
OKŁADKA  
POKRYTA POWŁOKĄ 

ANTYBAKTERYJNĄ  
I ANTYWIRUSOWĄ

368263
Podręczna miska 5 L  
z pokrywą
Do mieszania sałatek, wyrabiania 
ciasta, marynowania mięsa, prze-
chowywania owoców oraz do  
100 innych zastosowań. Praktycz-
na, pojemna, wygodna w użyciu. 
Nowoczesne wzornictwo i ergo-
nomia. Wykonana z tworzywa. 
Średnica 31 cm, wysokość 
z pokrywą 15 cm

25,90

1690

-35%

Przezroczysta – 
idealna do wyrabiania 

i wyrastania ciasta

GWARANCJA
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USUŃ PLAMĘ  
W 3 KROKACH:

1. Spryskaj plamę 
2. Poczekaj 5 minut 
3. Upierz tkaninę 

PRZED

PO

24,90

990

-60%

39,90

2690

9080
Duża skarpeta na prezenty „Bałwanek”
Wymarzone prezenty znajdziesz w stylowej, 
złocisto-srebrnej skarpecie ozdobionej 
naszytym bałwankiem, cekinami i złotą nitką. 
Wykonana z materiału dzianinowego i flauszu.  
Z zawieszką. 34 x 20 cm 

Aby nie szkodzić 
przyrodzie, stosujemy:

 3 proste opakowania,  
by nie zwiększać ilości śmieci

 3 plastikowe butelki  
do ponownego przetworzenia

 3 papier z surowców odnawialnych

Zachęcamy Państwa do segregacji odpadów  
i troski o czystość środowiska.

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

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

kontakt@betterware.pl, www.betterware.pl

W trosce o Twoje 
bezpieczeństwo  

okładka katalogu została 
pokryta antybakteryjną  

i antywirusową powłoką. 
 

W kontaktach z klientami 
zachowaj zasady 
bezpieczeństwa  

zgodne z zaleceniami 
WHO

Za każde 50 zł 
wydane na zakupy 
z tego katalogu!

2032
Pianka-odplamiacz 
Usuwa różne plamy, także po kawie, winie, 
sokach. Do tkanin każdego rodzaju, nawet 
delikatnego jedwabiu. Forma aerozolu ułatwia 
aplikację. 150 ml

-33%

NOWOŚĆ

34
 c

m

Błyszczące
cekiny

Złota
nitka

Luksusowy
design
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29,90

2390

9087
Świąteczny dywanik
Mięciutki, z piankowym, antypoślizgowym 
spodem. Ozdobiony uroczym rysunkiem 
świątecznych postaci. 55 x 38 cm

Poszewka na poduszkę
9051 niebieska
9052 czerwona
Tworzą przytulny, świąteczny  
nastrój. Haft maszynowy, tkanina  
wysokiej jakości. 45 x 45 cm

-33%

29,90

1990

19,90

1490

-25%

NOWOŚĆ

DO

W rozmiarze
uniwersalnym

Skarpety świąteczne
9103 czerwone
9084 białe
Ciepłe, wykonane z miękkiej bawełny,  
ozdobione świątecznymi motywami.  
Rozmiar uniwersalny: 36-41. 1 para

KUCHNIA
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16,90

1290
16,90

1290
16,90

1290 9076
srebrne

9077
czerwone

9078
złote

4
szt.

4
szt.

4
szt.

Brokatowe

Nietłukące
Lśniące

Nietłukące się bombki - gwiazdy 
Wykonane z nietłukącego się tworzywa, lśniące i brokatowe. Wymiary pojedynczej bombki: 7,5 x 7 x 2 cm

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona4



9011
Zestaw świątecznych kokardek
Klasyczne kokardki z zawieszkami. Bardzo trwałe, 
zachowują kształt – od spodu wzmocnione  
plastikową warstwą, z wierzchu mają tkaninę 
ozdobioną świątecznym nadrukiem.  
11 x 9 x 1,5 cm

12,90

990

14,90

990
14,90

990

9055
Świąteczna zawieszka 
„But Św. Mikołaja”
Na cukierki i drobne 
upominki świąteczne. 
Wykonana z tkanin i two-
rzywa. 10 x 9  x 5 cm

14,90

990

9077
czerwone

9092
Nietłukące się bombki
złote rozety
9 x 8 x 2 cm, 3 sztuki

9
szt.

3
szt.

3
szt.

9095
Ozdoby z kryształkami
- śnieżynki
5,5 x 6,5 cm, 9 sztuk

Z kryształkiem
w środku!

Na cukierki

KUCHNIA

5

ŚWIĘTA



9091
Mininaklejki świąteczne
Wesołe naklejki na zeszyty szkolne, 
książki lub do ozdabiania okien.  
W wygodnej formie zeszytu  
z sześcioma arkuszami. Okładkę 
zeszytu można użyć jako ozdobną 
zawieszkę. 20 x 15 cm, 6 arkuszy.

12,90

990

14,90

990

9,90

790

9102
Naklejki na prezenty
Najlepszy sposób na eleganckie podpisanie 
prezentów. Rolka z naklejkami w wygodnym 
pudełeczku. 100 naklejek, 7 x 4,5 cm

9035
Przezroczyste okrągłe  
plasterki na paczki 
100 naklejek na rolce w wygodnym  
pudełeczku. Średnica 2,5 cm

-33%

9033 
Narzuta na stojak choinki
Elegancka narzutka przykryje stojak, stanowiąc 
dodatkową ozdobę choinki. Wykonana z fizeliny. 
Średnica 92 cm

29,90

1990

100
szt.

100
szt.

Wesołe
naklejki

200
szt.

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona6



9062
Sznur ze świecącymi gwiazdkami
20 różnokolorowych gwiazdek na sznurze  
o długości 3 metrów. Dwa tryby  
świecenia: stały lub migający.  
Działa na 3 baterie AA (niedołączone). 
Każda gwiazdka: 4 x 4 cm

20
szt.

29,90

2390

9082
Dekoracja ścienna 3D „Mikołaj z saniami”
Trójwymiarowe naklejki pozwalają 
wyczarować na ścianie świąteczną 
„płaskorzeźbę” przedstawiającą Św. Mikołaja 
z saniami i prezentami. Wysoka jakość 
wykonania, wspaniały efekt! Wymiary  
sylwetki Mikołaja: 19 x 16 cm

3D3D3D3D
11

elem.

39,90

2990

9101
Girlanda „Sople lodu”
Sznur o długość 3 metrów, ozdobiony 20 lampkami  
w kształcie sopli lodu. Dwa tryby świecenia:  
ciągły i migający. Działa na dwie baterie AA 
(niedołączone). Długość sopla ok. 8 cm

24,90

1990

Trójwymiarowe
naklejki

20
szt.
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Śnieżynki fluorescencyjne
W ciemności świecą delikatnym blaskiem.  
Z naklejkami do przyklejenia. Wykonane  
z tworzywa. Wymiary pojedynczej  
śnieżynki: 3 x 3 cm

9067
białe

50
szt.

9099 
kolorowe5,

5 
cm

3 
cm

20
szt.

15,90

1190

9090
Naklejki - śnieżynki
Nadruk na folii.  
Arkusz 32 x 24 cm,  
20 sztuk, 5,5 cm

9,90

790

9083
Kryształkowe śnieżynki
5 sztuk, średnica 8 cm

12,90

990

5
szt.

8 
cm

 h Nie zostawiają śladów 
na szybie

9,90

790

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona8



9089
Fluorescencyjne naklejki „Śnieżynki”
Pięknie zdobią ścianę lub okno, delikatnie  
połyskując w mroku. 48 naklejek  
w różnych kształtach  
inspirowanych  
płatkami śniegu. 
Wymiary pojedynczej 
śnieżynki: 3 x 3 cm

12,90

990

39,90

2990

9100
Girlanda świąteczna LED  

Sznur 10 metrów, 100 lampek 
zasilanych prądem 220 V,  

różne tryby świecenia, 
możliwość połączenia kilu 

sznurów w jeden szereg.

9081
Naklejki „Zimowy pejzaż”
z metalowymi aplikacjami
Wyczaruj na oknie piękny, zimowy 
krajobraz za sprawą samoprzylepnych 
naklejek w kształcie choinek i 
śnieżynek, ozdobionych połyskującymi 
ćwiekami. Wymiary choinek:  
26 x 20 cm, śnieżynek: 13 x 13 cm.  
12 naklejek w zestawie

26,90

1990

48
szt.

3 
cm

10
m

100
lampek

12
szt.

KUCHNIA
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16,90

990

9057
Puzderko  
z karabińczykiem
Jako portmonetka na drob-
ne lub etui na drobiazgi.  
Z karabińczykiem – możesz 
przypiąć do paska. Ma 
sztywną konstrukcję  
z mocnego tworzywa, od 
wewnątrz wyścielane  
miękką tkaniną.  
Średnica 7,5 cm

-41%

12,90

990

49,90

3990

9079
Opaska na głowę „Renifery”
Dwa uśmiechnięte renifery na sprężynkach tańczą 
przy każdym poruszeniu głową. Wykonana z flauszu 
i dzianiny.

9098
Termofor świąteczny
Cudowny sposób na rozgrzanie zziębniętych stóp 
i dłoni. Gumowy termofor w miękkim pokrowcu 
z dzianiny, który można zdjąć i uprać. Ozdobiony 
świątecznym motywem. Wlej gorącą, ale nie 
wrzącą wodę. Pojemność: 500 ml

-23%

NOWOŚĆ

-20%

NOWOŚĆ

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona10



9085
Torebka  
na świąteczne łakocie 
Radość z ulubionych łakoci 
będzie jeszcze większa, gdy 
podarujesz je w ślicznej toreb-
ce. Wykonana z flauszu,  
zdobiona lśniącą nitką  
i złotymi naszywkami.  
Ze ściągaczem  
z pomponikami.  
25 x 20 cm

Świąteczne kolczyki  
       9094 Bałwanek
       9093 Mikołaj
Urocze kolczyki umożliwiają stworzenie pełnej  
wdzięku stylizacji na świąteczne spotkania.  
Wykonane ze stopu cynku. Rozmiar uniwersalny. 
Długość 2 cm

8294
Opaska na włosy
Zdobiona koralikami 
naśladującymi  
perełki. Delikatna  
i szykowna, wspa-
niale pasuje do 
świątecznego stroju.
Rozmiar uniwersalny. 

29,90

1990
19,90

1590
15,90

1190

-33%

NOWOŚĆ

DO

1

2

3

4

4

2

2

3

1

KUCHNIA
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19,90

1290

9065
Pokrowiec na 
butelkę wina
Elegancki sposób 
na podarowanie 
wina w prezencie 
lub podanie go 
na stół. Pokrowiec 
ozdobiony wizerun-
kiem bałwanka  
i cekinami, z zieloną 
wstążką. Wykonany 
z tkaniny filcowej. 
30 x 12 cm

-35%

6,90

590

9,90

790

-20%

9058
Etui na sztućce
W kształcie czapki św. Mikołaja!  
Wykonane z flauszu. 13 x 6 cm

9024
Świąteczna ozdoba na krzesło
Zaskocz gości wyjątkowymi 
pokrowcami założonymi na krzesła. 
W kształcie czapki św. Mikołaja! 
Wykonana z fizeliny i flauszu.  
65 x 48 cm

29,90

1990

9086
Ubranko na butelkę 
„Bałwanek”
Oryginalna dekoracja 
butelki w formie 
ubranka zdobionego 
naszytym bałwan-
kiem. Wykonana  
z flauszu. 22 x 17 cm

-33%

1
szt.

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona12



9088
Składane choinki - srebrne
Wykonane z tworzywa pokry-
tego brokatowym pyłem.  
8 x 6,5 x 6,5 cm, 5 sztuk

8,90

690

-22%

54,90

3990

8286
Duży obrus dekoracyjny
Klasyczny, o koronkowym wzorze, idealny na rodzinne 
spotkania przy dużym stole. Biały i uniwersalny,  
stanowi doskonałą bazę do różnych stylizacji  
stołu. 245 x 150 cm

-27%

5
szt.

