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366009
Miska z cedzakiem 
11 x 18 x 27 cm

12,90

890

Otwarcie
sezonu

OSZCZĘDŹ

31%
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OSZCZĘDŹ

61%

Bezpieczeństwo
przede wszystkim
Za każde 50 zł 
wydane na zakupy 
z tego katalogu!

367316
Mydełko do rąk
o zapachu kwiatowym
• Luksusowe i delikatne mydło w pynie 
• Oczyszcza, wygładza i nawilża skórę rąk. 
• Nadaje im cudowny, kwiatowy zapach. 
• 300 ml

9,90

390

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.

ABY NIE SZKODZIĆ PRZYRODZIE, STOSUJEMY:
 proste opakowania, by nie zwiększać ilości śmieci
 plastikowe butelki do ponownego przetworzenia
 papier z surowców odnawialnych

Zachęcamy Państwa do segregacji odpadów i troski o czystość środowiska.

Betterware Polska Sp. z o. o. , ul. 3 - go Maja 8, 05-800 Pruszków
tel. 22 318 33 33, fax: 22 318 33 34, e-mail: kontakt@betterware.pl
www.betterware.pl, www.bluenature.pl

LICZBA 
OGRANICZONA
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19,90

1690

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 przełożenie masy do słoików – nic nie rozleje się, 
 a brzegi słoika pozostaną czyste
• Wygodne uchwyty
• Wykonany z solidnego tworzywa
• 8 x 19,5 cm

100
szt.

367031 
Serwetki ze sznurkami 
na przetwory
• Szykowne wykończenie 
 domowych przetworów
• Serwetki w zestawie wraz z mocnymi, 
 plecionymi sznurkami 
• Serwetki 14,5 x 14,5 cm, 
 sznurki 45 cm 
• 12 kompletów

367658
Naklejki na przetwory
• Stylowe naklejki na domowe przetwory 
 – podpisz i przyklej, by wiedzieć, 
 do kiedy należy spożyć zapasy
• Ozdobione dekoracyjnym motywem 
 warzyw i owoców
• Rolka z naklejkami
• 100 naklejek

12
kpl.

367535
Pojemnik „Truskawka”
• W gigantycznej „truskawie” zmieszczą się 
 nieduże porcje jedzenia, owoce, przekąski
• Wykonany z lekkiego tworzywa pojemnik 
 ze szczelnie zamykaną pokrywą wygląda 
 zabawnie – dzieci polubią drugie 
 śniadania zapakowane w taki 
 sposób! 
• 14 x 11,5 x 9 cm

8,90

690

8,90

690

12,90

890

LICZBA 
OGRANICZONA

LICZBA 
OGRANICZONA

OSZCZĘDŹ

15%
OSZCZĘDŹ

22%

OSZCZĘDŹ

22%

OSZCZĘDŹ

31%
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367950
Silikonowy pędzelek półokrągły
• Za pomocą pędzelka łatwo i precyzyjnie 
 rozprowadzisz roztrzepane białko na ciastkach 
 przed pieczeniem lub marynatę na mięsie, 
 natłuścisz patelnię na naleśniki itp. 
• Komfortowy uchwyt z tworzywa, 
 „włosie” z silikonu
• Kolory mogą się różnić

15,90

1190

367285
Dzbanek – mikser 
• Ubijesz w nim pianę, wymieszasz 
 ciasto na naleśniki, koktajl jogurtowy, 
 różne napoje itp. 
• Pokrętło w pokrywce umożliwia poruszanie mieszadłami 
 bez żadnego wysiłku
• Z drugiej strony pokrywka ma wycięcia – po jej przełożeniu tworzy się 
 praktyczny dzióbek ułatwiający nalewanie
• Wysoki i pojemny dzbanek (2,2 litra), z wygodnym uchwytem
• Wykonany z tworzywa wysokiej jakości bez dodatku BPA 
 (bisfenolu A), całkowicie bezpieczny do kontaktu z żywnością
• Pojemność: 2,2 L

DZBANEK-MIKSER
IDEALNIE NADAJE SIĘ
DO PRZYRZĄDZANIA

DIETETYCZNYCH KOKTAJLI
BLUE NATURE

zapytaj Przedstawiciela

39,90

2990

368047
Poręczna trzepaczka
• Do ubicia małej ilości piany, rozbełtania żółtek, wymieszania 
 składników dressingu itp. 
• Nieduża, nie zajmuje dużo miejsca w szufladzie
• Wykonana ze stali nierdzewnej
• 19 x 2 cm 

17,90

1490

OSZCZĘDŹ

25%

OSZCZĘDŹ

17%

367957
Miska do miksowania 
z pokrywką
• Miksowanie bez rozchlapywania!
• Z pokrywą z otworem na łopatki miksera
• Praktyczny uchwyt jak w dzbanku oraz 
 dzióbek ułatwiający przelanie gotowej masy 
• Estetyczny wygląd i żywa kolorystyka 
 uprzyjemniają pracę
• Solidne i bezpieczne tworzywo 
 (nie zawiera bisfenolu A)
• Wysoka (14 cm) i pojemna (3,5 L), 
 średnica 21 cm
• Nie zawiera pędzelka 
 silikonowego 35,90

2490

OSZCZĘDŹ

31%
OSZCZĘDŹ

25%

NOWOŚĆ
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367953
Radełko do ciasta
• Z tym radełkiem przygotowanie domowego makaronu 
 lub faworków stanie się dużo łatwiejsze
• Wytniesz nim paski w masie cukierniczej i wykończysz brzegi ciasta
• Dwa kółka o ostrych krawędziach: jedno gładkie 
 i jedno karbowane
• 16 x 7 cm

16,90

1290

367622
Foremki 
do wycinania
• Wytniesz kółka z kwiatowym wzorkiem z ciasta, lukru, 
 masy czekoladowej lub marcepanowej 
• Wykonane z trwałego tworzywa
• Średnice: 5,5, 5, 4, 3,5 cm

12,90

890

Pojemniki „Babeczki”
• Urocze i estetycznie wykonane, mają 
 oryginalny kształt ogromnych 
 babeczek oblanych lukrem
• Prezentują się dekoracyjnie, stanowią 
 ciekawy element wystroju kuchni
• Wykonane z solidnego tworzywa

367973
Pojemnik „Babeczka” 
1200 ml 
Średnica 14 cm, 
wysokość 15 cm

367972
Pojemnik „Babeczka” 
550 ml 
Średnica 11,5 cm, 
wysokość 12 cm

2

1

1

2

368063
Zestaw do dekorowania ciastek
• Wyczarujesz bajeczne dekoracje
• 8 patyczków, każdy z dwiema różnymi końcówkami, co daje łącznie 
 16 różnych pomysłów na zdobienie ciastek
• Do rysowania wzorków i modelowania masy cukierniczej w dowolne kształty
• Kolory mogą się różnić
• Długość pojedynczego patyczka 16 cm

15,90

1290

19,90

1390

15,90

1090

OSZCZĘDŹ

24%

OSZCZĘDŹ

31%

OSZCZĘDŹ

19%

OSZCZĘDŹ

30%

4
szt.

8
szt.

NOWOŚĆ
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Foremki ze stempelkami 
• Możesz wycinać nimi ciastka lub robić stempelki – wzory w lukrze lub innej masie cukierniczej
• Wykonane z trwałego, bezpiecznego tworzywa bez zawartości BPA
• Kolory mogą się różnić

368061 
Foremki ze stempelkami 
„Kwiat i serce”
Serce: 8 x 8 x 1,5 cm, 
kwiat: 8,5 x 8,5 x 1,5 cm 

13,90

1190
13,90

1190

 
367986
Foremki do pieczenia „Morskie opowieści”
• Upieczesz ciastka w oryginalnych kształtach, związanych z morzem 
 – w sam raz na przyjęcie urodzinowe piratów! 
• Wykonane z trwałego tworzywa bez zawartości BPA
• 6 foremek, wymiary pojedynczej: 7 x 5 x 2 cm

12,90

890

367612
Foremki 
do wycinania 
ciastek 
"Serduszka"
• Łatwo i precyzyjnie 
 wytniesz ciastka 
 w kształcie serduszek
• Foremki wykonane 
 z mocnej stali nierdzewnej, 
 z obudową i wygodnymi 
 rączkami z tworzywa
• 3 sztuki o średnicach: 
 8, 6 i 4 cm

14,90

890

3
szt.

6
szt.

OSZCZĘDŹ

31%

OSZCZĘDŹ

40%

OSZCZĘDŹ

14%NOWOŚĆ

368062 
Foremki ze stempelkami 
„Miś i ludzik”
Miś: 10 x 7,5 x 1,5 cm, 
ludzik: 9,5 x 7 x 1,5 cm 
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367958
Szablon do dekoracji 
i podkładka pod ciasto „2 w 1” 
• Stylowa podkładka jednocześnie spełnia rolę szablonu 
 do dekoracji wypieków
• Najpierw zastosuj ją jako szablon, dekorując ciasto 
 wzorami z cukru pudru lub kakao
• Potem posłuż się nią jako podkładką, przenosząc szykownie 
 wyglądający tort na paterę, lub podaj go na niej na stół
• Wykonana z solidnego tworzywa
• 36 x 22 cm 

26,90

1990

367446
Forma do pieczenia babeczek  
• Lekka i trwała
• Wykonana z klasycznej stali wysokiej jakości
• 26 x 18 x 3 cm, średnica pojedynczej babeczki: 7 cm

367542
Wykrawacz do babeczek
• Jednym ruchem wykroisz równy środek w upieczonych babeczkach, 
 by wypełnić je ulubionym nadzieniem
• Praktyczny i pomysłowy gadżet dla wielbicieli słodkości
• Wykonany z trwałego tworzywa
• 6 x 5,5 cm 

63418
Podkładka do pieczenia  
• Innowacyjny materiał wielokrotnego użytku 
• Do pieczenia i smażenia, grillowania w piekarniku i mikrofalówce
• Umożliwia przygotowanie potraw bez tłuszczu 
• Możesz przyciąć do pożądanego wymiaru
• Od -30 do 260 °C. 
• 33 x 40 cm 1599

19,90

1490

1090

68276
Stalowy 
dyspenser 
• Do kakao, czekolady, 
 cukru pudru
• Trzy różne wielkości 
 otworków w pokrywie
• Wykonany ze stali nierdzewnej 
 wysokiej jakości 
• 3,5 x 8 cm, pojemność 70 ml

15,90

1290

65888
Szablony 
do dekoracji
• Ozdobisz wszystko, na co tylko przyjdzie Ci ochota: 
 desery, lody, owsiankę, piankę na kawie
• Usypiesz różne wzorki z kakao, cynamonu 
 lub innych przypraw w proszku
• Wykonane z bezpiecznego tworzywa 
 wysokiej jakości bez BPA
• Kolory i ksztaty mogą się różnić
• Średnica pojedynczego szablonu 8,5 cm
• 4 sztuki

14,90

990

OSZCZĘDŹ

26%

OSZCZĘDŹ

25%

OSZCZĘDŹ

19%

OSZCZĘDŹ

34%

4
szt.
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367611
Foremki 
do pierogów 
i uszek
• Zamiast męczyć się z ręcznym klejeniem pierogów, 
 skorzystaj z foremek, które skleją je doskonale
• 3 sztuki różnej wielkości: 10, 8 i 6 cm średnicy
• Ostra krawędź od spodu do wycinania kształtu
• Wykonane z trwałego tworzywa

17,90

129012,90

990

368058
Rękaw cukierniczy
• Umożliwia ozdobienie ciast fantazyjnymi wzorami
• Rękaw szprycki z materiału uławia precyzyjne wyciskanie masy
• 7 końcówek rysuje różne wzorki – wszystko zależy 
 od Twojej wyobraźni!
• Rękaw z poliestru: 22 x 18 cm, końcówki z tworzywa: 4 x 3 cm 

368056
Forma do pierożków i uszek
• Zrobisz 61 małych pierożków w jedną minutę!
• Bez żmudnego lepienia
• Pomysłowa i praktyczna
• Wykonana z solidnego, bezpiecznego tworzywa bez zawartości BPA
• 24 x 1 cm

11,90

890

POŁÓŻ ROZWAŁKOWANE CIASTO NA FORMIE NAPEŁNIJ PIEROŻKI ZA POMOCĄ RĘKAWA PRZYKRYJ CIASTEM I DOCIŚNIJ WAŁKIEM

OSZCZĘDŹ

28%

OSZCZĘDŹ

25%

OSZCZĘDŹ

23%

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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37206
Gilotynka do jabłek
• Błyskawicznie kroi jabłko oddzielając ogryzek
• Stalowe ostrza
• 18 x 10,5 cm

367538
Lejek z wyciskarką
• Świetny pomysł – dzięki lejkowi z wkładaną 
 w niego wyciskarką wyciśniesz sok z cytrusów 
 od razu do butelki
• Wykonane z solidnego tworzywa
• Średnica lejka 9 cm, 
• Wyciskarka: 9 x 9 x 6 cm
• Kolory mogą się różnić

14,90

1290

367959
Pojemnik 
na cytrynę
• Aby przekrojona cytryna dłużej 
 zachowała soczystość oraz 
 nie przeszła zapachami lodówki, 
 przechowuj ją w tym pojemniku
• Szczelnie zamykany, wykonany 
 z mocnego tworzywa
• 10 x 8 x 8 cm

9,90

790

367766
Wyciskarka z kubkiem
• Po wyciśnięciu soku z cytrusów możesz 
 od razu wygodnie wypić go z kubka
• Pokrywa-wyciskarka jest zdejmowana; pod spodem 
 znajduje się poręczny kubek
• Wykonane z tworzywa bez zawartości BPA
 - bezpieczne dla zdrowia
• Kolory mogą się różnić
• Pojemność 250 ml 

7,90

590

1990

37708 
Spodeczek na torebki herbaciane
• Kształt imbryczka
• Zapobiega poplamieniu stołu
• Wykonane z melaminy
• Średnica 6 cm

56666
Foremki do robienia galaretek 
• Idealne do galaretek, budyniów, nóżek w galarecie
• Z pokrywkami - dzięki nim z łatwością ustawisz foremki 
 w lodówce jedna na drugiej
• Średnica 8 cm, pojemność 130 ml
• 6 sztuk 1599

6
szt.

699

OSZCZĘDŹ

13%
OSZCZĘDŹ

20%

OSZCZĘDŹ

25%
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15,90

1290

367541
Mini-łyżki do lodów
• Elegancko nabierzesz i podasz lody za pomocą specjalnych łyżek 
 nabierających duże porcje przysmaku
• Wykonane z solidnego tworzywa, z poręcznym 
 uchwytem, wygodnie układają się w dłoni
• 10 x 5,5 x 4 cm
• 2 sztuki

2
szt

15,90

1290

368055
Foremka  do lodów
• Lody i sorbety na patyku domowej roboty smakują bajecznie!  
• Napełnij foremki sokiem owocowym, musem, jogurtem, świeżymi owocami 
 lub koktajlem mlecznym w zależności od tego, na jaki smak masz dzisiaj ochotę
• Wstaw do zamrażalnika, a potem łatwo wyjmiesz gotowe przysmaki
• Za jednym razem przygotujesz 4 lody
• Wykonana z tworzywa foremka 12 x 9 x 8 cm plus cztery patyczki o długości 10 cm 

Wszyscy kochamy

słońce

OSZCZĘDŹ

19%

OSZCZĘDŹ

19%

15,90

1290NOWOŚĆ



12 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

367623
Składana osłona 
na żywność
• Niezastąpiona w kuchni, jadalni, 
 na tarasie, przy grillowaniu
• Siateczka chroni żywność przed owadami,
 ale umożliwia swobodną cyrkulację powietrza
• Bardzo duża – zmieści się pod nią 
 kilka naczyń
• Ozdobiona koronką, wygląda elegancko
• Składana jak parasolka – zajmuje niewiele 
 miejsca w szufladzie
• Wymiary po rozłożeniu: 
 45 x 45 x 25 cm 1990

67,90

5490

368080
Dystrybutor wody
• Cała rodzina polubi picie soków
 z tego poręcznego dystrybutora
• Idealny do lemoniady, soków, 
 domowego wina
• Najzdrowszy, bo wykonany 
 ze szkła 
• Poręczny kran ułatwia nalewanie 
 wody 
• Dekoracyjny wygląd – zamiast 
 stosu plastikowych butelek masz 
 w kuchni elegancki słój 
• Na stabilnej podstawce 
 z solidnego tworzywa
• Składana rączka na pokrywce 
 ułatwia przenoszenie
• Pojemność 3 litry

Stylowe salaterki 
• Uniwersalna salaterka o stylowym wyglądzie 
 – przypomina wielką foremkę na babeczkę
• Idealna do serwowania sałatek i przekąsek na stół
• W szykownym, pastelowym kolorze

OSZCZĘDŹ

19%

Stylowa salaterka 
2 litry
368081 MIĘTOWA
368084 FIOLETOWA

Stylowa salaterka 
4 litry
368082 MIĘTOWA
368085 FIOLETOWA

17,90

1490
23,90

1990

OSZCZĘDŹ

17%

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

ROZMIAR
XXL
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Stop komarom!
Organizujesz przyjęcie w ogrodzie?
Zaopatrz się w skuteczne produkty, które zapewnią bezpieczeństwo
Tobie i Twoim gościom. Znajdziesz je na stronie 50. tego katalogu.

