
4264
Silikonowy  
rękaw cukierniczy
Szczegóły  
na s.16

4268
Zestaw szpatułek
Szczegóły na s.16

6
szt.

-34%

-23%

14,90

990

29,90

2290
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Aby dbać o środowisko,  
stosujemy:

 3 proste opakowania,  
by nie zwiększać ilości śmieci

 3 plastikowe butelki  
do ponownego przetworzenia

 3 papier z surowców odnawialnych

Zachęcamy Państwa do segregacji odpadów  
i troski o czystość środowiska.

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

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

kontakt@betterstyle.pl, www.betterstyle.pl

W trosce o Twoje 
bezpieczeństwo  

okładka katalogu została 
pokryta antybakteryjną  

i antywirusową powłoką. 
 

W kontaktach z klientami 
zachowaj zasady 
bezpieczeństwa  

zgodne z zaleceniami 
WHO

4522
Klipsy Marchewki  
w pudełku
5 uroczych klipsów w kształcie 
marchewek, by wygodnie spiąć 
różne torebki. W pudełku  
z magnesem – możesz przyczepić 
je do metalowej powierzchni,  
by zawsze były pod ręką.  
Długość: 11,5 cm

Za każde 50 zł  
wydane na zakupy z tego katalogu!

-54%

14,90

690

9112
Zestaw naklejek wielkanocnych
Siedem naklejek ze świąteczno-wiosennymi motywami. 
Kolorowe, z wypukłymi, lśniącymi elementami ozdobią okno 
wesołym akcentem.

 h Wielokrotnego użycia
 h Nie pozostawiają śladów  
po odklejeniu

-24%

5
szt.

16,90

1290

7
szt.
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3002
Talerz na jajka  
„Wielkanocny zając”
Wykonany z tworzywa.  
Na 14 jajek. Średnica 28 cm

3001
Zestaw 6 jajek  
- ozdoby wielkanocne
Wykonane z tworzywa.  
Do zawieszenia.  
6 x 4 cm. 6 sztuk  
- 3 białe i 3 niebieskie

3014
Koszyk filcowy „Króliczek”
21 x 15 x 12 cm

9121
Ozdoby „Marchewki”
Wykonane z tworzywa,  
pokryte błyszczącym  
meszkiem. Długość: 11 cm

-29%

-23%

-20%

13,90

990

12,90

990

29,90

2390

1290

Zadbaj o radosną atmosferę przy świątecznym 
stole! Wielkanocne dekoracje wniosą powiew 
wiosny do Twojego domu - pozwolą Ci stworzyć 
wymarzoną oprawę świąt i cieszyć się wiosennym 
nastrojem. 

4
szt.

6
szt.1

2

3 4

1

2

3
4
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9117
Lampki dekoracyjne „Króliczki”
Długość sznura: 1 metr. Działa na  
dwie baterie AA  (niedołączone).

9115
Drewniane  
zajączki  
- naklejki
8 sztuk

9116
Drewniane  
kurki  
- naklejki
8 sztuk

4

5

9113
Mini jajeczka  
wielkanocne
80 sztuk

9110
Dekoracja - zajączek
Uśmiechnięty zajączek  

w kształcie kuli do 
powieszenia, ze sterczą-
cymi uszkami, wygląda 

uroczo. Do samodzielnego 
złożenia – wymaga spięcia 

lub związania. Wykonany 
z karbowanego papieru. 

Średnica: 23,5 cm,  
1 sztuka

-23%

-22%

-20%

12,90

990

12,90

990

17,90

1390

29,90

2390

1290

1

1

2

2

3

3

4

5

80
szt.

8
szt.

8
szt.
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Zawieszka  
z pisankami

     3012 pomarańczowa

     3013 zielona
Wielkanocny mini-wieniec, 
ozdobiony pisankami  
i wstążkami.  
27 x 12 cm

3016
Koszyczek filcowy
Sprawdza się w wielu rolach, jako osłonka na doniczkę, element wiosennego 
wystroju domu czy koszyk na słodycze. Wykonany z filcu. 22 x 13 cm

Klamerka do kartek  
świątecznych
     9119 motylek
     9120 kwiatek
9,5 x 6 cm

-23%

-23%

-25%

21,90

1690

21,90

1690
7,90

590

1

2

1

2

3

4

3

4

5

5
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3015
Koszyk filcowy „Kogucik” 
Sprawdza się w wielu rolach, jako osłonka na 
doniczkę, element wiosennego wystroju domu 
czy koszyk na pieczywo do podania na  
stół. Wykonany z filcu. 19 x 14 x 11 cm

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 pomy-
słową ozdobę stołu. 6 sztuk

15,90

990

4427
Zestaw: solniczka i pieprzniczka 
Z dekoracyjnymi zamknięciami, które chronią 
sól i pieprz przez zwietrzeniem, wilgocią lub 
przypadkowym rozsypaniem. Podstawka 
zawiera także pojemniczek na wykałaczki.  
Szklane, podstawka i wieczka z tworzywa.  
11 x 8,5 x 5 cm, pojemność: 40 ml

-38%

4604
Podstawka pod jajko
Ma dekoracyjny kształt i szykowny 
odcień kremowej bieli. Wykonana  
z lekkiego, trwałego tworzywa.  
6 x 4 x 4 cm

-24%

-20%

29,90

2390

5,90

490

24,90

1890

6
szt.