4167
Serwetniki „Tulipany”
Elegancki sposób na ułożenie serwetek na stole. Wystarczy 
wsunąć złożoną na pół serwetkę w płatki wewnątrz kwiatu  
i pokręcić łodyżką, by serwetka zwinęła się we wnętrzu  
tulipana. Wykonane z trwałego tworzywa, stanowią  
pomysłową ozdobę stołu. 6 sztuk

6
szt.

24,90

1490

-40%

Brokatowe

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

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

Mocny  
tłok

4268
Zestaw szpatułek 
Wykonane z tworzywa.  
6 sztuk.

2990

1490

17,90

1190

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

18,90

1490

-21%

-34%

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

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

6
szt.

1

1

2

2

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona14



49,90

3990

9105
Zestaw foremek do wykrawania domku z piernika 3D
Najlepsze świąteczne ozdoby to te, które można zjeść! Zachęć  
dzieci do wspólnego wykonania domku z piernika. Zestaw zawiera 
10 elementów – foremek do wykrawania ścian, podłogi, dachu  
i elementów dekoracyjnych domku. Reszta zależy od Twojej kre-
atywności! Wykonane ze stali nierdzewnej. Rozmiary:  
od 17 x 9,5 x 2,5 cm (największa foremka na dach)  
do 3 x 3 x 2,5 (małe foremki do elementów dekoracyjnych).

-20%

NOWOŚĆ

Najpyszniejsza ozdoba: 

DOMEK  
z piernika

10
elem

KUCHNIA
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Nasza rada:  
Rozwałkuj ciasto na  
cienki placek i upiecz,  
a następnie z gorącego  ciasta wytnij kształty.



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

 h Mata do  
wałkowania 
i podkładka  
do pieczenia 
w jednym!

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

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

49,90

3990

-20%

3990

368460
Silikonowa mata do ciasta
41 x 29 cm

39,90

2490

-38%

367178
Mały wałek do ciasta
Wygodniejszy od dużego wałka w manewrowaniu.  
Drewno i metal. 7 x 16 cm 1690

4000
Foremki do  
wycinania ciastek 
„Gwiazdki”
Wykonane z metalu.  
Od 7 do 4 cm. 3 sztuki.

3
szt.

14,90

990

4006
Foremki do wycinania ciastek  
z silikonową osłoną
3 sztuki o średnicach: 8, 7 i 3 cm

3
szt.

15,90

990

-38%

-34%

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona16



4327
Foremki ze  
stempelkami 
Możesz wycinać nimi 
ciastka lub robić 
stempelki – wzory 
w lukrze lub innej 
masie cukierniczej. 
Wykonane z trwałego, 
bezpiecznego two-
rzywa bez zawartości 
BPA. 4 sztuki,  
4 x 5 cm 12,90

990

12,90

990

12,90

990

4
szt.

4323
Forma do  
wycinania ciastek 
„Choinka”
Jednym ruchem 
wytniesz z ciasta  
19 choinek. Wykonana 
z solidnego tworzywa. 
26,5 x 23,5 cm

4324
Forma do  
wycinania ciastek
„Płatki śniegu”
Jednym ruchem 
wytniesz z ciasta 
19 śnieżynek różnej 
wielkości. Wykonana  
z solidnego tworzy-
wa. Średnica:  
25 cm

14,90

1190

9104
Zestaw  foremek do 
wykrawania ciastek „Gwiazdki”
Sześć foremek różnej wielkości:  
od 13 do 3 cm szerokości.  
Wykonane z solidnego  
tworzywa.

-23%

NOWOŚĆ

-20%

NOWOŚĆ
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4161
Trzepaczka – motylek
Składana, zajmuje niewiele  
miejsca w szufladzie. Odpowiednio wyprofilowane 
łopatki doskonale ubijają jajka, śmietanę lub krem. 
Długość: 28 cm

14,90

1190

Składa się  
płasko

16,90

1290

-20%

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%

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

14,90

990

-34%

24,90

1990
368507
Przyrząd do wyrabiania ciasta
Wykonany ze stali. 4,5 x 11,5 x 12,5 cm

-20%

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona18



Składa się  
płasko

39,90

2990

4367
Silikonowy worek do wyrabiania ciasta
Wsyp wszystkie składniki na ciasto do worka, zawiąż go zatyczką (w zestawie) i wygodnie zagnieć ciasto – bez oble-
pionych 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

-25%

NOWOŚĆ

 h Wykonany  
z wysokiej  
jakości silikonu

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

 h Silikonowy sznurek 
zabezpieczający

Czysty blat,
czyste ręce!

3 litry

KUCHNIA

19



24,90

1690

4181
Mata do rolady
31x 26 cm 2990

Wieczko  
do pokrywy  
miski

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

368631
Ochronna pokrywka do miksera
Chroni przed chlapaniem. Wykonana z two-
rzywa, środek z silikonu. Średnica pokrywki 
30 cm. Pasuje na większość misek. 3590

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

12,90

990

-23%

-32%

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona20



14,90

1190

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

4299
Dzbanek z miarką
Do precyzyjnego odmierzania płynów, mąki, cukru  
i ryżu. Z podziałką w mililitrach i gramach. Komfor-
towy uchwyt i odpowiednio wyprofilowany dzióbek 
ułatwiający nalewanie. Wykonany z tworzywa. 
Możesz podgrzewać w nim płyny w mikrofalówce 
lub zamrażać. Możesz myć w zmywarce. 
Pojemność: 1200 ml

12,90

890

-31%

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

-20%

14,90

1190

-20%

NOWOŚĆ
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18,90

1290

367878
Trójboczna  
blaszka do pieczenia
Po upieczeniu możesz wygodnie przesypać 
pierniczki, paszteciki lub inne wypieki na talerz. 
Wykonana z blachy ocynowanej. 35 x 31 x 3 cm

-32%

-35%

22,90

1490

4198
Foremki na tartaletki
Spody do tartaletek – na słodko lub słono – 
upieką się doskonale w tych foremkach.  
Wykonane z metalu. Średnica 10 cm, 5 sztuk

5
szt.

10
 cm

4143
Forma do tarty
Doskonała do pieczenia tarty. Z powłoką 
zapobiegającą przywieraniu. Solidnie wykonana,  
by zapewnić maksymalną trwałość. Do użytku  
w piekarnikach w temperaturze do 230°C.  
Średnica 25 cm

19,90

1590

-20%

Tartaletki  
z masą makową

Składniki:
300g mąki pszennej

1 łyżka cukru pudru
2 żółtka

2 łyżki zimnej wody
150g margaryny/masła

Dodatkowo:
około 200g gotowej masy makowej

2 łyżki posiekanych orzechów
2 łyżki bakalii np. rodzynki, żurawina

Przygotowanie:
Wymieszaj mąkę z cukrem pudrem, żółtkami, 

wodą i margaryną i zagnieć ciasto. Nasmaruj 
foremki tłuszczem. Rozwałkuj ciasto wałkiem 

4302 na placki, wytnij z ciasta kółka i wylep nimi 
foremki. Z reszty ciasta wytnij gwiazdki z pomocą 

foremek 9104. Wymieszaj masę makową z bakalia-
mi i orzechami i wypełnij nią foremki. Na wierzchu 

ułóż gwiazdki. Piecz w piekarniku około 25 minut  
w temperaturze 180 stopni. Gotowe tartaletki  

możesz oprószyć cukrem pudrem. 

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona22



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

19,90

15901790

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

-20%

22,90

1690

4374
Pojemnik na ciastka
Z dekoracyjnym wieczkiem, wyglą-
dającym jak… herbatnik! Pomieści 
całkiem sporo pysznych ciastek. 
Wykonany z tworzywa bez BPA.  
22 x 15 x 7 cm, pojemność:  
1600 ml

-26%

NOWOŚĆ
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Zatrzaski
4298
Patera z pokrywą
Niezastąpiona do przechowywania i transportu ciast, 
tortów, przekąsek. Cztery zatrzaski gwarantują szczelne 
zamknięcie pokrywy – nie otworzy się w trakcie  
transportu. Uchwyt w pokrywie ułatwia 
przenoszenie. Średnica: 26 cm, wysokość: 12 cm

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

 h Ergonomiczny 
kształt

 h Wygodna rączka
 h Można powiesić

34901990

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

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

39,90

2990

-25%

Obrotowa!

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona24



11,90

890

11,90

890

11,90

890

5,90

490

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

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

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

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

1

2

3

4

1

2

3

4

-25%

NOWOŚĆ
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29,90

2290

4346
Duża łopatka do odwracania omletów i naleśników
Szeroka łopatka ma starannie zaprojektowany 
kształt; równa przednia krawędź ułatwia podważenie 
naleśnika lub omletu. Z odpowiednio wyprofilowaną 
rączką. Wykonana z tworzywa, rączka ze stali. 
37 x 16 cm

-23%

4111
Okrągła pokrywka ochronna
Zabezpiecza przed pryskaniem tłuszczu. 
Średnica: 28,5 cm 1990

4314
Fartuszek kuchenny
Długość i szerokość samego  
fartuszka: 70 cm. Troczki: po 35 cm

34,90

2690

-23%  h Duży rozmiar:  
38,5 x 29,5 cm

 h Można myć  
w zmywarce

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

4
szt.

1990

WYMIARY:

70 cm

35
 c

m 70
 c

m

16 cm

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona26



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

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

2990

19,90

1490

4368
Wyciskarka do cytrusów 
Bardzo poręczna, umożliwia szybkie wyciśnięcie soku z cytryny, limonki, pomarańczy. 
Ma miarkę na ściance oraz pokrywkę, więc po wyciśnięciu soku nie musisz przelewać 
go do innego naczynia, tylko zakręcić pokrywkę i przechować sok w wyciskarce na 
później. Pojemność: 125 ml

-25%

NOWOŚĆ

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

Łuski nie  
rozpryskują się

8,90

690

-22%

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

 h Dzięki kratce  
mięso nie leży  
w wodzie

16,90

1290

-24%

4140
Pipeta do mięs, sosów i marynat
Do podlewania sosem drobiu, mięs lub 
ryb w trakcie pieczenia. Ułatwia także 
odciągnięcie nadmiaru tłuszczu z dna 
brytfanny. Z podziałką i szczoteczką  
do czyszczenia. Pojemność 30 ml, 
długość 30 cm

 h Wykonana z tworzywa  
odpornego na wysoką  
temperaturę

34,90

2490

49,90

3490
65515
Klipsy do zrazów i gołąbków
10 sztuk. 6 x 9 cm

-15zł

-29%

10
szt.

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona28



29,90

1990

25,90

1990

4362
Łyżka do zupy
31 x 7,5 x 4 cm

4361
Szeroka łyżka
32 x 7 cm

4365
Szczypce
Długość: 22 cm

25,90

1990

4364
Szpatułka
32 x 8 cm

4363
Łyżka do spaghetti
31 x 6 x 4 cm

25,90

1990

25,90

1990

-33%

NOWOŚĆ

DO

1

2

3

4

1

2

3

4

 h Drewniane łyżki 
z silikonowymi  
końcówkami

 h Wysoka jakość
 h Nie rysują naczyń

Wysoka jakość 
wykonania i koń-

cówki z mocnego 
silikonu o specjal-

nym wykończeniu 
mającym właściwości 

powłoki zapobiega-
jącej przywieraniu. 

Wszystkie akcesoria, 
poza szczypcami 

kuchennymi, mają 
rączki z drewna.