368073
Solniczka „Tulipan”
• Oryginalna – pięknie prezentuje się na stole, 
 stanowiąc ciekawy element jego wystroju 
• Wykonana z barwionego tworzywa
• Wysokość 13 cm, pojemność 40 ml

11,90

990

368072
Solniczko-pieprzniczka „Biedronka”
• Zabawna biedronka składa się z dwóch osobnych 
 pojemników na sól i pieprz
• Wykonana z trwałego, 
 bezpiecznego tworzywa 
 bez zawartości BPA
• 10 x 8,5 x 6,5 cm 

19,90

1590

368068
Serwetnik „Kwiaty”
• Niezbędny element eleganckiego nakrycia stołu
• Wiosenna kolorystyka, ciekawy design 
• Wykonany z grubego, barwionego tworzywa 
 przypominającego szkło
• 12 x 12 x 5 cm 
• 

19,90

1590 368071
Dzbanuszek do mleka
• Poręczny, z wygodnie wyprofilowanym 
 dzióbkiem, uchwytem i uchylaną pokrywką
• Wykonany ze szkła, uchwyt i pokrywa 
 z tworzywa
• Idealny także do nalewania miodu, 
 syropów itp. 
• 10 x 8,5 x 5 cm, pojemność 150 ml

12,90

990

368074
Cukiernica z łyżeczką
• Bardzo poręczna – w formie dzbanka
  z wygodnym uchwytem i uchylaną pokrywą 
• Wykonana ze szkła, uchwyt, pokrywa
 i łyżeczka z tworzywa
• 9 x 8 x 8 cm, pojemność 300 ml 14,90

1190

367630
Perfumowana świeca 
przeciw komarom

367631
Perfumowane kadzidełka 
przeciw komarom 

OSZCZĘDŹ DO

23%NOWOŚĆ

1

3

2

4

5

1

2

3

4

5
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19420
Pojemnik na resztki
• Niezastąpiony w każdej kuchni – ułatwia 
 utrzymanie porządku i higieny
• Idealny na resztki kuchenne: obierki, skorupki jajek, 
 torebki herbaciane
• Ma zdejmowaną pokrywę i specjalnie zaprojektowany 
 kształt zapobiegający wysypaniu się zawartości
• 19,5 x 17,5 x 13 cm 

11516
Obieraczka 
do warzyw
• Bardzo wygodna rączka 
 i nowoczesny kształt! 
• Warzywa obierają się szybko 
 i bez wysiłku. 
• Poręczny kolec służy 
 do usuwania „oczek” 
 z ziemniaków. 
• Długość 17,5 cm  

24,90

2190

13,99

1199

367620
Nożyk do chipsów
• Szybko przygotujesz domowe karbowane czipsy z warzyw, 
 dużo zdrowsze niż kupowane w sklepie
• Mocne ostrze stalowe, wygodny uchwyt z tworzywa
• Kolory mogą się różnić
• 9 x 7,5 cm

15,90

1390

OSZCZĘDŹ

13%

OSZCZĘDŹ

14%

OSZCZĘDŹ

12%

1490

367931
Uchwyt do krojenia warzyw 
i owoców na plasterki
• Pokroisz cebulę, pomidory lub inne warzywa i owoce 
 w idealnie równe krążki i plasterki, nie ryzykując skaleczenia
• Przygotujesz plasterki ziemniaków na domowe chipsy
• Wykonany z trwałego tworzywa, z mocnym zaciskiem
• 8 x 6,5 x 5,5 cm
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367984
Tarka do czosnku z pojemnikiem
• Wygodnie i szybko rozdrobnisz czosnek – wiórki spadają do pojemnika
• Przesuwany kominek umożliwia tarcie czosnku bez ryzyka 
 obtarcia palców
• Doskonała także do orzechów, imbiru, gałki muszkatołowej   
• Ostrze ze stali nierdzewnej, obudowa z tworzywa
• 13 x 6 x 4 cm 

14,90

1190

367114
Tarka ręczna
• Dwie wielkości otworków 
 na jednej płaszczyźnie
• Ostrze ze stali nierdzewnej, 
 obudowa z tworzywa
• 12 x 26 cm 

19,90

990

• Najlepszy sposób na przechowywanie cebuli lub czosnku 
 – pojemniki chronią przed wyschnięciem i utratą aromatu
• Wykonane z tworzywa przeznaczonego do kontaktu z żywnością
• Kolory mogą się różnić

368001
Pojemnik na cebulę
12 x 10 x 10 cm

368002
Pojemnik na czosnek
9 x 9 x 8 cm

1190

1190

 
367979
Tarka z pojemnikiem i pokrywką
• Wiórki spadają do pojemnika; gdy skończysz tarcie, zdejmij nakładkę 
 z ostrzem i załóż pokrywkę, by żywność dłużej zachowała świeżość
• Z wygodnym uchwytem 
• Wykonana z trwałego tworzywa bez zawartości BPA, 
 ostrze ze stali nierdzewnej
• 11 x 11 x 8 cm, pojemność 500 ml

19,90

1590

OSZCZĘDŹ

20%

OSZCZĘDŹ

50%

OSZCZĘDŹ

20%
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367981
Foliowe osłonki na żywność
• Bardziej uniwersalne niż pokrywki – woreczki z mocnym 
 ściągaczem, które pasują na naczynia o różnych średnicach 
 (maksymalnie 26-27 cm)
• Wykonane z tworzywa foliowego
• Wzory na folii mogą się różnić
• 5 sztuk

5
szt

367275
Pojemnik na kiszonki 
• Świetny do przechowywania kiszonek, 
 śliwek w occie, oliwek i wszelkich 
 przystawek w zalewie
• Wyjmowany koszyk z poręcznym 
 uchwytem ułatwia wydobycie 
 kiszonek lub marynat i dokładne 
 odsączenie ich z zalewy 
 bez konieczności jej odlewania
• Ze szczelnie zamykaną pokrywką
• Wykonany z tworzywa wysokiej 
 jakości bez dodatku BPA (bisfenolu A), 
 całkowicie bezpieczny 
 do kontaktu z żywnością
• Pojemność 1500 ml, 
 17,5 x 10 x 10 cm  

890

2190

 
367980
Zestaw podstawek pod łyżki
• Dwie głębokie, stabilne podstawki niezastąpione 
 przy gotowaniu zapobiegają poplamieniu blatów kuchennych
• Wysoka jakość wykonania, trwałe tworzywo
•  Po użyciu i umyciu możesz włożyć mniejszą w większą, 
 by zajmowały mniej miejsca w szufladzie
• Mniejsza: 20 x 8,5 cm, większa: 24 x 10 cm

12,90

990

OSZCZĘDŹ

23%

SPECJALNE OSTRZE
do obierania pomidorów

bez parzenia

367619
Podwójna obieraczka z osłoną
• Dwa ostrza, jedno z gładką, drugie – ząbkowaną krawędzią
• Przesuwana osłona umożliwia przykrycie ostrza, którego akurat nie używasz
• Ostrza metalowe, obudowa z solidnego tworzywa
• Kolory mogą się różnić
• 16,5 x 2,5 cm 1490
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367283
Maselniczka 
• Pojemność 685 ml – zmieści się w niej nie tylko standardowa kostka, ale także spora osełka masła
• Wykonana z tworzywa wysokiej jakości bez dodatku BPA (bisfenolu A), całkowicie bezpieczna do kontaktu z żywnością
• 5,5 x 12,5 x 18 cm  

367454
Torba na chleb 
• Wyjątkowa podszewka chroni 
 przed światłem i wysuszeniem
• Z poręcznym ściągaczem
• 38 x 27 cm

REGULOWANA
DŁUGOŚĆ

ZATRZASKI
DO SKRACANIA

367453
Regulowana torba 
na bagietkę
• Wyjątkowa podszewka chroni 
 przed światłem i wysuszeniem
• Specjalne zatrzaski pozwalaj 
 na skracanie torby
• Zmieścisz do niej nawet dwie bagietki
• 69 x 19 cm

16,90

1390

2490

2490

SPECJALNA PODSZEWKA
ZAPOBIEGAJĄCA

WYSYCHANIU

OSZCZĘDŹ

18%
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367459
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

59746 
Perfekcyjny timer do jajek
• Wrzuć timer do wody razem z jajkami
• Zmienia kolor, gdy osiągnie wybrane parametry
• SOFT – na miękko;  MEDIUM – na średnio;
 HARD – na twardo 

11337
Duża łopatka do odwracania 
omletów i naleśników
• Szeroka łopatka ma starannie zaprojektowany kształt; 
 równa przednia krawędź ułatwia podważenie naleśnika lub omletu
• Z odpowiednio wyprofilowaną rączką
• Wykonana z tworzywa, rączka ze stali
• 37 x 15,5 cm

367882
Pokrywka do odwracania omletów
• Nareszcie Twoje omlety nie rozpadną się 
 przy przewracaniu
• Po usmażeniu możesz podać omlet 
 na pokrywce na stół – sprawdza się w roli talerza
• Doskonała także do wyjmowania ciast z tortownicy
• Wykonana z tworzywa
• Średnica: 28,5 cm

1290

2390

2790

16,90

1290

367463
Pojemnik na jajka
• Dużo trwalszy niż papierowe wytłoczki
• Przydatny podczas kupowania jajek na targu
• Zapewnia ochronę jajek podczas transportu
• W razie rozbicia jajka nie przemięknie 
 i nie zabrudzi pozostałych rzeczy w torbie
• Łatwo się czyści – można myć w zmywarce
• Nie zawiera szkodliwego bisfenolu – BPA Free
• Kolory mogą się różnić
• 27 x 12 x 7,5 cm

14,90

1190

NA MIĘKKO NA ŚREDNIO NA TWARDO

OSZCZĘDŹ

24%
OSZCZĘDŹ

20%



20 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

65515
Klipsy do zrazów i gołąbków
• Lepsze niż wykałaczki i nitki
• Do zawijanych zrazów, rolad z mięsa i warzyw, 
 kotletów de volaille, gołąbków. 
• Wykonane ze stali nierdzewnej 
• Mają mocne sprężynki. 
• Wielokrotnego użytku. 
• 10 sztuk. 6 x 9 cm

367271
Poręczny 
tłuczek do mięsa
• Wygodnie układa się w dłoni
• Doskonały do precyzyjnego 
 rozbicia mniejszych 
 kawałków mięsa
• Wykonany z drewna i metalu
• 4,5 x 4,5 x 10,5 cm 

36331
Nożyczki tytanowe 
• Do cięcia, krojenia surowego mięsa i porcjowania 
 upieczonego kurczaka, zdejmowania kapsli, 
 wykręcania śrubek. 
• Mocne, z wygodnymi gumowymi rączkami. 
• Łatwo rozłożysz je do umycia.

1790

2499

49,90

3990

57892
Okrągła pokrywka ochronna
• Zabezpiecza przed pryskaniem tłuszczu
• Nadaje się również do przygotowania 
     pysznych klusek na parze 
• Średnica 28 cm 

RÓWNIEŻ 
DO PRZYRZĄDZANIA
POTRAW NA PARZE!1499

367795

Półmisek 
do rozmrażania
• Świetna do rozmrażania mięsa i ryb
• Wyjmowana kratka umożliwia swobodne 
 odcieknięcie wody
• Wykonana z trwałego tworzywa
• 35 x 27,5 x 6 cm 

16,90

1290

OSZCZĘDŹ

20%

OSZCZĘDŹ

24%
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1599

34567
Szczypce kuchenne
• Wygodnie i szybko przewrócisz kiełbaski, 
 kotlety, plastry boczku
• Doskonałe do nakładania sałaty
• 22,5 x 3,5 cm

368057
Cedzak nakładany na garnek
• Ułatwia wygodne odcedzenia makaronu, klusek, warzyw
• Zajmuje dużo mniej miejsca w szufladzie 
 niż tradycyjne durszlaki
• Wykonany z tworzywa dobrej jakości 
• 32 x 12 cm 

12,90

990

368070
Silikonowy pędzelek z pojemnikiem
• W pojemniku możesz wymieszać i przechowywać marynatę, jajko 
 lub oliwę z przyprawami do smarowania wypieków, mięsa 
• Długie, miękkie włosie silikonowe ułatwia ich rozprowadzenie 
• Z silikonową uszczelką, pojemnik z trwałego, bezpiecznego 
 tworzywa bez zawartości BPA 
• 20,5 x 5,5 x 5,5 cm 

28,90

2490

OSZCZĘDŹ

14%

OSZCZĘDŹ

23%

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Do marynat
Do przypraw
Do natłuszczania
Do jajka
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BPA
FREE

Pojemnik 
na żywność 
sypką 1,8 L
367293 RÓŻOWY
367189 POMARAŃCZOWY

24,90

1790

19,90

1390
24,90

1790

367798
Zestaw 
2 pojemniczków 
• Przechowasz w nich niewielkie 
 porcje jedzenia, 
 zamrozisz koperek itp. 
• Ze szczelnymi pokrywkami
• Kolory pokrywek mogą się różnić
• Pojemność 200 ml
• 2 sztuki

2
szt.

16,90

1390

24,90

1790
29,90

1790

367411
Pojemniczek z pokrywką 
do żywności - 1 sztuka
• Idealny do przechowywania w lodówce 
 lub mrożenia w zamrażalniku niewielkich 
 porcji żywności, np. posiekanego 
 koperku, natki pietruszki itp.
• Możesz także przygotować w nim 
 galaretkę lub inne desery 
 – doskonale nadaje się 
 jako foremka 
• Wykonany z tworzywa 
 bez zawartości BPA 
• Średnica 9 cm, 
 pojemność 200 ml
• Różne kolory pokrywek

7,90

590

367715
Pojemnik 
na artykuły 
sypkie 2,4 L

367714
Pojemnik 
na artykuły 
sypkie 1,7 L

367378
Falisty 
pojemnik do 
przechowywania 
2,4 l

Pojemnik 
na żywność 
sypką 2,5 L
367295 ŻÓŁTY
367296 RÓŻOWY
367297 NIEBIESKI

Nareszcie porządek

OSZCZĘDŹ DO

40%

OSZCZĘDŹ

18%
OSZCZĘDŹ

25%

1
szt.

ZAKRĘCANEPOKRYWKI
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Pojemnik 
na żywność 
sypką 1,8 L
367293 RÓŻOWY
367189 POMARAŃCZOWY

Pojemniki na warzywa i owoce 
367949 OGÓREK (19 x 7 x 5 cm)
367948 BANAN (21 x 7 x 5 cm)
367947 MARCHEWKA (20 x 8 x 6 cm)
• Gdy chcesz przechować warzywa lub owoce 
 albo zabrać je ze sobą jako przekąskę
• Mają zabawny kształt i szczelnie zamykaną pokrywę
• Wykonane z trwałego tworzywa bez zawartości BPA
• Pojemność 500 ml 990

367757

Woreczki 
do przechowywania żywności
• Przechowasz w nich niezjedzone porcje zupy, 
 gulaszu, zapiekanki, ugotowanych warzyw itp. 
• Zaoszczędzisz miejsce w lodówce lub zamrażalniku 
 – woreczki zajmują mniej powierzchni niż pojemniki
• Hermetycznie zamykane
• Możesz wlać do nich ciepłą potrawę
• Po wyjęciu z zamrażalnika możesz włożyć woreczek do mikrofalówki, 
 by szybko rozmrozić potrawę
• Z podziałką 250-1000 ml i miejscem do wpisania 
 daty pakowania
• Wymiary pojedynczego woreczka: 22,5 x 14 cm
• 8 sztuk

18,90

1490

368065
Szklany pojemnik z pokrywą
• Uniwersalny, do przechowywania drobnych produktów żywnościowych
• Ekologiczny, wykonany z grubego szkła 
• Ze szczelną pokrywką z tworzywa

368065
Mały 
200 ml

6,90

590
11,90

990

8
szt.

