
4062
Wykrawacz do donatów

Średnica 8,5 cm

-20% 14,90
11,90   

Z miłości
do słodkości

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 14,90 zł

PAŃSTWA PRZEDSTAWICIEL

0223PL

OKŁADKA  
POKRYTA POWŁOKĄ 

ANTYBAKTERYJNĄ  
I ANTYWIRUSOWĄ

LUTY 2023

https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=2714


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

Firma Betterstyle należy do Polskiego Stowarzyszenia 
Sprzedaży Bezpośredniej PSSB oraz Europejskiego 
Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej SELDIA.  

Wszystkie produkty przeznaczone do kontaktu  
z żywnością posiadają odpowiednie atesty.  
Nie zawierają BPA i są bezpieczne dla zdrowia.  

Ceny podane w katalogu są cenami  
sugerowanymi.

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

kontakt@betterstyle.pl, www.betterstyle.pl

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

ZESKANUJ KOD I OBEJRZYJ FILM

4713
Silikonowa foremka  

Piernikowy ludzik
Wysokość 13 cm

13
 c

m

-51% 9,90
4,90   

4518
Mini trzepaczka
Poręczna, doskonała do 
mieszania lukru, polewy, 

dressingu. Wykonana ze stali 
nierdzewnej. Długość: 20 cm

Za każde 50 zł  
wydane na zakupy  

z tego katalogu!

-20% 9,90
7,90   

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 9,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 9,90 zł

2 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

https://www.betterstyle.pl/
mailto:kontakt@betterstyle.pl
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=5328
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=4008


4817
Forma silikonowa  

6 serc
25 x 17 cm

4133
Lejek – dozownik  

do ciasta 
Pojemność: do 500 ml, wysokość: 

16 cm, średnica: 12 cm

NOWOŚĆ -22% 31,90
24,90   

15,90

• Do wypieku muffinek w kształcie serca
• Ciasto nie przywiera; łatwo wyjmiesz  

muffinki po upieczeniu 
• Idealna także do mrożenia galaretek  

i innych deserów na zimno  
• Wykonana z wysokiej jakości silikonu odpornego 

na temperatury od -40°C do +220°C

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 31,90 zł

3www.betterstyle.pl
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4823
Forma do wycinania  
ciastek - serduszek
25 x 23 cm

NOWOŚĆ -20% 14,90
11,90   

• Do wykrawania ciastek 
w kształcie serduszek 
różnej wielkości

• Łatwo odciśniesz wzór 
na rozwałkowanym 
cieście

8 cm

4531
Foremka do wycinania  
ciastek „Serduszko”
8 cm

1
szt.

-23% 12,90
9,90   

4561
Zestaw 4 szablonów do  
dekoracji ciast i tortów
Średnica: 22 cm

4
szt.

14,90

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 12,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 14,90 zł

4 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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4804
Foremka do czekoladek
Na 6 pralinek o wymiarach: 3 x 2 x 1 cm 
Wykonana z silikonu. 12 x 10 x 1 cm

NOWOŚĆ -19% 15,90
12,90   

• Zrób pyszne pralinki  
w kształcie serduszek

4385
Szablony do dekoracji
Średnica pojedynczego  
szablonu 10 cm, 3 sztuki

3
szt.

-30% 9,90
6,90   

4640
Pojemnik z pokrywką 
„Walentynki”
Pojemność: 1200 ml,  
wymiary: 13 x 13 cm

13
 c

m

-23% 12,90
9,90   

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 12,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 6,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 15,90 zł

5www.betterstyle.pl
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4759
Silikonowa  
mata do ciasta 
40 x 50 cm

• Antypoślizgowy spód przysysa się do blatu, 
zapobiegając przesuwaniu

• Podziałki – prostokątna i okrągła 
• Doskonała także jako  

podkładka do pieczenia
• Oszczędność miejsca  

w szufladzie – zajmuje  
bardzo mało miejsca

3009
Duży silikonowy  
wałek do ciasta 

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

-22% 54,90
42,90   -25% 59,90

44,90   

2
szt.

4635
Foremki do  
wycinania ciastek  
„Serce i Kwiatek”
2 foremki: kwiatek i serce,  
średnica: 9 cm

4637
Foremki do ciastek 
Miś i Ludzik
Upieczesz ciastka w oryginal-
nych kształtach miśka (10 cm)  
i ludzika (9 cm).

2
szt.

-26% 18,90
13,90   -26% 18,90

13,90   

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 18,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 18,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 54,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 59,90 zł

6 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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4821 
Kratka do wypieków

40 cm x 25 cm 

4550
Trójboczna blaszka 
do pieczenia
35 x 31 x 3 cm

4218
Mata do pieczenia
40 x 33 cm

NIE MUSISZ

używać tłuszczu

Wielokrotnego 

użytku

19,90 -27% 33,90
24,90   

NOWOŚĆ -23% 34,90
26,90   

• Do pieczenia
• Do studzenia wypieków
• Przydatna także do  

ozdabiania ciasta  
lukrem czy polewą

• Ma nóżki, dzięki czemu 
gorące wypieki nie  
stykają się z podłożem

• Wykonana z wytrzyma-
łego metalu, odpornego 
na uszkodzenia i wysokie 
temperatury

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 33,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 34,90 zł

7www.betterstyle.pl
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4632
Potrójna salaterka  
na przekąski
20 x 20 x 5 cm

4477
Nóż do twardego masła
Wykonany ze stali nierdzewnej.  
21 x 2 cm

4146
Maselniczka
Wykonana z solidnego tworzywa.  
17 x 12 x 5 cm

17,90

23,90

4134 
Perfekcyjny  
timer do jajek

NA MIĘKKO

NA ŚREDNIO

NA TWARDO

• Przechowuj w tej 
samej temperaturze 
razem z jajkami

19,90

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 15,90 zł

ZNÓW
W OFERCIE

15,90
12,90

8 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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• Do spieniania ciepłego i zimnego mleka
• Do wymieszania dresingów do sałatki,  

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

4733
Spieniacz  
do mleka 
Działa na 2 baterie  
AA (niedołączone).

Końcówka
ze stali
nierdzewnej

Także do  
ubijania

4666
Podkładki pod talerze Żonkile
45 x 30 cm, 4 sztuki

4
szt.

-20% 19,90
15,90   

-23% 25,90
19,90   

ZNÓW
W OFERCIE

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 19,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 25,90 zł

9www.betterstyle.pl
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4798 
Tortownica 2 w 1
Średnica: 22 cm

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

Na ponad  
1 litr masy

4483
Zestaw  
do dekorowania ciast
Kolory mogą się różnić.  
Długość pojedynczego  
patyczka 16 cm

8
szt.

-20% 29,90
23,90   

-25% 59,90
44,90   

-34% 14,90
9,90   

• Okrągła forma do pieczenia ze zdejmowanym brzegiem
• W zestawie druga obręcz do pieczenia w kształcie serca
• Łatwa w czyszczeniu i wygodna w użytkowaniu
• Maksymalna temperatura pieczenia 230°C

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 59,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 29,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 14,90 zł

10 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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4083
Obrotowa patera na ciasto
Wykonana z solidnego tworzywa.  
Średnica: 28 cm

4268
Zestaw szpatułek
Wykonane z tworzywa.  
6 sztuk.

6
szt.

Stempel do dekoracji ciast
     4609 Serduszka
     4610 Kwiatki
Szybko i łatwo odcisniesz wzorki na dużej powierzchni ciasta, masy cukierniczej, lukru. Powstanie  
misterny wzór dekoracyjny – trudno byłoby go uzyskać innym sposobem!  15 x 8 cm

• Misterny wzór dekoracyjny
• Odciśniesz go szybko i łatwo

1
2

1

2

39,90

-34% 14,90
9,90   

-34% 14,90
9,90   

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 14,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 14,90 zł

11www.betterstyle.pl
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4062
Wykrawacz do donatów
Średnica 8,5 cm

4575
Radełko
17 x 7 cm

43811
Szczypce z sitkiem  
do odsączania  
Długość: 30 cm, sitko: 10 cm

Mocny  
tłok

-20% 14,90
11,90   

12,90 18,90

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 14,90 zł

12 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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4590
Wykrawacz do pączków „Serce” 
Średnica 7 cm

Mocny  
tłok

4118
Szprycka do dekoracji ciast
7 końcówek w różnych  
kształtach. Pojemność 100 ml

-20% 29,90
23,90   

17,90
368501
Foremki do galaretek
7 x 7 x 6 cm, pojemność: 120 ml, 4 sztuki

4
szt.

17,90

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 29,90 zł

13www.betterstyle.pl
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4045
Skrobak do ryby
19 x 3 x 1 cm

Łuski nie  
rozpryskują się

4752
Silikonowe sznurki  
do potraw
Długość 41 cm, 6 sztuk

• Doskonałe do  
związywaniaroladek,  
kotletów de volaille  
i gołąbków

• Wielokrotnego użytku –  
lepsze niż nici kuchenne

• Odporne na wysokie  
temperatury do 230°C

6
szt.

41
 c

m

-25% 19,90
14,90   

-25% 11,90
8,90   

4499
Sitko – cedzak stalowy 
Wykonana z metalu. Średnica: 14 cm,  
długość rączki: 21 cm

21,90

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 11,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 19,90 zł

14 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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4217
Podkładka  
do pieczenia
40 x 33 cm

NOWOŚĆ -20% 49,90
39,90   

-28% 17,90
12,90   

4811
Uchwyt do  
pieczenia drobiu
19 x 16 cm

• Umożliwia idealne upieczenie 
drobiu: kurczaków, kaczek, 
indyków średniej wielkości

• Nadaje się do stosowania  
w piekarniku i na grillu 

• Wykonany z wysokiej jakości 
stali nierdzewnej

4788 
Pipeta do mięs,  
sosów i marynat
Pojemność 30 ml,  
długość 28 cm

Soczysty 
i chrupiący

13,90

NALEJ WODĘ LUB PIWO
DO PODSTAWKI

NADZIEJ KURCZAKA 
NA UCHWYT

WŁÓŻ DO 
PIEKARNIKA

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 12,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 49,90 zł

15www.betterstyle.pl
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• Idealna do odmierzania cukru,  
soli, mleka, przypraw itd.