1

2

3

4

1

2

3

4

1
szt.
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3006
Dekoracyjny talerz  
„Pisanki” 
Wykonany z tworzywa.  
Średnica 30 cm

3007
Owalny talerz dekoracyjny 
„Pisanki”  - duży
Wykonany z tworzywa.  
38 x 30 cm

3008
Owalny talerz dekoracyjny 
„Pisanki”  - mały
Wykonany z tworzywa.  
28 x 23 cm

-29% -25% -20%

13,90

990
15,90

1190
9,90

790

1 2 3

3

2

1

Zapraszamy 
do stołu!
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4637
Foremki do ciastek Miś i Ludzik
Upieczesz ciastka w oryginalnych kształtach  
miśka (10 cm) i ludzika (9 cm).

4636
Foremki do wycinania  
masy cukierniczej „Listki”
Trzy foremki różnej wielkości, dzięki którym wytniesz 
oryginalne kształty listków, z wytłoczonym wzorem. 
Wykonane z tworzywa. Wielkość od 3 do 4 cm

-21%

18,90

1490

1290

-23%

12,90

990

Wytłaczany wzór

4575
Radełko
Z tym radełkiem przygotowanie domowego 
makaronu lub faworków stanie się dużo łatwiejsze. 
Dwa kółka o ostrych krawędziach: jedno gładkie  
i jedno karbowane. Doskonałe także do robienia  
dekoracyjnych wzorów na polewach ciast. 17 x 7 cm

3
szt.

2
szt.
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3009
Duży silikonowy wałek do ciasta 
Silikonowa powłoka zapobiega przyklejaniu 
się ciasta. Wałek obraca się lekko i łatwo, ma 
duże, wygodne uchwyty. Bardziej higieniczny 
niż wałki drewniane. Możesz myć go  
w zmywarce. Długość powierzchni  
do wałkowania: 25 cm,  
długość całkowita: 43 cm

3010
Mata silikonowa 
Rozwałkuj na niej ciasto, wytnij ciastka, włóż 
na blaszce do piekarnika. Mata zastępuje 
mini stolnicę do wałkowania i papier do pie-
czenia. Ma miarkę w centymetrach i okręgi  
z zaznaczoną średnicą, by rozwałkować 
ciasto do wymaganej wielkości.  
40 x 30 cm

4415
Foremki ze stempelkami
Możesz wycinać nimi ciastka lub robić stempelki – 
wzory w lukrze lub innej masie cukierniczej. Wykonane 
z trwałego, bezpiecznego tworzywa bez zawartości BPA. 
4 sztuki, 4 x 5 cm

-25%

-22%

-25%

59,90

4690
39,90

2990

4539
Szpatułka silikonowa
Z elastyczną końcówką, doskonale wygarnia  
całą zawartość z naczyń. Idealna do powierzchni 
teflonowych i ceramicznych – nie rysuje ich. 
Wygodna rączka z otworkiem do powieszenia. 
Wykonana z wysokiej jakości silikonu.  
Długość: 24 cm 1290

11,90

890

1

1

2

2

3

3

4

4

4
szt.
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4540
Silikonowe foremki na babeczki 
Trzy foremki na klasyczne babeczki z kominkiem 
na środku, trzy na muffinki. Wykonane z silikonu, 
ułatwiają upieczenie pysznych babeczek.  
7 x 3 cm i 6,5 x 3 cm

4576
Dzbanek z miarką
W formie dużego kubka z dzióbkiem  
i wygodnym uchwytem pokrytym gumowym 
tworzywem, dzięki czemu nie ślizga się  
w dłoni. Podziałka w mililitrach od 20 do  
500 ml oraz filiżankach: od 0,25 do 2,5 filiżanki. 
Pojemność: 500 ml

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 napełnienie 
kremem wystarczy na 
udekorowanie dużej 
części tortu. Wykonana 
z solidnego tworzywa. 
Pojemność 100 ml

1790

-20%

-20%

14,90

1190

24,90

1990

1590

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

6
szt.

Mocny  
tłok

10 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



3590

4594
Trzepaczka ze szpatułką 2 w 1
Poręczna trzepaczka do roztrzepywania jajek, mieszania składników sosu, dressingu lub ciasta.  Wykonana ze stali 
nierdzewnej wysokiej jakości, ze wstawką z silikonu. Długość 30 cm

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

Wieczko  
pokrywy  
miski

4178
Miska do miksowania
Otwór w pokrywce umożliwia wsunięcie 
łopatek miksera i miksowanie zawartości 
bez chlapania na boki. Po zakończeniu 
pracy możesz nałożyć wieczko i przechować 
przygotowane ciasto. Wewnątrz podziałka 
w mililitrach i litrach. Ma antypoślizgowy 
spód. Wykonana z tworzywa wysokiej jakości. 
Pojemność: 2,6 litra

-20%

26,90

1990

24,90

1990

-26%
NOWOŚĆ

Mocny  
tłok

 h Z możliwością  
zebrania masy ciasta 
ze ścianek naczynia 

 h Silikonowa wstawka – 
szpatułka 2 w 1 

Silikonowa szpatułka
pomaga wygarnąć ciasto

11KUCHNIAwww.betterstyle.pl
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4218  
Mata do pieczenia
Koniec z papierem do pieczenia przyklejonym do cia-
sta! Mata nie przykleja się, nic do niej nie przywiera. 
Możesz przyciąć ją do pożądanego rozmiaru i kształ-
tu. Wielokrotnego użytku, można myć w zmywarce. 
Po zwinięciu zajmuje niewiele miejsca.  
40 x 33 cm

NIE MUSISZ
używać tłuszczu
Wielokrotnego 

użytku

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

29,90

1990

4565
Obręcz do warstwowego krojenia ciasta
Przygotujesz pyszne i elegancko wyglądające 
torty godne mistrza-cukiernika. Uzyskasz  
8 cieniutkich lub 4 grubsze placki. Obręcz  
ma możliwość regulacji – pasuje na  
torty o średnicy 16 i 20 cm. Wykonana  
ze stali nierdzewnej wysokiej jakości.

