
-25%

19,90

1490
10,90

850
4501
Drylownica
Szczegóły na s.15

-22%

NOWOŚĆ

-25%

4239
Miska - cedzak
Szczegóły na s.15

15,90

1190
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-20%

366215 
Dezodorant do obuwia 
z nanotechnologią
150 ml

 h Nanocząsteczki srebra  
i krzemionki 

 h Pozostawia uczucie  
świeżości na dłużej 

Za każde 50 zł  
wydane na zakupy 
z tego katalogu!

-47%

16,90

890

19,90

1590

19,90

1490

4079
Kule do mrożenia
Lodowe kule z zamrożonymi w środku kawałkami owo-
ców lub listkami mięty doskonale nadają się do lemo-
niady, koktajli, drinków. Wykonane z tworzywa, szczelnie 
zamykane, na stabilnych nóżkach – płyn nie wyleje się  
w czasie mrożenia. Średnica: 5,5 cm, 4 sztuki

4497
Karafka z zatyczką do nalewania
Zatyczka chroni napój przed owadami, a jednocze-
śnie umożliwia nalewanie. Szykowny wzór nadaje 
karafce elegancki wygląd. Wykonana ze szkła, z na-
kładką z tworzywa. Pojemność 1 litr, wysokość 27 cm

4498
Dzbanek z pokrywką 
Z uchylaną pokrywką i wyprofilowanym dzióbkiem  
ułatwiającym nalewanie. Stylowy wzór arabeski nadaje 
dzbankowi elegancki wygląd. Wykonany ze szkła,  
z uchwytem z tworzywa. Pojemność 1 litr,  
wysokość 18 cm, średnica 8 cm

4
szt.

2
szt.

4328
Stalowe słomki do napojów  
ze szczoteczką i woreczkiem
Ekologiczne, wielorazowego użytku. Bezpieczne dla 
zdrowia. Wykonane ze stali nierdzewnej najwyższej 
jakości, nie wpływają na smak napojów. W zestawie 
ze szczoteczką do czyszczenia. Zapakowane  
w elegancki woreczek – możesz nosić je ze sobą 
wszędzie, na przykład do kawiarni, oraz podarować 
w prezencie. 22 cm

22,90

1790
22,90

1790

-25%

-22%

NOWOŚĆ

Aby dbać o środowisko, stosujemy:

 3 proste opakowania, by nie zwiększać ilości śmieci
 3 plastikowe butelki do ponownego przetworzenia

 3 papier z surowców odnawialnych

Zachęcamy Państwa do segregacji odpadów 
i troski o czystość środowiska.

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

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

kontakt@betterware.pl, www.betterware.pl

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

 h Silikonowy ustnik
 h Ze szczoteczką do czyszczenia

 h Uchwyt można  
odkręcić - pasuje  
na standardowe  
słoiki

Szkło

Szkło

Modne
mozaiki

Automatyczny korek  
chroni przed owadami

2 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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-25%

NOWOŚĆ

4394
Kostki wielokrotnego użytku 
do napojów
Różnokolorowe kostki do zamrażania chło-
dzą i zdobią napoje! Wykonane z tworzywa. 
Wymiary pojedynczej kostki (w zależności 
od kształtu): 2 x 2 x 3 cm

11,90

890

4465
Dzbanek z wkładem
Szklany dzbanek z pokrywą i wkładem, do którego możesz 
włożyć owoce i zioła, by przygotować smaczne i zdrowe 
wody smakowe. Zakręcane wieczko z otworem umożliwia na-
lewanie napoju przy założonej pokrywce. Odczepiany uchwyt 
– po jego zdjęciu dzbanek zajmuje mniej miejsca  
w lodówce. Wysokość: 27 cm, średnica podstawy:  
9 cm, pojemność: 1,6 litra

-23%

NOWOŚĆ

4463 zielony
4464 czerwony

12,90

990

3490

4183
Foremki do lodów
Przygotuj ulubioną masę, wlej do foremek i zamroź 
– lodowe smakołyki gotowe! 4 x 150 ml

15,90

1190

-25%

24,90

1990

4193
Wkłady chłodzące Pingwiny 
Ułatwiają utrzymanie niskiej temperatury w torbach 
termoizolacyjnych i lodówkach przenośnych. Przed 
użyciem zamroź je w zamrażalniku. Wykonane z nietok-
sycznego tworzywa sztucznego, które nie oddziałuje na 
produkty spożywcze. Do wielokrotnego użytku.  
4 sztuki, 13 x 12 cm

4
szt.

-20%

8225
Termoizolacyjna torba
Warstwa termoizolacyjna chroni zapakowane produkty  
przed szybkim nagrzaniem się. Jedna duża, pojemna  
komora zapinana od góry na zamek błyskawiczny.  
Z mocnymi uchwytami. 28 x 28 x 17 cm,  
pojemność ok. 13 litrów 3990

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

16
szt.

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

 h Słomka wielokrotnego  
użytku z blokadą  

– nie wypadnie

Nie rozcieńczają
napojów

 h Z rurkami do picia  
roztapiającego się sorbetu

4 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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4452
Osłona na żywność Parasolka
Chroni jedzenie przed dostępem 
niepożądanych gości. Prezentuje 
się bardzo elegancko – ozdobio-
na koronką. Po złożeniu zajmuje 
mało miejsca w szufladzie.  
Średnica: 45 cm,  
wysokość: 20 cm 2490

4166
Zestaw akcesoriów  
do grilla
Zawiera łopatkę, widelec 
do mięs, szczypce i pędzel 
do smarowania. Długie 
rączki nie nagrzewają się 
– nie poparzysz się. Wyko-
nane ze stali nierdzewnej 
wysokiej jakości. Długość: 
40 – 43 cm 119,90

9990
-20%

NOWOŚĆ

-22%

NOWOŚĆ

4494
Miseczka na przekąski 
Idealna na dużą porcję czegoś pysznego do chrupa-
nia: od orzeszków przez prażynki po krakersy. Szeroka 
– łatwo sięgać po ulubioną przekąskę. Wykonana
 z lekkiego, trwałego tworzywa. Pojemność 750 ml

14,90

1190
8,90

690

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

4243
Miska z pokrywą
1500 ml

4244 
Miska z pokrywą
2700 ml  

4245
Miska z pokrywą
4000 ml

 h Do przechowywania
 h Do zamrażania
 h Do mikrofalówki
 h Do przewożenia

1

2

3

1

2

3

22,90

1990

19,90

1690

16,90

1390

Kubełek na przekąski 
4495 żółty
4496 czerwony
Niezastąpione w trakcie grilla, pikniku i domowych seansów 
kinowych. Na chipsy, precelki, paluszki, popcorn.  
Solidnie wykonane z trwałego tworzywa.  
Pojemność: 1,2 litra. 19 x 10 x 7 cm

KRAWĘDŹ Z ZĄBKAMI OTWIERACZ DO KAPSLI

SILIKONOWY PĘDZEL PRECYZYJNE SZCZYPCE

WIDELEC DO MIĘSA DO POWIESZENIA

 h Szeroka – łatwo sięgnąć po przysmak
 h Ozdobiona motywem orzechów

6 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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368442
Spiralna krajalnica do ogórka
Za jej pomocą przygotujesz ozdobne spiralki  
z ogórka. Pastelowe kolory mogą się różnić.  
7 x 7 x 4 cm

13,90

990

29,90

1990

-29%

368503
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

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

2490

4321
Silikonowe osłonki na naczynia 
Łatwo zakładają się na naczynia, słoiki, otwarte opakowania 
jogurtów, a nawet kawałki owoców. Możesz myć je w zmy-
warce. Trwałe, wielorazowego użytku.  
6 sztuk. Średnice: 19,5 cm, 15,5 cm,  
14 cm, 11 cm, 9 cm, 6,5 cm

6
szt.

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

-33%

-23%

NOWOŚĆ

4441
Wykrawacz do dekoracji z owoców i warzyw
Aż 4 różne końcówki służące do różnych celów: usuwania pe-
stek z awokado i melona, wykrawania kulek  i dekoracyjnych 
kształtów z owoców i warzyw. Solidnie wykonany:  ostrza  
ze stali nierdzewnej, mocne uchwyty z tworzywa oraz  
osłonka zabezpieczająca na nożyk. Długość: 22 cm

34,90

2690

Zostań  
mistrzynią  

carvingu  
– rzeźbienia dekoracyjnego  

w owocach i warzywach

Osłona ostrza

Nuazetka do wycinania kulek 
Nożyk do wycinania „ząbków” – z osłonką 
Obręcz do wykrawania awokado
Obręcz do usuwania pestek z melona

1
2
3
4

1

2

3

4

8 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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 h Duży rozmiar:  
38,5 x 29,5 cm

 h Można myć  
w zmywarce

368513
Elastyczne maty do krojenia
38,5 x 29,5 cm. 4 sztuki.

4
szt.

1990

1290990

368506
Uchwyt 
do krojenia cebuli
Szybko i bezpiecznie pokroisz 
cebulę bez ryzyka skaleczenia. 
W zestawie osłonka na ostrza. 
Stal nierdzewna i tworzywo. 
8 x 11 cm

367931
Uchwyt do krojenia warzyw  
i owoców na plasterki
Pokroisz cebulę, pomidory lub inne warzywa i owo-
ce 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

14,90

1190

-20%

368514
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

7067
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 solid-
nego tworzywa. Wysokość 7 cm

NOWOŚĆ

GRATIS!Deska do krojenia „Truskawka” przy zakupie Durszlaka 

4155
Zginana deska do krojenia
duża - zielona  40 x 21 cm

4154
Zginana deska do krojenia
mała - różowa 32 x 17 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.

3
szt.

Trzy łyżki
różnej długości4156

Zestaw łyżek „Listki”
Trzy poręczne łyżki o wyprofilowanym 
kształcie, ułatwiającym próbowanie  
potraw. Trzy długości: 33, 28,5 i 24,5 cm

24,90

1990

1390

1590

-20%

1190

10 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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368057
Cedzak nakładany na garnek
32 x 12 cm 1290

4405 
Składany durszlak silikonowy
Idealny do mycia drobnych warzyw i owoców 
oraz odcedzania. Ma stabilną podstawę i długą, 
poręczną rączkę. Po złożeniu na płasko zajmuje 
mało miejsca. Wykonany z silikonu wysokiej 
jakości i tworzywa. 31 x 14 x 6 cm

3,
5 

cm

29,90

2390

4403 
Składany lejek silikonowy
Możesz regulować jego głębokość w zależności  
od potrzeb. Po złożeniu zajmuje mało miejsca.  
18 x 15 x 12 cm 1590

4422
Składany durszlak silikonowy – duży
Wielofunkcyjny składany owalny durszlak wykona-
ny z silikonu. Po złożeniu zajmuje mało miejsca  
w szufladzie. Można także powiesić go na haczyku. 
30 x 23 x 10 cm

3 
cm

4434
Zestaw 3 lejków
Trzy lejki różnej wielkości, o średnicach: 8,5, 6 i 4 cm. Włożone jeden w drugi zajmują 
mniej miejsca w szufladzie. Mają także otworki umożliwiające powieszenie. Wykona-
ne z trwałego tworzywa bez zawartości BPA. 3 sztuki

-25%

NOWOŚĆ

15,90

1190

11,90

890

4418
Zestaw:      mini lejek +      separator do jajka +      sitko
Trzy niezbędne akcesoria! Składają się jeden w drugi,  
więc zajmują mało miejsca w szufladzie. Możesz zaczepić  
je na krawędzi naczynia dzięki wypustkom. Estetycznie  
wykonane z trwałego tworzywa.  
13 x 6,5 x 3,5 cm

-25%

2290

-20%

4325
Naklejki na butelki 
Stylowe naklejki na domowe soki, nalewki i wina 
– podpisz i przyklej, by wiedzieć, do kiedy należy 
spożyć zapasy. Ozdobione dekoracyjnym moty-
wem winogron. 100 naklejek 7 x 4,5 cm w rolce.

100
szt.

-34%

 h Mieszczą się jeden  
w drugim – zajmują  
mało miejsca

3
szt.

14,90

990

1 2 3

1
2

3

12 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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4501
Drylownica
Ułatwia szybkie i dokładne usuwa-
nie pestek. Nie sposób wyobrazić 
sobie drylowania wiśni lub czereśni 
bez tej poręcznej drylownicy.  
Wykonana z trwałego  
tworzywa.

4197
Naklejki na przetwory 
Stylowe naklejki na domowe 
przetwory – podpisz i przyklej, by 
wiedzieć, do kiedy należy spożyć 
zapasy. Ozdobione dekoracyjnym 
motywem warzyw lub owoców. 
100 naklejek 7 x 4,5 cm w rolce.

14,90

990

-20%

-34%

366677
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 prze-
łożenie masy do słoików – nic nie rozleje 
się, a brzegi słoika pozostaną czyste. 
Wygodne uchwyty. Wykonany  
z solidnego tworzywa.  
8 x 19,5 cm

9,90

790

100
szt.