Stylowe  
i praktyczne

 h Wykonana z tworzywa  
odpornego na wysoką  
temperaturę

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

-20%

14,90

1190

368506
Uchwyt do  
krojenia cebuli
Stal nierdzewna  
i tworzywo.  
8 x 11 cm

 h Osłonka na ostrze  
w zestawie

4274
Pojemnik na cebulę
12 x 12 cm

4275
Pojemnik  
na czosnek
10 x 8 cm

Szczelnie zamykane, gwarantują, że warzywa dłużej  
pozostaną świeże i pełne aromatu. Gdy włożysz je  
w pojemnikach do lodówki, inne przechowywane  
w niej produkty nie „przejdą”  
intensywnym zapachem.  
Wykonane z mocnego  
tworzywa. -20%

990990

1290

9,90

790

367931
Uchwyt do krojenia warzyw  
i owoców na plasterki
Pokroisz cebulę, pomidory lub inne warzywa  
i owoce w idealnie równe krążki i plasterki, nie 
ryzykując skaleczenia. Wykonany z trwałego two-
rzywa, z mocnym zaciskiem.  8 x 6,5 x 5,5 cm

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona30



4274
Pojemnik na cebulę
12 x 12 cm

4275
Pojemnik  
na czosnek
10 x 8 cm

9,90

790

34,90

2790

33,90

2590

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

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

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

-24%

-20%

NOWOŚĆ

-20%

NOWOŚĆ
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22,90

1690
11,90

890

-26%

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

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

-25%

 h Osłonka na ostrze 
w zestawie

38602
Obieraczka do warzyw
Bardzo wygodna rączka i nowoczesny 
kształt! Warzywa obierają się szybko i bez 
wysiłku. Poręczny kolec służy do usuwania 
„oczek” z ziemniaków. Długość 17,5 cm

16,90

1290

-24%

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

-25%

19,90

1490

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

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona32



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

9,90

690
16,90

1290

368440
Temperówka - obieraczka do warzyw
Jedno ostrze do obierania warzyw i strugania  
pasków julienne, drugie – do robienia spiralek. 
Ostrza ze stali nierdzewnej wysokiej jakości,  
obudowa wykonana z tworzywa. Pastelowe  
kolory mogą się różnić. 7 x 5 x 4 cm

368442
Spiralna krajalnica do ogórka
Za jej pomocą przygotujesz ozdobne spiralki  
z ogórka. Pastelowe kolory mogą się różnić.  
7 x 7 x 4 cm

13,90

990

-29%

13,90

990

-29%

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

 h Do ziemniaków, batatów,  
marchewki, buraków

 h Jednym ruchem tnie na równe słupki

-24%

-30%

KUCHNIA
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4190
Szejker do dressingów
Z wyjmowaną kulką, która 
doskonale napowietrza i ubija 
mieszany dressing. Wypro-
filowany kształt sprawia, że 
wygodnie układa się w dłoni. 
Z pokrywą i uchylaną zatycz-
ką. Pojemność: 400 ml

16,90

990

-41%

Z kulką 
do ubijania

4169
Formy do ryżu i purée
Podaj ryż lub purée w szykowny sposób! Każda forma ma 
wytłoczony inny wzór na spodzie. Zaczepione na kółku  
do zawieszenia. Wykonane z solidnego tworzywa.  
Średnica: 9 cm, pojemność: 100 ml, 2 sztuki

2
szt.

11,90

890

-25%

15,90

1190

3
szt.

Trzy łyżki
różnej długości

4156
Zestaw łyżek „Listki”
Trzy poręczne łyżki o wyprofilowanym 
kształcie, ułatwiającym próbowanie potraw. 
Trzy długości: 33, 28,5 i 24,5 cm

-25%

12,90

990

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

-23%

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona34



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

24,90

1990

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

Łyżeczka
w zestawie

4349
Deska do krojenia - truskawka
Idealna do krojenia pieczywa, owoców,  
warzyw i serwowania żywności. Wykonana  
z solidnego tworzywa. Z otworkiem  
do powieszenia. 23 x 20,5 cm

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

2

2

1

1

3

23 cm

3

-20%

-32%

21,90

1490

1190

KUCHNIA
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-20%

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

368057
Cedzak nakładany na garnek
Ułatwia wygodne odcedzenia makaronu, 
klusek, warzyw. Zajmuje dużo mniej miejsca w 
szufladzie niż tradycyjne durszlaki. Wykonany z 
tworzywa dobrej jakości. 32 x 12 cm 1290

12,90

890

-31%

4293
Miska z durszlakiem
Łatwo umyjesz w niej  
owoce i warzywa,  
a potem odsączysz  
z nadmiaru wody dzięki  
przyczepianej nakładce  
z durszlakiem. Ma  
antypoślizgowy spód.  
Pojemność 1300 ml

-25%

19,90

1490

4333
Durszlak z miską
Durszlak ma podstawkę, dzięki czemu odciekająca 
wodą nie dotyka do jego dna. Wygodnie wyprofilowa-
ne uchwyty. Miska o pojemności 3 litrów. Wykonane  
z solidnego tworzywa bez BPA. 31,5 x 26 cm 1990

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona36



100
szt.

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

14,90

1190

-20%

LEJEK

4163
Składany lejek silikonowy
Po użyciu możesz złożyć go w harmonijkę na 
płasko – zajmuje mało miejsca w szufladzie. 
Wykonany z silikonu. 9 x 9 x 7,5 cm

4371
Lejek z sitkiem
Niezastąpiony przy robieniu soków, win i nalewek. Ma 
wbudowane sitko, zatrzymujące różne osady, dzięki cze-
mu napój jest idealnie klarowny. Wykonany z solidnego 
tworzywa. Średnica 12 cm

12,90

990

Wyjmowane  
siteczko

-23%

1690

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

24,90

1890

REGULOWANA SZEROKOŚĆ

Dodatkowe miejsce
w lodówce

20 cm28 cm

-24%

4168 
Piętrowy organizer
Złożony z 2 oddzielnych pojemników, które można stosować samo-
dzielnie lub ustawić piętrowo jeden na drugim. Dolny: 26 x 14 x 9,5 cm, 
górny: 26 x 14 x 10 / 6 cm

 h Możesz stosować je 
pojedynczo lub 
ustawić piętrowo

 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 1590

19,90

1590

-20%

-23%

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

12,90

990

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona38



 h Innowacyjna formuła  
szybko i skutecznie  
rozmraża

 h Nietoksyczny
 h Oszczędza czas

2011
Odmrażacz do lodówki  
i zamrażalnika
300 ml

-33%

4343
Naklejki na pojemniki do zamrażalnika
Stylowe naklejki – podpisz i przyklej, by wiedzieć, 
co znajduje się w środku pudełka i do kiedy należy 
spożyć zapasy. Ozdobione dekoracyjnym moty-
wem śnieżynek. Rolka z naklejkami. 100 naklejek. 
7 x 4,5 cm

100
szt.

 h Również na zwykłe  
torebki foliowe

14,90

990

-34%

23,90

1590

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

1

2

3

1590

1290

990

690

4

2

3

4

KUCHNIA
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Wewnętrzna 
warstwa
termo-
izolacyjna

22,90

1690

11,90

790

8178
Termoizolacyjna  
torebka na lunch
Z warstwą termoizolacyjną, utrzymuje temperaturę 
zapakowanych dań. Ma zapięcie na zamek błyska-
wiczny i poręczne rączki. Modny wzór.  
Łatwa w czyszczeniu. 21 x 17 x 15 cm, 5 litrów

-26%

-22%

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

-34%

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

16,90

1290

-24%

14,90

1190

16,90

1290

21,90

1690

4355 
Organizer - koszyk mały
29 x 13 x 8 cm

4356 
Organizer - koszyk średni
31 x 18 x 8 cm

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

 h Do lodówki
 h Do szafek
 h Na blat kuchenny 

-20%

-24%

-23%
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1790

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

 h 2 duże: 10-27 cm

1190

4311
Pojemnik na lunch
Szczelne zamknięcie gwarantuje, że zawartość nie 
wysypie się w torbie czy plecaku. 15 x 15 x 8 cm

19,90

1490

4159
Foliowe osłonki na żywność 
6 sztuk

6
szt.

4337
Zestaw 8 pojemników do żywności
W dwóch różnych kształtach i rozmiarach: cztery kwadratowe o pojemności  
100 ml oraz cztery w kształcie półksiężyca o pojemności 180 ml. Idealne  
do przechowywania przekąsek oraz resztek posiłków. Wykonane z solidnego  
tworzywa bez BPA.

-25%

NOWOŚĆ

KUCHNIA
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16,90

990
44,90

3490

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

14,90

1190

-20%

-22%

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

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

58462
Aktywna piana  
do czyszczenia  
mikrofalówek 
500 ml

 h Skutecznie usuwa  
tłuszcz i przypalenia

 h Nie wymaga  
zmywania wodą

1590

-41%

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona42



367470 
Kulka przeciw kamieniowi do czajników 
tradycyjnych i elektrycznych 
Powoduje, że kamień nie osadza się na ściankach  
czajnika. Cząsteczki kamienia są przechwytywane  
przez kulkę. Wystarczy wrzucić ją do czajnika.

PRZED PO

16,90

1290

-24%

4145
Siateczkowe torebki na zakupy
Trzy sztuki w trzech rozmiarach:  
41 x 30 cm, 33 x 31 cm, 30 x 18 cm

3
szt.

Trzy sztuki  
w trzech  

rozmiarach

26,90

1790

-33%

-30%

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.

9,90

690

8216
Antypoślizgowe podkładki
Wielofunkcyjne: jako podkładki pod naczynia (do 60°C)  
oraz zabezpieczające przed przesuwaniem się drobnych  
przedmiotów, a także „łapki” do rączek garnków i patelni.  
Wykonane z gumowanego, antypoślizgowego  
tworzywa. 14 x 14 cm, 2 sztuki

 h Pod garnki (do 60oC)
 h Do odkręcania słoików
 h Do szuflady
 h Do samochodu

990

2
szt.

KUCHNIA
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4281
Organizer  
na talerze i pokrywki
Zapewnia porządek i więcej miejsca na półce. 
Otwór w bocznej krawędzi ułatwia wygodne  
ustawienie w nim pokrywek. 24,5 x 19,5 x 14,5 cm

Specjalne wycięcie na 
uchwyty pokrywek

Na 9 talerzy-28%

17,90

1290

1390

4082
Organizer  
na przyprawy
25 x 15 x 11 cm 1590

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

-30%

19,90

1390

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

14,90

1190

20
szt.

-20%
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WKRĘTY 
W ZESTAWIE

8154
Wieszak na akcesoria kuchenne
Każdy z ośmiu wieszaczków można przesuwać, 
by ustawić je na relingu w pożądanej odległości. 
Łatwo go zamontować, a prezentuje się  
elegancko. Długość: 50 cm 1390

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

14,90

1190

-20%

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

24,90

1990

WKRĘTY 
W ZESTAWIE

-20%

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

Ostre ząbki

16,90

1190

-30%

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

Mocne  
przyssawki

14,90

1190
12,90

990
4373
Mata do zlewu
26 x 26 cm

4372
Mata do zlewu
Średnica 31,5 cm

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

Transparentna
Mleczno-
transparentna

-23%

-23%

-20%

1590

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

12,90

990
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1990

14,90

1190

-20%

NOWOŚĆ

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

2022
Płyn do mycia 
naczyń
1 litr

367032
Płyn Premium  
do mycia naczyń
1 litr

29,90

1990

1

1

2

2

12,90

990

-33%

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

 h Pasuje do wszystkich  
zlewów, umywalek i wanien

 h Wystarczy nacisnąć,  
żeby otworzyć

-23%

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

10
szt.

1490

1007
Zmywaki dwustronne
Z jednej strony miękka myjka z mikrofibry do 
zmywania naczyń, z drugiej – szorstki zmywak 
z metalową nicią do usuwania przypaleń. 
Wyprofilowany kształt – wygodnie układa się  
w dłoni. 3 sztuki, 18,5 x 8 x 1,5 cm

16,90

1190

3
szt.

