojemniku
• Możesz ją postawić  

lub przykleić do ściany
• Mocny, przeźroczysty haczyk  

samoprzylepny w zestawie
• Łatwa w czyszczeniu

Wygodna  
podstawka

• Sztywne włosie
• Specjalnie wyprofilowana rączka  

dociera do  niedostępnych  
zakamarków

NOWOŚĆ -20% 34,90

27,90

16,90 16,90
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PRZED

PO

2013
Płyn do usuwania  
pleśni i zabrudzeń

500 ml

• Usuwa pleśń
• Zabezpiecza
• Czyści

368360
Specjalistyczny 

preparat do  
czyszczenia fug

300 ml

• 3 w 1
• Mocne włosie
• Ergonomiczny 

kształt

80921
Szczoteczka 3 w 1 

25 x 4 x 4 cm

• Dopasowuje się do  
kształtu czyszczonych  
powierzchni

• Mocne włosie radzi sobie  
z uporczywymi  
zabrudzeniami

8480
Elastyczna szczotka

Zgina się elastycznie, więc bez problemu dociera i 
czyści trudno dostępne miejsca. Mocne włosie usuwa 

wszelkie osady, a nawet rdzę.

• Do terakoty  
i glazury

• Fugi jak nowe!
• Prosty w użyciu

-24% 16,90

12,90 -19% 15,90

12,90

12,90 19,90

ZNÓW
W OFERCIE
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367552
Płyn do  

mycia kabin  
prysznicowych

500 ml

367553
Żel do usuwania  
kamienia i rdzy 

500 ml

8535
Szczoteczka do  

precyzyjnego czyszczenia 
3 sztuki

3
szt.

• Do terakoty  
i glazury

• Fugi jak nowe!
• Prosty w użyciu

• Z łatwością dotrą 
w najmniejsze szczeliny

• Idealne do czyszczenia 
głowic prysznicowych

• Również do dysz żelazka

• Szybko usuwa  
kamień i rdzę

• Zawiera silne kwasy
• Doskonale czyści

• Lśniąca kabina  
w mgnieniu oka

• Usuwa osady z mydła,  
szamponu i wody

• Pozostawia powłokę  
ochronną

NOWOŚĆ -23% 12,90

9,90

-18% 16,90

13,90-18% 16,90

13,90
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2042
Preparat Premium  
z nanotechnologią  

do mycia szyb, luster  
i powierzchni szklanych 

500 ml

2037
Preparat Premium  
z nanotechnologią  

do czyszczenia mebli
500 ml

• Do pielęgnacji mebli  
drewnianych,  
drewnopodobnych  
i plastikowych

2038
Preparat Premium  
z nanotechnologią  

do czyszczenia łazienek
500 ml

• Preparat do szkła  
z dodatkiem nanosrebra 

• Nie pozostawia smug
• Zabezpiecza przed  

osiadaniem  
brudu i kurzu

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

• Idealny  
do wszystkich  
powierzchni  
kuchennych

2041
Preparat Premium  
z nanotechnologią  

do czyszczenia powierzchni  
kuchennych

500 ml

SUPEROFERTA PRZY ZAKUPIE DOWOLNEGO 
PRODUKTU ZE STRON 46-47  
BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI  
UNIWERSALNE  ZA

ZŁ690
21,90 50

szt.

39,90

39,90

-38%
39,90

24,90
-38%

39,90

24,90

1

2

1

2

3

4

4

3
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• Do pielęgnacji mebli  
drewnianych,  
drewnopodobnych  
i plastikowych

366959 
Do czyszczenia  

piekarników, grilla  
i kominków 

1 litr

366958
Do czyszczenia  

łazienek 
1 litr

366960
Do czyszczenia  

mebli 
1 litr

366961
Do czyszczenia 

szkła 
1 litr

367033
Pianka Premium  
do czyszczenia  

przypaleń
300 ml

• Skuteczność klasy  
Premium

• Ultra silne działanie
• Do grilla, piekarnika, 

kominka
• Usuwa tłuszcz,  

przypalenia i sadzę
• Bardzo gęsta piana, nie 

spływa
• Prosta i wygodna  

w użyciu

Aktywne
cząstki 
srebra

Skoncentrowane
wyjątkowo silne 

działanie

Skuteczne
czyszczą i chronią 

powierzchnie

Oszczędne
wystarczają 

na dłużej

PREPARATY PREMIUM Z NANOTECHNOLOGIĄ
POWIERZCHNIE DŁUŻEJ POZOSTAJĄ CZYSTE!

367032
Płyn Premium do 

mycia naczyń
1 litr

• Jakość Premium
• Super koncentrat
• Bezpieczne pH
• Z wygodną pompką

SUPEROFERTA-12% 25,90

22,90
-33% 29,90

19,90

-18%
55,00

45,0055,00 55,00 55,00
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57488
Grejpfrutowy  
płyn do mycia  

szyb  
500 ml

14193
Pianka do mycia 

szyb i innych 
powierzchni

400 ml

8446
Stoper do drzwi і okien 
Wykonany z elastycznego tworzywa  

dzięki czemu nie niszczy framug drzwi.

8437
Szczotka do framug 

23 x 6 cm

• Twarde włosie  
ustawione skośnie

• Nie zużywa się nawet  
przy mocnym  
szorowaniu

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

powierzchni

• Polimery  
chronią szkło

• Zabezpiecza  
przed brudem

• Myje bez smug

21,90

-23% 12,90

9,90 6,90

SUPEROFERTA

-30% 16,90

11,90
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2057
Pianka do ekranów LCD

150 ml

TE
LE

SK
O

PO
W

A:
 2

7 
- 7

4 
cm

368159
Antystatyczna 
pianka do  
czyszczenia 
mebli
300 ml

8195
Teleskopowa  
miotełka do 
kurzu

1010
Zestaw ściereczek  

z mikrofibry
48 x 42 cm i 31 x 31 cm

2
szt.

• Szybko i dokładnie  
zbiera sierść

• Łatwo opróżnisz  
i oczyścisz po użyciu

Pojemnik

SUPEROFERTA

NOWOŚĆ -21% 37,90

29,90

19,9019,90

-15%
19,90

16,90

-30%
16,90

11,90

8525
Szczotka do  

zbierania sierści
Sprzątanie jeszcze nigdy nie było tak proste! 
Dzięki specjalnej budowie szczotka skutecz-

nie zbiera sierść, włosy oraz inne zanie-
czyszczenia do wbudowanego pojemnika. 

49www.betterstyle.pl
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1009
Zapasowa myjka  

z mikrofibry do mopa
37 x 23 cm

TE
LE

SK
O

PO
W

Y

2015
Płyn do paneli i podłóg  

drewnianych
1 litr

1008
Mop teleskopowy  

z myjką z mikrofibry
37 x 12 cm, długość kija: 72 – 121 cm

SUPEROFERTA

14,90

-29% 69,90

49,90

15,90

-38% 15,90

9,90
• Wydajny
• Pozostawia przyjemny  

zapach czystości

• Do wszystkich  
powierzchni  
zmywalnych

• Aromat owoców  
cytrusowych

• Wydajny

1

1

2

 
 

2016
Płyn uniwersalny do mycia

1 litr

2
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TYLKO 40 ml  
NA 5 L WODY

8544
Froterki

Frędzle z mikrofibry skuteczne zbierają kurz  
i polerują podłogę, nadając jej lśniący 

wygląd. Rozmiar 35-40, 1 para

• Aerobik i porządki  
w jednym!

• Frędzle z mikrofibry
• Możesz stosować  

na mokro i sucho

366964
Koncentrat Premium 

z nanotechnologią do 
czyszczenia paneli 

podłogowych 
1 litr

1
para

Sprzątanie  
i polerowanie  
podłóg 

NOWOŚĆ -20% 29,90

23,90

366962
Koncentrat Premium  

z nanotechnologią  
do czyszczenia podłóg 

1 litr

69,00

2036
Koncentrat Premium  

z nanotechnologią  
do czyszczenia  

podłóg
500 ml

49,90

-29%
69,00

49,00

PREPARATY PREMIUM Z NANOTECHNOLOGIĄ
POWIERZCHNIE DŁUŻEJ POZOSTAJĄ CZYSTE!
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• Magiczne gąbki
• Dwie warstwy:  

szorstka  
i gładka

366574
Gąbki z melaminy

2 sztuki, 11 x 6,5 x 3 cm
2

szt.

• Usuwa naklejki,  
etykiety i gumę do żucia

• Czyści plamy z atramentu  
i szminki

2077
Preparat do 

usuwania naklejek
100 ml

367907
Szczotka do pajęczyn

Kolory mogą się różnić. Nie zawiera kija.  
35 x 20 x 9 cm

367665
Kij  

teleskopowy
Długość kija:  
75 – 120 cm

• Pasuje na kij  
BetterStyle  
(367665)

-31% 12,90

8,90 16,90

12,90 21,90
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366469
Pianka do czyszczenia 

dywanów i tapicerki
300 ml

• Zawiera polimery,  
które wiążą brud

• Głęboko wnika we włókna
• Łatwa w użyciu

PRZY ZAKUPIE  
Pianki do czyszczenia dywanów 
SZCZOTKA  
UNIWERSALNA ZA

8342
Szczotka Słonik

Wykonana z trwałego tworzywa.  
20 x 13 x 6 cm

ZŁ490
11,90

• Poręczna
• Do szybkich 

porządków
• Dzieci chętniej 

pomogą  
w sprzątaniu

8551
Szczotka gumowa 3 w 1 

Doskonała do czyszczenia tapicerki samo-
chodowej, ubrań, dywanów, foteli i lego-

wisk domowych pupili. Gumowe wypustki 
dokładnie zbierają sierść – potem szybko 

opłuczesz szczotkę pod kranem. Z metalo-
wą ściągaczką. Długość całkowita: 25 cm

Gumowe włosie

Szczotka do szczelin

Ściągaczka  
do wody

NOWOŚĆ -23% 25,90

19,90

15,90 16,90
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4600  

Szklany pojemnik  
z nakrętką  

300 ml

 
4599  

Szklany 
pojemnik  

z nakrętką  
425 ml

4255
Zestaw 4 pojemników 

Pojemności: 700 ml, 320 ml i dwa po 120 ml

4
szt.

