
17,90

1190
2290

4264
Silikonowy rękaw cukierniczy
Szczegóły na stronie 10.

-33%

29,90

1990

OKŁADKA  
POKRYTA POWŁOKĄ 

ANTYBAKTERYJNĄ  
I ANTYWIRUSOWĄ

GWARANCJA

SAT Y S FA KCJI

LUTY 2021



13,90

690

35,90

2590

Wieczko  
do pokrywy  
miski

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

-28%

368631
Ochronna pokrywka do miksera
Chroni przed chlapaniem. Wykonana z tworzywa, 
środek z silikonu. Średnica pokrywki 30 cm. Pasuje  
na większość misek. 2490

367183
Płyn do czyszczenia pralki
250 ml

 h Neutralizuje  
nieprzyjemne zapachy

 h Zapobiega  
odkładaniu się  
kamienia

 h Przedłuża  
żywotność  
pralki

Za każde 50 zł  
wydane na zakupy 
z tego katalogu!

-50%

2 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

Aby nie szkodzić 
przyrodzie, stosujemy:

 3 proste opakowania,  
by nie zwiększać ilości śmieci

 3 plastikowe butelki  
do ponownego przetworzenia

 3 papier z surowców odnawialnych

Zachęcamy Państwa do segregacji odpadów  
i troski o czystość środowiska.

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

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

kontakt@betterware.pl, www.betterware.pl

W trosce o Twoje 
bezpieczeństwo  

okładka katalogu została 
pokryta antybakteryjną  

i antywirusową powłoką. 
 

W kontaktach z klientami 
zachowaj zasady 
bezpieczeństwa  

zgodne z zaleceniami 
WHO

http://www.betterware.pl/
mailto:kontakt@betterware.pl


4133
Lejek – dozownik do ciasta
Przycisk przy uchwycie zapewnia 
precyzyjne dozowanie masy. Może 
służyć także jako klasyczny lejek. 
Pojemność: do 500 ml, wysokość: 
16 cm, średnica: 12,5 cm 14,90

990

-34%

4400
Silikonowa forma na mini babeczki 
Łatwo upieczesz w niej urocze babeczki.  
Wykonana z silikonu, trwała i łatwa w czyszczeniu. 
25 x 19 x 3 cm, średnica babeczki: 4,5 cm

25,90

1990 -23%

NOWOŚĆ

Silikonowa forma
- ciasto nie przywiera

KUCHNIA

3



4062
Wykrawacz do donatów
Niezastąpiony, gdy lubisz domowe pączki. Za jego pomocą 
możesz przygotować również donuty o idealnym kształcie 
lub kruche ciastka. Ma specjalny uchwyt z zaokrąglonymi 
brzegami. Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej.  
Średnica 8,5 cm

14,90

990

-34%

4251
Przesiewacz do mąki
Napowietrza mąkę,  
co nadaje ciastu więk-
szą puszystość. Idealne 
także do cukru pudru  
i kakao. Wykonany  
z wysokiej jakości stali 
nierdzewnej.  
Średnica 15 cm

1490

368507
Przyrząd do wyrabiania ciasta
Zamiast męczyć się z ręcznym wyrabianiem kruchego 
ciasta skorzystaj z pomocy pomysłowego przyrządu, 
który ułatwi Ci połączenie masła z mąką. Idealny rów-
nież do przygotowania kruszonki. Wygodna  
rączka zapewnia mocny chwyt. Wykonany  
ze stali. 4,5 x 11,5 x 12,5 cm

24,90

1990

-20%

4375
Zestaw miarek 
Cztery miarki o pojemności 250 ml,  
125 ml, 80 ml i 60 ml, spięte razem, by 
zawsze były pod ręką. Zawierają oznaczenie  
w mililitrach oraz na szklanki: od ¼  
do całej. Wykonane z solidnego  
tworzywa.

4
szt.

14,90

1190

-20%

368460
Silikonowa mata  
do ciasta
41 x 29 cm

3990

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

4 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



4149
Pędzelek silikonowy
Doskonały do dekoracji  
wypieków lukrem, polewą 
czekoladową.  Gęste i zwarte 
włosie, wykonane z mocnego 
silikonu. Można myć  
w zmywarce.  
20,5 x 2,6 cm

4302
Wałek do ciasta
Silikonowa powierzchnia ogranicza przywie-
ranie ciasta. Rękojeści wykonane z drewna, 
nie ślizgają się w dłoniach. Długość:  
20 cm

49,90

3390

-32%

4148
Forma do wycinania 
ciastek „Serce”
Jednym ruchem wytniesz  
z ciasta 12 serduszek różnej 
wielkości. Wykonana  
z solidnego tworzywa. 
Średnica: 24 cm

12,90

1090

Pieczenie
z sercem

4292
Mata silikonowa
Bardzo praktyczna – 
rozwałkujesz  na niej ciasto, 
wytniesz ciastka i od razu 
włożysz do piekarnika. Zakres 
temperatur: od -40 do 230°C. 
Możesz myć ją w zmywarce.  
50 x 30 cm

 h Mata do  
wałkowania 
i podkładka  
do pieczenia 
w jednym!

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

39,90

2590

1
1

2
2

3

3

4

4

1290

-35%

KUCHNIA

5



4181
Mata do rolady
Doskonały sposób na przygotowanie rolady. 
Wylej ciasto na matę, upiecz je na niej, a po osty-
gnięciu rozprowadź nadzienie i zwiń. Wykonana 
z silikonu. 31x 26 cm 29902590

368508
Trzepaczka turbo
Przyspiesza i ułatwia ubijanie. W środku ma dwie kulki zwiększające efektywność pracy. Bardzo poręczna.  
Wykonana ze stali nierdzewnej wysokiej jakości. 5,5 x 20,5 cm

18,90

1290

-32%

368263
Podręczna miska 5 L z pokrywą
Do mieszania sałatek, wyrabiania ciasta, marynowania mięsa, 
przechowywania owoców oraz do 100 innych zastosowań. 
Praktyczna, pojemna, wygodna w użyciu. Nowoczesne  
wzornictwo i ergonomia. Wykonana z tworzywa.  
Średnica 31 cm, wysokość z pokrywą 15 cm

Przezroczysta –
idealna do  
wyrabiania

i wyrastania  
ciasta

6 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



4380
Minutnik Babeczka
Apetyczna babeczka pomoże Ci  
w gotowaniu i pieczeniu, pilnując 
 czasu przygotowywania potraw. 
Odlicza czas od jednej minuty  
do jednej godziny, a potem dzwoni. 
Wystarczy przekręcić ją do końca 
skali, a później cofnąć pokrętło 
ustawiając pożądany czas. 
Średnica 8 cm,  
wysokość 7,5 cm 

32,90

2490

4217  
Podkładka do pieczenia
Z nieprzywierającą powłoką z teflonu. Można na niej 
piec i grillować w piekarniku. Ułatwia także utrzymanie 
go w czystości. Rozłóż matę na spodzie piekarnika i nie 
przejmuj się, że tłuszcz ściekający z burgerów pozostawi 
przypalone, trudne do usunięcia ślady. Potem wyjmiesz 
matę i łatwo ją wyczyścisz (można myć ją w zmywarce), 
a piekarnik pozostanie czysty! Wytrzymuje temperaturę 
do 260°C. Możesz przyciąć ją do pożądanego  
rozmiaru. Wielokrotnego użytku. Po zwinięciu  
zajmuje niewiele miejsca. 40 x 33 cm

17,90

1290

-28%

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

NIE MUSISZ
używać tłuszczu

1990

 h Nie przypieczesz ciasta
 h Prosty w obsłudze

 h Wszystko pod kontrolą
 h Głośny dzwonek

-24%

NOWOŚĆ

7,
5 

cm

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

Ustaw  minuty

KUCHNIA

7



368501
Foremki do galaretek
Mają dwie pokrywki – z wierzchu i od spodu, co 
umożliwia wyjęcie gotowej galaretki w idealnym 
kształcie. Wykonane z solidnego tworzywa.  
7 x 7 x 6,5 cm, pojemność: 120 ml, 4 sztuki

4
szt.

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

19,90

1490

4260
Silikonowy dzbanuszek  

do roztapiania czekolady
Ma pokrywkę, która zapewnia 100% szczelność 

podczas podgrzewania dzbanuszka w kąpieli 
wodnej.  Możesz również stosować  

go w mikrofalówce.  
9 x 8 x 6 cm. 150 ml

ROZPUŚĆ W KĄPIELI WODNEJ
LUB MIKROFALÓWCE

17,90

1190

-25%

-34%

8 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



4185
Radełko do ciasta 
Szybko i łatwo wytniesz z ciasta dekoracyjny 
wierzch w formie „kratki” do ciastek słodkich  
i wytrawnych. Wykonane z solidnego tworzywa,  
z otworkiem do zawieszenia. 19 x 11,5 cm

18,90

1390

-26%

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

 h Ergonomiczny 
kształt

 h Wygodna rączka
 h Można powiesić

19,90

1490

-25%

4385
Szablony do dekoracji
Ozdobisz wszystko, na co tylko przyjdzie Ci ochota: desery, lody,  
owsiankę, piankę na kawie. Usypiesz ciekawe wzorki z kakao, cynamonu  
lub innych przypraw w proszku. Wykonane z bezpiecznego tworzywa  
wysokiej jakości bez BPA. Średnica pojedynczego szablonu 10,5 cm 

9,90

790

-20%

NOWOŚĆ

3
szt.

KUCHNIA

9



Plecionka Łezka Pasek karbowany Płatek

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

1790

3990

4083
Obrotowa patera na ciasto
Ułatwia nakładanie masy cukierniczej na torty 
i zdobienie ciast. Krojenie i nakładanie kawałków 
tortu na talerzyki także jest łatwiejsze. Wykonana 
z solidnego tworzywa. Średnica: 28 cm

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

Kwiatek Gwiazdka Pasek 
gładki

4268
Zestaw szpatułek 
Wykonane z tworzywa.  
6 sztuk.

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

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

6
szt.

1

1

2

2

-33%

29,90

1990

14,90

1090

-27%

10 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



368500
Łyżka cedzakowa
Pojemna i głęboka. Wygodnie odcedzisz nią 
sporą porcję warzyw, pierogów, uszek. Z wygodnie 
wyprofilowanym uchwytem. Wykonana z trwałego 
tworzywa. 33 x 12 x 6 cm

368057
Cedzak nakładany na garnek
32 x 12 cm1290

4381
Szczypce z sitkiem do odsączania  
Idealnie nadają się do wyjmowania oraz odsączania 
pączków, ciastek a także mięs, frytek i innych 
potraw smażonych w głębokim tłuszczu. Wygodna 
długa rączka zapobiega poparzeniu, a górna część 
szczypiec ułatwia przytrzymanie potrawy.  
Długość: 30 cm, sitko: 10 cm

18,90

1490

12,90

990

-23%

-21%

NOWOŚĆ

 h Do pączków
 h Do faworków
 h Do pierogów
 h Do tempury
 h Do kalmarów
 h Do warzyw
 h Długość: 30 cm!

KUCHNIA

11



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

11,90

890

-25%

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

Elastyczne

19
,5

 c
m

15
,5

 c
m

14
 c

m
11

 c
m

9 
cm

6,
5 

cm

6
szt.

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

24,90

1990

-20%

12 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



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

15
 c

m
3 

cm

-25%

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

29,90

2290

15,90

1190

4333
Durszlak z miską
Durszlak ma podstawkę, dzięki czemu 
odciekająca wodą nie dotyka do jego dna. 
Wygodnie wyprofilowane uchwyty. Miska  
o pojemności 3 litrów. Wykonane z solidnego 
tworzywa bez BPA. 31,5 x 26 cm

19,90

1490

-25%

-23%

NOWOŚĆ

10
 c

m
3 

cm
KUCHNIA
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4045
Skrobak do ryby
Umożliwia szybkie i dokładne usunięcie 
łusek. Wykonany ze stali nierdzewnej.  
19 x 3,5 x 1 cm

Łuski nie  
rozpryskują się

8,90

590

-34%

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

 h Dzięki kratce  
mięso nie leży  
w wodzie

49,90

2990
65515
Klipsy do zrazów i gołąbków
10 sztuk. 6 x 9 cm

10
szt.

4386 
Formy do ryżu i purée
Podaj ryż lub purée w szykowny sposób! Każda forma  
ma wytłoczony inny wzór na spodzie. Wykonane  
z solidnego tworzywa. Średnica: 9 cm,  
pojemność: 100 ml

2
szt.

9,90

790

-20%

-40%

1690

14 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



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

-25%

11,90

890

4419
Tarka z pojemnikiem
Ostrze w pokrywie umożliwia wygodne starcie sera, 
imbiru, skórki z cytryny, które spadają wprost do 
szklanego pojemnika, by można było przechować je 
na potem. Otwór w pokrywie ułatwia dozowanie.  
Średnica 8,5 cm, pojemność 230 ml

3 funkcje w 1: 
 h Tarka
 h Pojemnik
 h Dozownik

4134 
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.