Dwustronne -30%

368188
Wiszący organizer na zmywaki
19 x 13 x 5 cm

11,90

890

-25%

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

Do słoików 
i butelek

1190

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona48



2024
Tabletki do  
zmywarki 7 w 1
15 sztuk

15
szt.

 h Usuwają zabrudzenia 
i osady

 h Wspomagają  
płukanie naczyń

 h Chronią zmywarkę 
przed kamieniem

 h Chronią szkło
 h Chronią naczynia  
ze stali

 h Zmiękczają wodę

19,90

1490

-22%

-25%

W rozpuszczalnej  
folii, bezpieczne  
dla dłoniOdświeżacz  

do zmywarki
368040 cytryna
368041 mięta
368042 zielone jabłuszko

367129
Płyn do czyszczenia 
zmywarki
250 ml

 h Usuwa tłuszcz  
i osady

 h Usuwa przykre  
zapachy

 h Przedłuża żywotność  
zmywarki

1290

8,90

690

-23%

54,90

4490

4360
Składany ociekacz silikonowy
Więcej miejsca do suszenia naczyń po zmywaniu. Gdy go nie używasz, 
złóż i schowaj – zajmuje mało miejsca. Solidny, wykonany z najwyżej 
jakości materiałów: odpornego tworzywa i silikonu. 33 x 27 x 12 cm, 
pojemność ok. 5 L

 h Perforowane dno 
odprowadza wodę 
i umożliwia cyrkulację 
powietrza

-10zł
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62012 
Płyn do czyszczenia  
powierzchni  
kuchennych - 
o zapachu kiwi
500 ml 

 h Do całej kuchni
 h Poręczny i skuteczny
 h Pozostawia piękny zapach

367815 
Płyn do czyszczenia  
powierzchni 
kuchennych - 
o zapachu mango
500 ml

 h Bardzo silny
 h Błyskawicznie  
usuwa tłuszcz,  
kamień, osad,  

rdzę i zacieki

2003
Spray do czyszczenia 
powierzchni silnie 
zabrudzonych
750 ml 1890

17,90

12901790

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

2026
Uniwersalny płyn  
odtłuszczający
500 ml

-34%

17,90

1190

 h Specjalistyczny,  
super skuteczny,  
usuwa trudne  
zabrudzenia

 h Łatwy w użyciu

-28%

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM
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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

367880
Mleczko czyszczące  
do stali nierdzewnej  
i chromowanej
300 ml

 h Usuwa tłuszcz  
i zacieki

 h Nadaje połysk  
bez smug

 h Idealny  
do okapów

1990 1490
19,90

1290
14,90

990

2001
Preparat do czyszczenia  
kamienia, granitu,  
marmuru, lastryka  
i kompozytów
650 ml

 h Do kamiennych  
parapetów

 h Do schodów  
i podłóg z kamienia

 h Do nagrobków  
i pomników

 h Do elementów  
ozdobnych  
w ogrodzie

 h Do murków  
i podmurówek

-35%

-34%

 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

51
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368373
Szczoteczka ze skrobakiem  
do trudno dostępnych miejsc
28 x 5,5 x 2 cm (po rozłożeniu)

12,90

990

-23%

 h Polimery  
chronią szkło

 h Zabezpiecza  
przed brudem

 h Myje bez smug

57488
Grejpfrutowy płyn  
do mycia szyb  
500 ml

 h Na bazie octu  
winnego

 h Do szyb, luster, 
blatów, glazury

 h 750 ml

1990

1490

2007
Wielofunkcyjny płyn  
czyszczący z octem
750 ml

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

 h Do wszystkich  
powierzchni  
zmywalnych

PRZY ZAKUPIE 
Pasty eco green

BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI 
UNIWERSALNE  ZA

ZŁ690

25
szt.

1990
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14193
Pianka do mycia szyb  
i innych powierzchni
400 ml

-26%

 h NASZ HIT!
 h Doskonała  
skuteczność

 h Czyści bez smug
 h Do szyb i innych  
powierzchni

18,99

1399

OKNA I FRAMUGI

ARMATURA

LUSTRA

KLOSZE

KABINY

BLATY

GLAZURA

SZAFKI

53
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2033
Uniwersalny koncentrat  
do czyszczenia Home Expert
850 ml

2034
Płyn do czyszczenia kuchni Home Expert
850 ml

2035
Płyn do czyszczenia łazienki  
Home Expert
850 ml

Polecam!
Nowa linia Home Expert
to preparaty o wyjątkowej  
skuteczności.

Wypróbuj raz, a już zawsze 
będziesz chciała ich używać!

SPECJALNA, 
PROFESJONALNA  

FORMUŁA
850 ML

1

1

2

3

3

2

1x

KONCENTRAT!
JEDNA ŁYŻKA STOŁOWA

NA 1 LITR WODY!

 h Doskonale czyści 
wszelkiego  
rodzaju  
powierzchnie

 h Idealny do  
porządków w 
całym domu! 

 h 850 ml
 h Odtłuszcza  
powierzchnie  
i usuwa  
najbardziej  
uporczywe  
zabrudzenia 

 h Pozostawia  
połysk bez smug

 h Także do  
powierzchni ze 
stali nierdzewnej

 h 850 ml

 h Łazienka lśni  
czystością 

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

 h 850 ml

-26%

BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI UNIWERSALNE  ZA
PRZY ZAKUPIE DOWOLNEGO PRODUKTU ZE STRON 54-55 ZŁ690 50

szt.

3490

3990

1 34,90

2590
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2
szt.

366574
Gąbki z melaminy
2 sztuki, 11 x 6,5 x 3 cm366574

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

2
szt.

11,90

890

-25%

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

TE
LE

SK
O

PO
W

A
: 2

7 
- 7

4 
cm

368159
Antystatyczna pianka  
do czyszczenia mebli
Usuwa kurz i brud z drewnia-
nych i drewnopodobnych 
mebli. Ożywia ich naturalny 
kolor. Silikon zabezpiecza 
i nabłyszcza. Przyjemny 
zapach słodkiego aloesu. 
300 ml 18,90

1390

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

-26%

 h Skuteczność  
klasy Premium

 h Ultra silne działanie
 h Do grilla, piekarnika, 
kominka

 h Usuwa tłuszcz,  
przypalenia i sadzę

 h Bardzo gęsta piana,  
nie spływa

 h Prosta i wygodna  
w użyciu

367033
Pianka Premium  
do czyszczenia  
przypaleń
300 ml

24,90

1690

-32%

16,90

1290

-24%
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366961
Preparat premium  
z nanotechnologią  
do czyszczenia szkła
1 litr 6900

366964
Koncentrat Premium 
z nanotechnologią 
do czyszczenia paneli 
podłogowych
1 litr

366962
Koncentrat Premium 
z nanotechnologią do 
czyszczenia podłóg
1 litr

55,00

4500

6900

49,90

3990

2036
Koncentrat Premium  
z nanotechnologią  
do czyszczenia podłóg
Formuła z aktywnymi nanocząsteczkami 
srebra doskonale usuwa kurz i brud.  
Wydajny koncentrat do rozcieńczania 
– 40 ml na 5 litrów wody.  
500 ml

Niezwykła skuteczność  
dzięki aktywnym  
nanocząsteczkom  
srebra!

 h Skoncentrowany płyn do podłóg  
z dodatkiem nanosrebra

 h Przeznaczony do pielęgnacji  
i czyszczenia podłóg  

 h Opóźnia proces osiadania kurzu
 h Usuwa brud i tłuste ślady
 h Wydajny koncentrat do rozcieńczania  
40 ml na 5 l wody

 h Pozostawia przyjemny zapach

-10zł

NOWOŚĆNowoczesna  

formuła 

PREMIUM
w poręcznym

opakowaniu

TYLKO 40 ml  
NA 5 L WODY

-10zł

 h Wzbogacony o dodatki  
antystatyczne, zabezpiecza 
przed przyciąganiem kurzu  
i szybkim, ponownym  
zabrudzeniem
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366958
Preparat premium  
z nanotechnologią 
do czyszczenia 
łazienek
1 litr

366960
Preparat premium  
z nanotechnologią  
do czyszczenia mebli
1 litr

5500

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

5500 5500

39,90

2990
39,90

2990

-10zł

NOWOŚĆ

 h Preparat Premium  
do czyszczenia mebli  
z dodatkiem  
nanosrebra

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

 h Skutecznie usuwa  
wszelkie zabrudzenia  
z powierzchni mebli 

 h Dzięki właściwościom  
antystatycznym  
opóźnia proces  
osiadania kurzu

 h Pielęgnuje i chroni  
czyszczone  
powierzchnie

 h Zawiera przyjemną  
kompozycję zapachową

 h Preparat do  
czyszczenia łazienek  
z dodatkiem  
nanosrebra 

 h Przeznaczony do  
umywalek, wanien,  
kabin prysznicowych,  
glazury i terakoty

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

 h Zawiera sodę,  
która efektywnie  
wspomaga efekt  
czyszczący płynu 

 h Nadaje połysk
 h Nie pozostawia  
zacieków

 h Pozostawia przyjemny,  
owocowy zapach

2038
Preparat Premium  
z nanotechnologią  
do czyszczenia  
łazienek
500 ml

2037
Preparat Premium z nanotechnologią  
do czyszczenia mebli
500 ml

Nowoczesna  formuła PREMIUMw poręcznymopakowaniu
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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

14,90

1190

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

TELESKO
PO

W
Y

6990

-20%

2016
Płyn uniwersalny  
do mycia 
1 litr

14,90

990

 h Wydajny
 h Pozostawia  

przyjemny  
zapach  

czystości

 h Do wszystkich  
powierzchni  
zmywalnych

2015
Płyn do paneli  
i podłóg  
drewnianych
1 litr

1
2

1

2 -34%

1490
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366026
Mini zapas  
z mikrofibry
13,8 x 25 cm

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

9,90

790

2990

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

3

1

4

4

1690

1290

1990

2

2

1

39,90

3190
37925
Mop teleskopowy z frędzelkową myjką
Długość kija: 75 - 120 cm

3

-20%

-20%
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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

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

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

-23%

12,90

990

10,90

790

-28%

2290
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366469
Pianka do czyszczenia 
dywanów i tapicerki 
300 ml

16,90

990

 h Zawiera polimery, 
które wiążą brud

 h Głęboko wnika  
we włókna

 h Łatwa w użyciu

ZŁ490
SZCZOTKA 
UNIWERSALNA ZA 
PRZY ZAKUPIE 
Pianki do czyszczenia  
dywanów i tapicerki 

-41%
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14,90

990

-34%

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

 h 3 w 1
 h Mocne włosie
 h Ergonomiczny kształt

1290

2013
Płyn do usuwania  

pleśni i zabrudzeń
Ułatwia usunięcie pleśni z fug, plasti-

kowych listew przy brodziku, siliko-
nowych uszczelnień i wielu innych, 

trudno dostępnych miejsc. Działa 
superskutecznie – wystarczy raz 

spryskać, by czyszczone powierzch-
nie zalśniły świeżością. 500 ml

 h Usuwa pleśń
 h Zabezpiecza
 h Czyści

1990

 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, szamponu i wody z szyb 
kabiny. Tworzy specjalną powłokę zabezpieczającą 
przed osadzaniem się kropel wody i zaciekami. 
Doskonały do wanien, umywalek i armatury  
łazienkowej. 500 ml
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 h Szybko usuwa  
kamień i rdzę

 h Zawiera silne kwasy
 h Doskonale czyści

367553
Żel do usuwania 
kamienia i rdzy
Zawiera silnie działające 
kwasy mineralne, dzięki 
czemu świetnie radzi 
sobie z czyszczeniem 
wanien, umywalek, 
kranów, pryszniców  
i muszli klozetowych. 
Szybko i skutecznie 
usuwa osady z kamienia 
i rdzy oraz inne  
zanieczyszczenia.  
500 ml 15,90

1190

-25%

368360
Specjalistyczny  
preparat do  
czyszczenia  
fug
300 ml

 h Do terakoty  
i glazury

 h Fugi jak nowe!
 h Prosty w użyciu

1490

14,90

890

2028
Mleczko do czyszczenia
Preparat czyszczący w formie mleczka, idealny do czyszczenia powierzchni  
w kuchni i łazience. Efektywnie likwiduje oporny brud i plamy, m.in. resztki 
jedzenia, osady z mydła. Ma delikatny i przyjemny zapach. 500 ml

 h Usuwa najbardziej 
oporny brud

 h Do wszystkich  
powierzchni 
zmywalnych

-40%

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM
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367995
Żel odświeżający do toalety  
z koszyczkiem
500 ml

367998
Zapasowy koszyczek  
do żelu do toalety 150

59338
Szczoteczka do czyszczenia  
obrzeża muszli
Długość 21 cm

 h Usuwa zacieki, 
kamień i rdzę

 h Przywraca 
świeżość

 h W formie  
gęstego żelu

 h Aż 1 litr!