Regulowana  
wysokość struny

WŁÓŻ CIASTO
DO OBRĘCZY

PRZEKRÓJ DO
POŁOWY

OBRÓĆ
O 180 STOPNI

PRZEKRÓJ  
DRUGĄ POŁOWĘ

4487
Nóż strunowy do ciasta
Ułatwia przecinanie biszkop-
tu na warstwy. Możesz regu-
lować strunę tnącą co 5 mm, 
uzyskując równe warstwy  
o różnej grubości. 33 x 18 cm

Regulowana  
średnica

OD 16 cm

DO 20 cm

-22%

-30%-33%

35,90

2790

19,90

1390

1190
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4567
Zestaw  
mini miarek  
kuchennych 
Poręczne, zawieszone na kółku, dzięki 
czemu nie zawieruszą się w szufladzie. 
Idealne do odmierzania małych ilości. 
Pojemności: 1 ml, 2,5 ml, 5 ml, 7,5 ml,  
15 ml. Wykonane z solidnego  
tworzywa. 5 sztuk

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

4555
Foremki do wycinania ciastek Kwiatki
6 foremek różnej wielkości w kształcie 
kwiatków, dzięki którym łatwo wytniesz 
estetyczne ciasteczka. Uczta dla oczu  
i podniebienia!

12,90

890

 h Łatwo wytniesz  
estetyczne ciasteczka

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

-31%

9,90

790

2390

6,90

590

Z podziałką!

-20%
NOWOŚĆ

6
szt.

5
szt.

1

1

2

2

3

3

4

4

10
 c

m
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4642
Forma do pieczenia
Upieczesz w niej pyszny keks, pasztet, chleb, pieczeń  
rzymską. Z powłoką zapobiegającą przywieraniu.  
25 x 10 x 7 cm

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

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

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

39,90

2990
49,90

3990

-25% -20%

39,90

2990

-10zł
NOWOŚĆ Z powłoką zapobiegającą 

przywieraniu
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4638
Forma do pieczenia z tuleją
Z powłoką zapobiegającą przywieraniu. Niezbędna  
do upieczenia babki wielkanocnej! Średnica: 20 cm

19,90

1590

4050
Łopatka do krojenia i podawania ciasta
Krawędź z ząbkami umożliwia pokrojenie ciasta. 
Ergonomiczny kształt łopatki ułatwia nałożenie 
ukrojonego kawałka na talerzyk. Ma wygodną 
rączkę i otwór do zawieszenia. Wykonana ze stali 
wysokiej jakości. 28 x 5 cm

 h Ergonomiczny 
kształt

 h Wygodna rączka
 h Można powiesić

-20%

49,90

3990

4552
Forma do tarty z wyjmowanym dnem
Po upieczeniu tarty możesz wygodnie podać ją na 
spodzie foremki – dno jest wyjmowane. Wykonana 
ze stali z powłoką zapobiegającą przywieraniu. 
Średnica: 26 cm 4990

-10zł
NOWOŚĆ

Z powłoką zapobiegającą 
przywieraniu

Z powłoką zapobiegającą  
przywieraniu

15KUCHNIAwww.betterstyle.pl
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4264
Silikonowy rękaw cukierniczy
Długi i pojemny, pomieści nawet litr masy do 
dekoracji wypieków. Ma 6 wymiennych końcówek 
malujących różne wzorki. Wykonany z silikonu wy-
sokiej jakości i bardzo trwały, będzie służył Ci przez 
długie lata. Możesz myć go w zmywarce.

4268
Zestaw szpatułek
Wielofunkcyjne: równo rozprowadzisz krem, lukier 
lub inną masę, podzielisz ciasto na kopytka lub 
leniwe, udekorujesz boki lub górę tortu różnymi 
wzorkami. Wykonane z tworzywa. 6 sztuk.

14,90

990
29,90

2290

3011
Pojemnik z pokrywką „Zajączek”
Wielkanocne motywy nadają mu zabawny styl – w sam raz do przechowywania 
słodyczy lub innych przysmaków. Wysokość 13,5 cm, szerokość pokrywki 13 cm, 
pojemność 1200 ml

-34% -23%

12,90

990

-23%
NOWOŚĆ

6
szt.

Na łakocie
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-20%
NOWOŚĆ

1

23

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

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

14,90

1190

39,90

2990

4483
Zestaw do dekorowania ciast
Kolory mogą się różnić. Długość  
pojedynczego patyczka 16 cm 1490

3

1

2

8
szt.