• Łatwa w obsłudze i poręczna

od 5 ml/g do 13 ml/g

od 0,5 ml/g do 3,5 ml/g

4339
Tarka czterostronna
Wykonana ze stali nierdzewnej.  
21 x 11 x 9 cm

4340
Mini-tarka  
stożkowa
Wysokość 9 cm, średnica 4 cm

• Podaj tarkę na talerzyku,  
by każdy mógł zetrzeć  
sobie różne dodatki

-30% 9,90
6,90   -29% 34,90

24,90   

4606
Regulowana  
miarka kuchenna 
Długość: 21 cm

-34% 14,90
9,90

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 9,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 34,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 14,90 zł

16 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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• Do wypieków (ciastka, mini tarty)
• Do deserów typu suflet, sernik, galaretka
• Do przystawek i dań typu risotto
• Do ryżu, kaszy i puree

4757
Forma – obręcz Serce
Wykonana ze stali nierdzewnej. 8 x 7 cm

4662
Dzbanek do płukania  
kaszy i ryżu
Pojemność: 1,5 litra

• Wypłucz ryż  
lub kaszę przed  
gotowaniem,  by  
wydobyć pełnię  
smaku

NOWOŚĆ -21% 79,90
62,90   

16,9021,90

4809 
Tłuczek do  
ziemniaków
11 x 7 x 19 cm

• Szybko i łatwo  
przyrządzisz gładkie, 
kremowe puree 

• Solidna konstrukcja  
i wysoka jakość wykonania 
gwarantują długotrwałe 
użytkowanie

• Elegancki design
• Wykonany z wysokiej 

jakości stali nierdzewnej, 
antypoślizgowy uchwyt  
z tworzywa

Kremowe
purée

Pewny,  
antypoślizgowy  

uchwyt

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 79,90 zł

17www.betterstyle.pl
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4740 
Szejker do  
dressingu 
Pojemność: 500 ml

4275
Pojemnik na czosnek
10 x 8 cm

Szczelnie 
zamykany

4414
Zaczepiany składany  
pojemnik na odpadki
Złożony: 25 x 15 x 8,5 cm,  
rozłożony: 25 x 15 x 16,5 cm

NOWOŚĆ -24% 16,90
12,90   

9,9039,90

• Ma w pokrywie poręczny  
dzióbek z zatyczką

• Z miarką co 100 ml 
• Wyprofilowany kształt  

sprawia, że wygodnie  
układa się w dłoni

• Można zamknąć  
i schować do  
lodówki

PROSTY DRESSING
80 g oliwy z oliwek

30 g czerwonego octu winnego
1 płaska łyżeczka ziół prowansalskich 

½ łyżeczki musztardy
½ łyżeczki soli

½ łyżeczki pieprzu  mielonego
½ łyżeczki czosnku  

granulowanego

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 16,90 zł

18 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

K
U

C
H

N
IA

https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=3805
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=3090


4608
Elastyczne maty 
do krojenia
38 x 29 cm, 4 sztuki.

4
szt.

-20% 24,90
19,90   

4807
Obieraczka 3 w 1
15 x 8 cm 

• Proste ostrze do obierania warzyw i owoców, 
• Ząbkowane ostrze do odkrajania większych  

plasterków, na przykład na chipsy, 
• Ostrze do julienne – do robienia cienkich pasków. 
• Komfortowy, antypoślizgowy uchwyt 

Obracana nasadka 
z trzema ostrzami

Obrotowa

NOWOŚĆ -23% 21,90
16,90   

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 24,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 21,90 zł

19www.betterstyle.pl
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4871
Cedzak nakładany  
na garnek
32 x 12 cm

4743
Łyżka z sitkiem  
do przypraw
27 x 6 x 3 cm

368500
Łyżka cedzakowa
33 x 12 x 6 cm

-25% 15,90
11,90   

18,90
15,90 12,90

• Nowy kolor!

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 15,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 18,90 zł

20 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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4822
Szczypce  
- mieszadełko
28 x 6 cm

47681
Zestaw podstawek  
pod łyżki
Wykonane z trwałego tworzywa.  
Wymiary 30 x 11 cm i 26 x 8 cm

• Chronią blaty przed zabrudzeniem
• Wysoka jakość i estetyka wykonania
• Z otworkiem do zawieszenia

2
elem.

4341
Uniwersalne  
szczypce kuchenne
Długość: 34 cm

NOWOŚĆ -24% 16,90
12,90   

-25% 19,90
14,90   19,90

• Do nakładania makaronu
• Do mieszania sałatki
• Do wkładania i wyjmowania  

z gorącej wody jajek,  
pierożków itp. 

• Do ubijania 
• Z blokadą zabezpieczającą 

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 19,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 16,90 zł
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4645
Woreczek do gotowania  
ziemniaków w mikrofalówce
23 x 18 cm

4
MINUTYMINUTY

4751
Wielofunkcyjna  
podstawka 
do mikrofalówki  
Średnica 23 cm

58462
Aktywna piana  
do czyszczenia  
mikrofalówek
500 ml

• Skutecznie usuwa  
tłuszcz i przypalenia

• Nie wymaga  
zmywania wodą

16,90

-23% 21,90
16,90   

21,90

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 21,90 zł
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NOWOŚĆ -26% 22,90
16,90   NOWOŚĆ -29% 27,90

19,90   

4812
Kubek  
do mikrofalówki   
Pojemność: 650 ml 

4813
Naczynie  
do podgrzewania  
w mikrofalówce   
Pojemność: 940 ml 

• Idealny do podgrzewania zupy i potraw  
jednogarnkowych w kuchence mikrofalowej

• Z zapinaną pokrywą - podgrzejesz danie bez  
pryskania, nie brudząc kuchenki mikrofalowej

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 22,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 27,90 zł
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Silikonowa uszczelka

Pojemnik do przechowywania żywności 
      4554 Krówka            4553 Świnka         
Wykonane z tworzywa wysokiej jakości. 22 x 17,5 x 5 cm
1

1

2

2

4546 
Zestaw 8 pojemników  
z pokrywami
Wszechstronny zestaw pojemników róż-
nej wielkości, ze szczelnymi pokrywkami 
w różnych kolorach. Do przechowywania 
żywności, marynowania mięsa, wyra-
stania ciasta drożdżowego. Największy 
pojemnik ma 6 litrów – doskonały jako 
miska do mieszania i przechowywania 
sałatki. Pojemność: 6 L, 4 L, 2,4 L, 1,5 L, 
880 ml, 500 ml, 300 ml, 160 ml

6 litrów

• 6 L 
• 4 L 
• 2,4 L 
• 1,5 L 
• 880 ml 
• 500 ml 
• 300 ml 
• 160 ml

8
szt.

8 w 1

-33% 29,90
19,90   

-30% 99,90
69,90   

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 29,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 99,90 zł

24 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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4689
Kubek do kawy  
na wynos
340 ml

NOWOŚĆ -21% 42,90
33,90   

4814
Dwupoziomowy pojemnik  
na lunch
21 x 17 x 7 cm

-20% 9,90
7,90   

• Trójdzielne, pojemne pudełko
• Dwie dodatkowe półeczki
• Pojemnik na dressing
• Szczelna pokrywka 

z zapięciami

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 9,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 42,90 zł
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43701
Pochłaniacz zapachów  
do lodówki
13 x 9 x 5 cm

Aktywny  
węgiel

58461
Aktywna piana 
do czyszczenia lodówek
500 ml

• Aktywna piana
• Usuwa zabrudzenia
• Usuwa zapachy

81841
Zestaw ramek  
magnetycznych 
3 ramki na zdjęcia  
o wymiarach 10 x 15 cm

3
szt. Magnetyczne!

6
szt.

4321
Silikonowe osłonki  
na naczynia
6 sztuk. Średnice: 19 cm, 15 cm,  
14 cm, 11 cm, 9 cm, 6 cm

-24% 16,90
12,90   

24,90

16,90

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 16,90 zł

12,90
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4343
Naklejki na pojemniki  
do zamrażalnika
Rolka z naklejkami.  
100 naklejek. 7 x 4 cm

• Również na zwykłe  
torebki foliowe

100
szt.

4348
Rozsuwana półeczka do lodówki
29 x 17 x 7 cm

20 cm28 cm

NOWOŚĆ -23% 12,90
9,90   

-20% 14,90
11,90   24,90

4816
Mini pojemniki  
Serduszka 
Pojemność 100 ml. 4 sztuki

• Do przechowywania 
małych porcji  
w lodówce

• Do zamrażania 
poszatkowanych ziół 
w zamrażalniku

• Na przekąski

7 cm

4
szt.

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 14,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 12,90 zł
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4621
Ściereczka 
kuchenna
50 x 40 cm

11

2

24566
Rękawica i podkładka kuchenna 
Rękawica: 27 x 18 cm, podkładka: 17 x 17 cm

NOWOŚĆ -22% 22,90
17,90   NOWOŚĆ -22% 22,90

17,90   

-30% 16,90
11,90   

24,90

4824
Ceramiczny 
uchwyt  
Kucharz
9 x 6 cm  

4825
Ceramiczny  
uchwyt  
Piekarz
10 x 7 cm  

• Zabawne i funkcjonalne
• Z panelem  

samoprzylepnym 
• Na ściereczki, wtyczki

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 16,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 22,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 22,90 zł
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8154
Wieszak na akcesoria kuchenne
Długość: 50 cm

WKRĘTY 
W ZESTAWIE

4693
Antypoślizgowa mata  
ochronna do szuflad i półek
Wykonana z elastycznej  
i trwałej pianki. 125 x 45 cm

4537
Ochronna podkładka  
do kuchenki gazowej
Tkanina z włókna + powłoka  
teflonowa. 27 x 27 cm

• Wielokrotnego  
użytku

15,90
12,90

11,90
9,9034,90

ZNÓW
W OFERCIE

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 15,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 11,90 zł

29www.betterstyle.pl

K
U

C
H

N
IA

https://www.betterstyle.pl/
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=3048
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=5302
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=4537


4806
Otwieracz do puszek 
19 x 4 cm

368546
Uchwyt do odkręcania  
pokryw i nakrętek
Na cztery różne wielkości pokrywek  
i nakrętek o średnicach  
6, 4, 2,5 i 2 cm

Osłonka 
zabezpieczająca

Z magnesem

Do zgrzewania
opakowań foliowych

4533 
Minizgrzewarka do folii 
Zasilana dwiema bateriami AA  
(niedołączone do zestawu).

NOWOŚĆ -20% 14,90
11,90   

19,90-24% 16,90
12,90   

• Poręczny i bezpieczny
• Ułatwia wygodne  

otwarcie puszek

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 16,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 14,90 zł

30 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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3
szt.

• Mieszczą się jeden  
w drugim – zajmują  
mało miejsca

4634
Zestaw 3 lejków
Trzy lejki różnej wielkości,  
o średnicach 11, 9 i 6 cm

4780
Silikonowe zaciski  
do torebek
Długość 16 cm. 5 sztuk

• Wielokrotnego użytku
• Do zamykania opakowań
• Do związywania różnych rzeczy
• Alternatywa dla tradycyjnych klipsów
• Szczelne zamknięcie 
• Łatwo je założyć

5
szt.

NOWOŚĆ -20% 19,90
15,90   

-23% 12,90
9,90   -36% 16,90

10,90   

4808
Podkładka pod garnek Serce
15 x 16 cm

• Silikonowa podkładka chroni blat przed zniszczeniem
• Ma dekoracyjny wygląd – możesz położyć ją na stole,  

gdy chcesz podać potrawę w gorącym naczyniu
• Wytrzymuje temperatury od -20 °C do 220°C

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 12,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 16,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 19,90 zł
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8397
Miniorganizer
12 x 10 cm

• Do przechowywania drobnych rzeczy
• Do kuchni, łazienki
• Przydatny w każdym domu

4829
Worek na 
reklamówki 
Długość: 47 cm

• Wreszcie  
uporządkujesz  
torebki foliowe 
zamiast upychać  
je po szufladach 

• Otwór na spodzie 
umożliwia łatwe  
ich wyciąganie

• Doskonały także 
jako organizer na 
ściereczki i zmywaki  

• Wykonany z gęstej 
siatki z tworzywa 
sztucznego bardzo 
dobrej jakości

• Z uchwytem do 
powieszenia

47
 c

m

8523
Klamry do kosza na śmieci
Wykonane z mocnego tworzywa. 4 sztuki

4
szt.

-20% 19,90
15,90   

-29% 6,90
4,90   

5,90

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 6,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 15,90 zł

32 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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8477
Minizmiotka z szufelką
Wykonane z trwałego tworzywa.  
19,5 cm x 20 cm x 3 cm. Kolory mogą się różnić.