4671
Organizer  
przezroczysty M
32 x 11 x 10 cm

4672
Organizer  
przezroczysty L
32 x 15 x 10 cm

1

2

46791
Pojemnik Kwiatek 

19 x 9,5 x 13 cm, pojemność: 1,2 litra

4598
Słoik z łyżeczką 

Pojemność: 500 ml
1

szt.

2

1

4406 
Pojemnik na przyprawy

Wykonany ze szkła, z dekoracyjną, uchylaną pokrywą 
z tworzywa i poręcznym uchwytem. Średnica 8,5 cm, 

wysokość 9 cm, 300 ml

1
szt.

16,90

790
21,90

1490

14,90

890
12,90

790

23,90

1490

36,90

2690

31,90

2190

19,90

1190
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4
szt.

Papilotki  
do foremek

46741 kropki
46742 kwiatki

40 sztuk

40
szt.

Zestaw 4 pojemników
     4675 "Słodycze"                  46751 "Makarony"                   46752 "Przyprawy"
W Twojej kuchni nie może zabraknąć pojemników do przechowywania różnych artykułów spożywczych. Te, wykonane  

z solidnego tworzywa, mają dekoracyjne pokrywki. Pojemności: 900, 1400, 2100 i 3100 ml

Durszlak  
z rozsuwanym dnem

46821 czerwono-szary
46822 zielono-szary

33 x 29 x 13 cm

46,90

2990
47,90

2990

9,90

690

1 2 3

1

2

3

75,90

4990

Bidon z wkładem
46781 czerwony

46782 zielony
500 ml

55www.betterstyle.pl
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• Do kamiennych  
parapetów

• Do schodów  
i podłóg z kamienia

• Do nagrobków  
i pomników

• Do elementów  
ozdobnych w ogrodzie

2021
Preparat do 
czyszczenia  

kamienia, 
granitu, 

marmuru, 
lastryka  

i kompozytów
300 ml

8377
Odstraszacz komarów  

Wystarcza na około 6 tygodni.

Aromat  
citronelli

 � Załóż na butelkę,  
napompuj i przyciśnij 

NAPOMPUJ PRZYCIŚNIJ

8504
Zraszacz na butelkę PET

Regulowany strumień wody. Pasuje na większość bute-
lek plastikowych po wodzie mineralnej. Długość: 28 cm

8385
Zestaw kadzidełek 
przeciw komarom 

Długość: 46 cm, 8 sztuk

 � Czas palenia  
ok. 2 godzin

aż 46 cm

Ostatnia szansa  
na zabicie komara

-25% 15,90

11,90 -20% 14,90

11,90

15,90-20% 19,90

15,90

8
szt.
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8536
Teleskopowa  

packa na muchy
Teleskopowa rączka: 26 – 72 cm

Teleskopowa: 26 – 72 cm

8534
Elastyczny chwytak

Pozwala na wydobycie drobnych przedmio-
tów z trudno dostępnych miejsc. Mocne 
szczypce zapewniają precyzyjny chwyt.  

Sprawdzi się również idealnie do oczyszcza-
nia rur odpływowych w domu.  

Długość: 60 cm

• Elastyczny
• Mocne, wysuwane 

szczypce

8433
Podwójny haczyk samoprzylepny

Wykonany z wytrzymałego tworzywa.  
Odczekaj 12 godzin przed powieszeniem.

 NOWOŚĆ -24% 16,90

12,90

-25% 11,90

8,90-22% 8,90

6,90
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8349
Półeczka na buty

Na jedną parę obuwia. 32 x 11 cm

• Szeroka -  
zmieści się też  
męskie obuwie

368078
Gąbka do czyszczenia obuwia

10 x 6 x 3 cm, pojemność 75 ml

366215 
Dezodorant do obuwia 

z nanotechnologią
150 ml

Pasta do butów
2017 brązowa
2018 czarna

2019 transparentna
60 ml

• Eliminuje woń
• Pozostawia uczucie  

świeżości

-25% 11,90

8,90

8,90 17,90

13,90
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8117
Lawendowa zawieszka na mole

2 sztuki

2
szt. Wieszak na 9 wieszaków 

8421   8422
czarny  szary

• Wielofunkcyjny
• Regulowane elementy
• Możesz zaczepić jeden  

pod drugim

8549
Wieszak nieskończonych możliwości

Idealny na delikatne sweterki, żakiety, apaszki. Ruchome elementy pozwalają 
ustawić go pod pożądanym kątem. Szerokość: 41 cm

NOWOŚĆ -25% 11,90

8,90

12,90 12,90

9,90

-23%-24% 16,90

12,90
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8540
Wieszaki na drzwi 
Zawsze brakuje Ci miejsca do 

wieszania różnych rzeczy? Oto 
świetne rozwiązanie: wieszaki 
zaczepiane o krawędź drzwi.  

Wykonane z tworzywa.  
8 x 4 cm

8180
Pionowy wieszak nadrzwi 

Długość: 28 cm

8475
Wieszak na spodnie

34 x 16 cm

2
szt.

8 cm
4 cm

NOWOŚĆ -25% 11,90

8,90

-21% 18,90

14,90 15,90

• Do kuchni, gabinetu,  
sypialni, łazienki

• Pasują również na kabinę  
prysznicową

6060 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



8265
Uniwersalna lampka 

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

Samoprzylepna!

NACIŚNIJ 
OD DOŁU

1
szt.

8557
Podpórki pod półki 

Podpórki z panelem samoprzylepnym sta-
bilnie podtrzymują półkę.

2

Odświeżacz do szaf
368363
świeżość

368362  
grejpfrut

1 2

1

Zamocuj półkę
bez wiercenia

2
szt.

• Mocne i dyskretne

NOWOŚĆ -18% 10,90

8,90

14,90 -22% 8,90

6,90
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• Łatwo przykleisz go do 
glazury lub szafki - bez 
gwoździ i wkrętów

• Zakładaj i zdejmuj 
kiedy chcesz

KROK 1 KROK 2

8552
Przedłużka na kran

Krótki kran utrudnia Ci codzienne czynności? 
Szybko zamontujesz na nim tę przedłużkę, która 

ułatwia mycie rąk, nalewanie wody do miski, robie-
nie drobnych przepierek itp. Długość: 14,5 cm

83402
Osłona na rury

Średnica: 125 mm, pasuje na rury  
o średnicy 40-80 mm

83401
Osłona na rury

Średnica: 70 mm, pasuje na rury  
o średnicy 10-40 mm

1

1

2

2

SUPEROFERTA

8464
Samoprzylepny pojemnik 

łazienkowy 
13,5 x 12,5 x 11 cm

NOWOŚĆ -23% 12,90

9,90

ZNÓW
W OFERCIE

-22% 13,90

10,90
-45%

8,90

4,90

-40%
9,90

5,90

• Elastyczna
• Pasuje na większość 

kranów
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8493
Dozownik do kosmetyków Panda

Wysokość z pompką 17 cm, pojemność: 300 ml

8428 
Osłonki na  

szczoteczki  
do zębów 

4 sztuki

• Bardzo praktyczne  
w podróży

• Do odróżniania  
i ochrony 

• Mocne zapięcie 

4
szt.

Pojemnik  
łazienkowy  

Miś
8553 różowy
8556 szary

Wykonany z tworzywa 
sztucznego, wytrzymały  

i trwały. 

Mocna  
naklejka

NOWOŚĆ -23% 12,90

9,90

18,90 5,90

Zdejmowany 
kubeczek

• Z samoprzylepnym  
panelem w kształcie  
misia

• Idealny do szczoteczek  
i pasty do zębów

• Otworki w dnie  
zapobiegają  
gromadzeniu się  
wody

63
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Gąbka do kąpieli „Avokado” (8321) za jedyne 2,90 zł  
przy zakupie dowolnego mydła w płynie

4100 

Wieszak na przyssawki
33 x 7 x 3 cm

ZŁ290
10,90

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

przebywają zwierzęta domowe

8163
Pochłaniacz zapachów

Okres działania około 6 miesięcy.

Wieszaki na kaloryfer łazienkowy
10 x 2,5 x 6,5 cm, 4 sztuki

8490
białe

8491
przezroczyste

4
szt.