4279
Grzybek do odkręcania słoików 
Odkręcanie pokrywek ze słoików spra-
wia Ci trudność? Sięgnij po wygod-
nego pomocnika. Gumowy „grzybek” 
ułatwia mocny chwyt i odkręcenie 
pokrywki bez większego wysiłku. 
Pomoże Ci także w odkręcaniu kranów 
czy wykręcaniu przepalonych żarówek. 
Średnica 9 cm, wysokość 5,5 cm

 h Do słoików
 h Do butelek
 h Do kranów
 h Jako łapka  
do garnków

11,90

890

-25%

10,90

850

-22%

NOWOŚĆ

4401
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

9,90

790

 h Głęboka – nic nie  
wycieknie na blat

 h Stabilna konstrukcja 

Pasuje na różne
rozmiary słoików

Szeroki 
otwór

-20%

4239
Miska - cedzak
Pojemna i poręczna, umożliwia wygodne umycie  
i odcedzenie owoców. Ma ergonomiczny kształt 
i wygodny uchwyt. Wykonana z trwałego tworzywa. 
21 x 20 x 9 cm, pojemność 1,8 litra

15,90

1190

-25%

14 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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34,90

2490

9,90

790

12,90

990

4339
Tarka czterostronna
Duża, solidna i stabilna tarka z 4 różnymi 
rodzajami ostrzy. Ma antypoślizgowy spód 
i komfortowy uchwyt. Wykonana ze stali 
nierdzewnej. 21 x 11 x 9 cm

-29%

4419
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

3 funkcje w 1: 
 h Tarka
 h Pojemnik
 h Dozownik

-23%

4340
Mini-tarka stożkowa
Bardzo poręczna, z wygodnym uchwytem  
w kształcie gałki. Ma 3 rodzaje ostrza. Idealna 
do ścierania przypraw, czekolady, sera. Wyso-
kość 9 cm, średnica 4,5 cm

-20%

4182
Ostrzałka do noży
Powierzchnia ze stali węglowej umożliwia szybkie 
naostrzenie noży. Ma wygodny uchwyt i wiesza-
czek. Długość: 26 cm

-20%

9,90

790

16,90

1290

4442
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, antypoślizgowy  
uchwyt. 20,5 x 3,8 x 3,8 cm -24%

NOWOŚĆ

4190
Szejker do dressingów
Z wyjmowaną kulką, która doskonale napowietrza 
i ubija mieszany dressing. Wyprofilowany kształt 
sprawia, że wygodnie układa się w dłoni. Z pokry-
wą i uchylaną zatyczką. Pojemność: 400 ml

16,90

1190

Z kulką  
do ubijania

-30%

4467
Pojemnik na cytrynę
Aby przekrojona cytryna dłużej zachowa-
ła soczystość oraz nie przeszła zapachami 
lodówki, przechowuj ją w tym pojemniku. 
Szczelnie zamykany, wykonany z mocne-
go tworzywa. 10 x 8,5 x 8,5 cm 890

 h Kolec do  
nacinania 
skórki

 h Nożyk do 
paseczków

 h Tarka 
 h Wyciskacz  

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

SUPER OFERTA!

16 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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-20%

1

4275
Pojemnik na czosnek
Szczelnie zamykane,  
gwarantują, że warzywa dłużej 
pozostaną świeże i pełne 
aromatu. Gdy włożysz je  
w pojemnikach do lodówki, 
inne przechowywane w niej 
produkty nie „przejdą”  
intensywnym zapachem.  
Wykonane z mocnego  
tworzywa. 10 x 8 cm

4189
Obieraczka do czosnku
Szybko i wygodnie obierzesz 
kilka ząbków czosnku w tej 
pomysłowej obieraczce.  
Kolory mogą się różnić.  
5 x 5 cm

990 19901690

9,90

790

33,90

2390
11,90

890

4344
Praska do czosnku
Nowoczesny design! Błyskawicznie rozdrobnisz 
wiele ząbków czosnku, nie brudząc dłoni. Solidnie 
wykonany z metalu, ma ergonomiczny uchwyt. 
10,5 x 7 x 5 cm

Błyskawicznie
rozgnieciesz
czosnek

4417
Mini tarka
Idealnie rozdrobnisz czosnek, imbir, orzechy, 
gałkę muszkatołową za pomocą poręcznej tarki  
z kominkiem. Ostrze ze stali nierdzewnej, obudo-
wa z tworzywa. 15 x 6 x 3 cm

 h Do czosnku, gałki muszkatołowej, 
imbiru, orzechów

 h Najmniejsze cząstki  
zetrzesz do  
samego końca

 h Z blokadą 
 h Bezpieczna  
dla dłoni 

-29% -25%

368499
Rękawice do obierania i czyszczenia warzyw
1 para

4445
Obieraczka do warzyw
Długość: 18 cm

KOLEC  
DO „OCZEK”

39,90

2990

4414
Zaczepiany składany pojemnik na odpadki
Nie zajmuje miejsca na blacie – zaczep go na rancie szafki i zsuwaj do niego odpadki 
bezpośrednio z blatu.  Ma silikonową wstawkę, dzięki czemu możesz rozłożyć go, po-
większając jego pojemność (1300 – 3500 ml). Poręczny uchwyt na palce. Trwały, wysoka 
jakość wykonania. Złożony: 25 x 15 x 8,5 cm, rozłożony: 25 x 15 x 16,5 cm

-25%

NOWOŚĆ

 h Oszczędza miejsce na blacie

TRZY POJEMNOŚCI

1,3 L

1,8 L

3,5 L

SZEROKOŚĆ ZACZEPU
DO 2 cm

2 cm

1

2

2

18 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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65515
Klipsy do zrazów i gołąbków
10 sztuk. 6 x 9 cm

367795
Półmisek 
do rozmrażania
32 x 21,5 x 6 cm

 h Dzięki kratce  
mięso nie leży  
w wodzie

16,90

1290

-24%

4990

-24%

16,90

1290

4009 
Poręczny tłuczek do mięsa
Wygodnie układa się w dłoni. Doskonały do pre-
cyzyjnego rozbicia mniejszych kawałków mięsa. 
Wykonany z drewna i metalu.  4,5 x 4,5 x 10,5 cm

4341
Uniwersalne szczypce kuchenne
Bardzo poręczne, niezastąpione przy serwowaniu 
różnych potraw: wszelkich sałatek, surówek, mięs, 
ciast. Wykonane z metalu, mają chwytne, wyprofilo-
wane  końcówki z tworzywa. Z blokadą zapobiega-
jącą otwarciu. Długość: 34 cm

4396
Silikonowa podkładka pod naczynia
Chroni blaty i stoły przed zniszczeniem pod 
wpływem gorących naczyń. Można także stawiać 
na niej naczynia na szklanym stole, by zapobiec 
porysowaniu. Wykonana z silikonu. 15,5 x 15,5 cm

14,90

990

4320
Silikonowy pędzelek  
z pojemnikiem
11,5 x 5 cm, 70 ml

-34%

1690

4326
Silikonowa podstawka  
pod akcesoria kuchenne
15 x 15 cm

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

1690

4317
Silikonowa  
łyżka
Długość 20 cm

4217  
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. Po zwinięciu  
zajmuje niewiele miejsca. 40 x 33 cm 1790 1990

21,90

1690

10
szt.

-23%

20 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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4379
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

4376
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

4377
Cukiernica
Z dekoracyjną pokrywką stylizowaną na kwiat. Ide-
alna na cukier, miód, syrop z agawy lub inny słodzik. 
Szkło + tworzywo. Pojemność: 210 ml

4378
Mlecznik
Wygląda szykownie dzięki klasycznemu kształtowi 
dzbanuszka i ozdobnej pokrywce w szykownym odcieniu 
kremowej bieli. Szkło + tworzywo. Pojemność: 210 ml

-25%

-24%

4358
Podwójny pojemnik śniadaniowy
Podasz w nim kostkę masła oraz dżem i miód lub keczup 
i majonez – Twoje ulubione dodatki. Wykonany z solidnego 
tworzywa. 16,5 x 8,5 cm

11,90

890
5,90

450

24,90

1690

1

4

5

2

4

5

-25%

1

2

3

1190

-21%

NOWOŚĆ

18,90

1490

4435
Krajalnica do jajek 
Mocne struny zapewniają szybkie i precyzyjne pokrojenie jajek na 
plasterki. Z zawieszką. Wysoka jakość wykonania. 12 x 8,5 x 4 cm

11,90

890

4420
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

-25%

4
szt.

11,90

890

 h Doskonała także  
do mozzarelli 

14,90

1190

368630
Talerz do jaj i przystawek
Elegancko podasz na nim jajka i przystawki.  
12 wgłębień na połówki jaj i środkowa część na 
inną potrawę. Wykonany z trwałego tworzywa. 
Średnica: 23 cm

-20%

-32%

3

22 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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39,90

2990

24,90

1990

4367
Silikonowy worek do wyrabiania ciasta
Wsyp wszystkie składniki na ciasto do worka, 
zawiąż go zatyczką (w zestawie) i wygodnie za-
gnieć ciasto – bez oblepionych rąk i pobrudzo-
nej stolnicy. Gotowe ciasto w worku włóż do 
zamrażalnika zgodnie z przepisem. Po wyjęciu 
ciasta łatwo wyczyścisz worek dzięki powłoce 
zapobiegającej przywieraniu. Pojemność 3 litry

 h Wykonany  
z wysokiej  
jakości silikonu

 h Odporny na  
temperatury  
w zakresie od  
-40°C do 240°C

Czysty blat,
czyste ręce!

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

3590

-22%

NOWOŚĆ

8,90

690

4439
Szpatuła do ciasta 
Elastyczne tworzywo dopasowuje się do kształtu miski, ułatwiając wyjęcie z niej 
przygotowywanego ciasta. Płaska, równa krawędź umożliwia wygodne wyrabia-
nie i porcjowanie ciasta oraz wygładzanie jego powierzchni. 12 x 9,5 x2 cm

Wieczko  
do pokrywy  
miski

4178
Miska do miksowania
Ma antypoślizgowy spód. 
Pojemność: 2,6 litra

368631
Ochronna pokrywka do miksera
Chroni przed chlapaniem. Wykonana z tworzywa, 
środek z silikonu. Średnica pokrywki 30 cm. Pasuje  
na większość misek.

-20%

-25%

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

 h Mata do  
wałkowania 
i podkładka  
do pieczenia 
w jednym!

 h Zakres 
temperatur 
od -40°C 
do 230°C

4302
Wałek do ciasta
Silikonowa powierzchnia ogranicza przywiera-
nie ciasta. Rękojeści wykonane z drewna, 
nie ślizgają się w dłoniach. Długość:  
20 cm3990 4990

 h Do wyjmowania 
ciasta z miski

 h Do wygładzania 
powierzchni

 h Do porcjowania 
ciasta

24 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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6990 1290

2490

1290

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 antypoślizgo-
wym silikonem. Wykonany z solidnego tworzywa.  
21 x 15 x 10,5 cm

4451
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

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

18,90

1490

4395
Dzbanek z miarką 
Miarka w mililitrach: od 100 do 1000 ml. Ma 
dzióbek ułatwiający przelewanie lub przesy-
pywanie zawartości oraz poręczny uchwyt. 
Wykonany z solidnego tworzywa. Wysokość  
12,5 cm, średnica 12,5 cm, pojemność 1 litr

-22%

NOWOŚĆ

4413
Duża silikonowa mata do ciasta
Doskonale wyrobisz i rozwałkujesz na niej ciasto  
bez konieczności ciągłego podsypywania mąką. 
Podziałki – prostokątna i okrągła  – ułatwiają 
przygotowanie odpowiednich rozmiarów ciasta. 
Antypoślizgowy spód mocno przysysa się do bla-
tu, zapobiegając przesuwaniu. Po użyciu możesz 
umyć matę w zmywarce i zwinąć – zajmuje bar-
dzo mało miejsca w szufladzie. Doskonała także 
jako podkładka do pieczenia. 40 x 50 cm 44,90

3490

4251
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

368507
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 rów-
nież do przygotowania kruszonki. Wygodna  
rączka zapewnia mocny chwyt. Wykonany  
ze stali. 4,5 x 11,5 x 12,5 cm

-20%

 h Silikonowa mata
 h Ciasto nie przywiera

 h Łatwo umyjesz i zwiniesz
 h Można myć w zmywarce

 h Rónież jako podkładka  
do pieczenia

 h Duża: 50 x 40 cm!

 h Stal nierdzewna
 h Przesiewa, rozluźnia  
i napowietrza mąkę

 h Udane wypieki  
za każdym razem!

-21%

26 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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19,90

1490

4218  
Mata do pieczenia
Koniec z papierem do pieczenia przyklejonym 
do ciasta! Mata nie przykleja się, nic do niej nie 
przywiera. Możesz przyciąć ją do pożądanego 
rozmiaru i kształtu. Wielokrotnego użytku, można 
myć w zmywarce. Po zwinięciu zajmuje niewiele 
miejsca. 40 x 33 cm

NIE MUSISZ
używać tłuszczu

-25%

4050
Łopatka do krojenia i podawania ciasta
Wykonana ze stali wysokiej jakości.  
28 x 5 cm

 h Ergonomiczny 
kształt

 h Wygodna rączka
 h Można powiesić

1990

4380
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, a później cofnąć pokrętło  
ustawiając pożądany czas. Średnica 8 cm,  
wysokość 7,5 cm

32,90

2390

 h Nie przypieczesz ciasta
 h Prosty w obsłudze

 h Wszystko pod kontrolą
 h Głośny dzwonek

Ustaw  
minuty

-27%

Plecionka Łezka Pasek karbowany Płatek

4118
Szprycka do dekoracji ciast
7 końcówek w różnych kształtach umożliwia pełną kre-
atywność w ozdabianiu ciast. Klasyczna szpryca z mocnym 
tłokiem, o sporej pojemności – jedno napełnienie kremem 
wystarczy na udekorowanie dużej części tortu. Wykonana 
z solidnego tworzywa. Pojemność 100 ml

4083
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

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

Kwiatek Gwiazdka Pasek 
gładki

4264
Silikonowy rękaw cukierniczy
Ma 6 wymiennych końcówek.  
Wykonany z silikonu wysokiej jakości.

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

-22%

-25%

17,90

1390

39,90

2990 2990

4436
Zestaw 6 miarek 
Sześć miarek o pojemności od 7,5 ml do 250 ml. Na każdej oznaczono pojemność dwoma sposobami – w mililitrach oraz 
w przeliczeniu na  szklanki i łyżki. Mieszczą się jedna w drugiej, więc zajmują mało miejsca w szufladzie. Możesz je także 
powiesić. Wykonane z solidnego tworzywa.

18,90

1490

-21%

NOWOŚĆ

250 ml
1 szklanka

125 ml
1/2 szklanki

85 ml
1/3 szklanki

60 ml
1/4 szklanki

15 ml
1 łyżka

7,5 ml
1/2 łyżki

Na rączce  
podane są  
pojemności

28 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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Pojemnik na ciasto 
Przechowasz w nim i przetransportujesz ciasto, inne wypieki i przekąski. Mocne uchwyty w kształcie skrzydeł motyla ułatwiają 
wygodne przenoszenia pojemnika. Dekoracyjny wygląd, dbałość o detale i wysoka jakość wykonania. Pięknie prezentuje się na 
kuchennym blacie i stole.