-25%

17KUCHNIAwww.betterstyle.pl

http://www.betterstyle.pl/


4477
Nóż do twardego masła
Wreszcie łatwo rozsmarujesz masło 
prosto z lodówki! Ten pomysłowy nóż 
nabiera twarde masło za pomocą specjal-
nych otworków i umożliwia rozprowadze-
nie go na pieczywie. Wykonany ze stali 
nierdzewnej. 21 x 2,5 cm

15,90

1190

16,90

1290

1990

2390

368548
Krajalnica do jajek
Dwie krajalnice w jednej. Jedno ostrze kroi jajko 
na plasterki, drugie – na cząstki. 3,5 x 8,5 x 19,5 cm

4191
Zestaw 4 mat  
kuchennych
Wykonane z tworzywa  
łatwego w czyszczeniu.  
40 x 28 cm

-25%

-24%

4134 
Perfekcyjny timer do jajek
Wrzuć timer do wody razem z jajkami. 
Zmienia kolor, gdy osiągnie wybrane 
parametry. SOFT – na miękko; MEDIUM 
– na średnio; HARD – na twardo.

NA MIĘKKO

NA ŚREDNIO

NA TWARDO

4
szt.
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3004
Deska do krojenia „Pisanki”
Do krojenia oraz serwowania wędlin  
i pasztetów na wielkanocnym stole.  
Wykonana z tworzywa. 27 x 18 cm

Pojemnik  
do przechowywania 
żywności 
     4553 Świnka
     4554 Krówka
Doskonałe do 
przechowywania wędlin, 
parówek, serów. Pokrywki 
wykończone silikonem, 
ozdobione zabawnym 
motywem. Wykonane  
z tworzywa wysokiej 
jakości. 22 x 17 x 5 cm, 
1 litr

29,90

2390
15,90

1190

-20%

-20%

1

1

2
3

2

3

-25%
NOWOŚĆ

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

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

DO „OCZEK”

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

4414
Zaczepiany składany pojemnik na odpadki
Nie zajmuje miejsca na blacie – zaczep go na rancie szafki  
i zsuwaj do niego odpadki bezpośrednio z blatu.  Ma silikono-
wą wstawkę, dzięki czemu możesz rozłożyć go, powiększając 
jego pojemność (1300 – 3500 ml). Poręczny uchwyt  
na palce. Trwały, wysoka jakość wykonania. Złożony:  
25 x 15 x 8,5 cm, rozłożony: 25 x 15 x 16,5 cm

 h Oszczędza  
miejsce 
na blacie

TRZY POJEMNOŚCI

1,3 L 1,8 L 3,5 L

16,90

1290

16903990

ZNÓW
W OFERCIE
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4460
Zestaw mat do krojenia
Produkty z różnych grup żywnościowych najle-
piej przygotowuj na osobnych, przeznaczonych 
do tego matach. Higieniczne, łatwo je umyć.  
Wykonane z elastycznego tworzywa, mają  
otworki do zawieszenia. 30 x 23 cm, 4 sztuki

19,90

1590

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

4474
Uchwyt do krojenia z osłoną
Szybko i bezpiecznie pokroisz cebulę, pomidory, 
ogórka i inne warzywa bez ryzyka skaleczenia.  
W zestawie osłonka na ostrza. Stal nierdzewna  
i tworzywo. 8 x 11 cm

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

-33%

-20%

-23%

29,90

1990
12,90

990

990

4
szt.
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33,90

2390

11,90

890

11,90

890

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

 hBłyskawicznie 
rozgnieciesz 
czosnek

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

Szczelnie 
zamykany

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

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

-25%-29%

-25%

990

Szczelnie 
zamykany
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4631
Pojemnik z pokrywą
24 x 17 x 7 cm, 2 litry

4630
Pojemnik z pokrywą
18 x 15 x 5 cm, 1 litr

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

4244 
Miska z pokrywą
2700 ml  

4245
Miska z pokrywą
4000 ml

4243
Miska z pokrywą
1500 ml

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

3

1

1

2

1990

2290

-24%

22,90

1790
16,90

1290

1

2

2

1

2

-22%
NOWOŚĆ

-24%
NOWOŚĆ

System 
„klik” 

Uniwersalny pojemnik do przechowywania różnych artykułów, o nowoczesnym designie. Pokrywy zapinane na mocne zatrzaski.

16,90

1290

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

4509
Formy do ryżu i purée
Podaj ryż lub purée w szykowny sposób!  
Każda forma ma wytłoczony inny wzór  
na spodzie. Wykonane z solidnego tworzywa.  
Średnica: 9 cm, pojemność: 100 ml. 2 sztuki

Obrotowy!

-22%

-23%

44,90

3490

14,90

1190

9,90

790

12,90

990

4049
Małe szczypce kuchenne
Doskonałe do serwowania ogórków i innych 
marynat, plastrów mięsa, wędliny, sera. Wypro-
filowane uchwyty pozwalają dobrze schwycić 
kawałki jedzenia. Z funkcją blokady. Poręczne, 
zajmują niewiele miejsca. Wykonane ze stali 
nierdzewnej i silikonu. Długość: 17,5 cm

-20%

4519
Uchwyt na przybory kuchenne
Sprawdzi się idealnie w kuchni, a także w łazience na 
przybory do mycia lub drobiazgi typu klucze w przed-
pokoju. Obrotowy, z warstwą samoprzylepną. Możesz 
przymocować go do ściany w poziomie lub pionowo 
od spodu szafki.

2
szt.

