
-28%

-28%

368179
Nóż – chwytak  
do arbuza
Szczegóły na  
stronie 20.

4321
Silikonowe osłonki  
na naczynia 
Szczegóły na  
stronie 20.

6
szt.

24,90

1790
24,90

1790

 h Szybki sposób 
na arbuza!

 h Nóż i chwytak 
w jednym
 h Również 

do melona

LIPIEC 2021
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4487
Nóż strunowy do ciasta
Ułatwia przecinanie biszkoptu na warstwy. 
Możesz regulować strunę tnącą co 5 mm, 
uzyskując równe warstwy o różnej  
grubości. 33 x 18 cm

4476
Szpatułka - nóż
Do wyrabiania i porcjowania ciasta na stolnicy. 
Do krojenia warzyw na sałatkę. Do podważania  
i serwowania gotowego ciasta. Szeroka,  
z komfortowym uchwytem. Wykonana 
ze stali nierdzewnej wysokiej jakości.  
15 x 12 cm

4471
Pędzelek silikonowy
Niezbędny w każdej kuchni! Do natłuszczania 
patelni, rozprowadzania marynaty. Ma poręczny 
uchwyt wygodnie układający się w dłoni, z otwor-
kiem do powieszenia.  Wykonany z mocnego 
silikonu. 20 x 4 cm

11,90

890

23,90

1890

990

1

2

3

Za każde 50 zł  
wydane na zakupy 
z tego katalogu!

Łatwo rozetniesz
warstwy ciasta

-58%

5163
Regenerujący balsam   
do stóp Heel Balm
70 g

18,90

790

 h Nawilża  
i wygładza

 h Głęboko  
wnikająca  
formuła

 h Bezzapachowy
 h Kompleks  
z mocznikiem

2 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

Aby dbać o środowisko, stosujemy:

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

 3 papier z surowców odnawialnych

Zachęcamy Państwa do segregacji odpadów 
i troski o czystość środowiska.

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

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

kontakt@betterstyle.pl, www.betterstyle.pl

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

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


-25%

NOWOŚĆ

Z podziałką!

-21%

2

1

3

Struna do
rozcinania

Regulowana
wysokość

Silikon

Nie porysujesz
blatu

3

KUCHNIA



4486
Miska kuchenna
Bardzo poręczna, lekka miska z wypro-
filowanymi dzióbkami umożliwiającymi 
wylewanie ciasta. Pojemność: 1,8 litra

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

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

14,90

1190

17,90

1190

-34%

2990

-20%
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4490
Separator do jajek
Bardzo praktyczny separator, dzięki któremu łatwo  
i dokładnie oddzielisz białko od żółtka. Wystarczy wbić 
jajko do środka, a separator zrobi sam resztę. Specjal-
ny uchwyt pozwala na zaczepienie separatora
o brzeg miski. 10 x 8 x 6 cm

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

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.

6,90

550

14,90

1190

14,90

990

-34%

-20%

-20%

NOWOŚĆ

KUCHNIA
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4461
Dyspenser do ciasta
Odmierza odpowiednią ilość ciasta. Wypełnia foremki bez 
rozlewania i bałaganu. Idealny także przy smażeniu placków 
i naleśników. Bardzo wygodny w użyciu, ma dźwignię 
w uchwycie. Z podziałką na ściance: od 100 do 900 ml, 
pojemność całkowita 1 litr. Z pokrywą – możesz przechować 
w nim ciasto na później. Spód zabezpieczony anty-
poślizgowym silikonem. Wykonany z solidnego 
tworzywa. 21 x 15 x 10,5 cm

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

Wieczko  
pokrywy  
miski

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

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

69,90

5490

24,90

1990

25,90

1990

-21%

-20%

-23%

3590

6 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



4516
Foremki na tartaletki
Spody do tartaletek – na słodko
lub słono – upieką się doskonale
w tych foremkach. Wykonane
z metalu. Średnica 7 cm

4380
Minutnik Babeczka
Apetyczna babeczka pomoże Ci w gotowaniu i piecze-
niu, 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

 h Nie przypieczesz ciasta
 h Prosty w obsłudze

 h Wszystko pod kontrolą
 h Głośny dzwonek

Ustaw  
minuty

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

32,90

2390
19,90

1490

15,90

1190

-27% -25%

Stalowe - 
bardzo trwałe

6
szt.

Śr. 7 cm

-25%

NOWOŚĆ

7
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4367
Silikonowy worek do wyrabiania ciasta
Wsyp wszystkie składniki na ciasto do worka, zawiąż go 
zatyczką (w zestawie) i wygodnie zagnieć ciasto – bez  
oblepionych rąk i pobrudzonej stolnicy. Gotowe ciasto  
w worku włóż do zamrażalnika zgodnie z przepisem.  
Po wyjęciu ciasta łatwo wyczyścisz worek dzięki  
powłoce zapobiegającej przywieraniu.  
Pojemność 3 litry

Czysty blat,
czyste ręce!

4268
Zestaw szpatułek 
Wykonane z tworzywa. 6 sztuk.

6
szt.

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

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

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

39,90

2990

-25%

1490

3990

4990
14,90

1190

-20%

8 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



4483
Zestaw do dekorowania ciast
Wyczarujesz bajeczne dekoracje. 8 patyczków, każdy 
z dwiema różnymi końcówkami, co daje łącznie 16 
różnych pomysłów na zdobienie ciastek. Do rysowania 
wzorków i modelowania masy cukierniczej  
w dowolne kształty. Kolory mogą się różnić.  
Długość pojedynczego patyczka 16 cm

14,90

1190

8
szt.

-20%

NOWOŚĆ

KUCHNIA
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Plecionka Łezka Pasek karbowany Płatek

4118
Szprycka do dekoracji ciast
Pojemność 100 ml

4083
Obrotowa patera na ciasto
Wykonana z solidnego tworzywa. Średnica: 28 cm

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

Kwiatek Gwiazdka Pasek 
gładki

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

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

4385
Szablony do dekoracji
Średnica pojedynczego szablonu 10,5 cm, 3 sztuki

3
szt.

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

17,90

1290

39,90

2990

-28%

-25%

-30%

2990 990

19,90

1390

ROZPUŚĆ W KĄPIELI WODNEJ
LUB MIKROFALÓWCE
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4470
Łopatka wielofunkcyjna 4 w 1
Niezwykle praktyczna: spełnia aż 4 różne funkcje, przydatne w codziennym 
użytkowaniu. Możesz kroić nią ciasta i zapiekanki – ma jedną ząbkowaną 
krawędź, która spełnia rolę noża. Jako łopatka umożliwia wygodne nałożenie 
pokrojonych porcji na talerze. Zawiera także korkociąg i otwieracz do butelek. 
Stal nierdzewna, rączka z tworzywa. 29 x 5 x 2 cm

26,90

2190

Jedna łopatka
wiele korzyści

ŁOPATKA DO SERWOWANIA KORKOCIĄG OTWIERACZ DO KAPSLI

Ząbki ułatwiają porcjowanie
kruchego ciasta

NOWOŚĆ

KUCHNIA

11



4379
Pojemnik na przyprawy
W pokrywce znajdują się trzy różne rodzaje 
otworków do sypania przypraw. Dzięki klasycz-
nemu 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.  
Idealna na cukier, miód, syrop z agawy lub inny  
słodzik. Szkło + tworzywo. Pojemność: 210 ml

4378
Mlecznik
Wygląda szykownie dzięki  
klasycznemu kształtowi dzba-
nuszka i ozdobnej pokrywce  
w szykownym odcieniu kremo-
wej bieli. Szkło + tworzywo.  
Pojemność: 210 ml

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

1

1

2

3

5

6

3

2

5

6
4313
Silikonowa zaparzaczka do herbaty 
Silikonowy uchwyt nie nagrzewa się, więc  
możesz bezpiecznie wyjąć zaparzaczkę 
po uzyskaniu odpowiedniego naparu.  
Dekoracyjny wygląd. 13 x 5 cm

44

2

24,90

1690

11,90

790

11,90

890

11,90

890

-25%

-34%

-32%

-25%
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Forma do jajek sadzonych 
4484 okrągła
4485 serce
Przygotuj jajka sadzone w idealnie 
równych kształtach. Z wygodnym 
uchwytem umożliwiającym  
zdjęcie z patelni. Wykonana  
z metalu. 10 x 8 x 7 cm

4424
Słoiczek na miód  
z łyżeczką
Wykonany z wysokiej jakości 
szkła i tworzywa. Łyżeczka, 
wkładana w wieczko, ułatwia 
nakładanie miodu bez kapa-
nia. 370 ml

4425
Słoiczek na dżem  
z łyżeczką
Wykonany z wysokiej jakości 
szkła i tworzywa. Łyżeczka, 
wkładana w wieczko, ułatwia 
nakładanie dżemu.  
370 ml

Na miód 
i syrop

klonowy

Łyżeczki
w zestawie

6,90

550

1590

-20%

NOWOŚĆ

15,90

1190

-25%

13
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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.

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

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

4412
Podkładki pod talerze Magnolie 
Pięknie wyglądają na stole, wprowadzają wiosenny 
nastrój. Duże i estetycznie wykonane, są niezastą-
pionym elementem rodzinnych posiłków. 4 sztuki, 
45 x 30 cm

4
szt.

4507
Szklany pojemnik do przechowywania
Idealny na pasty do smarowania pieczywa, dipy, 
sosy itp. Z dekoracyjną pokrywą, wysoka jakość 
wykonania. Możesz podać go na stół, bo wygląda 
estetycznie. Pojemność 415 ml, 12 x 7,5 cm

Szkło

24,90

1990
14,90

1190

-20% -20%

19,90

1590

-20%

1990

14 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



4146
Maselniczka
17 x 12 x 5 cm

4427
Zestaw: solniczka i pieprzniczka 
11 x 8,5 x 5 cm, pojemność: 40 ml

4420
Podstawki do jajek „Kurze łapki”
5 x 5 cm, 4 sztuki

4477
Nóż do twardego masła
Wreszcie łatwo rozsmarujesz masło prosto z lodówki! Ten pomy-
słowy nóż nabiera twarde masło za pomocą specjalnych otwor-
ków i umożliwia rozprowadzenie go na pieczywie. Wykonany 
ze stali nierdzewnej. 21 x 2,5 cm

11,90

790

15,90

1190

23,90

1890

-34%

-25%

1590

Masło prosto  
z lodówki 

4
szt.