NA MIĘKKO

NA ŚREDNIO

NA TWARDO

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

19,90

1390

-30%

1290

KUCHNIA
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25,90

1990

4365
Szczypce
Długość: 22 cm

25,90

1990

4364
Szpatułka
32 x 8 cm

4363
Łyżka do spaghetti
31 x 6 x 4 cm

25,90

1990

29,90

1990

3

4

1

2

3

4

 h Drewniane łyżki 
z silikonowymi  
końcówkami

 h Wysoka jakość
 h Nie rysują naczyń

Wysoka jakość 
wykonania i koń-

cówki z mocnego 
silikonu o specjal-

nym wykończeniu 
mającym właściwości 

powłoki zapobiega-
jącej przywieraniu. 

Wszystkie akcesoria, 
poza szczypcami 

kuchennymi, mają 
rączki z drewna.

Stylowe  
i praktyczne

-33%

4362
Łyżka do zupy
31 x 7,5 x 4 cm

4361
Szeroka łyżka
32 x 7 cm

1

2

25,90

1990 -23%

16 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



4398
Długa tarka 
Bardzo ostre ostrze ze stali nierdzewnej ułatwia 
błyskawiczne starcie skórki pomarańczowej, 
gałki muszkatołowej, cynamonu, czekolady, sera. 
Ma wygodny uchwyt, wykonany z tworzywa 
sztucznego, który stabilnie leży w dłoni. 39 x 3,5 cm

44,90

3490

-22%

NOWOŚĆ
Super ostra

tarka dla wymagających

 h Bardzo ergonomiczna
 h Podpórka  
antypoślizgowa

 h Z osłonką
 h Profesjonalna tarka 
szefa kuchni

Z osłoną ostrza
w zestawie

25 cm

KUCHNIA

17



9,90

690 1690

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

4315
Krajalnica do warzyw
Jednym ruchem pokroisz w słupki ziemniaki, 
rzodkiew, buraki, marchewki, cukinię oraz owoce: 
jabłka, gruszki. Trwała obudowa z solidnego 
tworzywa, metalowe ostrza. 18,5 x 11 cm

368514
Nożyk do chipsów
Doskonały do przyrządzania chipsów ziemniaczanych, 
krojenia plasterków cukinii lub marchewki na grilla. 
Ostrze ze stali nierdzewnej, wygodna rączka  
z tworzywa. 21,5 x 6,5 cm

367931
Uchwyt do krojenia warzyw  
i owoców na plasterki
Pokroisz cebulę, pomidory lub inne warzywa i owo-
ce w idealnie równe krążki i plasterki, nie ryzykując 
skaleczenia. Przygotujesz plasterki ziemniaków na 
domowe chipsy. Wykonany z trwałego tworzywa, 
z mocnym zaciskiem.  8 x 6,5 x 5,5 cm

-30%

1490
12,90

990

-23%

18 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



-30%

11,90

890

4
szt.

22,90

1690

-26%

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

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

-25%

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

19,90

1390

 h Higieniczne
 h Bardzo trwałe
 h Duży rozmiar:  
38,5 x 29,5 cm

 h Można myć  
w zmywarce

368513
Elastyczne maty do krojenia
Zestaw 4 elastycznych mat w różnych kolorach – każdy kolor i mały symbol w rogu maty wskazuje na jej przeznaczenie.  
Niebieska służy do krojenia ryb, zielona – warzyw, czerwona – mięsa, żółta – drobiu. Wykonane z elastycznego tworzywa, 
dzięki czemu można je zagiąć i łatwo przesypać przygotowane produkty do garnka lub miski. 38,5 x 29,5 cm. 4 sztuki.

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

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

9,90

790

-20%

4228
Ostrzałka do noży z przyssawką
6 x 6 x 6 cm

Szybkie ostrzenie, 
bezpieczne dłonie!

Mocna
przyssawka

1690

4342
Obierak do cytrusów
Ułatwia wygodne obranie  
owoców cytrusowych. Wykonany  
z mocnego tworzywa. 15,5 x 1 cm

6,90

490

Najłatwiejszy sposób
obrania cytrusów

-29%

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM
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Mocna
przyssawka

368577 
Zaczepiany pojemnik na odpadki kuchenne
9,5 x 17 x 30,5 cm, pojemność 2,2 litra.1690

-20%

9,90

790

990

1

2

14275
Pojemnik na czosnek
Szczelnie zamykane,  
gwarantują, że warzywa  
dłużej pozostaną świeże i peł-
ne aromatu. Gdy włożysz je  
w pojemnikach do lodówki, 
inne przechowywane w niej 
produkty nie „przejdą” inten-
sywnym zapachem. Wykona-
ne z mocnego tworzywa. 
10 x 8 cm

24189
Obieraczka do czosnku
Szybko i wygodnie obierzesz 
kilka ząbków czosnku w tej 
pomysłowej obieraczce.  
Kolory mogą się różnić.  
5 x 5 cm

19,90

1490

-25%

38602
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

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

14,90

1190

4111
Okrągła pokrywka ochronna
Zabezpiecza przed pryskaniem tłuszczu. 
Średnica: 28,5 cm

4320
Silikonowy pędzelek  
z pojemnikiem
Ułatwia natłuszczanie patelni, gofrownicy, tostera, 
foremek oraz rozprowadzanie marynaty na mięsie. 
Dzięki podziałce na pojemniczku możesz  
kontrolować, ile tłuszczu zużywasz. Bardzo 
poręczny. 11,5 x 5 cm, 70 ml

19,90

1490

4346
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 16 cm

-20%

16 cm

-25%

1690
29,90

2290

-23%
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4401
Podstawka pod łyżkę
Wygodnie odłożysz na nią łyżkę, chochlę lub 
szpatułkę w trakcie gotowania, nie brudząc 
blatu. Wykonana z tworzywa wysokiej jakości.  
27 x 10 x 2,5 cm

8,90

690

 h Głęboka – nic nie  
wycieknie na blat

 h Stabilna konstrukcja 

21,90

1690
16,90

1390

4326
Silikonowa podstawka  
pod akcesoria kuchenne
15 x 15 cm

4317
Silikonowa łyżka
Długość 20 cm

-23%

-22%

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

KUCHNIA
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4146
Maselniczka
Estetyczna i klasyczna, w sam raz na kostkę masła.  
Śmiało możesz podać w niej masło na stół w trakcie  
eleganckiego obiadu. Wykonana z solidnego  
tworzywa. 17 x 12 x 5 cm

4147
Nożyk do smarowania
Wykonany z tworzywa, bezpieczny  
również dla dziecięcych rączek. Lekki,  
poręczny i szeroki – ułatwia  
smarowanie kanapek.  
Długość: 18 cm

4295
Pojemnik na miód z łyżeczką
Kształt inspirowany pszczelim ulem. W zestawie 
specjalna łyżeczka ułatwiająca nakładanie miodu.  
Wykonany z tworzywa akrylowego.  
Pojemność: 200 ml

-25%

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

3

2

890

15,90

1190

4420
Podstawki do jajek „Kurze łapki”
Zacznij  dzień w świetnym humorze! Jajka, podane 
w zabawnych podstawkach stojących na kurzych 
łapkach, to wspaniały sposób na udane śniadanie. 
Wykonane z solidnego tworzywa. 5 x 5 cm,
4 sztuki

11,90

890

-25%

NOWOŚĆ

1

4

1

4
szt.

2

3

4

21,90

1490

-32%

24 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



4379
Pojemnik na przyprawy
W pokrywce znajdują się trzy różne rodzaje otworków 
do sypania przypraw. Dzięki klasycznemu designowi 
pojemnik pasuje do każdego wystroju kuchni i stołu. 
Szkło + tworzywo. Pojemność: 210 ml

4376
Spodeczek „Imbryk”
Kształt imbryka nadaje mu dekoracyjny charakter. 
Jest dość głęboki, więc herbata z torebki na pewno 
nie poplami blatu. 10 x 8,5 x 2 cm

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

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

-25%

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

11,90

890
5,90

490

11902490

1

1

2

3

4

5

3

2

4

5

11,90

890

-25%

KUCHNIA
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2

14,90

990

16,90

1090

21,90

1490

4355 
Organizer - koszyk mały
29 x 13 x 8 cm

4356 
Organizer - koszyk średni
31 x 18 x 8 cm

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

 h Do lodówki
 h Do szafek
 h Na blat kuchenny -32%

-36%

-34%

W Twojej kuchni zapanuje idealny porządek, gdy raz na zawsze  
rozwiążesz kwestię przechowywania artykułów spożywczych: w lodówce,  
w szafkach, na półkach i blatach kuchennych. Organizery w kształcie koszyków 
umożliwiają posegregowanie produktów. Uchwyt z przodu ułatwia wyjmowanie  
ich z lodówki/ szafki. Wykonane z solidnego tworzywa.

18,90

1490

4336
Zestaw 6 pojemników
Idealne do przechowywania 
niedużych porcji w szafce, lodówce, 
zamrażalniku. Bardzo poręczne, z po-
krywkami i przezroczystymi ściankami 
– widzisz zawartość bez konieczności 
zdejmowania pokrywki.  
6 sztuk: 2 x 200 ml,  
4 x 100 ml

6
szt.

-21%
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4429
Pojemnik duży
1200 ml, 18 x 13 x 9 cm 

16,90

1290
17,90

1390
12,90

990

-24%

NOWOŚĆ

DO

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  

Kolorowo 
w kuchni

KUCHNIA
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Pojemniki do przechowywania
4391 pomidor
4392 awokado
4393 cebula
Idealne do przechowywania całych warzyw lub pokrojonych na kawałki,  
a także niewielkich porcji sałatek. Możesz postawić je spodem do dołu  
lub odwrócić, by wykorzystać górę pojemnika jako miseczkę. 
12 x 12 x 7 cm

17,90

1390

 h Odwróć, a wtedy góra pojemnika stanie się miseczką 
 h Wysoka jakość wykonania 
 h Estetyczne i praktyczne

4348
Rozsuwana półeczka do lodówki
29 x 17 x 7 cm

20 cm28 cm
4084 
Uniwersalny pojemnik  
do lodówki lub na półkę 
28 x 12,5 x 8,5 cm

-22%

2490 1290

System „klik” –  
nóżki pojemników  

wpinają się  
w pokrywy

28 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



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

4243
Miska z pokrywą
1500 ml

4244 
Miska z pokrywą
2700 ml  

4245
Miska z pokrywą
4000 ml

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

1

2

3

1

2

3

18,90

1390

-26%

21,90

1590

-27%

15,90

1190

-25%

4255
Zestaw 4 pojemników 
Mają pokrywy z wcięciami, które ułatwiają  
stabilne ustawienie mniejszych pojemników 
na większych dzięki systemowi „klik”. Wykona-
ne z tworzywa bez zawartości BPA. Pojemno-
ści: 700 ml, 320 ml i dwa po 120 ml

320 ml 
120 ml 

700 ml 

120 ml 

System „klik” –  
nóżki pojemników  

wpinają się  
w pokrywy

-38%

23,90

1490

NIE PRZEGAP!
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368402
Garnek-szybkowar  
do mikrofalówki
27 x 21 x 15,5 cm, 
pojemność 2 litry

368571
Pokrywka do mikrofalówki
Przykryjesz nią naczynia o średnicy do 25 cm.

4404 
Zestaw 2 misek do mikrofalówki
W tych miskach przechowasz zupę lub inne danie 
w lodówce, a potem podgrzejesz w mikrofalówce. 
Mają pokrywy z otworkami, poręczne uchwyty  
i praktyczny kształt. 500 i 1000 ml

2
szt.

4490

2690

1490

4164
Forma do robienia omletu w mikrofalówce
Smakowity omlet bez smażenia na tłuszczu – w tym naczyniu szybko przyrządzisz go  
w  mikrofalówce. Forma wykonana z tworzywa bez zawartości BPA. 21 x 12 x 4 cm

WYMIESZAJ W MISCE JAJKA  
ZE SZPINAKIEM

WLEJ DO FORMY  
I ZAPIEKAJ PRZEZ 30 SEK.

POŁÓŻ POMIDORY I SER 
I ZAPIEKAJ 1 MIN.