ZNÓW
W OFERCIE
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4566
Rękawica i podkładka kuchenna 
Mając na dłoni tę grubą, pikowaną 
rękawicę, na pewno nie poparzysz się 
przy wyjmowaniu gorących naczyń  
z piekarnika lub zdejmowaniu ich  
z kuchenki. W komplecie z podkładką 
– łapką. Wytrzymują temperaturę do 
220° C. Z wieszaczkami do powie-
szenia. Elegancki design sprawia, że 
pasują do każdego wystroju kuchni. 
Rękawica: 27 x 18 cm, podkładka:  
17 x 17 cm

 hOchrona dla dłoni
 h Stylowy wzór
 hDo zawieszenia

16,90

1290

2490

-24%
NOWOŚĆ

4621
Ściereczka kuchenna
Niezastąpiona w Twojej kuchni! 
Wykonana z mikrofibry, bardzo 
chłonna. Ciekawy design – 
wygląda elegancko!  
50 x 40 cm

Oryginalne 
i stylowe

25KUCHNIAwww.betterstyle.pl

http://www.betterstyle.pl/


367795
Półmisek do rozmrażania
Świetny do rozmrażania mięsa i ryb. Wyjmowana kratka umożliwia 
swobodne odcieknięcie wody. Wykonany z trwałego tworzywa.  
32 x 21,5 x 6 cm

 h Dzięki kratce  
mięso nie leży  
w wodzie

4217
Podkładka do pieczenia
Z nieprzywierającą powłoką z teflonu. Można na niej piec  
i grillować w piekarniku. Ułatwia także utrzymanie go w czy-
stości. 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 wyczy-
ścisz (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

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

-24%

16,90

1290

17904990

10
szt.
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4614
Filcowa przekładka do patelni
Chroni powłokę patelni przed zniszczeniem i zarysowaniem. Średnica 35 cm

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

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

8,90

690

19,90

15901690

-20%

-22%
NOWOŚĆ

 h Uniwersalna ochrona
 h Do małych i dużych patelni 

1
szt.
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4405 
Składany durszlak silikonowy
Idealny do mycia drobnych warzyw i owoców 
oraz odcedzania. Ma stabilną podstawę i długą, 
poręczną rączkę. Po złożeniu na płasko zajmuje 
mało miejsca. Wykonany z silikonu wysokiej 
jakości i tworzywa. 31 x 14 x 6 cm

3,
5 

cm

22901390

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

22,90

1790

4634
Zestaw 3 lejków
Trzy lejki różnej wielkości, o średnicach 11, 9 i 6 cm. 
Włożone jeden w drugi zajmują mniej miejsca w 
szufladzie. Mają także zawieszki. Wykonane  
z trwałego tworzywa bez zawartości BPA.

 h Mieszczą się jeden  
w drugim – zajmują  
mało miejsca

4582
Składany durszlak 
Bardzo poręczny. Dzięki silikonowej wstawce możesz 
złożyć go na płasko, dzięki czemu nie zajmuje dużo 
miejsca w szafce. Ma otworki do powieszenia.  
Pojemność: około 1 litra, wymiary: 26 x 18 x 7 cm

ZŁOŻONY

-24% -22%

16,90

1290

3
szt.

ROZŁOŻONY

7,
5 

cm

2,
5 

cm

7 
cm
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2490
9,90

790

4279
Grzybek do odkręcania słoików
Odkręcanie pokrywek ze słoików sprawia Ci trudność? 
Sięgnij po wygodnego pomocnika. Gumowy „grzybek” 
ułatwia mocny chwyt i odkręcenie pokrywki bez więk-
szego wysiłku. Pomoże Ci także w odkręcaniu kranów 
czy wykręcaniu przepalonych żarówek.  
Średnica 9 cm, wysokość 5,5 cm

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

 h Różnej wielkości 
 h Kolorowy, dekoracyjny wzór 

 h Mocny materiał
 h Wielokrotnego użytku

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

-20%

-25%

11,90

890

4401
Podstawka pod łyżkę
Wygodnie odłożysz na nią łyżkę, chochlę lub 
szpatułkę w trakcie gotowania, nie brudząc 
blatu. Wykonana z tworzywa wysokiej jakości.  
27 x 10 x 2,5 cm 990

6
szt.

4
szt.
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4633
Podwójny pojemnik na lunch
Pomieści sporą porcję jedzenia na cały dzień poza domem! Ma kilka komór: większą 
na danie główne, mniejsze na sałatkę lub przekąskę. Z pokrywkami zabezpieczający-
mi, dzięki czemu produkty nie będą przesypywać się i mieszać. Szczelnie zamykany. 
Wykonany z trwałego tworzywa bez zawartości BPA. 15 x 15 x 9 cm

4632
Potrójna salaterka na przekąski
Trzy miseczki na różne przekąski. Bardzo poręczne, by 
wygodnie sięgać po orzeszki, precelki, oliwki, kawałki 
sera itp. Z wyciąganym uchwytem ułatwiającym 
przenoszenie. 20 x 20 x 5 cm

-22%

17,90

1390

17,90

1390 1990

4337
Zestaw 8 pojemników  
do żywności
W dwóch różnych kształtach  
i rozmiarach: cztery kwadratowe,  
o pojemności 100 ml, oraz cztery  
w kształcie półksiężyca o pojemno-
ści 180 ml. Idealne  do przecho-
wywania przekąsek oraz resztek 
posiłków. Wykonane z solid-
nego tworzywa bez BPA.