OSZCZĘDŹ

21%

OSZCZĘDŹ DO

17%

9,90

790

368064
Klipsy do torebek
• Już nic się nie wysypie – szerokie klipsy z mocnym zaciskiem 
 to świetny sposób na szczelne zamknięcie torebek
• Wykonane z trwałego tworzywa
• 6 x 6  x 3 cm 
• 2 sztuki

2
szt.OSZCZĘDŹ

20%

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Przydatne
rozwiązanie
Ułatwia
przechowywanie
Szeroki i mocny
zacisk

368066
Duży 
430 ml
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65517
Antypleśniowa 
mata do lodówki
• Umożliwia swobodną cyrkulację powietrza
• Zapobiega wgnieceniom i rozwojowi pleśni
• Produkty dłużej zachowują świeżość
• Można przyciąć do pożądanego rozmiaru
• 46 x 29 cm

367716
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 

367868
Szuflada do lodówki
• Ułatwia przechowywanie w lodówce 
 produktów żywnościowych luzem, 
 zwłaszcza owoców i warzyw
• Wykonana z tworzywa bez zawartości BPA, 
 przeznaczonego do kontaktu z żywnością
• 37,5 x 25 x 9,5 cm

31,90

2190

1490

2999

367869
Pojemnik 
na wędlinę i ser
• Doskonały do przechowywania plasterków 
 wędlin i serów w lodówce
• Ze szczelną pokrywą, zapewnia świeżość przez dłuższy czas
• Wykonany z tworzywa bez zawartości BPA, 
 przeznaczonego do kontaktu z żywnością
• 26 x 22 x 4 cm

24,90

1990

OSZCZĘDŹ

31%
OSZCZĘDŹ

20%

1990

367932

Woreczek do ziemniaków do mikrofalówki
• Ekspresowe danie – włóż ziemniaki w mundurkach do woreczka i do mikrofalówki, 
 a po 4 minutach wyjmiesz je ugotowane! 
• Wewnątrz woreczka tworzy się „kieszeń parowa”, w której ziemniaki gotują się 
 błyskawicznie, zachowując pełnię smaku i swoich wartości odżywczych 
• Teraz szybko przyrządzisz mnóstwo potraw na bazie ziemniaków
• Woreczek nadaje się także do gotowania kukurydzy w kolbach, 
 odgrzewania wczorajszego pieczywa lub tortilli
• Wielokrotnego użytku – pierz go ręcznie
• 26 x 18 cm
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367382
Pojemnik na lunch
• Duży i głęboki, w sam raz na sporą porcję 
• Ze szczelnie zamykaną pokrywą
• Wykonany z tworzywa przeznaczonego 
 do żywności, bez zawartości BPA
• 7 x 13 x 18 cm

367728
Pudełko na lunch
• Pomysłowe wykorzystanie całej przestrzeni pudełka – wewnętrzna 
 pokrywa oddziela część dolną od górnej, dzięki czemu góra staje się 
 oddzielną komorą
• Część dolna podzielona przegródką na dwie komory
• Zmieści się w nim kanapka, sałatka, owoce, inne przekąski 
 – naprawdę spora porcja jedzenia na lunch
• Wykonany z solidnego, bezpiecznego dla zdrowia 
 tworzywa bez zawartości BPA
• 13 x 13 x 9 cm

367943
Pojemnik na lunch 
„Hamburger”
• Dzieci chętnie zjedzą lunch zapakowany 
 do pojemnika w kształcie hamburgera
• Dwupoziomowy – większa komora na danie główne, 
 mniejsza na sałatkę lub przekąskę
• Szczelnie zamykany
• Wykonany z trwałego tworzywa bez zawartości BPA
• 13 x 13 x 9 cm

367944
Podwójny pojemnik na lunch ze sztućcami
• Zapakujesz do niego całkiem sporą porcję: danie główne do jednego 
 pojemnika, a sałatkę lub owoce- do połączonego z nim drugiego
• Mają oddzielne, szczelnie zamykane pokrywy
• Nóż i widelec w zestawie – wpinane w uchwyty w dużej pokrywie
• Dekoracyjny wygląd
• Wyjmowaną przegródką w pojemniku możesz rozdzielać potrawy 
 i regulować wielkość komory 
• Wykonany z tworzywa bez zawartości BPA, przeznaczonego 
 do kontaktu z żywnością
• Kolory mogą się różnić
• 21 x 16 x 6 cm1790

17902690

22,90

1790

OSZCZĘDŹ

22%
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367621
Stojak na papierowy 
ręcznik kuchenny
• Zmieści się na nim każda rolka 
 nawet w rozmiarze XXL
• Ma stabilną podstawę – nie wywróci się, 
 gdy będziesz odrywać potrzebny 
 kawałek ręcznika
• Wykonany z trwałego tworzywa
• Kolory mogą się różnić
• 32 x 17 cm

367632 
Cytrusowe 
worki na śmieci
• Nikt z nas nie lubi, kiedy z kosza na odpadki wydobywają się 
 nieprzyjemne wonie - teraz jest na to sposób
• Cytrusowy aromat worków na śmieci skutecznie 
 neutralizuje zapachy odpadków
• Posiadają uszy z uchwytami, które można zawiązać 
 i wygodnie donieść do śmietnika
• Wymiary worków: 94 x 60 cm, pasują do większości 
 domowych koszów
• Pojemność 60 L

20
szt.

37231
Pojemnik na 
reklamówki
• Praktyczny otwór na 
 dole do wyjmowania 
 reklamówek
• Uchwyt do powie-
 szenia na drzwiach 
 szafki
• Mieści ponad 50 
 foliowych torebek
• Długość: 36 cm

367743
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 

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 

2490

15,90

1290

16,90

1290

14,90

1190

1499

OSZCZĘDŹ

19%

OSZCZĘDŹ

24%

OSZCZĘDŹ

20%

LICZBA 
OGRANICZONA
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367357
Zmywaki do szorowania 
nasączone mydłem
• Fantastyczne do usuwania przypaleń
• Pokryte mydłem – wystarczy zwilżyć wodą, 
 by zyskać zmywak od razu z detergentem
• Wykonane z cienkiego włosia drucianego
• Wymiary pojedynczego zmywaka: 1 x 5,5 x 5,5 cm 

15
szt.

11351
Szczotki – wyciorki 
• Zestaw 4 szczotek – wyciorków różnej wielkości, zawieszonych 
 na jednym wspólnym breloczku
• Niezastąpione w kuchni, idealne do czyszczenia wąskich 
 naczyń i trudno dostępnych zakamarków
• Długość: 20 cm, różne szerokości: 3, 2 i 1 cm, 
 najmniejsza: 10 x 1 cm  1490

19,90

1490

7,90

590

Samoprzylepny wieszak
• Przymocujesz go błyskawicznie w różnych 
 miejscach, np. na wewnętrznej ściance 
 szafki kuchennej
• Idealny do powieszenia ściereczek
• Z trzema haczykami i szeroką taśma 
 samoprzylepną
• Wykonany z tworzywa, haczyki z metalu 
• 17 x 4 cm
 

368060
Samoprzylepny 
wieszak „Serduszka”

368059
Samoprzylepny 
wieszak „Kwiatki”

7,90

590

OSZCZĘDŹ

25%

OSZCZĘDŹ

25%

NOWOŚĆ
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367964
Zmywaki dwustronne
• Z jednej strony mają szorstką powierzchnię z ostrym włosiem aluminiowym 
 do usuwania uporczywych zabrudzeń i przypalonych resztek jedzenia
• Z drugiej – miękką mikrofibrę do mycia delikatnych powierzchni 
• 12 x 9 x 2 cm
• 3 sztuki

367734
Uchwyt na zmywak kuchenny
• Umożliwia przechowywanie zmywaczka w bardziej higienicznych  
 warunkach i odciśnięcie go z nadmiaru wody, by nie rozwijały się  
 na nim szkodliwe bakterie
• Łatwo zamocujesz go w zlewie za pomocą 
 mocnej przyssawki
• Wykonany z solidnego tworzywa
• Zmywaczek w zestawie
• 9 x 7,5 x 5,5 cm 

367735
Rączka ze zmywakiem
• Poręczny, dobrze wyprofilowany uchwyt, 
 w który wkłada się standardowy zmywak kuchenny
• Zmywasz wygodniej, szybciej i mocniej
• Nie musisz tak bardzo moczyć rąk jak przy myciu z użyciem samego  
 zmywaka – to ogromna zaleta dla osób mających suchą  
 skórę na dłoniach, łatwo ulegającą podrażnieniom  
 i alergiom
• Wykonana z solidnego tworzywa
• 3 zmywaki w zestawie 
• 9,5 x 6 x 4,5 cm 

367963
Zmywaki perłowe
• Szorstka powierzchnia z wystającymi drucikami 
 z łatwością usuwa przypalone resztki jedzenia, 
 tłuste zacieki i inne uporczywe zabrudzenia 
 z garnków i patelni (nie stosuj na powłoki 
 zapobiegające przywieraniu)
• Estetyczny wygląd – zmywaki opalizują perłowo 
• 12 x 9 x 2 cm
• 3 sztuki

3
szt.

367663
Wielofunkcyjna gąbka 
na długiej rączce
• Idealna do mycia trudno dostępnych miejsc: 
 słoików, butelek, termosów
• Także do szyb, luster, glazury i innych powierzchni
• Czyści dokładnie i nie rysuje 
• Specjalna „niebieska końcówka” wykonana z twardej 
 i porowatej gąbki radzi sobie z zaschniętymi resztkami 
• Szybko schnie
• Odpowiednio wygięta i długa (22,5 cm) rączka 
 ułatwia czyszczenie 

1690

1090
10,90

790

1190

1690

3
szt.

367924
Samoprzylepny wieszaczek na pierścionki
• Bez wiercenia – przykleisz go łatwo, a w razie potrzeby 
 odkleisz i przesuniesz w inne miejsce
• Mając taki wieszaczek przy zlewie, już nie pogubisz 
 pierścionków w trakcie zmywania naczyń 
• 6,5 x 4,5 cm 

11,90

790

OSZCZĘDŹ

28%

OSZCZĘDŹ

34%

NOWY 
KOLOR

MIĘTOWY
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58461
Aktywna piana 
do czyszczenia lodówek
• Płyn w formie aktywnej piany
• Usuwa zabrudzenia i plamy
• Usuwa resztki jedzenia
• Usuwa niewielki szron
• Neutralizuje nieprzyjemne 
 zapachy
• 500 ml

37944
Odświeżacz do lodówki
• Pochłania i neutralizuje  zapachy
• Wygodne opakowanie z żelem
• Skuteczny i wydajny - 
 działa  do 3 miesięcy
• 11 x 8,5 x 3 cm 1699

1499

Aktywna piana
Usuwa resztki
Usuwa zapachy

Neutralizuje zapachy
Idealny do lodówki
Działa do 3 miesięcy

12100
Odmrażacz do lodówki 
i zamrażalnika
• Innowacyjna formuła 
• Błyskawicznie rozmraża
• Nietoksyczny
• Oszczędza czas
• 300 ml 

Błyskawiczny
Nietoksyczny
Innowacyjny

1590

50
szt.

367705 
Chusteczki do czyszczenia 
lodówek i sprzętu AGD
• Niezastąpione w kuchni: z ich pomocą 
 wyczyścisz lodówkę, mikrofalówkę, 
 zmywarkę i inne sprzęty AGD 
 w mgnieniu oka! 
• Usuwają zabrudzenia, 
 przywracają higieniczną 
 czystość, pozostawiają 
 połysk
• Wymiary pojedynczej 
 chusteczki: 25 x 16 cm
• 50 sztuk w opakowaniu 

1690
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58462
Aktywna piana 
do czyszczenia 
mikrofalówek
• Usuwa tłusty brud 
 i przypalone jedzenie
• Tworzy aktywną pianę 
• Do mikrofalówek, okapów, kuchenek
• Skutecznie usuwa tłuszcz 
• Nie powoduje zarysowań
• Nie wymaga zmywania wodą
• 500 ml

16,99

1299

Skutecznie 
usuwa tłuszcz
i przypalenia
Nie wymaga
zmywania wodą

• Specjalna formuła 
• Specjalny rozpylacz zamienia płyn w aktywną pianę  
• Skutecznie czyszczą zabrudzenia:  z blatów, zlewów, 
 okapów, frontów szafek, glazury
• 500 ml 

367815 
Płyn do czyszczenia 
powierzchni kuchennych 
o zapachu mango
62012 
Płyn do czyszczenia 
powierzchni kuchennych 
o zapachu kiwi 

1699

1499

367634
Odkamieniacz do urządzeń
gospodarstwa domowego
• Najlepszy do oczyszczania czajników, 
 sitek, grzałek, żelazek, ekspresów, 
 zmywarek i innych urządzeń AGD
• Perfekcyjnie eliminuje kamień 
 i osady wapienne nawet z trudno 
 dostępnych miejsc
• Zawiera organiczny kwas 
 cytrynowy rozpuszczający wapń
• Przygotuj roztwór 100 ml 
 odkamieniacza na 1 litr wody. 
 Następnie przeprowadź odkamie-
 nianie zgodnie z instrukcją 
 użytkowania czyszczonego 
 urządzenia
• Nie stosuj na powierzchnie 
 wrażliwe na działanie kwasów
• Pojemność 500 ml 

1990

OSZCZĘDŹ

24%
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367263
Chusteczki do czyszczenia stali nierdzewnej
• Wspaniale czyszczą powierzchnie ze stali nierdzewnej i chromowane: 
 kuchenki, okapy, zlewy, krany
• Nadają im trwały połysk
• Bardzo mocne
• 40 sztuk 

40
szt.

367711 
Mleczko 
do czyszczenia 
i impregnacji 
ceramicznych 
płyt kuchennych
• Błyskawicznie wyczyścisz płyty 
 kuchenne na sucho – bez 
 użycia wody, wystarczy 
 ściereczka lub papierowy 
 ręcznik
• Nie pozostawia smug
• Nie rysuje powierzchni
• Nadaje połysk
• Zawiera olejki silikonowe, 
 które tworzą warstwę ochronną 
• Regularne stosowanie mleczka 
 impregnuje płytę kuchenną, 
 zapobiegając przywieraniu 
 zabrudzeń 
• 300 ml

367880
Mleczko czyszczące 
do stali nierdzewnej 
i chromowanej
• Skutecznie czyści i pielęgnuje garnki, zlewozmywaki, płyty 
 piekarników i kuchenek, brytfanki, sztućce i inne 
 powierzchnie ze stali nierdzewnej i chromowanej
• Doskonale usuwa tłuszcz, zacieki, przypalenia 
 i uporczywe zabrudzenia
• Nadaje połysk bez smug 
 i zarysowań
• 300 ml

Czyszczą
kuchenki,
okapy,
zlewy,
krany
Nadają
połysk

Usuwa
tłuszcz
i zacieki
Nadaje 
połysk
bez smug
Idealny
do okapów

16,90

1290

1490

14,90

990

368075
Wąska szczoteczka
• Wygodnie wyczyścisz nią trudno dostępne miejsca: 
 zakamarki framug, szczeliny między oknami itp. 
• Szczotka z miękkim włosiem, ergonomicznie 
 wyprofilowany kształt
• Druga końcówka pozwala zdrapać uporczywe zabrudzenia
• 23 x 6 x 1 cm

14,90

1190

40
szt.