• Do zmiatania  
okruszków ze stołu 

• Do oszczyszczenia  
klawiatury komputera

• Do zmiatania włosów, sierści

8625
Gumy mocujące  
worki na śmieci
Krótsza guma: około 46 cm 
długości, dłuższa: około 72 cm 
długości. 2 sztuki

8585
Etui z podajnikiem  
do worków na śmieci
19 x 6 cm

• Włóż rolkę z workami do etui
• Zdejmij ochronne paski z paneli 

samoprzylepnych na spodzie etui
• Połóż etui na dno kosza na śmieci
• Dzięki warstwie samoprzylepnej  

nie przesuwa się w koszu
• Wyciągnij i załóż na kosz  

pierwszy worek
• Przy wyjmowaniu  

pierwszego worka po  
jego zapełnieniu drugi  
wyciągnie się  
automatycznie  
z podajnika

Ni
e 

za
wi

er
a 

wo
rk

ów

12,90 NOWOŚĆ -18% 10,90
8,90   

-22% 27,90
21,90   

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 27,90 zł

2
szt.

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 10,90 zł
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4803
Miseczka  
na popcorn
Pojemność: 750 ml

4429
Pojemnik duży
1200 ml, 18 x 13 x 9 cm

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

4430
Pojemnik średni
900 ml, 13 x 13 x 10 cm

4428
Pojemnik mały
400 ml, 13 x 13 x 5 cm

1

2

2 3

3

1

NOWOŚĆ -22% 8,90
6,90   

16,90 12,90
6,90

-47%

17,90
9,90

-45%

• Niezastąpiona w trakcie  
domowych seansów kinowych

• Na popcorn i inne przekąski:  
chipsy, precelki, paluszki

• Solidnie wykonana  
z trwałego tworzywa

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 17,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 12,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 8,90 zł

34 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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4428
Pojemnik mały
400 ml, 13 x 13 x 5 cm

8566
Klips do stołu  
na szklanki
Pasuje na blaty  
o szerokości do 4 cm.
16 x 7 cm

• Przyczep do blatu, stolika 
w samochodzie itp. 

• Mocny zacisk
• Na szklankę, kubek,  

małą doniczkę

NOWOŚĆ -21% 23,90
18,90   

-20% 19,90
15,90   

• Efekt antyku – misterny wzór  
i „postarzany” kolor

• Wykonane z trwałego tworzywa
• Lekkie i poręczne

  
Taca
8617 srebrzysta 
8618 złocista
33 x 17 cm

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 19,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 23,90 zł
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Piórnik
8562 Jednorożec (różowy)
8563 Superbohaterowie (czerwony)
23 x 8,5 x  5,5 cm

-25% 15,90
11,90   

• Do plecaka i na biurko
• Pełen porządek – wszystkie przybory 

w jednym miejscu
• Na batony i inne przekąski –  

do kontaktu z żywnością
• Szczelne zamknięcie 
• Zabawne wzory 

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 15,90 zł

36 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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8619
Brelok Smok
6 x 2 cm

8406
Naklejki 3D Motyle
Lśniące, różnokolorowe motylki  
z podwójnymi skrzydełkami 
tworzącymi efekt trójwymiaro-
wości. 20 sztuk o wielkości około 
3 x 3 cm

20
szt.

83901
Samoprzylepna tablica memo z kredami
Różne kolory kredy w zestawie. 90 x 60 cm

5 kred  
w zestawie

-47% 14,90
7,90   NOWOŚĆ -24% 16,90

12,90   

-20% 19,90
15,90   

• Uroczy breloczek  
w kształcie  
zabawnego  
smoka

• Wykonany  
z tworzywa

6 cm

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 14,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 19,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 16,90 zł
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8616
Silikonowa nakładka  
na pilota
20 x 5 cm

8505
Stojak na  
smartfon i tablet
Stabilny, wykonany z wytrzymałego  
tworzywa. 13 x 3 x 8 cm

NOWOŚĆ -25% 11,90
8,90   

• Zabezpiecza pilota przed brudem  
i zalaniem, zapobiega gromadzeniu 
się na nim bakterii

• Nie utrudnia przełączania kanałów
• Łatwo ją wyczyścić
• Wykonana z lekkiego silikonu

8392
Uchwyt-wieszak  
na telefon komórkowy
18 x 4,5 x 4 cm

12,90

ZNÓW
W OFERCIE

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 18,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 11,90 zł

18,90
16,90   
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1
2 3 4

5

8628
Plastikowy organizer  
na kable

PRZED

8474
Organizer na kable 
Długość 32 cm, szerokość 12 cm ,  
wysokość 11 cm

PO

Samoprzylepne podkładki filcowe
Wykonane z wysokiej jakości filcu,  
z warstwą samoprzylepną. 
     8328 uniwersalna (1 szt.) 
     8323 prostokąty (12 szt.)
     8329 małe kółka (18 szt.)

     8327 duże kółka (8 szt.)
     8330 kwadraty (21 szt.)

1
2

3
4

5
-34% 5,90

3,90   

-51% 5,90
2,90   

NOWOŚĆ -25% 7,90
5,90   -24% 32,90

24,90   

• Przytrzymuje  
zwinięty kabel  
na właściwym  
miejscu

• Samoprzylepny

24 cm

5,5 cm 5,5 cm 3 cm
3,5 cm

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 32,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 5,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 7,90 zł

10 cm
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8631
Zestaw kółek pod ciężkie 
przedmioty
4 sztuki

• Elastyczny
• Mocne, wysuwane 

szczypce

8534
Elastyczny chwytak
Długość: 60 cm

8438
Stoper pod drzwi Myszka
12 cm

• Wyprofilowany, 
ścięty kształt

NOWOŚĆ -20% 14,90
11,90   

-41% 16,90
9,90   7,90

• 4 sztuki podwójnych kółek, które 
umożliwiają wygodne przesuwanie 
ciężkich przedmiotów.

• Podklej je od spodu za pomocą 
paneli z mocną warstwą klejącą. 

4
szt.

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 16,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 14,90 zł
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8526
Lusterka romby  
Z warstwą samoprzylepną. Możesz ułożyć z nich 
dowolny kształt. 6 sztuk. Przekątne: 17 x 10 cm, 
długość boku 10 cm

6
szt.

Samoprzylepne!

17
 cm

8622
Taśma do uszczelniania 
drzwi i okien
Długość: 3 metry, szerokość 4 cm

ZNÓW
W OFERCIE

22,90
18,90

NOWOŚĆ -20% 19,90
15,90   

• Doskonale przylega do krawędzi, 
uszczelniając drzwi i okna

• Wykonana z silikonu

Nie trać ciepła z domu!  
Uszczelnij okna i drzwi

Samoprzylepna!

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 22,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 19,90 zł
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Pasta do butów
2017 brązowa
2018 czarna
2019 transparentna
60 ml

2073
Impregnat  
w sprayu 2 w 1
150 ml

• Do kurtek
• Do płaszczów
• Do spodni
• Do parasolów
• Do butów

366215 
Dezodorant do obuwia 
z nanotechnologią
150 ml

• Eliminuje woń
• Pozostawia uczucie  

świeżości

-26% 26,90
19,90   

-25% 11,90
8,90   

17,90

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 8,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 19,90 zł
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8607
Wieszak na  
9 wieszaków
Długość 27 cm

8599 
Wieszak z dwoma  
uchwytami 
26 x 5 cm

2

368363
Odświeżacz  
do szaf
– świeżość

1
2

1

-24% 16,90
12,90   8,90

NOWOŚĆ -25% 11,90
8,90   

• Możesz zaczepić na nim  
9 wieszaków z ubraniami

• Idealny także do  
przechowywania apaszek 

• Wykorzystaj w pełni jego 
pojemność: możesz  
zaczepić elementy 
garderoby wykonane 
z grubszych tkanin w 
przestrzeniach między 
oczkami

• Ma obracany uchwyt  
z blokadą – nie zsunie się 
ze sznurka 

-22% 8,90
6,90

368362
Odświeżacz  
do szaf
– grejpfrut

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 12,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 6,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 11,90 zł
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8626
Gąbka do mycia i masażu 
10 x 13 cm

8612
Masażer do ciała 
13 x 9 x 3 cm

• Wykonasz masaż relaksujący  
lub antycellulitowy dzięki dwóm  

obracającym się rolkom  
z wypustkami

• Wyprofilowany kształt  
dopasowuje się do ciała

• Wygodny uchwyt

83161
Silikonowa myjka  
– masażer do ciała 
60 x 10 cm

NOWOŚĆ -22% 17,90
13,90   

-21% 32,90
25,90   19,90

• Z pomocą tej gąbki dokładnie 
oczyścisz skórę w trakcie kąpieli

• Idealnie nadaje się do mycia, 
peelingu i masażu na sucho 

• Codzienne stosowanie pomaga 
ujędrnić i wygładzić skórę

• Wykonana  
z naturalnej  
luffy

• Z zawieszką

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 25,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 17,90 zł
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8393
Wieszak „Serduszko”
Z silną przyssawką.  
Średnica: 5 cm

1
szt.

1
2

3

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

ZŁ290
10,90

8576
Uchwyt na słuchawkę  
prysznicową 
14 x 7 cm

• Regulowany, elastyczny
• Idealny do zamocowania 

przy wannie
• Mocowany na panel  

samoprzylepny
• 2 haczyki na akcesoria 

kąpielowe

8015
Pochłaniacz wilgoci
40 g

• Poprawia jakość powietrza
• Zapobiega powstawaniu pleśni
• Do łazienki, garderoby
• Działa do 3 miesięcy

-46% 10,90
5,90   -22% 13,90

10,90   

Pachnące  
mydło w płynie
      2009 Fresh świeże 

        2010 Fruit owocowe
300 ml

11,9014,90 -25% 11,90
8,90

Pachnące  
mydło w płynie
      2008 Flower  
kwiatowe
300 ml

1 2

3

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 13,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 10,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 11,90 zł

Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 10,90 zł
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Pojemnik 
Paryż
Bardzo dekoracyjny 
– ma ciekawy kształt, 
wytłoczone napisy po 
francusku i rysunek 
Wieży Eiffla. Trzymaj 
w nim kosmetyki, 
akcesoria biurowe i 
wszelkie drobiazgi.

2

2

1

8478
mały 
 14 x 11 x 11 cm

Kolor 
śliwkowy

8547
Okulary żelowe
Masz zmęczone oczy? Potrzebujesz 
chwili relaksu? Załóż żelowe okulary 
i odpręż się! Przed użyciem schłodź 
je w lodówce. Mocowane na gum-
kę. 19 x 5 cm

• Ze srebrem  
koloidalnym

• W wygodnej  
formie sprayu

• Do szkieł  
szklanych  
i plastikowych

2079
Preparat do czyszczenia 
okularów 
60 ml

15,9011,90
9,90

8479   
duży   
24 x 17 x 8 cm   -25% 19,90

14,90
1

-27% 14,90
10,90

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 19,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 14,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 11,90 zł
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8590
Składany stołek
Obciążenie do 110 kg
Maksymalna wysokość: 45 cm,  
średnica siedzenia: 25 cm
waga: 1 kg

8478
mały 
 14 x 11 x 11 cm

• Ze srebrem  
koloidalnym

• W wygodnej  
formie sprayu

• Do szkieł  
szklanych  
i plastikowych

NOWOŚĆ -23% 129,90
99,90   

• Regulowana wysokość – możesz  
dostosować do swoich potrzeb

• Stabilny i bezpieczny
• Przenośny i lekki - 
• możesz zabrać go wszędzie
• Wykonany z wytrzymałego materiału 
• Mocne zapięcia i antypoślizgowa  

podstawa zapewniają stabilność
• Łatwo się rozkłada i składa 
• Z paskami umożliwiającymi  

przenoszenie

do 44 cm

6 cm

Superlekki,  
składany  

stołek
W KUCHNI

W GARAŻU
NA KEMPINGU

NA RYBACH
NA DZIAŁCE

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 129,90 zł
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Podpisz 
ubrania

8510
Metki – wprasowanki  
z długopisem
50 sztuk

50
szt.