4457
Wysoki pojemnik na ciasto
Idealny na wysokie keksy i wielowarstwowe 
stefanki. 32 x 15 x 13 cm

4458
Płaski  
pojemnik na ciasto
37 x 28 x 9,5 cm

-20% -25%

49,90

3990
39,90

2990

4383 
Pojemnik na artykuły 
sypkie 1600 ml

4382 
Pojemnik na artykuły 
sypkie 1000 ml

19,90

1590
4384 
Pojemnik na artykuły 
sypkie  2600 ml

Poręczny, opływowy kształt i szczelna pokrywa z uchylanym wieczkiem. Ciekawe wzornictwo, wysoka jakość wykonania.

 h Wygodnie  
układają się  
w dłoni

 h Estetycznie  
wykonane

1 32

-20%
1

3

2

2390 1990

1790

1490 1190

Pojemniki do przechowywania
4391 pomidor
4393 cebula

4392 awokado
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

17,90

1290

-28%

4468
Pojemnik na lunch
Podzielony na dwie komory, z pokrywą szczel-
nie zamykaną na klip. Bardzo poręczny, zmie-
ści się w torbie, tornistrze, plecaku. Wykonany 
z trwałego tworzywa. 19 x 16 x 4,5 cm

4255
Zestaw 4 pojemników 
Mają pokrywy z wcięciami, które ułatwiają sta-
bilne ustawienie mniejszych pojemników na 
większych dzięki systemowi „klik”. Wykonane 
z tworzywa bez zawartości BPA. Pojemności: 
700 ml, 320 ml i dwa po 120 ml

30 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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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.

Szkło

1690

368585
Zestaw klipsów 
do spinania
Klips XXL: 20 cm. Klipsy M  
(2 sztuki): 8 cm. Klipsy S  
(2 sztuki): 5 cm. Razem 5 sztuk 1590

4082
Organizer  
na przyprawy
Przegródki uławiają  
pogrupowanie torebek i saszetek  
z przyprawami według kategorii, 
co pozwoli Ci szybciej znaleźć te, 
których akurat chcesz użyć. Możesz 
stosować go także jako pojemnik 
do lodówki. Wykonany z wysokiej 
jakości tworzywa. 25 x 15 x 11 cm

15,90

1290

9,90

690

4432
Klipsy do torebek
Już nic się nie wysypie – szerokie klipsy z mocnym 
zaciskiem to świetny sposób na szczelne zamknięcie 
torebek Wykonane z trwałego tworzywa.  
10 x 1,5 cm, 4 sztuki

4
szt.

-30%

44161
Mini pojemnik
Poręczny, w sam raz do przechowywania  
i dozowania. Wygodnie układa się w dłoni. 
Wykonany z trwałego tworzywa.  
11 x 10,5 x 4 cm, pojemność 250 ml

1
szt.

 h Otwory w pokrywie  
ułatwiają dozowanie

 h Ergonomiczny  
kształt 

-25%

NOWOŚĆ

8339
Składana półka
Solidna i  stabilna półka z pełnym 
dnem i rantem. Po rozłożeniu 
nóżki zatrzaskują się, dzięki czemu 
półka nie złoży się przypadkowo. 
Maksymalna nośność do 5 kg.
32 x 20 x 16,5 cm

39,90

2990
1

szt.

 h Blokada nóżek  
– nie złożą się  
przypadkowo

 h Stabilna  
konstrukcja 

 h Możesz ustawić  
piętrowo

Więcej miejsca  
na blacie

8,90

690

-22%

SUPER OFERTA
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44,90

3490

14,90

1190

368402
Garnek-szybkowar  
do mikrofalówki
Ugotujesz w nim warzywa, ryż, kaszę, makaron, 
a nawet gulasz lub inne dania jednogarnkowe! 
W zestawie z pokrywką, łyżką, miarką i instrukcją 
czasów gotowania. 27 x 21 x 15,5 cm, pojemność 
2 litry

-22%

368571
Pokrywka do mikrofalówki
Przykryjesz nią naczynia o średnicy do 25 cm.  
Z dziurkami zamykanymi obracanym wieczkiem.  
Z wygodnym uchwytem. Wykonana z bezpiecznego 
tworzywa bez zawartości substancji potencjalnie 
zagrażających zdrowiu.

-20%  h Skutecznie usuwa  
tłuszcz i przypalenia

 h Nie wymaga  
zmywania wodą

58462
Aktywna piana  
do czyszczenia 
mikrofalówek 
Usuwa tłusty brud i przy-
palone jedzenie. Tworzy 
aktywną pianę. Do mikrofa-
lówek, okapów, kuchenek. 
Skutecznie usuwa tłuszcz. 
Nie powoduje zarysowań. 
Nie wymaga zmywania 
wodą. 500 ml 1590

1990

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. Wore-
czek nadaje się także do gotowania kukurydzy w kolbach, 
odgrzewania wczorajszego pieczywa lub tortilli.  
Wielokrotnego użytku – pierz go ręcznie. 26 x 18 cm

1490

1990

 h Aktywna piana
 h Usuwa resztki
 h Usuwa zapachy

58461
Aktywna piana do czyszczenia lodówek
Płyn w formie aktywnej piany. Usuwa zabrudzenia 
i plamy. Usuwa resztki jedzenia. Usuwa niewielki 
szron. 500 ml

15,90

1190

-25%

4322
Przedłużające świeżość 
kule do lodówki
2 sztuki.

8175
Antypleśniowa mata do lodówki
Umożliwia swobodną cyrkulację powietrza. Zapobiega 
wgnieceniom i rozwojowi pleśni. Produkty dłużej zacho-
wują świeżość. Można przyciąć do pożądanego rozmiaru.  
47 x 30 cm

 h Również na  
zwykłe torebki  
foliowe

 h Innowacyjna formuła  
szybko i skutecznie  
rozmraża

 h Nietoksyczny
 h Oszczędza czas

2011
Odmrażacz do lodówki  
i zamrażalnika
300 ml 2390

4
MINUTYMINUTY
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4411
Zestaw 3 pojemniczków do przechowywania
Niezbędne w każdej kuchni pojemniczki do prze-
chowywania resztek, posiekanych ziół, niedużych 
porcji. Mają szczelnie zapinane pokrywy z uszczelka-
mi. 10 x 8 x 4,5 cm, 150 ml

3
szt.

4387 
Organizer uniwersalny  
wysoki
24,5 x 12 x 17cm

4388 
Organizer uniwersalny  
niski
25 x 23 x 8,5cm

15,90

1190
24,90

1990

-25%

1590

1790
12,90

990

4084 
Uniwersalny pojemnik  
do lodówki lub na półkę
Ułatwia uporządkowanie luźno leżących saszetek 
z przyprawami, cukrem pudrem, proszkiem do 
pieczenia itp. Sprawdzi się w spiżarni, lodówce, 
ale także w łazience. Z wygodnie wyprofilowanym 
uchwytem. 28 x 12,5 x 8,5 cm

-23%

4348
Rozsuwana półeczka do lodówki
29 x 17 x 7 cm

20 cm28 cm

-20%

Organizery – koszyki na żywność
W Twojej kuchni zapanuje idealny po-
rządek, gdy raz na zawsze rozwiążesz 
kwestię przechowywania artykułów 
spożywczych: w lodówce, w szafkach, 
na półkach i blatach kuchennych. Or-
ganizery w kształcie koszyków umoż-
liwiają posegregowanie produktów. 
Uchwyt z przodu ułatwia wyjmowanie 
ich z lodówki/ szafki. Wykonane  
z solidnego tworzywa.

4355 
Organizer - koszyk mały
29 x 13 x 8 cm

4356 
Organizer - koszyk średni
31 x 18 x 8 cm

4357 
Organizer - koszyk duży
34 x 22,5 x 8 cm 

 h Do lodówki
 h Do szafek
 h Na blat kuchenny 

Ażurowe dno
ułatwia cyrkulację
powietrza

14,90

1190

16,90

1290

21,90

1690

-20% -24%

-23%

14,90

1190

4343
Naklejki  
na pojemniki  
do zamrażalnika
Rolka z naklejkami.  
100 naklejek.
 7 x 4,5 cm

-20%

Wygodny  
uchwyt

100
szt.
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GRATIS!
Dwie szklane  

podkładki pod kubek

4469
Pojemnik na reklamówki
Pozwoli zaoszczędzić miejsce i uporządkować 
torebki. Ma duży otwór umożliwiający łatwe wyjmo-
wanie 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 1490

8314 
Torebka - organizer
Do przechowywania cebuli, ziem-
niaków, czosnku lub innych warzyw 
i owoców. Sprawdzi się także jako 
organizer na skarpetki dziecięce  
lub reklamówki. Wykonana  
z poliestrowej siateczki.   
43 x 11 cm2790

WKRĘTY 
W ZESTAWIE

8154
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

-29%

13,90

990

4354
Wiszący organizer na noże
Doskonały pomysł na przechowywanie noży – organizer, 
który łatwo przyczepisz do ściany. Wystarczy rzut oka, 
by wiedzieć, który nóż wybrać. Wykonany z solidnego  
tworzywa. 29 x 24,5 x 3 cm

WKRĘTY 
W ZESTAWIE

2490

4282
Pojemnik na folię spożywczą
Z podajnikiem mającym ostre ząbki – równo  
i precyzyjnie oderwiesz potrzebny kawałek folii.  
Bardzo szczelne zamknięcie gwarantuje, że folia  
nie wypadnie, nie będzie się przesuwać. Wykonany  
z solidnego tworzywa. Kolory mogą się różnić.  
33,5 x 7 x 5 cm

Ostre ząbki

16,90

1290

-24%

8253
Szklane pokrywy – osłony kuchenne
Szklanymi pokrywami możesz przykryć ceramiczne płyty kuchenne, kuchenki elektryczne i gazowe, dzięki czemu zysku-
jesz dodatkową powierzchnię do prac kuchennych oraz chronisz płyty przed uszkodzeniem. Możesz także postawić je na 
blacie, by bezpiecznie odstawić gorące naczynia. Higieniczne, odporne na zarysowania. 2 sztuki w zestawie. Rozmiar 
 jednej pokrywy: 30 x 52 cm

44,90

3490

-22%

8119
Organizer na drzwi szafki
Bez wiercenia dziur w szafkach. Praktyczny 
pojemnik z zagiętym uchwytem, umożliwiają-
cym zaczepienie go na drzwiczkach szafki od 
wewnątrz. Wykonany z solidnego tworzywa.  
33 x 24,5 x 9 cm 1690
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4360
Składany ociekacz silikonowy
Więcej miejsca do suszenia naczyń po zmywaniu. 
Gdy go nie używasz, złóż i schowaj – zajmuje mało 
miejsca. Solidny, wykonany z najwyżej jakości 
materiałów: odpornego tworzywa i silikonu.  
33 x 27 x 12 cm, pojemność ok. 5 L

Składany, zajmuje
mało miejsca

Gruby,  
mocny
silikon

Wyjmowana 
kratka

na sztućce

 h Perforowane dno 
odprowadza wodę 
i umożliwia cyrkulację 
powietrza

4433
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

42731
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 1290

1190
14,90

990
4373
Mata do zlewu
26 x 26 cm

4372
Mata do zlewu
Średnica 31,5 cm

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

Transparentna
Mleczno-
transparentna

-34%

1290

368188
Wiszący organizer  
na zmywaki
Zaczep go wokół kranu. 
Trzymaj w nim zmywaczki 
kuchenne lub gąbki  
i myjki w łazience.  
Otworki umożliwiają od-
cieknięcie resztek wody  
i swobodną cyrkulację 
powietrza, by zmywaki 
nie były mokre. Wykona-
ny z tworzywa silikono-
wego. 19 x 13 x 5 cm

-22%

NOWOŚĆ

8,90

690

54,90

3990

4407 
Pojemny ociekacz na sztućce
Solidnie wykonany, z 4 komorami na sztućce. 
Można wstawić go pomiędzy dwie komory zle-
wu. Z uchwytem do wygodnego przenoszenia. 
Wykonany z trwałego tworzywa.  
21,5 x 14,5 x 16 cm

NAJNIŻSZA CENA!

-27%

1590

Skutecznie 
zatrzymuje
zanieczyszczenia
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 h Jakość Premium
 h Super koncentrat
 h Bezpieczne pH
 h Z wygodną pompką

29,90

1990

12,90

990

-33%

367663
Wielofunkcyjna gąbka 
na długiej rączce
Idealna do mycia trudno dostępnych 
miejsc: słoików, butelek, termosów.  
Czyści dokładnie i nie rysuje. Szybko 
schnie. Odpowiednio wygięta  
i długa (22,5 cm) rączka ułatwia  
czyszczenie.

8171
Szczotka do czyszczenia  
kieliszków i wazonów
Długość: 44 cm, średnica: 2,5 cm 1490

1990

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

2052
Płyn do mycia naczyń
Dzięki wydajnej recepturze  
i gęstej konsystencji do-
kładnie czyści i odtłuszcza 
zabrudzone naczynia. pH 
neutralne dla skóry. 1 litr

 h Bardzo wydajny
 h Wspaniale się pieni
 h Gęsty
 h Rozpuszcza tłuszcz
 h Pozostawia przyjemny  
zapach

 h pH neutralne dla skóry

2025
Zmywaki do szorowania 
nasączone mydłem
Wymiary pojedynczego  
zmywaka: 1 x 5,5 x 5,5 cm, 10 szt.

10
szt.

2024
Tabletki do  
zmywarki 7 w 1
15 sztuk

15
szt.