OSZCZĘDŹ

24%

OSZCZĘDŹ

34%

OSZCZĘDŹ

20%

NOWOŚĆ
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367207
Zielona biodegradowalna pasta uniwersalna 
Eco Green
• Doskonale czyści wiele powierzchni
• Uniwersalne zastosowanie: w łazience, kuchni, na tarasie i balkonie
• Stosuj ją do garnków, przypaleń, zlewów, szkla, porcelany
• Silna i bezpieczna - biodegradowalna
• Można nią myć ręce silnie zabrudzone, np. smarami
• 500 g

Bezpyłowe ściereczki uniwersalne
• Wielorazowego użytku - można prać
• Bezpyłowe
• Wielofunkcyjne
• Miękkie i chłonne
• Bez smug i zarysowań
• Na sucho i mokro
• Perforacja ułatwia odrywanie
• 25 sztuk
• Wymiary pojedyńczej ściereczki: 23 x 39 cm

PRZY ZAKUPIE

PASTY ECO GREEN

ŚCIERECZKI ZA 

5,90

25
szt.

Hit sprzedaży!
Uniwersalna
Silna i bezpieczna
Przyjazna środowisku
Łagodna dla dłoni

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

58171
Spray do czyszczenia 
powierzchni silnie 
zabrudzonych
Doskonale usuwa osad, kamień, zacieki, 
rdzę i tłuste plamy ze:
• Szkła, plastiku, ceramiki 
• Muszli klozetowej, umywalki, 
 wanny i brodzika
• Kranu i innych powierzchni 
 chromowanych 
• Płyt grzewczych, blatów kuchennych 
• Płytek ściennych i podłogowych 
• 750 ml                                               

366550
Dwustronne zmywaki 
do czyszczenia Diamond
• Usuwają najbardziej uporczywe 
 przypalenia, tłuszcz i brud
• Dwustronne: strona z szorstkim włóknem 
 do szorowania, miękka gąbka 
 do delikatniejszego ścierania
• Praktycznie wyprofilowane, wygodnie 
 układają się w dłoni
• Idealne do czyszczenia piekarnika, 
 kuchenki, grilla, zlewu 
• Duże – wymiary pojedynczego 
 zmywaka to 4,5 x 7 x 13 cm
• 2 sztuki

2
szt.

14,90

1190

1899

2490

1599

OSZCZĘDŹ

20%

OSZCZĘDŹ

74%
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367207
Zielona biodegradowalna pasta uniwersalna 
Eco Green
• Doskonale czyści wiele powierzchni
• Uniwersalne zastosowanie: w łazience, kuchni, na tarasie i balkonie
• Stosuj ją do garnków, przypaleń, zlewów, szkla, porcelany
• Silna i bezpieczna - biodegradowalna
• Można nią myć ręce silnie zabrudzone, np. smarami
• 500 g

366959
Preparat Premium 
z nanotechnologią
do czyszczenia piekarników, 
grilla i kominków
• Do gruntownego i skutecznego czyszczenia 
 grilla, wnętrz i szyb piekarników, wędzarni, 
 rusztów, patelni, płyt grzewczych
 i kominków
• Rozpuszcza i usuwa tłuszcz, resztki potraw
 i przypieczone zabrudzenia
• Środek o bardzo silnym działaniu 
 - załóż rękawiczki ochronne
• 1 litr

19,90

1490

Czysty grill
- zdrowy grill

367534

Kamień do  usuwania zabrudzeń
• Szybko i dokładnie usuwa uporczywe plamy, ślady 
 przypaleń i tłuszczu powstające na patelniach, rusztach 
 kuchenek, piekarników, grilla 
• Zabrudzenia znikają jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki
• Możesz czyścić nim na sucho lub mokro
• Ekologiczny i samowystarczalny, nie musisz stosować już innych 
 środków czyszczących
• Nie stosuj do czyszczenia delikatnych 
 powierzchni, metali polerowanych, szkła
• 10 x 7 x 4 cm 

Skuteczność
klasy Premium
Usuwa tłuszcz,
przypalenia,
i sadzę
Do piekarników,
grilli, kominków

OSZCZĘDŹ

25%

OSZCZĘDŹ

29%

55,00

3900
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366962
Koncentrat Premium 
z nanotechnologią
do czyszczenia podłóg
• Do codziennej pielęgnacji wszelkiego 
 rodzaju posadzek
• Konserwuje, nabłyszcza i odświeża 
 myte powierzchnie
• Zapobiega osadzaniu się kurzu i brudu
• Zapewnia podłodze ochronę antybakteryjną
• Nadaje przyjemny, długotrwały zapach
• Nie pozostawia smug
• Łagodny dla skóry rąk
• 1 litr

3x

5 L

6900

6900

5500

366964
Koncentrat Premium 
z nanotechnologią
do czyszczenia paneli 
podłogowych  
• Doskonale czyści
• Pogłębia naturalny kolor
• Pielęgnuje i chroni czyszczone powierzchnie
• Ma właściwości antystatyczne, 
 opóźnia proces osiadania kurzu
• Zapewnia podłodze ochronę antybakteryjną 
• Nie pozostawia smug
• Pozostawia przyjemny, 
 długotrwały zapach
• 1 litr

Wydajne
koncentraty

69,00

4900

OSZCZĘDŹ

29%

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

Skoncentrowane
dodaj 3 łyżki (25 ml)
na 5 litrów wody

366963
Koncentrat Premium z nanotechnologią
do czyszczenia podłóg drewnianych  
• Doskonale usuwa kurz i brud
• Pielęgnuje, rewitalizuje i chroni czyszczone powierzchnie drewniane
• Ma właściwości antystatyczne – opóźnia proces osiadania kurzu
• Zapewnia podłodze ochronę antybakteryjną 
• Nie pozostawia smug
• 1 litr

366961
Preparat premium z nanotechnologią 
do czyszczenia szkła 
• Do mycia powierzchni szklanych, szyb, luster, 
 kryształów, powierzchni emaliowanych i laminowanych, 
 a także elementów ze stali nierdzewnej
• Zawiera aktywne cząstki srebra o działaniu 
 bakteriobójczym 
• Bardzo skutecznie usuwa tłuszcz i brud
• Wzbogacony o dodatki antystatyczne, 
 zabezpiecza przed przyciąganiem kurzu 
 i szybkim, ponownym zabrudzeniem
• Nie wymaga wstępnego mycia 
• Nie pozostawia smug i zacieków
• 1 litr 5500
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366210
Antystatyczna pianka 
do czyszczenia mebli 
Silicone Gloss
• Usuwa kurz i brud z drewnianych 
 i drewnopodobnych mebli 
• Ożywia ich naturalny kolor 
• Silikon zabezpiecza i nabłyszcza
• Przyjemny, jaśminowy zapach
• 300 ml

367557
Spray do mebli Kaszmir
• Niezastąpiony pomocnik przy pielęgnacji 
 mebli oraz innych powierzchni drewnianych: 
 drzwi, futryn, paneli ściennych, boazerii 
• Zawiera delikatne środki czyszczące, 
 które chronią strukturę czyszczonych 
 powierzchni oraz podkreślają piękno 
 drewna 
• 500 ml

50
szt.

Duże bezpyłowe ściereczki 
uniwersalne na rolce
• Wielofunkcyjne: do wycierania 
 i polerowania w całym domu 
• Wielokrotnego użytku 
• Miękkie, doskonale wchłaniają płyn 
• Czyszczą bez smug i zarysowań 
• Na sucho i mokro 
• Wymiary pojedynczej ściereczki: 25 x 39 cm
• 50 sztuk na rolce do odrywania

PRZY ZAKUPIE 

DOWOLNEGO PRODUKTU 

Z TEJ STRONY

ŚCIERECZKI ZA 5,90

Delikatny
Chroni 
drewno

Wygodna pianka
Ożywia kolor
Jaśminowy zapach

366211
Antystatyczna pianka 
do czyszczenia mebli 
Antystatic
• Czyści i pielęgnuje drewniane 
 i drewnopodobne meble 
• Podkreśla i chroni ich naturalny kolor 
• Gliceryna zapobiega osadzaniu się kurzu
• Z dodatkiem płynnego silikonu
• 300 ml

1590
Zawiera glicerynę
Podkreśla i chroni kolor

1790 15,90

990

OSZCZĘDŹ

38%

TYLKO

990

OSZCZĘDŹ

73%

1

2

1 2



39BetterStyle

Duże bezpyłowe ściereczki 
uniwersalne na rolce
• Wielofunkcyjne: do wycierania 
 i polerowania w całym domu 
• Wielokrotnego użytku 
• Miękkie, doskonale wchłaniają płyn 
• Czyszczą bez smug i zarysowań 
• Na sucho i mokro 
• Wymiary pojedynczej ściereczki: 25 x 39 cm
• 50 sztuk na rolce do odrywania

366211
Antystatyczna pianka 
do czyszczenia mebli 
Antystatic
• Czyści i pielęgnuje drewniane 
 i drewnopodobne meble 
• Podkreśla i chroni ich naturalny kolor 
• Gliceryna zapobiega osadzaniu się kurzu
• Z dodatkiem płynnego silikonu
• 300 ml

368048
Uniwersalne chusteczki do czyszczenia 
• Do stosowania na wszystkich powierzchniach w całym domu
• Doskonale usuwają zanieczyszczenia z blatów kuchenny, 
 zlewozmywaków, umywalek, wanien itp. 
• Nasączone naturalnym olejkiem pomarańczowym 
 – pozostawiają lekki, rześki aromat
• 50 dużych, mocnych chusteczek

368049
Chusteczki do czyszczenia drewna
• Najwygodniejszy sposób na błyskawiczne usunięcie 
 kurzu i innych zabrudzeń z powierzchni drewnianych: 
 mebli, paneli, ram okiennych itp. 
• Nadają połysk, pozostawiają delikatny, 
 przyjemny zapach
• 50 dużych, mocnych chusteczek

16,90

1390
16,90

1390

366574
Gąbki z melaminy
• Czyszczą brud, plamy, rysunki ze ścian, 
 zarysowania od podeszwy butów 
• Bez użycia detergentów - wystarczy sama woda!
• Do czyszczenia terakoty i glazury, fug, kamienia, drewna
• Świetnie sprawdzają się czyszczeniu wnętrz samochodów, 
 deski rozdzielczej, kokpitu, podsufitki, tapicerki.
• 2 sztuki 
• 11 x 6,5 x 3 cm 

OKAPY KUCHENKI MEBLE OBUWIE

ŚCIANY PODŁOGI KOKPITY ŁAZIENKI

2
szt.

990

367267
Antybakteryjne 
chusteczki 
o zapachu lawendy
• Do czyszczenia różnych 
 powierzchni zmywalnych 
 w całym domu: od blatów 
 kuchennych, przez kosze 
 na śmieci po ceramikę 
 sanitarną
• 30 sztuk 

30
szt.

Do kuchni, 
łazienki,
toalety
Wygodne 
w użyciu

1690

50
szt.

50
szt. OSZCZĘDŹ

18%
OSZCZĘDŹ

18%

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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366212
Preparat do czyszczenia skóry
• Polimery akrylowe i wysokie stężenie 
 emulsji naturalnego wosku
• Doskonale czyści meble 
 skórzane i skóropodobne
• Idealny do czyszczenia odzieży i butów
• Tworzy warstę zapobiegającą przemakaniu
• 300 ml

367265
Chusteczki do czyszczenia 
wyrobów ze skóry
• Czyszczą i konserwują wszelkie 
 powierzchnie skórzane: meble (sofy, 
 fotele), kurtki i odzież skórzaną, paski, 
 torebki i obuwie 
• Delikatnie nabyszczają 
 i zabezpieczają przed 
 ponownym osiadaniem 
 zabrudzeń
• 24 sztuki 

24
szt.

Do obić skórzanych
Do torebek i kurtek
Zawiera wosk i polimery

Czyszczą 
i konserwują
Delikatnie 
nabłyszczają

16,90

1290

19,90

1490

367969

Mocno pieniący się szampon do dywanów
• Usuwa zabrudzenia i plamy z dywanów i wykładzin, 
 przywracając im czystość
• Głęboko wnika we włókna, rozpuszczając brud
• Łatwy w użyciu – wystarczy spryskać, a następnie wilgotną 
 ściereczką lub gąbką wetrzeć w dywan, aż piania zniknie 
• 750 ml                                            

Szybki i wygodny
Aktywna piana
Wystarczy przetrzeć

16,90

1390

Zawiera polimery 
wiążące brud
Łatwa w użyciu

366469
Pianka do czyszczenia 
dywanów  i tapicerki 
• Do wszelkich tekstyliów: tapicerek, dywanów, 

wykładzin
• Działa inaczej niż tradycyjne preparaty oparte na 

środkach powierzchniowo czynnych
• Zawiera polimerową emulsję - drobinki polimeru 

znakomicie wiążą brud i kurz
• Łatwa w użyciu - spryskaj, przetrzyj ściereczką, 

pozostaw do wyschnięcia i odkurz
• Pozostawia przyjemny zapach
• 300 ml 1690

OSZCZĘDŹ

25%

OSZCZĘDŹ

24%

OSZCZĘDŹ

18%
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Czyszczą 
i konserwują
Delikatnie 
nabłyszczają

367994
Płyn do mycia 
drewna i paneli
• Skutecznie usuwa 
 zanieczyszczenia, 
 nie pozostawia smug
• Dzięki woskom nadaje 
 połysk i chroni czyszczone 
 powierzchnie 
• Ekonomiczny i wydajny
• 1 litr

Zawiera 
ochronny wosk 
Odświeża
Nabłyszcza

1490

57053
Skoncentrowany 
płyn uniwersalny 
Stardrops
• Jeden płyn o wszechstronnym 
 zastosowaniu
• Do podłóg z terakoty  i paneli
• Do blatów, zlewów, wanien 
 i brodzików, szkła i PVC
• Do dywanów i wykładzin, 
 powierzchni lakierowanych
• 750 ml                 

366828
Płyn uniwersalny 
Stardrops w sprayu 
• Rozpyl i przetrzyj – super praktyczna 
 forma sprayu! 
• Myje niemal wszystkie powierzchnie 
 zmywalne: podłogi, panele, glazurę, 
 wanny, okna, blaty kuchenne, kuchenki, 
 piekarniki, dywany
• 750 ml 

Uniwersalny
Wszechstronny
Skoncentrowany

Uniwersalny
Łatwy w użyciu
Do wszystkiego

1599

1599

368044
Uniwersalny płyn do mycia 
o zapachu konwaliowym
• Czyści i odświeża wiele różnych powierzchni w całym domu: 
 płytki, panele, parapety, blaty, wykładziny 
• W formie nierozcieńczonej usuwa silne zabrudzenia 
 z kuchenek, zlewozmywaków, umywalek, wanien
• Pozostawia przyjemny, wiosenny aromat konwalii
• 1 litr

14,90

1190

OSZCZĘDŹ

20%
Do terakoty i glazury
Do wykładzin
Do parapetów
Do blatów
Do wanien NOWOŚĆ



366030
Miotła teleskopowa
Długość kija: 75 - 120 cm. 
Specjalnie ukształtowane włosie 
doskonale zbiera brud, a kurz 
nie unosi się w powietrze.