-20% 14,90
11,90   

2066
Specjalistyczny  
preparat do czyszczenia 
przypalonych  
żelazek
100 ml

• Aktywna piana skutecznie 
usuwa przypalenia  
powstałe na stopie  
żelazka

• Czyści bez  
szorowania  
i zarysowań

2067
Woda 
perfumowana  
do żelazek 
1 litr

• Chroni żelazko przed  
kamieniem i osadami 
Pozostawia odświeżający 
zapach

• Ułatwia  
prasowanie

• Zawiera  
aktywne  
składniki

• Szybsze, łatwiejsze  
i przyjemniejsze  
prasowanie

• Świeży  
zapach

2068
Płyn ułatwiający 
prasowanie
500 ml

14,90 15,90
23,90

11,90

-50%

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 14,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 23,90 zł
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8624
Poduszka do igieł  
Pomidor
Średnica: około 5 cm

8623  
Podręczny zestaw  
krawiecki 

8284
Zestaw igieł
Wykonane z metalu. 25 sztuk

25
szt.

NOWOŚĆ -25% 11,90
8,90   

NOWOŚĆ -25% 7,90
5,90   9,90

• W zestawie: mini nożyczki, 
3 igły, centymetr, 16 szpu-
lek różnokolorowych nici, 
przyrząd do nawlekania, 
naparstek, 4 guziki

• Niezastąpiony w podróży

• Uroczy gadżet  
dla każdego,  
kto lubi robótki 
ręczne

• Warstwa 
wierzchnia: 
100% bawełna

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 11,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 7,90 zł
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4
szt.

8621
Zestaw klipsów Kotki
Długość klipsa: 7 cm, z pętelką:  
22 cm.4 sztuki

2090
Odplamiacz z enzymami  
do tkanin białych  
i kolorowych 
1 litr

• Aktywne enzymy
• Bezpieczny  

dla kolorowych  
i delikatnych  
tkanin

• Usuwa   
uporczywe   
plamy

• Nie zawiera  
chloru

2032
Pianka-odplamiacz
150 ml

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

2
szt.

8424
Kule do pralki i suszarki 
2 sztuki

-20% 19,90
15,90   

-20% 24,90
19,90   15,90

24,90

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 15,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 24,90 zł
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367183
Płyn do  
czyszczenia pralki
250 ml

8189
Podkładki antywibracyjne
4 sztuki, 7 x 7 cm

4
szt.

• Neutralizuje  
nieprzyjemne  
zapachy

• Zapobiega  
odkładaniu się  
kamienia

• Przedłuża  
żywotność  
pralki

2083
Tabletki do  
czyszczenia pralek
2 sztuki

2
szt.

STOSUJ  
RAZ W MIESIĄCU

STOSUJ  
RAZ W TYGODNIU

8331
Kulka przeciw  
kamieniowi do pralki  
i zmywarki
Średnica 6 cm

• Specjalne magnesy 
pomagają zredukować 
ilość osadu i kamienia

-20% 24,90
19,90   

16,90 -21% 18,90
14,90   

14,90

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 14,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 19,90 zł
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2086
Perfumy do prania
100 ml

• Luksusowa kompozycja  
zapachowa

• Wzmacnia efekt płynu  
do płukania tkanin

• Nadaje tkaninom piękny,  
długotrwały zapach

• Wlej do szufladki na płyn  
do płukania

2070 
Płyn do prania firan  
i tkanin delikatnych  
z efektem wybielania
250 ml

• Przywraca  
nieskazitelną biel

• Do prania  
delikatnych tkanin, 
firan, obrusów, 
koronek

• Nie zawiera chloru

2071
Wybielacz  
Oxy
1 litr

• Do wybielania  
ręcznego i w pralce

• Z aktywnym tlenem  
– nie niszczy tkanin

2080
Chusteczki zapobiegające  
zafarbowaniu prania
12 sztuk + 3 gratis!

• Chronią ubrania  
przed zafarbowaniem

• Wystarczy wrzucić  
chusteczkę do pralki

-22% 17,90
13,90   

-25% 39,90
29,90   18,90

14,90

15
szt.

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 29,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 17,90 zł
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• Chroni ciemne  
kolory 

• Pozostawia  
przyjemny  
zapach

2075
Żel do prania  
ciemnych tkanin
1 litr

2074 
Żel do prania 
kolorowego
1 litr

• Przedłuża trwałość 
kolorów

• Dokładnie pierze 
nawet w niskich 
temperaturach

• Do wszystkich  
rodzajów tkanin

2076 
Żel do prania 
białego 
1 litr

• Zawiera enzymy,  
które przeciwdziałają 
szarzeniu tkanin

• Nadaje tkaninom 
miękkość

• Zmiękcza tkaniny
• Nadaje im  

odświeżający  
zapach

• Ułatwia  
prasowanie

2088 

Płyn do  
płukania tkanin
1 litr

• Chronią ubrania  
przed zafarbowaniem

• Wystarczy wrzucić  
chusteczkę do pralki

19,90 -20% 19,90
15,90   -30% 19,90

13,90   19,90

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 19,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 19,90 zł
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8514
Kompleks wapniowo 
-kolagenowy Happy Dog  
– mocne kości i zęby 
100 g

8511
Kompleks z pokrzywą  
Happy Cat – lśniąca  
sierść i witalność  
60 g

8512
Kompleks wapniowo- 
kolagenowy Happy Cat  
– mocne kości i zęby 
100 g

Mocne  
kości i zębyPiękna  

i zdrowa  
sierść

8513
Kompleks z pokrzywą  
Happy Dog – lśniąca sierść  
i witalność 
60 g

1

2

3

4

1

2

3

4

CE
RTYFIKOWANE

P
RZEZ INSTYTUT WETERYN

A
R

II

39,90 39,90

-25% 39,90
29,90 -25% 39,90

29,90

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 39,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 39,90 zł
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8610
Pojemnik na odpadki  
do samochodu
Średnica 10 cm, wysokość 19 cm

2055
Spray do  
czyszczenia felg
500 ml

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

• Usuwa zabrudzenia,  
nalot i tłuste ślady

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

2056
Szampon do mycia  
samochodu 
500 ml

Spray do czyszczenia  
i konserwacji kokpitu 
300 ml

2064  
matowy

8461
Dwustronna  
szczoteczka  
do zakamarków
17 x 3 x 2 cm

2065  
nabłyszczający

-20% 19,90
15,90   

-43% 27,90
15,90   

-43% 34,90
19,90   

-38% 15,90
9,90   

24,90

24,90

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 34,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 27,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 15,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 15,90 zł
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Preparaty premium  
z nanotechnologią
POWIERZCHNIE DŁUŻEJ POZOSTAJĄ CZYSTE!

366958
Preparat  do  
czyszczenia  
łazienek 
1 litr

366961
Preparat do  
czyszczenia  
szkła 
1 litr

366964
Koncentrat   
do czyszczenia paneli 
podłogowych 
1 litr

366960
Preparat  do  
czyszczenia  
mebli 
1 litr

69,00 -10 zł 69,00
59,00   

55,00

55,00

-10 zł 55,00
45,00   

• Aktywne cząstki srebra
• Skoncentrowane – wyjątkowo silne działanie
• Skuteczneczyszczą i chronią powierzchnie
• Oszczędne – wystarczają na dłużej

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 45,00 zł

366962
Koncentrat do 
czyszczenia podłóg 
1 litr

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 59,00 zł
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• Jakość Premium
• Super koncentrat
• Bezpieczne pH
• Z wygodną pompką

367033
Pianka Premium  
do czyszczenia  
przypaleń
300 ml

• Skuteczność  
klasy Premium

• Ultra silne  
działanie

• Usuwa tłuszcz,  
przypalenia  
i sadzę

25,90-23% 29,90
22,90   -10 zł 55,00

45,00   

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

2100
Płyn Premium 
do mycia naczyń
1 litr

Moje  
ulubione

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 22,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 45,00 zł
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2042
Preparat  do mycia szyb, 
luster i powierzchni 
szklanych 
500 ml

2038
Preparat  
do czyszczenia 
łazienek
500 ml

• Preparat do szkła  
z dodatkiem nanosrebra 

• Nie pozostawia smug
• Zabezpiecza przed osiadaniem 

brudu i kurzu

2041
Preparat do  
czyszczenia 
powierzchni  
kuchennych
500 ml

TYLKO 40 ml  
NA 5 L WODY

2036
Koncentrat do  
czyszczenia  
podłóg
500 ml

39,90-25% 39,90
29,90   

49,90

39,90

Preparaty premium  
z nanotechnologią
POWIERZCHNIE DŁUŻEJ POZOSTAJĄ CZYSTE!

• Aktywne cząstki srebra
• Skoncentrowane – wyjątkowo silne działanie
• Skuteczneczyszczą i chronią powierzchnie
• Oszczędne – wystarczają na dłużej

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 29,90 zł
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2038
Preparat  
do czyszczenia 
łazienek
500 ml

• Preparat Premium do czyszczenia  
mebli z dodatkiem nanosrebra

• Przeznaczony do pielęgnacji mebli  
drewnianych, drewnopodobnych oraz  
elementów laminowanych i plastikowych

• Skutecznie usuwa wszelkie zabrudzenia  
z powierzchni mebli

• Dzięki właściwościom antystatycznym  
opóźnia proces osiadania kurzu

• Pielęgnuje i chroni czyszczone powierzchnie
• Zawiera przyjemną kompozycję zapachową

2041
Preparat do  
czyszczenia 
powierzchni  
kuchennych
500 ml

2037
Preparat  
do czyszczenia mebli
500 ml

2036
Koncentrat do  
czyszczenia  
podłóg
500 ml

PRZY ZAKUPIE DOWOLNEGO 
PRODUKTU ZE STRON 58-59 
BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI  
UNIWERSALNE  ZA 6,90 ZŁ

ZŁ690
21,90

50
szt.

-25% 39,90
29,90   

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 29,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 6,90 zł
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2016
Płyn uniwersalny  
do mycia
1 litr

2015
Płyn do paneli i podłóg  
drewnianych
1 litr

• Do wszystkich  
powierzchni  
zmywalnych

• Aromat owoców  
cytrusowych

• Wydajny

• Wydajny
• Pozostawia przyjemny  

zapach czystości

8434
Dwustronna gąbka do czyszczenia 
22 x 11 x 5 cm

-25% 15,90
11,90   15,90

-23% 21,90
16,90   

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 15,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 21,90 zł
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8326
Gumowa szczotka
26,5 x 5 x 3 cm

Do zakamarków

2051
Preparat  
do czyszczenia  
dywanów,  
wykładzin  
i tapicerki
250 ml

• Skutecznie  
usuwa plamy

• Tworzy obfitą pianę
• Nasada z poręczną  

szczoteczką

• Zawiera polimery,  
które wiążą brud

• Głęboko wnika  
we włókna

• Łatwa w użyciu

366469
Pianka do  
czyszczenia  
dywanów  
i tapicerki
300 ml

16,90 16,90
14,90

-21% 18,90
14,90   

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 18,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 16,90 zł
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OKAPY KUCHENKI

MEBLE OBUWIE

ŚCIANY PODŁOGI

KOKPITY ŁAZIENKI

• Wygodna pianka
• Antystatyczna
• Z dodatkiem 

silikonu
• Nabłyszcza  

i zabezpiecza
• Ożywia kolor
• O zapachu 

słodkiego  
aloesu

368159
Antystatyczna pianka  
do czyszczenia mebli
300 ml

• Magiczne gąbki
• Czyszczą bez  

użycia detergentów
• Dwie warstwy:  

szorstka i gładka

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

2
szt.