16,90

990

1690

-41%

2023
Żel do czyszczenia WC
Preparat najnowszej generacji, skutecznie 
czyści toaletę usuwając zacieki, kamień  
i rdzę. Bardzo mocny, na bazie chloru. 1 litr

1990

8015
Pochłaniacz  
wilgoci
40 g 1390
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2031
Odświeżacz  
powietrza
owocowy
150 ml

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

19,90

1590

1390

1

1

2

-36%

13,90

890

8015
Pochłaniacz  
wilgoci
40 g

Wystarcza  
na ok. 6 tygodni   

8115
Odświeżacz powietrza
o zapachu owoców jagodowych
95 g

-20%

NOWOŚĆ

2030
Odświeżacz  
powietrza
- kwiatowy
150 ml

2

1590

65

SPRZĄTANIE



2

1

Pachnące mydło w płynie
      2009 Fresh świeże

      2008 Flower kwiatowe

      2010 Fruit owocowe
300 ml

1190
1
2

3

3

11,90

790

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

8,90

690

-22%

8191
Samoprzylepny 
wieszak na 
ściereczkę
8 x 5 cm

8190
Podwójny  
wieszak  
na drzwi
 5 x 5 cm

-34%

-20%

-25%

9,90

790

7,90

590

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

65643    368332
przezroczyste          białe 2690

26,90

1990

6
szt.

-26%
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19,90

1490

2027
Żel do  
udrażniania rur
500 ml

368607
Przepychacz do zlewu
Kolory mogą się różnić. 
 Długość z uchwytem 27 cm, 
średnica 13 cm

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

12,90

990

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

8,90

690

-22%

NOWOŚĆ

-23%

-25%

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

1690
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368479
Silikonowa rolka 
do zbierania  
włosów i sierści
Długość 23 cm 1790

Organizery systemowe
Pomysłowy sposób na porządek  
w szufladach i na półkach. Możesz 
dowolnie ustawiać organizery, two-
rząc z nich swój system, dostosowany 
do Twoich indywidualnych potrzeb. 
Wykonane z przezroczystego,  
trwałego tworzywa.

4287
Organizer systemowy
15 x 15 x 5 cm

11,90

690

16,90

990

8,90

490
11,90

690

23,90

1390

4289
Organizer systemowy
7,5 x 15 x 5 cm

4290
Organizer systemowy
7,5 x 23 x 5 cm

4288
Organizer systemowy
15 x 23 x 5 cm

4291
Organizer systemowy
15 x 37,5 x 5 cm

-45%DO

39,90

2990

8149
Golarka do ubrań 
Szybko i dokładnie usuwa zmechacenia ze 
swetrów, polarów, koców, a nawet tapicerki 
samochodowej i dywanów. Bezpieczna dla 
tkanin. Na dwie baterie AA (niedołączone).

-25%

2 tryby do krótszego 
i dłuższego włosia

8283
Taśma 
krawiecka 
10 metrów. 
Szerokość 2,5 cm

1290
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8284
Zestaw igieł
Aż 25 igieł do różnych zadań. 
Wykonane z metalu

 h Nawlekacz
 h Igły do cerowania
 h Igły do szycia 
ręcznego

 h Igła żeglarska
 h Igła do szycia 
dywanów

 h Igła tapicerska
 h Igła do płótna

25
szt.

9,90

790
19,90

1490

8151
Zestaw krawiecki 
Niezastąpiony przy drobnych naprawach krawieckich. 
Zawiera akcesoria niezbędne do zaszycia rozdarcia, zace-
rowania dziury, przyszycia guzika. Zawiera: 21 igieł różnej 
wielkości, 12 szpulek różnokolorowych nici, 10 agrafek,  
6 zatrzasków, 3 guziki, nawlekacz do igieł, miarkę krawiec-
ką, naparstek, nożyczki do wypruwania.  
Wszystko uporządkowane w etui z pokrywą.  
15 x 9 x 8 cm

-20% -25%

13,90

990
8296
Samonawlekające się igły
12 igieł w różnych rozmiarach

12
szt.

-23%

8313
Siatka do prasowania
40 x 60 cm

12,90

990

-29%

DOM
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12,90

990

8028
Wieszak do spodni/spódnic
Więcej miejsca w szafie! Na jednym wieszaku 
powiesisz 5 par spodni lub spódnic. Wykonany  
z lekkiego metalu. 36 x 34 cm 15902190

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

Oszczędność  
miejsca do 80% 

Poziomo  
lub pionowo

-23%

82411
Wieszak na  
9 wieszaków - 
czarny
Zaczepisz na nim  
9 wieszaków  
z ubraniami. Możesz 
stosować go  
w pionie lub po-
ziomie – wystarczy 
przesunąć haczyk. 
Wykonany 
z solidnego  
tworzywa.  
33 x 5 cm
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8163
Pochłaniacz zapachów
Zawiera wysokiej jakości węgiel aktywny. 
Do postawienia lub powieszenia.  
Okres działania około 6 miesięcy.

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.

-30%

16,90

1190

8265
Uniwersalna lampka samoprzylepna
Trzy mocne diody LED zapewniają silny strumień 
światła. 3 x AAA (nie dołączone), średnica 7 cm

Samoprzylepna!

1
szt.

NACIŚNIJ 
OD DOŁU

-20%

14,90

1190

1290

8174
Pochłaniacz wilgoci
Specjalne kryształki wiążą w sobie wilgoć obecną w powie-
trzu, 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 1190

DOM
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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.

367183
Płyn do 
czyszczenia pralki
250 ml

 h Neutralizuje  
nieprzyjemne  
zapachy

 h Zapobiega  
odkładaniu się  
kamienia

 h Przedłuża  
żywotność  
pralki

8036
Sznur na pranie
Możesz dowolnie regulować długość sznura w zależ-
ności 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.

14,90

990

-34%

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

HACZYK UŁATWIA  
ZAMOCOWANIE

14,90

990

13,90

1190 1990

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

-34%

      
USUŃ PLAMĘ  
W TRZECH KROKACH:

1. Spryskaj plamę 
2. Poczekaj 30 minut 
3. Upierz tkaninę  
w pralce
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8288
Woreczek do prania bielizny
Bielizna zachowuje kształt i elegancki wygląd na 
dłużej, gdy pierzesz ją w specjalnie do tego celu 
zaprojektowanym woreczku. Ma usztywnione  
krawędzie i chowany zamek błyskawiczny.  
Wykonany z podwójnej warstwy siateczki.  
17 x 12 cm

17,90

1390

8289
Worek do prania ubrań
49 x 40 cm

14,90

1190
8290
Worek do prania ubrań
38 x 30,5 cm

12,90

990

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

38
 cm

30,5 cm
40 cm

49
 c

m

DO

8292
Samoprzylepny wieszak
Idealny do suszenia bielizny i drobnych ele-
mentów garderoby. Możesz odpiąć klamerki 
i powiesić na nim wieszaki. Dzięki regulacji 
ustawienia dopasujesz rozpiętość do swoich po-
trzeb. Przyczepiany za pomocą mocnej warstwy 
samoprzylepnej. 26 x 5 cm

Składa się  
na płasko

-23% -20%

-22%

2490

DOM
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368297 
Balsam do  
prania wełny  
i tkanin  
delikatnych
1 litr

2014
Żel do 
prania
1 litr

 h Do różnych  
rodzajów  
tkanin

368298
Żel do prania dżinsów
Specjalna formuła do dżinsu 
– pielęgnuje tkaninę w trakcie 
prania. Skutecznie usuwa za-
brudzenia nawet w niskich 
temperaturach. 1 litr

 h Pielęgnuje 
tkaninę 
w trakcie  
prania

368399
Żel do 
prania 
ciemnego
1 litr

368397
Żel do prania białego 
Dokładnie piorą wszystkie 
rodzaje tkanin nawet w niskich 
temperaturach. Niskopieniące. 
Pozostawiają przyjemny 
zapach. 1 litr

1990 1890

 h Z lanoliną
 h Pielęgnuje 
włókna

-21%

19,90

1490

18,90

1490

1690

 h Do ciemnych 
tkanin

 h Do białego

-25%
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199015901290

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

 h Aktywne enzymy
 h Bezpieczny dla kolorowych  
i delikatnych tkanin

 h Usuwa  uporczywe  plamy
 h Nie zawiera chloru

19,99

1499

-25%

 h Błyskawicznie  
usuwa plamy

 h Ekologiczne
 h Bardzo wydajne
 h Bez chloru

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

2029
Płyn do  
płukania tkanin 
„Niebieska perła”
1 litr

-25%

368400
Wybielacz 
o zapachu 
leśnym
1 litr

 h Z aktywnym  
tlenem

 h Wybiela
 h Usuwa plamy
 h Nie niszczy  
tkanin

 h Nie zawiera  
chloru

2012
Płyn  
do prania  
firanek
500 ml

 h Przywraca  
śnieżną biel

 h Zabezpiecza 
włókna

 h Nie zawiera 
chloru

23,90

1790

 h Nadaje  
ubraniom 
miękkość 
i piękny 
zapach

DOM

75



8,90

690

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

-22%
8126
Taca podłogowa 
Na zabłocone obuwie, ociekają-
cy deszczem parasol, miskę dla 
psa, donicę z kwiatem itp. Chro-
ni podłogę przed zabrudzeniem, 
zapobiega roznoszeniu brudu 
po całym domu.  
38 x 38 cm

21,90

1490

-32%

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

7,90

590

-25%

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.

7,90

590

-25%

368363
świeżość

368362  
grejpfrut 7901 2

1

2
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Regulacja
intensywności

13,90

990

-29%

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

2
szt.

 h Eliminuje woń
 h Pozostawia uczucie  
świeżości

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

366215 
Dezodorant do obuwia 
z nanotechnologią
150 ml

1390

16,90

1190

-30%

DOM
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Silikonowy uchwyt  
na telefon
8271 różowy
8272 zielony
Przymocuj go do telefonu, by wygodnie trzymać 
go w trakcie rozmowy. Doskonały także do spinania 
kabli, na przykład ładowarki. Wykonany z silikonu. 
Długość: 9 cm

8,90

590

8273
Uchwyt na telefon
Ułatwia wygodne posługiwanie się 
telefonem. Idealny jako podstawka, 
na której można oprzeć telefon, oraz 
wieszaczek. Wykonany z trwałego 
tworzywa. Długość: 10 cm

Przyssawki

18,90

1190

8159
Fluorescencyjna dekoracja ścienna „Sówki”
Stwórz wyjątkową dekorację, przyklejając naklejki 
wedle własnego uznania: trzy sówki, gałąź, księ-
życ-rogalik, gwiazdki i chmurkę z napisem „GOOD 
NIGHT”.