W rozpuszczalnej  
folii, bezpieczne  
dla dłoni

19,90

1490

-25%

Odświeżacz  
do zmywarki
368040 cytryna
368042 zielone jabłuszko 890

4345
Silikonowy zmywak do naczyń
Średnica: 10 cm

-24%

NOWOŚĆ

 h Krystaliczny blask
 h Bez plam
 h Bez zacieków
 h Bez smug

2058
Nabłyszczacz do zmywarek 
Dzięki nowoczesnej technologii i odpowiednio 
dobranym składnikom, naczynia  pozostają lśniąco 
czyste, bez plam i zacieków. 300 ml

16,90

1290

367032
Płyn Premium  
do mycia naczyń
Uniwersalny, gęsty płyn do ręcznego mycia naczyń. 
Skutecznie usuwa tłuszcz oraz odbarwienia po 
kawie i herbacie. Zapobiega żółknięciu naczyń. 
Koncentrat - wystarczy jedna kropla! Bezpieczne 
pH chroni skórę dłoni. Z wygodną pompką do 
dozowania. Posiada przyjemny, słodki zapach. 1 litr

-23%

14,90

1190

-20%

1490
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62012 
o zapachu kiwi

367815 
o zapachu mango

17,90

1290
26,90

1990
17,90

1390

16,90

1290

1790

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

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

-28%
 h Czyści  
i impregnuje

 h Bez użycia  
wody

 h Nie rysuje

367711 
Mleczko do czyszczenia  
i impregnacji ceramicznych  
płyt kuchennych
300 ml

367880
Mleczko czyszczące  
do stali nierdzewnej  
i chromowanej
300 ml

 h Usuwa tłuszcz  
i zacieki

 h Nadaje połysk  
bez smug

 h Idealny do  
okapów

1490

1490

2026
Uniwersalny płyn  
odtłuszczający
Skutecznie rozpuszcza tłuszcz i usuwa 
zaschnięte zabrudzenia. Niezastąpio-
ny przy czyszczeniu zatłuszczonych 
powierzchni: okapu, piekarnika,  
kuchenki, blatów, rusztów  
i frytkownic. 500 ml

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

 h Grille i ruszty
 h Piekarniki
 h Patelnie i garnki
 h Szyby kominkowe

-26% -22%

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
Odkamieniacz EKO  
do urządzeń  
gospodarstwa  
domowego
250 ml

 h Do czajników, sitek, 
grzałek, żelazek,  
ekspresów, zmywarek

 h Eliminuje kamień  
i osady wapienne 

 h Zawiera kwas  
cytrynowy

1990

-24% h Do całej kuchni
 h Poręczny i skuteczny
 h Pozostawia piękny zapach

 h Specjalistyczny,  
super skuteczny,  

usuwa trudne  
zabrudzenia

 h Łatwy w użyciu
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SPECJALNA, 
PROFESJONALNA  

FORMUŁA
850 ML

2033
Uniwersalny koncentrat  
do czyszczenia  
Home Expert
850 ml

2034
Płyn do czyszczenia  
kuchni Home Expert
850 ml

2035
Płyn do czyszczenia  
łazienki Home Expert
850 ml

19,90

1490

Idealnie
czysta
toaleta

 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

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

KONCENTRAT!
JEDNA ŁYŻKA STOŁOWA
NA 1 LITR WODY!

-25%

39903490
34,90

2490

-29%

 h Odtłuszcza powierzchnie 
i usuwa najbardziej 
uporczywe zabrudzenia

 h Pozostawia 
połysk bez smug

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

 h Idealny do porządków  
w całym domu! 

2040
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
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19,90

1490

-25%

12,90

990

-23%

8196
Spirala do  
udrażniania rur
Długość: 100 cm 1190

2027
Żel do 
udrażniania rur
500 ml

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

 h Likwiduje nieprzyjemne 
zapachy

1690 1690

368607
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

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

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

2023
Żel do czyszczenia WC
1 litr

 h Usuwa zacieki, 
kamień i rdzę

 h Przywraca  
świeżość

 h W formie  
gęstego żelu

 h Aż 1 litr!

15,90

1190

 h Lśniąca kabina  
w mgnieniu oka

 h Usuwa osady  
z mydła,  
szamponu 
i wody

 h Pozostawia  
powłokę  
ochronną

367552
Płyn do mycia kabin 
prysznicowych
Usuwa osady z mydła, szam-
ponu i wody z szyb kabiny. 
Tworzy specjalną powłokę 
zabezpieczającą przed 
osadzaniem się kropel wody 
i zaciekami. Doskonały do 
wanien, umywalek  
i armatury łazienkowej.  
500 ml

367553
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-
czyszczenia.  
500 ml

 h Szybko usuwa  
kamień i rdzę

 h Zawiera silne 
kwasy

 h Doskonale czyści

15,90

1190

-25% -25%

1007
Zmywaki dwustronne
3 sztuki, 18,5 x 8 x 1,5 cm 1690

3
szt.
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19,90

1490

KUCHENKI,
PIEKARNIKI

GARNKI,
PATELNIE

OKAPY,
WENTYLACJA

ARMATURA,
ZAWORY

WANNY,
PRYSZNICE

GLAZURA,
TERAKOTA

WSTRZĄŚNIJ PRZED UŻYCIEM,  

aby uzyskać kremową konsystencję

367207
Eco Green  
Pasta uniwersalna biodegradowalna
Doskonale czyści wiele powierzchni. Uniwersal-
ne zastosowanie: w łazience, kuchni, na tarasie 
i balkonie. Stosuj ją do garnków, przypaleń, 
zlewów, szkła, porcelany. Silna i bezpieczna - 
biodegradowalna. Można nią myć ręce silnie 
zabrudzone, np. smarami. 500 g 1990

-25%

8386
Organizer na środki  
do sprzątania
Ma trzy przegródki: jedną dużą 
i dwie mniejsze. Trzymaj w nim 
preparaty i akcesoria do sprzą-
tanie, by wygodnie przenosić 
z miejsca na miejsce w trakcie 
robienia porządków. Wykonany  
z trwałego tworzywa.  
28 x 20 x 11,5 cm

Bardzo  
poręczny

 h Usuwa pleśń
 h Zabezpiecza
 h Czyści

19901390

2013
Płyn do usuwania  
pleśni i zabrudzeń
Ułatwia usunięcie pleśni z fug, 
plastikowych listew przy brodziku, 
silikonowych uszczelnień i wielu 
innych, trudno dostępnych miejsc. 
Działa superskutecznie – wystarczy 
raz spryskać, by czyszczone po-
wierzchnie zalśniły świeżością. 
500 ml

368157
Specjalistyczny spray  
do usuwania kamienia,  
rdzy i resztek mydła
Idealny do czyszczenia glazury, 
kabin prysznicowych, armatury 
łazienkowej i kuchennej.  
Przyjemny zapach. 300 ml

 h Do glazury, kabin  
prysznicowych,  
armatury łazienkowej  
i kuchennej

12,90

990

8092
Szczoteczka 3 w 1 
Idealna do czyszczenia trudno dostęp-
nych miejsc. Ma trzy powierzchnie 
czyszczące z mocnym, gęstym włosiem 
nylonowym. Wąska końcówka umożli-
wia usunięcie nagromadzonego brudu 
ze szczelin. Ergonomicznie wyprofilo-
wany kształt. 25 x 4 x 4 cm

-23%

29,90

2490
BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI UNIWERSALNE   
ZA 6,90 ZŁ PRZY ZAKUPIE KREMU LUB PASTY

 h Uniwersalne zastosowanie
 h Do garnków, przypaleń, zlewów, 
szkła, porcelany, terakoty

 h Silna i bezpieczna -  
biodegradowalna

25
szt.

2050
Eco Blue 
Krem czyszczący biodegradowalny
Czyści zarówno mocne zabrudzenia jak i deli-
katne powierzchnie. W przypadku mocniejszych 
zabrudzeń pozostaw od 15 minut do godziny  
na plamie, a następnie wyczyść. 500 g

 h Usuwa rdzę, naloty,  
osady, kamień, zacieki 

 h Zabezpiecza przed osiadaniem brudu,  
pozostawiając ochronną powłokę

 h Delikatna, kremowa konsystencja pomaga 
chronić czyszczone powierzchnie, nie rysuje 

 h Efekt gładkości i połysku  
bez konieczności szorowania

ZŁ690
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5500

KONCENTRATY!
TRZY ŁYŻKI STOŁOWE
NA 5 LITRÓW WODY!

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

Niezwykła skuteczność  
dzięki aktywnym nanocząsteczkom srebra!

3

1

2

-10zł

BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI UNIWERSALNE  ZA 
PRZY ZAKUPIE DOWOLNEGO PRODUKTU ZE STRON 52-53

50
szt. ZŁ690

55,00

4500

69,00

5400

5500

 h Skuteczność  
klasy Premium

 h Ultra silne działanie
 h Do grilla, piekarnika, 
kominka

 h Usuwa tłuszcz,  
przypalenia i sadzę

 h Bardzo gęsta piana,  
nie spływa

 h Prosta i wygodna  
w użyciu

367033
Pianka Premium do czyszczenia przypaleń
Działa silnie odtłuszczająco, usuwa pozostałości dymu, 
tłuszczu, okopcenie i sadzę. Usuwa nawet najbardziej 
przypieczone resztki jedzenia i tłuszczu. Polecana do 
czyszczenia grilli, piekarników, kominków, rusztów.  
Jest wygodna w użyciu, posiada gęstą konsystencję.  
300 ml

-15zł

1

2

3

4

5

55,00

4500

6900

366958
Preparat premium z nanotechnologią 
do czyszczenia łazienek
Doskonały do mycia płytek ceramicznych, 
fug, muszli, brodzików, kabin prysznicowych, 
umywalek. Bardzo skuteczny. Nadaje połysk. Nie 
pozostawia zacieków. Wnika w trudno dostępne 
miejsca. 1 litr

-10zł

366960
Preparat premium z nanotechnologią  
do czyszczenia mebli
1 litr

366964
Koncentrat Premium z nanotechnologią  
do czyszczenia paneli podłogowych
1 litr

366961
Preparat premium z nanotechnologią  
do czyszczenia szkła
1 litr

366959 
Preparat premium z nanotechnologią  
do czyszczenia piekarników,  
grilla i kominków 
1 litr

366962
Koncentrat Premium z nanotechnologią 
do czyszczenia podłóg
1 litr

4 5

2490
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367907
Szczotka do pajęczyn
Długie, sztywne włosie idealnie zgarnia pajęczyny, nie 
rozmazując ich po ścianie. Nakręć szczotkę na standar-
dowy kij teleskopowy Betterware (367665) - łatwo  
zbierzesz pajęczyny spod sufitu. Na mocnym,  
metalowym drucie. Kolory mogą się różnić.  
35 x 20 x 9 cm, nie zawiera kija

1990

1090

367736
Elastyczna szczotka  
do grzejników i zakamarków
Kolory mogą się różnić.  
Długość 70 cm

8340
Elastyczna miotełka do kurzu
Przyciąga drobinki kurzu jak magnes. 
Gęste i puszyste włosie idealnie zbiera 
kurz, nie wzbijając go w powietrze. Ela-
styczna – możesz dowolnie ją wyginać, 
by dopasować do kształtu przedmio-
tów i dotrzeć do trudno dostępnych 
miejsc. Długość: 64 cm

 h Gęste i puszyste 
włosie

 h Kurz nie wzbija się 
w powietrze

Łatwo się
wygina

368159
Antystatyczna pianka  
do czyszczenia mebli
Usuwa kurz i brud  
z drewnianych i drew-
nopodobnych mebli. 
Ożywia ich naturalny 
kolor. Silikon zabezpiecza 
i nabłyszcza. Przyjemny 
zapach słodkiego aloesu. 
300 ml

12,90

990

8293
Trójkątna myjka
30 x 14 x 6 cm

366574
Gąbki z melaminy
2 sztuki, 11 x 6,5 x 3 cm

2
szt.

1190

2057
Pianka do ekranów LCD 
Specjalnie opracowana  do czyszczenia ekranów ciekłokrystalicznych w notebookach, laptopach, tabletach, telefonach, 
telewizorach, monitorach itp. Szybko i łatwo usuwa kurz i brud. Wygodna w stosowaniu – wstrząśnij przed użyciem, wyci-
śnij małą ilość pianki na ściereczkę z mikrofibry, rozprowadź na czyszczonej powierzchni. 150 ml

19,90

1490
16,90

1290

22,90

1790

-22%

 h Do czyszczenia ekranów  
ciekłokrystalicznych:  komputerów, 
telewizorów, aparatów, telefonów 
komórkowych, nawigacji, tabletów

 h Doskonale czyści tłuste plamy, 
usuwa ślady palców oraz  
codzienne zabrudzenia i kurz 

 h Nie pozostawia smug,  
szybko odparowuje

 h Ma subtelny,  
przyjemny zapach 

-25%

NOWOŚĆ

-23% -24%
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Do zakamarków

8326
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

8342
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 trwałe-
go tworzywa. 20 x 13 x 6 cm

 h Poręczna
 h Do szybkich porządków
 h Dzieci chętniej pomogą  

w sprzątaniu

16,90

1290

2051
Preparat do czyszczenia  
dywanów, wykładzin i tapicerki
Usuwa plamy z dywanów, wy-
kładzin i obić tapicerskich dzięki 
zawartości enzymu rozpuszczają-
cego zabrudzenia. Tworzy
obfitą pianę. Nasada z poręczną 
szczoteczką umożliwiającą  
delikatne wtarcie preparatu  
w czyszczoną powierzchnię. 
250 ml 

1690

366469
Pianka do czyszczenia 
dywanów i tapicerki 
300 ml

PRZY ZAKUPIE 
Pianki do czyszczenia  
dywanów i tapicerki 
SZCZOTKA UNIWERSALNA ZA

 h Zawiera polimery,  
które wiążą brud

 h Głęboko wnika  
we włókna

 h Łatwa w użyciu

ZŁ490

-24%

189019901490

2007
Wielofunkcyjny płyn  
czyszczący z octem
750 ml

57488
Grejpfrutowy płyn 
do mycia szyb  
500 ml

 h Polimery chronią szkło
 h Zabezpiecza  
przed brudem

 h Myje bez smug

 h NASZ HIT!
 h Doskonała  
skuteczność

 h Czyści  
bez smug

 h Do szyb  
i innych  
powierzchni

14193
Pianka do mycia szyb  
i innych powierzchni
400 ml

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

15,90

1190

-25%

12,90

990

-23%

1899

 h Na bazie octu winnego
 h Do szyb, luster, blatów, 
glazury

 h 750 ml

368373
Szczoteczka ze skrobakiem  
do trudno dostępnych miejsc
Idealna do czyszczenia wąskich zakamarków, np. szpar 
przy framugach. Rozkładana: drugi koniec stanowi 
skrobak, umożliwiający usunięcie nagromadzonego 
brudu ze szczelin. 28 x 5,5 x 2 cm (po rozłożeniu)
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2041
Preparat Premium  
z nanotechnologią  
do czyszczenia  
powierzchni  
kuchennych
500 ml