15,90

990

-38%
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 h Skutecznie usuwa  
tłuszcz i przypalenia

 h Nie wymaga  
zmywania wodą

15,90

1190

-25%

19,90

1490

367932
Woreczek do gotowania  
ziemniaków w mikrofalówce
Ekspresowe danie – włóż ziemniaki w mundurkach do 
woreczka i do mikrofalówki, a po 4 minutach wyjmiesz je 
ugotowane! Wewnątrz woreczka tworzy się „kieszeń parowa”, 
w której ziemniaki gotują się błyskawicznie, zachowując 
pełnię smaku i swoich wartości odżywczych. Teraz szybko 
przyrządzisz mnóstwo potraw na bazie ziemniaków.  
Woreczek nadaje się także do gotowania kukurydzy  
w kolbach, odgrzewania wczorajszego pieczywa  
lub tortilli. Wielokrotnego użytku – pierz go ręcznie.  
26 x 18 cm

-25%

4223
Stojak do gotowania ziemniaków  
w mikrofalówce
Łatwo i szybko ugotujesz ziemniaki w mundurkach  
w mikrofalówce.  Wystarczy nabić ziemniaki na szpikulce 
na ramionach podstawki, następnie zdjąć i nabić  
z drugiej strony, co zapobiegnie pękaniu ziemniaków  
w trakcie gotowania. Za jednym razem możesz ugotować 
4 ziemniaki. Wygodny uchwyt – bez problemu  
wyjmiesz gorące ziemniaki z mikrofalówki.  
Wykonany z tworzywa. 22 x 22 x 11 cm

-30%

16,90

1190

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

KUCHNIA
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4082
Organizer  
na przyprawy
Przegródki uławiają  
pogrupowanie torebek i saszetek  
z przyprawami według kategorii, 
co pozwoli Ci szybciej znaleźć te, 
których akurat chcesz użyć. Możesz 
stosować go także jako pojemnik 
do lodówki. Wykonany z wysokiej 
jakości tworzywa. 25 x 15 x 11 cm 1590

 h 2 małe: 7-19 cm
 h 2 średnie: 9-24 cm

 h 2 duże: 10-27 cm

4159
Foliowe osłonki na żywność 
Bardziej uniwersalne niż pokrywki – woreczki z moc-
nym ściągaczem, które pasują na naczynia o różnych 
średnicach (maksymalnie 26-27 cm). Wykonane  
z tworzywa foliowego. 6 sztuk

6
szt.

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

9,90

790

11,90

990

-20%

NOWOŚĆ

4
szt.
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4406 
Pojemnik na przyprawy
Wykonany ze szkła, z dekoracyjną, uchylaną pokry-
wą z tworzywa i poręcznym uchwytem. Średnica 
8,5 cm, wysokość 9 cm, 300 ml

1
szt.

16,90

1290

4416
Mini pojemnik
Poręczny, w sam raz do przechowywania i dozowania. 
Wygodnie układa się w dłoni. Wykonany z trwałego 
tworzywa. 11 x 10,5 x 4 cm, pojemność 250 ml

 h Otwory w pokrywie  
ułatwiają dozowanie

 h Ergonomiczny  
kształt 

1
szt.

Szkło

-24%

890

9,90

790

-20%

NOWOŚĆ

Organizer  
z przegródkami
8352 beżowy

8351 szary
Ułatwia utrzymanie 
porządku w szufladzie 
i posegregowanie 
drobiazgów, skar-
petek, bielizny itp. 
Zawiera 5 przegródek. 
Wykonany z solidnego 
tworzywa.  
22,5 x 9,5 x 7,5 cm 

9,5 cm

22,5 cm

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

Ostre ząbki

8243
Stojak na ręcznik kuchenny „Kotek”
Dekoracyjny stojak z zabawną główką kota.  
Wykonany z solidnego tworzywa. Pasuje  
nawet na największe rolki.  
Wysokość: 35 cm

4423
Schodkowa półeczka

Umożliwia uporządkowanie  
i wygodny dostęp do słoiczków  

z przyprawami, leków i suplementów. 
Możesz ustawić na niej filiżanki 
i kubeczki, które chcesz ładnie 

wyeksponować. 22 x 20 x 10 cm

31,90

2490

1690 1990

-22%

NOWOŚĆ

Łatwo zobaczysz, 
co stoi z tyłu

PRZED

20 cm

10
 c

m
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4431
Wielopoziomowa półka
Dzięki swej konstrukcji jest bardzo prosta w montażu. Możesz regulować wysokość nóżek oraz ustawiać jedną półkę  
na drugiej, zyskując jeszcze więcej miejsca. 31 x 22 cm

18,90

1490

-21%

NOWOŚĆ

 h Elegancki, prosty design
 h Dwa komplety nóżek: 12,5 lub 10 cm

 h Stabilna konstrukcja  

Oszczędzasz 
miejsce

USTAW PIĘTROWO

DWA KOMPLETY NÓŻEK: 12,5 cm i 10 cm

12
,5

 c
m

10
 c

m

KUCHNIA
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1590

 h Innowacyjna formuła  
szybko i skutecznie  
rozmraża

 h Nietoksyczny
 h Oszczędza czas

2011
Odmrażacz do lodówki  
i zamrażalnika
300 ml

1590

 h Aktywna piana
 h Usuwa resztki
 h Usuwa zapachy

58461
Aktywna piana do 
czyszczenia lodówek
500 ml

4322
Przedłużające świeżość 
kule do lodówki
Średnica pojedynczej 
kuli 5 cm. 2 sztuki.

2
szt.

14,90

990

-34%

4370
Pochłaniacz zapachów do lodówki
Bardzo skutecznie pochłania zapachy mieszające 
się w lodówce, zapewniając wrażenie czystości i 
świeżości. 13 x 9 x 5 cm

 h Zero nieprzyjemnych  
zapachów

 h Czystość i świeżość  
w lodówce

Aktywny węgiel
8175
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

19,90

1490

-25%

1690

23,90

1690

-29%
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 h Zero nieprzyjemnych  
zapachów

 h Czystość i świeżość  
w lodówce

2020
Odkamieniacz EKO do urządzeń  
gospodarstwa domowego
250 ml

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

 h Eliminuje kamień  
i osady wapienne 

 h Zawiera kwas  
cytrynowy

4408
Samoprzylepna taśma uszczelniająca 
Zabezpiecza miejsca narażone na stałe chlapanie wodą, na przykład łączenia blatu 
ze zlewem czy glazury z umywalką. Zapobiega ich zawilgoceniu i zabrudzeniu. 
Szerokość: 3,5 cm, długość 380 cm

 h Łatwe, estetyczne i tanie 
wykończenie Twojej  
kuchni i łazienki 

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

 h Przezroczysta, z gustownym 
nadrukiem kwiatów 

 h Wodoodporna
 h Bardzo łatwa w użyciu

367880
Mleczko czyszczące do stali  
nierdzewnej i chromowanej
300 ml

 h Usuwa tłuszcz  
i zacieki

 h Nadaje połysk  
bez smug

 h Idealny  
do okapów

14,90

990

-34%

3490

19,90

1490

-25%

KUCHNIA
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4407 
Pojemny ociekacz na sztućce
Solidnie wykonany, z 4 komorami  
na sztućce. Można wstawić go pomiędzy  
dwie komory zlewu. Z uchwytem do wygodnego 
przenoszenia. Wykonany z trwałego tworzywa. 
21,5 x 14,5 x 16 cm 1590

14,90

1090
12,90

990
4373
Mata do zlewu
26 x 26 cm

4372
Mata do zlewu
Średnica 31,5 cm

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

Transparentna
Mleczno-
transparentna

-27%

14,90

1090

8181
Ociekacz na sztućce
Dwukomorowy. Na sztućce i przybory kuchenne. 
Zdejmowany spód umożliwia wylanie zbierającej 
się wody. Wykonany z mocnego tworzywa, które 
łatwo utrzymać w czystości. Wysokość  
i średnica: 12 cm

-27%

-23%
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19,90

1190

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

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

2990

-40%

 h Wydajna receptura
 h Gęsta konsystencja
 h Z gliceryną
 h pH neutralne dla skóry
 h Piękny, kwiatowy zapach
 h Duża pojemność aż 1 litr!

2022
Płyn do mycia naczyń
Dzięki wydajnej recepturze  
i gęstej konsystencji do-
kładnie czyści i odtłuszcza 
naczynia. Zawiera glicerynę; 
pH neutralne dla skóry.  
Ma przyjemny zapach.  
1 litr

42731
Mata do 
suszenia naczyń 
Superchłonna i miękka mikrofibra z gąbkowym 
wkładem. Wchłania wodę, dzięki czemu umyte 
naczynia szybko schną.  Zabezpiecza krawędzie 
naczyń przed uszkodzeniem. Po złożeniu zajmie 
niewiele miejsca. 40 x 30 cm1190

368188
Wiszący organizer na zmywaki
Zaczep go wokół kranu. Trzymaj w nim zmywaczki 
kuchenne lub gąbki i myjki w łazience. Otworki 
umożliwiają odcieknięcie resztek wody i swobodną 
cyrkulację powietrza, by zmywaki nie były mokre. 
Wykonany z tworzywa silikonowego. 19 x 13 x 5 cm

12,90

990

-23%
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8179
Ściereczka do mycia 
Idealna do mycia naczyń i odkurzania bibelotów.  
Bardzo miękka i chłonna, wykonana ze specjalnego  
włókna. Nie rysuje powierzchni, jest bezpieczna  
dla delikatnych naczyń ze szkła i porcelany  
oraz powłok teflonowych. 27 x 16 cm

 h Do mycia
 h Do wycierania
 h Do odkurzania
 h Super chłonna
 h Nie niszczy 
powłok

4,90

390

-20%

8090
Szczotka do 
mycia naczyń  
z dozownikiem 
na płyn
5 x 7 x 8 cm, 
pojemność 50 ml

4,90

390

4397
Gąbka karborundowa
Wykonana z pianki i karborundu – tworzywa 
ceramicznego o doskonałych właściwościach 
ścierających. Bardzo wytrzymała i trwała, radzi 
sobie z najbardziej uporczywymi zabrudzeniami – 
przypaleniami, sadzą, rdzą, tłustym osadem.  
10 x 7 x 2,5 cm 

4345
Silikonowy zmywak do naczyń
Bardziej trwały i higieniczny niż tradycyjne 
zmywaki kuchenne. Z wypustkami usuwają-
cymi zabrudzenia z naczyń. Doskonały także 
jako łapka i podstawka pod gorące naczynia. 
Średnica: 10 cm

-20%

14,90

1090

-27%

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

1290

1290
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14,90

990

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

-34%

8348
Wieszak na drzwi szafki
Zakładasz go na drzwi szafki bez konieczności 
wiercenia. Bardzo poręczny, idealny na ściereczki 
kuchenne lub ręczniki w łazience. W każdej chwili 
możesz przełożyć go w inne miejsce. 33 x 7,5 x 4,5 cm

15,90

1290

8119
Organizer na drzwi szafki
Bez wiercenia dziur w szafkach. Praktyczny 
pojemnik z zagiętym uchwytem, umożliwiają-
cym zaczepienie go na drzwiczkach szafki od 
wewnątrz. Wykonany z solidnego tworzywa.  
33 x 24,5 x 9 cm 1490

 h Bez montażu
 h Transparentny, pasuje  
do każdego wnętrza

NOWOŚĆ
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367129
Płyn do czyszczenia zmywarki
Czy wiesz, że Twoja zmywarka może stać się siedliskiem 
groźnych bakterii, które rozwijają się w resztkach jedzenia? 
Pozbądź się zalegającego tłuszczu i przykrego zapachu. Prze-
dłuż żywotność zmywarki i zapewnij zdrowie sobie i swoim 
bliskim. Opróżnij zmywarkę włóż do niej butelkę i uruchom 
program zmywania - to proste! Zalecamy użycie raz  
na dwa tygodnie. 250 ml

 h Usuwa tłuszcz  
i osady

 h Usuwa przykre  
zapachy

 h Przedłuża  
żywotność  
zmywarki

1390

2024
Tabletki do  
zmywarki 7 w 1
15 sztuk

15
szt.

 h Usuwają zabrudzenia i osady
 h Wspomagają płukanie naczyń
 h Chronią zmywarkę przed kamieniem
 h Chronią szkło
 h Chronią naczynia ze stali

8,90

690

W rozpuszczalnej  
folii, bezpieczne  
dla dłoni

Odświeżacz  
do zmywarki
368040 cytryna
368041 mięta
368042 zielone jabłuszko

8331
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

-22%

 h Zawiera magnesy,  
które zbierają osad

 h Bardzo trwała, można  
stosować ją przez  
długi czas

1990

2490
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62012 
o zapachu  
kiwi 1790

17,90

990
367815 
o zapachu  
mango

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

-45%
 h Do całej kuchni
 h Poręczny i skuteczny
 h Pozostawia piękny 
zapach

 h Czyści  
i impregnuje

 h Bez użycia  
wody

 h Nie rysuje

367711 
Mleczko do czyszczenia  
i impregnacji ceramicznych  
płyt kuchennych
300 ml

Płyn do czyszczenia powierzchni kuchennych
Specjalna formuła. Specjalny rozpylacz zamienia płyn w aktywną 
pianę. Skutecznie czyszczą zabrudzenia: z blatów, zlewów, oka-
pów, frontów szafek, glazury. 500 ml

14,90

1190

-20%
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16,90

1190

2027
Żel do udrażniania rur
Skuteczny preparat udrażniający w formie żelu 
przyda się w każdym domu. Rozpuszcza więk-
szość nieczystości organicznych, takich jak tłuszcz, 
resztki jedzenia, czy włosy. Prosty w użyciu, wy-
starczy wlać go do odpływu, odczekać 20 minut, 
a potem spłukać dużą ilością wody. 
500 ml

-30%

368607
Przepychacz  
do zlewu
Długość z uchwytem  
27 cm, średnica 13 cm 1290

368632
Soda  
kaustyczna
500 g 1990

1790

2026
Uniwersalny płyn  
odtłuszczający
Skutecznie rozpuszcza 
tłuszcz i usuwa zaschnięte 
zabrudzenia. Niezastąpiony 
przy czyszczeniu zatłuszczo-
nych powierzchni: okapu, 
piekarnika, kuchenki, bla-
tów, rusztów i frytkownic. 
500 ml

 h Specjalistyczny,  
super skuteczny,  
usuwa trudne  
zabrudzenia

 h Łatwy w użyciu

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

 h Likwiduje nieprzyjemne 
zapachy
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11,90

790

8196
Spirala do udrażniania rur
Z jednej strony zakończona rączką, z drugiej ma 
specjalną spiralę zbierającą zabrudzenia blokują-
ce swobodny odpływ wody w rurach. Wykonana 
z ocynkowanego drutu. Długość: 100 cm

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, szkła, porcela-
ny. Silna i bezpieczna - biodegradowalna. Można nią 
myć ręce silnie zabrudzone, np. smarami. 500 g

 h Do wszystkich  
powierzchni  
zmywalnych

25
szt.