21,90

1190

-34% -37%

8277
Organizer - Krówka
Na różne drobiazgi w łazience, przed-
pokoju, pokoju dzieci. Trzy mocne 
przyssawki sprawiają, że dobrze trzy-
ma się podłoża. Wykonana z trwałego 
tworzywa. 17  x 16 x 6 cm 9,90

790

-20% -46%

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona78



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

 h Podgrzej w mikrofalówce  
lub schłodź w zamrażalniku

19,90

1590

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

-24%

16,90

1290

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

19,90

1590

WŁÓŻ LÓD DO ŚRODKA

-20%

-20%

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%

POMYSŁY NA PREZENTY
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368401
Preparat do czyszczenia 
wnętrz pojazdów
300 ml

 h Czyści wnętrza 
pojazdów

 h Usuwa uporczywe 
zabrudzenia

 h Wywabia plamy

1590

Odświeżacz samochodowy
8266 różowy – waniliowy
8267 niebieski – woda kolońska
Stylowy wzór, stworzony na wyłączne zamówienie 
Betterware. Roztacza świeży, przyjemny zapach  
w całym samochodzie. 8,5 x 8,5 cm

8068
Mini ściągaczka do lusterek
Kolory mogą się różnić. 13 x 7,5 cm 790

8034
Podkładka z warstwą samoprzylepną
Pomysłowy sposób, by w samochodzie mieć telefon 
zawsze pod ręką. Przyczep podkładkę do deski 
rozdzielczej – trzyma się jej mocno dzięki warstwie 
samoprzylepnej. Specjalne, lekko kleiste wypustki 
przytrzymują telefon lub inne drobiazgi (np. długopis, 
klucze) zawsze na miejscu – nie spadną nawet na 
zakrętach. 7 x 13 cm

-20%

9,90

790

1590

368361
Uniwersalny odmrażacz 
samochodowy
300 ml

 h Usuwa lód i szron  
z reflektorów,  
zamków, wycieraczek 
samochodowych  
oraz zewnętrznych  
powierzchni szyb

1190
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790

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

4200
Wielofunkcyjna karta-niezbędnik
8,5 x 5,5 cm

1. Linijka centymetrowa
2. Linijka calowa
3. Śrubokręt
4. Otwieracz do butelek
5. Otwieracz do puszek
6. Obierak
7. Śrubokręt
8. Klucz #2
9. Klucz #6

10. Klucz #10
11. Klucz #12
12. Klucz #8
13. Klucz #4
14. Śrubokręt
15. Podstawka na telefon
16. Otwieracz do paczek
17. Otwieracz do listów
18. Śrubokręt do okularów

12,90

990

-23%

8285
Bezkontaktowy uchwyt „Klucz” 
Nieduży i poręczny, możesz przypiąć go do brelocz-
ka, by zawsze mieć przy sobie. Ergonomiczny kształt 
ułatwia otwieranie drzwi i naciskanie przycisków. 
Wykonany z metalu.

9,90

790

-20%

8281
Bezkontaktowy  
uchwyt ochronny 
11,5 x 2,5 x 2,5 cm

24,90

1990

-20%

2
szt.

POMYSŁY NA PREZENTY
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Z MIŁOŚCI DO 
SPOTKAŃ PRZY KAWIE

5165
Kawa rozpuszczalna – waniliowa
120g

5166
Kawa Blue Dream mielona  
o smaku tiramisu 
150 g

2499

5168
Kawa  Blue Dream mielona  
o smaku amaretto
150 g

3

24,99

1999

24,99

1999

1

1

3

2

1

5172
Kawa  
rozpuszczalna naturalna 
120 g 

2

2

5171
Czekolada deserowa do picia
120 g 2499

2499

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

-20%
1

2

2

34

Pomysły na 
prezenty
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24,90

690

24,99

1999
24,99

1999

5169
Kawa rozpuszczalna – kokosowa
Wytworna kompozycja najlepszych, wolno wy-
palanych ziaren Arabica i słodkich tonów kokosa. 
Delikatny aromat doskonale podkreśla łagodny 
charakter kawy z Hondurasu. Idealna propozy-
cja  zarówno na zimowe dni, jak również letnie, 
błogie poranki. Doskonała do deserów. Warto 
spróbować jej z dodatkiem mleka lub  
śmietanki.120 g

Z MIŁOŚCI DO 
SPOTKAŃ PRZY KAWIE

1
25170

Kawa rozpuszczalna Advocat 
Wyborne połączenie kawy ze słodyczą likieru, idealna  
propozycja dla wszystkich miłośników „małej czarnej”  
w klasycznej wersji deserowej. Kremowe nutki likieru 
jajecznego doskonale wtapiają się w orzechowo- 
czekoladowe tło. Kawa zachwyca aksamitnym 
smakiem, przełamanym wyrazistymi tonami brandy. 
Pasuje do ciast, deserów i lodów. Spróbuj jej z odro-
biną mleka lub śmietanki, które wspaniale dopełnią 
kawową mieszankęsmaków.120 g 

4248
Miarka z klipsem
Długość 17 cm

KAWY I HERBATY

Przy zakupie dowolnej kawy 
Miarka z klipsem 

za 690

2
1

     35

Pomysły na 
prezenty
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5040
Zielona herbata  
Sunrise
50 g

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

2499

-20%

-20%

368410
Zielona herbata  
Secret Dance 
Kryje w sobie połączenie zdecy-
dowanych i intensywnych 
smaków japońskiej zielonej 
herbaty sencha, kwiatków 
słonecznika z delikatną nutą 
brzoskwini i róży.50 g 24,99

1999

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

5041
Owocowa herbata  
Secret Garden
Suszone owoce czarnego bzu  
i czarnej porzeczki sprawiają, że 
ta herbatka idealnie wspoma-
ga Twoją odporność!  
Z dodatkiem kwiatów hibisku-
sa. Delektuj się owocowym 
naparem, dobroczynnym dla 
zdrowia. 50 g 24,99

1999

24,99

1999

-20%

-20%

32



29

5160
Herbata owocowa  
Świąteczna 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 wyjąt-
kowy. 50 g

24,99

1599

AROMATYCZNE  
HERBATY UMILĄ  
KAŻDE SPOTKANIE 

KAWY I HERBATY

-36%

     33
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5025
Pomadka  
Care Balm
3,5 g

1890

1290

5163
Regenerujący 
balsam  do stóp 
HeelBalm
70 g

 3 Chroni przed  
wysychaniem i pękaniem

 3 Koi i odżywia  
spierzchniętą skórę

 3 Nadaje skórze  
gładkość

 3 Do ust
 3 Jako sztyft do 

 spierzchniętej  
skóry wokół nosa

 3 Na suche łokcie

 3 Do suchych,  
spękanych  
i spierzchniętych 
pięt

 3 Nawilża i wygładza
 3 Głęboko wnikająca 

formuła
 3 Bezzapachowy
 3 Kompleks  

z mocznikiem

5033
Balsam do ciała  
Senso – migdałowy
150 ml

5029
Peeling do ciała  
Senso – migdałowy
250 g

5035
Odżywczy żel pod 
prysznic Senso
200 ml

2490

1990

2990

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona30
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9,90

790

 3 Idealnie myje  
ręce bez użycia 
wody

 3 Z ekstraktem  
z aloesu  
i witaminą  
B5 oraz E

5009
Krem do rąk  
Happy Hands
40 ml 

5015
Odświeżający  
żel do rąk
50 ml

63%
alkoholu

-20%

 3 Intensywnie nawilża,  
łagodzi podrażnienia

 3  Zapewnia błyskawiczne  
uczucie wygładzenia dłoni

 3 Zawiera masło shea,  
olej arganowy i prowitaminę B5

CHROŃ SKÓRĘ  
PRZED WYSUSZENIEM 

PIELĘGNACJA      31

Pomysły na 
prezenty1290



1990

500019 
Odżywczy żel pod  
prysznic i do kąpieli  
Perfect Care
Ekstrakt z jagód goji - bogaty 
w cenne przeciwutleniacze, 
witaminy, minerały, niena-
sycone kwasy tłuszczowe, 
aminokwasy. Przyśpiesza 
proces odnowy naskórka, wy-
kazuje właściwości odżywcze, 
opóźniające proces starzenia, 
poprawiające jędrność skóry. 
250 ml

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

3

Unikalna  
kompozycja  
błota i soli  
z Morza  
Martwego

1990

1599

4

4

1

1990

500024 
Balsam do higieny  
intymnej Perfect Care 
Delikatnie oczyszcza, od-
świeża i optymalnie nawilża, 
zapewniając komfort wrażli-
wej skórze okolic intymnych. 
Zawiera ekstrakt z lnu i kwas 
mlekowy. 300ml

2

2

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

366459
Mydełko z Błotem  
i Solą z Morza Martwego
Zawiera unikalną kompozycję 
błota i soli z Morza Martwego, bo-
gatych w minerały, mające dobro-
czynny wpływ na skórę człowieka. 
W pełni naturalne, nie zawiera 
konserwantów, nawilżaczy ani 
plastyfikatorów. Subtelny aromat 
naturalnych olejków eterycznych 
pozostawia po kąpieli uczucie 
świeżości i odprężenia. 
100 g

3

1

28

 3 Odświeża
 3 Nawilża
 3 Chroni florę  

bakteryjną
 3 Neutralne pH
 3 Bez parabenów,  

silikonów, SLES,  
SLS

Pomysły na 
prezenty



15,90

1190

15,90

1190

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

5175
Mydełko z mlekiem kozim  
Słynące z silnego działania nawilżające-
go mleko kozie, dzięki zawartości wita-
min 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

NOWOŚĆ     
Pielęgnacia  
dla całej rodziny

ZAKOCHAJ SIĘ W MYDEŁKACH – SKARBACH NATURY 

Do cery wrażliwej

CIAŁO I WŁOSY      29

 3 Wspaniale odżywia skórę
 3 Wzmacnia jej warstwę  

lipidową
 3 Zapobiega wysuszeniu

 3 Mleko kozie silnie nawilża skórę
 3 Zmiękcza zrogowaciały naskórek 

 3 Łagodzi podrażnienia

Pomysły na 
prezenty



29902990

 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

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

366934
Proszek do wybielania  
zębów White Action
30 ml

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

Srebro koloidalne
Olejki: goździk, eukaliptus, mięta 
pieprzowa
Ekstrakty: stewia, zielona herba ta, 
aloes, kora sosnowa

Efekty już po  
pierwszym 
zastosowaniu

Minerały z mieszanką 
ekstraktów ziołowych

PROMIENNY 
UŚMIECH 
GODNY SELFIE 

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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29,90

1990

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

367427
Pasta stomatologiczna   
Silver Action ze srebrem  
koloidalnym
50 ml

 3 Innowacyjna szczoteczka Nano Gold zawiera 
nanocząsteczki złota

 3 Specjalny kształt i rozmiar włosia — dokładniej-
sze czyszczenie przestrzeni międzyzębowych

 3 Optymalnie dobrana miękkość włosia

 3 Higienicznie czysta szczoteczka

 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 otrzy-
mywaną ze stewii

24,90

1990

-20%

-10 zł

DOSTĘPNE KOLORY:

HIGIENA      27



500013 
Szampon zwiększający  
objętość włosów
250 ml 

500017 
Odżywka zwiększająca  
objętość włosów
200 ml 

500012
Szampon do włosów  
suchych i zniszczonych
250 ml 

500016 
Odżywka do włosów  
suchych i zniszczonych
200 ml

2190

Ekstrakt z arniki

Ekstrakt z lnu

Ekstrakt z tymianku

Ekstrakt  
z korzenia tataraku

500011 
Szampon do włosów 
farbowanych
250 ml

500015 
Odżywka do włosów 
farbowanych 
200 ml

2190

2190

2190

 
Doskonale pielęgnuje włosy cienkie 
i przetłuszczające się, łagodzi łupież, 
zapobiega wydzielaniu łoju, zwiększa 
wytrzymałość.

PODARUJ  
WITALNOŚĆ I BLASK
 

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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500014 
Szampon  
wzmacniający włosy
250 ml 

500018
Odżywka  
wzmacniająca włosy 
200 ml 

Ekstrakt z arniki Ekstrakt  
z korzenia tataraku

500044
Aktywator Koloru  
Time Away! 
125 ml

-27%

21,90

1590

21,90

1590
129,90

7990

Działa wzmacniająco, przeciwłupieżowo,  
stymuluje porost i witalność, zapobiega  
wypadaniu włosów, nadaje blask.. 

Przywrócisz włosom ich naturalny, 
oryginalny kolor bez farbowania.

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

 3 Bezpieczny dla włosów i skóry – 
użyte składniki nie tylko przywracają 
naturalny, młodzieńczy kolor, ale 
jednocześnie chronią włosy  
i opóźniają proces ich starzenia.