2036
Koncentrat Premium  
z nanotechnologią  
do czyszczenia podłóg
500 ml

2038
Preparat Premium  
z nanotechnologią  
do czyszczenia 
łazienek
500 ml

2037
Preparat Premium  
z nanotechnologią  
do czyszczenia mebli
500 ml

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

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

TYLKO 40 ml  
NA 5 L WODY

1 2 3

1

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

2042
Preparat Premium z nanotechnologią do 
mycia szyb, luster i powierzchni szklanych 
Zapewnia czystość i błysk, nie pozostawiając smug. 
Zastosowana nanotechnologia działa antystatycz-
nie. 500 ml

Nowoczesna  
formuła 

PREMIUM
w poręcznym
opakowaniu

 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

4

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

2

3

4990

1990

3990
39,90

2990
39,90

2990

-10zl

39,90

2990

-10zl

4

-10zl

1010
Zestaw ściereczek z mikrofibry
Dwie ściereczki różnej wielkości, wykonane  
z chłonnej mikrofibry. Mniejsza jest dwustronna –  
z drugiej strony ma siateczkę do usuwania silniej-
szych zabrudzeń. 48 x 42 cm i 31 x 31 cm

42 cm

31 cm

31
 c

m

W DWÓCH  
ROZMIARACH

48
 c

m

2
szt.
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3990

1008
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

1009
Zapasowa myjka  
z mikrofibry do mopa
Doskonale czyści wszelkiego rodzaju 
podłogi. Możesz prać ją w pralce.  
37 x 23 cm

TE
LE

SK
O

PO
W

Y

 h Wydajny
 h Pozostawia przyjemny  
zapach czystości

 h Do wszystkich  
powierzchni  
zmywalnych

 h Aromat owoców 
cytrusowych

 h Wydajny

2015
Płyn do paneli  
i podłóg  
drewnianych
1 litr

2

1

2

1

-34% 6990

14901490
14,90

990

8094
Samoprzylepny  
uchwyt na kij
Zaciskowy uchwyt przytrzyma 
kij od mopa lub miotły zawsze 
na miejscu, by nie przewracały 
się i nie zawadzały. Tylna war-
stwa samoprzylepna umożliwia 
szybkie przyklejenie go do 
ściany. 8 x 6 x 5,5 cm

367665
Kij teleskopowy
Długość kija: 75 - 120 cm

56642
Zapas do mopa 
z frędzelkowej mikrofibry
45 x 15 cm

1000
Szczotka – nasada
Nie zawiera kija. 30 x 9,5 x 7 cm

1

1
szt.

366026
Mini zapas  
z mikrofibry
13,8 x 25 cm

366029
Mop teleskopowy 
mini z myjką
Długość kija: 
75 - 120 cm

-20%

37925
Mop teleskopowy  
z frędzelkową myjką
Długość kija:  
75 - 120 cm

-20%

2990
9,90

790

1990

39,90

3190

1290

16,90

1390

1390

1

1 2

2

3

4

6

6

3

2016
Płyn uniwersalny  
do mycia 
1 litr

4

5

5

SUPER OFERTA
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1012
Gąbka do mycia samochodu
Duża, wygodnie wyprofilowana i poręczna gąbka 
zmienia szampon w obfitą pianę, ułatwiając dokładne 
umycie samochodu. Przed użyciem nasączyć  
w wodzie. 23 x  11 x 3,5 cm

27,90

2190

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

 h Usuwa zabrudzenia, nalot i tłuste ślady
 h Zawiera emulsję z oleju z awokado,  
która chroni powierzchnię lakieru-22%

-24% -20%

1190
8358  zielone

8357
Świecący dzwonek rowerowy „Kaczuszka”
Nie tylko wydaje głośny dźwięk, gdy naciśniesz 
główkę kaczuszki, ale także świeci. Elastyczna 
opaska pasuje na większość kierownic.  
Wymienne baterie w zestawie.



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

8359 czerwone
8

szt.2490 890

-20%

NOWOŚĆ

8380
Dekoracyjne koraliki do roweru
36 różnokolorowych koralików, które można łatwo zamocować na szprychach roweru lub wózka dziecięcego. Pomysłowy 
sposób na ozdobienie swojego „pojazdu”! Wykonane z solidnego tworzywa. Wymiary pojedynczego koralika 2 x 1,5 cm

9,90

790

8378
Szczotka do mycia felg 
Łatwo wciska się w zakamarki, by dokładnie je umyć. 
Trwałe i gęste włosie nie rysuje felg. Długość 26 cm

2055
Spray do czyszczenia felg
Usuwa smary, naloty i wszelkie zanieczyszczenia. Ma 
neutralne pH –  nadaje się do wszystkich rodzajów 
felg i kołpaków, również aluminiowych. 500 ml

34,90

2790

 h Usuwa smary,  
naloty i wszelkie  

zanieczyszczenia
 h Do wszystkich  

rodzajów felg  
i kołpaków

 h Forma sprayu
 h Wygodny  

w użyciu

16,90

1290

35
szt.

2056
Szampon do mycia samochodu 
Skutecznie usuwa z karoserii zabrudzenia, nalot,  
tłuste ślady, zanieczyszczenia.  Zawiera emulsję z oleju 
z awokado, która chroni powierzchnię lakieru przed 
powstawaniem mikrorys w trakcie mycia. 500 ml
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 h Do kamiennych parapetów
 h Do schodów  
i podłóg z kamienia

 h Do nagrobków i pomników
 h Do elementów  
ozdobnych w ogrodzie

 h Do murków  
i podmurówek

2021
Preparat do czyszczenia kamienia, granitu, 
marmuru, lastryka i kompozytów
300 ml 1590

-25%

NOWOŚĆ

8363
Dwustronna podlewaczka do kwiatów
Zmień zwykłą butelkę po wodzie w poręczną konewkę. Wystarczy nakręcić na nią tę pomysłową podlewaczkę z dwiema 
końcówkami: długim dzióbkiem (z osłonką) i sitkiem. Wykonana z tworzywa. 3 x 6 x 7 cm. Średnica gwintu: 28 mm

-20%

NOWOŚĆ

8362
Wiszący kwietnik ze sznurka
Upleciony ze sznurka kwietnik do powieszenia 
doniczki. Idealny do rustykalnych stylizacji, na taras, 
balkon itp. Rozmiar uniwersalny, długość: 90 cm

14,90

1190

8214
Prostokątna  
doniczka z osłonką 
38 x 16 x 14 cm 

8213
Kwadratowa  
doniczka z osłonką 
15 x 15 x 12,5 cm 

Doniczki z osłonkami
Doniczki mają w spodzie otworki od-
prowadzające wodę. W dekoracyjnych 
osłonkach z tworzywa imitującego 
barwione szkło – prezentują się bardzo 
elegancko.

1990

4990

8346
Płaszcz przeciwdeszczowy 
Zapinany na zatrzaski (podwójnie zgrzewana listwa 
gwarantuje szczelność), ma kaptur ze ściągaczem  
i gumki wokół rękawów, by zapewniać pełną ochronę 
przed kroplami deszczu. Wykonany z mocnego 
materiału, będzie służył Ci przez długi czas. Rozmiar 
uniwersalny. Długość bez kaptura: 120 cm,  
szerokość: 69 cm, długośc rękawa: 58 cm

11,90

890

Pasuje  
na każdą  

butelkę

 h Upleciony  
ze sznurka

 h W rustykalnym  
stylu 

 h Długość:  
90 cm

 h Nakręć na butelkę – 
konewka gotowa! 

 h Dwa sposoby  
podlewania  
– większy  
strumień  
lub natrysk

21,90

1990

12
0 

cm

69 cm
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8369
Podkładka pod 
 klawiaturę i myszkę
Duża podkładka chroni blat 
przed zniszczeniem, ułatwia 
operowanie myszką. Antypo-
ślizgowy, gumowany spód 
sprawia, że nie przesuwa się  
po blacie. 60 x 30 cm

8367
Lupa do czytania 
5-krotne powiększenie ułatwia czytanie gazet, ety-
kiet lub książek, bez wytężania wzroku. Z ochronną 
osłoną wykonaną z ekoskóry chroni szkło przed po-
rysowaniem. Torebkowy rozmiar – średnica 50 mm.

 h Ochronna osłona  
z ekoskóry chroni  
przed porysowaniem 

 h 5-krotne powiększenie

8170
Etui zabezpieczające  
karty bankowe 
Chronią Twoje karty bankowe 
przed zeskanowaniem przez 
złodziei. Wykonane z mocnej  
folii aluminiowej, odporne  
na wilgoć i rozdarcia.  
9 x 6,5 cm, 2 sztuki

2
szt.

790 2990

1590

8235
Etui na karty kredytowe
Wykonane z aluminium, zabezpiecza karty 
kredytowe przed zeskanowaniem przez oszustów.  
Ma 6 przegródek rozkładanych jak harmonijka.  
Lekkie, z mocnym zamknięciem na zatrzask.  
Trwałe, solidnie wykonane. 11 x 7 x 2 cm

16,90

1290

-25%

NOWOŚĆ

-25%

NOWOŚĆ

8371
Otwieracz  
do butelek  
„Karta as”
Wielkości karty  
kredytowej, zmieści 
się w portfelu.  
Stylowy, wykonany  
z wysokiej jakości 
stali nierdzewnej.  
4,9 x 8,5 cm

8372
Ozdobna podkładka
Stylizowana na koronkową, idealna pod kubek, kieli-
szek, świecę. Ma antypoślizgowy spód, który mocno 
przysysa się do blatu, zapobiegając przesuwaniu się. 
Średnica: 11 cm

7,90

590
7,90

590

8152
Etui na ładowarkę
Umożliwia bezpieczne przechowywanie i przeno-
szenie ładowarek, zasilaczy, słuchawek, kluczy USB 
itp. Chroni je przed uszkodzeniem i zaplątaniem się 
w inne rzeczy. Ma sztywną konstrukcję i długi za-
mek błyskawiczny, ułatwiający wygodne otwarcie. 
11 x 8 x 4 cm

Et
ui

 n
ie

 z
aw

ie
ra

 a
kc

es
or

ió
w

12,90

990

-23%

11,90

890

8254
Wiatrak USB
Zasilany z portu USB. Na elastycznej 
nóżce, umożliwia dowolne ustawienie 
kierunku nadmuchu. Kompaktowy 
rozmiar, bardzo cichy. 14 x 8,5 cm

 h Chłodny  
powiew powietrza 

 h Bardzo cichy  
podczas pracy

 h Niskie zużycie prądu

WŁÓŻ DO POWERBANKU
I ZABIERZ ZE SOBĄ-25%

-24%

1
szt.
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Odświeżacz do szaf
Neutralizuje brzydkie zapachy w Twojej szafie, odświeża  
i pozostawia delikatny aromat. Polecany do garderoby  
z ubraniami i szafek z obuwiem. Nie brudzi ubrań.

368362    368363 
grejpfrut   świeżość  

1 2

1

7,90

590

2

368078
Gąbka do czyszczenia obuwia
10 x 6 x 3 cm, pojemność 75 ml

8269
Półka na buty 
Dzięki swej konstrukcji jest bardzo 
prosta w montażu. Możesz regu-
lować ustawienie drążków pod 
kątem oraz wpiąć jedną półkę 
w drugą, zyskując jeszcze 
więcej miejsca na buty. 
64 x 33 x 19 cm

45,90

3490

-24%

790 1390

8117
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.

2
szt.

16,90

1290

-24%

8377
Odstraszacz komarów  
Na bazie olejku z citronelli - najskuteczniejszego 
naturalnego środka odstraszającego insekty. Roztacza 
przyjemny, cytrynowy aromat. Możesz stosować go  
w pomieszczeniu i na zewnątrz, na tarasie, w ogrodzie. 
Wystarczy odkleić górną naklejkę, by odsłonić otworki 
pojemnika z żelem. Wystarcza na około 6 tygodni.

Aromat
citronelli

8338
Organizer samochodowy
Bardzo praktyczny organizer do samochodu, z ela-
stycznym uchwytem zaczepianym wokół zagłówka. 
Elegancki, pasuje do każdego samochodu. Wykona-
ny z bardzo mocnego tworzywa. 19 x 7 x 6 cm

 h Na parasolkę
 h Na butelkę  
wody

 h Na kredki 
dla dzieci

1290

1390

1490

8163
Pochłaniacz zapachów
Zawiera wysokiej jakości 
węgiel aktywny. Do po-
stawienia lub powiesze-
nia. Okres działania  
około 6 miesięcy.

7066
Odświeżacz samochodowy
Stylowy wzór, stworzony na wyłączne zamówienie 
Betterware. Roztacza świeży, przyjemny zapach  
w całym samochodzie. 8,5 x 8,5 cm

23,80

1190

8265
Uniwersalna lampka samoprzylepna
Przymocujesz ją w dowolnym miejscu bez wier-
cenia dzięki warstwie samoprzylepnej – wszędzie 
tam, gdzie potrzebujesz dodatkowego źródła 
światła. Trzy mocne diody LED zapewniają silny 
strumień światła. 3 x AAA (nie dołączone),  
średnica 7 cm

Samoprzylepne!

NACIŚNIJ 
OD DOŁU

-20%

14,90

1190

1
szt.