-22%
NOWOŚĆ

 h Pojemny, kilka komór
 h Z pokrywkami  
zabezpieczającymi

8
szt.
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8476
Torebki do tostera
Aż ślinka cieknie na myśl o chrupiących tostach. Teraz zrobisz je wygodnie 
bez żadnego bałaganu w praktycznych torebeczkach. Idealne także do 
pieczenia i podgrzewania frytek, burgerów, paluszków rybnych. Wykonane  
z cienkiego tworzywa. 16 x 16,5 cm

4504
Pojemnik Jabłko
Wysokość 10 cm,  średnica 9 cm,  
pojemność 330 ml

14,90

990

-34%

14,90

1190

4475
Termoizolacyjna torebka na lunch
Z warstwą termoizolacyjną, utrzymuje tempera-
turę zapakowanych dań. Ma zapięcie na zamek 
błyskawiczny i poręczne rączki. Modny wzór. Łatwa 
w czyszczeniu. 21 x 17 x 15 cm, 5 litrów 2290

-20%
NOWOŚĆ

 h Rozpuszczony ser i tłuszcz  
nie brudzą urządzenia

 h Kanapki nie rozpadają się
 h Specjalny materiał  
wielokrotnego użytku

 h Można myć w zmywarce 
 

Szczelnie 
zamykany

2
szt.
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Pojemniki do przechowywania
Szczelnie zamykana pokrywa z wygodnymi uchwytami. No-
woczesny design. Wykonane z trwałego tworzywa wysokiej 
jakości. Kratka na dnie ułatwia cyrkulację powietrza.

4571
Pojemnik do przechowywania
19,5x14,5x7,5 cm, pojemność: 1,2 litra

4572
Pojemnik do przechowywania
29,5x19,5x7,8 cm, pojemność: 2,8 litra

1

1

2

2

4573
Pojemnik na artykuły sypkie
Pokrywa z poręcznym otworem ułatwiającym 
nasypywanie. Miarka na ściance. Wyżłobienia 
zapewniające wygodny chwyt. Wykonany  
z solidnego, przezroczystego tworzywa.  
19,9 x 9,5 x 18 cm,  pojemność 1,8 litra

4574
Dekoracyjna miska z pokrywą
Pojemność: 3 litry

3 litry

4569
Szklany dzbanek 
z pokrywą
Pokrywa z uchy-
lanym wieczkiem 
umożliwiającym 
wygodne nalanie 
napoju. Komfor-
towy uchwyt. 
Nowoczesny de-
sign. Mieści się na 
drzwiach lodówki. 
Pokrywa wykonana 
z tworzywa  
bez BPA.  
10,5x10,3x29 cm, 
pojemność:  
1,6 litra

4583
Pojemnik na wypieki
30 x 19 x 14 cm

30 cm

-22%-22%

34,90

2990

26,90

2090
26,90

2090

1490

3490

 KUCHNIA PREMIUM

44,90

3990

1
szt.
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4577
Zestaw hermetycznych pojemników do żywności
Bardzo eleganckie, pięknie prezentują się w kuchni. Szczelne pokrywy z silikonowymi uszczelkami umożliwiają  
przechowywanie produktów spożywczych bez dostępu powietrza.  Wysoka jakość wykonania: „przydymione”  
tworzywo i metaliczne pokrywy nadają pojemnikom szykowny wygląd. Pojemność: 900 ml, 14 x 9,5 x 9,5 cm

Hermetyczne
pokrywki

Silikonowa
uszczelka

Wysoka jakość
wykonania

129,90

9990

-23%

3
szt.

 KUCHNIA PREMIUM

Przezroczyste pokrywy -  
widać co jest w środku!

Akryl!
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 h Skutecznie usuwa 
tłuszcz i przypalenia

 h Nie wymaga zmywania 
wodą

1690

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

4459
Miska do mikrofalówki
Wykonana z trwałego tworzywa bez BPA.  
Pojemność: 940 ml

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

Uchyl zatyczkę

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

-25%

-26%

15,90

1190

22,90

1690 2790

4490

58462
Aktywna piana  
do czyszczenia mikrofalówek
Usuwa tłusty brud i przypalone jedzenie. Tworzy 
aktywną pianę. Do mikrofalówek, okapów, kuchenek. 
Skutecznie usuwa tłuszcz. Nie powoduje zarysowań. 
Nie wymaga zmywania wodą. 
500 ml
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4612
Składana pokrywa
Można rozłożyć ją dwustopniowo – przy średnim rozłożeniu ma 5 cm wysokości, przy największym 7,5 cm,  
a po złożeniu 3 cm, więc zajmuje mniej miejsca w szufladzie. Doskonała, gdy chcesz przykryć jedzenie podgrzewane  
w mikrofalówce lub stojące na stole. Sprawdza się także jako durszlak do opłukania owoców. Wykonana z silikonu  
i trwałego tworzywa, z poręcznym uchwytem. Średnica 26 cm

29,90

2390

 h Do mikrofalówki
 h Do przykrycia jedzenia 
 h Do mycia warzyw  
i owoców 

-20%
NOWOŚĆ

7,
5 

cm

3 
cm
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 h Aktywna piana
 h Usuwa zabrudzenia
 h Usuwa zapachy

15,90

1190

19,90

1490

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

81751
Antypleśniowa mata do lodówki
Umożliwia swobodną cyrkulację powietrza. Zapobie-
ga wgnieceniom i rozwojowi pleśni. Produkty dłużej 
zachowują świeżość. Można przyciąć do pożądane-
go rozmiaru.  47 x 30 cm

1
szt. 2490

890

4467
Pojemnik  
na cytrynę
10 x 8,5 x 8,5 cm

-25%

-25%

4348
Rozsuwana  
półeczka  
do lodówki
29 x 17 x 7 cm

Szczelnie  
zamykany
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12,90

890
14,90

1190

Magnetyczne!