 3 Nie zawiera konserwantów. 
Nie zawiera sztucznych barwników.

 3 Koniec z łupieżem! – preparat 
skutecznie niweluje łupież.

 3 Do każdego rodzaju i koloru  
włosów, dla kobiet i dla mężczyzn.

 3 Prosta, wygodna aplikacja  
w sprayu.

-50zł

CIAŁO I WŁOSY

1

2

1

2
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5008
Krem  do twarzy  
na dzień i na noc Hydroclinic
50 ml
Dzięki zastosowanej recepturze krem 
zapewnia natychmiastowe i długotrwałe 
nawilżenie, jednocześnie wzmacnia skórę, 
poprawia jej elastyczność i chroni przed 
przedwczesnym starzeniem. Dodatkowo 
utrzymuje naturalne pH i ogranicza wydzie-
lanie sebum, nadając cerze matowy wygląd. 
Lekka formuła sprawia, że krem szybko się 
wchłania, nie pozostawia tłustej warstwy. 
SKŁADNIKI AKTYWNE: kwas hialuronowy, 
ekstrakt z aloesu, olej arganowy, olej  
z orzechów makadamii, witamina E.

5004
Zel pod prysznic Hydroclinic
250 ml
Delikatna baza myjąca zapewnia gęstą, 
kremową pianę. Przyjemny zapach 
zapewnia relaks i odprężenie.  
EFEKT: skóra nawilżona, odżywiona, 
zrewitalizowana, zrelaksowana  
i odprężona.  
SKŁADNIKI AKTYWNE: 
proteiny z mleka, prowitamina B5,  
alantoina

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

1990

4990

1

1

2

ZAWIERA 
KERATYNĘ

1990

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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5005
Płyn micelarny Hydroclinic
200 ml

EFEKT: Błyskawicznie zmywa makijaż, 
pozostawia skórę nawilżoną, wygładzoną, 
gotową do kolejnego kroku pielęgnacyj-
nego. Nie pozostawia uczucia lepkości  
i tłustej warstwy.  
SKŁADNIKI AKTYWNE: kwas hialuro-
nowy, ekstrakt z koziego mleka, komórki 
macierzyste z magnolii, prowitamina B5.

5003
 Mleczko do ciała Hydroclinic
250 ml
Idealne po kąpieli – wchłania się w kilka 
sekund. Błyskawicznie likwiduje uczucie 
suchości skóry.  
EFEKT: skóra nawilżona, odżywiona,  
elastyczna, zmiękczona, jedwabiście  
gładka w dotyku. 
SKŁADNIKI AKTYWNE: proteiny z mleka, 
ekstrakt z aloesu, ekstrakt z grejpfruta,  
masło shea, olej lniany, olej jojoba.

1

2

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

19,90

1490

19,90

1490

STOSUJ RANO I WIECZOREM

-25%

1 2

-25%

 

 3 usuwa  
zanieczyszczenia

 3 zwiększa jędrność  
i elastyczność skóry

 3 wspomaga proces  
regeneracji naskórka 

 3 nawilża i wzmacnia barierę 
wodno-lipidową

 3 przywraca naturalne  
pH skóry

 3    łagodzi podrażnienia  
i poprawia koloryt skóry

19,90

1490

PIELĘGNACJA

3
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-25%



3990

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

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

500027
Odżywczy krem do twarzy  
na noc  Botanic!  
50 ml

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

29,90

1990

1790

Ekstrakt 
z rokitnika 

Ekstrakt 
zielonej 
herbaty 

Masło Shea

Olej z nasion 
czerwonych 
winogron

1

1

1

1

-10 zł

49,90

3990

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

-10zł

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

2

2

2

2

3

3

Ekstrakt 
zielonej 
herbaty 
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500029
Krem do rąk z olejkiem  
z awokado Botanic! 
75 ml

49,90

3490

4990

500036 
Eliksir piękna - Coenzyme Q10 
15ml

500035 
Eliksir piękna - Collagen
15 ml

500034
Eliksir piękna - Retinol 
15 ml

6990

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

PIELĘGNACJA 21

69,90

5990

-15zł

1

49,90

3490

-10 zł

Wybierz jeśli Twoja skóra jest:   
z drobnymi zmarszczkami, skłonna do 
wysuszania, narażona na promienio-
wanie UV. Każdy rodzaj cery.

Działanie: Nawilża, poprawia 
jędrność skóry i jej elastyczność, 
niweluje drobne zmarszczki. Chroni 
przed szkodliwymi działaniami pro-
mieniowania UV i zanieczyszczeniem 
środowiska.   

Wybierz, jeśli Twoja skóra jest:   
sucha, z oznakami starzenia, 
dojrzała, tracąca elastyczność.
Działanie: podnosi poziom 
nawilżenia, poprawia elastycz-
ność, zapobiega wiotczeniu skóry, 
przywraca gęstość i spoistość, 
opóźnia procesy starzenia skóry. 
Aplikuj rano i wieczorem – samo-
dzielnie lub pod krem.

-15zł

2

2

2

2

3

3

1

1

1

Ekstrakt 
zielonej 
herbaty 

Pomysły na 
prezenty



5032
Perfumetka La Rosita 
Szklana butelka z atomizerem,10 ml

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

5031
Perfumetka Caramella 
Szklana butelka z atomizerem,10 ml

5028
Woda perfumowana La Rosita 
Upajająca woń kwiatów, wśród któ-
rych króluje namiętna róża. Idealna 
kompozycja dla kobiet, które kochają 
uwodzicielskie zapachy na szlachet-
nym, wytwornym tle. 50 ml

1690
2

3

4

1

3

-25zł

4

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona18
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4490
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16,90

990

-41%



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

6990

1690 1690

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

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

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

5006
Woda perfumowana Lato w Wenecji    
50 ml

500049
Woda perfumowana Lato w Prowansji
50ml

2

5

6

3

3

8

8

4

6990

7

7

CIAŁO I WŁOSYZAPACHY 19

69,90

4490

2

-25zł

1

1

2

6

5-25zł

69,90

4490

16,90

990
16,90

990

-41%

ZAPACHOWE  
KREACJE 

4

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

5007
Woda perfumowana Lato w Andaluzji
Soczyste pomarańcze, jaśmin i ognisty imbir tworzą uwodzi-
cielską kompozycję, rozgrzewającą zmysły jak lato na południu 
Hiszpanii. Intrygujące połączenie wanilii z solą nadaje całości 
tajemniczy, kuszący charakter. 50 ml

-41%

Pomysły na 
prezenty



4

500064
Perfumetka Spartan
Szklana butelka z atomizerem,10 ml

500063
Spartan Męska Woda Perfumowana 
50 ml

500051
Fever Męska Woda Perfumowana
50 ml 6990

6990

5

3

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

1590

500030
Szampon wzmacniający 
dla mężczyzn Perfect Man 
z żeńszeniem 
250 ml

 3 Łagodzi podrażnienia  
i procesy zapalne

 3 Głęboko nawilża skórę

 3 Ujędrnia

 3 Wygładza

 3 Regeneruje

2190

49,90

2990

-20zł

16,90

990

-41%

5020
Krem do twarzy i balsam po goleniu 
2 w 1 Perfect Man
Łączy działanie dwóch kosmetyków: 
nawilżającego kremu i kojącego 
balsamu po goleniu. Dzięki aktywnym 
składnikom głęboko nawilża, wzmacnia 
skórę i łagodzi podrażnienia, na długo 
pozostawiając uczucie komfortu.  
Do każdego rodzaju cery, zwłaszcza 
wrażliwej i suchej.

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

1
1

1

2

2
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5102
Męska woda toaletowa Soul
Perfumetka 20 ml
Stworzona dla mężczyzny, który dokładnie wie, czego 
pragnie od życia. Drzewno-korzenna kompozycja emanuje 
charyzmą połączoną z wrażeniem luksusu.

Nuty głowy: mandarynka, mięta 
Nuty serca: róża, cynamon 
Nuty bazy: akordy skórzane, ambra

29,90

1990

1

69,90

4490

500060
Perfumetka Victory
Szklana butelka z atomizerem,10 ml

500050
Victory Męska Woda Perfumowana
Zapach przeznaczony dla aktywnych, dyna-
micznych mężczyzn, którzy w tętniących ży-
ciem miastach czują się wspaniale. Mieszanka 
nut zapachowych tworzy zapach sportowy  
a jednocześnie elegancki. 

1690

W eleganckim etui

-10 zł
-10zł

-25zł

1

2

1

2

ZAPACHY 17

Pomysły na 
prezenty

Nuta głowy: grejpfrut, mandarynka, nuty morskie. 
Nuta serca: jaśmin, liść laurowy. 
Nuta podstawy: drzewo gwajakowe, ambra, 
paczuli, mech dębowy. 50 ml
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Koktajl Blue Nature to doskonale zbilansowany pod 
względem odżywczym suplement, który ułatwia 
osiągnięcie celów związanych z prawidłowym  
odżywianiem i utrzymaniem wagi ciała w normie. 

Każdy nasz koktajl:

1. Wspiera zdrowe odżywianie 

2. Wspomaga kontrolę wagi ciała

3. Dodaje energii na co dzień

Zdrowie i energia
dla każdego

Koktajl Blue Nature to zbilansowana kompozycja składni-
ków odżywczych, w tym zalecanych przez Światową  
Organizację Zdrowia aminokwasów egzogennych (EAA),   
w optymalnych proporcjach. 

 3 koncentrat białka serwatkowego najwyższej jakości 
(BV = 104)

 3 13 witamin 
 3 14 składników mineralnych
 3 błonnik pokarmowy naturalnego pochodzenia
 3 niską porcję laktozy (jedynie 0,34 g/porcję)

Składniki koktajlów Blue Nature:

 3 Chronią komórki przed stresem oksydacyjnym
 3 Wspomagają układ odpornościowy
 3 Wpływają na wzrost masy mięśniowej
 3 Pomagają utrzymać prawidłowy metabolizm  

energetyczny
 3 Pomagają utrzymać równowagę kwasowo-zasadową  

i elektrolitową

por.  33 g
Wart. energetyczna 127 kcal
Tłuszcz 3,0 g
w tym NKT 0,5 g
Węglowodany 16,2 g
w tym cukry 0 g
Błonnik 2,5 g
Białko 7,6 g
Sól 0,3 g
Skadniki mineralne:
Potas 303,6 mg
Chlorki 121,4 mg
Wapń 121,4 mg
Fosfor 106,3 mg
Magnez 57,1 mg
Żelazo 2,1 mg
Cynk 1,5 mg 
Miedź 0,2 mg
Mangan 0,3 mg 
Selen 8,3 μg
Chrom 6,1 μg
Molibden 7,6 μg
Jod 22,8 μg 
Witaminy:
Witamina A 121,4 μg
Witamina D 0,8 μg 
Witamina E 1,8 mg 
Witamina K 11,4 μg 
Witamina C 12,2 mg 
Witamina B1 0,2 mg 
Witamina B2 0,2 mg 
Niacyna 2,4 mg 
Kwas pantotenowy 0,9 mg 
Witamina B6 0,2 mg  
Biotyna 7,6 μg
Kwas foliowy 30,4 μg 
Witamina B12 0,4 μg 
Aminokwasy egzogenne:
L-Leucyna 990 mg 
L-Izoleucyna 508 mg 
L-Walina 660 mg 
L-Lizyna 762 mg  
L-Tryptofan 102 mg  
L-Met. + L-Cysteina 381 mg   
L-Phe. + L-Tyrozyna 635 mg 
L-Treonina 381 mg  

14



149,00

990014900

1

2

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

-50 zł

SUPLEMENTY

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

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

1

1

2

2

15



36,90

2690
367256
pH Body Balance 125 g
(miesięczna dawka)

WZMOCNIJ PROCES OCZYSZCZAJĄCY
I ZBUDUJ BARIERĘ OCHRONNĄ

 3 Walka z nadwagą nie daje rezultatów?

 3 Jesteś ospały, mimo że nie  
brakuje Ci snu?

 3 Dokucza Ci złe samopoczucie  
i ogólne osłabienie?

 3 Częściej zapadasz na infekcje  
lub alergie?

ZASTOSUJ:

Oczyszczaj organizm z toksyn i złogów 
metali ciężkich oraz zadbaj o jego rów-
nowagę kwasowo-zasadową. Stosuj 
pH Body Balance, który: 