PRZY ZAKUPIE PASTY ECO GREEN
BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI UNIWERSALNE  ZA

ZŁ690

-34%

19,90

1490

-25%
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2041
Preparat Premium  
z nanotechnologią  
do czyszczenia  
powierzchni  
kuchennych
500 ml

2036
Koncentrat Premium  
z nanotechnologią  
do czyszczenia podłóg
500 ml

2038
Preparat Premium  
z nanotechnologią  
do czyszczenia 
łazienek
500 ml

2037
Preparat Premium  
z nanotechnologią  
do czyszczenia mebli
500 ml 39,90

2990
49,90

3400

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

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

TYLKO 40 ml  
NA 5 L WODY

1 2 3

1

3990 3990

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

4

4

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

-10zł

2
3-15zł
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2038
Preparat Premium  
z nanotechnologią  
do czyszczenia 
łazienek
500 ml

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

50
szt.

ZŁ690

2042
Preparat Premium z nanotechnologią 

do mycia szyb, luster i powierzchni szklanych 
Zapewnia czystość i błysk, nie pozostawiając 
smug. Zastosowana nanotechnologia działa 

antystatycznie. 500 ml

39,90

2990

Nowoczesna  formuła PREMIUMw poręcznymopakowaniu

-10zł

NOWOŚĆ

 h Preparat do szkła  
z dodatkiem nanosrebra 

 h Przeznaczony do szyb, luster,  
szklanych blatów i innych  
powierzchni szklanych

 h Nie pozostawia smug
 h Zabezpiecza przed osiadaniem 
brudu i kurzu

47
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5500

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

366964
Koncentrat Premium z nanotechnologią  
do czyszczenia paneli podłogowych
1 litr

366961
Preparat premium z nanotechnologią  
do czyszczenia szkła
1 litr

366960
Preparat premium z nanotechnologią  
do czyszczenia mebli
1 litr

366958
Preparat premium z nanotechnologią 
do czyszczenia łazienek
1 litr

KONCENTRATY!
TRZY ŁYŻKI STOŁOWE
NA 5 LITRÓW WODY!

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

Niezwykła skuteczność  
dzięki aktywnym nanocząsteczkom srebra!

1

2

3

4
5

-10zł

55,00

4500

69,00

5400

5500

5500

-15zł

1

2

3

4

5
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69,00

5400

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. Nadaje przyjemny, 
długotrwały zapach. Nie pozostawia smug.  
Łagodny dla skóry rąk. 1 litr

PRZY ZAKUPIE DOWOLNEGO PRODUKTU ZE STRON 48-49
BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI UNIWERSALNE  ZA

50
szt.

ZŁ690

-15zł

 h Skuteczność  
klasy Premium

 h Ultra silne działanie
 h Do grilla, piekarnika, 
kominka

 h Usuwa tłuszcz,  
przypalenia i sadzę

 h Bardzo gęsta piana,  
nie spływa

 h Prosta i wygodna  
w użyciu

367033
Pianka Premium  
do czyszczenia przypaleń
Działa silnie odtłuszczająco, usuwa pozostałości dymu, 
tłuszczu, okopcenie i sadzę. Usuwa nawet najbardziej 
przypieczone resztki jedzenia i tłuszczu. Polecana do 
czyszczenia grilli, piekarników, kominków, rusztów.  
Jest wygodna w użyciu, posiada gęstą konsystencję.  
300 ml 2490
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39,90

2990

SPECJALNA, 
PROFESJONALNA  

FORMUŁA
850 ML

 h Doskonale czyści  
wszelkiego rodzaju  
powierzchnie

 h Idealny do porządków  
w całym domu! 

-25%

3490

2033
Uniwersalny koncentrat  
do czyszczenia  
Home Expert
850 ml

2034
Płyn do czyszczenia  
kuchni Home Expert
850 ml

2035
Płyn do czyszczenia  
łazienki Home Expert
850 ml

34,90

2490

-29%

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

KONCENTRAT!
JEDNA ŁYŻKA STOŁOWA
NA 1 LITR WODY!

 h Odtłuszcza powierzchnie 
i usuwa najbardziej 
uporczywe zabrudzenia

 h Pozostawia 
połysk bez smug
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19,90

1490

-25%

NOWOŚĆ

2040
Żel do czyszczenia toalety Home Expert
Usuwa zanieczyszczenia, uciążliwe zacieki i wybiela. Pozostawia higieniczną czystość dzięki zawartości chloru. Niweluje 
przykre zapachy. Gęsta konsystencja, sprawa, że żel dłużej przylega do czyszczonej powierzchni i skuteczniej usuwa 
zanieczyszczenia. Działa nad i pod powierzchnią wody. Dzięki składnikom wybielającym zwalcza kamień, rdzę   
oraz inne powstałe plamy. Odświeża całą toaletę. 750 ml

Idealnie
czysta
toaleta

 h Super gęsty żel 
przylega do powierzchni

 h Skutecznie usuwa  
zanieczyszczenia

 h Niweluje przykre zapachy
 h Zwalcza kamień i rdzę
 h Zapewnia higieniczną 
czystość

 h Zawiera chlor
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3990

1008
Mop teleskopowy  
z myjką z mikrofibry
Szybko i dokładnie umyjesz 
nim podłogi z terakoty, 
paneli, drewna. Składa się, 
więc dociera do wąskich 
zakamarków, np. pod sofą. 
37 x 12 cm, długość kija:  
72 - 121 cm

14,90

1190

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

TE
LE

SK
O

PO
W

Y

-34%

2016
Płyn uniwersalny  
do mycia 
1 litr

 h Wydajny
 h Pozostawia przyjemny  
zapach czystości

 h Do wszystkich  
powierzchni  
zmywalnych

2015
Płyn do paneli  
i podłóg  
drewnianych
1 litr

2

1

2

1490
14,90

1090
14,90

990

1

-27% 69,90

4990

-20 zł
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8094
Samoprzylepny 
uchwyt na kij
Zaciskowy uchwyt 
przytrzyma kij od 
mopa lub miotły 
zawsze na miejscu, 
by nie przewracały 
się i nie zawadzały. 
Tylna warstwa samo-
przylepna umożliwia 
szybkie przyklejenie 
go do ściany.  
8 x 6 x 5,5 cm

367665
Kij teleskopowy
Długość kija: 75 - 120 cm

56642
Zapas do mopa 
z frędzelkowej mikrofibry
45 x 15 cm

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

4

1

5

3

1
szt.

1690

366026
Mini zapas  
z mikrofibry
13,8 x 25 cm

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

6

1

1

2

2

5

4

6

-25%

-23%

12,90

990

3

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

29,90

2290 3990

19,90

1490

990

-23%

13,90

990

-29%
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14,90

990

2007
Wielofunkcyjny płyn  
czyszczący z octem
Do mycia szyb, luster, blatów 
kuchennych, ceramiki łazien-
kowej, glazury. Dokładnie je 
oczyszcza, nie pozostawiając 
smug. Na bazie octu - wykorzy-
stuje jego naturalne właściwości 
czyszczące. Jako preparat na 
plamy przed praniem: spryskaj  
nim zaplamione miejsca,  
pozostaw na 30 minut.  
750 ml1899

14193
Pianka do mycia szyb  
i innych powierzchni
Pianka dokładnie rozpuszcza 
kurz, brud i plamy. Nie pozosta-
wia smug. Możesz używać jej 
do mycia: okien i framug, luster, 
szklanych półek i kloszy, kabin 
prysznicowych, armatury ła-
zienkowej, blatów kuchennych, 
szafek kuchennych,  
parapetów, glazury.  
400 ml

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

-34%

368373
Szczoteczka  
ze skrobakiem  
do trudno  
dostępnych 
miejsc
28 x 5,5 x 2 cm  
(po rozłożeniu)

1990

 h Polimery chronią szkło
 h Zabezpiecza przed brudem
 h Myje bez smug

12,90

990

-23%
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8293
Trójkątna myjka
Idealnie zbiera kurz. Frędzelki z mikrofibry przycią-
gają go, więc nie unosi się w powietrze. Do bardzo 
delikatnych powierzchni – nie rysuje ich. Miękką 
nakładkę z mikrofibry możesz zdejmować 
i prać. 30 x 14 x 6 cm

22,90

1590

-31%

1690

366469
Pianka do czyszczenia 
dywanów i tapicerki 
300 ml

ZŁ490

PRZY ZAKUPIE PIANKI DO  
CZYSZCZENIA DYWANÓW I TAPICERKI 
SZCZOTKA UNIWERSALNA ZA:

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

TE
LE

SK
O

PO
W

A
: 2

7 
- 7

4 
cm

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

8195
Teleskopowa  
miotełka do kurzu
Frędzelki z elektrostatycznych 
włókien mikrofibry zbierają 
kurz, przyciągając go jak 
magnes i zapobiegając 
wzbijaniu się w powietrze. 
Teleskopowy kij rozsuwa się 
od 27 do 74 cm, ma  
antypoślizgowy  
uchwyt.

1890 16,90

1290

-24%
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2
szt.

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

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

2
szt.

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

367907
Szczotka do pajęczyn
Kolory mogą się różnić.  
Nie zawiera kija.  
35 x 20 x 9 cm 1290

8342
Szczotka Słonik
Doskonała do czyszczenia dywanów, chodników, 
wykładzin, obić i tapicerki samochodowej. Dwie 
obracające się rolki zbierają kłaczki i wszelkie 
drobinki. Zabrudzenia gromadzą się w pojemniku, 
który potem łatwo opróżnisz. Wykonana z trwałe-
go tworzywa. 20 x 13 x 6 cm

15,90

1190

 h Poręczna
 h Do szybkich porządków
 h Dzieci chętniej pomogą  

w sprzątaniu

Do zakamarków

18,90

1490
11,90

790

8326
Gumowa szczotka
Dokładnie zbiera sierść z różnych powierzchni. Guma 
nie podnosi kurzu. Skutecznie zbiera zabrudzenia z 
mokrych i suchych powierzchni. 26,5 x 5 x 3 cm

-25%

-21%

-34%

10,90

790

-28%
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 h Lśniąca kabina  
w mgnieniu oka

 h Usuwa osady  
z mydła,  
szamponu 
i wody

 h Pozostawia  
powłokę  
ochronną

367552
Płyn do mycia kabin 
prysznicowych
500 ml

 h Do terakoty  
i glazury

 h Fugi jak  
nowe!

 h Prosty  
w użyciu

368360
Specjalistyczny  
preparat do  
czyszczenia fug
Sprawnie czyści fugi  
i płytki nie uszkadzając ich 
powierzchni. Sposób użycia: 
nanieść środek na suchą po-
wierzchnię, odczekać 2 minu-
ty. Usunąć zanieczyszczenia 
szczotką i dokładnie spłukać. 
Przed zastosowaniem 
sprawdzić na niewidocznej 
powierzchni.  
300 ml

367553
Żel do usuwania 
kamienia i rdzy
500 ml

 h Szybko usuwa  
kamień i rdzę

 h Zawiera silne 
kwasy

 h Doskonale  
czyści

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

 h Usuwa pleśń
 h Zabezpiecza
 h Czyści

1590

1490

14,90

1090

-27%

19,90

1290

-35%

2023
Żel do czyszczenia WC
1 litr 1690

 h Usuwa zacieki, 
kamień i rdzę

 h Przywraca  
świeżość

 h W formie  
gęstego żelu

 h Aż 1 litr!

PRZED

PO
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8279
Przezroczyste wieszaczki
Dyskretne, samoprzylepne,  
dobrze trzymają się podłoża.  
Doskonałe na ściereczki, klucze  
oraz do wieszania ozdób i dekoracji 
– same wieszaczki są niemal  
niewidoczne. 4 sztuki.  
6 x 6 cm

4
szt.

Przezroczyste!
Dyskretne!

 h W kuchni
 h W łazience
 h W holu
 h W gabinecie

Wieszaki na 
kaloryfer łazienkowy
6 sztuk

368332    65643
białe    przezroczyste

6
szt.