26,90 26,90

19,90

-26% 9,90

-23% 12,90

9,90

11,90

8,90

11,90

-25%

1

2

3

1

2 3

Pachnące mydło w płynie
      2008 Flower kwiatowe

      2010 Fruit owocowe

      2009 Fresh świeże
300 ml
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2

83161
Silikonowa myjka  

– masażer do ciała 
60 x 10 cm

8550
Naklejki antypoślizgowe  

do łazienki 
Skutecznie zabezpieczają przed poślizgnięciem się  

w trakcie kąpieli. Wypustki od góry zapewniają stopom 
lepszą przyczepność, a mocna warstwa samoprzylepna 
od spodu przytrzymuje naklejki na miejscu. Dyskretne, 
pasują do każdego wystroju łazienki. Długość: 20 cm

8379
Wieszak na  
słuchawkę  

prysznicową
13,5 x 7,5 cm

• Mocno  
przysysa się  
do podłoża 

5
szt.

• Z antypoślizgowymi 
mikrowypustkami

• Samoprzylepne -  
mocno przyklejają się  

do podłoża

-20% 19,90

15,90

-20% 14,90

11,90

ZNÓW
W OFERCIE

NOWOŚĆ -23% 12,90

9,90
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8545
Lusterko kosmetyczne

Dwustronne. Jedna strona  
z powiększeniem 150%.  

Średnica 15 cm

8506
Gąbki do 
makijażu
6,5 cm x 5 cm,  

2 sztuki

SUPEROFERTA

NOWOŚĆ -22% 45,90

35,90

NOWOŚĆ -22% 8,90

6,90
-34% 14,90

9,90

2
szt.

8546
Pudełko okrągłe

Wykonane z trwałego tworzywa. Średnica 7 cm

• Z łatwością zmieści się  
w kieszeni lub torebce

• Idealne do słuchawek 
telefonicznych

OTWÓRZ - ZAMKNIJ

6666 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



2078
Preparat do 
czyszczenia  
złota, srebra  

i miedzi
140 ml

• Przywraca blask 
cennym  
przedmiotom

• Skuteczny 
• Z koszyczkiem – 

wygodny  
w użyciu

8555
Organizer z szufladkami

Elegancki i trwały, wykonany z akrylu. 
Stylowo prezentuje się na toaletce.  

3 szufladki. 12 x 13 x 10 cm

8554
2-częściowy organizer 

kosmetyczny
Dwa organizery, które możesz ustawić 
piętrowo lub obok siebie. Jeden z nich 
ma 9 przegródek, idealnych na pędzle, 

pomadki, tusz do rzęs. Wykonane z akry-
lu. 9 x 9 x 6,5 cm, drugi: 9 x 9 x 7 cm

-20% 29,90

23,90

NOWOŚĆ -23%

59,90

45,90
27,90

20,90

NOWOŚĆ -25%
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8515
Patyczki kosmetyczne 

100 sztuk

• Bambusowe patyczki  
z końcówką z bawełny

• Ekologiczne, wykonane  
z naturalnego materiału

8558
Składana szczotka do włosów

Składana, bardzo poręczna, zmieści się w każdej toreb-
ce, nawet w kieszeni. Ma wbudowane lusterko. Okrągłe 

pastelowe opakowanie dodaje uroku. Średnica 6 cm

8539
Lusterko na przyssawki
Idealne do makijażu i golenia. Zapewnia 
powiększenie 500%. Przyczepisz je w 

dowolnym miejscu bez wiercenia – ma dwie 
przyssawki mocno przylegające do podłoża i 
lekką obudowę z tworzywa. Średnica: 8,5 cm

Powiększenie 5x

Pr
od

uk
t n

ie
 za

wi
er

a 
pu

de
łk

a

NOWOŚĆ -21% 18,90

14,90

NOWOŚĆ -25% 11,90

8,90 9,90
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8548
Żelowe wkładki – podpiętki do butów 

Zmniejszają siłę nacisku masy ciała na pięty i rozkładają ją 
bardziej równomiernie, co zapobiega powstawaniu odcisków. 

Bardzo dobrze dopasowują się do kształtu stóp.  
Długość 11 cm,szerokość 7 cm

8520
Zestaw pedicure

Wszystko czego potrzebujesz do pielęgnacji swoich 
stóp – zestaw zawiera pumeks, szczoteczkę, obcinacz 

do paznokci i separator do palców. 4 elementy

1
para

82221
Osłonki na haluksy z klinem

Zaprojektowane, by chronić i zmniejszać ból w przypad-
ku wypukłości kości dużego palca. Miękki, elastyczny żel 

zapewnia podrażnionej skóry uczucie komfortu.

• Stabilizują stopy  
w obuwiu

• Zapobiegają  
odciskom

• Amortyzują –  
zmniejszają  
nacisk na  
pięty 

4
elem.

NOWOŚĆ -23% 21,90

16,90

-20% 9,90

7,90 NOWOŚĆ -20% 19,90

15,90

1
para
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8518
Fluorescencyjne gwiazdki

Wymiary pojedynczej gwiazdki:  
3 x 3 cm. 50 sztuk.

• Świecą  
w ciemnościach

8547
Okulary żelowe

Masz zmęczone oczy? Potrzebujesz chwili 
relaksu? Załóż żelowe okulary i odpręż się! 

Przed użyciem schłodź je w lodówce. Moco-
wane na gumkę. 19 x 5 cm

8223
Woreczek do  
okładów na 

zimno 
Wypełnij go kostkami lodu 

lub zimną wodą – okład 
przyniesie błyskawiczną 
ulgę przy stłuczeniach,  

opuchnięciach,  
oparzeniach.  

450 ml

Relaks dla oczu
• Stosuj, aby:
• Orzeźwić zmęczone oczy
• Zmniejszyć opuchnięcia pod oczami
• Odstresować skórę wokół oczu
• Podarować sobie chwilę relaksu 

50
szt.

NOWOŚĆ -25% 11,90

8,90

NOWOŚĆ -20% 9,90

7,90 -25% 19,90

14,90

7070 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



2079
Preparat do 
czyszczenia 

okularów 
60 ml

• Ze srebrem  
koloidalnym

• W wygodnej  
formie sprayu

• Do szkieł  
szklanych  
i plastikowych

8564
Taśma oporowa do ćwiczeń 
Doskonały przyrząd do ćwiczeń oporowych. 

Umożliwia wykonywanie ćwiczeń angażujących 
wszystkie partie mięśni. Nie zajmuje miejsca, 

zastępuje dużo innych przyrządów  
gimnastycznych.

Ćwicz w domu  
– wyrzeźb  

sylwetkę

SUPEROFERTA

8453
Neoprenowy pasek do okularów
Długość: 41,5 cm, po maksymalnym rozciągnięciu:  

70 cm, szerokość: 2 cm

NOWOŚĆ -22% 31,90

24,90

15,90

-30% 9,90

6,90
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8289
Worek do prania 

ubrań
49 x 40 cm

8290
Worek do prania ubrań

38 x 30,5 cm

2083
Tabletki do  

czyszczenia pralek
2 sztuki

STOSUJ  
RAZ W TYGODNIU

2
szt. 367183

Płyn do  
czyszczenia pralki

250 ml

8189
Podkładki antywibracyjne

Masz dość hałasującej pralki, której drgania słychać 
nawet u sąsiada? Wsuń pod nią te praktyczne amorty-

zatory, a wytłumią nieprzyjemne odczucie wibracji  
i ustabilizują pralkę. 4 sztuki, 7 x 7 cm

4
szt.

-23% 12,90

9,90 -20% 14,90

11,90

16,9018,90

STOSUJ  
RAZ W MIESIĄCU

14,90

7272 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



2066
Specjalistyczny 
preparat  
do czyszczenia 
przypalonych 
żelazek
100 ml

• Aktywna piana skutecznie 
usuwa przypalenia  
powstałe na stopie  
żelazka

• Czyści bez  
szorowania  
i zarysowań

2067
Woda 
perfumowana  
do żelazek 
1 litr

• Chroni żelazko przed  
kamieniem i osadami 
Pozostawia odświeżający 
zapach

• Ułatwia  
prasowanie

• Zawiera  
aktywne  
składniki

• Szybsze, łatwiejsze  
i przyjemniejsze  
prasowanie

• Świeży  
zapach

8560
Przedłużka do spodni 

Prosty sposób na poszerzenie obwodu w talii dżinsów, spódnic lub 
szortów. o 1,5 lub 3,5 cm. Ma miękkie silikonowe oczko, które łatwo się 

dopasowuje. Długość całkowita: 5,5 cmElastyczna

NOWOŚĆ -29% 6,90

4,90

• Poszerza o 1,5 
lub 3,5 cm

23,90

2068
Płyn ułatwiający 
prasowanie
500 ml

15,90

11,90

-25%

14,90
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65305
Odplamiacz z enzymami 

do tkanin białych  
i kolorowych 

1 litr

• Wydajny
• Skutecznie pierze  

już w 30 stopniach
• Chroni ciemne kolory 
• Pozostawia przyjemny 

zapach

2071
Wybielacz Oxy

1 litr

• Do wybielania  
ręcznego i w pralce

• Z aktywnym tlenem  
– nie niszczy tkanin

2075
Żel do prania  

ciemnych 
tkanin

1 litr

2076 
Żel do prania białego 

1 litr

2070 
Płyn do prania firan  
i tkanin delikatnych  

z efektem wybielania
250 ml

2014
Uniwersalny  
żel do prania

1 litr

• Zawiera enzymy, które  
przeciwdziałają szarzeniu tkanin

• Nadaje tkaninom miękkość

• Przywraca  
nieskazitelną biel

• Do prania delikatnych 
tkanin, firan, obrusów, 
koronek

2074 
Żel do prania 
kolorowego

1 litr

• Przedłuża trwałość kolorów
• Dokładnie pierze nawet  

w niskich temperaturach

SUPEROFERTA

-30% 19,90

13,90

-22% 17,90

13,90

-26% 18,90

13,90

19,90 19,99

19,90 17,90

• Do prania we wszystkich  
temperaturach 

• Do różnych rodzajów tkanin

• Bezpieczny dla kolorowych  
i delikatnych tkanin 
Usuwa  uporczywe  plamy 
Nie zawiera chloru

7474 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



2080
Chusteczki zapobiegające  

zafarbowaniu prania
12 sztuk + 3 gratis!