TYLKO TERAZ! KUP JEDEN, 
DRUGI DOSTANIESZ GRATIS!2 za 1

MOŻESZ POŁĄCZYĆ
KILKA PÓŁEK

-25%
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8028
Wieszak do spodni/spódnic
Więcej miejsca w szafie! Na jednym wie-
szaku powiesisz 5 par spodni lub spódnic. 
Wykonany z lekkiego metalu. 36 x 34 cm 1590

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 1590

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

65643              368332
przezroczyste                  białe

6
szt.

-26%

26,90

1990 2690

4100 
Wieszak na przyssawki
Łatwo przymocujesz go do każdego gładkiego pod-
łoża, a w razie potrzeby bez problemu przeniesiesz 
w inne miejsce. Dwie przyssawki mocno trzymają 
się podłoża. Z 5 wieszaczkami. Wykonany z solidne-
go tworzywa. 33 x 7 x 3 cm

-22%

8,90

690

8106
Żelowe półwkładki do obuwia
Wykonane z miękkiego żelu. Zalecane do butów 
na wysokim obcasie. Zapobiegają przesuwaniu się 
stopy wewnątrz obuwia. Miękka poduszka amor-
tyzuje śródstopie, a wypustki delikatnie masują.

1
para

8,90

690
19,90

1490

-22%

8222
Osłonki na haluksy z klinem
Zaprojektowane, by chronić i zmniejszać ból 
w przypadku wypukłości kości dużego palca. 
Miękki, elastyczny żel zapewnia podrażnionej 
skóry uczucie komfortu.

8224
Kompres żelowy na zimno/gorąco
Możesz stosować go zarówno do zimnych, jak 
również rozgrzewających okładów. Pozostaje 
miękki nawet po zamrożeniu, więc dobrze 
przylega do ciała. Utrzymuje temperaturę 
około 30 minut. 25 x 13 cm

-25%

-20%

NOWOŚĆ

8337
Pudełko medyczne
Na suplementy, leki, plastry 
opatrunkowe. Osiem prze-
gródek, każda z osobno 
zamykaną pokrywą. Całe 
pudełko zamykane na moc-
ny zatrzask. 11 x 7,5 x 3 cm

14,90

1190

 h Podgrzej w mikrofalówce 
lub schłodź w zamrażalniku

 h Mini apteczka na wyjazd 
 h Osiem przegródek, każda  
z osobną pokrywą

 h Do torebki na co dzień  
i na podróż 

Osiem
przegródek

1
para

1290
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8295
Uchwyt łazienkowy
Idealny dla osób starszych, z ograniczeniami  
w poruszaniu się, małych dzieci. Po przyłożeniu 
do podłoża wystarczy wcisnąć dwie zatyczki, by 
uchwyt mocno przyssał się do powierzchni, zapew-
niając stabilne podparcie. Wykonany z solidnego 
tworzywa. 30 x 9 x 8 cm

Mocne
przyssawki

3990

1190

-20%

NOWOŚĆ

8379
Wieszak  
na słuchawkę 
prysznicową
Praktyczny uchwyt na 
słuchawkę prysznica, który 
łatwo zamocujesz bez żad-
nego wiercenia do czystych 
i suchych powierzchni. 
Przyssawka mocno 
trzyma się podłoża. 
13,5 x 7,5 cm

14,90

1190

8370
Uchwyt na szczoteczkę do zębów „Listki”
Przyssawka umożliwia przyczepienie uchwytu w do-
wolnym miejscu do każdego gładkiego podłoża. Este-
tyczny design listków. Wykonany z silikonu. Średnica 
przyssawki: 3 cm, szerokość całego uchwytu: 8 cm

8,90

690

65518
Uniwersalny korek do odpływu
Silikonowy korek pasuje na odpływy we wszystkich 
zlewach i umywalkach. Bardziej wytrzymały od zwykłej 
gumy, estetyczny i praktyczny. Aby go otworzyć, naci-
śnij na sam środek płatka kwiatu, a wówczas pokrywka 
odskoczy do góry, umożliwiając odpływ wody. Aby 
zamknąć, wciśnij pokrywkę. Średnica 7 cm

8282
Wyciskacz-stojak na tubkę
Stojak na tubkę i wyciskacz w jednym! Wy-
ciśniesz pastę do zębów czy krem do rąk do 
ostatniej kropli. 7 x 4 x 3,5 cm

 h Wyciśniesz 
do ostatniej 
kropli

12,90

990

-23%

-22%

NOWOŚĆ

TYLKO TERAZ!
Gąbka do kąpieli „Awokado” za jedyne 2,90 zł  

przy zakupie dowolnego mydła w płynie

Gąbki do kąpieli
8321 awokado 15 x 10 x 3 cm

8322 brzoskwinia 14,5 x 12,5 x 3 cm

 h Zmieniają żel do kąpieli  
w obfitą pianę

 h Kolorowe,  
uprzyjemniają  

każdą kąpiel

2009
Fresh  świeże 
300 ml

ZŁ290

2010
Fruit owocowe 
300 ml

2008
Flower kwiatowe 
300 ml 11,90

890

-25%

11901190

 h Mocno  
przysysa się  
do podłoża 

1
szt.

 h Przyczepisz do każdego  
gładkiego podłoża, np. lustra

1090
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-10zł

NOWOŚĆ

8373
Składana miska do  mycia
Silikonowa wstawka sprawia, że po złożeniu miska ma tylko 5 cm wysokości, więc zmieści się wszędzie.  
Uniwersalna i praktyczna, przydatna przy zmywaniu, drobnych przepierkach i porządkach. Średnica: 33 cm,  
wysokość po rozłożeniu: 13 cm, po złożeniu: 5 cm, pojemność 7 litrów

39,90

2990

24,90

1990

 h Przywraca śnieżną biel
 h Zabezpiecza włókna
 h Nie zawiera chloru

2012
Płyn do prania firanek
Dzięki wyjątkowej formule zachowuje 
biel oraz zabezpiecza włókna przed 
ponownym zabrudzeniem. Płyn 
pozostawia przyjemny zapach, który 
na długo daje uczucie świeżości. Nie 
zawiera chloru dzięki czemu 
jest bezpieczny dla różnego 
rodzaju firanek. 500 ml

367183
Płyn do czyszczenia pralki
Skutecznie neutralizuje nieprzyjemne zapachy, 
usuwa brud i pozostałości detergentów. Zapobiega 
odkładaniu się kamienia nawet w trudno dostęp-
nych miejscach, ważnych dla prawidłowego funk-
cjonowania pralki. Stosowany regularnie zapewnia 
utrzymanie czystości i przedłuża żywotność pralki. 
Sposób użycia: raz w miesiącu wlej zawartość butel-
ki do pustej pralki. Nastaw program prania na 60˚C.1590 1990

 h Neutralizuje  
nieprzyjemne zapachy

 h Zapobiega  
odkładaniu się  
kamienia

 h Przedłuża  
żywotność  
pralki

1390

368400
Wybielacz 
o zapachu leśnym
Doskonale usuwa zażółcenia i plamy, 
przywracając ubraniom nieskazitelny 
wygląd. Do wybielania ręcznego 
oraz w pralkach.   
1 litr

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

 h Doskonały to białych 
i jasnych tkanin

 h Skuteczny nawet  
w niskich  
temperaturach

 h Niskopieniący

368397
Żel do prania białego
Dokładnie pierze wszystkie rodzaje tkanin nawet  
w niskich temperaturach. Niskopieniący.  
Pozostawia przyjemny zapach. 1 litr

65305
Odplamiacz z enzymami do 
tkanin białych i kolorowych 
Z aktywnymi enzymami. Ze skład-
nikami wybielającymi na bazie 
tlenu. Nie zawiera chloru. Jako 
dodatek do prania lub bezpośred-
nio na plamę. Polecany także  
do tkanin delikatnych.  
1 litr

 h Aktywne enzymy
 h Bezpieczny dla kolorowych  
i delikatnych tkanin

 h Usuwa  uporczywe  plamy
 h Nie zawiera chloru

2032
Pianka-odplamiacz 
150 ml

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

 h Do tkanin każdego  
rodzaju, także  
delikatnego jedwabiu 
i odzieży sportowej

PRZED

PO

 h Błyskawicznie  
usuwa plamy

 h Ekologiczne
 h Bardzo  
wydajne!

 h Bez chloru
 h Mydelniczka 
GRATIS!

368225
Mydło do usuwania plam
7 x 5 x 2,8 cm. 90 g

-20%

2390

18,90

1490 1999

 h Tylko 5 cm wysokości 
po złożeniu

 h Pojemność 7 litrów

13 cm

5 cm

-21%
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368297 
Balsam do prania  
wełny i tkanin 
delikatnych
1 litr 1290

2
3

4
18,90

1490

2014
Uniwersalny 
żel do prania
1 litr

 h Do prania we wszystkich 
temperaturach 

 h Doskonale usuwa  
wszelkie zabrudzenia

 h Nadaje ubraniom  
subtelny zapach

 h Wyjątkowa formuła
 h Do różnych rodzajów 
tkanin

16,90

1290

368399
Żel do prania  
ciemnego
1 litr

2029
Płyn do płukania tkanin 
„Niebieska perła”
1 litr

8318
Wieszak do suszenia
Oszczędność miejsca – możesz powiesić go wszędzie, by wysuszyć pościel, zasłony, 
narzuty, które zajmują dużo miejsca na zwykłej suszarce. Innowacyjny, bardzo prak-
tyczny, niezastąpiony w małych łazienkach lub na małych balkonach.

 h Zastępuje  
2,2 m sznura!

 h Idealny  
do pościeli, 

zasłon, narzut, 
koców

-20%

NOWOŚĆ

8364
24 klamerki w koszyczku 
Klamerki mają mocne sprężynki, dzięki czemu wytrzymują nawet silne podmuchy wiatru. W koszyczku 15 x 11 x 6 cm

14,90

1190

PRANIE NA SZNURZE  
ZAJMUJE CAŁĄ ŁAZIENKĘ

2,2 m

PRANIE NA WIESZAKU  
MOŻESZ POWIESIĆ NA KABINIE

40 cm

34,90

2490

NIE PRZEGAP!

1990

 h Nieduże, ale mocne klamerki
 h W koszyczku
 h 24 sztuki

24
szt.

-29%ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

1

-21%

-24%

 h Doskonały do ciemnych tkanin
 h Skuteczny nawet w niskich temperaturach
 h Niskopieniący
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1290

8283
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

8361
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 żad-
nych wybrzuszeń i nierówności. Pasuje na większość  
standardowych desek o długości do 130 cm  
i szerokości do 48 cm

 h Gładko wyprasujesz materiał  
nawet nad guzikami

 h Skraca czas prasowania oddając ciepło  
w stronę prasowanych rzeczy

 h Elastyczny ściągacz 
pozwala na łatwe 

dopasowanie

13,90

990

59,90

4490

8313
Siatka do prasowania
Zapobiega „błyszczeniu się” prasowanych 
ubrań. 40 x 60 cm

-29%

-25%

8148
Gumki naciągające z klipsami 
Paski naciągające z mocnymi metalowymi żabkami 
na końcach umożliwiają odpowiednie napięcie ma-
teriału i skutecznie zapobiegają jego zsuwaniu się  
i marszczeniu. Rozpiętość: od 20 do 40 cm, 4 sztuki

 h Do pokrowców
 h Do prześcieradeł

4
szt.

1490

8368
Rolka do zbierania włosów i sierści 
Lepka powierzchnia rolki dokładnie zbiera włosy, sierść 
i wszelkiego rodzaju kłaczki z odzieży i innych tkanin, 
mebli tapicerowanych, foteli samochodowych.  
Z ochronną osłoną. Wymiary wałka: 9,5 x 5 x 5 cm

17,90

1390

8284
Zestaw igieł
Aż 25 igieł do różnych zadań: od poprawek krawiec-
kich ubrań przez igły do podszycia dywanu i wykładzi-
ny po zagiętą igłę do zszywania materaca. Przyrząd do 
nawlekania w zestawie. Wykonane z metalu. 25 sztuk

25
szt.

12
szt.

8296
Samonawlekające się igły
12 igieł w różnych  
rozmiarach

12,90

990990

-22%

NOWOŚĆ

-23%SUPER OFERTA

12
szt.
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5165
Kawa rozpuszczalna 
– waniliowa
120g

5166
Kawa Blue Dream  
mielona o smaku  
tiramisu 
150 g

5172
Kawa  
rozpuszczalna 
naturalna 
120 g 

24,99

1999

5169
Kawa rozpuszczalna  
– kokosowa
120 g

5168
Kawa  Blue Dream  
mielona o smaku  
amaretto
150 g

5170
Kawa rozpuszczalna  
Advocat 120 g 24992499 2499

-20 %

-20 %

24,99

1999

24,99

1999

-20 %

-20 %

AMARETTO

KOKOSOWA

ADVOCAT

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

24,99

1999

2499

2499

5177
Czekolada deserowa  
do picia Marcepan
120 g
   

5171
Czekolada deserowa  
do picia
120 g

Wyrazisty marcepanowy aromat w połą-
czeniu 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. 

NA DZIEŃ DOBRY

Wytworna kompozycja najlep-
szych, wolno wypalanych ziaren 
Arabica i słodkich tonów kokosa. 
Delikatny aromat doskonale pod-
kreśla łagodny charakter kawy  
z Hondurasu. Idealna propozycja  
zarówno na zimowe dni, jak rów-
nież letnie, błogie poranki. Dosko-
nała do deserów. Warto spróbować 
jej z dodatkiem mleka lub  
śmietanki.