-21%

NOWOŚĆ

Otworki do wiórkowania

Ostre ząbki

1

2

3

4

1

2

3

4

KUCHNIA

15



4452
Osłona na żywność Parasolka
Chroni jedzenie przed dostępem niepożądanych 
gości. Prezentuje się bardzo elegancko – ozdo-
biona koronką. Po złożeniu zajmuje mało miejsca 
w szufladzie. Średnica: 45 cm, wysokość: 20 cm

 h Duża! Średnica 45 cm!
 h Idealna w domu,  
na tarasie, w ogrodzie

 h Po złożeniu zajmuje 
mało miejsca

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

1

1

2

2

3

3

4500
Wirówka do sałaty i ziół 
Koniec z mozolnym osuszaniem liści sałaty! Dzięki tej  
funkcjonalnej i estetycznie wykonanej suszarce osuszysz je  
w kilkanaście sekund. Włóż liście do durszlaka, nałóż pokrywę  
i szybko kręć, trzymając za wystający bolec. Gotowe! Suszarka 
składa się z kilku elementów, które możesz wykorzystywać  
też do innych celów:  pojemny durszlak przyda Ci się do  
odcedzania innych warzyw i makaronu, a miska – do  
mieszania składników sałatek. Wykonane z trwałego  
plastiku. Pojemność miski: 3 litry

16,90

1390
22,90

1990

19,90

1690

KROK 1 KROK 2 KROK 3

KROK 4 KROK 5

29,90

2390

-20%

24,90

1990

-20%

16 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



4475
Termoizolacyjna torebka na lunch
Z warstwą termoizolacyjną, utrzymuje 
temperaturę zapakowanych dań. Ma za-
pięcie na zamek błyskawiczny i poręczne 
rączki. Modny wzór. Łatwa w czyszczeniu. 
21 x 17 x 15 cm, 5 litrów

4504
Pojemnik Jabłko
Świetny sposób na przechowywanie owoców, 
zapakowanie ich do torebki lub plecaka. Wyso-
kość 10 cm, średnica 9 cm, pojemność 330 ml

22,90

1790

-20%

14,90

1190

Wewnętrzna warstwa
termoizolacyjna

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

-35%

19,90

1290

-22%

NOWOŚĆ
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Silikonowa foremka do kostek lodu
4389 ananasy 18,5 x 14 cm

4390 flamingi 19,5 x 10,5 cm
Oryginalne kształty lodu urozmaicą różne napoje i wzbudzą zachwyt!  
Silikonowe tworzywo ułatwia wygodne wyciśnięcie zamrożonych kostek.

 h Do kostek lodu 
z wody lub soku

 h Elastyczne - łatwo  
wyciśniesz kostki

 h Zabawne kształty

4505
Szklany wyciskacz do cytrusów
Idealny do wyciśnięcia soku z cytryny, limonki, 
pomarańczy. Ze szklanym pojemnikiem, dzięki 
czemu witamina C zawarta w soku nie wchodzi  
w reakcję z tworzywem sztucznym. Pojemność 
300 ml, 12 x 8,5 cm

Szkło

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

12,90

990

890
14,90

1190

-20% Szczelnie 
zamykany

-23%

-23%

18 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



Oryginalne kształty lodu urozmaicą różne napoje i wzbudzą zachwyt!  
Silikonowe tworzywo ułatwia wygodne wyciśnięcie zamrożonych kostek.

4079
Kule do mrożenia
Średnica: 5,5 cm, 4 sztuki

4
szt.

2
szt.

4328
Stalowe słomki do napojów  
ze szczoteczką i woreczkiem
22 cm

 h Silikonowy ustnik
 h Ze szczoteczką do czyszczenia

4511
Dzbanek z wkładem
Szklany dzbanek z pokrywą i wkładem, do którego
możesz włożyć owoce i zioła, by przygotować
smaczne i zdrowe wody smakowe. Zakręcane
wieczko z otworem umożliwia nalewanie napoju
przy założonej pokrywce. Odczepiany uchwyt –
po jego zdjęciu dzbanek zajmuje mniej miejsca
w lodówce. Wysokość: 27 cm, średnica
podstawy: 9 cm, pojemność: 1,6 litra

19,90

1490

19,90

1490

-25%

-25%

34,90

2990

 h Z wyjmowanym 
wkładem na owoce i lód

 h Szkło wysokiej jakości
 h Mieści się na drzwiach lodówki

24,90

1990
4193
Wkłady chłodzące Pingwiny 
Do wielokrotnego użytku. 4 sztuki, 13 x 12 cm

4
szt. -20%

NOWOŚĆ

Z wkładem 
lub bez

KUCHNIA
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368179
Nóż – chwytak  
do arbuza
22 x 7 x 3 cm

4321
Silikonowe osłonki na naczynia 
6 sztuk. Średnice: 19,5 cm, 15,5 cm,  
14 cm, 11 cm, 9 cm, 6,5 cm

6
szt.

Elastyczne

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

4444
Zestaw osłonek na żywność
Bardziej uniwersalne niż pokrywki! Osłonki  
z mocnym ściągaczem, które pasują na naczynia  
o różnych średnicach: 12, 18, 22 i 26 cm. Wykonane 
z tworzywa foliowego. 4 sztuki

 h Różnej wielkości 
 h Kolorowy, dekoracyjny wzór 

 h Mocny materiał

4
szt.

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

368503
Profesjonalny nóż do ananasa
Teraz możesz rozkoszować się smakiem 
świeżego ananasa. Ten profesjonalny 
przyrząd umożliwia szybkie obranie owocu. 
Bez wysiłku, bałaganu i utraty soku. Skorupę 
ananasa możesz wykorzystać jako naczynie 
do serwowania np. ryżu. Stal nierdzewna, 
rączka z tworzywa. 8 x 24 cm

29,90

1990

-33% -28%

-28%

990
24,90

1790

24,90
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4239
Miska - cedzak
Pojemna i poręczna, umożliwia wygodne umycie  
i odcedzenie owoców. Ma ergonomiczny kształt 
i wygodny uchwyt. Wykonana z trwałego tworzy-
wa. 21 x 20 x 9 cm, pojemność 1,8 litra

4501
Drylownica
Ułatwia szybkie i dokład-
ne usuwanie pestek. Nie 
sposób wyobrazić sobie dry-
lowania wiśni lub czereśni 
bez tej poręcznej drylow-
nicy. Wykonana z trwałego 
tworzywa.

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

366677
Lejek do przetworów
Domowe przetwory wracają do mody, 
bo zachowują bogactwo owoców  
i warzyw bez konserwantów i sztucznych 
składników. Lejek umożliwia wygodne 
nalanie przygotowanej zalewy lub prze-
łożenie masy do słoików – nic nie rozleje 
się, a brzegi słoika pozostaną czyste. 
Wygodne uchwyty. Wykonany  
z solidnego tworzywa.  
8 x 19,5 cm

100
szt.

Szeroki 
otwór

-25%
-22%

15,90

1190

10,90

850

-34%

-20%

9,90

790

14,90

990
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4405 
Składany durszlak silikonowy
Idealny do mycia drobnych warzyw i owoców 
oraz odcedzania. Ma stabilną podstawę i długą, 
poręczną rączkę. Po złożeniu na płasko zajmuje 
mało miejsca. Wykonany z silikonu wysokiej 
jakości i tworzywa. 31 x 14 x 6 cm

3,
5 

cm

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

3 
cm

6 
cm

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

100
szt.

-34%

14,90

990

2290

1590

-33%

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

10
 c

m

29,90

1990
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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

4279
Grzybek do odkręcania słoików 
Średnica 9 cm, wysokość 5,5 cm

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

4326
Silikonowa podstawka  
pod akcesoria kuchenne
15 x 15 cm

 h Czarną ktopkę ustawioną 
na zero przekręć w prawo 

do końca skali.
 h Następnie cofnij kropkę w 
lewo ustawiając pożądany 

czas.

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

2190

9,90

790

-25%

11,90

890

4396
Silikonowa podkładka  
pod naczynia
Chroni blaty i stoły przed znisz-
czeniem 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

 h Estetyczny wygląd
 h Antypoślizgowa –  
nie przesuwa się

-40%

14,90

890

-20%
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4155
Zginana deska do krojenia
duża - zielona  40 x 21 cm

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

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

4460
Zestaw mat do krojenia 
Produkty z różnych grup żywnościowych najlepiej 
przygotowuj na osobnych, przeznaczonych do 
tego matach. Higieniczne, łatwo je umyć. Wyko-
nane z elastycznego tworzywa, mają otworki do 
zawieszenia. 30 x 23 cm, 4 sztuki

4
szt.

 h Duży rozmiar:  
38,5 x 29,5 cm

 h Można myć  
w zmywarce

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

4
szt.

Elastyczne

-20%

-20%

19,90

1590

24,90

1990

1990

1390
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368506
Uchwyt 
do krojenia cebuli
Szybko i bezpiecznie pokroisz 
cebulę bez ryzyka skaleczenia. 
W zestawie osłonka na ostrza. 
Stal nierdzewna i tworzywo. 
8 x 11 cm

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

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

4448
Deska do krojenia z ociekaczem 
Rewelacyjne rozwiązanie: umożliwia krojenie 
soczystych owoców i warzyw oraz odcedzenie 
nadmiaru soku wydobywającego się w trakcie kro-
jenia. Dwukomorowa, z przekładaną deską. Możesz 
zrzucić krojone warzywa lub owoce do komory  
z ociekaczem, by odcedzić je z soku, albo przełożyć 
deskę i żywność do komory bez ociekacza. Wysoka 
jakość i estetyka wykonania. 42,5 x 27 x 5,5 cm

-20%

2990

1290

9,90

790

-20%

14,90

1190
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4453
Zaczepiany pojemnik na odpadki
Możesz zaczepić go nad drzwiczkami przy blacie 
kuchennym. Bardzo praktyczny do zgarniania 
odpadków w trakcie przygotowywania posiłków. 
26 x 15 x 13 cm, pojemność: 2 litry

26 cm

2 cm

13 cm

4445
Obieraczka 
do warzyw
Ostre ostrze i kolec do wydłubywania  
„oczek” z ziemniaków. Ergonomiczny uchwyt  
z gumowymi wstawkami, dzięki czemu obieracz-
ka nie ślizga się w dłoniach, więc łatwo i szybko 
obierzesz warzywa. Długość: 18 cm

 h Bardzo ostra!
 h Dwustronna
 h Wygodnie  
układa się  
w dłoni

KOLEC  
DO „OCZEK”

368499
Rękawice do obierania i czyszczenia warzyw
Łatwo, szybko i dokładnie obierzesz  młode 
ziemniaki lub zdejmiesz skórkę z ugotowanych 
buraków. Bez bałaganu i brudzenia rąk! Gumowe, 
od środka wyścielane materiałem – miłe  
w dotyku. 1 para

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

-20%

19,90

1590 1690

9901690

26 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



4503
Pojemnik na cebulę
Jak przechować niewykorzystany kawałek cebuli, 
by nie stracił świeżości? Schowaj go do specjal-
nego pojemnika mającego kształt wielkiej cebuli. 
Gdy włożysz cebulę w pojemniku do lodówki, 
inne przechowywane w niej produkty nie nabiorą 
intensywnego, cebulowego zapachu. Wykonany z 
mocnego tworzywa. 10 x 10 cm

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

4426
Obracana szatkownica do czosnku
Rozdrobnij czosnek w mig! Wygodnie 
rozdrobnisz czosnek, kręcąc tą szatkownicą 
w obie strony. Od spodu ma przycisk – wy-
starczy go nacisnąć, by wypchnąć poszatko-
wane kawałki czosnku. Ergonomiczny kształt, 
zabawny wygląd. Wykonana z tworzywa bez 
zawartości BPA.  7 x 7 x 7 cm

 hPrzyciśnij  
od spodu  

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

 hBłyskawicznie 
rozgnieciesz 
czosnek

1490

-20%

9,90

790

-25%

11,90

890

-32%

33,90

2290

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

 h Dzięki kratce  
mięso nie leży  
w wodzie

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

10
szt.