-26%

26,90

1990 2690

8325
Wieszak z przyssawką 
Łatwy do zamocowania, bardzo mocno przylega  
do podłoża. Przyssawka próżniowa – po przyłożeniu  
do podłoża zaciśnij, by wyssać powietrze. Przezroczysty  
i dyskretny, pasuje do każdego wnętrza. 12 x 8 cm

 h Próżniowa  
przyssawka  
mocno trzyma się  
podłoża

 h Przezroczysty  
i dyskretny 

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

-22%

-23%

8,90

690

890

12,90

990
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59338
Szczoteczka do czyszczenia obrzeża muszli
Specjalnie wyprofilowana. Dociera do trudno dostęp-
nych miejsc pod obrzeżem. Długość 21 cm

 h Sztywne włosie
 h Specjalnie wyprofilowana  
rączka dociera do   
niedostępnych   
zakamarków

16,90

1190

8345
Wieszaczki „Słoniki”
Można przymocować je do różnych powierzchni za 
pomocą taśmy samoprzylepnej znajdującej się na tylnej 
stronie. Każdy wieszaczek ma po dwa haczyki, więc 
zmieścisz na nich sporo rzeczy. 8 x 6 cm, 2 sztuki

13,90

1090

1290

8092
Szczoteczka 3 w 1 
Idealna do czyszczenia trudno dostępnych miejsc. 
Ma trzy powierzchnie czyszczące z mocnym, gęstym 
włosiem nylonowym. Wąska końcówka umożliwia 
usunięcie nagromadzonego brudu ze szczelin.  
Ergonomicznie wyprofilowany kształt.  
25 x 4 x 4 cm

-22%

NOWOŚĆ

Po 2 haczyki  
na każdym  
wieszaczku

2
szt.

Obrotowe!

-30%
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2030
Odświeżacz  
powietrza
- kwiatowy
150 ml

2031 
Odświeżacz  
powietrza
- owocowy 
150 ml

1

-30%

8317
Odświeżacz powietrza w żelowych kulkach „Orient”
Czarne i białe kulki żelowe uwalniają cudowny aromat, który 
wypełnia wnętrze kompozycją pięknych nut zapachowych. 
Stylowy wygląd sprawia, że odświeżacz może 
stanowić element dekoracyjny. 
250 g

-29%

8304
Osłona na rury
Maskuje nieestetyczne połączenie rury ze 
ścianą. Wykonana z trwałego tworzywa, 
łatwa do zamocowania. Średnica: 70 mm, 
pasuje na rury o średnicy od 10 do 40 mm

8,90

690

13,90

990

1390
19,90

1390

-22%

8247
Uniwersalny korek do odpływu
Elastyczny korek pasuje na odpływy we wszystkich  
zlewach, umywalkach i wannach. Bardziej wytrzymały  
od zwykłej gumy, estetyczny i praktyczny. Aby go otwo-
rzyć, naciśnij na sam środek płatka kwiatu, a wówczas 
pokrywka odskoczy do góry, umożliwiając odpływ  
wody. Aby zamknąć, wciśnij pokrywkę.  
Średnica 10 cm

 h Pasuje do wszystkich  
zlewów, umywalek i wanien

 h Wystarczy nacisnąć,  
żeby otworzyć

1290

2

2
1
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8015
Pochłaniacz wilgoci
Specjalne kryształki wiążą wilgoć, pochłaniając ją 
z powietrza do 3 razy więcej, niż wynosi ich waga. 
Pomaga zapobiegać rozwojowi pleśni i poprawia 
jakość powietrza. Stosuj w pomieszczeniach  
o podwyższonej wilgotności, czyli garderobie, pral-
ni, łazience, piwnicy itp. Okres działania zależy od 
stopnia wilgotności pomieszczenia (średnio około 
3 miesięcy lub do zużycia się granulatu). 40 g

8234
Tarka do stóp
Doskonale usuwa 
zrogowaciały naskórek, 
wygładzając skórę stóp. 
Wysoka jakość wyko-
nania – solidna i trwała. 
24,5 x 6 cm

Dwustronna

Gąbki do kąpieli
8321 awokado 15 x 10 x 3 cm

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

 h Zmieniają żel  
do kąpieli  
w obfitą pianę

 h Kolorowe,  
uprzyjemniają  
każdą kąpiel

10,90

890

Pachnące mydło w płynie
      2008 Flower kwiatowe, 300 ml

      2010        2009
       Fruit owocowe       Fresh świeże
       300 ml        300 ml

11,90

790

-34%12

3

11901590

13,90

990

-29%

1

2 3

1190
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 h Z aktywnym tlenem
 h Wybiela
 h Usuwa plamy
 h Nie niszczy tkanin
 h Nie zawiera chloru

2032
Pianka-odplamiacz 
150 ml

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

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

PRZED

PO

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

 h Aktywne enzymy
 h Bezpieczny dla kolorowych  
i delikatnych tkanin

 h Usuwa  uporczywe  plamy
 h Nie zawiera chloru

1999
15,90

1190

2490

-25%

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

 h Ekologiczne
 h Bardzo wydajne!
 h Bez chloru
 h Mydelniczka 
GRATIS!

368225
Mydło do usuwania plam
Bardzo proste w użyciu - wystarczy potrzeć 
zabrudzenie mydełkiem, pozostawić na kilka minut, 
a następnie spłukać. W przypadku tapicerki czy dywanu 
zebrać brud wilgotną ściereczką. Do wszystkich rodzajów 
tkanin. Ekologiczne. Łagodne dla skóry. Etui do przechowywania/ 
mydelniczka w zestawie. Działa szybko i skutecznie. Nie zawiera 
barwników, konserwantów, substancji zapachowych ani składników 
na bazie chloru. Łatwe w użyciu, ekonomiczne. 7 x 5 x 2,8 cm. 90 g

8182
Chusteczki zapobiegające zafarbowaniu prania
Wyłapują barwniki z wody w trakcie prania, dzięki czemu ubrania 
nie ulegają zafarbowaniu. Możesz używać ich do każdego rodzaju 
tkanin, w każdym rodzaju pralek. Biodegradowalne i bezpieczne 
dla środowiska – po zakończeniu prania wyrzuć zużytą chusteczkę 
do kosza. 12 sztuk

 h Chronią ubrania  
przed zafarbowaniem

 h Wystarczy wrzucić 
chusteczkę do pralki

12
szt.

23,90

1590

12,90

890

-31%

-33%

 h SMOŁA
 h SMAR
 h TRAWA
 h ATRAMENT
 h OWOCE
 h KREW

63
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368297 
Balsam do prania  
wełny i tkanin 
delikatnych
1 litr

368298
Żel do prania  
dżinsów
1 litr

 h Do delikatnych

 h Do dżinsów

1990

 h Przywraca  
śnieżną biel

 h Zabezpiecza 
włókna

 h Nie zawiera 
chloru

2012
Płyn do prania  
firanek
500 ml

1
2

3 4

1

2

3

4

19,90

1290
19,90

1490

-25%

2014
Uniwersalny 
żel do prania
1 litr 1690

 h Do prania  
we wszystkich  
temperaturach

-35%
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368397
Żel do prania  
białego
1 litr1890

368399
Żel do prania  
ciemnego
1 litr

18,90

1290

123

1

3

2

 h Do prania  
we wszystkich  
temperaturach

12,90

990

 h Nadaje ubraniom miękkość 
 h Ułatwia prasowanie
 h Wyjątkowa  
kompozycja  
zapachowa

2029
Płyn do płukania tkanin 
„Niebieska perła”
1 litr

-23%

-32%

IDEALNAPARA
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8288
Woreczek do prania bielizny
Bielizna zachowuje kształt i elegancki wygląd na 
dłużej, gdy pierzesz ją w specjalnie do tego celu 
zaprojektowanym woreczku. Ma usztywnione  
krawędzie i chowany zamek błyskawiczny.  
Wykonany z podwójnej warstwy siateczki.  
17 x 12 cm

8289
Worek do prania ubrań
49 x 40 cm

17,90

1390

8290
Worek do prania ubrań
38 x 30,5 cm

Worki do prania ubrań
Delikatne ubrania nie stracą kształtu, ponieważ worek chroni je przed uszkodzeniami w czasie prania. Wykonany z siateczki,  
zapinany na nylonowy zamek.

38
 cm

30,5 cm
40 cm

49
 c

m

-20%

-22%

8318
Wieszak do suszenia
Oszczędność miejsca – możesz powiesić 
go wszędzie, by wysuszyć pościel, zasło-
ny, narzuty, które zajmują dużo miejsca 
na zwykłej suszarce. Innowacyjny, bar-
dzo praktyczny, niezastąpiony w małych 
łazienkach lub na małych balkonach.

 h Zastępuje  
2,2 m sznura!

 h Idealny  
do pościeli, 

zasłon, narzut, 
koców

1290
14,90

1190

3490
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15,90

1190

8350
Wieszak na paski i krawaty
Ułatwia uporządkowanie i wygodne przechowywanie 
pasków, krawatów i apaszek. Zajmuje niewiele 
miejsca w szafie, a pomieści całkiem sporo 
elementów garderoby. Długość: 33 cm

9,90

790

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

-25%

82411
Wieszak na 9 wieszaków - czarny
Zaczepisz na nim 9 wieszaków z ubraniami. Możesz 
stosować go w pionie lub poziomie – wystarczy 
przesunąć haczyk. Wykonany 
z solidnego tworzywa. 33 x 5 cm 1290

-20%

NOWOŚĆ
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8174
Pochłaniacz wilgoci
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 kempin-
gowych. W zależności od wilgotności powietrza 
wystarcza na 3-6 tygodni. Z własnym 
wieszaczkiem – zawiesisz go wygodnie. 210 g

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

368363    368362 
świeżość   grejpfrut  

-25%

1 2

1

8180
Pionowy wieszak na drzwi 
Doskonały na torebki, kapelusze, szale  
i apaszki. Wygodnie założysz go na drzwi, zyskując  
5 dodatkowych wieszaczków. Wykonany  
z solidnego tworzywa. Długość: 28 cm

11,90

890

-25%

790
7,90

590

15,90

1190

-25% 8151
Zestaw  

krawiecki 
15 x 9 x 8 cm

1990

1690

2

8117
Lawendowa  
zawieszka na mole
Skutecznie odstrasza mole i chroni przed nimi  
Twoją odzież w szafach, szufladach i na półkach 
w garderobie. Nadaje ubraniom przyjemny, 
lawendowy zapach. 2 sztuki.

2
szt.
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8284
Zestaw igieł
Aż 25 igieł do różnych zadań: od poprawek krawiec-
kich ubrań przez igły do podszycia dywanu i wykładzi-
ny po zagiętą igłę do zszywania materaca. Przyrząd do 
nawlekania w zestawie. Wykonane z metalu. 25 sztuk

25
szt.

368479
Silikonowa rolka  
do zbierania  
włosów i sierści
Długość 23 cm

8305
Worek próżniowy 
duży
60 x 80 cm

8306
Worek próżniowy  
średni
50 x 70 cm

21,90

1690
17,90

1390

Worek próżniowy 
Doskonały do przechowywania ubrań zajmujących 
dużo miejsca w szafie, np. zimowych kurtek.  Po wy-
ssaniu powietrza objętość worka zmniejsza się  
nawet o 75%. 

OSZCZĘDŹ DO

75%
MIEJSCA

17,90

1290

-28%

-23%
DO

9,90

590

-40%
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8301
Organizer z 6 przegródkami
Na paski, krawaty, szale. Z usztywnionymi bokami. 
Wykonany z oddychającej tkaniny.  
34 x 16 x 10 cm

8302
Organizer z 24 przegródkami
Na bieliznę, skarpetki i inne drobiazgi.  
Z usztywnionymi bokami. Wykonany  
z oddychającej tkaniny. 34 x 30 x 10 cm

1

1

2

2

-28%

17,90

1290

17,90

1290

8297
Wiszący organizer  
z kieszeniami
Idealny do przechowy-
wania kapci, zabawek, 
artykułów kosmetycz-
nych i innych drobia-
zgów.75 x 30 cm

8300
Pudełko do przechowywania
Usztywniane, z miejscem na podpisanie zawar-
tości, wykonane z oddychającej tkaniny. 28 x 30 
x 15 cm

12,90

990

Usztywniane!

-28%

8163
Pochłaniacz zapachów
Okres działania około  
6 miesięcy.

-23%

26,90

1990

-26%

44,90

3490

-22%
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8307
Pokrowiec na odzież  
- krótki
60 x 100 cm

8308
Pokrowiec na odzież  
- długi
60 x 137 cm

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

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

19,90

1390

Przechowuj eleganckie ubrania w po-
krowcach, a dłużej zachowają szykowny 
wygląd. Pokrowce chronią je przed 
kurzem i wilgocią. Wykonane z oddycha-
jącej, trwałej tkaniny, która jednocześnie 
zapobiega przedostawaniu się wilgoci.  
Z długimi suwakami i małymi, przezro-
czystymi „okienkami” – bez rozpinania 
pokrowca widzisz, jakie ubranie znajduje 
się w środku. Niezastąpione w podróży.