-20%

5173
Czekolada do picia  
Wiśnie w rumie
120 g

1

1

2

2

Wyborne połączenie kawy ze słodyczą 
likieru, idealna propozycja dla wszystkich 
miłośników „małej czarnej”  w klasycznej 
wersji deserowej. Kremowe nutki likieru 
jajecznego doskonale wtapiają się  
w orzechowo-czekoladowe tło. Kawa 
zachwyca aksamitnym smakiem, przeła-
manym wyrazistymi tonami brandy. Pa-
suje do ciast, deserów i lodów. Spróbuj 
jej z odrobiną mleka lub śmietanki, które 
wspaniale dopełnią kawową mieszankę 
smaków.
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24,99

1999

24,99

1999

368410
Zielona herbata  

Secret Dance
Kryje w sobie połączenie zdecy-

dowanych i intensywnych 
smaków japońskiej zielonej 

herbaty sencha, kwiatków 
słonecznika z delikatną nutą 

brzoskwini i róży.50 g

-20%

-20%

2499

2499

2499

5160
Herbata owocowa Szarlotka

Aromatyczna owocowa herbata 
o smaku szarlotki to doskonałe 

połączenie hibiskusa ze słodyczą 
pieczonych jabłek i delikatną nutą 
cynamonu. Herbata Szarlotka nie 

tylko rozgrzeje, ale także sprawi, 
że każdy Twój dzień stanie się 

wyjątkowy. 50 g

5178
Czarna herbata Happy Moments

Delektuj się naparem o bursztynowym 
kolorze i głębokim, lekko słodowym 

aromacie. Dodatek cynamonu, skórki 
i kwiatów pomarańczy, goździków i 

malin nadaje herbacie wyrazisty, szla-
chetny smak. Doskonale komponuje 

się z miodem i mlekiem. Zaparz imbryk 
Happy Moments i ciesz się chwilą wy-
tchnienia w gronie najbliższych. 50 g

368411
Czarna herbata 
Strawberry Cream
Owocowa mieszanka na bazie 
czarnej herbaty Cejlon  
z domieszką kawałków truska-
wek, śmietanowym aromatem 
i kawałkami białej czekolady 
i kwiatków rumianku. Słodki, 
soczysty i lekki napar niczym 
wyśmienity deser. 
 50 g

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

5040
Zielona herbata Sunrise
Najbardziej cenione odmiany 
zielonej herbaty, wzbogaco-
ne jagodami goji, kwiatami 
granatu, trawą i skórką 
cytrynową. Z każdą filiżanką 
tej herbaty dostarczasz orga-
nizmowi porcji antyoksydan-
tów! 50 g

2499
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367256
pH Body Balance 125 g
(miesięczna dawka)

 3 Oczyszcza i odkwasza organizm

 3 Neutralizuje toksyny

 3 Reguluje perystaltykę jelit

 3 Zmniejsza wchłanianie  
cholesterolu

5037
Red Tea Forte  
SUPLEMENT DIETY 
30 kapsułek.  
Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka

ODCHUDZANIE

36905990

 3 wspomaga trawienie i przyswajanie 
składników odżywczych

 3 pomaga kontrolować wagę ciała

 3 pomaga w spalaniu tkanki  
tłuszczowej

 3 przyczynia się do utrzymania  
prawidłowego metabolizmu  
makroskładników odżywczych

 3 pomaga w utrzymaniu prawidło-
wego poziomu glukozy we krwi, 
dzięki czemu masz mniejszą ochotę 
na słodycze. 

5490

5024
Natural Collagen
SUPLEMENT DIETY 
30 kapsułek.  
Zalecana dzienna  
porcja: 1-3 kapsułki

5039
Immunavita

5038
Garlic Forte  
SUPLEMENT DIETY 
30 kapsułek.  
Zalecana dzienna  
porcja: 1 kapsułka 

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

= 4 gramy

Dzien Mamy-

ŚWIĘTUJ Z NAMI

Acerola, uznawana za najbogatsze źródło naturalnej wi-
taminy C spośród wszystkich owoców, zawiera jej 90 razy 
więcej niż pomarańcza i 30 razy więcej niż cytryna. 

 3 utrzymać prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego
 3 zmniejszyć uczucie zmęczenia i znużenia
 3 chronić komórki przed stresem oksydacyjnym
 3 zwiększać przyswajanie żelaza

To właśnie witamina C pomaga:

-5 zł

OCZYSZCZANIE 
organizmu

49,90

4490

OFERTA
 specjalna

MOCNE STAWY,  
piękna skóra

 3 Utrzymuj stawy i mięśnie  
w dobrej kondycji - kolagen 
stanowi główny składnik 
ścięgien.

 3 Zachowuj zdrową skórę -  
kolagen jest głównym biał-
kiem tkanki łącznej, warunku-
jącym elastyczność skóry.

+ + =
W ZESTAWIE TANIEJ WPISZ KOD: 

7072
151,70

9990

-34%

5990

STOSUJ IMMUNAVITĘ:

 3 profilaktycznie

 3 w stanach zapalnych,  
przy przeziębieniu, infekcjach 

bakteryjnych i wirusowych

 3 w stanach przemęczenia  
i osłabienia organizmu

1
2

3

1 2 3

ODPORNOŚĆ
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5042
Zielona herbata FORTE w kapsułkach 
SUPLEMENT DIETY 
30 kapsułek. Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka

Gdy przyroda budzi się do 
życia, wszystko się zieleni! 
 
Zielony to kolor młodości i witalności. 
Jeśli chcesz dodać sobie energii, sięgnij 
po Green Tea Forte z zieloną herbatą  
i pokrzywą. 
 
Zielona herbata zawiera około 4000 związków 
biologicznie czynnych, najwięcej ze wszystkich 
odmian herbat. Oprócz tego, że jest obfitym 
źródłem antyoksydantów, ma wiele innych 
zalet dla zdrowia - dostarcza energii witalnej!

DODAJ SOBIE  

energii

ZIELONA HERBATA

POKRZYWA

 3 to bogate źródło składników, które wzmacniają 
naturalne mechanizmy chroniące organizm 
przed szkodliwym wpływem wolnych 
rodników

 3 pomaga utrzymać prawidłowy poziom  
glukozy we krwi

 3 pomaga unormować poziom cholesterolu 
we krwi przyczyniając się do zdrowia układu 
krążenia

 3 wspomaga witalność organizmu,  
zwiększając przypływ energii 

 3 wspomaga usuwanie nadmiaru  
wody – działa drenująco

 3 wykazuje korzystny wpływ na procesy  
przemiany materii

 3 działa wzmacniająco na organizm,  
dostarczając składników mineralnych,  
przede wszystkim żelaza, oraz polifenoli

 3 wspomaga witalność organizmu 

62988
Koktajl Blue Nature 
Jogurtowo-Wiśniowy
SUPLEMENT DIETY   
600 g (ok. 20 porcji)

149,00

9900 14900 400 ml

UWAGA!
Przy zakupie dowolnego 
koktajlu
Profesjonalny 
szejker Blue Nature
otrzymasz za 9,90 zł

-50 zł

PYSZNY SPOSÓB  
na zdrowy posiłek
Wspomagają i wzmacniają odporność.  
Doskonałe w diecie niskokalorycznej 
oraz dla osób kontrolujących wagę 
ciała. Niezbędne jako składnik zbilan-
sowanej codziennej diety. Wskazane 
również przy rekonwalescencji  
w przypadkach osłabienia organizmu

Świeża, zbierana w maju pokrzywa jest naj-
bardziej wartościowa. W jej liściach znajdują 
się np. flawonoidy, karotenoidy oraz wiele 
witamin (B2, C, K, E i B5) i składników mineral-
nych (potas, wapń, żelazo, magnez, mangan  
i krzem). Dlatego działa wzmacniająco, byśmy 
mieli energię cieszyć się rozkwitającą wiosną! 

Każda kapsułka Green Tea Forte 

zawiera 220 mg EGCG 
– silnego antyoksydantu  

(100 razy silniejszego niż witamina C  
i 25 razy silniejszego niż witamina E).

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

2

2

1

1

49,90

3490

-15 zł
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Szczoteczka do zębów Nano Gold  
z nanocząsteczkami złota 
366001 pomarańczowa 
366002 różowa
 
366003 zielona 
366004 niebieska

366934
Proszek do wybielania zębów 
White Action
30 ml

29,90

1990

2990

2490

2990

367428
Super koncentrat - płyn 
stomatologiczny do 
płukania ust Silver Action 
ze srebrem koloidalnym
500 ml29,90

1990

367427
Pasta stomatologiczna Silver 
Action ze srebrem koloidalnym
50 ml

Bez fluoru

Bez fluoru

 3 Skutecznie wybiela i usuwa 
przebarwienia zębów spowodowane 
m.in. paleniem papierosów, piciem 
kawy i herbaty

 3 Nie narusza szkliwa

 3 Obniża pH, odświeża oddech

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

Nanocząsteczki 
złota

Ekstrakt z melisy lekarskiej 

Ekstrakt z dziurawca   

Ekstrakt z mięty pieprzowej  

Ekstrakt z szałwii lekarskiej  

 
Efekt już po pierwszym zastosowaniu

NATURALNE  
WYBIELANIE

-10 zł

 3 Innowacyjna szczoteczka Nano Gold 
zawiera nanocząsteczki złota 

 3 Specjalny kształt i rozmiar włosia — 
dokładniejsze czyszczenie przestrzeni 
międzyzębowych 

 3Optymalnie dobrana miękkość włosia 

 3Higienicznie czysta szczoteczka

-10 zł

20 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona 21HIGIENA



500064
Perfumetka Spartan
Szklana butelka z atomizerem,10 ml

500060
Perfumetka Victory
Szklana butelka z atomizerem,10 ml

500050
Victory Męska Woda  
Perfumowana
Zapach przeznaczony dla aktyw-
nych, dynamicznych mężczyzn, 
którzy w tętniących życiem 
miastach czują się wspaniale. 
Mieszanka nut zapachowych 
tworzy zapach sportowy 
a jednocześnie elegancki. 
50 ml

1690

5102
Męska woda perfumowana Soul
Perfumetka 20 ml
W eleganckim etui.

69,90

4990

6990

2990

 3 Łagodzi podrażnienia  
i procesy zapalne

 3 Głęboko nawilża skórę
 3 Ujędrnia, wygładza  

i regeneruje
1

16,90

1190

W ZESTAWIE TANIEJ
WPISZ KOD:  7068

+

500063
Spartan Męska Woda Perfumowana
50 ml

=

Ekstrakt z aloesu 
 wygładza i nawilża 

skórę, wzmacnia  
włosy nadając  

im blask, działa  
odświeżająco.  

Gliceryna silnie  
i dogłębnie nawilża 

regenerując skórę.

-20 zł

65,80

4580

15,90

1290

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

49,90

3990

500030
Szampon wzmacniający 
dla mężczyzn Perfect Man 
z żeńszeniem
250 ml 2190

500044
Aktywator Koloru 
Time Away!
125 ml

12990

-19 %

-20 %

2

21

2

2

1

1

4

4

3

3

Nuta głowy: grejpfrut,  
mandarynka, nuty morskie. 
Nuta serca: jaśmin,  
liść laurowy. 
Nuta podstawy: drzewo 
gwajakowe, ambra, paczuli, 
mech dębowy

-29 %

-30 %

368158 
Żel do mycia ciała  
i włosów dla mężczyzn  
Perfect Care
250 ml

3

4

3
4

3 4

19DLA NIEGO18 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



5032
Perfumetka La Rosita
Szklana butelka z atomizerem,10 ml

5027
Woda perfumowana Caramella 
Nuty głowy: migdał, kawa 
Nuty serca: tuberoza, jaśmin 
Nuty podstawy: fasolka tonka, kakao,  
drzewo sandałowe i wanilia. 
50 ml

5031
Perfumetka Caramella
Szklana butelka z atomizerem,10 ml

6990

1690
1690

6990

1690

500049
Woda perfumowana Lato w Prowansji
Nuta głowy: czarna porzeczka, gruszka. 
Nuta serca: irys, kwiat pomarańczy, jaśmin. 
Nuta podstawy: paczula, wanilia, fasola Tonka. 
50 ml

500059
Perfumetka Lato w Prowansji 
Szklana butelka z atomizerem,10 ml

5012
Perfumetka Lato w Andaluzji 
Szklana butelka z atomizerem,10 ml

500058
Perfumetka Lato w Toskanii
Szklana butelka z atomizerem,10 ml69,90

4990

69,90

5990

16,90

1190

5013
Perfumetka Lato w Wenecji
Szklana butelka z atomizerem,10 ml

16,90

1190

69,90

4990

16,90

1190

6990

5006
Woda perfumowana Lato w Wenecji
Nuta głowy: cytryna, liście mięty, różowy pieprz. 
Nuta serca: jaśmin. 
Nuta podstawy: cedr, brązowy cukier, drzewo  
kaszmirowe. 50 ml

500048
Woda perfumowana Lato w Toskanii
Nuta głowy: kaktus. 
Nuta serca: jaśmin, róża, frezja. 
Nuta podstawy: nuty drzew, cedr. 
50 ml

Poczuj 
w sercu
maj

8

8

1

1

2

11

11

2

6

6

33

4

4

5028
Woda perfumowana La Rosita
Nuty głowy: piwonia, frezja, liczi 
Nuty serca: magnolia, róża, konwalia 
Nuty podstawy: ambra, drewno cedrowe 
50 ml

1010

9

9

12

12

-30 % -30 %

-30 %

Dzien Mamy 

-

ŚWIĘTUJ Z NAMI

-29 %

-29 %

5

5

7

75007
Woda perfumowana Lato w Andaluzji
Nuta głowy: jaśmin, pomarańcza, imbir. 
Nuta serca: wanilia, sól. 
Nuta podstawy: kaszmir, drzewo sandałowe, ambra 
50 ml

16 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona 17ZAPACHY



500014 
Szampon wzmacniający włosy
250 ml
 

500018
Odżywka wzmacniająca włosy
200 ml 

76

21,90

1690

500011 
Szampon do włosów 
farbowanych
250 ml

500015 
Odżywka do włosów 
farbowanych
200 ml 2190

500012 
Szampon do włosów  
suchych i zniszczonych
250 ml 

500016 
Odżywka do włosów  
suchych i zniszczonych
200 ml 2190

2190 2190

-23 %

Do włosów cienkich, 
przetłuszczających się

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

3500013 
Szampon zwiększający 
objętość włosów
250 ml 

500017 
Odżywka zwiększająca 
objętość włosów
200 ml 

6

1

42

21,90

1690

8

8

-23 %

 Do włosów osłabionych

21,90

1690
7

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

5

21,90

1690

7

1

2

3

4

5

6
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5174
Mydełko oliwkowe
Dodatek oliwy z oliwek sprawia, 
że mydełko wspaniale odżywia 
skórę i wzmacnia jej warstwę 
lipidową, zapobiegając utracie 
nawilżenia. Doskonałe dla całej 
rodziny. 100 g 1590 1590