4990

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

-24%

-30%

16,90

1290

16,90

1190

4095
Nakłuwacz do mięsa
Solidnie wykonany: wygodna rękojeść z mocnego  
tworzywa, 21 ostrych igieł ze stali nierdzewnej. 
20 x 5 cm

22,90

1790

-22%
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4217  
Podkładka do pieczenia
40 x 33 cm 17901690

4488
Wielofunkcyjne nożyce
Przeznaczone do porcjowania drobiu, jarzyn, ryby oraz do cięcia papieru, tkanin, 
łuskania orzechów. Wykonane z trwałej i odpornej na korozję stali nierdzewnej oraz 
tworzywa sztucznego. Z osłonką na ostrza. 21 x 9,2 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

24,90

1990

 h Miękki uchwyt
 h Karbowane ostrze

 h Z osłonką na ostrze
 h Także dla leworęcznych

-20%

NOWOŚĆTną nawet kości
kurczaka!

Z osłonką
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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

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

-22%

44,90

3490

-23%

12,90

990

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 1290

368057
Cedzak nakładany na garnek
32 x 12 cm

-23%

12,90

990

Szkło
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4489
Nóż do ciasta i pizzy
Profesjonalny nóż z obracającym się ostrzem, 
idealny do krojenia placka, tarty, pizzy. Jed-
nocześnie spełnia rolę łopatki do nakładania 
pokrojonych porcji. Stal nierdzewna wysokiej 
jakości, rączka z solidnego tworzywa. 
28 x 11 x 1 cm

4509
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 sztuki

2
szt.

4508
Okrągły pojemnik na ciasto 
Bardzo mocne, bezpieczne  zapięcie – przekręć  
i zatrzaśnij, a wówczas możesz spokojnie przenosić 
pojemnik bez ryzyka, że otworzy się przypadkiem. 
Średnica: 29 cm, wysokość: 10 cm

27,90

2190

-23%

12,90

990
59,90

4990

 h Wysoka jakość  
wykonania

 h Nóż do krojenia  
+ łopatka do  
serwowania 

-22%

NOWOŚĆ
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Pojemnik na ciasto 
Przechowasz w nim i przetransportujesz ciasto, inne wypieki i przekąski. Mocne uchwyty w kształcie skrzydeł motyla ułatwiają 
wygodne przenoszenia pojemnika. Dekoracyjny wygląd, dbałość o detale i wysoka jakość wykonania. Pięknie prezentuje się na 
kuchennym blacie i stole.

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

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

Szklane pojemniki Arabeska
Wykonane ze szkła,  
z nakrętkami z tworzywa. 

4438
Szklany pojemnik Arabeska
Pojemność: 425 ml,  
10 x 8,5 cm 

4440
Szklany pojemnik Arabeska
Pojemność: 660 ml,  
18 x 8,5 cm 

4443
Szklany pojemnik Arabeska
Pojemność: 1000 ml,  
18 x 10 cm

Szkło

Dekoracyjny  
wzór mozaiki

-20% -25%

12,90

990

15,90

1190

19,90

1490

49,90

3990
39,90

2990

-25%
DO
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4255
Zestaw 4 pojemników 

Wykonane z tworzywa bez 
zawartości BPA. Pojemności:  

700 ml, 320 ml i dwa  
po 120 ml

4225
Zestaw  
pojemników do 
przechowywania 
żywności
5 pojemników do prze-
chowywania i zamrażania 
żywności. Mają szczelnie 
zamykane pokrywki. Miesz-
czą się jeden w drugim.  
Pojemność: 1900 ml,  
1000 ml, 530 ml,  
280 ml, 150 ml

4411
Zestaw 3 pojemniczków  
do przechowywania
10 x 8 x 4,5 cm, 150 ml

3
szt.

34,90

2500

-28%

17,90

1290

2390

Tylko 5 zł
za pojemnik!

 h Bez BPA
 h Do mikrofalówki  
i zamrażania

 h Szczelne  
zamknięcia 

150 ml 

280 ml  

530 ml 

1000 ml 
1900 ml 

Mieszczą się
jeden w drugim

-28%
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 h Skutecznie  
usuwa tłuszcz  
i przypalenia

 h Nie wymaga  
zmywania wodą

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

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

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

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, za-
chowując 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 pie-
czywa lub tortilli. Wielokrotnego użytku – pierz  
go ręcznie. 26 x 18 cm

4
MINUTYMINUTY

-20%

14,90

1190 1590

1590 1990
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4459
Miska do mikrofalówki
Szybko i wygodnie przygotujesz sporą porcję zupy lub inne danie w mikro-
falówce. Pokrywa zapinana na mocne zatrzaski. Poręczny uchwyt ułatwia 
wyjęcie miski. Wykonana z trwałego tworzywa bez BPA. Pojemność: 940 ml

4479
Kubek z pokrywką do mikrofalówki 
Wygodnie podgrzejesz zupę lub napój w kubku 
w mikrofalówce. Wykonany z lekkiego tworzywa. 
Pojemność: 650 ml

4480
Podwójny parowar do mikrofalówki
Przygotujesz zdrowy obiad na parze w ciągu kilku 
minut. Możesz wykorzystywać także do gotowania 
lub podgrzewania pojedynczych potraw. Dokładne 
czasy gotowania podane w dołączonej instrukcji. 
22 x 17 cm

27,90

2190

2290

-22%

44,90

3490

 h Na dużą porcję 
 h Poręczny uchwyt 

Uchyl zatyczkę

Uchyl zatyczkę

-22%

NOWOŚĆ
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4329
Pojemnik na żywność 
2600 ml
21 x 14 x 10,5 cm

Pojemniki na żywność
Idealne do przechowywania  
żywności w lodówce i zamrażalniku.

4330
Pojemnik na żywność 
1600 ml
21 x 14 x 7 cm

4331
Pojemnik na żywność  
1250 ml
13,5 x 12 x 10 cm

4332
Pojemnik na żywność 
700 ml
13,5 x 12 x 6 cm

1

2

3

4

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

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

6,90

590

15,90

1190

15,90

1190

12,90

990

9,90

790

1590

-25%

-25%
DO

1

2

3

4
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Pojemniki  
do przechowywania

4391 pomidor

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

4348
Rozsuwana półeczka do lodówki
Ażurowa konstrukcja zapewnia swobodną cyrkulację powietrza. Możesz 
rozsunąć półeczkę, dopasowując jej rozmiar do swoich potrzeb. Podczepia-
na od spodu półki, wygodnie wysuwana. 29 x 17 x 7 cm

20 cm28 cm4343
Naklejki  
na pojemniki  
do zamrażalnika
Rolka z naklejkami.  
100 naklejek.
 7 x 4,5 cm

100
szt.

24,90

1990

17,90

1290

1490

1790

-20%

-28%
-28%
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4370
Pochłaniacz zapachów do lodówki
Bardzo skutecznie pochłania zapachy mieszające 
się w lodówce, zapewniając wrażenie czystości  
i świeżości. 13 x 9 x 5 cm

Aktywny węgiel

 h Innowacyjna formuła  
szybko i skutecznie  
rozmraża

 h Nietoksyczny
 h Oszczędza czas

2011
Odmrażacz do lodówki  
i zamrażalnika
300 ml

4322
Przedłużające świeżość 
kule do lodówki
2 sztuki.

8175
Antypleśniowa mata do lodówki
Umożliwia swobodną cyrkulację powietrza. Zapobie-
ga wgnieceniom i rozwojowi pleśni. Produkty dłużej 
zachowują świeżość. Można przyciąć do pożądane-
go rozmiaru.  47 x 30 cm

 h Aktywna piana
 h Usuwa resztki
 h Usuwa zapachy

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

-25%

15,90

1190

19,90

1490

1690

2390

1490

-25%

2
szt.
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8355
Magnes – haczyk  
„Dalmatyńczyk”
Zabawny dalmatyńczyk 
z magnesem na spodzie! 
Długi ogon możesz 
wygiąć,  by stworzyć 
praktyczny haczyk do 
zawieszania różnych dro-
biazgów. 12,5 x 4 cm

8356
Magnes – haczyk 
„Kotek”
Uroczy kotek z magne-
sem na spodzie! Długi 
ogon możesz wygiąć,  
by stworzyć praktyczny 
haczyk do zawieszania 
różnych drobiazgów.  
12,5 x 4 cm

Z wyginanym
ogonkiem

12
,5

 c
m

12
,5

 c
m

Z wyginanym
ogonkiem

8204
Zestaw magnesów na lodówkę
Dekoracyjne magnesy z motywem owoców. 
Pięknie wykonane, w żywych kolorach. Wypukły, 
przezroczysty wierzch dodaje trójwymiarowości. 
Średnica: 2,5 cm, 4 sztuki

4
szt.

990

-39% -39%

12,90

790
12,90

790

Magnetyczne!

12,90

990

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.

-23%
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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

Organizer z przegródkami
8352 beżowy
8351 szary
Ułatwia utrzymanie porządku w szufladzie i posegre-
gowanie drobiazgów, skarpetek, bielizny itp. Zawiera 
5 przegródek. Wykonany z solidnego tworzywa.  
22,5 x 9,5 x 7,5 cm

9,5 cm

22,5 cm

990

4353
Klipsy do torebek
Praktyczne klamry do zamykania torebek z żywnością, którą chcesz przechować w szafce lub zamrażalniku.  
20 sztuk, 10 x 3 cm

20
szt.

-34%

14,90

990

15,90

1190

-25%
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4506
Szklany 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. Wykonany ze szkła, pokrywa  
z tworzywa. Pojemność: 245 ml, 15 x 6 cm

1
szt.