• Usuwa naklejki,  
etykiety i gumę do żucia

• Czyści plamy z atramentu  
i szminki

2077
Preparat do  
usuwania naklejek
100 ml

19,90-23% 21,90
16,90   

-31% 12,90
8,90   

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 8,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 16,90 zł
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1010
Zestaw ściereczek  
z mikrofibry
48 x 42 cm i 31 x 31 cm

42 cm

31 cm
31

 c
m

W DWÓCH ROZMIARACH
48

 c
m

2
szt.

2057
Pianka do  
ekranów  
LCD
150 ml

2078
Preparat do czyszczenia  
złota, srebra i miedzi
140 ml -20% 19,90

15,90   

-30% 19,90
13,90   

29,90

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 13,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 15,90 zł
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8466
Nawilżacz  
na kaloryfer 
Pojemność 500 ml,  
19 x 14 x 3 cm

• Dyskretny i praktyczny
• Na wszystkie grzejniki panelowe
• Wygodnie zaczepisz 

Ze wskaźnikiem  
poziomu wody

367907
Szczotka  
do pajęczyn
Kolory mogą się różnić.  
Nie zawiera kija.  
35 x 20 x 9 cm

• Można nakręcić  
na większość kijów

-39% 12,90
7,90   

-22% 22,90
17,90   

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 17,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 7,90 zł
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1023
Ściereczka 

45 x 37 cm

57488
Grejpfrutowy  
płyn do mycia  
szyb  
500 ml

• Polimery  
chronią szkło

• Zabezpiecza  
przed brudem

• Myje bez smug

8437
Szczotka  
do framug 
23 x 6 cm

NOWOŚĆ -21% 18,90
14,90   

12,90

-24% 16,90
12,90   

• Do luster i szyb
• Do ekranów
• Nie pozostawia smug
• Wykonana z mikrofibry

45 cm

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 18,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 12,90 zł
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• Krany i prysznice
• Wanny, umywalki
• Glazura i terakota
• Kuchenki gazowe  

elektryczne
• Szafki i blaty  

kuchenne
• Zlewy i okapy
• Garnki i patelnie

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

25
szt.

367207
Eco Green Pasta 
uniwersalna biodegradowalna
500 g

ZŁ690
22,90

2061
Mleczko do  
czyszczenia 
Eco Green
500 ml

-28% 17,90
12,90   

19,90

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 17,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 22,90 zł
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367207
Eco Green Pasta 
uniwersalna biodegradowalna
500 g

2027
Żel do  
udrażniania rur
500 ml

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

• Likwiduje  
nieprzyjemne  
zapachy

2023
Żel do  
czyszczenia WC
1 litr

• Usuwa zacieki,  
kamień i rdzę

• Przywraca  
świeżość

• W formie  
gęstego żelu

• Aż 1 litr!

81961
Spirala do  
udrażniania rur
Długość: 100 cm

16,90

-24% 16,90
12,90   

-25% 11,90
8,90   

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 16,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 11,90 zł
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8501
Ściągaczka  
do szyb 
24 x 21 cm

PRZED

PO

2013
Płyn do usuwania  
pleśni i zabrudzeń
500 ml

• Usuwa pleśń
• Zabezpiecza
• Czyści

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

19,90-24% 16,90
12,90   

-20% 14,90
11,90   

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 14,90 zł

367552
Płyn do  
mycia kabin  
prysznicowych
500 ml

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 12,90 zł
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2101
Żel do usuwania  
kamienia i rdzy 
500 ml

• Szybko usuwa  
kamień i rdzę

• Doskonale  
czyści

2072
Spray do czyszczenia  
powierzchni silnie 
zabrudzonych
750 ml

• Bardzo silny i wydajny
• Usuwa tłuszcz, osad  

i zacieki
• Wszechstronny,  

do różnych  
powierzchni

• Łatwy w użyciu

1019
Miniszczoteczka 
18 x 2 cm

• Do trudno dostępnych miejsc.
• Ułatwia dokładne wyczyszczenie 

wszelkich zakamarków, szczelin, 
odpływów itp. 

• Elastycznie wyginana nasada  
dopasowuje się do kształtu  
czyszczonych powierzchni 

-22% 22,90
17,90   17,90

-20% 9,90
7,90   

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 17,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 9,90 zł
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2053
Ściereczki  
uniwersalne  
nasączone octem  
jabłkowym
21 x 19 cm

32
szt.

19,90-20% 19,90
15,90   

2040
Żel do czyszczenia toalety  
Home Expert
750 ml

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 15,90 zł
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1021
Butelka ze sprayem  
do rozcieńczania  
koncentratu
500 ml

• Silny koncentrat
• Tylko 5 ml (1 nakrętka)  

na pół litra wody!
• Zastępuje 20 butelek  

płynu czyszczącego
• Do wszystkich powierzchni
• Nie zostawia smug i zacieków
• Wstrząśnij roztwór  

przed użyciem - twarda woda 
może spowodować zmętnienie 
roztworu, nie wpływa to na jego 
walory czyszczące

2

1

2

KUCHNIE

ŁAZIENKI

PARAPETY

SPRZĘT AGD

PODŁOGI

GLAZURA

SZYBY

LUSTRA

= x 20

2087
Superkoncentrat
Home Expert 
100 ml

-20% 19,90
15,90   3,50

1

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 15,90 zł
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• Specjalistyczny, super skuteczny,  
usuwa trudne zabrudzenia

• Łatwy w użyciu

2026
Uniwersalny płyn  
odtłuszczający
500 ml

4646
Kulka przeciw kamieniowi  
do czajników tradycyjnych  
i elektrycznych

2020
Odkamieniacz EKO do urządzeń 
gospodarstwa domowego
250 ml

-21% 18,90
14,90   19,90

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 14,90 zł

17,90
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• Czyści i impregnuje
• Bez użycia wody
• Nie rysuje

• Grille i ruszty
• Piekarniki
• Patelnie  

i garnki
• Kominki

2054
Preparat do  
czyszczenia  
piekarnika, 
grilla  
i kominka
500 ml

Płyn do czyszczenia  
powierzchni kuchennych
500 ml

367815
o zapachu mango

2095  
o zapachu kiwi

• Do całej kuchni
• Poręczny i skuteczny
• Pozostawia piękny  

zapach

367711 
Mleczko do czyszczenia  
i impregnacji ceramicznych  
płyt kuchennych
300 ml

-21% 18,90
14,90   

18,90

14,90
12,9026,90

1

1

2

2Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 18,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 14,90 zł
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2058
Nabłyszczacz  
do zmywarek
300 ml

• Krystaliczny  
blask

• Bez plam
• Bez zacieków
• Bez smug

2
szt.

2082
Tabletki do  
czyszczenia  
zmywarek
2 sztuki

Odświeżacz  
do zmywarki

2

368040 
cytryna

368042 
zielone  
jabłuszko

21

367129
Płyn do czyszczenia  
zmywarki
250 ml

• Usuwa tłuszcz  
i osady

• Usuwa przykre  
zapachy

• Przedłuża 
żywotność 
zmywarki

STOSUJ  
RAZ W MIESIĄCU

1

16,90-21% 18,90
14,90   

16,908,90-22% 8,90
6,90

STOSUJ  
RAZ W TYGODNIU

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 14,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 6,90 zł
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2107
Tabletki do  
zmywarki
15 sztuk

NOWOŚĆ -23% 29,90
22,90   

• Usuwają zabrudzenia i osady
• Wspomagają płukanie naczyń
• Chronią zmywarkę  

przed kamieniem
• Chronią szkło
• Chronią naczynia ze stali
• Zmiękczają wodę
• Zapewniają świeży zapach

15
szt.

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 29,90 zł

75www.betterstyle.pl

S
P
R
Z
Ą
TA

N
IE

https://www.betterstyle.pl/
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=5986


• Usuwa  
tłuszcz i zacieki

• Nadaje połysk  
bez smug

• Idealny do okapów

367880
Mleczko czyszczące  
do stali nierdzewnej  
i chromowanej
300 ml

4347
Silikonowe sitko do odpływu 
13 x 13 cm

Zmieści się  
wszędzie

8500
Elastyczna szczotka  
do wąskich przestrzeni 
Długość: 44 cm

• Druciana,  
z mocnym  
włosiem

• Wygina się, 
dopasowując  
do kształtu

• Idealna do  
czyszczenia  
wąskich  
przestrzeni

14,90

-28% 17,90
12,90   

15,90

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 17,90 zł
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• Usuwa  
tłuszcz i zacieki

• Nadaje połysk  
bez smug

• Idealny do okapów

8500
Elastyczna szczotka  
do wąskich przestrzeni 
Długość: 44 cm

2052
Płyn do mycia  
naczyń
1 litr

• Bardzo wydajny
• Wspaniale się pieni
• Gęsty
• Rozpuszcza tłuszcz
• Pozostawia  

przyjemny  
zapach

• pH neutralne  
dla skóry

4517
Pojemnik na płyn  
do mycia naczyń z gąbką
Zmywak w zestawie.  
Pojemność: 385 ml płynu

4372
Mata do zlewu
Wykonana z PVC.  
Średnica 31,5 cm

-20% 19,90
15,90   17,90

-40% 14,90
8,90   

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 14,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 19,90 zł
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2025
Zmywaki do szorowania  
nasączone mydłem
Wymiary pojedynczego zmywaka:  
5 x 5 x 1 cm, 10 sztuk

10
szt.

4627
Silikonowa szczotka  
do butelek i słoików
Długość: 33 cm

• Do wysokich naczyń
• Do butelek i słoików
• Do wazonów
• Do garnków

14,90-20% 14,90
11,90   

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 11,90 zł

 
 
 
 
4796 
Szczotka  
z wymiennymi  
wkładami 
Średnica: 9 cm

• Pomysłowy sposób na lepsze szorowanie –  
wyczyścisz dokładniej większą powierzchnię 

• Usuwa uporczywe przypalenia  
• W zestawie 2 druciane zmywaki do nakładania
• Nie niszcząc dłoni ani paznokci! 

9 
cm

-21% 18,90
14,90   

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 18,90 zł
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• Czyste i lśniące 
naczynia

• Gęsty i wydajny
• Piękny zapach 

jagód i wanilii

2060
Płyn do mycia naczyń
500 ml

4773
Zestaw  
4 zmywaczków
13 x 9 cm. 4 sztuki

• Specjalny splot materiału 
– efektywnie czyszczą, nie 
rysując powierzchni

• Polecane do delikatnych 
powierzchni

4
szt.

NOWOŚĆ -24% 16,90
12,90   

15,90 -25% 11,90
8,90   

4815
Podstawka pod płyn i zmywaczki  
23 x 9 cm 

• Poręczne miejsce na akcesoria  
do mycia naczyń: zmywaczki  
i dozownik mydła w płynie

• Zabezpiecza blat i obudowę  
zlewu przed zabrudzeniami i wilgocią 

• Wykonana z elastycznego materiału 
• Łatwa w czyszczeniu
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Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 16,90 zł

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 11,90 zł
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5078
Herbata zielona 
Sunrise
50 g

5079
Herbata biała  

Mango Sun 
50 g

26,90 26,90

Wyśmienita i aromatyczna herbata  
o bardzo egzotycznym smaku.  