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

56642
Zapas do mopa
z frędzelkowej
mikrofibry
45 x 15 cm

367665
Kij teleskopowy
Długość kija: 75 - 120 cm

39,90

2990

1990

1690

Końcówki włosia
absorbujące
kurz i brud

24,90

1990

367886
Zmiotka z szufelką
• Duża zmiotka (30 x 7 x 7 cm) z długim włosiem dokładnie 
 zbiera różne zabrudzenia
• Szeroka i głęboka szufelka (38 x 23 x 7 cm) 
 z gumowaną krawędzią 
• Po zakończeniu sprzątania włóż zmiotkę w szufelkę i powieś
• Estetycznie wykonane z solidnego tworzywa

1990

366026
Mini zapas 
z mikrofibry
13,8 x 25 cm  

366029
Mop teleskopowy 
mini z myjką
Długość kija:  
75 - 120 cm  2790

890

OSZCZĘDŹ

25%

OSZCZĘDŹ

20%

42
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367733
Zmiotka z szufelką
• Kompaktowy, poręczny zestaw przyda się w domu,  
 samochodzie, na działce
• Długie, mocne włosie świetnie zbiera zabrudzenia
• Wykonane z trwałego tworzywa
• Kolory mogą się różnić
• 19,5 x 17 x 1 cm

367736
Elastyczna szczotka 
do grzejników i zakamarków
• Sztywne włosie doskonale zbiera kurz i brud
• Na elastycznym, metalowym pręcie, który możesz wygiąć  
 pod dowolnym kątem
• Idealna do czyszczenia grzejników i innych  
 trudno dostępnych miejsc
• Po użyciu łatwo umyjesz ją ciepłą wodą
• Kolory mogą się różnić
• Długość 70 cm 1090

367866
Szczotka „Motyl” 
• Dwie obracające się rolki zbierają wszelkie kłaczki z dywanów, 
 wykładzin, obić, tapicerki, zasłon itp.
• Zebrane zabrudzenia zbierają się z pojemniku, z którego 
 potem można łatwo wyrzucić je do kosza
• Wykonana z solidnego tworzywa, ma dekoracyjny wygląd
• Kolory mogą się różnić
• 16 x 11 x 3 cm

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

11218
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 

65577
Gumowa szczotka
• Uniwersalna: do niemal wszystkich powierzchni, do sprzątania 
 na sucho i mokro
• Doskonała do czyszczenia dywanów, podłóg drewnianych, 
 terakoty w domu i na balkonie, ścieżek ogrodowych 
• Gumowa nasada jest trwała i działa elektrostatycznie, 
 przyciągając kłaczki i włosy
• Nasada 30 cm, rączka wydłuża się do 118 cm

1599

39,90

3190

1090

11,90

890

12,90

990

OSZCZĘDŹ

20%

OSZCZĘDŹ

25%

OSZCZĘDŹ

23%
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367481
Ściągaczka do szyb 
z gumową końcówką
• Czyste okna i lustra w parę chwil
• Oszczędzisz siły i czas
• Spryskaj szyby Grejpfruitowym płynem do mycia 
 szyb (57488), ściągnij płyn ściągaczką i gotowe!
• Kolory mogą się różnić
• 25 x 15,5 cm

14,90

1190

69111
Trójkątna szczotka 
do framug
• Twarde włosie, ustawione 
 pod odpowiednim kątem
• Dociera we wszystkie zakamarki, 
 usuwając najbardziej uporczywy brud
• Z wieszaczkiem
• Bardzo trwała, nie zużywa się 
 nawet przy silnym 
 szorowaniu
• 23,5 x 6 cm

12,90

990

37671
Specjalistyczna 
ściereczka do szkła
• Specjalnie dobrany splot 
 naturalnych włókien lnu
• Nie pozostawia smug
• Wspaniale zbiera nadmiar płynu
• Nadaje szybom i lustrom krystalicznie czysty blask.
• Uwaga! Wypierz przed pierwszym użyciem.
• Będzie Ci służyć przez wiele lat 
• 91 x 45 cm

367554
Uniwersalne mleczko do czyszczenia
• Doskonale umyjesz nim całą kuchnię i łazienkę oraz wiele powierzchni 
 chromowanych, niklowanych, emaliowanych i ceramicznych 
 w całym domu 
• Używaj do czyszczenia: armatury i ceramiki, blatów i kuchenek, 
 wanien i brodzików
• Skutecznie usuwa brud i tłuszcz, a jednocześnie jest delikatne, 
 nie powoduje zarysowań 
• 500 ml

Uniwersalne
Usuwa tuszcz i brud

14,90

990

Również do
framug z PVC

OSZCZĘDŹ

34%

OSZCZĘDŹ

20%

OSZCZĘDŹ

23%

1990
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14193
Pianka do mycia szyb 
i innych powierzchni
Pianka dokładnie rozpuszcza kurz, brud i plamy. 
Nie pozostawia smug. 400 ml 

OKNA I FRAMUGI LUSTRA

ARMATURA KLOSZE

KABINY GLAZURA

BLATY SZAFKI

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

1499

57488
Grejpfrutowy płyn 
do mycia szyb
• Zawiera polimery chroniące szkło 
 przed ponownym zabrudzeniem
• Zabezpiecza przed brudem  
 i osadzaniem się pary
• Nie pozostawia smug
• 500 ml

Polimery
chronią szkło
Zabezpiecza
przed brudem
Myje bez smug

367881
Wielofunkcyjny płyn 
czyszczący z octem
• Do mycia szyb, luster, blatów 
 kuchennych, ceramiki łazienkowej, 
 glazury
• Dokładnie je oczyszcza, 
 nie pozostawiając smug
• Na bazie octu - wykorzystuje jego 
 naturalne właściwości czyszczące
• Jako preparat na plamy przed 
 praniem: spryskaj nim zaplamione 
 miejsca, pozostaw na 30 minut
• 750 ml 

Na bazie octu
Do szyb, luster,
blatów, glazury

1690

Duże bezpyłowe ściereczki 
uniwersalne na rolce
• Wielofunkcyjne: do wycierania 
 i polerowania w całym domu 
• Wielokrotnego użytku 
• Miękkie, doskonale wchłaniają płyn 
• Czyszczą bez smug i zarysowań 
• Na sucho i mokro 
• Wymiary pojedynczej ściereczki: 
 25 x 39 cm
• 50 sztuk na rolce do odrywania

PRZY ZAKUPIE 

DOWOLNEGO 

PRODUKTU 

Z TEJ STRONY

ŚCIERECZKI 

za 5,90

13,99

999

OSZCZĘDŹ

29%
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57789
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

Udrażnia rury
i odpływy
Czyści kosze, ścieżki
i podjazdy

1690

68700
Płyn do czyszczenia fug
• Fugi jak nowe! 
• Szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia
• Przywraca fugom czysty wygląd 
 i oryginalny kolor
• 750 ml  

367264
Chusteczki 
do czyszczenia 
łazienki
• Super wygodny 
 i praktyczny sposób 
 umycia wanny, umywalki, 
 brodzika
• Chusteczki usuwają różne 
 zanieczyszczenia i osad 
 z mydła
• Pozostawiają trwały, 
 świeży zapach
• Bardzo mocne i duże
• 50 sztuk 

50
szt.

Błyskawicznie
czysta łazienka

Specjalna formuła
- fugi jak nowe!

16,90

1290

39,90

3190

39818
Spray usuwający pleśń 
• Ułatwia usunięcie pleśni z fug, 
 plastikowych listew przy brodziku, 
 silikonowych uszczelnień 
 i wielu innych, trudno dostępnych 
 miejsc.
• Działa superskutecznie 
 – wystarczy raz spryskać, 
 by czyszczone powierzchnie 
 zalśniły świeżością
• 500 ml 

Usuwa pleśń
Zabezpiecza
Czyści

3590

68236
Elastyczny przepychacz 
do odpływu
• Ułatwia udrożnienie odpływu 
• Z wypustkami usuwającymi blokady
• Łatwy w użyciu - wystarczy 
     włożyć do odpływu. 
• Wykonany z mocnego 
     plastiku, higieniczny 
     w utrzymaniu
• Długość 57 cm 

1090

OSZCZĘDŹ

20%

OSZCZĘDŹ

24%
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Usuwa pleśń
Zabezpiecza
Czyści

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 zanieczyszczenia 
• 500 ml

1390

Szybko usuwa
kamień i rdzę

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

367970
Płyn do łazienek 
z wybielaczem 
• Działa potrójnie: czyści, przywraca 
 blask i zabija bakterie (do 99,9% 
 drobnoustrojów)
• Do mycia wanien, brodzików, 
 umywalek, glazury i terakoty 
• Usuwa osady z mydła, zacieki 
 i różne inne zabrudzenia
• Z wybielaczem przywracającym
  czyszczonym powierzchniom 
 nieskazitelny wygląd
• 750 ml 

Pozostawia
powłokę ochronną

Przywraca czystość
i blask bieli

13,99

999

18,90

1490

2990

368077
Diament do czyszczenia kranów 
• Nakładka z silikonu, która pasuje na wszystkie standardowe krany. 
• Napełnij "diament" dołączonym żelem i załóż na kran, 
 by preparat mógł zadziałać i rozpuścić zgromadzony osad. 
• 4,9 x 4,9 x 7,3 cm  

UWAGA! 
SUPER OKAZJA!
Przy zakupie Żelu do usuwania 
kamienia i rdzy, Diament 
do czyszczenia kranów 

- 50%!

WLEJ ŻEL DO KAPTURKA POZOSTAW NA KILKA MINUT SPŁUCZ WODĄ

OSZCZĘDŹ

29%OSZCZĘDŹ

21%

29,90

1490

NOWOŚĆ



48 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

367904
Mydelniczka
• Oryginalna, wygląda stylowo 
• Wykonana z elastycznego tworzywa, 
 łatwo utrzymać ją w czystości
• 10,5 x 7,5 x 1,5 cm 

8,90

690

367680
Korek do zlewu, umywalki   
i wanny „Rączka”
• Uniwersalny korek o zabawnym wyglądzie 
 – z wystającą rączką „tonącego”
• Wykonany z mocnego silikonu
• Kolory mogą się różnić
• Średnica 6 cm

8,90

690

65643
Wieszaki 
na kaloryfer łazienkowy
Gdy chcesz szybko zyskać więcej miejsca do powieszenia rzeczy na 
kaloryferze, sięgnij po szerokie, praktyczne wieszaki. Założysz je jednym 
ruchem! Dzięki podpórkom stabilnie trzymają się kaloryfera, a ich duża 
powierzchnia i mocne tworzywo, z którego są wykonane, 
utrzymają nawet ciężkie, mokre ręczniki. 6 sztuk. 2490

OSZCZĘDŹ

22%
OSZCZĘDŹ

22%

 
367993
Wieszaki samoprzylepne
 „Zakochana para”
• Zabawne figurki dziewczynki i chłopca
• Z warstwą samoprzylepną, zamocujesz je łatwo bez wiercenia 
• Możesz przyczepić je na drewnianych drzwiach, szklanych 
 i metalowych panelach, glazurze
• Wykonane z solidnego tworzywa
• 0,5 x 4 x 8 cm 
• 2 sztuki

6,90

590

2
szt.

OSZCZĘDŹ

14%

48 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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68251
Lawendowe chusteczki 
do deski sedesowej
• Szybki i skuteczny sposób 
 oczyszczenia deski sedesowej
• Nasączone składnikami 
 o działaniu przeciwbakteryjnym 
• Subtelny, lawendowy zapach
 gwarantuje długotrwałe 
 wrażenie świeżości
• 100 chusteczek

100
szt.

Obowiązkowo
w każdej toalecie
Antybakteryjne
Szybko przywracają
higieniczną czystość

17,99

1499

59338
Szczoteczka do czyszczenia obrzeża muszli
• Specjalnie wyprofilowana
• Dociera do trudno dostępnych miejsc pod obrzeżem
• Długość 21 cm

14,99

1299

367558
Żel o zapachu tropikalnym 
do czyszczenia toalety
• Doskonały żel czyszczący pozostawi 
 Twoją toaletę lśnicą i pachnącą
• Gęsty, utrzymuje się długo 
 na ściankach muszli
• Zawiera kwasy mineralne, które 
 z łatwością radzą sobie z kamieniem 
 i osadami z wody
• Posiada piękny zapach tropikalnego lasu
• 1 litr

Super gęsty
Nie spływa
Aż 1 litr!

367995
Żel do toalety 
z koszyczkiem
• Higieniczna czystość
• Tworzy obfitą, aktywną pianę, 
 która zapobiega osadzaniu się 
 kamienia
• Pozostawia świeży, morski 
 zapach
• Nie zawiera fosforanów
• W zestawie koszyczek 
 – napełnij koszyczek żelem 
 do 2/3 wysokości, zawieś na 
 wewnętrznej krawędzi muszli, 
 uzupełniaj w miarę zużycia
• Wytarcza na ok. 700 spłukań
• 500 ml 1990

16,90

1190

368045
Kostki czyszczące do toalety
• Zapewniają czystość i świeżość w toalecie
• Pienią się, barwią wodę i pozostawiają przyjemny zapach
• Dzięki odpowiednim składnikom zapobiegają 
 osadzaniu się kamienia
• 6 sztuk

18,90

1590

OSZCZĘDŹ

16%

OSZCZĘDŹ

30%

OSZCZĘDŹ

17%

OSZCZĘDŹ

13%

Czyszczą przy każdym
spłukaniu wody
Zapewniają świeżość
Zapobiegają 
osadzaniu się
kamienia
Pozostawiają
przyjemny
zapach

6
szt.

NOWOŚĆ

Aż do 700 spukań!

49
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Zestaw świeczek zapachowych
w szklanych świecznikach
        368028 JAGODA, WANILIA
        368029 FREZJA I JAŚMIN, KWIATY LNU
• Dwie świeczki zapachowe w zestawie
• W szklanych świecznikach o wymiarach 6 x 5 x 5 cm

2
świeczki

w zestawie

1
2

367630
Perfumowana świeca 
przeciw komarom
• Przyjemna dla ludzkiego 
 powonienia kompozycja 
 aromatów cytrusowych 
 Citronelli odstrasza komary
• Świeca w stylowym wiaderku 
 prezentuje się estetycznie 
• Do użytku tylko na zewnątrz
• 8 x 7 x 5 cm

367631
Perfumowane kadzidełka 
przeciw komarom 
• 40 perfumowanych kadzidełek, 
 które roztaczają przyjemny, cytrusowy 
 zapach Citronelli odstraszający komary
• W zestawie z drewnianą, stylową 
 podstawką (3 x 26 cm)
• W etui zapobiegającym 
 utlenianiu się aromatu
• Do użytku tylko na zewnątrz

Stop komarom!
18901890

Odświeżacze powietrza „Lampki” 
• Roztaczają piękne aromaty, nadając 
 powietrzu wyjątkową woń świeżości 
• Wyglądają jak bibeloty: urocze lampki 
 z malowanymi abażurami
• 120 ml 

367761
Mandarynka z wanilią 
kompozycja kojąca

367762
Kwiat lotosu 
kompozycja orzeźwiająca

Odświeżacze powietrza w sprayu 
• Gdy chcesz nadać powietrzu przyjemną, 
 długotrwałą woń, wystarczy, że 2-3 razy 
 naciśniesz spray, uwalniając porcje 
 cudownych kompozycji zapachowych
• 100 ml

367764
Mandarynka z wanilią 
kompozycja kojąca

367763
Kwiat lotosu 
kompozycja orzeźwiająca

1

2

3

4

1

2

3

4

1790

1790

1
2

1

2

19,90

1590

OSZCZĘDŹ

20%

17,90

1290

17,90

1290

OSZCZĘDŹ

28%

50 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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Ozdobne 
odświeżacze 
powietrza
• Neutralizują przykre zapachy
• Uwalniają delikatny aromat kwiatowy
• Niezastąpione w łazienkach i przedpokojach, 
 schowkach na buty, piwnicach i stryszkach
• W stylowym opakowaniu, pasują 
 do każdego wnętrza
• 120 g

368030
Ozdobny odświeżacz powietrza  
o zapachu kwiatu lnu

367268
Ozdobny odświeżacz powietrza  
o zapachu kwitnącej wiśni 

1590

15,90

1290

Neutralizują zapachy
Uwalniają aromat kwiatowy
Do łazienek, przedpokoi
schowków, stryszków

368043
Odświeżacz powietrza 
„Kokos i wanilia”
• Szybko odświeża powietrze w pomieszczeniach i samochodach
• Pozostawia na długo przyjemny, świeży i relaksujący zapach
• Pochłania nieprzyjemną woń 
• 40 ml

15,90

1190

22,90

1790

367631
Perfumowane kadzidełka 
przeciw komarom 
• 40 perfumowanych kadzidełek, 
 które roztaczają przyjemny, cytrusowy 
 zapach Citronelli odstraszający komary
• W zestawie z drewnianą, stylową 
 podstawką (3 x 26 cm)
• W etui zapobiegającym 
 utlenianiu się aromatu
• Do użytku tylko na zewnątrz

Dyfuzor z olejkiem zapachowym 
368051 LAWENDA 368052 JAŚMIN
368053 WANILIA 368054 RÓŻA
• Bardzo elegancki, w formie sztucznego kwiatka w szklanej osłonce
• Wlej olejek zapachowy do szklanej osłonki, a przyjemny aromat będzie stopniowo się uwalniał, przesycając powietrze
• Odpowiednio dozując ilość olejku, decydujesz o intensywności zapachu
• W zestawie olejek zapachowy o pojemności 30 ml 
• Kwiatek: 13 x 5 x 5 cm 

Wanilia

Róża

Jaśmin

Lawenda

Wystarczy
nacisnąć
Długotrwały
zapach

OSZCZĘDŹ

25%
OSZCZĘDŹ

19%

OSZCZĘDŹ

22%

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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367918
Samoprzylepne podkładki filcowe
• Przydatne w całym domu: pod  meble, wazony, lampki 
• Zapobiegają rysowaniu powierzchni i uszkodzeniom 
 przedmiotów, zmniejszają ryzyko ich przesuwania się 
 i przewracania
• Różne kształty i rozmiary: od kółeczek o średnicy 
 1 cm po prostokąty 8,5 x 11 cm 
• Samoprzylepne 
• 151 sztuk 

12,90

990

367491

Podlewaczki do doniczek
• Pomysłowy sposób na zapewnienie roślinom 
 w doniczkach stopniowego podlewania
• Wbij podlewaczkę w ziemię w doniczce, od góry 
 przymocuj plastikową butelkę napełnioną wodą
• Twoje kwiatki będą rosły okazale dzięki 
 odpowiedniemu nawodnieniu ziemi
• Wykonane z mocnego tworzywa, długość: 15 cm
• 6 sztuk

6
szt.