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. Szkło

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

1
szt.

 h Otwory w pokrywie  
ułatwiają dozowanie

 h Ergonomiczny  
kształt 

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

14,90

1190
16,90

1290

8,90

690

-24%

-22%

1690

-20% Szkło
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4446
Półka dwuelementowa
Praktyczna  półka pomoże Ci lepiej zagospodarować 
miejsce na blacie lub w szafce. Łatwo ją złożysz – pro-
sto lub pod kątem, jeśli chcesz postawić ją w narożniku. 
Wykonana z twardego tworzywa. Po złożeniu:  
67 x 15,5 cm

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

DWA KOMPLETY  
NÓŻEK:  

12,5 cm i 10 cm

12
,5

 c
m

10
 c

m

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

PRZED

20 cm

10
 c

m

34,90

2590

18,90

1290

31,90

2390

-25%

-32%
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4447
Organizer na sztućce
Ułatwia utrzymanie porządku w szufladzie  
i wygodne ułożenie sztućców. Wykonany  
z wysokiej jakości tworzywa.  
39 x 11 x 5 cm

4449
Dwupoziomowy organizer na noże
Odpowiednio przechowywane noże dłużej zacho-
wują ostrość. Organizer to dużo bezpieczniejsze 
rozwiązanie niż przechowywanie noży w szufladzie 
luzem. 39 x 13,5 x 7 cm

 h Wysoka jakość 
wykonania

39 cm

7 
cm

8348
Wieszak na drzwi szafki
Zakładasz go na drzwi szafki bez konieczności wierce-
nia. 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

 h Bez montażu
 h Transparentny, pasuje  
do każdego wnętrza

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

27,90

2190
27,90

2190

-22%

1690
15,90

1190

-25%
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4450
Pionowy ociekacz na sztućce
Ma zdejmowaną podstawę, do której ocieka woda 
– sztućce nie stoją w wodzie. Dzielona nakładka 
umożliwia oddzielne wkładanie noży, łyżek, widel-
ców i łyżeczek. Estetyczne wykonanie i nowocze-
sny design. Łatwo utrzymać go w czystości.  
23 x 13 x 12 cm

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

4372
Mata do zlewu
Zabezpiecza zlew przed porysowaniem, jak rów-
nież zapobiega bezpośrednio kontaktowi naczyń, 
warzyw i owoców z powierzchnią zlewu. Wysoka 
jakość wykonania i dekoracyjny wygląd – dosko-
nała także jako podkładka na blat kuchenny lub 
stół. Wykonane z PVC. Średnica 31,5 cm

Mleczno-
transparentna

15,90

1190

-25%

2990

14,90

990

-34%

15,90

1190

4347
Silikonowe sitko do odpływu 
Idealne do zlewu, umywalki, brodzika.  
Wypustki na górnej powierzchni zatrzymują 
cząstki zanieczyszczeń: resztki jedzenia, włosy, 
zapobiegając zapychaniu się rur. Mocne przy-
ssawki utrzymują sitko na właściwym miejscu, 
dzięki czemu nie przesuwa się. 13 x 13 cm

-25%

Mocne  
przyssawki
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4462
Gąbka do naczyń Kwiatek
Dwustronna: szorstka strona dokładnie usuwa zabrudzenia, nie rysując czyszczonych powierzchni (nadaje się nawet  
do teflonu). Gładka doskonale spienia płyn do mycia naczyń i ułatwia zmywanie. Bardzo poręczna! 11 x 11 x 3 cm

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

7,90

590

1190

Miękka gąbka

Twarde włókno

 h Dwustronna
 h Doskonale spienia płyn do naczyń

 h Skutecznie usuwa zabrudzenia
 h Nadaje się do teflonu

-25%

NOWOŚĆ

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 320 cm

34,90

2590

-26%
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 h Jakość Premium
 h Super koncentrat
 h Bezpieczne pH
 h Z wygodną pompką

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

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

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

8171
Szczotka do czyszczenia kieliszków i wazonów
Łatwo wyczyścisz nią wąskie kieliszki, karafki, wazony  
i butelki z trudno dostępnymi zakamarkami. Elastyczna,  
możesz zgiąć ją, by dopasować do kształtu naczynia.  
Delikatna, piankowa gąbka nie rysuje szkła.  
Długość: 44 cm, średnica: 2,5 cm

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

29,90

1990

12,90

990

-33%

-23%

1290

1490

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

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

 h pH neutralne dla skóry

1990
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2024
Tabletki do  
zmywarki 7 w 1
15 sztuk

W rozpuszczalnej 
folii, bezpieczne 
dla dłoni

15
szt.

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

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

19,90

1590

-20%

16,90

1290

-24%

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 zabrudze-
niami – przypaleniami, sadzą, rdzą, tłustym osadem. 10 x 7 x 2,5 cm

GARNKI I PATELNIE

RUSZT I GRILL

DREWNO

STAL I ŻELIWO

 h Rewelacyjnie czyści przypalone 
naczynia, grille, ruszty

 h Usuwa rdzę
 h Bardzo wytrzymała 

-20%
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 h Czyści  
i impregnuje

 h Bez użycia  
wody

 h Nie rysuje

367711 
Mleczko do czyszczenia  
i impregnacji ceramicznych  
płyt kuchennych
300 ml

2054
Preparat  
do czyszczenia  
piekarnika, grilla  
i kominka
500 ml

 h Grille  
i ruszty

 h Piekarniki
 h Patelnie  
i garnki

 h Kominki

 h Specjalistyczny,  
super skuteczny,  
usuwa trudne  
zabrudzenia

 h Łatwy w użyciu

2026
Uniwersalny płyn  
odtłuszczający
500 ml

1013
Pumeks do czyszczenia 
grilla i artykułów 
metalowych
Usuwa uporczywe przypalenia 
bez konieczności używania de-
tergentów. Szybko wyczyścisz 
grill, ruszt, metalowe żerdki.  
10 x 6 x 4 cm

 h Usuwa tłuszcz  
i zacieki

 h Nadaje połysk  
bez smug

 h Idealny  
do okapów

367880
Mleczko czyszczące  
do stali nierdzewnej  
i chromowanej
300 ml

-22% -25%

11,90

890

1490 1490

DWUSTRONNE ZMYWAKI DIAMOND  ZA
PRZY ZAKUPIE JAKIEGOKOLWIEK PRODUKTU ZE STRONY 48. ZŁ490

17,90

1390

Miękka 
gąbka

Twarde 
włókno

Wygodny uchwyt

2
szt.

2690
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62012 
o zapachu kiwi

367815 
o zapachu mango

367470 
Kulka przeciw kamieniowi do czajników 
tradycyjnych i elektrycznych

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

 h Eliminuje kamień  
i osady wapienne 

 h Zawiera kwas  
cytrynowy

2020
Odkamieniacz EKO do urządzeń  
gospodarstwa domowego
250 ml

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

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

 h Do całej  
kuchni

 h Poręczny  
i skuteczny

 h Pozostawia  
piękny zapach

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

17,90

1290

16,90

1290

4,90

390

-28%-20%

-24%

1990

1790
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SPECJALNA, 
PROFESJONALNA  

FORMUŁA
850 ML

2033
Uniwersalny koncentrat  
do czyszczenia  
Home Expert
850 ml

2035
Płyn do czyszczenia  
łazienki Home Expert
850 ml

19,90

1490

 h Super gęsty żel przylega do powierzchni
 h Skutecznie usuwa zanieczyszczenia
 h Niweluje przykre zapachy
 h Zwalcza kamień i rdzę
 h Zapewnia higieniczną czystość
 h Zawiera chlor

 h Łazienka lśni  
czystością

 h Silna formuła
 h Łatwo usuwa naloty  
z mydła i osady  
wapienne

KONCENTRAT!
JEDNA ŁYŻKA STOŁOWA
NA 1 LITR WODY!

-25%

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

 h Idealny do porządków  
w całym domu! 

2040
Żel do czyszczenia toalety Home Expert
750 ml 3490 3990
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2034
Płyn do czyszczenia  
kuchni Home 
Expert
850 ml

Kuchnia
lśni czystością

2053
Ściereczki uniwersalne  
nasączone octem  
jabłkowym
21 x 19 cm

 h Odtłuszcza powierzchnie 
i usuwa najbardziej 
uporczywe zabrudzenia

 h Pozostawia 
połysk bez smug

 h Przebadane  
dermatologicznie

 h Duży rozmiar: 21 x 19 cm 
 h Świeży, jabłkowy aromat  

34,90

2490

19,90

1490

-29%

-25%

32
szt.

51
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2027
Żel do udrażniania rur
Skuteczny preparat udrażniający 
w formie żelu przyda się w każ-
dym domu. Rozpuszcza więk-
szość nieczystości organicznych, 
takich jak tłuszcz, resztki jedzenia, 
czy włosy. Prosty w użyciu, 
wystarczy wlać go do odpływu, 
odczekać 20 minut,  
a potem spłukać dużą 
ilością wody. 500 ml

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

 h Likwiduje nieprzyjemne 
zapachy

368607
Przepychacz do zlewu
Poręczny, nieduży i niezbędny w każdym domu.  
Z jego pomocą udrożnisz odpływ w zlewie lub  
umywalce. Kolory mogą się różnić. Długość  
z uchwytem 27 cm, średnica 13 cm

 h Do udrażniania  
odpływów

 h Do czyszczenia  
kubłów na śmieci

 h Do czyszczenia  
podjazdów

 h Do usuwania  
chwastów

368632
Soda kaustyczna
Niezastąpiona w każdym domu. Udrażnia rury, 
odpływy kanalizacyjne, usuwa nieprzyjemne 
zapachy. Do czyszczenia kosza na śmieci. 
Idealna do usuwania chwastów w ogrodzie, 
czyszczenia podjazdów i ścieżek. 500 g 1990

16,90

1290

-24%

11,90

890

-25%

1290

8196
Spirala do udrażniania rur
Z jednej strony zakończona rączką, z drugiej ma 
specjalną spiralę zbierającą zabrudzenia blokujące 
swobodny odpływ wody w rurach. Wykonana z ocyn-
kowanego drutu. Długość: 100 cm
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2023
Żel do czyszczenia WC
1 litr

 h Usuwa zacieki, 
kamień i rdzę

 h Przywraca  
świeżość

 h W formie  
gęstego  
żelu

 h Aż 1 litr!

 h Lśniąca kabina  
w mgnieniu oka

 h Usuwa osady  
z mydła,  
szamponu 
i wody

 h Pozostawia  
powłokę  
ochronną

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

367553
Żel do usuwania 
kamienia i rdzy
Zawiera silnie działające 
kwasy mineralne, dzięki 
czemu świetnie radzi 
sobie z czyszczeniem 
wanien, umywalek, 
kranów, pryszniców  
i muszli klozetowych. 
Szybko i skutecznie 
usuwa osady z kamienia 
i rdzy oraz inne zanie-
czyszczenia.  
500 ml

 h Szybko usuwa  
kamień i rdzę

 h Zawiera silne 
kwasy

 h Doskonale czyści

368157
Specjalistyczny spray  
do usuwania kamienia,  
rdzy i resztek mydła
300 ml

 h Do glazury, kabin  
prysznicowych,  
armatury łazienkowej  
i kuchennej

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

 h Sztywne włosie
 h Specjalnie wyprofilowana  
rączka dociera do   
niedostępnych   
zakamarków

15,90

1250

-21%

15,90

1250

-21%

16,90

1290

-24%

1690 1390
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367207
Eco Green Pasta uniwersalna biodegradowalna
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

25
szt.

PRZY ZAKUPIE PASTY ECO GREEN
BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI UNIWERSALNE  ZA

ZŁ690

KUCHENKI,
PIEKARNIKI

GARNKI,
PATELNIE

OKAPY,
WENTYLACJA

ARMATURA,
ZAWORY

WANNY,
PRYSZNICE

GLAZURA,
TERAKOTA

 h Usuwa pleśń
 h Zabezpiecza
 h 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

PRZED

PO

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

29,90

2290

-23%

1990

1990
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2061
Mleczko do czyszczenia 
Eco Green
Skutecznie usuwa zabru-
dzenia i tłuste osady:  
z urządzeń kuchennych, 
sanitarnych i powierzchni 
niklowanych. Pozostawia 
delikatny połysk i przy-
jemny zapach. Nie rysuje 
czyszczonych powierzchni.   
97% składników natural-
nych. 500 ml

17,90

1390

97% składników
naturalnych!

 h Krany i prysznice
 h Wanny, umywalki
 h Glazura i terakota
 h Kuchenki gazowe  
i elektryczne

 h Szafki i blaty  
kuchenne

 h Zlewy i okapy
 h Garnki i patelnie

PRZY ZAKUPIE MLECZKA ECO GREEN
BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI UNIWERSALNE  ZA

25
szt.