12
szt.

+ 3 
GRATIS!

• Chronią ubrania przed  
zafarbowaniem

• Wystarczy wrzucić  
chusteczkę do pralki

2085
Płyn do płukania tkanin

Sposób użycia: Pranie w pralce automatycznej: 
dodać 1 nakrętkę. Do prania ręcznego:  

1/2 nakrętki na 10 litrów wody. 1 litr

2086
Perfumy 
do prania

Pranie w pralce automatycznej: 
dodać 5-10 ml perfum  

do przegródki na płyn do  
płukania. 100 ml

2032
Pianka-odplamiacz

Usuwa różne plamy, także po 
kawie, winie, sokach. Do tkanin 
każdego rodzaju, nawet delikat-
nego jedwabiu. Forma aerozolu 

ułatwia aplikację. 150 ml

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

NOWOŚĆ -25% 39,90

29,9019,90

14,90 -20% 24,90

19,90

• Luksusowa kompozycja zapachowa
• Wzmacnia efekt płynu  

do płukania tkanin
• Nadaje tkaninom  

piękny, długotrwały  
zapach

• Zmiękcza tkaniny
• Nadaje im odświeżający zapach
• Ułatwia prasowanie

• Do prania we wszystkich  
temperaturach 

• Do różnych rodzajów tkanin

• Bezpieczny dla kolorowych  
i delikatnych tkanin 
Usuwa  uporczywe  plamy 
Nie zawiera chloru
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2055
Spray do  

czyszczenia felg
500 ml

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

• Usuwa zabrudzenia,  
nalot i tłuste ślady

• Zawiera emulsję z oleju 
z awokado, która chroni 
powierzchnię lakieru

2056
Szampon do mycia 

samochodu 
500 ml

8378
Szczotka do mycia felg 

Długość 26 cm

2
szt.

2062
Letni płyn do spryskiwaczy  

w tabletkach
2 sztuki na 10 litrów wody.

Spray do czyszczenia 
i konserwacji kokpitu 
300 ml

2064  
matowy

368556
Żel do usuwania 
resztek owadów  

z reflektorów  
i szyb oraz karoserii  

samochodowych
300 ml

• Idealnie przywiera 
do powierzchni 
ułatwiając 
czyszczenie

• Nie spływa z szyb

-32% 34,90

23,90 27,90

-24% 16,90

12,90 18,90

24,90

2065  
nabłyszczający

-20% 24,90

19,90

PRZY ZAKUPIE DOWOLNEGO  
PRODUKTU Z KATALOGU

-50% 11,90

5,90

7676 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



1012
Gąbka do mycia samochodu

23 x  11 x 3,5 cm

8537
Organizer 

samochodowy
42 x 14 cm

8461
Dwustronna szczoteczka  

do zakamarków
17 x 3 x 2 cm

8068
Miniściągaczka do lusterek

Niezastąpiona przy usuwaniu pary, szronu oraz myciu luste-
rek samochodowych. Poręczna, z komfortowym uchwy-

tem. Kolory mogą się różnić. 13 x 7,5 cm

SUPEROFERTA

-25% 7,90

5,90 -20% 29,90

23,90

-25% 15,90

11,90
-34% 11,90

7,90
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SUPEROFERTA

8409
Butelka – poidełko dla psa

24 x 6 x 6 cm, 400 ml

8407
Szczotka  
dla zwierząt
12,5 cm x 8 cm

8408
Rękawica 

do zbierania 
sierści
22 x 16 cm

2059
Szampon dla psów

250 ml

• Z gliceryną i naturalnymi 
ekstraktami z bawełny  
i pokrzywy

• Bez alergenów  
i barwników

• Neutralne pH

8415
Podkładka 

gumowa pod 
miskę

44 x 24 cm

8411
Podwójna miska 

dla zwierząt
Wykonana z tworzywa.  
30 x 18 cm, pojemność  

2 x 250 ml

-45% 17,90

9,90 -34% 14,90

9,90

-52% 24,90

11,90

-52% 24,90

11,90

-50% 29,90

14,90

-52% 22,90

10,90

7878 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



8513
Kompleks z pokrzywą Happy Dog 
– lśniąca sierść i witalność 
Zawiera witaminy i sole mineralne potrzebne psom  
do zachowania zdrowej sierści  
i ogólnej witalności.  60 g

8514
Kompleks wapniowo-kolagenowy 
Happy Dog – mocne kości i zęby 
Preparat, pozyskiwany ze skorupki jaja kurzego, która 
zawiera ponad 90% węglanu wapnia, dostarcza wielu 
cennych mikroelementów.  100 g

CE
RTYFIKOWANE

P
RZEZ INSTYTUT WETERYN

A
R

II

Piękna sierść,
mocne kości,  
zdrowe zęby

1

1

2

2

3

-75%
39,90

9,90

39,90 39,90

39,90

3

Za każde 50 zł  
wydane na zakupy  

z tego katalogu!

8511
Kompleks z pokrzywą Happy Cat 
– lśniąca sierść i witalność  
Zawiera witaminy i sole mineralne potrzebne kotom do 
zachowania zdrowej sierści i ogólnej witalności. 60 g

8512
Kompleks wapniowo-kolagenowy 
Happy Cat – mocne kości i zęby 
Ułatwia zaspokojenie potrzeb żywieniowych  
kotów z myślą o zachowaniu mocnych  
kości i zębów.  100 g
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62988
Koktajl Blue Nature Jogurtowo-Wiśniowy
SUPLEMENT DIETY   
600 g (ok. 20 porcji)

62990
Koktajl Blue Nature 
Waniliowy
SUPLEMENT DIETY   
600 g (ok. 20 porcji)

367256
pH Body  
Balance 125 g
(miesięczna dawka)

zł

38,90

159,00

 9 Koktajle wspomagają  
i wzmacniają odporność

 9 Doskonałe w diecie  
niskokalorycznej 
oraz dla osób  
kontrolujących wagę ciała

 9 Niezbędne jako składnik 
zbilansowanej 
codziennej diety

 9 Wskazane również przy 
rekonwalescencji  
w przypadkach 
osłabienia organizmu

UWAGA 
Przy zakupie 
dowolnego  
koktajlu
Profesjonalny  
szejker  
Blue Nature
otrzymasz za 

23,90 990 

-60zł

159,00

99,00 zł
Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona28



367256
pH Body  
Balance 125 g
(miesięczna dawka)

5186
biała

5187
złota

5188
żółta

5189
czerwona

Bambusowa szczoteczka 
z węglem aktywnym  
do zębów

366003  
zielona

366001 
pomarańczowa

366002  
różowa

366004  
niebieska

SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW  
Nano Gold  
z nanocząsteczkami złota
miękkie włosie

29,90

29,90

19,90

19,90

366934
Proszek do wybielania 
zębów White Action
30 ml

367427
Pasta 
stomatologiczna 
Silver Action 
ze srebrem 
koloidalnym
50 ml

 3 Wzmacnia szkliwo

 3 Utrzymuje zdrowe dziąsła

 3 Odświeża oddech

 3 Hamuje odkładanie się płytki 
nazębnej, głównej przyczyny 
próchnicy

 3 Nie zawiera konserwantów  
oraz alkoholu

367428
Super koncentrat – płyn 
stomatologiczny do 
płukania ust Silver Action  
ze srebrem koloidalnym
500 ml

5185 
Wykałaczki z nicią 
dentystyczną 
50 sztuk 9,90

29,90

24,90

ZDROWSZE  
ZĘBY I DZIĄSŁA

-25%

-33%

-20%

29,90

19,90

19,90

14,90
29,90

19,90

19,90

14,90

1

1

2

2

3

4

1

2
3 4

3

4

1

2

3

4

29,90

23,90 50
szt.
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5165
Kawa rozpuszczalna 
– waniliowa
120 g

5177
Czekolada deserowa  
do picia Marcepan
120 g

5170
Kawa rozpuszczalna  
Advocat
120 g 

5166
Kawa Blue Dream  
mielona o smaku  
tiramisu
150 g

5169
Kawa  
rozpuszczalna  
– kokosowa
Wytworna kompozycja najlepszych, 
wolno wypalanych ziaren Arabica 
i słodkich tonów kokosa. Delikatny 
aromat doskonale podkreśla łagod-
ny charakter kawy z Hondurasu. 
Idealna propozycja  zarówno na zi-
mowe dni, jak również letnie, błogie 
poranki. Doskonała do deserów. 
Warto spróbować jej z dodatkiem 
mleka lub śmietanki.  
120 g