21,90

1790

367851
Supermocny klej gospodarski 
• Zamiast wkrętów i gwoździ – doskonały 
 do niewielkich prac naprawczych w domu
• Umożliwia umocowanie i połączenie ze sobą 
 elementów wykonanych z różnych materiałów 
 – łączy drewno, plastik, szkło, ceramikę, metal, 
 beton, gips i wiele innych tworzyw
• Wysychając, staje się biały – potem możesz 
 pomalować go na dowolny kolor
• Bardzo poręczna forma tubki 
 z długim noskiem ułatwia dotarcie 
 do trudno dostępnych miejsc
• 85 g 

57225
Waga z miarką
• Przydatna do ważenia i mierzenia bagaży, 
 paczek, wszelkich przesyłek
• Podziałka wagi i udźwig do 35 kg, wyciągana 
 miarka o długości 1 metra
• Dodatkowy czarny wskaźnik zapamiętujący 
 odczyt wagi
• Z mocnym, wygodnym uchwytem
• Wykonana z solidnego tworzywa i metalu
• 23 x 9 x 3 cm

31,90

2590

OSZCZĘDŹ

19%

OSZCZĘDŹ

18%
OSZCZĘDŹ

23%NOWOŚĆ

1790
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20
szt.

Pałeczki zapachowe 
do odkurzaczy
367754 LAWENDA
367755 WANILIA
367756 LOTOS
• Włóż pałeczkę do odkurzacza 
 – w trakcie jego pracy wypełni 
 odkurzane pomieszczenie przyjemnym 
 zapachem
• Doskonałe zwłaszcza przy odkurzaniu sierści zwierząt, 
 często pozostawiającej niemiłą woń
• Łatwe w użyciu, przeznaczone do odkurzaczy 
 z workiem i bezworkowych 
• Jedno opakowanie zawiera 
 20 pałeczek zapachowych 1690

59177
Chusteczki do czyszczenia ekranów
• Nasączone płynem do czyszczenia ekranów
• Praktyczne - wystarczy przetrzeć
• Nie zostawiają smug
• 100 sztuk

100
szt.

366470
Pianka do czyszczenia LCD 
• Do czyszczenia ekranów  ciekłokrystalicznych:  komputerów, telewizorów, 
 aparatów, telefonów komórkowych, urządzeń nawigacyjnych, tabletów
• Dodatek gliceryny działa antystatycznie, utrzymując powierzchnie 
 dłużej czyste. 
• Nie pozostawia smug, szybko odparowuje
• Wygodna w stosowaniu i bardzo wydajna
• 150 ml

367961
Organizer 
na piloty 
i telefony
• Wszystkie piloty i telefony zawsze w jednym miejscu, pod ręką
• Ciekawy design w nowoczesnym stylu
• Wykonany z mocnego tworzywa
• 16 x 16 x 9 cm 2190

1450

16,99

1399

367851
Supermocny klej gospodarski 
• Zamiast wkrętów i gwoździ – doskonały 
 do niewielkich prac naprawczych w domu
• Umożliwia umocowanie i połączenie ze sobą 
 elementów wykonanych z różnych materiałów 
 – łączy drewno, plastik, szkło, ceramikę, metal, 
 beton, gips i wiele innych tworzyw
• Wysychając, staje się biały – potem możesz 
 pomalować go na dowolny kolor
• Bardzo poręczna forma tubki 
 z długim noskiem ułatwia dotarcie 
 do trudno dostępnych miejsc
• 85 g 

OSZCZĘDŹ

18%Do telewizorów
Do monitorów
Do laptopów
Do tabletów
Do smartfonów
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Pudełka „Rattanowe”
• Stylizowane na plecione z rattanu
• Wykonane z lekkiego, trwałego tworzywa
• Z pokrywami i uchwytami
• Uniwersalne – przydadzą się w łazience, 
 garderobie, przedpokoju

367438
Pudełko średnie
28 x 19,5 x 12,5 cm, pojemność 5 litrów

367439
Pudełko duże
33,5 x 23,5 x 15,5 cm, pojemność 10 litrów

2690

29,90

1990

367773
Pochłaniacz 
wilgoci do szafy
• Specjalne kryształki wiążą 
 w sobie wilgoć obecną w powietrzu, 
 zapobiegając stęchliźnie i rozwojowi pleśni
• Idealny do szaf, szuflad, pudeł z odzieżą, szafek pod zlewem 
 i umywalką, a także przyczep kempingowych 
• W zależności od wilgotności powietrza 
 wystarcza na 3-6 tygodni
• Z własnym wieszaczkiem – zawiesisz go wygodnie
• 210 g

15,90

1290

367910
Pokrowiec 
na płaszcz 
lub sukienki
• Długi, obszerny, 
 pomieści nawet 
 najgrubszy płaszcz 
 zimowy
• Z suwakiem biegnącym 
 po całej długości od 
 jednego końca do 
 drugiego
• Z przezroczystymi 
 panelami 
• Wykonany z oddychającej
 tkaniny umożliwiającej 
 cyrkulację powietrza
• 138 x 60 x 27 cm 25,90

1990

367691
Zestaw pudełek uniwersalnych
• Przechowasz w nich elementy garderoby, 
 ręczniczki, różne drobiazgi biurowe itp. 
• Lekkie, do samodzielnego złożenia, z wygodnie 
 zapinaną pokrywą na bocznej ściance
• Wymiary pojedynczego pudełka: 29 x 20 x 11,5 cm 
• 3 sztuki

23,90

1990

367925
Wieszak do spodni 
i spódnic
• Twoje eleganckie spodnie lub spódnica 
 nie odkształcą się, gdy powiesisz je 
 na specjalnym wieszaku
• Dzięki silnej sprężynie dobrze naciąga materiał
• Zakres szerokości: 30- 60 cm
• Wykonany ze stali nierdzewnej, 
 osłonki z tworzywa

13,90

990

3
szt.

2
szt.

OSZCZĘDŹ

33%
OSZCZĘDŹ

19%

OSZCZĘDŹ

23%
OSZCZĘDŹ

17%

OSZCZĘDŹ

29%
Sprężynujące
ramiona wieszaka

LICZBA 
OGRANICZONA
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367707
Klej do tkanin
• Błyskawicznie wykonasz poprawki krawieckie bez użycia igły i nitki
• Doskonały do podklejania brzegów tkanin, wykonywania 
 patchworków, sklejania rozerwanych pluszowych zabawek 
• Możesz stosować go na bawełnę, tkaniny syntetyczne 
 i mieszane, skórę, zamsz
• Szybko skleja i mocno trzyma
• 50 ml

17,90

1390

368046
Spray impregnujący do tkanin i obuwia
• Impregnuje, chroni przed wilgocią i pleśnią 
• Idealny do stosowania na ubrania, namioty, śpiwory, plecaki, obuwia ze skóry naturalnej, zamszu i nubuku
• Impregnowane nim przedmioty dłużej zachowują żywotność, nie niszczą się tak szybko pod wpływem wystawienia na warunki atmosferyczne
• 300 ml 

33,90

2590

368076
Nici transparentne 
• Przezroczyste, nadają się do każdej tkaniny
• Mocne i wytrzymałe
• Możesz używać ich do wielu różnych celów: od szycia 
 ręcznego przez maszynowe po zastosowanie w kuchni, 
 np. do związywania zrazów
• 1 szpulka to 200 metrów nici
• 2 sztuki

29,90

2490

OSZCZĘDŹ

24%

OSZCZĘDŹ

22%
OSZCZĘDŹ

17%
2
szt.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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366215 
Dezodorant do obuwia 
z nanotechnologią
Dzięki nanocząsteczkom srebra i krzemionki 
skutecznie usuwa nieprzyjemną woń obuwia  
i zapobiega rozwojowi mikroorganizmów, 
które ją powodują. Pozostawia uczucie 
świeżości na dłużej niż tradycyjne 
dezodoranty. 150 ml 

Antybakteryjne
srebro
Eliminuje woń
Pozostawia uczucie
świeżości

1590

367266
Nabłyszczające 
chusteczki do galanterii 
skórzanej
• Szybki i wygodny sposób na błyskawiczne 
 nadanie połysku skórzanym butom 
 i akcesoriom
• Specjalna formuła ze składnikami 
 czyszczącymi pomaga pielęgnować 
 galanterię skórzaną, czyszcząc ją 
 bez pozostawiania smug
• Dodatek naturalnego wosku pszczelego 
 gwarantuje długotrwały połysk
• Możesz stosować do skóry naturalnej 
 i sztucznej we wszystkich kolorach 
 (nie do zamszu i nubuku)
• 40 sztuk

40
szt.

16,90

1290

367328
Odświeżające wkładki z węglem   
• Warstwa z aktywnym węglem ogranicza nieprzyjemną woń
• Warstwa piankowa działa amortyzująco, 
 zwiększając uczucie komfortu przy chodzeniu 
• Łatwo dotniesz je do rozmiaru
• 2 pary

2
pary

17,90

1390

Piankowe 
wkładki 
do szpilek
367359 rozmiar S
367360 rozmiar M (21,5 cm)
• Ultracienkie
• Z przylepcem od spodu
• Poduszeczki z grubej warstwy pianki 
 zapewniają stopom komfortowe podparcie
• Działają amortyzująco, zwiększając 
 wygodę chodzenia na wysokich obcasach
• Układają się do kształtu stóp

16,90

1290

367908
Pudełko z pokrywą 
• Do przechowywania różnych rzeczy w łazience, 
 garderobie, przedpokoju
• Uchylana klapa ze szczelnym zapięciem
• Wentylowane – dziurki w pokrywie zapewniają 
 swobodną cyrkulację powietrza
• Żłobienia w pokrywie umożliwiają stabilne 
 ustawianie jednego pudełka na drugim 
• Estetycznie wykonane z trwałego tworzywa
• 31 x 20 x 9 cm, pojemność 3 litry

Pomaga 
utrzymać
porządek
Przezroczyste
łatwo zobaczysz
co jest w  środku

27,90

1990

OSZCZĘDŹ

24%

OSZCZĘDŹ

22%

OSZCZĘDŹ

24%
OSZCZĘDŹ

29%
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366468
Pianka do czyszczenia 
zamszu i nubuku 
• Skutecznie usuwa brud, kurz i plamy 
• Pielęgnuje obuwie oraz 
 akcesoria skórzane 
• Odświeża kolory, zachowuje 
 miękkość skóry
• Zawiera łagodne, 
 ale skuteczne składniki
• Wygodna i ekonomiczna w użyciu
• 300 ml

Ożywia kolory
Chroni i pielęgnuje

16,90

990

367908
Pudełko z pokrywą 
• Do przechowywania różnych rzeczy w łazience, 
 garderobie, przedpokoju
• Uchylana klapa ze szczelnym zapięciem
• Wentylowane – dziurki w pokrywie zapewniają 
 swobodną cyrkulację powietrza
• Żłobienia w pokrywie umożliwiają stabilne 
 ustawianie jednego pudełka na drugim 
• Estetycznie wykonane z trwałego tworzywa
• 31 x 20 x 9 cm, pojemność 3 litry

367550
Półka na buty
• Ułatwia przechowywanie butów, zwiększając 
 ilość miejsca do ich postawienia
• Jedną parę wsuń pod półkę, drugą postaw na niej 
• Możesz postawić ją na podłodze lub w szafce, by zmieścić 
 w niej dwa razy więcej obuwia
• Wykonana z trwałego tworzywa
• 25 x 20,5 x 13 cm

16,90

1390

OSZCZĘDŹ

18%OSZCZĘDŹ

41%

368078
Gąbka do czyszczenia obuwia sportowego
• Poręczna, łatwa w użyciu gąbka dozująca płyn wspaniale czyści obuwie sportowe
• Świetna przede wszystkim do butów sportowych, nadaje się także do czyszczenia innych przedmiotów 
 ze skóry naturalnej i ekologicznej, nubuku, tekstyliów
• 10 x 6 x 3 cm, pojemność 75 ml 1290

NOWOŚĆ

Gąbka z płynem
do czyszczenia

57



58 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

35485
Samonawlekające się igły
• Wystarczy wsunąc nitkę i gotowe!
• 12 igieł w różnych 
 rozmiarach

367965 
Miarka krawiecka
• Dwustronna: z jednej strony ma podziałkę 
 w centymetrach, z drugiej – w calach
• Duża i czytalna podziałka
• Długa – aż 3 metry (120 cali) 

72752
Taśma krawiecka
Taśma pozwoli Ci szybko 
i wygodnie zrobić 
poprawki krawieckie bez 
używania igły i nitki. Umieść 
taśmę między kawałkami 
materiałów, które chcesz 
połączyć, i przyprasuj 
żelazkiem. 10 m x 18 mm

367708
Zestaw igieł
• Aż 25 igieł do różnych zadań: 
 od poprawek krawieckich 
 ubrań przez igły do podszycia 
 dywanu i wykładziny 
 po zagiętą igłę 
 do zszywania 
 materaca
• Przyrząd 
 do nawlekania 
 w zestawie 
• Wykonane 
 ze stali nierdzewnej 

799

790

1290

367403
Grzebyk do tkanin
• Dokładnie wyczesuje tkaniny mające 
 skłonność do mechacenia się
• Prezentuje się estetycznie, wykonany 
 z barwionego tworzywa
• 19 x 4,5 cm 1890

9,90

690

OSZCZĘDŹ

30%
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367758
Spray z krochmalem do prasowania
• Nadaje prasowanym ubraniom świeżość i miękkość; 
 idealny zwłaszcza do ubrań z bawełny i lnu
• Uprasujesz szybciej i dokładniej – efekt Cię zachwyci! 
• Specjalna formuła tworzy na ubraniach powłokę 
 ochronną, która działa podwójnie: zapobiega 
 szybkiemu brudzeniu się odzieży i pozwala zachować 
 jej świeży wygląd na dłużej
• Uwaga: mocno wstrząśnij 
 przed użyciem
• 300 ml 

367759
Spray ułatwiający prasowanie
• Twój najlepszy pomocnik w prasowaniu – ułatwia je i przyspiesza
• Zapewnia wspaniały efekt: żelazko łatwiej radzi sobie 
 z wygładzeniem zagnieceń, nawet tych uporczywych, 
 które szpecą bluzkę, koszulę czy sukienkę
• Specjalna formuła tworzy na ubraniach powłokę ochronną, 
 która działa podwójnie: zapobiega szybkiemu brudzeniu się
  odzieży i pozwala zachować jej świeży wygląd na dłużej
• Ubrania uprasowane z użyciem sprayu nie gniotą się tak łatwo 
• Uwaga: mocno wstrząśnij przed użyciem
• 300 ml 

1

2

1

2

1890

18,90

1290

56346
Siatka do prasowania
• Zapobiega „błyszczeniu się” prasowanych ubrań
• 40 x 60 cm

38664
Elastyczna nakładka 
na deskę do prasowania
• Z warstwą oddającą ciepło
• Super miękka podszewka
• Możesz prać ją w pralce
• Na deski od 120 cm 
 do  135 cm, szerokość 43 cm 

11029
Rękawica – podkładka 
do prasowania
• Gdy chcesz dokładnie uprasować trudno 
 dostępne zakamarki ubrania, załóż tę rękawicę
• Podłóż ją pod ten fragment ubrania, który zamierzasz uprasować
• Ustaw żelazko na średni zakres temperatury – rękawica 
 ochroni dłoń przed poparzeniem
• Wykonana z materiału zapewniającego ochronę termiczną
• 24 x 14 x 1 cm 

23,90

1990

999

34,90

2990

OSZCZĘDŹ

14%

OSZCZĘDŹ

17%

OSZCZĘDŹ

32%
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38461
Woreczek do prania 
biustonoszy
• Specjalnie wyprofilowany i usztywniony
• Zamykany na zamek błyskawiczny
• 25 x 19 x 18,5 cm

39503
Worek do prania
• Oddziel małe i delikatne części garderoby od reszty prania  
• Włóż je do siatkowego worka, w którym upiorą się doskonale
• Przy wyjmowaniu nie zaplączą się w duże ubrania
• 47 x 38 cm2290

37732
Kulka przeciw kamieniowi 
do pralki i zmywarki
• Zawiera magnesy, które zbierają osad
• Pozostawia zapach świeżości i czystości
• Możesz stosować ją do pralki i zmywarki
• Nie stosować do gotowania
• Średnica 6 cm 2499

368031
Duży koszyk na klamerki do prania
• Klamerki będą pod ręką w trakcie rozwieszania prania, 
 gdy włożysz je do specjalnego koszyka
• Zaczep go na sznurku - nie spadnie nawet 
 przy większych podmuchach wiatru
• Wykonany z trwałego tworzywa
• Kolory mogą się różnić
• 19,5 x 14 cm 

368027

Klamerki do prania z miękkim zaciskiem
• Wyścielany zacisk nie pozostawia odcisków na ubraniach
• Mocne sprężynki przytrzymują pranie na miejscu 
• 10 sztuk 

10
szt.