81841
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. 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

 h Również na zwykłe  
torebki foliowe

100
szt.

43701
Pochłaniacz zapachów do lodówki
Bardzo skutecznie pochłania zapachy mieszające 
się w lodówce, zapewniając wrażenie czystości  
i świeżości. 13 x 9 x 5 cm

Aktywny  
węgiel

 h Zero nieprzyjemnych 
zapachów

 h Czystość i świeżość  
w lodówce

-20%

16,90

1190

ZNÓW
W OFERCIE

ZNÓW
W OFERCIE
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4622
Zestaw 3 pojemników na przyprawy
Trzy pojemniczki ze stojakiem w zestawie, by 
zawsze były razem pod ręką! Przesuwane wieczka 
umożliwiają odsłonięcie większych lub mniej-
szych otworków do wygodnego dozowania 
przypraw. Pojemność jednego pojemnika:  
80 ml, wymiary: 11 x 4 x 2 cm

9,5 cm

22,5 cm

4423
Schodkowa półeczka
Umożliwia uporządkowanie i wygodny dostęp 
do słoiczków z przyprawami, leków i suple-
mentów. Możesz ustawić na niej filiżanki  
i kubeczki, które chcesz ładnie wyekspono-
wać. 22 x 20 x 10 cm

20 cm

10
 c

m

PRZED-23%

25,90

1990 3190

Organizer  
z przegródkami 

8352 beżowy 

8351 szary 
 

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

9,5 cm

22,5 cm

9,90

790

990 -20%

Akryl!
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4533 
Mini zgrzewarka do folii 
Otwierasz paczkę, ale nie wykorzystujesz od razu całej 
zawartości? Aby żywność zachowała świeżość, musisz 
szczelnie zamknąć torebkę. Hermetycznie szczelne 
zamknięcie gwarantuje mini zgrzewarka. Magnes na spodzie 
pozwala przyczepić ją w dogodnym miejscu. Zasilana  
dwiema bateriami AA (niedołączone do zestawu).

Osłonka  
zabezpieczająca

Z magnesem

4605
Organizer na sztućce
Z przegródkami różnej wielkości, umożliwia wygodne 
posegregowanie sztućców i porządek w szufladzie. 
Wykonany z solidnego tworzywa. 38 x 26,5 x 5,5 cm

-25%

4584
Zestaw pojemników na artykuły sypkie
Przezroczyste, stylowe pojemniki do przecho-
wywania artykułów sypkich. W pokrywach 
mają dwa rodzaje otworów z przesuwanym 
zapięciem, by łatwiej dozować ilość produktu. 
Wykonane z solidnego tworzywa bez zawarto-
ści BPA. Pojemność: 600 ml, 800 ml i 1,2 litra

-25%

59,90

4690

1990
79,90

5990

 h Z wyjmowaną komorą
 h Solidne, trwałe tworzywo
 h Bez BPA -22%

NOWOŚĆ

3
szt.

38 cm 26,5 cm

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

 hPerforowane dno 
odprowadza wodę 
i umożliwia cyrkulację 
powietrza

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

4502
Mata do suszenia naczyń
Superchłonna i miękka mikrofibra z gąbkowym  
wkładem. Wchłania wodę, dzięki czemu umyte na-
czynia szybko schną.  Zabezpiecza krawędzie naczyń 
przed uszkodzeniem. Po złożeniu zajmie niewiele 
miejsca. 40 x 30 cm

13,90

1090 1590

-35%

-22%

54,90

3590

Porządek 
przy zlewie
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Uchwyt na gąbkę  
     4523  Kotek (czarny)
     4524  Panda (biała)
Estetyczny i praktyczny sposób na przechowywania zmywaczka przy zlewie, gąbki przy wannie, mydła w kostce, ściereczek 
i innych akcesoriów kuchennych i łazienkowych. Duża przyssawka ułatwia stabilne i trwałe zamocowanie uchwytu.

1

1

2

2

367880
Mleczko czyszczące 
do stali nierdzewnej 
i chromowanej
300 ml

 h Usuwa tłuszcz  
i zacieki

 h Nadaje połysk  
bez smug

 h Idealny  
do okapów

1490

4408
Samoprzylepna taśma uszczelniająca 
Zabezpiecza miejsca narażone na stałe chlapanie 
wodą, na przykład łączenia blatu ze zlewem czy  
glazury z umywalką. Zapobiega ich zawilgoceniu  
i zabrudzeniu. Szerokość: 3,5 cm, długość 320 cm

9,90

790

3490

ZNÓW
W OFERCIE
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4345
Silikonowy zmywak do naczyń
Bardziej trwały i higieniczny niż tradycyjne zmywaki 
kuchenne. Z wypustkami usuwającymi zabrudzenia 
z naczyń. Doskonały także jako łapka i podstawka 
pod gorące naczynia. Średnica: 10 cm 1490

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

Mocne  
przyssawki

-38%

15,90

990

4517
Pojemnik na płyn do mycia naczyń z gąbką
Praktyczny i estetyczny  - zajmuje mniej miejsca niż osobno płyn i zmywak. Dozuje płyn bezpośrednio na gąbkę, dzięki 
czemu nic nie rozlewa się na blat. Zmywak w zestawie. Pojemność: 385 ml płynu