Zawarte w niej kawałki mango  
i papai dodają soczystości, a rodzynki  

i płatki róży – elegancji i słodyczy.  
Płatki bławatka nadają naparowi aromat  

świeżych kwiatów. Doskonała w wersji  
na zimno i na ciepło. 

Najbardziej cenione odmiany 
zielonej herbaty, wzbogacone 
jagodami goji, kwiatami  
granatu, trawą i skórką  
cytrynową.  
Z każdą filiżanką tej herbaty 
dostarczasz organizmowi porcji  
antyoksydantów! 

BlueGarden Tea

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona28
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5076
Czarna herbata  
Strawberry  
Cream
50 g 

5060
Herbata owocowa 
Malibu Dream 
50 g

26,90 
21,90

26,90 
21,90

Każdy łyk naparu tej wyjątkowej  
mieszanki przeniesie Cię w wyobraźni  
na rajską plażę! 

Kandyzowany ananas, płatki  
migdałów, wiórki kokosowe  
i rodzynki cudownie komponują się  
z jabłkiem i hibiskusem.

Głęboki smak herbaty z indyjskichplantacji  
w połączeniu z truskawką i płatkami jaśminu 
tworzy wspaniałą kompozycję o kremowym 
charakterze z wyraźnie wyczuwalną nutą  
słodyczy. Idealna na miły początek dnia lub 
popołudniową chwilę relaksu. 

-19%

-19%

Najniższa cena w ciągu  
ostatnich 30 dni 26,90

Najniższa cena w ciągu  
ostatnich 30 dni 26,90

29HERBATY
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-20%

5173
Czekolada do picia  
Wiśnie w rumie 
120 g

5177
Czekolada deserowa  
do picia Marcepan
120 g

5172
Kawa  
rozpuszczalna  
naturalna 
120 g

5169
Kawa  

rozpuszczalna  
– kokosowa 

120 g

5166
Kawa Blue Dream mielona o smaku tiramisu
150 g
5168
Kawa  Blue Dream mielona o smaku amaretto 
150 g 24,99 24,99

24,99 
21,99

24,99

24,99 
19,99

24,99

Moc gorącego brazylijskiego 
słońca i wykwintna słodycz  
klasycznego włoskiego  
deseru w jednej filiżance.  
Brazylijska kawa wyróżnia się  
zrównoważonym smakiem,  
a dzięki nutom tiramisu  
nabiera wyjątkowej elegancji  
i delikatności. Smakuje  
wyśmienicie z dodatkiem  
mleka lub kremowej  
śmietanki

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

-12%

Najniższa cena w ciągu  
ostatnich 30 dni 24,99

Najniższa cena w ciągu  
ostatnich 30 dni 24,99

1

2

1

2

1

2

1

2

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona26

https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=3566
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=3622
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=3033
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=3105
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=3382
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=3161


5165
Kawa rozpuszczalna  
– waniliowa
120 g

5170
Kawa rozpuszczalna  

Advocat
120 g 

1

1

2

2
24,99 
19,99

24,99 
19,99

-20%
Wyborne połączenie kawy ze słodyczą likieru, 
idealna propozycja dla wszystkich miłośników 
„małej czarnej” w klasycznej wersji deserowej. 

Kremowe nutki likieru jajecznego doskonale  
wtapiają się w orzechowo-czekoladowe 
 tło. Kawa zachwyca aksamitnym  
smakiem, przełamanym wyrazistymi  
tonami brandy. Pasuje do ciast, deserów  
i lodów. Spróbuj jej z odrobiną mleka  
lub śmietanki, które wspaniale dopełnią  
kawową mieszankę smaków

Wyśmienite połączenie wanilii i najlepszych  
kawowych ziaren prosto z plantacji w Meksyku.  

Głęboki smak kawy o lekko orzechowej nucie  
harmonizuje z subtelną słodyczą wanilii,  

a zniewalający aromat budzi zmysły.  
Filiżanką waniliowej kawy możesz  

delektować się zarówno rano,  
jak również w trakcie błogiego,  

popołudniowego relaksu

Rozgrzewająca 
błogość

Najniższa cena w ciągu  
ostatnich 30 dni 24,99

Najniższa cena w ciągu  
ostatnich 30 dni 24,99

27KAWY I CZEKOLADY
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NUTA GŁOWY: grejpfrut, 
mandarynka, nuty morskie

NUTA SERCA: jaśmin,  
liść laurowy

NUTA PODSTAWY: drzewo 
gwajakowe, ambra, paczuli, 

mech dębowy

5048
Męska woda  

perfumowana  
Mister Silver 

33 ml

500050
Victory  

Męska Woda  
Perfumowana

50 ml

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

5065
Woda  

perfumowana  
Monsieur Lion 

33 ml

79,90 
59,90

45,90 
35,90

45,90

49,90 
39,90

NUTY GŁOWY: śliwka, 
gruszka 

NUTY SERCA: jaśmin, 
konwalia, drzewo cedrowe 

NUTY BAZY: vetiwer, białe 
piżmo, bursztyn, wanilia

-25%

-22%

dla niego

Najniższa cena w ciągu  
ostatnich 30 dni 79,90

Najniższa cena w ciągu  
ostatnich 30 dni 45,90

Najniższa cena w ciągu  
ostatnich 30 dni 49,90

Łączy działanie dwóch kosmetyków: 
nawilżającego kremu i kojącego balsamu 
po goleniu. Dzięki aktywnym składnikom 
głęboko nawilża, wzmacnia skórę  
i łagodzi podrażnienia, na długo  
pozostawiając uczucie komfortu.  

Do każdego rodzaju cery,  
zwłaszcza wrażliwej i suchej

1

1

2

2

-20%
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5050
Woda  
perfumowana  
Lady Gold 
33 ml

5064
Woda 
 perfumowana  
Madame  
Panthere
33 ml

NUTY GŁOWY: migdał, kawa

NUTY SERCA: tuberoza, jaśmin

NUTY BAZY: fasolka tonka,  
kakao, drzewo 

sandałowe i wanilia. 

5049
Woda perfumowana  
Miss Pink 
 33 ml

5063
Woda perfumowana  
Madame Tigresse
33 ml 

5028
Woda  
perfumowana  
La Rosita
50 ml

5027
Woda perfumowana  
Caramella
50 ml

45,90

45,90

79,90 
59,90

79,90

45,90 
35,90

45,90 
35,90

NUTY GŁOWY: cytrusy, 
 brzoskwinia, różowy pieprz 

NUTY SERCA: czarna  
porzeczka, kwiat pomarańczy, 
irys, jaśmin, róża 

NUTY BAZY: drzewo cedrowe, 
paczuli, fasola tonka, praliny

NUTY GŁOWY:  grejpfrut,  
brzoskwinia, czarna porzeczka 

NUTY SERCA:  malina,  
jaśmin, fiołki

NUTY BAZY: białe piżmo,  
drzewo cedrowe, ambra

-25%

-22%

Najniższa cena w ciągu  
ostatnich 30 dni 79,90

Najniższa cena w ciągu  
ostatnich 30 dni 45,90

Najniższa cena w ciągu  
ostatnich 30 dni 45,90

dla niej

1

2 3

1

2

3
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5037 

Fat Burn Piperine 
suplement diety
40 kapsułek
Zalecana dzienna porcja:  
1 kapsułka

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

ENERGIA  
I WITALNOŚĆ

69,90 
59,90

ݵ  Wspomagają ogólną witalność organizmu,  
zwiększając przypływ energii

ݵ  Wzmacniają naturalne mechanizmy chroniące  
organizm przed szkodliwym

ݵ  Wpływem wolnych rodników
ݵ  Pomagają utrzymać prawidłowy poziom  

glukozy we krwi
ݵ  Pomagają unormować poziom  

cholesterolu we krwi
ݵ  Wspomagają usuwanie nadmiaru wody,

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

ݵ  Przyśpiesza trawienie i wspomaga przyswajanie  
składników odżywczych

ݵ  Pomaga kontrolować wagę ciała
ݵ  Przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu  

makroskładników odżywczych
ݵ  Pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy  

we krwi, dzięki czemu masz mniejszą ochotę na słodycze
ݵ  Dostarcza organizmowi dobroczynnych polifenoli

ODCHUDZANIE

Kapsulki  
wegańskie

Bez wypełniaczy  
i konserwantów

Clean LabelSkładniki  
pochodzenia  
naturalnego

Biozgodność  
i przyswajalność

Przy zakupie dowolnego produktu 

Pudełko na suplementy 
otrzymasz  za 3,90 zł 390zł

69,90

-10zł
Najniższa cena w ciągu  
ostatnich 30 dni 69,90

Najniższa cena w ciągu  
ostatnich 30 dni 3,90

14,90 zł

22 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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62988
Koktajl Blue Nature Jogurtowo-Wiśniowy 
SUPLEMENT DIETY   
600 g (ok. 20 porcji)

367256
pH Body Balance 
(miesięczna dawka) 
125 g

 9 Zbilansowany pod względem wartości odżywczych,  
lekkostrawny posiłek

 9 Doskonały w diecie niskokalorycznej oraz dla osób  
kontrolujących wagę ciała

 9 Wspomaga układ  odpornościowy oraz pomaga chronić  
komórki przed stresem oksydacyjnym

*4 gramy

38,90

159,00 
99,00

 9 Oczyszcza i odkwasza organizm
 9 Neutralizuje toksyny
 9 Reguluje perystaltykę jelit
 9 Zmniejsza wchłanianie cholesterolu

-60zł

5037 

Fat Burn Piperine 
suplement diety
40 kapsułek
Zalecana dzienna porcja:  
1 kapsułka

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

Profesjonalny 
szejker  
Blue Nature

otrzymasz za 9,90 zł

UWAGA 
Przy zakupie 
dowolnego koktajlu

990zł

Najniższa cena w ciągu  
ostatnich 30 dni 99,00

Najniższa cena w ciągu  
ostatnich 30 dni 9,90

23,90 zł
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5053
D3 2000 ADE+K 
suplement diety.  
40 kapsułek 
Zalecana dzienna porcja:  
1 kapsułka

Witamina D 2000
ݵ  Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu  

układu odpornościowego
ݵ  Pomaga w utrzymaniu zdrowych kości,   

mięśni, zębów
Witamina A:

ݵ  Pomaga zachować zdrową skórę
Witamina E:

ݵ  Pomaga w ochronie komórek przed  
stresem oksydacyjnym

Witamina K:
ݵ  Przyczynia się do prawidłowego  

krzepnięcia krwi

69,90 
59,90

SUPLEMENTY
BLUE NATURE

40
KAPSUŁEK

OCHRONA  
I REGENERACJA

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

59,90

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

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

ݵ  Składniki zawarte w Immunity pomagają wzmacniać 
ogólną odporność, wykazują działanie przeciwzapal-
ne, przeciwdrobnoustrojowe, przeciwwirusowe

ODPORNOŚĆ

-10zł

-10zł

Najniższa cena w ciągu  
ostatnich 30 dni 59,90

Najniższa cena w ciągu  
ostatnich 30 dni 59,90
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5053
D3 2000 ADE+K 
suplement diety.  
40 kapsułek 
Zalecana dzienna porcja:  
1 kapsułka