1690

1190

367699
Mata na pralkę 
• Chroni blat pralki przed 
 zarysowaniami 
 i zniszczeniem
• Przedmioty stojące 
 na pralce nie ślizgają 
 się po niej podczas 
 wirowania
• Gumowana, z anty-
 poślizgowym spodem
• Wykonana z trwałej 
 pianki
• Łatwo ją wyczyścisz
• Łatwo przytniesz 
 nożyczkami do 
 potrzebnego 
 wymiaru
• 55 x 50 cm

38,90

2990

990

OSZCZĘDŹ

23%
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65305
Odplamiacz z enzymami  
do tkanin białych 
i kolorowych 
• Z aktywnymi enzymami
• Ze składnikami wybielającymi  
     na bazie tlenu
• Nie zawiera chloru
• Jako dodatek do prania 
 lub bezpośrednio na plamę
• Polecany także do tkanin  
     delikatnych
• 1 litr

Aktywne
enzymy
Bezpieczny dla
delikatnych tkanin

1999

Polecany przez
Przedstawicieli 
Betterware
Super silny
i super wygodny

19,90

1590

367710
Odplamiacz w proszku Oxy Powder 
• Z aktywnym tlenem, który pomaga rozrywać cząsteczki zabrudzeń, 
 ułatwiając ich usuwanie
• Bezlitosny dla plam z czerwonego wina, soków owocowych, kawy, 
 herbaty, trawy, błota itp. 
• Można dodawać go do namaczania lub bezpośrednio do prania (tkaniny 
 białe i kolorowe) albo przygotować z niego pastę i nanieść na plamę 
 (tylko białe tkaniny)
• Miarka w zestawie
• 500 g

Aktywny tlen
Bezlitosny dla 
trudnych plam

18,90

1490

OSZCZĘDŹ

20%
OSZCZĘDŹ

21%

38071
Płyn na plamy przed praniem
• Supersilny odplamiacz
• Wystarczy spryskać plamę przed praniem
• Bezpieczny dla tkanin
• Hit sprzedaży
• Usuwa uporczywe plamy
• Wygodny w użyciu
• 750 ml 
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367748
Proszek do prania 
tkanin białych
• Z aktywnym tlenem
• Nie zawiera chloru
• Chroni włókna tkanin
• Z aktywatorem TAED 
• W ekonomicznym  
 opakowaniu
• 2 kg

367749
Proszek do prania
tkanin kolorowych
• Super skuteczny
• Bezwzględny dla plam
• Nie niszczy tkanin
• Zawiera enzymy piorące
• Z formułą chroniącą kolory
• W ekonomicznym opakowaniu
• 2 kg

1 2

Pojemnik na proszek
do prania z miarką
367781 BRĄZOWY
367782 BIAŁY
• Wykonany z mocnego 
 tworzywa
• 20 x 16 x 13,5 cm, 
• Pojemność 2,5 l

1

2

PRZY 
ZAKUPIE
PROSZKU

9902990

Aktywator TAED
Aktywny tlen

Nie niszczy tkanin
Chroni kolory

29,90

1990

367183
Płyn do czyszczenia pralki
• Skutecznie neutralizuje nieprzyjemne 
 zapachy, usuwa brud i pozostałości 
 detergentów. 
• Zapobiega odkładaniu się kamienia nawet 
 w trudno dostępnych miejscach, ważnych 
 dla prawidłowego funkcjonowania pralki
• Stosowany regularnie zapewnia utrzymanie 
 czystości i przedłuża żywotność pralki 
• Sposób użycia: raz w miesiącu wlej 
 zawartość butelki do pustej pralki. 
 Nastaw program prania na 60˚C.  

1290

367273
Sztyft do usuwania plam 
• Innowacyjny sztyft – potrzyj nim 
uporczywe zabrudzenia, 
 a usuniesz je dużo łatwiej niż  przy 
użyciu zwykłego detergentu
• Do ubrań, tkanin obiciowych, dywanów 
• 60 g 

Wygodna
forma sztyftu
Do ubrań, obić,
dywanów

1890

OSZCZĘDŹ

33%
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Pojemnik na proszek
do prania z miarką
367781 BRĄZOWY
367782 BIAŁY
• Wykonany z mocnego 
 tworzywa
• 20 x 16 x 13,5 cm, 
• Pojemność 2,5 l

Nie niszczy tkanin
Chroni kolory

368050
Wybielacz do prania
w saszetkach 
• Łatwy i wygodny sposób na przywrócenie 
 białym ubraniom, ręcznikom, 
 prześcieradłom śnieżnobiałej bieli
• Wystarczy włożyć saszetkę 
 do bębna pralki 
• 4 saszetki 

17,90

1390

Wygodna
forma sztyftu
Do ubrań, obić,
dywanów

Nieskazitelna

biel
OSZCZĘDŹ

22%

NOWOŚĆ

65



Wyciskarka wolnoobrotowa
do soków owocowych 
i warzywnych
367776  BIAŁA
367774  BORDOWA
367775  SREBRNA

367777
Nakładki do robienia 
lodów i koktajli 

367286

Koncentraty do mycia 
owoców i warzyw
Zestaw zawiera: 
płyn nr 1 odczyn kwaśny, 
płyn nr 2 zasadowy

• Silne działanie oczyszczające
• Skutecznie usuwają z owoców i warzyw 
 zanieczyszczenia w postaci złogów bakteryjnych 
 i pozostałości środków chemicznych, 
 takich jak pestycydy, wosk, silikon
• Wydajne: na litr wody dodaj 20 ml koncentratu 
 (miarka w nakrętce), wystarcza na 25 litrów wody
• Pojemność: każdy koncentrat 500 ml

Za każde 50 zł wydane 
na zakupy z tego katalogu!

219000

24000

45,90

990

OSZCZĘDŹ

78%

2
szt.

Spiesz się!  Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona!18



367425

Czerwona herbata z chromem w kapsułkach
(30 kapsułek)
Doskonała dla osób chcących bezpiecznie i skutecznie schudnąć. Każda kapsułka 
zawiera ekstrakt z czerwonej herbaty i chelat chromu – idealne połączenie sprzyjające 
szybszemu spalaniu tkanki tłuszczowej. Zalecana dzienna porcja 2 kapsułki zawiera 
500 mg ekstraktu z czerwonej herbaty i chelat chromu 37 µg (92,5% RDA). 

Szybkie i bezpieczne 
odchudzanie

• pobudza trawienie
• przyspiesza metabolizm
• obniża poziom cholesterolu
• reguluje stężenie glukozy we krwi
• wspomaga spalanie tkanki tłuszczowej

39,90

2990

65304
Zielona herbata w kapsułkach
(30 kapsułek) 
Czynne składniki zielonej herbaty:
• wspomagają profilaktykę antynowotworową, 
• obniżają ryzyko zawału serca i miażdżycy tętnic,  
• zmniejszają ryzyko zakrzepów,
• obniżają poziom cholesterolu,
• regulują procesy trawienne,
• działają antywirusowo,
• hamują proces starzenia organizmu,
• wspomagają odchudzanie,
• działają stymulująco i pobudzająco.    

• 100 razy silniejszy niż witamina C,
• 25 razy silniejszy niż witamina E,
• może powstrzymać rozwój raka piersi,
• zmniejsza uszkodzenia skóry,o podłożu zapalnym,  

spowodowane przez promieniowanie UV,
• wpływa na redukcję wagi ciała
• oczyszcza organizm z toksyn

19
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OSZCZĘDŹ

25%



2490

Szczoteczka do zębów Nano Gold
z nanocząsteczkami złota 
366002 RÓŻOWA
366001 POMARAŃCZOWA
366004 NIEBIESKA
366003 ZIELONA
• Antybakteryjne działanie
• Nanocząsteczki złota niszczą bakterie
• Specjalny kształt i rozmiar włosia - dokładniejsze 
 czyszczenie przestrzeni międzyzębowych
• Optymalnie dobrana miękkość włosia 
• Higienicznie czysta szczoteczka

367427
Pasta stomatologiczna Silver Action 
ze srebrem koloidalnym 
• Pasta do zębów o kompleksowym działaniu antybakteryjnym
• Zawiera nanocząsteczki srebra
• Dokładnie czyści zęby i pielęgnuje dziąsła zapobiegając próchnicy  

i powstawaniu kamienia nazębnego
• Łagodnie wybiela
• Słodzona naturalną, roślinną substancją słodzącą otrzymywaną ze stewii
• Superwydajna, nałóż na szczoteczkę ilość pasty wielkości ziarnka grochu
• Oryginalny, silny smak goździków
• 50 ml

Zdrowy i piękny
uśmiech

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

2990



krok 
1

krok 
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krok 
3

2990
29,90

1990

Silver Action 
PRODUKTY DO ZĘBÓW NOWEJ GENERACJI!
WSZECHSTRONNE DZIAŁANIE!
• Silne działanie grzybobójcze i przeciwbakteryjne
• Wzmacnia zęby i dziąsła
• Zapobiega próchnicy
• Niweluje stany zapalne i paradontozę
• Chroni dziąsła i nie podrażnia ich,  
• Niweluje krwawienie
• Doskonale czyści i łagodnie wybiela
• Wykazuje silne, natychmiastowe działanie

NATURALNE
SKŁADNIKI

BEZ FLUORU!

366934
Proszek do wybielania 
zębów White Action 
• Usuwa przebarwienia zębów 
 spowodowane m.in. paleniem 
 papierosów, piciem kawy i herbaty
• Obniża pH, dezynfekuje jamę ustną, 
 odświeża oddech
• Zawiera naturalne ekstrakty roślinne 
 korzystnie działające na dziąsła
• Możesz nakładać go na zwilżoną 
 szczoteczkę lub stosować 
 na pastę do zębów
• 30 ml

367428
Super koncentrat 
- płyn stomatologiczny  
do płukania ust Silver Action 
ze srebrem koloidalnym 
• Wlej niewielką ilość płynu do zakrętki 
 i uzupełnij wodą według uznania
• Zapobiega zapaleniu dziąseł 
 i śluzówki jamy ustnej
• Chroni przed próchnicą i krwawieniem dziąseł
• Wstrzymuje rozwój płytki nazębnej
• Nie przebarwia szkliwa
• Można stosować do płukania gardła  
 w przypadkuinfekcji gardła i migdałków
• Zawiera naturalne olejki eteryczne
• Pojemność 500 ml

17
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Unikalna kompozycja soku z karczocha pozytywnie wpływa na zdrowie nie tylko wątroby, 
ale całego organizmu:

• Sok z karczocha Blue Nature zawiera aż 40% ekstraktu z karczocha  
Cynara Scolymus. Jest cztery razy silniejszy i wydajniejszy od innych  
preparatów z karczochem, dostępnych na rynku. 

• Zawiera wiele związków wykorzystywanych w lecznictwie: cynarynę,  
flawonoidy, sterole, garbniki,  witaminy A, C i z grupy B, potas, wapń,  
magnez, mangan, żelazo, cynk. 

• W swoim składzie ma także wyciąg z ananasa, który działa leczniczo przy słabym  
wydzielaniu soków trawiennych. Korzystnie wpływa na nerki, naczynia wieńcowe,  
pracę serca i wątrobę. 

• Ananasy zawierają bromelinę - naturalny enzym o silnych właściwościach  
przeciwzapalnych, który łagodzi bóle i zmniejsza opuchliznę oraz wspomaga  
gojenie się tkanek oraz poprawia efektywność trawienia pokarmów.

Jedna butelka to 90 ml. Dzienna dawka: minimum 30 ml.

Natychmiastowa ulga
• Chroni wątrobę 

• Wspomaga jej leczenie  
i regenerację

• Przyspiesza odnowę  
komórek wątroby

• Sprzyja usuwaniu 
toksyn 

• Pomaga walczyć  
z nadwagą i cellulitem

• Pomocny w profilaktyce 
cukrzycy

62991
Skoncentrowany 
sok z karczocha
Karczoch należy do cennych leków 
z apteki natury. Zawiera karotenoidy, 
flawonoidy, witaminy z grupy B, 
witaminę C, potas, sód, magnez, 
wapń i fosfor. 1 butelka 90 ml

100% NATURALNY
BEZ DODATKU CUKRU
BEZ KONSERWANTÓW

367256

pH Body Balance 
(miesięczna dawka)

ODKWASZA
ORGANIZM

USUWA
ZŁOGI METALI 

CIĘŻKICH 
I ALUMINIUM

= 4 gramy

pH Body Balance
Odkrycie naukowe, które pomoże Ci 

naturalnie oczyścić organizm!

3690

19,90

1790

Walka z nadwagą nie daje rezultatów?
Jesteś ospały, mimo że nie brakuje Ci snu?
Dokuczają Ci bóle głowy, mięśni lub stawów?
Doskwiera złe samopoczucie i ogólne osłabienie?
Cierpisz na dolegliwości jelitowe np. zgagę?
Częściej zapadasz na infekcje lub alergie?

To tylko niektóre z objawów mogące świadczyć 
o niebezpiecznej kumulacji szkodliwych metali ciężkich lub

o zaburzeniu równowagi kwasowo-zasadowej Twojego 
organizmu, która odpowiada za prawidłowy przebieg

procesów życiowych i jest niezbędna 
do zachowania zdrowia. 

Spiesz się!  Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona!14
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Chcesz schudnąć kilka kilo?
A może kontrolować bilans kaloryczny dla poprawy stanu Twojego organizmu?

1490014900

Teraz to będzie bardzo proste i przyjemne! Koktajle Blue Nature to posiłki zdrowe i kompletne pod względem odżywczym. 
Można z nich przygotować smaczne napoje, musy owocowe, a nawet desery. Dzięki specjalnie opracowanej kompozycji 

składników, mogą być stosowane jako jedyne źródło pożywienia lub jako suplement diety.