5168
Kawa  Blue Dream  
mielona o smaku amaretto
Niepowtarzalna brazylijska kawa  
z dodatkiem wykwintnego włoskie-
go likieru o migdałowym aromacie. 
Wyśmienicie smakuje ze śmietanką, 
lodami lub kruchymi, migdałowymi 
ciasteczkami. 
150 g

-20%

-20%

24,99

24,99

24,99

24,99

5172
Kawa rozpuszczalna naturalna 
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. 
 120 g

-20%

-20%

5173
Czekolada do picia Wiśnie w rumie
Delektuj się kremowym smakiem 
czekolady z wyraźną nutą wiśni 
w rumie. Możesz także dodawać 
czekoladę w proszku do różnych 
deserów, by wzbogacić ich smak  
120 g

1
1

2

2

3 3

4

4

24,99

19,99

24,99

19,99

24,99

19,99

24,99

19,99
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5041
Owocowa  
herbata   
Secret Garden 
Suszone owoce czarnego bzu 
i czarnej porzeczki sprawiają, 
że ta herbatka idealnie  
wspomaga Twoją odporność!  
Z dodatkiem kwiatów  
hibiskusa. Delektuj się  
owocowym naparem,  
dobroczynnym  
dla zdrowia.  
50 g

5179
Herbatka  
z melisą Chillout
Kompozycja melisy  
z zieloną herbatą  
i pokrzywą wspoma-
ga Twój organizm, 
ułatwiając wyciszenie 
i odzyskanie sił wital-
nych. Skórka cytryny 
i płatki róży nadają 
naparowi wspaniały 
aromat.  
50 g 

5059
Herbata biała  
Mango Sun
Delikatny smak białej her-
baty wspaniale komponuje 
się z dojrzałym i soczystym 
mango. Płatki nagietka 
nadają naparowi wyrazisty
charakter i kolor. Pierwsze 
parzenie zapewnia  
mocniejszysmak i aromat, 
natomiast kolejne są nieco 
delikatniejsze.  
50 g 25,9925,99

5178
Czarna herbata Happy  
Moments 
Delektuj się naparem o burszty-
nowym kolorze i głębokim, lekko 
słodowym aromacie. Dodatek 
cynamonu, skórki i kwiatów poma-
rańczy, goździków i malin nadaje 
herbacie wyrazisty, szlachetny 
smak. Doskonale komponuje się  
z miodem i mlekiem. Zaparz 
imbryk Happy Moments i ciesz 
się chwilą wytchnienia w gronie 
najbliższych. 50 g 25,99 25,99

5040
Zielona herbata Sunrise
Najbardziej cenione odmiany zielonej 
herbaty, wzbogacone jagodami goji, 
kwiatami granatu, trawą i skórką 
cytrynową. Z każdą filiżanką tej her-
baty dostarczasz organizmowi porcji 
antyoksydantów!
 50 g

1

2

3

4

1 2 3 4

25,99

19,99-23%
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500044
Aktywator Koloru Time Away! 
125 ml

5048
Męska woda perfumowana Mister Silver 
33 ml

500050
Victory Męska Woda Perfumowana
50 ml

45,90

79,90

5020
Krem do twarzy i balsam po goleniu 2 w 1  
Perfect Man 
50 ml

5065
Perfumetka Monsieur Lion 
Śmiały, wyrazisty zapach dla mężczyzny, który  
doskonale odnajduje się w miejskiej dżungli. 
Przyciąga uwagę pikantnymi nutami na 
aromatyczno-drzewnym tle. Intryguje  
oryginalnością i aurą wewnętrznej siły.  33ml

-10zł

Kwas hialuronowy  
i ekstrakt z koziego mleka
działają regenerująco  
i przeciwstarzeniowo, redukując  
zmarszczki i linie mimiczne.

Ekstrakt z aloesu
łagodzi podrażnienia  
i przyspiesza gojenie ran.

Oleje arganowy  
i z awokado
tworzą warstwę ochronną  
skóry, odżywiają ją i łagodzą  
procesy zapalne.

1

2

3

3

4

45

5

 9 Przywróć swoim  
włosom ich  
naturalny kolor

-50zł

1

129,90

79,90

49,90

29,90

45,90

35,90

-20zł

2

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona24



5063
Perfumetka Madame Tigresse
33 ml 

5050
Woda perfumowana Lady Gold 
33 ml

5064
Perfumetka Madame Panthere
33 ml

5049
Woda perfumowana Miss Pink 
 33 ml

5028
Woda perfumowana La Rosita
50 ml

5027
Woda perfumowana Caramella
50 ml

45,90

45,90

79,90

79,90

OTULENI ZMYSOWYM           
ZAPACHEM

Nuty głowy: grejpfrut, 
brzoskwinia, kokos,  

akordy morskie 
Nuty serca:  jaśmin, 

konwalia, fiołek, kwiat 
pomarańczy, karmel 

Nuty bazy:  wanilia,  
vetiwer, praliny

Nuty głowy: 
cytryna,

czarny pieprz
Nuty serca:  jaśmin, 
kwiat pomarańczy, 

białe kwiaty 
Nuty bazy:  drzewo 
sandałowe, białe 

piżmo, wanilia

-10zł

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

-10zł

45,90

35,90
45,90

35,90
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5055
Krem na dzień ES5ENCE 
Do wszystkich rodzajów cery, zwłaszcza do 
odwodnionej skóry, na której pojawiają się 
pierwsze oznaki starzenia. Stosuj codziennie 
rano, po oczyszczeniu skóry i nałożeniu  
serum ES5ENCE. Zawiera filtry SPF 15.  50 ml

5056
Krem na noc ES5ENCE 
Do wszystkich rodzajów cery, zwłaszcza do odwod-
nionej skóry, na której pojawiają się pierwsze  
oznaki starzenia. Stosuj codziennie wieczorem,  
po oczyszczeniu skóry i nałożeniu serum ES5ENCE. 
50 ml59,90

SPF 15

5057
Krem pod oczy  
ES5ENCE
Do wszystkich rodzajów 
cery, zwłaszcza do od-
wodnionej skóry, na której 
pojawiają się pierwsze 
oznaki starzenia.  
15 ml 39,90

POWSTRZYMANIE
PROCESÓW 

STARZENIA SIĘ 
NOCĄ

72h 
CIĄGŁEGO NAWILŻENIA 

DLA GŁADKIEJ 
I PROMIENNEJ 

SKÓRY!

OCHRONA PRZED 
STARZENIEM SIĘ 
SKÓRY W CIĄGU 

DNIA

-15zł

59,90

44,90
Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona22



5068
Żel do mycia twarzy i demakijażu ES5ENCE
50 ml

5058
Serum do twarzy i dekoltu  ES5ENCE 
Do wszystkich rodzajów cery, zwłaszcza do 
odwodnionej skóry, na której pojawiają się 
pierwsze oznaki starzenia. Stosuj dwa razy 
dziennie, pod kremy na dzień i na noc.  
30 ml

*Podwyższony poziom nawilżenia 
utrzymuje się do 72 godzin po 
aplikacji kosmetyku.

5074
Szczoteczka silikonowa   
do oczyszczania  
twarzy 
8 x 6 cm 14,90

 » Redukcja zmarszczek

 » Uelastycznienie  
i wygładzenie skóry

 » Ukojenie  
odwodnionej skóry

 » 72 godziny ciągłego  
nawilżenia* 

FORM KWASU 
HIALURONOWEGO5

-10zł

ES5ENCE 
kuracja anti-ageing

 » Oczyszcza, nawilża 
i wygładza skórę. 

 » Zawiera 5 form kwasu 
hialuronowego oraz  
aktywny składnik  
rozjaśniający, który  
hamuje powstawanie  
przebarwień.  

 » Nie podrażnia i nie 
wysusza skóry –  
odpowiedni do  
każdego rodzaju cery, 
także wrażliwej. 

 » Doskonały  
do demakijażu

-10zł

34,90

24,90
49,90

39,90
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5019
Skoncentrowane serum do twarzy 
i pod oczy Collagen Booster  
(dzień i noc), 30 ml 69,90

5018
Krem naprawczy do twarzy i pod 
oczy Collagen Booster  
(dzień i noc), 50 ml

500035
Eliksir piękna  
– Collagen
15 ml

500034 
Eliksir piękna  
– Retinol
15 ml

49,90

49,90

KAŻDY RODZAJ CERY  
W KAŻDYM WIEKU
Stosuj samodzielnie lub dla 
wzmocnienia efektu aplikuj 
serum, a następnie krem

WYBIERZ, JEŚLI TWOJA  
SKÓRA JEST:   
z drobnymi zmarszczkami, 
skłonna do wysuszania, narażona 
na promieniowanie UV. Każdy 
rodzaj cery.

DZIAŁANIE: Nawilża, poprawia 
jędrność skóry i jej elastyczność, 
niweluje drobne zmarszczki. 
Chroni przed szkodliwymi działa-
niami promieniowania UV  
i zanieczyszczeniem środowiska.

-15zł

Składniki Collagen Booster zapewniają
kompleksowe działanie poprawiające
kondycję skóry:

 9 Zapewniają spektakularny wzrost 
kolagenu i elastyny w skórze

 9 Trójwymiarowa sieć naturalnych włókien 
napinających skórę zostaje odbudowana!

 9 Wygładzenie zmarszczek i poprawa 
owalu twarzy!

 9 Wiele korzyści: poprawa gęstości, jędrności, 
elastyczności, napięcia, optymalne nawilżenie

-15zł

500036 
Eliksir piękna – Coenzyme Q10
15ml
Wybierz, jeśli Twoja skóra jest:   
z drobnymi zmarszczkami, skłonna  
do wysuszania, narażona  
na promieniowanie UV.  
Każdy rodzaj cery.