= 4 gramy

-10 zł

KROK 1

 3 Wspomaga oczysz-
czenie i odkwaszenie 
organizmu.

 3 Zawiera pektyny  
pomagające w utrzy-
maniu prawidłowego 
poziomu cholesterolu 
we krwi.

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
12



WZMOCNIJ PROCES OCZYSZCZAJĄCY
I ZBUDUJ BARIERĘ OCHRONNĄ

 3 Walka z nadwagą nie daje rezultatów?

 3 Jesteś ospały, mimo że nie  
brakuje Ci snu?

 3 Dokucza Ci złe samopoczucie  
i ogólne osłabienie?

 3 Częściej zapadasz na infekcje  
lub alergie?

ZASTOSUJ:

-10 zł

KROK 2

Spirulina

Młody 
jęczmień

Chlorella

59,90

4990

Uzupełnij niedobory witamin i skład-
ników mineralnych. Po tygodniu  
stosowania ph Body Balance dołącz  
2 kapsułki Mineral Balance dzien-
nie. Po zakończeniu procesu 
oczyszczania stosuj 1 kapsułkę. 
Zawarte w nich mikroelementy  
wspomagają:

 3 Zaspokojenie zapotrzebowania 
organizmu na minerały 

 3 Ochronę przed wolnymi  
rodnikami

 3 Regenerację organizmu
 3 Prawidłową odporność
 3 Uzupełnienie diety wegetariańskiej  

i wegańskiej o składniki odżywcze

5010
Mineral Balance – minerały  
w kapsułkach
SUPLEMENT DIETY 
30 kapsułek.  
Zalecana dzienna porcja: 1-2 kapsułki.

SUPLEMENTY 13



NATURALNIE 
WSPOMAGAJ  
ODPORNOŚĆ

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

 3 wykazuje działanie przeciwzapalne* 
*(jak wskazują wyniki prowadzonych 
obecnie badań)

 3 wykazuje działanie przeciwwirusowe
 3 pomaga zapobiegać infekcjom 

wirusowym górnych dróg 
oddechowych i skraca ich przebieg

 3 tradycyjnie stosowany jako naturalny 
antybiotyk – hamuje rozwój bakterii.

 3 ceniony za wspomaganie układu 
odpornościowego

 3 szerokie spektrum działania 
przeciwdrobnoustrojowego: zwalcza 
zarówno wirusy, jak również bakterie, 
grzyby, pierwotniaki i drożdże

 3 działa antyoksydacyjnie, chroniąc 
komórki organizmu przed działaniem 
wolnych rodników.

Czosnek:

Czarci pazur:

10 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

Czystek kreteński:

W poszukiwaniu składników,  
które pomogą nam poradzić sobie  
z wirusami i bakteriami, zwracamy się  
w stronę natury. Garlic Forte łączy  
w sobie trzy aktywne składniki  
pochodzenia naturalnego: ekstrakty  
z czosnku, czystka kreteńskiego  
i czarciego pazura.

5990

Czosnek

Czystek
kreteński

Czarci
pazur



 
Połącz stosowanie Garlic Forte  
z Immunavitą. Oba suplementy  
uzupełniają swoje działanie: Immu-
navita to bogate źródło naturalnej 
witaminy C, niezbędnej do prawidło-
wego funkcjonowania układu odpor-
nościowego. Razem tworzą bardzo 
silny duet, który ma tylko jeden cel: 
pomóc Ci skutecznie bronić się  
przed infekcjami!

ACEROLA  
I CZARNY BEZ  
BOGATE ŹRÓDŁO  
WITAMINY C

STOSUJ IMMUNAVITĘ:
 3 profilaktycznie

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

 3 w stanach przemęczenia  
i osłabienia organizmu 
 
 
 
 

Naturalna  WITAMINA C!  
Witamina C pomaga w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu odporno-
ściowego i ochronie komórek przed 
stresem oksydacyjnym. Przyczynia się 
do zmniejszenia uczucia zmęczenia  
i znużenia.

PIELĘGNACJASUPLEMENTY 11

ULEPSZONA FORMUŁA

-10 zł

Skład 1 kapsułki:
 3 ekstrakt z aceroli, standaryzowany  

na 25% witaminy C (125 mg)
 3 ekstrakt z czarnego bzu, standaryzowany  

na 10% polifenoli (10 mg)  
i 0,3% antocyjanidyny (0,3 mg

 3 Kapsułka pullulanowa)5039
Immunavita 
SUPLEMENT DIETY  
30 kapsułek.  
Zalecana dzienna porcja: 1-2 kapsułki.

49,90

3990

Czosnek

Acerola

Czarny
bez



Połączenie piperyny z czarnego pieprzu, eks-
traktu z czerwonej herbaty zwanej  „pogrom-
cą tłuszczu” i chromu przynosi wspaniałe 
efekty w procesie odchudzania:

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

w każdej kapsułce) wspiera wydolność  
fizyczną organizmu i przyśpiesza spala-
nie tkanki tłuszczowej

 3  wspomaga trawienie i przyswajanie 
składników odżywczych

 3 pomaga kontrolować wagę ciała
 3 ze względu na właściwości antyoksyda-

cyjne wspiera układ odpornościowy.

Czerwona herbata – aż 60%  
więcej ekstraktu w kapsułce!

 3 pomaga w spalaniu tkanki tłuszczowej
 3 źródło antyoksydantów, wzmacnia 

obronę organizmu przed wolnymi 
rodnikami

 3 pomaga utrzymać właściwy poziom 
glukozy we krwi. 

Chrom – 5 razy więcej  
w kapsułce!

 3 przyczynia się do utrzymania prawidło-
wego metabolizmu makroskładników 
odżywczych

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

-10 zł

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

54,90

4490

NOWA, WZMOCNIONA 
FORMUŁA DO WALKI  
ZE ZBĘDNYMI  
KILOGRAMAMI! 

Skład 1 kapsułki:
 3 400 mg ekstraktu z czerwonej 

herbaty (w tym 120 mg  
polifenoli)

 3 100 mg ekstraktu z pieprzu  
czarnego (10 mg piperyny)                                                                     

 3 100 mcg pikolinianu chromu  
(forma chelatowa chromu)

 3 Kapsułka pullulanowa

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona8

Czerwona herbata

Piperyna

Chrom



SUPLEMENTY

-10 zł

59,90

4990

Zadbaj o właściwy poziom kolagenu 
w organizmie, jeśli chcesz:

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

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

 
Dodatek naturalnej witaminy C 
pomaga w prawidłowej produkcji 
kolagenu w celu zapewnienia prawi-
dłowego funkcjonowania chrząstki, 
kości, zębów i skóry.

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

KOLAGEN – BIAŁKO  
MŁODOŚCI MOCNE  
STAWY I KOŚCI,  
PIĘKNA SKÓRA

Skład 1 kapsułki: 

 3 333 mg kolagenu rybiego 
(w tym 120 mg polifenoli)

 3 67 mg ekstraktu z dzikiej róży    
 3 50 mg MSM (siarka organiczna)
 3 Kapsułka pullulanowa

Kolagen 
rybi

Dzika róża

Siarka organiczna

9

Piperyna



Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

777918 
Zestaw „Piękne włosy” 
• Szampon zwiększający  

objętość włosów – 21,90 zł
• Odżywka zwiększająca  

objętość włosów – 21,90 zł

777908
Zestaw „Perfect Man”
•  Żel do mycia ciała i włosów  

dla mężczyzn Perfect Care  – 15,90 zł
• Szampon wzmacniający dla mężczyzn Perfect Man  

z żeńszeniem – 21,90 zł

ML008

IDEALNA 
TOREBKA
do tego 
zestawu

ML006

IDEALNA 
TOREBKA
do tego 
zestawu

6

-50%
43,8043,80

21,9021,90

-42%
37,9037,90

21,9021,90



7044
Zestaw „Senso”
• Peeling do ciała Senso – awokado – 29,90 zł
• Balsam do ciała Senso - awokado – 19,90 zł
• Odżywczy żel pod prysznic Senso – 24,90 zł

7

Odżywczy żel  
pod prysznic Senso
W PREZENCIE

-33%
74,7074,70

49,8049,80

IDEALNA TOREBKA
do tego zestawu

ML003



7045
Zestaw „Minerały i odporność”
• Mineral Balance - minerały w kapsułkach – 59,90 zł
• Immunavita – 49,90 zł

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

IDEALNA TOREBKA
do tego zestawu

ML009

4

-45%
109,80109,80

59,9059,90

Immunavita
W PREZENCIE



7020
Zestaw „Collagen booster”
• Skoncentrowane serum  

do twarzy i pod oczy Collagen Booster – 69,90 zł
• Krem naprawczy do twarzy  

i pod oczy Collagen Booster – 69,90 zł

IDEALNA TOREBKA
do tego zestawu

ML009

5

-50%

139,80139,80
69,9069,90

Collagen Booster serum  
do twarzy i pod oczy

W PREZENCIE



Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

ML009
Torebka prezentowa
srebrna
20 x 20 cm

ML008
Torebka prezentowa
czerwona
31 x 13 cm LI

CZ
BA

 O
G

RA
N

IC
ZO

N
A

Za każde 
50 zł 

wydane na zakupy 
z tego katalogu

3

2

3

2

1

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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5173
Czekolada deserowa do picia Wiśnie w rumie
Delektuj się kremowym smakiem czekolady 
z wyraźną nutą wiśni w rumie. Możesz także 
dodawać czekoladę w proszku do różnych 
deserów, by wzbogacić ich smak.  
120 g 

NOWOŚĆ     

ML006
Torebka prezentowa
złota
40 x 14 cm

-52%

1

24,99

1199

2

WSZYSTKIE TOREBKI 
NA PREZENTY PO 490

ZŁ



-10 zł

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

49,90

3990

SUPLEMENTY 3

NOWA, WZMOCNIONA FORMUŁA 
Z DODATKIEM POKRZYWY!

Chcesz zachować młodość i witalność  
w naturalny sposób?  
Zaufaj mocy zielonej herbaty i pokrzywy!
 
Zielona herbata nie bez powodu jest nazywana eliksirem 
młodości, głównie ze względu na swoje działania antyoksy-
dacyjne. Pokrzywa, od wieków stosowana w medycynie lu-
dowej jako cenne źródło żelaza zapobiegającego rozwojowi 
anemii oraz zioło „oczyszczające krew”, dostarcza polifenoli  
i wspomaga witalność organizmu.

Zielona herbata:
 3 to bogate źródło które wzmacniają naturalne  

mechanizmy chroniące organizm przed szkodliwym 
wpływem wolnych rodników

 3 pomaga utrzymać prawidłowy poziom  
glukozy we krwi

 3 pomaga unormować poziom cholesterolu we krwi

 3 przyczyniając się do zdrowia układu krążenia

 3 wspomaga witalność organizmu, zwiększając  
przypływ energii 

Pokrzywa:
 3 wspomaga usuwanie nadmiaru wody –  

działa drenująco

 3 wykazuje korzystny wpływ na procesy  
przemiany materii

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

 3 wspomaga witalność organizmu 

 
Sekret zielonej herbaty tkwi głównie w wysokiej zawartości 
polifenoli, z których najważniejsze są katechiny. Ich pochod-
na to związek EGCG, który jest naturalnym, silnym przeciwu-
tleniaczem - 100 razy silniejszy niż witamina C oraz 25 razy 
silniejszy niż witamina E.

ULEPSZONA FORMUŁA

Skład 1 kapsułki  
Green Tea Forte:

 3 400 mg ekstraktu z zielonej  
herbaty (w tym 220 mg EGCG)

 3 150 mg ekstraktu z pokrzywy  
(w tym 3,3 mg polifenoli)

 3 Kapsułka pullulanowa

TERAZ WIĘCEJ  
ZIELONEJ HERBATY
W JEDNEJ KAPSUŁCE

Zielona herbata

Pokrzywa



LISTOPAD 2020

1120PL

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

49,90

3990

OKŁADKA  
POKRYTA POWŁOKĄ 

ANTYBAKTERYJNĄ  
I ANTYWIRUSOWĄ

ULEPSZONA  
FORMUŁA

-10 zł

Pomysły 
na wymarzone 
prezenty

5042
Zielona herbata FORTE w kapsułkach 
Szczegóły na stronie 3.