ZŁ690

-22%

NOWOŚĆ

SPRZĄTANIE
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2041
Preparat Premium  
z nanotechnologią  
do czyszczenia  
powierzchni  
kuchennych
500 ml

2036
Koncentrat Premium  
z nanotechnologią  
do czyszczenia podłóg
500 ml

2038
Preparat Premium  
z nanotechnologią  
do czyszczenia 
łazienek
500 ml

2037
Preparat Premium  
z nanotechnologią  
do czyszczenia mebli
500 ml

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

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

TYLKO 40 ml  
NA 5 L WODY

1 2 3

1

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

4

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

2

3

4

3990 4990 3990
39,90

2990

-10zł
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2037
Preparat Premium  
z nanotechnologią  
do czyszczenia mebli
500 ml

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

 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

39,90

2990

-10zł

Słoneczne lato
z nanosrebrem

PRZY ZAKUPIE DOWOLNEGO PRODUKTU ZE STRON 56-57
BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI UNIWERSALNE  ZA

50
szt.

ZŁ690

57
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ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

2007
Wielofunkcyjny  
płyn czyszczący  
z octem
750 ml

14193
Pianka do mycia  
szyb i innych  
powierzchni
400 ml

14,90

990

1899 1990

BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI UNIWERSALNE   
ZA 6,90 ZŁ PRZY JAKIEGOKOLWIEK PRODUKTU ZE STRONY 58 ZŁ690

25
szt.

-34%

57488
Grejpfrutowy płyn do mycia szyb  
Zawiera polimery chroniące szkło przed ponow-
nym zabrudzeniem. Zabezpiecza przed brudem 
i osadzaniem się pary. Nie pozostawia smug. 
500 ml

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

12,90

990

-23%

SUPER OFERTA SUPER OFERTA SUPER OFERTA SUPER OFERTA
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2057
Pianka do ekranów LCD 
150 ml

 h Wygodna pianka
 h Antystatyczna
 h Z dodatkiem silikonu
 h Nabłyszcza  
i zabezpiecza

 h Ożywia kolor
 h O zapachu  
słodkiego  
aloesu

368159
Antystatyczna pianka  
do czyszczenia mebli
300 ml

8340
Elastyczna miotełka do kurzu
Przyciąga drobinki kurzu jak magnes. Gę-
ste i puszyste włosie idealnie zbiera kurz, 
nie wzbijając go w powietrze. Elastyczna 
– możesz dowolnie ją wyginać, by dopaso-
wać do kształtu przedmiotów i dotrzeć  
do trudno dostępnych miejsc.  
Długość: 64 cm

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

Idealnie
zbiera kurz

16,90

1290
19,90

1590

22901990

-20%

-24%
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367907
Szczotka do pajęczyn
Długie, sztywne włosie idealnie zgarnia pajęczyny, 
nie rozmazując ich po ścianie. Nakręć szczotkę na 
standardowy kij teleskopowy Betterware (367665) - 
łatwo zbierzesz pajęczyny spod sufitu. Na mocnym, 
metalowym drucie. Kolory mogą się różnić.  
35 x 20 x 9 cm, nie zawiera kija

 h Pasuje na kij 
Betterware 
367665

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

2
szt.

1190

1090

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

12,90

990

-23%
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1690

1590

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 trwałego tworzywa. 20 x 13 x 6 cm

 h Poręczna
 h Do szybkich porządków
 h Dzieci chętniej pomogą  

w sprzątaniu

366469
Pianka do czyszczenia 
dywanów i tapicerki 
300 ml

PRZY ZAKUPIE 
Pianki do czyszczenia  
dywanów i tapicerki 
SZCZOTKA UNIWERSALNA ZA

 h Zawiera polimery,  
które wiążą brud

 h Głęboko wnika  
we włókna

 h Łatwa w użyciu

ZŁ490

2051
Preparat do czyszczenia  
dywanów, wykładzin i tapicerki
Usuwa plamy z dywanów, wykładzin i obić tapicer-
skich dzięki zawartości enzymu rozpuszczającego 
zabrudzenia. Tworzy obfitą pianę. Nasada z poręczną 
szczoteczką umożliwiającą delikatne wtarcie prepa-
ratu w czyszczoną powierzchnię.  
250 ml

16,90

1290

-24%
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1008
Mop teleskopowy  
z myjką z mikrofibry
Szybko i dokładnie umyjesz 
nim podłogi z terakoty, 
paneli, drewna. Składa się, 
więc dociera do wąskich 
zakamarków, np. pod sofą. 
37 x 12 cm, długość kija:  
72 - 121 cm

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

 h Wydajny
 h Pozostawia przyjemny  
zapach czystości

 h Do wszystkich  
powierzchni zmywalnych

 h Aromat owoców  
cytrusowych

 h Wydajny

2

2016
Płyn uniwersalny  
do mycia 
1 litr

2

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

2015
Płyn do paneli  
i podłóg  
drewnianych
1 litr

1

1

-34%

1490 1490

6990

14,90

990
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367665
Kij teleskopowy
Długość kija: 75 - 120 cm

56642
Zapas do mopa 
z frędzelkowej mikrofibry
45 x 15 cm

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

1

366026
Mini zapas  
z mikrofibry
13,8 x 25 cm

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

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

1

1 2

2

3

4

5

6

6

3

4

5

8391
Samoprzylepny  
uchwyt na kij
Zaciskowy uchwyt przytrzyma kij od mopa lub 
miotły zawsze na miejscu, by nie przewracały się i nie 
zawadzały. Tylna warstwa samoprzylepna umożliwia 
szybkie przyklejenie go do ściany. 8 x 6 x 5,5 cm

-20%

2990

1990

1290

39,90

3190

16,90

1290

9,90

790

13,90

990

1
szt.

-24%

-20%

-29%
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366964
Koncentrat Premium z nanotechnologią  
do czyszczenia paneli podłogowych
1 litr

366958
Preparat premium z nanotechnologią 
do czyszczenia łazienek
1 litr

367033
Pianka Premium  
do czyszczenia przypaleń
300 ml

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

366962
Koncentrat Premium z nanotechnologią 
do czyszczenia podłóg
1 litr

KONCENTRATY!
TRZY ŁYŻKI STOŁOWE
NA 5 LITRÓW WODY!

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

Niezwykła skuteczność  
dzięki aktywnym nanocząsteczkom srebra! 4 5

1

2

3

4

5

2

3

1

6900

5500

69,00

5400

24,90

1990

55,00

4500

-15zł

-10zł

-20%

64 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



PRZY ZAKUPIE DOWOLNEGO PRODUKTU ZE STRON 64-65
BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI UNIWERSALNE  ZA

50
szt.

ZŁ690

366960
Preparat premium z nanotechnologią  
do czyszczenia mebli
Do pielęgnacji mebli drewnianych, drewnopodobnych oraz 
elementów laminowanych, takich jak: meble, szafy wnękowe  
i elementy zabudowy z płyt meblowych. Dzięki właściwo-
ściom antystatycznym opóźnia proces osiadania kurzu. 
Pielęgnuje i chroni czyszczone powierzchnie.  
Pozostawia delikatny połysk. 1 litr

366961
Preparat premium z nanotechnologią  
do czyszczenia szkła
Do mycia powierzchni szklanych, szyb, luster, kryształów, po-
wierzchni emaliowanych i laminowanych, a także elementów 
ze stali nierdzewnej. Wzbogacony o dodatki antystatyczne, za-
bezpiecza przed przyciąganiem kurzu i szybkim, ponownym 
zabrudzeniem. Nie wymaga wstępnego mycia.  
Nie pozostawia smug i zacieków. 1 litr 5500

55,00

4500

-10zł
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8068
Mini ściągaczka do lusterek
Niezastąpiona przy usuwaniu pary, 
szronu oraz myciu lusterek samochodo-
wych. Poręczna, z komfortowym uchwy-
tem. Kolory mogą się różnić.  
13 x 7,5 cm

 h Idealnie 
przywiera do 
powierzchni 
ułatwiając 
czyszczenie

 h Nie spływa  
z szyb

368556
Żel do usuwania  
resztek owadów  
z reflektorów  
i szyb oraz karoserii  
samochodowych
300 ml

368401
Preparat do czyszczenia 
wnętrz pojazdów
300 ml

 h Czyści  
wnętrza 
pojazdów

 h Usuwa uporczywe 
zabrudzenia

 h Wywabia plamy

11,90

890

790 1890 1790

2062
Letni płyn do spryskiwaczy w tabletkach
Dużo bardziej poręczna niż butelka z płynem. Silnie skondensowana formuła – tworzy płyn o doskonałych właściwościach 
myjących. Ekologiczna – bez zbędnego plastikowego opakowania. Wystarczy wrzucić do zbiornika na płyn do spryskiwa-
czy i uzupełnić 5 litrami wody. 2 sztuki na 10 litrów wody.

 h 1 kostka  
= 5 litrów płynu

 h Ekologiczne: 
bez zbędnego  
plastikowego 
opakowania

 h Ekonomiczne: 
70% tańsze niż 
płyn w butelce

2
szt.

DWA SPOSOBY STOSOWANIA:

Wrzuć tabletkę
i dolej wodę z kranu

Rozpuść tabletkę 
i wlej gotowy roztwór-25%
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1012
Gąbka do mycia samochodu
23 x 11 x 3,5 cm

 h Usuwa zabrudzenia,  
nalot i tłuste ślady

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

2056
Szampon do  
mycia samochodu 
500 ml

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

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

 h Usuwa smary,  
naloty i wszelkie  

zanieczyszczenia
 h Do wszystkich  

rodzajów felg  
i kołpaków

 h Forma sprayu
 h Wygodny  

w użyciu

34,90

2590

11,90

890

-26%

-25%

1690

2790

PRZY ZAKUPIE DOWOLNEGO 
PRODUKTU ZE STRON 66-67
ODŚWIEŻACZ 
SAMOCHODOWY ZA

ZŁ390
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8211
Lampka rowerowa „Laser”
Innowacyjny sposób oświetlania  drogi. Tryb 
laserowy wyznacza strefę bezpieczeństwa, czyli pas 
ruchu dla Twojego roweru. Uniwersalny montaż pod 
siodełkiem - pasuje do każdego roweru. 5 mocnych 
diod LED daje promień światła o szerokości 270 
stopni. Zasilanie: 2 baterie AAA (niedołączone)

CIĄGŁE LUB

MIGAJĄCE

8226
Pokrowiec ochronny na rower
Pojemny pokrowiec, którym przykryjesz 1-2 
rowery. Łatwo go nałożysz, możesz od dołu 
zapiąć na rzepy. Chroni przed słońcem, wilgo-
cią, pyłem, kurzem, śniegiem. Wyprodukowa-
ny z wytrzymałej folii (PEVA).  
200 x 110 cm

8212
Regulowany uchwyt  
na kierownicę rowerową
Przymocujesz do kierownicy roweru smartfon lub 
nawigację (o wymiarach minimalnych: 5.8 cm x 12 cm 
/ maksymalnych: 9 cm x 18 cm). Solidna konstrukcja 
gwarantuje stabilność urządzenia w trakcie każdej, 
nawet najbardziej ekstremalnej jazdy rowerem.

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



19,90

1490

26,90

1990

39,90

2990

-25%

-26%

-25%

24,90

2190
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3
szt.