KOLAGEN  
 – sekret młodości twojej skóry

69,90

54,90

49,90

34,90

1

1

2

2

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona20



5183
Maskara pogrubiająca  
i wydłużająca  
Happy Lashes 
10 ml

UŻYWAJ ZALOTKI  
przed nałożeniem tuszu  
– najpierw podkręć,  
a potem pomaluj rzęsy

SILIKONOWA  
KRAWĘDŹ  
zapobiega  

uszkodzeniu  
rzęs  

5073
Zalotka

24,90

500035
Eliksir piękna  
– Collagen
15 ml

500034 
Eliksir piękna  
– Retinol
15 ml

5015
Żel do rąk
50 ml

 9 Idealnie myje  
ręce bez użycia 
wody

 9 Z ekstraktem  
z aloesu  
i witaminą  
B5 oraz E

5009
Krem do rąk  
Happy Hands
40 ml 

9,90

 9 Do suchych,  
spękanych  
i spierzchniętych  
pięt 

 9 Nawilża i wygładza
 9 Głęboko wnikająca 

formuła
 9 Bezzapachowy
 9 Kompleks  

z mocznikiem

-25%

Innowacyjna  
formuła

5163
Regenerujący  
balsam  do stóp  
Heel Balm 
70 g

-31%

-20%

Silikonowa, 
stożkowa 
szczoteczka

Bajecznie długie 
i podkręcone  

rzęsy

1

1

2

2

3

3

19,90

15,90
12,90

8,90

15,90

11,90

INTENSYWNA 
CZERŃ
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500011 
Szampon do włosów  
farbowanych
250 ml

500015 
Odżywka do włosów  
farbowanych
200 ml

500018
Odżywka wzmacniająca 
włosy
200 ml21,90

21,90

500014 
Szampon wzmacniający 
włosy
250 ml

EKSTRAKT
Z KORZENIA TATARAKU
wzbogacony wyciągiem

z palmy sabałowej –
działa intensywnie

wzmacniająco,
zapobiega wypadaniu

włosów, pobudza porost,
działa przeciwłupieżowo

i przeciwłojotokowo,
poprawia ukrwienie

skóry głowy.

-27%

21,90

15,90

21,90

15,90

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona18



500013 
Szampon zwiększający 
objętość włosów
250 ml

500012 
Szampon do włosów  
suchych i zniszczonych
250 ml

500016 
Odżywka do włosów  
suchych i zniszczonych
200 ml 21,90

21,90

500017 
Odżywka zwiększająca 
objętość włosów 
200 ml 

EKSTRAKT Z ARNIKI
wykazuje silne działanie

lecznicze i kosmetyczne.
Doskonale pielęgnuje

włosy cienkie
i przetłuszczające się, 

 łagodzi łupież,
zapobiega wydzielaniu

łoju, zwiększa
wytrzymałość,

działa dezynfekująco.

-23%

Linia do włosów, która w swoich recepturach  
wykorzystuje wieloletnie badania nad  

skutecznością i uzdrawiającym wpływem roślin i ziół.
Dla naszych preparatów do włosów  

najważniejsze są… włosy.

Ich zdrowie, gęstość, naturalny blask i piękno,  
dlatego główną rolę grają tutaj naturalne wyciągi  

z dobroczynnych roślin.

Bez parabenów, silikonów, SLES, SLS, 
sztucznych barwników

Perfect Hair 
ZREGENERUJ WŁOSY      PO UPALNYM LECIE

21,90

16,90

21,90

16,90
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5033
Odżywczy balsam  
do ciała Senso
Nakładanie balsamu to 
czysta przyjemność: dzięki 
kremowej konsystencji 
uczucie jedwabistej gład-
kości towarzyszy Ci już od 
momentu aplikacji, a piękny 
zapach długo utrzymuje się 
na skórze.
150 ml

5034
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 spra-
wia, że skóra ładnie się napina, 
dzięki czemu Twoje ciało zysku-
je zgrabniejszy wygląd.
150 ml 24,9024,90

5036
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 26,90

5035
Odżywczy żel  
pod prysznic Senso
Odżywczy żel wspaniale  
oczyszcza i wygładza skórę, 
pozostawia cudowny zapach. 
Bogactwo naturalnych eks-
traktów zapewnia nawilżenie 
i odżywienie. 
200 ml 26,90

ZŁUSZCZANIE
Wykonaj zabieg złuszczający 
przy użyciu swojego ulubionego 
peelingu do ciała Senso. 

NAWILŻANIE
Podaruj skórze odżywienie  
i nawilżenie, wmasowując w nią 
wybrany Balsam do ciała Senso.. 

1
2

Czujesz, że Twoja skóra jest wysuszona i szorstka?  
Potrzebuje zabiegów złuszczających, by „zrzucić”  
warstwę zrogowaciałych komórek naskórka.  
Bez tego żaden balsam nie przywróci jej gładkości  
i miękkości!

Senso

1

1

2
2

1

2

1

2

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona16



5029
Odżywczy peeling do ciała Senso  
Skutecznie złuszcza martwy naskórek.  
Wygładza, ujędrnia i regeneruje skórę. 
250 g

5030
Łagodzący peeling do ciała Senso – awokado 
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

5043
Krem do rąk  
i paznokci Senso
40 ml

5044
Odżywczy krem 
do rąk Senso   
40 ml

5045
Arbuzowa  
pomadka  
peelingująca  
4,3 g

14,90

33,90

16,90

14,90

33,90

Czujesz, że Twoja skóra jest wysuszona i szorstka?  
Potrzebuje zabiegów złuszczających, by „zrzucić”  
warstwę zrogowaciałych komórek naskórka.  
Bez tego żaden balsam nie przywróci jej gładkości  
i miękkości!

Rozpieszcza ciało      
i zmysły

1

1

2

2
1

2

1

2
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Działanie mydełka:
Twarz:

 9 pielęgnacja skóry przetłuszczającej 
się, której dokucza uporczywy trądzik 
i wypryski, 

 9 rewitalizacja skóry zmęczonej  
i zestresowanej

Ciało:
 9 wspomaga leczenie atopowego  

zapalenia skóry, łuszczycy i grzybicy,
 9 jako element zabiegów  

antycellulitowych

Włosy:
 9 zwalczanie łupieżu i łojotokowego  

zapalenia skóry głowy

5069
Mydełko z błotem i solą z Morza Martwego
Zawiera unikalną kompozycję błota i soli z Morza 
Martwego, bogatych w minerały, mające 
dobroczynny wpływ na skórę człowieka. W pełni 
naturalne, nie zawiera konserwantów, nawilżaczy 
ani plastyfikatorów. Subtelny aromat naturalnych 
olejków eterycznych pozostawia po kąpieli  
uczucie świeżości i odprężenia. 100 g

5175
Mydełko z kozim mlekiem
Słynące z silnego działania nawilżającego mleko 
kozie, dzięki zawartości witamin z grupy B, zmiękcza 
zrogowaciały naskórek. Proteiny wchodzące w jego 
skład łagodzą podrażnienia i dodatkowo tworzą na 
skórze warstwę ochronną. Idealne do pielęgnacji 
wrażliwej cery. 100 g

5174
Mydełko oliwkowe 
Dodatek oliwy z oliwek sprawia, że 
mydełko wspaniale odżywia skórę 
i wzmacnia jej warstwę lipidową, 
zapobiegając utracie nawilżenia. 
Doskonałe dla całej rodziny. 
100 g 15,90

19,90

 9 Wspaniale odżywia skórę

 9 Wzmacnia jej warstwę  
lipidową

 9 Zapobiega wysuszeniu

c

Zakochaj się  
w mydełkach 
- SKARBACH  

NATURY

-25%

15,90

11,90

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona14



500019 
Odżywczy żel pod 
prysznic i do kąpieli 
Perfect Care
250 ml

500024 
Balsam  
do higieny  
intymnej  
Perfect Care
300 ml

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

19,90 19,90

SKÓRA 

 9 Pobudzona
 9 Rześka
 9 Nawilżona

ORZEŹWIAJĄCA MOC  
WERBENY

c

-20%

19,90

15,90

PIELĘGNACJA 15



5005
Płyn micelarny  
Hydroclinic
200 ml

5025
Pomadka Care Balm
3,5 g

5008 
Krem  do twarzy  
na dzień i na noc  
Hydroclinic
50 ml

Dzięki zastosowanej recepturze krem  
zapewnia natychmiastowe i długotrwa-
łe nawilżenie, jednocześnie wzmacnia 
skórę, poprawia jej elastyczność i chroni 
przed przedwczesnym starzeniem. Do-
datkowo utrzymuje naturalne pH i ogra-
nicza wydzielanie sebum, nadając cerze 
matowy wygląd. Lekka formuła sprawia, 
że krem szybko się wchłania, nie  
pozostawia tłustej warstwy.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
kwas hialuronowy,  
ekstrakt z aloesu,  
olej arganowy,  
olej z orzechów makadamii, 
witamina E.