5066
Hair & Nails Complex 
suplement diety
40 kapsułek
Zalecana dzienna porcja:  
1 kapsułka

MOCNE, LŚNIĄCE WŁOSY  
I PAZNOKCIE

69,90

Wspomaga wzrost włosówݵ 
,Zapobiega ich wypadaniuݵ 
,Wspomaga formowanie mieszków włosowychݵ 
,Utwardza płytkę paznokciݵ 
,Zapobiega ich łamaniu i rozdwajaniuݵ 
Poprawia kondycję skóryݵ 

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

MOCNE STAWY,  
PIĘKNA SKÓRA

69,90 
59,90

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

ݵ  Wspomaga utrzymywać kości, stawy  
i mięśnie w dobrej kondycji

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

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

ݵ  Wspiera pracę układu odpornościowego
ݵ  Pomaga w ochronie komórek przed  

stresem oksydacyjnym
ݵ  Pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu  

w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania  
naczyń krwionośnych, kości, chrząstki i skóry

69,90 
59,90

PROFILAKTYKA

5038
Immunity Garlic Power 
suplement diety.  
40 kapsułek
Zalecana dzienna porcja: 
 1 kapsułka

-10zł

-10zł
Najniższa cena w ciągu  
ostatnich 30 dni 59,90

Najniższa cena w ciągu  
ostatnich 30 dni 69,90

SUPLEMENTY 21

https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=4243
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=2983
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=2522


5077
Pure Egg Membrane 
SUPLEMENT DIETY 
90 kapsułek 149,00

BŁONA JAJA KURZEGO, w tym:

KOLAGENY

INNE PROTEINY

KWAS HIALURONOWY

MIKROELEMENTY (Fe, Co, Si, Cu, Zn)

NATURALNA WITAMINA C

738 mg

ok. 25%

ok. 68%

ok. 5%

ok. 2%

22 mg

*Technologia produktu zgłoszona jest do ochrony 
patentowej w Urzędzie Patentowym RP

Najważniejsze białko strukturalne stanowiące 
30% wszystkich białek człowieka. Kolagen  
zawarty w błonie jaja kurzego jest biozgodny  
z kolagenem występującym naturalnie  
w organizmie człowieka, dzięki czemu jest  
bardzo dobrze przyswajalny i skutecznie  
wykonuje swoje funkcje biologiczne

KOLAGEN

KWAS HIALURONOWY

Substancja naturalnie występująca  
w organizmie człowieka, głównie w skórze.  
Wiążąc wodę, wyraźnie poprawia nawilżenie 
skóry, nadaje jej sprężystość i elastyczność.  
Ale jest niezbędny także dla zdrowia stawów: 
tworzy w organizmie roztwór stanowiący  
doskonały „smar” dla powierzchni stawowych,  
by zmniejszyć tarcie między kośćmi.

NATURALNA WITAMINA C

niezbędna do prawidłowej syntezy kolagenu.

90
KAPSUŁEK
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Składniki  
pochodzenia 
 naturalnego

Kompatybilny  
z cyklem życia

Bez wypełniaczy  
i konserwantów

Biozgodność  
i przyswajalność

Przyjazny  
dla środowiska

Wegetariański738 mg 
sproszkowanej błony 

w 1 kapsułce

Profilaktycznie:  
1 kapsułka dziennie 
Wspomagająco:  
2 kapsułki dziennie

100%
czystej

naturalnej
błony

Kolagen typu I, II, III, IV, V i X
Kwas hialuronowy

Aminokwasy endogenne i egzogenne
Chondroityna, żelazo, krzem, cynk

Stawy, ścięgna, 
skóra. 
Przeczytaj więcej  
na stronie: 
www.pureeggmembrane.com

Wszystkie składniki naturalnie 
występujące w błonie skorupki 

jaja kurzego dają efekt  
synergiczny  

i działają komplementarnie,  
zapewniając niezwykłą  

skuteczność. Dlatego membranę 
nazywa się „cudem natury”.

SUPLEMENTY 19
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-33%
-25%

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

366934
Proszek do wybielania  
zębów White Action
30 ml

367427
Pasta stomatologiczna Silver Action 
ze srebrem koloidalnym
50 ml

366003 zielona

366001 pomarańczowa
366004 niebieska

366002 różowa

Szczoteczka do zębów 
Nano Gold  
z nanocząsteczkami złota
miękkie włosie

5186 biała

5187 złota
5188 żółta

5189 czerwona

Bambusowa szczoteczka  
z węglem aktywnym  
do zębów

5072
Wybielająca pasta do zębów  
z węglem aktywnym i srebrem 
koloidalnym 
50 ml

29,90 
19,90

29,90 19,90

19,90 
14,90

29,90
 

25,90 
19,90

29,90 
24,90

25,90 
19,90

-23%

-17%

Wspaniały efekt  
wybielenia  
bez naruszania  
szkliwa

Najniższa cena w ciągu  
ostatnich 30 dni 29,90

Najniższa cena w ciągu  
ostatnich 30 dni 19,90

Najniższa cena w ciągu  
ostatnich 30 dni 25,90

Najniższa cena w ciągu  
ostatnich 30 dni 29,90 Najniższa cena w ciągu  

ostatnich 30 dni 19,90

1 2 3

1

2

3
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Samo mycie zębów to za mało!

Stosuj płyn do płukania ust,  
by działać kompleksowo! 

NOWOŚĆ

-23%

 9 Doskonale oczyszcza jamę ustną i zęby.

 9 Przywraca uczucie świeżości, likwiduje  
problem nieświeżego oddechu. 

 9 Neutralizuje pH w ustach, dzięki czemu hamuje  
procesy powodujące próchnicę.

 9 Wspomaga redukcję zalegającej płytki nazębnej  
i uporczywych przebarwień, przywracając zębom  
naturalną biel.

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE:

Aktywny węgiel ma właściwości absorbujące  
osady i przebarwienia znajdujące się  
na powierzchni zębów. 
Srebro koloidalne wspomaga korzystną mikroflorę w 
jamie ustnej. Wiele badań naukowych potwierdza jego 
działanie antyseptyczne. 

DODATKOWE KORZYŚCI:

Olejek z mięty pieprzowej nadaje wyrazisty, miętowy, 
chłodzący smak i zapach. 
Ekstrakt z aloesu korzystnie oddziałuje na błony 
śluzowe. 
Sproszkowane liście stewii mają działanie  
odkażające i nadają płynowi przyjemny, słodki smak. 

5080
Płyn do ust z węglem  
aktywnym 
500 ml

29,90 
22,90

Najniższa cena w ciągu  
ostatnich 30 dni 29,90

Najniższa cena w ciągu  
ostatnich 30 dni 19,90

Najniższa cena w ciągu  
ostatnich 30 dni 25,90

Najniższa cena w ciągu  
ostatnich 30 dni 19,90

Najniższa cena w ciągu  
ostatnich 30 dni 29,90

PIĘKNY UŚMIECH 17
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5033
Odżywczy balsam  
do ciała
150 ml

5035
Odżywczy żel pod prysznic 
200 ml

5029
Odżywczy peeling do ciała 
250 g

5030
Łagodzący peeling do ciała – 
awokado
250 g

26,90

24,90 
21,90

33,90
33,90 

26,90

-21%

-12%

 9 Peelingi Senso  
skutecznie złuszczją  
martwy naskórek

 9 Stymulują skórę, poprawiając  
jej ukrwienie i koloryt

 9 Wygładzają, ujędrniają i regenerują skórę
 9 Natłuszczają, nawilżają i chronią
 9 Kolor i zapach dodają energii i witalności

Najniższa cena w ciągu  
ostatnich 30 dni 24,90

Najniższa cena w ciągu  
ostatnich 30 dni 33,90

1

2

1
2

3

4

3

4
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5043
Łagodzący krem  
do rąk i paznokci
40 ml

5044 
Odżywczy krem  
do rąk i paznokci
40 ml

5036
Łagodzący żel pod prysznic  
200 ml

5034
Łagodzący balsam do ciała  
 – awokado
150 ml 24,90

16,90

 9 Odżywia, nawilża i wygładza  
skórę dłoni

 9 Wzmacnia paznokcie i zmiękcza  
skórki wokół paznokci

 9 Łagodzi podrażnienia
 9 Szybko się wchłania,  
nie pozostawiając lepkiego filmu

 9 Zmysłowy zapach

ZŁUSZCZANIE NAWILŻANIE
1 2

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

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

Senso 16,90

26,90 
21,90

-19%

Najniższa cena w ciągu  
ostatnich 30 dni 26,90

5

6

5

6

7
7

8 8

PIELĘGNACJA 15

https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=3837
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=3698
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=3330
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=3414


5008 
Krem  do twarzy  
na dzień i na noc 
50 ml

5005
Płyn micelarny 

200 ml

5026
Tonik do twarzy 

150 ml

5025
Pomadka  
Care Balm
3,5 g

5004
Żel pod prysznic  
250 ml

5014
Regenerująca odżywka  
do włosów w sprayu  
150 ml

5074
Szczoteczka  
silikonowa  
do oczyszczania  
twarzy 
8 x 6 cm

19,90 
14,90

49,90 
34,90

14,90 
9,90

19,90

12,90

19,90

19,90

-34%

-25%

EFEKT: Błyskawicznie zmywa makijaż, pozostawia  
skórę nawilżoną, wygładzoną, gotową do kolejnego 
kroku pielęgnacyjnego. Nie pozostawia uczucia  
lepkości i tłustej warstwy.  
SKŁADNIKI AKTYWNE: kwas hialuronowy,  
ekstrakt z koziego mleka, komórki  
macierzyste z magnolii,  
prowitamina B5.  9 Głęboko nawilża

 9 Poprawia elastyczność
 9 Wzmacnia skórę

-30%

Najniższa cena w ciągu  
ostatnich 30 dni19,90

Najniższa cena w ciągu  
ostatnich 30 dni 14,90

Najniższa cena w ciągu  
ostatnich 30 dni 49,90

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona12
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5003
Mleczko  
do ciała  
250 ml

19,90 
14,90

Hydroclinic

Idealne po kąpieli – wchłania się w kilka sekund.  
Błyskawicznie likwiduje uczucie suchości skóry.  

EFEKT: skóra nawilżona, odżywiona, elastyczna,  
zmiękczona, jedwabiście gładka w dotyku. 

SKŁADNIKI AKTYWNE:proteiny z mleka,  
ekstrakt z aloesu, ekstrakt z grejpfruta, masło shea,  
olej lniany, olej jojoba.

Zachwycaj lśniącymi, gładkimi włosami 
Pielęgnuj swoje włosy już w trakcie mycia!  

Aby  przywrócić im połysk i zdrowy wygląd, myj  
je nawilżającym szamponem Hydroclinic. Szampon  
cudownie pielęgnuje włosy dzięki starannie dobranym  
składnikom aktywnym.

5184
Szampon 
250 ml

19,90 
15,90

Do codziennej pielęgnacji każdego  
rodzaju skóry, również wrażliwej,  
skłonnej do podrażnień.  

Posiada pH neutralne dla skóry.

Czego pragnie  
Twoja skóra?