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

12

5180
Żel pod prysznic 
Chocolate Fantasy
500 ml

5181
Szampon do każdego  
rodzaju włosów  
Chocolate Fantasy
500 ml

19,90

1490

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
 250 ml

1990 199019901990

-25 %
ORZEŹWIENIE  

z werbeną
Ekstrakt z werbeny – znany 
jest ze swoich dobroczynnych 
właściwości. Bogate źródło 
glikozydów, zawiera flawono-
idy, fitosterole, olejek eterycz-
ny. Działa orzeźwiająco  
i odświeżająco.

silikonów, SLES,  
SLS,  

parabenów!0%

EFEKT:         

Rześka

Nawilżona

Pobudzona

5182
Mydełko z mlekiem oślim
100 g

OŚLE MLEKO

-25%

 3 Do oczyszczania tłustej cery, ze 
skłonnością do trądziku, łuszczycy  
i atopowego zapalenia skóry

 3 Siarka reguluje wydzielanie sebum
 3 Łagodzi stany zapalne skóry

5176
Mydełko siarkowe
100 g

15,90

1190

15,90

1190

DO CERY  
PRZETŁUSZCZAJĄCEJ SIĘ

-25%
 3 Niweluje przebarwienia,  

wyrównuje koloryt skóry
 3 Regularnie stosowane zapewnia 

młodzieńczy wygląd 
 3 Zawiera bogactwo składników 

mineralnych z naturalnego źródła 
– mleka oślego

        SKÓRA

12 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona 13CIAŁO I WŁOSY



4990

500036 
Eliksir piękna - Coenzyme Q10 
15 ml

DZIAŁANIE: 

 
Zwiększa poziom nawilżenia 
skóry i poprawia jej elastycz-
ność.  Zapobiega wiotczeniu 
skóry, przywraca jej właściwą 
gęstość, spoistość.

500035
Eliksir piękna -  
Collagen
15 ml

49,90

3990

4990

500027
Odżywczy krem do twarzy  
na noc  Botanic! 
50 ml

2
3

 

500026
Nawilżający krem do twarzy na dzień Botanic!
50 ml

500025
Przeciwzmarszczkowy  krem pod oczy  Botanic!
15 ml

39,90

2990

500029
Krem do rąk z olejkiem z awokado Botanic!
75 ml

2990

1790

-10 zł

500028
Krem normalizujący do twarzy i dekoltu Botanic!
150 ml

3 KROK 4 KROK2 KROK

5005
Płyn micelarny  
Hydroclinic
200 ml

19,90

1590

WIECZORNY RYTUAŁ                                                    PIELĘGNACJI DLA URODY 

19,90

1590

OCZYSZCZANIE:
Zmyj ze skóry wszelkie zanieczyszczenia, 
przywróć jej świeżość i zrównoważone 
pH. Przemyj twarz najpierw płynem mice-
larnym, a potem tonikiem Hydroclinic.

PIELĘGNACJA SKÓRY OKOLIC OCZU: 
Opuszkiem palca delikatnie wklep  
w skórę pod oczami Przeciwzmarszczkowy  
krem pod oczy Botanic!

PIELĘGNACJA SPECJALNA: 
Podaruj swojej skórze prawdziwy Eliksir piękna –
Coenzyme Q10.  Nawilża, poprawia jędrność skóry i jej 
elastyczność, niweluje drobne zmarszczki. Chroni przed 
szkodliwymi działaniami promieniowania UV i zanie-
czyszczeniem środowiska.

REGENERACJA:  
Wspomóż naturalny proces odnowy skóry 
Odżywczym kremem do twarzy na noc Botanic! 
Zrób krótki masaż twarzy, by pobudzić mikrokrą-
żenie i zwiększyć skuteczność kremu

Od wieczornej pielęgnacji zależy to, jak będzie wyglądać Twoja skóra po przebudzeniu następnego poranka.  
Aby obudzić się ze świeżą, promienną cerą, poświęć kilka chwil na wykonanie powyższych 4 kroków. 

Wybierz jeśli  
Twoja skóra jest:  

wiotka, sucha, dojrzała,  
z oznakami starzenia,  
z widoczną utratą  
elastyczności.

1 KROK

-10 zł

3

2

1

1

5026
Tonik do twarzy  
Hydroclinic
150 ml

3990

-20 %

21

2

1

10 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona 11PIELĘGNACJA



2

25018
Krem naprawczy do twarzy  
i pod oczy Collagen Booster  
(dzień i noc), 50 ml

5019
Skoncentrowane serum  
do twarzy i pod oczy  
Collagen Booster 
(dzień i noc), 30 ml 6990

1

W ZESTAWIE TANIEJ
WPISZ KOD: 7020

+ =

Dzien Mamy  

-

ŚWIĘTUJ Z NAMI

-10zł

500034 
Eliksir piękna - Retinol
15 ml

49,90

3990

RETINOL (witamina A) to 
jeden z najskuteczniejszych 
składników przeciwstarze- 
niowych. 
 
- Pobudza komórki do odnowy 
- Pogrubia i zagęszcza naskórek 
- Spłyca zmarszczki 
- Poprawia elastyczność  
   i jędrność skór y 
- Wzmacnia funkcje  
   wodno-lipidowe skóry 
- Rozjaśnia przebarwienia
- Używaj wieczorem

-20 %

DZIAŁANIE KWASU HIALURONOWEGO: 

• Skutecznie nawilża skórę, dzięki czemu 
jest bardziej jędrna i wygładzona

• Wspomaga produkcję kolagenu  
i elastyny, dzięki czemu skóra jest  
bardziej sprężysta, napięta i elastyczna

• Pomaga zachować młody wygląd

COLLAGEN BOOSTER  
zapewnia spektakularne 
efekty dzięki innowacyjnym 
składnikom aktywnym:

- DermCom® -  
przywrócenie sprężystości  
i gęstości skóry 
- Detoxi-look® -  
detoksykacja skóry  
i błyskawiczne nawilżenie
- kwas hialuronowy -  
niskocząsteczkowy   
i  wysokocząsteczkowy,  
- naturalny kolagen morski,
- ekstrakt z kiełków pszenicy, 
- silanol (aktywator  
młodego kolagenu)

69,90

5590

SKONCENTROWANE  
DZIAŁANIE 
w każdej kropli

OFERTA
 specjalna

-40 zł

139,80

9980

1
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6

6

ZAWIERA KERATYNĘ

7

7

-20%

1290

5025
Pomadka  
Care Balm 
3,5 g

5

5

2

2

4

4

3

3

5014
Regenerująca odżywka do  
włosów w sprayu Hydroclinic
Zadbaj o swoje włosy o każdej 
porze dnia i w każdym momencie! 
Błyskawiczna odżywka regenerująco 
– nawilżająca do włosów, w sprayu, 
bez spłukiwania! 
EFEKT: nawilża oraz chroni włosy 
przed czynnikami zewnętrznymi,  
regeneruje, wzmacnia, zwiększa 
gęstość. 150 ml 19,90

1590

5008 
Krem  do twarzy  
na dzień i na noc Hydroclinic
Dzięki zastosowanej recepturze 
krem zapewnia natychmiastowe  
i długotrwałe nawilżenie, jednocze-
śnie wzmacnia skórę, poprawia jej 
elastyczność i chroni przed przed-
wczesnym starzeniem. Dodatkowo 
utrzymuje naturalne pH i ogranicza 
wydzielanie sebum, nadając cerze 
matowy wygląd. Lekka formuła 
sprawia, że krem szybko się wchła-
nia, nie pozostawia tłustej warstwy. 
 50 ml

5026
Tonik do twarzy 

Hydroclinic
Przeznaczenie: do każdego  

rodzaju cery. 150 ml
 

 3 Usuwa zanieczyszczenia

 3 Zwiększa jędrność  
i elastyczność skóry

 3 Wspomaga proces  
regeneracji naskórka 

 3 Nawilża i wzmacnia barierę  
wodno-lipidową

 3 Przywraca naturalne pH skóry

 3 Łagodzi podrażnienia skóry

4990
19,90

1590

5003
Mleczko do ciała Hydroclinic
EFEKT: skóra nawilżona, odżywiona, elastycz-
na, zmiękczona, jedwabiście gładka w dotyku. 
SKŁADNIKI AKTYWNE: 
proteiny z mleka, ekstrakt z aloesu, 
ekstrakt z grejpfruta, masło shea,  
olej lniany, olej jojoba. 
250 ml

19,90

1590

5004
Żel pod prysznic Hydroclinic
Delikatna baza myjąca zapewnia 
gęstą, kremową pianę. Przyjemny 
zapach tworzy relaks i odprężenie.  
EFEKT: skóra nawilżona, odżywiona, 
zrewitalizowana, zrelaksowana  
i odprężona. 
250 ml

5

1990

5005
Płyn micelarny Hydroclinic
EFEKT: Błyskawicznie zmywa makijaż, pozostawia skórę 
nawilżoną, wygładzoną, gotową do kolejnego kroku pie-
lęgnacyjnego. Nie pozostawia uczucia lepkości i tłustej 
warstwy. SKŁADNIKI AKTYWNE:  kwas hialuronowy, 
ekstrakt z koziego mleka, komórki macierzyste  
z magnolii, prowitamina B5.
200 ml

19,90

1590

IDEALNY DO  
DEMAKIJAŻU

-20%

-20%

-20%

ZAWIERA KWAS  HIALURONOWY1

1
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1990
2490

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

5030
Łagodzący peeling  
do ciała Senso 
250 g

2990

5043
Krem do rąk  
i paznokci Senso
40 ml24,90

1990 1290

5035
Odżywczy żel pod prysznic Senso
Odżywczy żel wspaniale oczysz-
cza i wygładza skórę, pozostawia 
cudowny zapach. Bogactwo 
naturalnych ekstraktów zapewnia 
nawilżenie i odżywienie.
200 ml

5033
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

1 KROK

Wykonaj zabieg złuszcza-
jący przy użyciu swojego 
ulubionego peelingu do 
ciała Senso. 

2 KROK

Podaruj skórze odżywie-
nie i nawilżenie, wma-
sowując w nią wybrany 
Balsam do ciała Senso. Czujesz, że Twoja skóra jest wysuszo-

na i szorstka? Potrzebuje zabiegów 
złuszczających, by „zrzucić” warstwę 
zrogowaciałych komórek naskórka.  
Bez tego żaden balsam nie przywróci  
jej gładkości i miękkości!

Dlatego zacznij od  
CUKROWEGO PEELINGU SENSO,  
który wspaniale złuszcza,  
a jednocześnie nawilża, natłuszcza  
i ujędrnia skórę. Działa cuda!

Jak przygotować  
CIAŁO NA LATO

Senso

-20%

5034
Łagodzący balsam do ciała Senso
Wmasuj balsam w skórę po kąpieli, 
a od razu zobaczysz i poczujesz 
różnicę! Wysoka zawartość skład-
ników o silnym działaniu ujędrnia-
jącym sprawia, że skóra ładnie się 
napina, dzięki czemu Twoje  
ciało zyskuje zgrabniejszy  
wygląd. 150 ml

WYPRÓBUJ RAZ
pokochasz na zawsze

-30 zł

5029
Odżywczy peeling 
do ciała Senso 
250 g

29,90

2390

-35 %

-20 %

W ZESTAWIE TANIEJ
WPISZ KOD: 

 7070

LINIA SENSO - POBUDZA ZMYSŁY. 
UWIELBIANA PRZEZ KLIENTÓW

87,60

5760

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

2 3

2

3

1 2

3 4

1

1

2

3

4

1

19,90

1290
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5163
Regenerujący balsam   
do stóp  
Heel Balm
70 g

-48%

5103  
Damska woda perfumowana Romantic
Perfumetka 20 ml 
Oszałamiający bukiet najpiękniejszych kwiatów  
i soczyste, orzeźwiające owoce – ten zapach to 
hołd złożony kobiecej zmysłowości. Otula Cię 
pachnącą woalką, która podkreśla Twój wdzięk 
kompozycją słodkich, ciepłych nut. 29,90

2390

5009
Krem do rąk  
Happy Hands
40 ml 

 3 Intensywnie nawilża,  
łagodzi podrażnienia

 3  Zapewnia błyskawiczne  
uczucie wygładzenia dłoni

 3 Zawiera masło shea,  
olej arganowy  
i prowitaminę B5

TWOJE S.O.S.
zawsze pod ręką

 3 Do suchych, spękanych  
i spierzchniętych pięt 

 3 Nawilża i wygładza
 3 Głęboko wnikająca formuła
 3 Bezzapachowy
 3 Kompleks z mocznikiem

Za każde 
50 zł 
wydane na zakupy 
z tego katalogu

W eleganckim etui

-20%

Nuty głowy:  gruszka, man-
darynka, czarna porzeczka  
Nuty serca:  róża, jaśmin, 
śliwka, fiołki, tuberoza 
Nuty bazy:  brzoskwinia, 
białe piżmo, heliotrop

18,90

990

2 ZA 1
63%
alkoholu

 3 Idealnie myje  
ręce bez użycia 
wody

 3 Z ekstraktem  
z aloesu  
i witaminą  
B5 oraz E

7069
Żel do rąk
50 ml

25,80

1290

990
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Dzien Mamy 

-

ŚWIĘTUJ Z NAMI

19,90

1290

5034
Balsam do ciała 
Senso – awokado
150 ml
Szczegóły na s. 5

HIT
LATA

-35%

0521PL

PAŃSTWA PRZEDSTAWICIEL

NATURAL

IN G R E D I E N TS

NO ANIMAL

T E S T I N G

ECO

F R I E N D LY

OKŁADKA  
POKRYTA POWŁOKĄ 

ANTYBAKTERYJNĄ  
I ANTYWIRUSOWĄ
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