8208
Zestaw narzędzi ogrodniczych
Drewniane rączki mają piankowe,  
antypoślizgowe opaski.  
Długość: 30 cm

 h Do kamiennych  
parapetów

 h Do nagrobków  
i pomników

 h Do elementów  
ozdobnych  
w ogrodzie

 h Do murków  
i podmurówek

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

8248
Zapinki do roślin Żabki
Praktyczne i dekoracyjne. Ułatwiają 
przypięcie roślin do tyczek, by nie 
połamały się w trakcie wzrostu.  
2 sztuki, 14 x 4 cm

2
szt.

34,90

2990

11,90

690

-42%

1590

2190

8346
Płaszcz przeciwdeszczowy 
Rozmiar uniwersalny. Długość 
bez kaptura: 120 cm, szerokość: 
69 cm, długośc rękawa: 58 cm

12
0 

cm

69 cm
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8385
Zestaw kadzidełek 
przeciw komarom 
Osiem długich kadzidełek, które 
roztaczają przyjemny, cytrusowy 
zapach skutecznie odstraszający 
komary. Do użytku na zewnątrz: 
na balkonie, tarasie, w ogrodzie. 
Długość: 46 cm

8
szt.

 h Czas palenia 
ok. 2 godzin

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

Aromat
citronelli

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

368362    368363 
grejpfrut   świeżość  

1 2

1

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.

19,90

1590

16,90

1290
7,90

590

-20%

-25%

790

-24%

14,90

1190

-20%
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8291
Wieszak uniwersalny składany 
Możesz zawiesić na nim aż 12 typowych wie-
szaków! Ma także haczyki na paski lub krawaty. 
Specjalne zatrzaskowe blokady gwarantują 
stabilność. Optymalne wykorzystanie miejsca 
w szafie! 32 x 46 cm

8387
Uchwyt na 5 wieszaków 
Zaczepisz na nim 5 wieszaków z ubraniami. 
Możesz stosować go w pionie lub poziomie. 
Wykonany z solidnego tworzywa. Całkowita 
długość po rozłożeniu: 40 cm

 h Oszczędzasz  
80% miejsca

8265
Uniwersalna lampka samoprzylepna
3 x AAA (nie dołączone), średnica 7 cm

1
szt.

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

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 
kempingowych. W zależności 
od wilgotności powietrza 
wystarcza na 3-6 tygodni.  
Z własnym wieszaczkiem – 
zawiesisz go wygodnie.  
210 g

14,90

1190

7,90

590

-25%

-20%

1190

1590

21,90

1390

-37%
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8316
Silikonowa myjka – masażer do ciała 
Dwustronna – z jednej strony ma drobne wy-
pustki do złuszczania skóry, z drugiej – kulki do 
masażu pobudzającego krążenie krwi. Elastyczna, 
z poręcznymi uchwytami, umożliwia peeling  
i masaż ciała. Wykonana z trwałego silikonu.  
60 x 10 cm

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

Dwustronna

Dwustronna

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

15,90

1190

8,90

690

-22%

-25%

19,90

1590

-20%

5163
Regenerujący balsam   
do stóp Heel Balm
70 g

 h Nawilża  
i wygładza

 h Głęboko  
wnikająca  
formuła

 h Bezzapachowy
 h Kompleks  
z mocznikiem

1890

SPRAWDŹ 

OFERTĘ

NA STR. 2
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4472
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 otworzyć, naciśnij na sam środek płatka kwiatu, a wówczas
pokrywka odskoczy do góry, umożliwiając odpływ wody. Aby zamknąć, wciśnij pokrywkę. Średnica 10 cm

8295
Uchwyt łazienkowy
Idealny dla osób starszych, z ograniczeniami  
w poruszaniu się, małych dzieci. Po przyłożeniu 
do podłoża wystarczy wcisnąć dwie zatyczki, by 
uchwyt mocno przyssał się do powierzchni, zapew-
niając stabilne podparcie. Wykonany z solidnego 
tworzywa. 29 x 9,5 x 8 cm

Mocne
przyssawki

8315
Mydelniczka
Nowoczesna, oryginalna stylistyka. Mydelniczkę 
możesz przykleić do glazury lub postawić na 
umywalce. Woda swobodnie ścieka, więc mydło 
nie rozmoknie. Wykonana z tworzywa.  
12 x 9 x 7 cm

 h Przyklej do ściany  
lub postaw na  
umywalce

39,90

2990

-25%

12,90

990

-34%

 h Pasuje do wszystkich 
zlewów, umywalek i wanien

 h Wystarczy nacisnąć, 
żeby otworzyć
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8189
Podkładki antywibracyjne
Masz dość hałasującej pralki, której drgania słychać nawet  
u sąsiada? Wsuń pod nią te praktyczne amortyzatory,  
a wytłumią nieprzyjemne odczucie wibracji  
i ustabilizują pralkę. 4 sztuki, 7 x 7 cm

4
szt.

2030
Odświeżacz  
powietrza
- kwiatowy
150 ml

2031 
Odświeżacz 
powietrza
- owocowy 
150 ml

2

1

1390

14,90

1190

13,90

890

-20%

1190

2008
Flower kwiatowe 
300 ml

1190
11,90

890

2010
Fruit owocowe 
300 ml

-25%TYLKO TERAZ!
Gąbka do kąpieli „Avokado”za jedyne 2,90 zł 

przy zakupie dowolnego mydła w płynie

ZŁ290

2009
Fresh  świeże 
300 ml

1 2 3

1

2

24,90

1990

-20%

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

1
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-36%

2

3

Pachnące mydło  
w płynie

-25%
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2032
Pianka-odplamiacz 
150 ml

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

 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 my-
dełkiem, 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 barwni-
ków, konserwantów, substancji zapachowych ani  
składników na bazie chloru. Łatwe w użyciu,  
ekonomiczne. 7 x 5 x 2,8 cm. 90 g

368399
Żel do prania  
ciemnego
1 litr

368297 
Balsam do prania  
wełny i tkanin 
delikatnych
1 litr

 h Z lanoliną
 h Pielęgnuje włókna
 h Pozostawia  
miły zapach

19902390

24,90

1990
18,90

1490

-20%

-21%

 h Dokładnie pierze  
wszystkie rodzaje  
tkanin nawet 
w niskich  
temperaturach

 h Niskopieniący
 h Pozostawia 
przyjemny  
zapach
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2014
Uniwersalny 
żel do prania
1 litr

368397
Żel do prania białego
1 litr

 h Do prania we wszystkich 
temperaturach 

 h Doskonale usuwa  
wszelkie zabrudzenia

 h Nadaje ubraniom  
subtelny zapach

 h Wyjątkowa formuła
 h Do różnych rodzajów 
tkanin

2029
Płyn do płukania tkanin 
„Niebieska perła”
1 litr

65305
Odplamiacz z enzymami do 
tkanin białych i kolorowych 
1 litr

368400
Wybielacz 
o zapachu leśnym
1 litr

1999

1290
16,90

1290
18,90

1490

-24% -21%

1590

1
2

3

4

5

1

2

3

4

5
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8413
Pokrowiec na deskę do prasowania
Umożliwia szybkie, dokładne i wygodne wyprasowanie ubrań. Ma bawełnianą powierzchnię, po której materiał nie prze-
suwa 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 standardo-
wych desek o długości do 130 cm i szerokości do 48 cm

 h Możesz powiesić sznur  
pod kątem, a wieszaki  
zostaną na swoim  
miejscu!

14,90

990

59,90

4490

-34%

 h Gładko wyprasujesz materiał  
nawet nad guzikami

 h Skraca czas prasowania oddając ciepło 
w stronę prasowanych rzeczy
 h Elastyczny ściągacz pozwala  

na łatwe dopasowanie

WARSTWA ODDAJĄCA CIEPŁO 
PRZYSPIESZA PRASOWANIE

8245
Klamry 
Bardzo duże – obejmą nawet szeroką poręcz 
leżaka lub balustradę. Przypniesz nimi ręczniki, 
koce, narzuty. Doskonałe także do przypinania 
zabawek do wózków dziecięcych. Mocny zacisk. 
Wykonane z trwałego tworzywa.  
11 x 4 x 2,5 cm

8,90

550

11 cm

2
szt.

-25%
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8036
Sznur na pranie
Możesz dowolnie regulować długość sznura 
w zależności od tego, ile miejsca potrzebujesz. 
Maksymalna długość: 5 metrów na duże pranie! 
Haczyki na końcu ułatwiają zaczepienie sznura 
w dogodnym miejscu. Podwójny, wzmocniony 
poprzecznymi wstawkami – możesz wieszać 
na nim ubrania na wieszakach.

-38%

SUPER OFERTA SUPER OFERTASUPER OFERTA SUPER OFERTA
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Wodoodporne

8388
Wodoodporne etui na telefon ze smyczą 
Niezastąpione na plaży, basenie, w trakcie uprawiania 
wszelkich sportów wodnych. Doskonale chroni telefon 
przed wodą, piaskiem i uszkodzeniami mechanicz-
nymi. Nie utrudnia dostępu do ekranu dotykowego: 
możesz swobodnie robić zdjęcia, nagrywać filmy i 
wysyłać wiadomości. Z dopinaną smyczą. Wykonane 
z nieprzemakalnego tworzywa. 20 x 12 cm, długość 
smyczy 43 cm

8384
Zestaw 2 kosmetyczek
Większa: 23 x 11 cm, mniejsza: 23 x 6 cm

8337
Pudełko medyczne
11 x 7,5 x 3 cm

17,90

1390

14,90

1190

-22% -20%
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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 Elastyczny –  
dopasowuje się  
do kształtu ciała

 h Podgrzej w mikrofalówce

 h Schłodź w zamrażalniku

19,90

1390

-30%
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A 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

8389
Czyścik do okularów z breloczkiem 
Gąbeczki powleczone mikrofibrą - nie zostawiają 
smug ani nitek na czyszczonych szkłach. Idealne  
do czyszczenia okularów korekcyjnych  
i przeciwsłonecznych. Z breloczkiem. Długość 7 cm

8392
Uchwyt-wieszak na telefon komórkowy 
W kształcie ludzika – mocno przytrzymuje telefon. Możesz 
powiesić go w dowolnym miejscu, także w samochodzie.  
Wykonany z metalu pokrytego gumą, ma elastyczne  
rączki i nóżki, by można było wygiąć je  
i dopasować do wielkości telefonu.  
18 x 4,5 x 4 cm

-23% -25%

5,90
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12,90

990
7,90
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5166
Kawa Blue Dream  
mielona o smaku  
tiramisu 
150 g

5168
Kawa  Blue Dream  
mielona o smaku  
amaretto
150 g

2499

24,99

1999

Ama   to

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

-20 %
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5165
Kawa rozpuszczalna 
– waniliowa
120 g

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

5170
Kawa rozpuszczalna  
Advocat  
120 g 

2499

2499

24,99

1999

Wytworna kompozycja najlepszych, 
wolno wypalanych ziaren Arabica i słod-
kich tonów kokosa. Delikatny aromat 
doskonale podkreśla łagodny charakter 
kawy z Hondurasu. Idealna propozycja  
zarówno na zimowe dni, jak również 
letnie, błogie poranki. Doskonała do 
deserów. Warto spróbować jej z dodat-
kiem mleka lub śmietanki.