Włóż ubrania, których nie nosisz w da-
nym sezonie, koce oraz inne tkaniny do 
praktycznych pojemników. Przezroczysta 
pokrywa umożliwia sprawdzenie, co 
znajduje się w środku, bez konieczności 
otwierania. Długi suwak ułatwia dostęp 
do zawartości. Wykonane z PP i PEVA.

1

2

3

4

1

3

4

-30%

2

4

24,90

1790

-28%

34,90

2490

-29%

29,90

1990

-33%
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5,90

490

Samoprzylepne podkładki filcowe
Przydatne w całym domu: pod  meble, wazony, 
lampy stojące.  Zapobiegają porysowaniu po-
wierzchni i uszkodzeniom przedmiotów, zmniej-
szają ryzyko ich przesuwania się i przewracania. 
Wykonane z wysokiej jakości filcu, z warstwą 
samoprzylepną. 

     8328 uniwersalna (1 szt.)

     8323 prostokąty (12 szt.)

     8327 duże kółka (8 szt.)

     8330 kwadraty (21 szt.)

     8329 małe kółka (18 szt.)

1
2 3 4

5

8343
Wielofunkcyjny  
mini organizer
Zgrabny i bardzo poręczny. Możesz ustawić go na jednym lub drugim boku, by miał pionowe 
przegródki lub poziome półeczki. Idealny do przechowywania drobiazgów, które chcesz 
mieć pod ręką – od pilotów przez kosmetyki do makijażu po akcesoria biurowe.  
13 x 11,5 x 8 cm 

12,90

990

-23%

NOWOŚĆ

1
2
3
4
5

72 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



17,90

1290

Opaska na włosy
8311 żółta
8312 granatowa
Elegancka opaska pasująca do wielu stylizacji. 
Wykończona miękką tkaniną, zapewnia uczucie 
komfortu. Nie uciska ani nie obciera skóry.  
Rozmiar uniwersalny

-28%

8100
Zestaw sztyftów do drewna
Szybko i łatwo maskują rysy i inne uszkodzenia na 
powierzchniach drewnianych: meblach, panelach, 
drzwiach itp. Wodoodporne, nie ścierają się przy odku-
rzaniu. Wysychają błyskawicznie. W trzech najpopular-
niejszych odcieniach: mahoń, wiśnia i dąb – możesz 
łączyć je ze sobą do uzyskania pożądanego  
koloru. 3 sztuki po 3 g

Napraw rysy
na drewnie

3
szt.

PRZED PO

-24%

16,90

1290

8361
Pokrowiec na deskę do prasowania 
Umożliwia szybkie, dokładne i wygodne wyprasowanie ubrań. Ma bawełnianą powierzchnię, po której materiał nie 
przesuwa się, oraz grubą warstwę spodnią, która odbija ciepło w stronę prasowanych rzeczy. Elastyczny ściągacz 
zapewnia szybkie i dokładne naciągnięcie nakładki na deskę bez żadnych wybrzuszeń i nierówności. Pasuje na  
większość standardowych desek o długości do 130 cm i szerokości do 48 cm.

59,90

4490

-25%

NOWOŚĆ

 h Gładko wyprasujesz  
materiał nawet  

nad guzikami
 h Skraca czas prasowania 
oddając ciepło w stronę  

prasowanych rzeczy
 h Elastyczny ściągacz 

pozwala na łatwe 
dopasowanie

WIELOWARSTWOWY
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Pasta do butów
2017 brązowa
2018 czarna
2019 transparentna
Odświeża i odżywia skórę, nadaje połysk. Pielę-
gnuje i chroni przed wilgocią.  Łatwa aplikacja 
za pomocą dołączonej gąbeczki. 60 ml

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

366215 
Dezodorant do obuwia 
z nanotechnologią
150 ml 1690

13,90

990

8233
Kulki odświeżające do obuwia
Świetnie neutralizują nieprzyjemną 
woń. Wystarczy je przekręcić i wrzucić 
do butów, szafki z obuwiem, torby 
sportowej. Średnica 3,5 cm, 2 sztuki

2
szt.

13,90

990

-29%

-29%

8246 
Gąbka do obuwia i galanterii skórzanej
Doskonale usuwa zanieczyszczenia, poleruje  
i nabłyszcza wszystkie rodzaje skór naturalnych 
i syntetycznych. Poręczne opakowanie – 
możesz zawsze mieć gąbkę w torebce. 790

8,90

690

-22%
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8349
Półeczka na buty
Świetna do szafy, 
garderoby, przedpokoju. 
Wygodne uporządkowanie 
butów i oszczędność 
miejsca. Na jedną parę 
obuwia. 32 x 11 cm

8,90

690

8353
Pudełko na buty i dodatki 
Trwałe i solidne, ze szczelnym 
zamknięciem i uchwytem 
do przenoszenia – wygodnie 
przeniesiesz spakowane  
buty do samochodu. Ma 
otworki umożliwiające 
cyrkulację powietrza.  
Idealne także do 
przechowywania  
rękawiczek, apaszek itp.  
32 x 19 x 10 cm

24,90

1990

-22%

NOWOŚĆ

-20%

NOWOŚĆ

Uchwyt ułatwia 
przenoszenie 

 h Szeroka -  
zmieści się też  
męskie obuwie
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Magnetyczne!

8184
Zestaw ramek 
magnetycznych 
Włóż w ramki ulubione 
zdjęcia, przyczep do 
lodówki lub innej 
metalowej powierzchni.  
3 ramki na zdjęcia o 
wymiarach 10 x 15 cm

3
szt.

8347
Uchwyt na wtyczkę
Estetyczny sposób na utrzymanie porządku przy 
gniazdkach elektrycznych. Wtyczkę urządzenia, 
którego akurat nie używasz, wepnij w uchwyt, by nie 
plątała się wszędzie wokół. Wykonany z tworzywa. 
Taśma dwustronna w zestawie. 
7,5 x 7 x 4 cm

10,90

890

12,90

990

-23%

NOWOŚĆ

Taśma  
dwustronna  

w zestawie
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8320
Potrójna ramka na zdjęcia FAMILY 
Szykowna ramka do postawienia, 
na trzy zdjęcia o wymiarach: 10 x 
15 cm, 6,5 x 6,5 cm oraz 13 x 18 cm. 
Wykonana z tworzywa, lekka  
i trwała. Wymiary ramki:  
29,5 x 19,5 x 1 cm

8319
Stojąca ramka na zdjęcie LOVE
Podaruj ukochanej osobie Wasze 
wspólne zdjęcie w stylowej ramce  
z napisem LOVE. Pasuje na  
zdjęcie 10 x 15 cm. Wykonana  
z tworzywa. Wymiary  
ramki: 16,5 x 12 x 1,5 cm

25,90

1990
14,90

1190 -23%

NOWOŚĆ

DO
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8068
Mini ściągaczka do lusterek
Niezastąpiona przy usuwaniu pary, szronu oraz 
myciu lusterek samochodowych. Poręczna, z 
komfortowym uchwytem. Kolory mogą się różnić. 
13 x 7,5 cm

-25%

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

2
szt.

7,90

590

7,90

590

-25%

17,90

1190

-34%

8153
Magnetyczny uchwyt  
do telefonu 
W zestawie dwa krążki 
samoprzylepne i uchwyt 
magnetyczny. 3 x 3 cm. 

Mocny
magnes

368361
Uniwersalny  
odmrażacz  
samochodowy
300 ml

 h Usuwa lód i szron z reflektorów,  
zamków, wycieraczek samochodowych 

oraz zewnętrznych powierzchni szyb

15,90

1290
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8324
Pudełko na leki i suplementy 
Oddzielna przegródka na każdy 
dzień tygodnia, by nie zapomnieć  
o codziennym przyjmowaniu leków 
i suplementów. Z oznaczeniem 
także w alfabecie Braille’a  
dla niewidomych. 
8,5 x 8,5 cm

13,90

1090

-22%

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

 h Podgrzej w mikrofalówce  
lub schłodź w zamrażalniku

19,90

1490

-25%

8223
Woreczek do  
okładów na zimno 
Wypełnij go kostkami 
lodu lub zimną wodą 
– okład przyniesie 
błyskawiczną ulgę  
przy stłuczeniach, 
opuchnięciach,  
oparzeniach.  
450 ml

19,90

1490

WŁÓŻ LÓD DO ŚRODKA

-25%

8280
Mini termofor
Niezbędny w domowej apteczce. Możesz 
stosować go do ciepłych lub zimnych okładów. 
Szczelne zamknięcie gwarantuje, że woda nie 
wyleje się. 14 x 10 cm, 250 ml 1290
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24,99

1999

24,99

1999

5171
Czekolada deserowa  
do picia
120 g

5173
Czekolada do picia  
Wiśnie w rumie
120 g 2499

5177
Czekolada deserowa  
do picia Marcepan
120 g

5168
Kawa  Blue Dream  
mielona o smaku  
amaretto 
150 g 2499

-20%

-20%
Kremowa, aksamitna czekolada 
rozpieszcza kubki smakowe 
swoim bogactwem. Możesz 
przygotować ją na wiele sposo-
bów, dodając ulubione przypra-
wy, mleko, bitą śmietanę. Delek-
tuj się wyśmienitym smakiem 
czekoladowego napoju  
– tak jak lubisz!

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

CZARY 

z kawy  

i czekolady 

6            

9

9

8

8

7            

7            6
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2499

1

3

35165
Kawa  
rozpuszczalna – 
waniliowa
120g 24,99

1999

24,99

1999

5166
Kawa Blue Dream  
mielona o smaku  
tiramisu 
150 g

5172
Kawa  
rozpuszczalna 
naturalna 
120 g 

24,99

1999

5169
Kawa rozpuszczalna 
 – kokosowa
120 g 2499

5170
Kawa rozpuszczalna 
 Advocat 
120 g 

-20%

-20%

-20%

1

2

2

4

4

5

5
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2499

24995178
Czarna herbata Happy Moments
Delektuj się naparem o bursztynowym 

kolorze i głębokim, lekko słodowym 
aromacie. Dodatek cynamonu, skórki  

i kwiatów pomarańczy, goździków i malin 
nadaje herbacie wyrazisty, szlachetny 

smak. Doskonale komponuje się  
z miodem i mlekiem. Zaparz imbryk Hap-
py Moments i ciesz się chwilą wytchnie-

nia w gronie najbliższych. 50 g

6

4

5

4

5

368410
Zielona herbata  

Secret Dance 
Kryje w sobie połączenie zdecy-

dowanych i intensywnych 
smaków japońskiej zielonej 
herbaty sencha, kwiatków 

słonecznika z delikatną nutą 
brzoskwini i róży. 50 g

5160
Herbata owocowa  

Szarlotka
Aromatyczna owocowa herbata 
o smaku szarlotki to doskonałe 

połączenie hibiskusa ze słodyczą 
pieczonych jabłek i delikatną nutą 
cynamonu. Herbata Szarlotka nie 
tylko rozgrzeje, ale także sprawi, 

że każdy Twój dzień stanie się 
wyjątkowy. 50 g

6

DELEKTUJ SIĘ 
harmonią smaków

2499
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24,99

1999

5040
 Zielona herbata Sunrise

Najbardziej cenione odmiany zielo-
nej herbaty, wzbogacone jagodami 
goji, kwiatami granatu, trawą i skór-
ką cytrynową. Z każdą filiżanką tej 
herbaty dostarczasz organizmowi 

porcji antyoksydantów! 50 g

3

2

3

-20%

24,99

1999

24,99

1999

368411
Czarna herbata 

Strawberry Cream
Owocowa mieszanka na bazie czarnej 

herbaty Cejlon  
z domieszką kawałków truskawek, 

śmietanowym aromatem i kawałkami 
białej czekolady i kwiatków rumianku. 
Słodki, soczysty i lekki napar niczym 

wyśmienity deser.  50 g

5041
Owocowa herbata  

Secret Garden
Suszone owoce czarnego bzu  

i czarnej porzeczki sprawiają, że ta 
herbatka idealnie wspomaga Twoją 
odporność! Z dodatkiem kwiatów 
hibiskusa. Delektuj się owocowym 

naparem, dobroczynnym  
dla zdrowia. 50 g

-20%

-20%

1

1

2
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14900

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

149,00

9900

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

100%
ZBILANSOWANY

BEZ
KAZEINY

13
WITAMIN

14
SKŁADNIKÓW

MINERALNYCH

8
AMINOKWASÓW

 3 Wspomagają i wzmacniają odporność
 3 Doskonałe w diecie niskokalorycznej  

oraz dla osób kontrolujących wagę ciała
 3 Niezbędne jako składnik zbilansowanej  

codziennej diety
 3 Wskazane również przy  

rekonwalescencji w przypadkach  
osłabienia organizmu

UWAGA!
Przy zakupie 

dowolnego 
koktajlu

Profesjonalny 
szejker Blue Nature
otrzymasz za 9,90 zł

Idealnie wymieszany  
koktajl!
Gładka konsystencja  
bez grudek  
- dzięki kulce

-50zł

1

1

1

2

2

ZBILANSOWANA 
dieta

Idealna
para
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Chrom
 3 przyczynia się do utrzymania prawidłowego 

metabolizmu makroskładników  
odżywczych

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

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

54,90

4490

 WZMOCNIONA  
FORMUŁA  

do walki  
z niechcianymi 

kilogramami! 
Wspaniałe efekty w procesie  
odchudzania, dzięki połączeniu 
piperyny z czarnego pieprzu, 
ekstraktu z czerwonej herbaty 
zwanej  „pogromcą tłuszczu”  
i chromu 

Czarny pieprz (piperyna)
 3 dzięki zawartości piperyny (10 mg  

w każdej kapsułce) wspiera wydolność  
fizyczną organizmu i przyśpiesza spalanie 
tkanki tłuszczowej

 3 wspomaga trawienie i przyswajanie  
składników odżywczych

 3 pomaga kontrolować wagę ciała
 3 ze względu na właściwości antyoksydacyjne 

wspiera układ odpornościowy.