 9 Głęboko nawilża
 9 Poprawia elastyczność
 9 Wzmacnia skórę

-20%

-25%

Najniższa cena w ciągu  
ostatnich 30 dni 19,90

Najniższa cena 
w ciągu  
ostatnich  
30 dni 19,90
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5018
Krem naprawczy  
do twarzy  
i pod oczy 
(dzień i noc), 50 ml

5019
Skoncentrowane  

serum  
do twarzy  
i pod oczy  

(dzień i noc), 30 ml

69,90 69,90 
49,90

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

DermCom® 
Detoxi-Look® 
Kwas hialuronowy  
Silanol  
Kolagen morski  
Squalane  
Ekstrakt z kiełków pszenicy

Collagen Booster

-29%

Wyższy poziom odmładzania skóry

Collagen Booster  
zapewnia spektakularne  
efekty dzięki innowacyjnym  
składnikom aktywnym

Najniższa cena w ciągu  
ostatnich 30 dni 69,90

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona10
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500035
Eliksir piękna 
 - Collagen
15 ml

500034 
Eliksir piękna - Retinol
15 ml

500036
Eliksir piękna - Coenzyme Q10
15 ml

49,90

49,90 
39,90

49,90 
39,90

 9 Pobudza produkcję  
kolagenu i elastyny

 9 Stymuluje odnowę  
komórkową skóry

 9 Wygładza zmarszczki,  
rozjaśnia przebarwienia

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

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

WYBIERZ, JEŚLI TWOJA SKÓRA JEST:   
sucha, z oznakami starzenia,  
dojrzała, tracąca elastyczność

-20%-20%

Elixir of beauty

5183
Maskara pogrubiająca  
i wydłużająca Happy Lashes 
10 ml

24,90 
19,90

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

-20%

Najniższa cena w ciągu  
ostatnich 30 dni 24,90

Najniższa cena w ciągu  
ostatnich 30 dni 49,90 Najniższa cena w ciągu  

ostatnich 30 dni 49,90
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5056 
Krem na noc 
50 ml

5058
Serum do twarzy i dekoltu 
30 ml

5068
Żel do mycia twarzy i demakijażu  
200 ml59,90 34,90 49,90

POWSTRZYMANIE
PROCESÓW 

STARZENIA SIĘ 
NOCĄ

72h 
CIĄGŁEGO NAWILŻENIA  

DLA GŁADKIEJ 
I PROMIENNEJ 

SKÓRY!

OCHRONA PRZED 
STARZENIEM SIĘ 
SKÓRY W CIĄGU 

DNIA

5070
Głęboko  
regenerująca  
maseczka  
ES5ENCE  
na płacie 
22 g 19,90

Do wszystkich rodzajów cery, 
zwłaszcza do odwodnionej 
skóry, na której pojawiają się 
pierwsze oznaki starzenia. 
Stosuj dwa razy dziennie, pod 
kremy na dzień i na noc. 

 9 Oczyszcza, nawilża i wygładza skórę.
 9 Zawiera 5 form kwasu  

hialuronowego oraz aktywny  
składnik rozjaśniający, który  
hamuje powstawanie przebarwień.

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

 9 Doskonały do demakijażu.

Do wszystkich  
rodzajów cery,  
zwłaszcza  
do odwodnionej  
skóry, na której  
pojawiają się pierwsze  
oznaki starzenia. Stosuj 
codziennie wieczorem,  
po oczyszczeniu skóry  
i nałożeniu serum ES5ENCE.

 9 Wspaniale nawilża skórę  
aż na 5 poziomach. 

 9 Przywraca jedwabistą 
miękkość.

 9 Poprawia elastyczność.
 9 Redukuje widoczność 

zmarszczek.
 9 Sprawia, że skóra  

odzyskuje młodzieńczy, 
promienny wygląd.

TKANINA MASECZKI:  
naturalne włókno roślinne  
o splocie jedwabiu,  
pozyskiwane  
w ekologiczny sposób.

Dzięki nano-włóknom 
materiał po nasączeniu 
maseczką staje się lekko 
elastyczny, co pozwala na 
znakomite dopasowanie 
do kształtu twarzy.

1

1

2

2

3

3
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5057
Krem pod oczy 
15 ml

5055
Krem na dzień 
50 ml

FORM KWASU 
HIALURONOWEGO5

59,90 
44,90

39,90 
29,90

Do wszystkich rodzajów cery, 
zwłaszcza do odwodnionej 
skóry, na której pojawiają się  
pierwsze oznaki starzenia.  
Stosuj codziennie rano,  
po oczyszczeniu skóry  
i nałożeniu serum ES5ENCE

SPF 15

-25%

ES5ENCE

 9 Redukuje głębokość zmarszczek,  
w tym „kurzych łapek”

 9 Wyraźnie zmniejsza opuchnięcia  
i cienie pod oczami

 9 Zapobiega procesom starzenia
 9 Zapewnia nawilżenie  

przez 72 godziny*
 9 Regeneruje skórę wokół oczu
 9 Przywraca jej blask
 9 Zawiera 5 wyselekcjonowanych  

form kwasu hialuronowego  
i olej z palmy babassu

 9 Szybko się wchłania
 9 Do wszystkich rodzajów cery -  

szczególnie do wrażliwej,  
odwodnionej, ze zmarszczkami  
wokół oczu

-25%

Najniższa cena w ciągu  
ostatnich 30 dni 59,90 Najniższa cena w ciągu  

ostatnich 30 dni 39,90

4

4

5

5
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500019 
Odżywczy żel pod 
prysznic i do kąpieli  
Perfect Care
250 ml

500020 
Orzeźwiający żel pod prysznic i 
do kąpieli Perfect Care
250 ml

5163
Regenerujący balsam  
do stóp Heel Balm 
70 g

19,90

12,90

-20%

19,90 
15,90

19,90 
15,90

Cudownie gładkie

5009
Krem do rąk  
Happy Hands
40 ml 

 9 Do suchych, spękanych i spierzchniętych pięt 
 9 Nawilża i wygładza
 9 Głęboko wnikająca formuła
 9 Bezzapachowy
 9 Kompleks z mocznikiem

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

-20%

Najniższa cena w ciągu  
ostatnich 30 dni 19,90

Najniższa cena w ciągu  
ostatnich 30 dni 19,90

1

1

2

2
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5071 
Sól karnalitowa  
z Morza Martwego. 500 g 
SPOSÓB UŻYCIA: 
wsyp co najmniej 2 nakrętki  
soli do wanny z ciepłą wodą.

Dead Sea 
-21%

Najsławniejsza na świecie karnalitowa 
sól z Morza Martwego to wysoko 
zmineralizowana sól magnezowo- 
potasowa, zawierająca również żelazo, 
chrom, mangan, cynk i inne ważne 
pierwiastki.

 9 Wpływa dobroczynnie na kondycję skóry. 
 9 Poprawia krążenie krwi w skórze. 
 9 Znakomicie usuwa zmęczenie,relaksuje i uspokaja.
 9 Łagodzi bóle reumatyczne i artretyczne, bóle pourazowe, 

napięcie mięśni. 
 9 Skutecznie wspomaga leczenie łuszczycy, grzybicy oraz 

zwalczanie trądziku i wyprysków skórnych.

46,90 
36,90

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

-20%

19,90 
15,90

Morze Martwe zasługuje na miano 
cudu natury. Zabiegi i kuracje  
z użyciem błota i soli z Morza  
Martwego oraz kosmetyków  
na ich bazie poprawiają kondycję  
skóry dzięki wyjątkowej zawartości  
cennych pierwiastków.

Najniższa cena w ciągu  
ostatnich 30 dni 46,90

Najniższa cena w ciągu  
ostatnich 30 dni 19,90

PIELĘGNACJA 7
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5046
Balsam w żelu do 

ciała i włosów 
200 ml5047

Żel do mycia ciała   
200 ml

25,90

 9 Regeneruje, odżywia i nawilża 
skórę w trakcie kąpieli

 9 Cudowna, orientalna  
kompozycja zapachowa  
zmienia zwykłą kąpiel  
w zmysłową przyjemność

 9 Skóra jest gładka w dotyku  
i cudownie pachnąca

Uwielbiasz aromatyczne  
kąpiele?  
W długie, zimowe wieczory podaruj 
sobie cudowny relaks – zanurz się  
w wodzie z dodatkiem soli kąpielowej  
o zmysłowym zapachu Argan Queen.

29,90 
23,90

25,90 
19,90

-20%

-23%

Najniższa cena  
w ciągu  
ostatnich  
30 dni  
23,90

Najniższa cena  
w ciągu ostatnich  
30 dni 25,90

5075
Sól do kąpieli. 
600 g

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona4
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5051
Szampon  
do mycia włosów  
200 ml

5052
Odżywka  
do włosów 
200 ml25,90

 9 Regeneruje i wygładza

 9 Chroni końcówki przed  
wysuszeniem i łamaniem

 9 Znacząco poprawia kondycję 
włosów

 9 Ułatwia rozczesywanie  
i układanie

 9 Włosy są jedwabiście gładkie  
i lśniące

25,90 
19,90

 9 Wzmacnia włosy aż po końcówki 

 9 Chroni włosy przed utratą  
wody i blaknięciem

 9 Przywraca miekkość  
i elastyczność

 9 Włosy na dłużej pozostają  
świeże i pełne blasku

Przenieś się do zmysłowej krainy wyobraźni, dokąd zaprowadzi Cię niezwykły, 
orientalny zapach. Wyczaruj doznanie piękna, otulając swoją skórę i włosy 
aksamitnymi olejkami nadającymi im cudowną miękkość i gładkość. 

Argan Queen

-23%

Najniższa cena w ciągu  
ostatnich 30 dni 25,90

CIAŁO I WŁOSY 5
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500017 
Odżywka  
zwiększająca  
objętość włosów 
200 ml 

500013 
Szampon  
zwiększający  
objętość włosów
250 ml

500015 
Odżywka do włosów farbowanych
200 ml

500018
Odżywka wzmacniająca włosy
200 ml

500014 
Szampon wzmacniającywłosy
250 ml

21,90

21,90

21,90 
16,90

21,90

21,90 
16,90

21,90 
16,90

5045
Arbuzowa pomadka  
peelingująca 
4,3 g

16,90 
6,90

Za każde 50 zł
wydane na zakupy  

z tego katalogu

-59%

-23%

-23%

500012 
Szampon  
do włosów suchych  
i zniszczonych
250 ml

500016 
Odżywka  
do włosów suchych  
i zniszczonych
200 ml

21,90

21,90

500011 
Szampon do włosów farbowanych
250 ml

Najniższa cena w ciągu  
ostatnich 30 dni 16,90

Najniższa cena w ciągu  
ostatnich 30 dni 21,90

Najniższa cena w ciągu  
ostatnich 30 dni 21,90

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona2
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5190
Szczotka  
do włosów
 
39,90

Z MIŁOŚCI DO PIĘKNA

-60%

43,80 
25,90

7179
Zestaw do włosów  
farbowanych

 9 Z masującymi igiełkami, które  
pobudzają cebulki włosów do wzrostu

 9 Antystatyczne tworzywo  zapobiega  
elektryzowaniu się włosów

 9 Odpowiednio wyprofilowana  
- dopasowuje się do kształtu głowy

 9 Lekka konstrukcja, antypoślizgowa  
rączka - wygoda użytkowania

NOWOŚĆ

• Szampon
• Odżywka

Regeneruje włosy uszkodzone farbowaniem, 
wzmacnia cebulki, stymuluje porost,  zapobiega  
przetłuszczaniu się włosów, pomaga utrzymać  
głęboki kolor, przywraca piękny połysk

Zachowaj kolor na dłużej! -41%

500012 
Szampon  
do włosów suchych  
i zniszczonych
250 ml

500016 
Odżywka  
do włosów suchych  
i zniszczonych
200 ml

Najniższa cena w ciągu  
ostatnich 30 dni 43,80

Najniższa cena w ciągu  
ostatnich 30 dni 39,90

Przy zakupie dowolnego  
produktu ze stron 2-3  
katalogu Blue Nature

szczotkę do włosów otrzymasz  
za 15,90 zł

WŁOSY 3
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Zakochaj się w swoim życiu! 