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

-20 %

-20 %

1

1
2

2
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2499

368411
Czarna herbata 
Strawberry Cream 
 50 g

24,99

1999

24,99

1999 2499

5177
Czekolada deserowa  
do picia Marcepan
120 g
   

5171
Czekolada deserowa  
do picia
120 g

Wyrazisty marcepanowy aromat w połą-
czeniu z intensywną, czekoladową głębią 
gwarantuje niezapomniane wrażenia 
smakowe. Migdałowe nutki idealnie 
współgrają z kakaowym tłem. Filiżanka tej 
czekolady jest wybornym dodatkiem do 
ciast bakaliowych, pierników, kruchych 
ciasteczek. 

5173
Czekolada do picia  
Wiśnie w rumie
120 g

-20%

-20%
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24,99

1999

24,99

1699

2499

5041
Owocowa herbata  
Secret Garden
50 g

5040
Zielona herbata  
Sunrise
50 g2499

-32%

5178
Czarna herbata Happy Moments

Delektuj się naparem o burszty-
nowym kolorze i głębokim, lekko 

słodowym aromacie. Dodatek cyna-
monu, skórki i kwiatów pomarańczy, 

goździków i malin nadaje herbacie 
wyrazisty, szlachetny smak. Doskonale 

komponuje się z miodem i mlekiem. 
Zaparz imbryk Happy Moments  
i ciesz się chwilą wytchnienia w 

gronie najbliższych. 50 g

-20%

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

1

1

2

2
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16901690

6990

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

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

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

16,90

990

75

3

6990

5006
Woda perfumowana  
Lato w Wenecji
50 ml

500049
Woda perfumowana  
Lato w Prowansji 
50 ml

-21%

500048
Woda perfumowana Lato w Toskanii
50 ml

69,90

5490

-21%

69,90

5490
5007
Woda perfumowana Lato w Andaluzji
50 ml

-41%

2

1

6

6

4

4

5
7

3

2

1
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5103  
Damska woda perfumowana Romantic
Perfumetka 20 ml

5027
Woda perfumowana Caramella 
50 ml

5031
Perfumetka Caramella
Szklana butelka z atomizerem,10 ml

1690

29,90

1990

6990

1690

69,90

5490

5032
Perfumetka La Rosita
Szklana butelka z atomizerem,10 ml-33%

-21%

5028
Woda perfumowana La Rosita 
Upajająca woń kwiatów, wśród których 
króluje namiętna róża. Idealna kompo-
zycja dla kobiet, które kochają uwo-
dzicielskie zapachy na szlachetnym, 
wytwornym tle.  
50 ml

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12
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500063
Męska woda perfumowana Spartan 
50 ml

16,90

990

2990

500064
Perfumetka Spartan
Szklana butelka z atomizerem,10 ml

6990

5102
Męska woda perfumowana Soul
Perfumetka 20 ml

69,90

4990

500060
Perfumetka Victory
Szklana butelka z atomizerem,10 ml 1690

500050
Męska woda perfumowana Victory 
Zapach przeznaczony dla aktywnych,  
dynamicznych mężczyzn, którzy w tętniących 
życiem miastach czują się wspaniale. Mieszanka 
nut zapachowych tworzy zapach sportowy  
a jednocześnie elegancki. 
50 ml

-29%

-41%

1
1

4

4

2

2

3

3
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500030
Szampon wzmacniający 
dla mężczyzn Perfect Man 
z żeńszeniem
250 ml

500044
Aktywator Koloru  
Time Away! 
125 ml

2190

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

12990

49,90

3690

Ekstrakt z aloesu 
wygładza i nawilża 
skórę, wzmacnia włosy 
nadając im blask,  
działa odświeżająco. 
Gliceryna silnie  
i dogłębnie nawilża  
regenerując skórę.

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

15,90

1190

-25%

Łagodzi  
podrażnienia  
i procesy zapalne

Głęboko  
nawilża skórę

Ujędrnia,  
wygładza  
i regeneruje

                 

-26%

2 za1 

WPISZ KOD: 
7078

99,80

4990

1

1

2

I WSZYSTKO 
GRA! 

2

23



STOSUJ IMMUNAVITĘ:
 3 profilaktycznie

 3 w stanach zapalnych,  
przy przeziębieniu,  
infekcjach bakteryjnych  
i wirusowych

 3 w stanach przemęczenia  
i osłabienia organizmu

5039
Immunavita

49,90

3990

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

5990

ODPORNOŚĆ 
ORGANIZMU

-20%

 3 250 razy bardziej szczelne niż kapsułki celulozowe  

i 9 razy bardziej niż żelatynowe

 3 Skutecznie chronią swoją cenną zawartość przed  

utlenianiem i zawilgoceniem

 3 Hipoalergiczne ze względu na brak skrobi i glutenu

 3 Bez GMO

 3 Wykazują działanie prebiotyczne, wspomagając rozwój 

prawidłowej mikroflory przewodu pokarmowego. 

Kapsułki pullulanowe

SUPLEMENT DIETY 
30 kapsułek pullulanowych.   
Zalecana dzienna porcja: 1-2 kapsułki
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5024
Natural Collagen 
SUPLEMENT DIETY 

30 kapsułek pullulanowych.  
Zalecana dzienna porcja: 1-3 kapsułki4990 5990

59,90

4790

Składniki zawarte  
w Mineral Balance 
przyczyniają się do:  

 3 Ochrony tkanek i komórek organizmu  
przed uszkodzeniem oksydacyjnym 

 3 Zwiększenia witalności i energii

 3 Uzupełnienia diety wegetariańskiej  
i wegańskiej o składniki odżywcze

 3 Wsparcia pracy wątroby

 3 Utrzymania prawidłowego poziomu cukru 

 3 Wzrostu dobroczynnej mikroflory jelitowej

UZUPEŁNIJ MINERAŁY 
niezbędne dla organizmu

100% składników  
pochodzenia  
naturalnego

100%
wegański

-20%

MOCNE STAWY,  
PIĘKNA SKÓRA

WZMOCNIENIE 
ORGANIZMU

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

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

21SUPLEMENTY



Składniki aktywne, które mają zdolność 
odkwaszania organizmu oraz usuwania  
z niego złogów metali ciężkich  
i aluminium. 
 
Soda oczyszczona posiada zdolność 
podwyższania ph organizmu.  
Pektyny neutralizują toksyny, zmniejszą 
wchłanianie cholesterolu, chroniąc przed 
zawałem i miażdżycą, regulują perystaltykę jelit 
i zapobiegają zaparciom. EDTA, zmniejsza złogi 
miażdżycowe w naczyniach krwionośnych. 
Stewia (Stevia rebaudiana): naturalna substancja 
słodząca i lecznicza, posiada indeks glikemiczny  
i ilość kalorii równą „0”

367256
pH Body Balance 125 g
(miesięczna dawka)

OCZYSZCZANIE 
organizmu

KROK 2
NISKOKALORYCZNA DIETA 

 + SUPLEMENTACJA

JAK SCHUDNĄĆ  
SKUTECZNIE?

KROK 1

5490

3890

WPISZ KOD: 
7079

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

93,80

6490

 3 wspomaga trawienie i przyswaja-
nieskładników odżywczych

 3 pomaga kontrolować wagę ciała

 3 pomaga w spalaniu tkanki  
tłuszczowej

 3 przyczynia się do utrzymania 
prawidłowego metabolizmu  
makroskładników odżywczych

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

= 4 gramy

PH BODY BALANCE 
ZA 10 ZŁ PRZY ZAKUPIE 
RED TEA FORTE

Red Tea Forte:
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NISKOKALORYCZNA DIETA 
 + SUPLEMENTACJA

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

14900

OPTYMALNA 
DIETA

 3 Koktajle 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 rekonwa-
lescencji w przypadkach osłabienia 
organizmu

UWAGA!
Przy zakupie 

dowolnego 

koktajlu

Profesjonalny 

szejker Blue Nature

otrzymasz za 9,90 zł

-50 zl

400 ml

1

1

2

2
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19,90

1590

19,90

1590

5184
Szampon Hydrolinic
250 ml

2

2

1

1

KERATYNA
PROTEINY MLEKA

LACTOSE

-20%

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 czynnika-
mi zewnętrznymi, regeneruje, wzmacnia, zwiększa 
gęstość. 150 ml

ZAWIERA 
KERATYNĘ

Dla  
wszystkich  
rodzajów  
włosów

-20%
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1990

4990

19,90

1490

19,90

1490

19,90

1490

5004
Żel pod prysznic Hydroclinic
250 ml

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

5026
Tonik do twarzy Hydroclinic
150 ml

ULTRANAWILŻENIE
sekret młodej skóry

3

4

5

5

-25%

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

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

IDEALNY DO  
DEMAKIJAŻU

-25%

-25%

4

7

3

6

6

7
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4

45029
Odżywczy peeling  
do ciała Senso 
250 g

1990

1290

2490

2990

5044
Odżywczy krem  
do rąk Senso 
40 ml 

Senso

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

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

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

2

2 3

3

1

1
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15901590

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

15,90

1190

5182
Mydełko z oślim mlekiem 
Doskonale nawilża i odżywia skórę 
dzięki wysokiej zawartości witamin  
i składników mineralnych.  Przy regu-
larnym stosowaniu niweluje oznaki 
starzenia i zapewnia młody wygląd 
skóry. 100 g

15,90

990

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

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

-38%

 3 Wspaniale  
odżywia skórę

 3 Wzmacnia jej  warstwę lipidową 3 Zapobiega wysuszeniu

-25%
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WPISZ KOD: 
XXX

2490

5034
Łagodzący balsam do ciała Senso – awokado
Wmasuj balsam w skórę po kąpieli, a od razu 
zobaczysz i poczujesz różnicę! Wysoka zawar-
tość składników o silnym działaniu ujędrniają-
cym sprawia, że skóra ładnie się napina, dzięki 
czemu Twoje ciało zyskuje zgrabniejszy wygląd.
150 ml

5036
Łagodzący żel pod prysznic Senso
Nadaje skórze zmysłową miękkość  
i rozpieszczający zmysły zapach. Zawiera na-
turalne ekstrakty oraz łagodzący d-panthenol, 
dzięki czemu po kąpieli skóra jest jedwabista  
w dotyku, nawilżona i odżywiona.
200 ml

19,90

1590

 3 Ekstrakt z hibiskusa  
 – ma silne właściwości 
przeciwutleniające,  
hamuje aktywność enzy-
mów powodujących  
degradację kolagenu. 

 3 Olej z awokado  
 – działa natłuszczająco, 
regenerująco, silnie  
odżywczo i ochronnie. 

 3 Olej kokosowy  
 – tworzy na powierzchni 
skóry odżywczą,  
silnie natłuszczającą  
i zmiękczającą powłokę,  
która chroni skórę przed 
utratą wilgoci i czynnikami 
zewnętrznymi. Jest natu-
ralnym filtrem przeciwsło-
necznym o faktorze 10. 