W trosce o piękną, 
nawilżoną skórę

Idealny do  
demakijażu

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

SKŁADNIKI AKTYWNE:  
kwas hialuronowy,  
ekstrakt z koziego mleka, 
komórki macierzyste  
z magnolii,  
prowitamina B5.

 9 Chroni przed  
wysychaniem i pękaniem

 9 Koi i odżywia  
spierzchniętą skórę

 9 Nadaje skórze gładkość
 9 Do ust
 9 Jako sztyft do  

spierzchniętej  
skóry wokół nosa

 9 Na suche łokcie

-31%

-20%
49,90

39,90

12,90

8,90
19,90

15,90

-20%

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona12



5004
Żel pod prysznic  
Hydroclinic 
250 ml

5184
Szampon Hydroclinic
250 ml

5026
Tonik do twarzy  

Hydroclinic
150 ml

19,90

5014
Regenerująca  

odżywka do 
włosów w sprayu 

Hydroclinic 
150 ml

19,90

5003
Mleczko  
do ciała  

Hydroclinic 
250 ml

19,90

KERATYNA  
– nawilża, wzmacnia i wygładza 
włosy. Doskonale wnika  
w strukturę zniszczonych włosów, 
odbudowując je od środka.  
Piękny wygląd Twoich włosów 
zależy w dużym stopniu od  
aminokwasów siarkowych  
zawartych w keratynie.

PROTEINY MLEKA  
to bogate źródło wapnia oraz 
witaminy A i D. Nawilżają, odżywiają 
i odbudowują włosy. Wzmacniają 
skórę i włosy,  przyśpieszają ich 
regenerację.

LACTOSE 
– utrzymuje wilgoć, odżywia,  
wzmacnia i nadaje połysk  
pozbawionym blasku włosom.

Delikatna baza myjąca zapewnia  
gęstą, kremową pianę.  
Przyjemny zapach przynosi  
relaks i odprężenie.  

EFEKT:  
skóra nawilżona,  
odżywiona,  
zrewitalizowana,  
zrelaksowana  
i odprężona. 

 
SKŁADNIKI  
AKTYWNE: 
proteiny z mleka,  
prowitamina B5,  
alantoina.

HYDROCLINIC 
ultranawilżająca formuła-20%

-25%

19,90

15,90
19,90

14,90

PIELĘGNACJA 13



BEZ  
parabenów,  

silikonów, SLES,  
SLS

DO  
KAŻDEGO 

rodzaju 
skóry 

 3 Regeneruje,  
odżywia i nawilża skórę 

w trakcie kąpieli

 3 Cudowna,  
orientalna kompozycja 

zapachowa zmienia 
zwykłą kąpiel 
 w zmysłową  
przyjemność

 3 Skóra jest gładka  
w dotyku i cudownie 

pachnąca 

5047
Żel do mycia ciała  
Argan Queen 
200 ml 25,90

 3 Nawilża, odżywia,  
wygładza skórę i włosy

 3 Ujędrnia ciało, działa 
antycellulitowo

 3 Opóźnia proces  
starzenia skóry

 3 Stosowany na końcówki 
włosów wzmacnia je  

i przeciwdziała łamaniu

 3 Jego lekka konsystencja 
szybko się wchłania 
pozostawiając skórę 
jedwabiście gładką  

i cudownie pachnącą  
na długo.

5046
Balsam w żelu do ciała 
i włosów Argan Queen
200 ml 25,90

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona10



97%  
SKŁADNIKÓW  

POCHODZENIA  
NATURALNEGO 
- OLEJ ARGANOWY 

- SOK Z ALOESU  
- EKSTRAKT Z WANILLI  

- EKSTRAKT Z KAWY ARABICA 
- EKSTRAKT Z KAKAO  

-WITAMINA E 

 3 Wzmacnia włosy  
aż po końcówki  

 3 Chroni włosy przed  
utratą wody i blaknięciem

 3 Przywraca miekkość 
i elastyczność

 3 Włosy na dłużej pozostają  
świeże i pełne blasku

5051
Szampon do mycia  
włosów Argan Queen
200 ml

ARGAN QUEEN 
MAGIA PIĘKNA PROSTO Z ORIENTU

98% 
SKŁADNIKÓW  
POCHODZENIA  
NATURALNEGO 
- OLEJ ARGANOWY  
- KOMPLEKS VELVET TOUCH  
(MONOI, MAKADAMIA, KOKOS)  
- SOK Z ALOESU 
- EKSTRAKT Z WANILLI 
- EKSTRAKT Z KAWY ARABICA 
- EKSTRAKT Z KAKAO  
- WITAMINA E 

DO 
KAŻDEGO 

 rodzaju  
włosów

 3 Regeneruje i wygładza

 3 Chroni końcówki przed 
wysuszeniem i łamaniem

 3 Znacząco poprawia  
kondycję włosów

 3 Ułatwia rozczesywanie  
i układanie

 3 Włosy są jedwabiście 
gładkie i lśniące

5052
Odżywka do włosów  
Argan Queen
200 ml 25,90

25,90

CIAŁO I WŁOSY 11



ENERGIA  
I WITALNOŚĆ

MOCNE STAWY,  
PIĘKNA  
SKÓRA

Kolagen rybi, witamina C z ekstraktu  
z dzikej róży, siarka organiczna (msm)

ݵ  wspomaga utrzymanie kości,  
stawy i mięśnie w dobrej kondycji

ݵ  pomaga zregenerować skórę,  
włosy i paznokcie – kolagen jest  
głównym białkiem tkanki łącznej,  
warunkującym elastyczność skóry 

Dodatek naturalnej witaminy C pomaga 
w prawidłowej produkcji kolagenu w celu 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 
chrząstki, kości, zębów i skóry. 
 

Zielona herbata,  
ekstrakt z pokrzywy

ݵ  antyoksydanty wspomagają ogólną 
witalność organizmu, zwiększając 
przypływ energii

ݵ  wzmacniają naturalne mechanizmy 
chroniące organizm przed szkodliwym 
wpływem wolnych rodników

ݵ  pomagają utrzymać prawidłowy 
poziom glukozy we krwi

ݵ  pomagają unormować poziom  
cholesterolu we krwi

ݵ  wspomagają usuwanie nadmiaru wody

ݵ  Każda kapsułka zawiera 220 mg EGCG 
– silnego antyoksydantu (100 razy  
silniejszego niż witamina C i 25 razy 
silniejszego niż witamina E)

5042
Antioxidants Green Tea 
suplement diety
40 kapsułek pullulanowych.
Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka
 

69,90

5024
Fish Collagen Joints & Skin 
suplement diety
40 kapsułek pullulanowych.
Zalecana dzienna porcja: 1-3 kapsułki

-10zł

69,90

59,90
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MOCNE, LŚNIĄCE  
WŁOSY  
I PAZNOKCIE

OCHRONA  
I REGENERACJA

         Witamina D 2000
ݵ  pomaga w prawidłowym  

funkcjonowaniu układu  
odpornościowego

ݵ  pomaga w utrzymaniu zdrowych kości, 
mięśni, zębów

ݵ  pomaga w prawidłowym wchłanianiu 
wapnia i fosforu

         Witamina A:
ݵ  przyczynia się do utrzymania prawi-

dłowego metabolizmu żelaza,  
optymalnego stanu błon śluzowych  
i prawidłowego widzenia

ݵ  pomaga zachować zdrową skórę

        Witamina E:
ݵ  pomaga w ochronie komórek przed  

stresem oksydacyjnym

         Witamina K:
ݵ  przyczynia się do prawidłowego  

krzepnięcia krwi
ݵ  pomaga w utrzymaniu zdrowych kości

5053
D3 2000 ADE+K 
40 kapsułek pullulanowych.
Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka

Biotyna 4000,  
pokrzywa

ݵ  wspomaga wzrost włosów,  
zapobiega ich wypadaniu  
i przedwczesnemu siwieniu

ݵ  wspomaga formowanie mieszków 
włosowych

ݵ  utwardza płytkę paznokci, zapobiega 
ich łamaniu i rozdwajaniu

ݵ  poprawia kondycję skóry

5066
Hair & Nails Complex 
suplement diety
40 kapsułek pullulanowych.
Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka 69,90

-10zł

69,90

59,90
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NOWA GENERACJA  
SUPLEMENTÓW 

KAPSUŁKI PULLULANOWE
Kapsułka w 100% wegańska, naturalna
250 razy bardziej szczelna niż  
kapsułka celulozowa i 9 razy bardziej niż  
żelatynowe.
Skutecznie chroni swoją cenną zawartość przed 
utlenianiem i zawilgoceniem.
Wykazuje działanie prebiotyczne, wspomagając 
rozwój prawidłowej mikroflory przewodu  
pokarmowego

ݵ  czosnek jest tradycyjnie stosowany do 
zapobiegania i zwalczania infekcji  
wirusowych, zwłaszcza górnych dróg  
oddechowych, a czystek kreteński  
i czarci pazur wspomagają dobroczynne 
działanie czosnku

ݵ  zawiera najcenniejszą biologicznie 
aktywną substancję: Allinę i Allicynę, 
która może pełnić funkcję antybiotyku 
w organizmie

ݵ  składniki zawarte w Immunity pomagają 
wzmacniać ogólną odporność,  
wykazują działanie przeciwzapalne, 
przeciwdrobnoustrojowe, 
 przeciwwirusowe

Czosnek, czystek kreteński,  
czarci pazur

5038
Immunity Garlic Power 
suplement diety
40 kapsułek pullulanowych
Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka 69,90

ODPORNOŚĆ

FILOZOFIA CLEAN LABEL
Nasze suplementy powstają w zgodzie z filozofią „clean label”, 
co oznacza, że zawierają tylko niezbędne składniki, bez wypeł-
niaczy, zagęstników, konserwantów i innych niepotrzebnych 
substancji. Bazują na składnikach pochodzenia naturalnego 
nie modyfikowanych genetycznie (bez GMO), starannie wy-
branych ze względu na potwierdzone efekty działania.  
Nie są testowane na zwierzętach.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ  
SUPLEMENTY BLUE NATURE? 
Wysokiej jakości, sprawdzone i bezpieczne  
suplementy diety Blue Nature pomagają nam  
w dostarczaniu organizmowi składników, których może 
brakować nam nawet przy bardzo zbilansowanej diecie. 
Szczególnie gdy prowadzimy aktywny tryb życia, zarówno 
w pracy, jak i czasie wolnym. Naturalne ekstrakty roślinne, 
witaminy i składniki odżywcze o wysokiej biodostępności 
pozwolą nam utrzymać dobrą formę i łatwiej sprostać 
codziennym wyzwaniom.