Czerwona herbata 
-„pogromca tłuszczu”  

 3 pomaga w spalaniu tkanki tłuszczowej
 3 źródło antyoksydantów, wzmacnia obronę 

organizmu przed wolnymi rodnikami
 3 pomaga utrzymać właściwy poziom  

glukozy we krwi. 

 
 

-10zł
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 3 Utrzymuj stawy i mięśnie w dobrej 
kondycji - kolagen stanowi główny 
składnik ścięgien.

 3 Zachowaj zdrową skórę - kolagen  
jest głównym białkiem tkanki łącznej, 
warunkującym elastyczność skóry.

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

MOCNE STAWY,  
PIĘKNA SKÓRA

Kolagen rybi, 
siarka organiczna,

dzika róża

 3 wspomagają usuwanie nadmiaru wody –  
działają drenująco

 3 wykazują korzystny wpływ na procesy  
przemiany materii

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

 3 wspomagają witalność organizmu

To bogate źródła składników, które: 
 3 wzmacniają naturalne mechanizmy chroniące 

organizm przed szkodliwym wpływem  
wolnych rodników

 3 pomagają utrzymać prawidłowy poziom  
glukozy we krwi

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

 3 wspomagają witalność organizmu,  
zwiększając przypływ energii

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

 
WITALNOŚĆ Zielona herbata, pokrzywa

59,90

4990

-10 zł

4990
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5990

5010
Mineral Balance
SUPLEMENT DIETY 
30 kapsułek.  
Zalecana dzienna porcja: 1-3 kapsułki.

367256
pH Body Balance 125 g
(miesięczna dawka)

 3 Wspomaga oczyszczenie  
i odkwaszenie organizmu.

 3 Zawiera pektyny pomagające  
w utrzymaniu prawidłowego  
poziomu cholesterolu we krwi.

36,90

2690

 OCZYSZCZANIE  
ORGANIZMU

Równowaga  
kwasowo-zasadowa 

przywróć ją!

 3 zaspokojenie zapotrzebowania  

organizmu na minerały

 3 ochrona przed wolnymi  

rodnikami

 3 regeneracja organizmu

 3 prawidłowa odporność

 3 uzupełnienie diety wegańskiej  

i wegetariańskiej

UZUPEŁNIJ MINERAŁY 
NIEZBĘDNE  

DLA ORGANIZMU

SEKRET SKUTECZNOŚCI  
PH BODY BALANCE: 
Odpowiednie połączenie ze sobą składników, 
takich jak soda oczyszczona, pektyny  
i witamina C.

-10 zł

Spirulina, chlorella, młody jęczmień
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Szczoteczka do zębów Nano Gold  
z nanocząsteczkami złota 
366001 pomarańczowa 
366002 różowa 
366003 zielona 
366004 niebieska

366934
Proszek do 
wybielania zębów 
White Action
30 ml

367427
Pasta stomatologiczna  
Silver Action ze srebrem  
koloidalnym
50 ml

24,90

1990

2990

-20%

2990

367427
Pasta stomatologiczna  
Silver Action ze srebrem  
koloidalnym
50 ml

-20%

 3 Zapobiega próchnicy  
i powstawaniu kamienia 
nazębnego

 3 Wzmacnia zęby i dziąsła

 3 Chroni i nie podrażnia dziąseł

 3 Doskonale czyści  
i pielęgnuje

 3 Słodzona naturalną roślinną 
substancją słodzącą  
otrzymywaną ze stewii

Bez fluoru

 3 Wlej niewielką ilość płynu do zakrętki   
i uzupełnij wodą według uznania

 3 Zapobiega zapaleniu dziąseł  
i śluzówki jamy ustnej

 3 Chroni przed próchnicą  
i krwawieniem dziąseł

 3 Wstrzymuje rozwój płytki nazębnej

 3 Nie przebarwia szkliwa

 3  Można stosować do płukania gardła   
w przypadku infekcji gardła i migdałków

 3 Zawiera naturalne olejki eteryczne

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

29,90

2390

-20%
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5038
Garlic Forte
SUPLEMENT DIETY 
30 kapsułek.  
Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka 

CZOSNEK, CZARCI PAZUR,  
CZYSTEK KRETEŃSKI-10zł

STOSUJ IMMUNAVITĘ:

 3 profilaktycznie

 3 w stanach zapalnych, 

 3 przy przeziębieniu, infekcjach  
bakteryjnych i wirusowych

 3 w stanach przemęczenia  
i osłabienia organizmu 

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

POŁĄCZONA MOC ACEROLI 
I CZARNEGO BZU!
Zbuduj siłę organizmu, by 
skutecznie walczyć z wirusami

5039
Immunavita

-10zł

 ODPORNOŚĆ

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

59,90

4990

49,90

3990

 3 wykazuje działanie  
przeciwwirusowe  

 3 pomaga zapobiegać infekcjom 
wirusowym górnych dróg 
oddechowych i skraca ich 
przebieg 

 3 ceniony za wspomaganie  
układu odpornościowego

 3 szerokie spektrum działania 
przeciwdrobnoustrojowego 
rodników.
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19,90

1390

500019 
Odżywczy żel pod  
prysznic i do kąpieli  
Perfect Care
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.
 250 ml 1990

-30%

 3 Odświeża
 3 Nawilża
 3 Chroni florę  

bakteryjną
 3 Neutralne pH
 3 Bez parabenów,  

silikonów, SLES,  
SLS

500024 
Balsam do higieny  
intymnej Perfect Care 
Delikatnie oczyszcza, odświeża  
i optymalnie nawilża, zapewniając 
komfort wrażliwej skórze okolic  
intymnych. Zawiera ekstrakt z lnu  
i kwas mlekowy.
300ml

500020 
Orzeźwiający żel pod  
prysznic i do kąpieli 
Perfect Care
Ekstrakt z werbeny – znany 
jest ze swoich dobroczyn-
nych właściwości. Bogate 
źródło glikozydów, zawiera 
flawonoidy, fitosterole, ole-
jek eteryczny. Działa orzeź-
wiająco i odświeżająco.
 250 ml

-35%

Ekstrakt z lnu
 
Zapewnia optymalne 
nawilżenie, niweluje uczu-
cie suchości, pielęgnuje 
wrażliwą skórę. 

19,90

1290Kwas mlekowy
 
Wspomaga odbudowę 
flory bakteryjnej, pomaga 
utrzymać jej naturalną, 
fizjologiczną równowagę.
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15,90

1190

15,90

1190

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

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

ZAKOCHAJ SIĘ  
W MYDEŁKACH 

 – skarbach natury 

2

2

1

1

-25%

-25%

366459
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 człowie-
ka. W pełni naturalne, nie zawiera konserwan-
tów, nawilżaczy ani plastyfikatorów. Subtelny 
aromat naturalnych olejków eterycznych 
pozostawia po kąpieli uczucie świeżości  
i odprężenia. 100 g 15991590

5176
Mydełko siarkowe
Idealne do oczyszczania tłustej skóry, ze 
skłonnością do trądziku, łuszczycy i ato-
powego zapalenia skóry. Siarka reguluje 
wydzielanie sebum, łagodzi stany zapalne 
skóry. Złuszcza zrogowaciały naskórek, 
przywracając skórze miękkość  
i gładkość. 100 g

 3 Wspaniale odżywia skórę
 3 Wzmacnia jej warstwę  

lipidową
 3 Zapobiega wysuszeniu

19PIELĘGNACJA



1

2

5163
Regenerujący  
balsam  do stóp  
Heel Balm 
70 g

1 2

 3 Do suchych,  
spękanych  
i spierzchniętych 
pięt 

 3 Nawilża i wygładza
 3 Głęboko wnikająca 

formuła
 3 Bezzapachowy
 3 Kompleks  

z mocznikiem

MIĘKKOŚĆ  
i ochrona

18,90

1590

-23% 3 Idealnie myje  
ręce bez użycia 
wody

 3 Z ekstraktem  
z aloesu  
i witaminą  
B5 oraz E

5009
Krem do rąk  
Happy Hands
40 ml 990

5025
Pomadka  
Care Balm 
3,5 g 1290

21

5015
Odświeżający  
żel do rąk
50 ml

12,90

990

16 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



Olej ryżowy Ekstrakt z bawełny

5180
Żel pod prysznic Chocolate Fantasy
Zmienia zwykłą kąpiel w zmysłową przyjemność za 
sprawą kuszącego aromatu czekolady i pomarańczy, 
rozpieszczającego zmysły. Zawiera olej ryżowy, który 
działa wzmacniająco i ujędrniająco oraz wspomaga 
proces odbudowy naskórka. pH neutralne dla skóry. 
500 ml

5181
Szampon do każdego rodzaju włosów  
Chocolate Fantasy
Twoje włosy będą pachnieć kuszącym aromatem 
czekolady i pomarańczy. Ekstrakt z bawełny o silnym 
działaniu odżywczym zapewnia im miękkość. pH 
neutralne dla skóry głowy. 500 ml

19,90

1490
19,90

1490

7047
Zestaw  
„Chocolate fantasy” 
• Żel Chocolate  

fantasy – 19,90 zł
• Szampon Chocolate 

fantasy  – 19,90 zł

2 za1
nie tylko  

DLA ZAKOCHANYCH

2

2

1

1

Słodka
para

39,80

1990

17PIELĘGNACJA



1

CIAŁO I WŁOSY

5033
Balsam do ciała  
Senso – migdałowy
150 ml

5035
Odżywczy żel pod  
prysznic Senso
200 ml

5029
Peeling do ciała  
Senso – migdałowy
250 g

Pielęgnuje, wygładza i chroni skórę,  
a zmysłowy zapach utrzymuje się  

na niej przez długi czas.

Pełne energii, ujędrnione 
i gładkie ciało!

euforia dla zmysłów

Senso

19,90

1490
24,90

19902990

-20%

-25%

1

2

2

3

3

Idealna
para
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5034
Balsam do ciała 
Senso – awokado
150 ml

5036
Łagodzący żel  
pod prysznic Senso
200 ml

5030
Peeling do ciała 
Senso – awokado
250 g

29,90

19901990

2490

-33%

Masło shea  - ma właściwości odżywcze, 
nawilżające i łagodzące objawy suchości skóry. 
Wykazuje ogromne działanie pielęgnacyjne, 
natłuszcza i nawilża. Dzięki niemu skóra jest 
gładka i miękka. 

 
Olej kokosowy - tworzy na powierzchni skó-
ry odżywczą, silnie natłuszczającą, nabłyszcza-
jącą i zmiękczającą powłokę, która chroni skórę 
przed odparowywaniem wilgoci i czynnikami 
zewnętrznymi, wiatrem, klimatyzacją. 

Olej z awokado - działa natłuszczająco, 
regenerująco, silnie odżywczo i ochronnie.
 Wzmacnia i uelastycznia skórę.
 

Sok z aloesu – silnie nawilża skórę, łagodzi 
podrażnienia. 
 

Ekstrakt z hibiskusa - znany ze swoich 
właściwości odżywczych i nawilżających. Dzia-
ła ujędrniająco, łagodząco i zmiękczająco. 

Ekstrakt z granatu - wysoka zawartość 
polifenoli sprawia, że chroni przed wolnymi 
rodnikami, powodującymi przedwczesne 
starzenie skóry. 

 

Olej z nasion słonecznika   
- pełni funkcję odżywczą i natłuszczającą. 
 

Mocznik - działa zmiękczająco  
i nawilżająco.
 

Witamina E  - wykazuje niezwykłe działanie 
dla skóry: przeciwzmarszczkowe, silnie antyok-
sydacyjne, odżywcze, wzmacniające  
i ochronne. Poprawia także nawilżenie. 
 

Ekstrakt z opuncji  - wykazuje silne 
działanie nawilżające i odświeżające zarówno 
naskórek, jak również głębsze warstwy skóry.  