 3 Sok aloesowy  
 – nawilża skórę, łagodzi 
podrażnienia. 

 3 Ekstrakt z opuncji 
figowej - wspomaga 
odżywienie i regenerację; 

 3 Ekstrakt z hibiskusa – 
ceniony za właściwości 
odżywcze i nawilżające; 

 3 Ekstrakt z granatu - 
nawilża, uelastycznia  
i ujędrnia skórę; 

 3 Żel aloesowy – silnie 
nawilża, łagodzi  
podrażnienia, działa 
kojąco; 

 3 D-panthenol – pozosta-
wia uczucie gładkości.

-20%

WPISZ KOD: 
7077

44,80

2990

ŁAGODZĄCY BALSAM SENSO  
ZA 5 ZŁ PRZY ZAKUPIE  
ŁAGODZĄCEGO ŻELU  
POD PRYSZNIC

2

1

1 2
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3 5043
Krem do rąk  
i paznokci Senso
40 ml 1290

Senso
EUFORIA DLA ZMYSŁÓW

5030
Łagodzący peeling  
do ciała Senso – awokado 
250 g

29,90

2290

-23%

 3 Skutecznie złuszcza martwy  
naskórek

 3 Stymuluje skórę,  
poprawiając 
 jej ukrwienie i koloryt

 3 Wygładza, ujędrnia  
i regeneruje skórę

 3 Natłuszcza ją, nawilża  
i chroni

 3 Kolor i zapach dodają 
energii i witalności 

3

4

4
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2190

2190

500012 
Szampon do włosów  
suchych i zniszczonych
250 ml 

500016 
Odżywka do włosów  
suchych i zniszczonych
200 ml

500013 
Szampon zwiększający  
objętość włosów 
250 ml 

500017 
Odżywka zwiększająca  
objętość włosów
200 ml 

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

Włosy cienkie, 
przetłuszczające się

Włosy suche

2190

2190

Zamów serię zwiększającą 
objętość włosów 
Wpisz kod: 777918 43,8043,80

21,9021,90

SUPER OFERTA
NA SUPER OBJĘTOŚĆ

-50%
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2190

500014 
Szampon wzmacniający 
włosy
250 ml
 

500018
Odżywka wzmacniająca 
włosy
200 ml 

500011 
Szampon do włosów 
farbowanych
250 ml

500015 
Odżywka do włosów 
farbowanych
200 ml

21,90

1490

21,90

1490

-32%

2190

Włosy 
osłabione

Włosy suche Włosy farbowane

EKSTRAKT  
Z PALMY SABAŁOWEJ 
 
zawiera cenne fitosterole,  
flawonoidy, polisacharydy 
i lipidy. Zatrzymuje nawilżenie 
we włosach, przeciwdziała ich 
wypadaniu i łojotokowi.

11CIAŁO I WŁOSY 11



500035
Eliksir piękna - 
Collagen
15 ml

49,90

3490

49904990
500034 
Eliksir piękna - Retinol
15 ml

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

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

500036 
Eliksir piękna - Coenzyme Q10
15 ml

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

DZIAŁANIE:  
Podnosi poziom nawilżenia, poprawia elastyczność,  
zapobiega wiotczeniu skóry, przywraca gęstość i spoistość, 
opóźnia procesy starzenia skóry. Aplikuj rano i wieczorem 
– samodzielnie lub pod krem.

-30 % Czysty  
Koenzym Q10

Witaminy  
A, E, F, B3

8 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



2

69,90

5490

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

1

6990

Krem naprawczy  
Collagen Booster:

 3 natychmiast nawilża skórę

 3 w widoczny sposób poprawia  
elastyczność i napięcie skóry

 3 skutecznie zmniejsza oznaki starzenia 
się – efekty już po 4 tygodniach

 3 zmniejsza widoczność kurzych łapek

 3 zmniejsza widoczność linii  
i zmarszczek

 3 zapewnia kompleksowe  
działanie przeciwzmarszczkowe

1

2

-21%

Witaminy  
A, E, F, B3

9PIELĘGNACJA



ORZEŹWIENIE  
z werbeną

Ekstrakt z werbeny – znany jest ze 
swoich dobroczynnych właściwości. 
Bogate źródło glikozydów, zawiera 
flawonoidy, fitosterole, olejek  
eteryczny. Działa orzeźwiająco  
i odświeżająco.

19,90

1490

ODŻYWIENIE 
Z GOJI
Ekstrakt z jagód goji - bogaty  
w cenne przeciwutleniacze,  
witaminy, minerały, nienasycone 
kwasy tłuszczowe, aminokwasy. 
Przyśpiesza proces odnowy naskór-
ka, wykazuje właściwości odżyw-
cze, opóźniające proces starzenia, 
poprawiające jędrność skóry.

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

1990

 3 Odświeża
 3 Nawilża
 3 Chroni florę  

bakteryjną
 3 Neutralne pH
 3 Bez parabenów,  

silikonów, SLES,  
SLS

500024 
Balsam do higieny  
intymnej Perfect Care
300  ml 1990

GRATIS  
PRZECIWZMARSZCZKOWY KREM POD OCZY   

PRZY ZAKUPIE ODŻYWCZEGO KREMU  
DO TWARZY NA NOC

-25%

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

6 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



500026
Nawilżający krem 
do twarzy na dzień Botanic!  
Optymalnie nawilża i pielęgnuje cerę.  
Zapobiega przedwczesnemu starzeniu skóry, działa 
przeciwzmarszczkowo, wygładza i uelastycznia. 50 ml

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

500027
Odżywczy krem 
do twarzy na noc Botanic!  
Doskonale odżywia i regeneruje skórę twarzy w czasie 
nocnego odpoczynku. Optymalnieją nawilża i jed-
nocześnie natłuszcza. Przeciwdziała powstawaniu 
zmarszczek, wygładza, ujędrnia i poprawia spręży-
stość skóry. 50 ml

500028
Krem normalizujący 
do twarzy i dekoltu Botanic!  
Przeznaczony do pielęgnacji cery  
tłustej i mieszanej. Na dzień i na noc. 150 ml 49903990

29,90

2390

17,90

1390
3990

-22 %-20 %

500029
Krem do rąk z olejkiem z awokado Botanic! 
Błyskawicznie nawilża, zmiękcza i odżywia delikatną  
i spierzchniętą skórę dłoni, dając uczucie komfortu  
i ukojenia. 75 ml

69,80

3990

WPISZ KOD: 7076GRATIS  
PRZECIWZMARSZCZKOWY KREM POD OCZY   

PRZY ZAKUPIE ODŻYWCZEGO KREMU  
DO TWARZY NA NOC 50

00
25

5

5

1

1

3

3

2

2

4

4
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29902990

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

Bez fluoru

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

29,90

1990

 3 Innowacyjna szczoteczka Nano Gold 
zawiera nanocząsteczki złota

 3 Specjalny kształt i rozmiar włosia — 
dokładniejsze czyszczenie przestrzeni 
międzyzębowych

 3 Optymalnie dobrana miękkość włosia

 3 Higienicznie czysta szczoteczka

-33%

Zadbaj  
o zdrowy 
UŚMIECH!

Z nanocząsteczkami zło ta

4 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



W ZESTAWIE TANIEJ
WPISZ KOD:  

7075
54,80

3480

2490

Bez fluoru

Ekstrakt z melisy lekarskiej 

Ekstrakt z dziurawca   

Ekstrakt z mięty pieprzowej  

Ekstrakt z szałwii lekarskiej  

 
Efekt już  
po pierwszym  
zastosowaniu

NATURALNE  
WYBIELANIE

 3 Zapobiega próchnicy i powstawaniu  
kamienia nazębnego
 3Wzmacnia zęby i dziąsła
 3 Chroni i nie podrażnia dziąseł
 3 Doskonale czyści i pielęgnuje
 3 Słodzona naturalną roślinną substancją  
słodzącą otrzymywaną ze stewii

 3 BEZ FLUORU

367427
Pasta stomatologiczna Silver Action  
ze srebrem koloidalnym
50 ml

29,90

2390

366934
Proszek do wybielania  
zębów White Action
30 ml

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

 3 Nie narusza szkliwa
 3 Obniża pH, odświeża oddech
 3 Możesz nakładać go na 

zwilżoną szczoteczkę lub 
stosować na pastę do zębów

-20%

-36%

5PIELĘGNACJA
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TWOJE S.O.S.
zawsze pod ręką

5009
Krem do rąk  
Happy Hands
40 ml 

5015
Żel do rąk
50 ml

5013
Perfumetka  
Lato w Wenecji
10 ml

9,90

790

12,90

890

12,90

890

5163
Regenerujący balsam   
do stóp Heel Balm
70 g

16,90

990

5025
Pomadka  
Care Balm
3,5 g 1890

63%
alkoholu

-41% -31%

 3 Intensywnie nawilża,  
łagodzi podrażnienia

 3 Zapewnia błyskawiczne 
uczucie wygładzenia 
dłoni

 3 Zawiera masło shea,  
olej arganowy  
i prowitaminę B5

-20%

-31%

 3 Idealnie myje  
ręce bez  
użycia wody

 3 Z ekstraktem  
z aloesu  
i witaminą  
B5 oraz E

 3 Do suchych, spękanych  
i spierzchniętych pięt 

 3 Nawilża i wygładza
 3 Głęboko wnikająca  

formuła
 3 Bezzapachowy
 3 Kompleks z mocznikiem

SPRAWDŻ OFERTĘ
NA STR. 2.

KATALOGU  
BETTERSTYLE

2 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



TWOJE S.O.S.
zawsze pod ręką

HIPNOTYZUJ  
spojrzeniem

MEGA OBJĘTOŚĆ  
I WYDŁUŻENIE,  
GŁĘBOKA CZERŃ!

Innowacyjna formuła  
z mocno nasyconymi pigmentami nadaje 
rzęsom głęboki odcień czerni. Zawiera 
naturalne woski: Carnauba zagęszcza 
rzęsy bez sklejania, a wosk ryżowy  
pięknie je wygładza i nadaje połysk.

Silikonowa szczoteczka  
w kształcie stożka precyzyjnie dociera 
nawet do najkrótszych rzęs i rozczesuje 
je od nasady aż po same końce, jedno-
cześnie nadając im maksymalną obję-
tośći i długość.  

N O W O Ś Ć

Za każde 50zł 
wydane na zakupy z tego katalogu

5183
Maskara 
pogrubiająca  
i wydłużająca 
Happy Lashes  
10 ml

24,90

1250

LI
CZ

BA
 O

G
RA

N
IC

ZO
N

A

Tusz nie osypuje się, nie skleja rzęs  
i nie tworzy na nich nieestetycznych grudek.

-50%

MASCARA

Happy Lashes 
to nowoczesny tusz, który efektownie 
pogrubia i wydłuża rzęsy do ostatniego 
włoska!

TUSZ NIE OSYPUJE SIĘ, NIE SKLEJA RZĘS  
I NIE TWORZY NA NICH NIEESTETYCZNYCH GRUDEK

3PIELĘGNACJA



5176
Mydełko siarkowe 15,90

990Szczegóły na stronie 15.

-38%

0721PL

PAŃSTWA PRZEDSTAWICIEL

NATURAL

IN G R E D I E N TS

NO ANIMAL

T E S T I N G

ECO

F R I E N D LY

OKŁADKA  
POKRYTA POWŁOKĄ 

ANTYBAKTERYJNĄ  
I ANTYWIRUSOWĄ
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