Biozgodność  
i przyswajalność

Bez GMO Kapsulki  
pullulanowe

Bez wypełniaczy  
i konserwantów

Składniki pochodzenia 
naturalnego

Сlean Label

40
KAPSUŁEK
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Acerola,  
czarny bez

ݵ  witamina C wspiera pracę układu  
odpornościowego

ݵ  pomaga w ochronie komórek przed 
stresem oksydacyjnym

ݵ  pomaga w prawidłowej  
produkcji kolagenu w celu zapew-
nienia prawidłowego funkcjonowania 
naczyń krwionośnych, kości, chrząstki 
i skóry

ݵ  przyczynia się do utrzymania  
prawidłowego metabolizmu  
energetycznego

ݵ  pomaga w prawidłowym  
funkcjonowaniu układu nerwowego

ݵ  pomaga w utrzymaniu prawidłowych 
funkcji psychologicznych

PROFILAKTYKA ODCHUDZANIE

5039
Vitamin C Natural 
suplement diety
40 kapsułek pullulanowych.
Zalecana dzienna porcja: 1-2 kapsułki

Czerwona herbata, chrom,  
piperyna 

ݵ  przyśpiesza i wspomaga spalanie 
tkanki tłuszczowej i zapobiega  
ponownemu jej tworzeniu

ݵ  przyśpiesza trawienie i wspomaga  
przyswajanie składników odżywczych

ݵ  pomaga kontrolować wagę ciała

ݵ  przyczynia się do utrzymania  
prawidłowego metabolizmu  
makroskładników odżywczych

ݵ  pomaga w utrzymaniu prawidłowego 
poziomu glukozy we krwi, dzięki  
czemu masz mniejszą  
ochotę na słodycze

ݵ  dostarcza organizmowi  
dobroczynnych polifenoli

-10zł

5037 
Fat Burn Piperine 
suplement diety
40 kapsułek pullulanowych
Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka69,90

69,90

59,90
SUPLEMENTY 7



kapsułka
pullulanowa

najlepsza
dla wegetarian

wzbogacona
naturalną wit. C

z aceroli

aż 738 mg błony
w 1 kapsułce

nadzwyczajna
skuteczność

W trosce  
       O JAKOŚĆ ŻYCIA 

Wybierz Pure Egg Membrane, jeśli
• Chcesz zachować zdrowie i sprawność  

układu kostno-stawowego.
• Chcesz powstrzymać utratę jędrności skóry  

i przedwczesne starzenie się.
• Masz problem ze stawami, a chcesz zwiększyć  

aktywność fizyczną i jakość życia.
• Jesteś aktywny fizycznie – Twoje stawy są narażone  

na obciążenia w trakcie ćwiczeń.
• Lubisz się opalać – w trakcie opalania następuje  

znacząca utrata kolagenu i kwasu hialuronowego.
• Jesteś w trakcie menopauzy, gdy dochodzi  

do najwęższego ubytku kolagenu i elastyny.

100%
czystej

naturalnej
błony

Przeczytaj więcej na stronie: 
www.pureeggmembrane.com

4
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kapsułka
pullulanowa

W trosce  
       O JAKOŚĆ ŻYCIA 

90
KAPSUŁEK

Profilaktycznie: 1 kapsułka dziennie  
Wspomagająco: 2 kapsułki dziennie

 9Wspomaga regenerację chrząstek stawowych.
 9 Przyczynia się do poprawienia mobilności stawów.
 9 Przyczynia się do ograniczenia ryzyka kontuzji, spowalniania  
tempa zużywania się chrząstek stawowych.

 9 Przyczynia się do tłumienia stanów zapalnych w obrębie stawów,  
zmniejszania obrzęków i dolegliwości bólowych.

 9 Przyczynia się do poprawienia kondycji skóry 
 9Wspomaga syntezę i transport elastyny w organizmie.
 9 Pomaga poprawić elastyczność 
i jędrość skóry

SKÓRA

DLACZEGO WARTO  
WYBRAĆ PURE EGG  

MEMBRANE?

ODKRYCIE POLSKICH NAUKOWCÓW  
NA SKALĘ ŚWIATOWĄ 
po wielu latach badań udało się  
opracować technologię, dzięki której  
sproszkowana błona skorupki jaja 
kurzego zachowuje wszystkie cenne 
składniki w optymalnych proporcjach.

PRZEŁOMOWA TECHNOLOGIA  
pozwala oddzielić błonę bez stoso-
wania środków chemicznych, dzięki 
czemu pozyskujemy w pełni czystą 
membranę. Podkreślamy to w nazwie 
suplementu słowem „pure”, czyli „czysta”. 

WYSOKIE BEZPIECZEŃSTWO  
BIOLOGICZNE – kolagen pochodzący 
z błon jajowych charakteryzuje się tym, 
że praktycznie nie powoduje reakcji 
alergicznych i immunologicznych.  

POZYSKIWANIE BŁONY  
JEST EKOLOGICZNE, bezpieczne  
dla środowiska i zwierząt.

Błona jest najlepszym źródłem  
kolagenu dla wegetarian.

5077
Pure Egg Membrane 
SUPLEMENT DIETY
90 kapsułek  
pullulanowych

STAWY,  
ŚCIĘGNA 

149,00
129,00

SUPLEMENTY 5



5176
Mydełko  
siarkowe
100 g KWAS HIALURONOWY

Substancja naturalnie występująca  
w organizmie człowieka, głównie w skórze

Wiążąc wodę, wyraźnie poprawia nawilżenie skóry, nadaje jej sprę-
żystość i elastyczność. Ale jest niezbędny także dla zdrowia stawów: 

tworzy w organizmie roztwór stanowiący doskonały „smar” dla 
powierzchni stawowych, by zmniejszyć tarcie między kośćmi.

NATURALNA WITAMINA C 
niezbędna do prawidłowej syntezy kolagenu.

KOLAGEN 
najważniejsze białko strukturalne  

stanowiące 30% wszystkich białek człowieka
Kolagen zawarty w błonie jaja kurzego jest biozgodny z kolagenem 

występującym naturalnie w organizmie człowieka, dzięki czemu 
jest bardzo dobrze przyswajalny  

i skutecznie wykonuje swoje funkcje biologiczne.

Twoje stawy,  
ścięgna i skóra  
pracują dla Ciebie  
całe życie

Wszystkie składniki naturalnie 
występujące w błonie skorupki jaja 

kurzego dają efekt synergiczny  
i działają komplementarnie,  

zapewniając niezwykłą skuteczność. 
Dlatego membranę nazywa się 

„cudem natury”.

to materiał biogenny, stworzony przez naturę, który łączy w sobie 
różne składniki korzystne dla tkanki łącznej, stawów i skóry.

• Kolagen typu I, II, III, IV, V i X
• Kwas hialuronowy
• Aminokwasy endogenne i egzogenne 
• Chondroityna, żelazo, krzem, cynk

NATURALNA BŁONA  
SKORUPKI JAJA KURZEGO

wydane na zakupy  
z tego katalogu

Za każde 
50 zł

15,90

6,90

-57%
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Składniki pochodzenia 
naturalnego

Bez GMO

Wegetariański

Przyjazny  
dla środowiska

Biozgodność  
i przyswajalność

Bez wypełniaczy  
i konserwantów

738 mg  
sproszkowanej błony  

w 1 kapsułce

Kompatybilny  
z cyklem życia

Dlaczego błona skorupki jaja  
kurzego ma taką moc?
Dwie przezroczyste błony znajdujące się w jajkach 
zapewniają im skuteczną obronę przed przenikaniem 
bakterii do wnętrza oraz czynnikami fizycznymi i che-
micznymi. Gwarantują embrionowi niezbędne warunki 
do prawidłowego rozwoju i rozpoczęcia nowego życia. 

Ponieważ gotowanie jajka powoduje denaturację błon,  
stosowanie suplementu dostarczającego odpowiednio  
spreparowanej błony skorupki jaja kurzego jest najlep-
szym i najłatwiejszym sposobem pozyskiwania cennych 
składników naturalnie występujących w membranie. 

SUPLEMENTY 3
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