1290

NOWOŚĆ

 Sprawdź super  ofertę na  str. 2

5043
Odżywczy krem do rąk  
i paznokci Senso
40 ml

2

2 3

3

1

1

GŁADKIE DŁONIE i mocne paznokcie

Idealna
para

15PIELĘGNACJA



500028
Krem normalizujący  
do twarzy i dekoltu Botanic!  
Matowa i nawilżona cera! Krem zawiera naturalne 
składniki aktywne normalizujące pracę gruczołów 
łojowych, pochłaniające nadmiar sebum i niwelujące 
błyszczenie skóry. Przeznaczony do pielęgnacji cery 
tłustej i mieszanej. Na dzień i na noc. 150 ml

49,90

3490

500025
Przeciwzmarszczkowy   
krem pod oczy  Botanic!
Opóźnia proces starzenia się skóry wokół 
oczu, zapobiega powstawaniu zmarszczek, 
poprawia sprężystość skóry, wygładza ją 
i nawilża. Stosuj go rano i wieczorem. Do 
każdego rodzaju skóry, z uwzględnieniem 
skóry wrażliwej, przemęczonej,  
wymagającej nawilżenia.15 ml

29,90

1990

Ekstrakt 
z rokitnika 

Masło Shea

Ekstrakt 
zielonej 
herbaty 

Olej z nasion 
czerwonych 
winogron

-30%

-33%

500026
Nawilżający krem do twarzy  
na dzień Botanic!
50 ml 3990

500027
Odżywczy krem do twarzy  
na noc  Botanic!  
50 ml 

500029
Krem do rąk z olejkiem  
z awokado Botanic! 
75 ml 1790

3990

1 1

2
2

3

3
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69,90

4990

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

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

500035
Eliksir piękna - 
Collagen
15 ml

49,90

2990

500036 
Eliksir piękna -  
Coenzyme Q10  
15 ml 4990

500034
Eliksir piękna - 
Retinol 
15 ml 4990

Collagen Booster od Blue Nature 
to unikalna formuła zawierająca 
aktywne substancje o spektakular-
nych właściwościach naprawczych 
i działaniu anti-aging, których 
skuteczność została potwierdzona 
badaniami klinicznymi. 
Jednoczesna regeneracja skóry 
na trzech poziomach:

 3 rekonstrukcja i synteza  
matrix skóry 
 3 odnowa bariery hydrolipidowej
 3 detoksykacja skóry

-40%
1

1

2

3

2

3

69,90

4990

-29%

-29%

Idealna
para

13PIELĘGNACJA



1990

19,90

1390

5004
Zel pod prysznic Hydroclinic
Delikatna baza myjąca zapew-
nia gęstą, kremową pianę. 
Przyjemny zapach zapewnia 
relaks i odprężenie.  
EFEKT: skóra nawilżona, 
odżywiona, zrewitalizowana, 
zrelaksowana i odprężona.  
SKŁADNIKI AKTYWNE: 
Proteiny z mleka  
Prowitamina B5  
Alantoina
250 ml

5003
Mleczko do ciała Hydroclinic 
EFEKT: skóra nawilżona, odży-
wiona, elastyczna, zmiękczona, 
jedwabiście gładka w dotyku.
250 ml

5005
Płyn micelarny Hydroclinic
EFEKT: Błyskawicznie zmywa maki-
jaż, pozostawia skórę nawilżoną,  
wygładzoną, gotową do kolejnego  
kroku pielęgnacyjnego. Nie 
pozostawia uczucia lepkości i tłustej 
warstwy. 
50 ml 1990

-30%

IDEALNY DO  

DEMAKIJAŻU

1

1

2

2

10 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



1990

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

5026
Tonik do twarzy Hydroclinic
Przeznaczenie: do każdego rodzaju ceru.  
150 ml

 

 3 Usuwa zanieczyszczenia
 3 Zwiększa jędrność  

i elastyczność skóry
 3 Wspomaga proces  

regeneracji naskórka 
 3 Nawilża i wzmacnia barierę  

wodno-lipidową
 3 Przywraca naturalne pH skóry
 3    Łagodzi podrażnienia skóry

ULTRANAWILŻENIE
sekret młodej skóry

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

49,90

3990

ZAWIERA KERATYNĘ

Ekstrakt 
z aloesu

Olej 
arganowy 

Olej 
z orzechów 
makadamii

Witamina E

Kwas 
hialuronowy

-30%3

3

4

4

STOSUJ RANO 

I WIECZOREM

Idealna
para

-20%

19,90

1390

11PIELĘGNACJA



129,90

7990 2190

2190

2190

2190

500014 
Szampon  
wzmacniający włosy
250 ml 

500018
Odżywka  
wzmacniająca włosy
200 ml 

Działa na bezbarwną melaninę 
włosów, dzięki czemu siwe włosy  
stopniowo i od wnętrza cebulek odzy-
skują swój naturalny młodzieńczy kolor  
i sprężystość charakterystyczną dla włosów 
ludzi młodych. Jednocześnie poprawia ich 
wygląd i nadaje połysk. Przywrócisz włosom 
ich naturalny, oryginalny kolor bez farbowania.

 3 Błyskawiczny efekt – już po kilku dniach 
stosowania zauważysz pierwsze rezultaty.

 3 Bezpieczny dla włosów  
i skóry

 3 Nie zawiera sztucznych barwników.
 3 Koniec z łupieżem! – preparat skutecznie 

niweluje łupież.
 3 Do każdego rodzaju i koloru włosów.
 3 Dla kobiet i dla mężczyzn.

500044
Aktywator Koloru Time Away! 
125 ml

-38%

500013 
Szampon zwiększający  
objętość włosów 
250 ml 

500017 
Odżywka zwiększająca  
objętość włosów
200 ml 

KOCHAM swoje włosy

8 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



421,90

1590
21,90

1590

-27%

EKSTRAKT Z TYMIANKU

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

EKSTRAKT Z LNU

Wzmocniony oliwą z oliwek oraz  proteinami  
mlekowymi dogłębnie regeneruje, wypełnia  
mikrouszkodzenia w strukturze włosów, nawilża łodygę 
włosa, sprawiając, że włosy stają się mocne, lśniące, 
elastyczne i naturalnie miękkie w dotyku.

500011 
Szampon do włosów farbowanych
250 ml

500015 
Odżywka do włosów farbowanych
200 ml

500012 
Szampon do włosów suchych i zniszczonych
250 ml 

500016 
Odżywka do włosów suchych i zniszczonych
200 ml

21,90

1590
21,90

1590

-27%

KOCHAM swoje włosy

2

2

1

1

3

3

4

Idealna
para

Idealna
para
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500030
Szampon wzmacniający 
dla mężczyzn Perfect Man 
z żeńszeniem 
250 ml

21,90

1490

 3 Łagodzi  
podrażnienia  
i procesy zapalne

 3 Głęboko  
nawilża skórę

 3 Ujędrnia,  

wygładza i regeneruje

5020
Krem do twarzy  
i balsam po goleniu  
2 w 1 Perfect Man
50 ml 4990

368158 
Żel do mycia ciała i włosów dla 
mężczyzn Perfect Care
250 ml 1590

-32%
 3 Efekt:  

 
włosy mocne,  
błyszczące, puszyste,  
zregenerowane  
i odporne na szkodliwe 
działanie czynników 
zewnętrznych.

 3 Ekstrakt  
z korzenia  
żeńszenia  
 
wzmacnia strukturę 
włosów, dogłębnie  
odżywia, zapobiega ich 
wypadaniu i łysieniu.

 3 D-Pantenol  
 
nawilża, wygładza  
i pogrubia włókno 
włosa.

Wyjątkowa kompozycja morskich minerałów 
i mikroelementów zawarta w soli morskiej 
korzystnie wpływa na gospodarkę wodną 
skóry oczyszczając ją i zachowując naturalną 
równowagę. Ekstrakt z aloesu wygładza  
i nawilża skórę, wzmacnia włosy nadając im 
blask, działa odświeżająco. Gliceryna silnie  
i dogłębnie nawilża, regenerując skórę. Żel  
do mycia ciała i włosów pozostawia na skórze 
przyjemny i bardzo delikatny zapach.

6 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



2

3

500064
Perfumetka Spartan
Szklana butelka z atomizerem,10 ml

500060
Perfumetka Victory
Szklana butelka z atomizerem,10 ml

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

500063
Spartan Męska Woda Perfumowana
Zapach dla współczesnego wojownika, który 
stawia czoła różnym wyzwaniom. Męski  
i zdecydowany, intryguje oryginalnymi  
nutami. Rozgrzewający imbir i tajemnicze 
kadzidło nadają mu moc, a grejpfrut i cytryna 
orzeźwiają cytrusowym aromatem. Jaśmin 
 i różowy pieprz rozpalają zmysły. 50ml

1690
16,90

990

6990
69,90

4990

2

1 -41%

Idealna

para

4

3

4

1

SILNY i czuły

Idealna
para

Idealna
para

-20zł

7ZAPACHY



500059
Perfumetka Lato w Prowansji
Szklana butelka z atomizerem,10 ml 1690

6990

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

2

69,90

4990

16,90

990

1500049
Woda perfumowana Lato w Prowansji
Zapach, który sprawi, że każdego dnia na 
twarzy kobiety pojawi się uśmiech. Prze-
znaczona dla pań pozytywnie nastawio-
nych do życia i tryskających energią. Jest 
symbolem wolności i wiary. 50ml

-41%

3

3

1

2

4

4

Idealna
para

5007
Woda perfumowana Lato w Andaluzji
Soczyste pomarańcze, jaśmin i ognisty imbir 
tworzą uwodzicielską kompozycję, rozgrzewa-
jącą zmysły jak lato na południu Hiszpanii. Intry-
gujące połączenie wanilii z solą nadaje całości 
tajemniczy, kuszący charakter. 50 ml

-20zł

4 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



1690
500058
Perfumetka Lato w Toskanii
Szklana butelka z atomizerem,10 ml

5

6990

6

69,90

4990

7

16,90

990

75006
Woda perfumowana Lato w Wenecji
Orzeźwiająca i zarazem pełna słodyczy.  
Romantyczna jak lato w Wenecji,  
zmysłowa jak jaśmin królujący  
w nucie serca. 50 ml

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

I
perfumy

-41%

6 8

8

Idealna
para

500048
Woda perfumowana Lato w Toskanii
Ten piękny kwiatowy zapach przeznaczony 
jest dla pewnej siebie kobiety, podążającej 
swoją własną drogą. Kusi swoją lekkością, 
świeżością oraz elegancją. 50 ml

5

-20zł

5ZAPACHY



1

5031
Perfumetka Caramella 
Szklana butelka  
z atomizerem,10 ml

5032
Perfumetka La Rosita 
Szklana butelka  
z atomizerem,10 ml

16,90

990

5027
Woda perfumowana Caramella  
Grzeszna przyjemność, na którą 
możesz pozwolić sobie bez poczucia 
winy. Rozpieszcza zmysły jak pyszny 
deser z migdałami i kakao, uzależnia 
jak aromatyczna kawa, dodaje słody-
czy jak wanilia. 50 ml

1690

6990

69,90

4990

1

4

5028
Woda perfumowana La Rosita 
Upajająca woń kwiatów, wśród 
których króluje namiętna róża. Ide-
alna kompozycja dla kobiet, które 
kochają uwodzicielskie zapachy na  
szlachetnym, wytwornym tle.  
50 ml

Za każde 50 zł 
wydane  
na zakupy 
z tego katalogu
Cudownie 
gładkie dłonie, 
mocne paznokcie

LI
CZ

BA
 O

G
RA

N
IC

ZO
N

A

5043
Odżywczy krem do rąk  
i paznokci Senso
40 ml

12,90

645
Szczegóły na stronie  15.

 3 Odżywia, nawilża  
i wygładza skórę rąk

 3 Wzmacnia paznokcie  
i zmiękcza skórki  
wokół paznokci

 3 Chroni, łagodzi  
podrażnienia

 3 Szybko się wchłania,  
nie pozostawiając  
lepkiego filmu

 3 Zmysłowy zapach

-20zł

2

2

3

3

4

-50%

NOWOŚĆ

-41%

2 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



29,90

1990

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

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

5102
Męska woda toaletowa Soul
Perfumetka 20 ml
Stworzona dla mężczyzny, który dokładnie 
wie, czego pragnie od życia. Drzewno- 
korzenna kompozycja emanuje charyzmą 
połączoną z wrażeniem luksusu. 
W eleganckim etui

29,90

1990

-33%

Idealna
para

NOWOŚĆ
ZATAŃCZ ze mną

3ZAPACHY



Znajdź
 w katalogu nasze  
idealne pary

-10 zł

59,90

4990
5038
Garlic Forte 
Szczegóły na stronie  21. 0221PL

PAŃSTWA PRZEDSTAWICIEL

NATURAL

IN G R E D I E N TS

NO ANIMAL

T E S T I N G

ECO

F R I E N D LY

OKŁADKA  
POKRYTA POWŁOKĄ 

ANTYBAKTERYJNĄ  
I ANTYWIRUSOWĄ

LUTY 2021