62989

Koktajl Blue Nature
Czekoladowy
600 g (ok. 20 porcji)

62988

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

367426

Profesjonalny szejker
Blue Nature

Uwaga!
Kup dwa dowolne koktajle, 
a szejker dostaniesz 
za 1 zł

Spiesz się!  Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona!12



149,00

9900

Zdrowie i energia
dla każdego

Składniki Koktajlów Blue Nature:

        Chronią komórki przed stresem oksydacyjnym

        Wspomagają układ odpornościowy

        Pomagają utrzymać prawidłowy 
        metabolizm energetyczny

        Pomagają utrzymać równowagę 
        kwasowo-zasadową i elektrolitową

Sposób użycia:
jedna porcja = 2 pełne łyżki proszku, rozpuść 
w ok. 150 ml wody (temperatura pokojowa) lub mleka. 

Koktajle Blue Nature 
1. Całkowicie kompletne pod względem odżywczym
2. Mogą stanowić jedyny posiłek w ciągu dnia!
3. Bezpieczne nawet dla organizmów osłabionych 

(np. hospitalizacją)
4. Lekkostrawne, bardzo dobrze tolerowane 

(bez kazeiny; 1 porcja to tylko 0,34g laktozy)

Zawierają wszystkie niezbędne składniki odżywcze, w tym:
• 100 % aminokwasów egzogennych (EAA)  

w proporcjach zalecanych w dziennym spożyciu  
przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)

• najwyższej jakości koncentrat białka  
serwatkowego (BV104)

• 13 witamin 
• 14 składników mineralnych
• węglowodany
• błonnik pokarmowy 
• tłuszcz

62990

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

Koktajle Blue Nature zawierają wszystkie niezbędne 
składniki odżywcze: białko, węglowodany, tłuszcz, 
błonnik pokarmowy oraz komplet witamin 
i składników mineralnych.

13
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4990
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Naturalne składniki aktywne
Bez parabenów

500009 
All in One Hydrating Peeling  
Peeling Nawilżający 300 ml / Bez parabenów
Delikatny, kremowy peeling do pielęgnacji  ciała o wysokiej zawartości lekkich 
składników nawilżających, łączy działanie peelingu i balsamu w jednym. 
Zawarte w produkcie drobinki naturalnych zmielonych łupin orzecha włoskiego, 
pestek moreli i migdałów zanurzone w kremowej bazie dogłębnie oczyszczają 
i złuszczają martwy naskórek oraz doskonale dbają o każdą nawet najdelikat-
niejszą skórę. Dzięki składnikom regenerującym, po aplikacji peelingu skóra 
pozostaje zmiękczona i odpowiednio nawilżona. Idealny dla każdego typu 
skóry,  pobudza zmysły  i pozostawia na ciele orzeźwiający aromat  
cytrusów. Duża pojemność..

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

NIE ZAPOMNIJ 

o Dniu
Matki

WYĄTKOWA 
OFERTA

DLA MAM!

ML003
Torebka prezentowa 
Blue Nature
22,5 x 18 x 10 cm 450

500007

Hydrating Body Balm 
Nawilżający Balsam do Ciała 250 ml / Bez parabenów
Nawilżający balsam z masłem shea, ekstraktem z mango i olejkiem 
pomarańczowym.  Aktywne składniki intensywnie nawilżają i głęboko 
odżywiają skórę, nadając jej zmysłową gładkość i elastyczność. Balsam aktywnie 
pielęgnuje skórę dając efekt jedwabistej delikatności. 
Do każdego typu skóry. 



2

1

2

500006 
Regenerating Body Balm 
Regenerujący Balsam do Ciała 250 ml / Bez parabenów
Regenerujący balsam z masłem shea, olejem z rokitnika i ekstraktem 
z kawy. Aktywne składniki intensywnie regenerują skórę, odżywiają 
i przywracają jej naturalną jędrność  jednocześnie przyczyniają się 
do poprawy krążenia w skórze i redukcji cellulitu. Balsam aktywnie 
pielęgnuje dając efekt uelastycznienia skóry.

500010 
All in One Regenerating Peeling 
Peeling Regenerujący 300 ml / Bez parabenów
Delikatny, kremowy peeling do pielęgnacji ciała o działaniu nawilżającym 
i zmiękczającym, łączy działanie peelingu i balsamu w jednym. Dzięki bogatej 
recepturze peeling wygładza skórę.  Drobinki naturalnych zmielonych łupin 
orzecha włoskiego, pestek moreli i migdałów pobudzają mikrokrążenie i delikat-
nie złuszczają obumarły naskórek, głęboko oczyszczając skórę i przywracając jej 
gładkość i zdrowy wygląd. Idealny dla każdego typu skóry, pozostawia na ciele 
delikatny czekoladowy aromat. Duża pojemność.

Naturalne substancje oczyszczające
Bez parabenów

11

1

49,90

3790
39,90

2990

OSZCZĘDŹ

25%
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8990
7490

Spiesz się!  Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona!8

500001
Perfect Beauty Day&Night Face Cream 
Contra-Age / Parabens Free
Perfect Beauty Krem do twarzy na dzień/noc (50 ml), 
każdy rodzaj skóry. Krem silnie regenerujący o działaniu 
ujędrniającym i wygładzającym dzięki zastosowaniu 
innowacyjnych składników aktywnych o udowodnionej 
skuteczności działania: PHYTOCELLTEC ™ ARGAN + Argireline® 
+ Wit. E + olej arganowy. Skóra ujędrniona, wygładzona, 
zregenerowana, odmłodzona.

500002 
Perfect Beauty Intensive Serum
Contra-Wrinkles / Parabens Free
Perfect Beauty Intensywne Serum (15 ml), każdy rodzaj skóry.
Intensywnie wygładzające serum do twarzy i szyi o silnym 
działaniu antyzmarszczkowym dzięki kompozycji łączącej 
właściwości Argireline® i Koenzymu Q10. Skóra gładka,  
zregenerowana i odmłodzona.

500003
Perfect Beauty High Intensive Therapy
Day Active Serum   
Biostimulating  Formula / Parabens Free
Perfect Beauty Intensywna Terapia Aktywne Serum na dzień 
(15 ml), każdy rodzaj skóry. Natychmiastowy efekt liftingu 
dzięki zastosowaniu dwóch silnych aktywnych składników:  
Liftonin Xpress, Wyciągu z Perły. Skóra  napięta,  
uelastyczniona,  wygładzona i ujednolicona.  

500004 
Perfect Beauty High Intensive Therapy 
Night Active Serum   
Biostimulating  Formula / Parabens Free
Perfect Beauty Intensywna Terapia Aktywne Serum na noc (15 ml), 
każdy rodzaj skóry. Silne działanie przeciwstarzeniowe 
i przeciwzmarszczkowe dzięki połączonemu działaniu 
dwóch silnych, aktywnych składników: Argireline® 
i Nanozłota.  Skóra  wygładzona, zregenerowana, 
nabierze blasku i jędrności.

1

2

3

4

WIDOCZNY EFEKT WYGŁADZENIABądź
Perfect

NIE ZAPOMNIJ 

o Dniu
Matki

WYĄTKOWA 
OFERTA

DLA MAM!

114,90

9490
74,90

5990

ML003
Torebka prezentowa 
Blue Nature
22,5 x 18 x 10 cm

450



Perfect Beauty
profesjonalne kosmetyki anti-aging

9

„Możesz być piękna jako trzydziestka, 
czarująca jako czterdziestka i zniewalająca 

przez resztę swego życia” 

Coco Chanel

ARGIRELINE®
Redukuje nawet głębokie 

zmarszczki mimiczne  

NANOZOŁOTO
Pobudza fibroblasty 

do produkcji kolagenu 
i elastyny  

1
2

3

4

Cała linia Perfect Beauty 
bez parabenów!    

Przeznaczenie: wszystkie rodzaje skóry, terapia zarówno dla skóry dojrzałej, 
jak i w ramach profilaktyki przeciwstarzeniowej. Regeneracja na poziomie komórkowym.

Kobieta 25 – 35 lat: stosuj prewencyjnie by znacząco opóźnić proces starzenia skóry.
Kobieta 36 – 70 lat: stosuj by przywrócić jędrność, elastyczność i gładkość skóry. 

Perfect Beauty to linia kosmetyczna
 o zaawansowanej technologicznie 
kompozycji składników aktywnych, 
w tym światowych patentów 
o udowodnionej skuteczności 
i silnym działaniu antyzmarszczkowym, 
regenerującym i odmładzającym. 

LIFTONIN®- XPRESS
Błyskawiczny efekt 

74% 
mniejsze zmarszczki

 w ciągu godziny!

OSZCZĘDŹ

17%

OSZCZĘDŹ

20%



 
500008
Wygładzający balsam do stóp
• W poręcznej butelce z pompką
• 125 ml 

ML003
Torebka prezentowa Blue Nature
22,5 x 18 x 10 cm

Najlepsze efekty 
Przed nałożeniem 
Balsamu do stóp 

wykonaj zabieg 
z użyciem wybranego 
Peelingu All in One 

serii Perfect Body
Sprawdź szczegóły 
na stronach 10-11.

450

34,90

2790

Kąpiel wodna: wymocz stopy w ciepłej wodzie 
z rozpuszczoną solą z Morza Martwego 366878  
(15-20 min). Z tak odmoczonej skóry łatwiej 
pozbędziesz się martwego naskórka.

Aplikacja peelingu i balsamu Perfect Body: 
Wymasuj stopy używając jednego z peelingów „All 
in One” z serii Perfect Body. Na koniec dobrze wy-
susz stopy ręcznikiem, a następnie nałóż balsam 
do stóp Perfect Body i wklep w skórę ze szczegól-
nym uwzględnieniem newralgicznych miejsc. Jeśli 
Twoje stopy tego wymagają – zaaplikuj grubszą 
warstwę balsamu i dodatkowo owiń stopy folią 
spożywczą na ok. 30 min. Możesz również ten za-
bieg wykonać na noc – w takim wypadku zamiast 
folii nałóż na wybalsamowane stopy bawełnianie 
skarpetki. 

Usuwanie martwego naskórka:  Pod koniec
kąpieli usuń z pięt i innych miejsc, które tego wy-
magają martwy naskórek przy pomocy Szczotki 
do stóp z pumeksem, tarką i polerką 4w1 (367325).
Dzięki temu nie tylko usuniesz martwy naskórek,
ale jednocześnie przygotujesz skórę do przyjęcia
dobroczynnych składników balsamu.

367325
Szczotka do stóp z pumeksem, 
tarką i polerką 4 w 1   
• Aż 4 różne powierzchnie: szczotka z włosiem 
 oczyszcza skórę i paznokcie, naturalny pumeks 
 złuszcza zrogowaciały naskórek, metalowa tarka 
 ściera stwardniałe miejsca i nagniotki, a polerka 
 wygładza i zmiękcza skórę 
• Ze sznurkiem do zawieszenia
• 3 x 4,5 x 16,5 cm  

DWUSTRONNA

Spiesz się!  Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona!6
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500003
Perfect Beauty High Intensive Therapy Day Active Serum   
Biostimulating  Formula / Parabens Free
Perfect Beauty Intensywna Terapia Aktywne Serum na dzień (15 ml), każdy rodzaj skóry. 
Natychmiastowy efekt liftingu dzięki zastosowaniu dwóch silnych aktywnych składników:  
Liftonin Xpress, Wyciągu z Perły. Skóra  napięta,  uelastyczniona,  wygładzona i ujednolicona.  

NIE ZAPOMNIJ 

o Dniu
Matki

WYĄTKOWA 
OFERTA

DLA MAM!

Natychmiastowe
efekty terapii
Za każde 50 zł 
wydane na zakupy 
z katalogu Blue Nature

74,90

3990

7

OSZCZĘDŹ

47%

LIFTONIN®- XPRESS
Błyskawiczny efekt 

74% 
mniejsze zmarszczki

 w ciągu godziny!



2499

2499

24,99

1999

24,99

1999

Kawy
mielone 
100% Arabica

367522

Kawa mielona 150 g
o smaku cynamonu 

367523

Kawa mielona 150 g
o smaku marcepana

367524

Kawa mielona 150 g
o smaku tiramisu

24,99

1999

2499

Kawy
rozpuszczalne 
100% Arabica

367344

Kawa rozpuszczalna 
o smaku kokosowym

367342

Kawa rozpuszczalna 
o smaku amaretto

367343

Kawa rozpuszczalna
o smaku Irish Cream

367525

Kawa rozpuszczalna
o smaku crème brûlée 

367527

Kawa rozpuszczalna
o smaku waniliowym

367526

Kawa rozpuszczalna
o smaku piernikowym

2499

2499

2499

Spiesz się!  Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona!4

OSZCZĘDŹ

20%

OSZCZĘDŹ

20%



Kawy
mielone 
100% Arabica

Spiesz się!  Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona!18

367248
Kawa z kolagenem
Z każdą filiżanką tej wyjątkowej kawy dostarczasz organizmowi cenny kolagen, 
który nadaje skórze młody, jędrny i elastyczny wygląd. Sprzyja także utrzymaniu 
stawów w pełnym zdrowiu. 

Wyśmienita kompozycja ziaren Arabica 100% wzbogacona kolagenem 
(jedna filiżanka = jedna tabletka kolagenu) pozwoli Ci rozkoszować się 
smakiem i jednocześnie zadbać o zdrowie i urodę. 150 g 26,99

2199

2699

367250
Kawa zbożowa z magnezem
Połącz przyjemność delektowania się kawowym napojem z dbałością o zdrowie! 
Aromatyczna kawa zbożowa z żyta, jęczmienia i cykorii, wzbogacona magnezem, 
który przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia oraz zwiększa odporność 
na stres, to wspaniała propozycja dla każdego! Kawa dostarcza także witamin 
z grupy B, potasu, fosforu i błonnika. Mogą ją pić nawet dzieci. 150 g

Rozkoszuj się kawą
tak, jak lubisz

5

OSZCZĘDŹ

19%





368079
Herbata  „Czarna porzeczka”
Rozsmakuj się w wyjątkowej kompozycji klasycznej czarnej 
herbaty Cejlon z dodatkiem suszonych owoców czarnej 
porzeczki i liści maliny. Orzeźwiający aromat i smak sprawią, 
że każda filiżanka herbaty przeniesie Cię w wyobraźni 
do owocowego ogrodu. Oprócz walorów smakowych 
herbata ma także działanie prozdrowotne: czarna porzeczka 
i malina to skarbnica cennych witamin i mikroelementów. 
50 g 

Mrożona
czekolada

367528
Czekolada rozpuszczalna
• Aksamitny, aromatyczny napój 
 dla miłośników czekolady
• Wystarczy rozpuścić proszek w gorącej 
 wodzie lub mleku i delektować się 
 wyśmienitym smakiem
• Doskonała o każdej porze roku
• Rozgrzewa, wprawia w dobry nastrój
• Dodaje energii
• 120 g

Pyszna mrożona czekolada
100 ml tłustego mleka
5 łyżek stołowych czekolady rozpuszczalnej
pół szklanki lodu 

Wszystkie składniki miksować blenderem ok. 1 minutę. Dosłodzić do smaku. 
Powstanie gęsty jak lody mix. Przełożyć do szklanek, udekorować.

Pyszna mrożona herbata
6 filiżnek zaparzonej herbaty
0,5 kg ulubionych owoców
2 łyżki cukru
kostki lodu

Herbatę zaparz i odstaw do ostudzenia.
W garnuszku podgrzej 100 ml wody i rozpuść w niej cukier.
Owoce oczyść i pokrój na mniejsze kawałki.
Do zimnej herbaty dodaj rozpuszczony cukier i owoce.
Podawaj z kostkami lodu.

Mrożona
herbata

24,99

1999

24,99

1999

NOWOŚĆ

3

OSZCZĘDŹ

20%

OSZCZĘDŹ

20%



0517PL

PAŃSTWA PRZEDSTAWICIEL

GWARANCJA JAKOŚCI: 
Mogą Państwo zwrócić Przedstawicielowi dowolny, zakupiony u niego produkt 
w ciągu 14 dni i otrzymać zwrot całej sumy.

GWARANCJA

SAT Y S FA KCJI

Blue 
Nature

P R O D U C T S

MAJ 2017

www.bluenature.pl
www.facebook.com/Blue.Nature.oficjalny.fanpage

62991
Skoncentrowany 
sok z karczocha
szczegóły na stronie 5.

19,90

1790