17,90

1390

ZNÓW
W OFERCIE
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4627
Silikonowa szczotka do butelek i słoików
Długa szczotka do mycia wysokich naczyń, butelek, słoików, wazonów itp. Ma wypustki do usuwania zabrudzeń i krążki 
ułatwiające czyszczenie rantów i brzegów. Bardzo trwała i higieniczna, można myć ją w zmywarce. Długość: 33 cm

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

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

 h pH neutralne dla skóry

1990 1990

42 cm

31 cm

31
 c

m

W DWÓCH  
ROZMIARACH

48
 c

m

1010
Zestaw ściereczek z mikrofibry
Dwie ściereczki różnej wielkości, wykonane  
z chłonnej mikrofibry. Mniejsza jest dwu-
stronna – z drugiej strony ma siateczkę do 
usuwania silniejszych zabrudzeń.  
48 x 42 cm i 31 x 31 cm

14,90

1190

-20%
NOWOŚĆ

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

2
szt.
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2020
Odkamieniacz EKO  
do urządzeń  
gospodarstwa  
domowego
250 ml

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

 h Eliminuje kamień  
i osady wapienne 

 h Zawiera kwas  
cytrynowy

2063
Odkamieniacz w proszku
Zawartość opakowania rozpuść w 0,5 - 1 litra ciepłej wody.  
Wlej gotowy roztwór do naczynia. Po kilkunastu minutach 
wylej, a następnie starannie wypłucz naczynie wodą. Nie 
stosuj do urządzeń aluminiowych, żelazek. Saszetka 30 g

 h Szybko i dokładnie usuwa osady  
z kamienia z urządzeń AGD,  
m.in. czajników i ekspresów

 h Zabezpiecza przed korozją

PRZED

PO

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

Dwustronne

1690

490

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

4,90

390

-20%

-20%

19,90

1590

3
szt.
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2025
Zmywaki do szorowania  
nasączone mydłem
Fantastyczne do usuwania przypaleń. Pokryte 
mydłem – wystarczy zwilżyć wodą, by zyskać 
zmywak od razu z detergentem. Wykonane  
z cienkiego włosia drucianego. Wymiary poje-
dynczego zmywaka: 1 x 5,5 x 5,5 cm, 10 sztuk

4520
Rękawice kuchenne z myjką
Prawa rękawica ma silikonową myjkę na 
wewnętrznej części dłoni. Wypustki ułatwiają 
dokładne oczyszczenie różnych powierzchni.  
Nie przyklejają się do skóry. Wykonane z wytrzy-
małego materiału. Długość: około 30 cm

19,90

1490

-25%

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

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

1490

-20%

4,90

390

2060
Płyn do mycia 
naczyń
Dzięki wydajnej 
recepturze i gęstej 
konsystencji dokładnie 
czyści i odtłuszcza 
brudne naczynia.  
500 ml

 h Czyste i lśniące  
naczynia

 h Gęsty i wydajny
 h Piękny zapach  
jagód i wanilii

-38%

15,90

990

NIE PRZEGAP

10
szt.
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Odświeżacz do zmywarki
Zapobiega powstawaniu nieprzy-
jemnej woni w zmywarce. Roztacza 
świeży, intensywny aromat.  
Wystarcza na 14 dni

368042 zielone jabłuszko 

368040 cytryna

8,90

690

1390

367129
Płyn do czyszczenia  
zmywarki
250 ml

Zielone 
jabłuszko

 Cytryna

 h Usuwa tłuszcz  
i osady

 h Usuwa przykre  
zapachy

 h Przedłuża  
żywotność  
zmywarki

-22%

ZAPOBIEGAJ NIEMIŁYM ZAPACHOM

REGULARNIE CZYŚĆ ZMYWARKĘ

890
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2024
Tabletki do  
zmywarki 7 w 1
15 sztuk

W rozpuszczalnej  
folii, bezpieczne  

dla dłoni

1990

8331
Kulka przeciw kamieniowi do pralki i zmywarki
Zapobiega osadzaniu się kamienia wewnątrz pralki  
i zmywarki, zmiękcza wodę. Twarda woda, której  
oznaką jest kamień, skraca żywotność urządzeń AGD  
i naraża na wysokie koszty ich napraw. Średnica 6 cm

-20%

24,90

1990

16,90

1290

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

-24%

 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
 h Zapewniają świeży zapach

STOSUJ WYSOKIEJ JAKOŚCI TABLETKI ZAPOBIEGAJ OSADOM I KAMIENIOWI 

 TWOJE LŚNIĄCO CZYSTE NACZYNIA

15
szt.
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 h Czyści i impregnuje
 h Bez użycia wody
 h Nie rysuje

17,90

1390

 h Grille i ruszty
 h Piekarniki
 h Patelnie i garnki
 h Kominki

4536
Szczotka 4 w 1
Idealna do czyszczenia kuchenki gazowej, rusztu  
w piekarniku, grilla, przypalonych spodów patelni  
i rondli. Z jednej strony ma szczotkę z miedzianego 
drutu do usuwania uporczywych zabrudzeń, z drugiej 
– z twardego tworzywa. Szpikulec schowany  
w rączce umożliwia wydobycie zabrudzeń z trudno 
dostępnych miejsc. Długość: 19 cm

-22%

PRZY ZAKUPIE DOWOLNEGO  
PRODUKTU ZE STRON 48-49  
DWUSTRONNE ZMYWAKI  
DO CZYSZCZENIA DIAMOND  ZA

2054
Preparat do czyszczenia   
piekarnika, grilla i kominka
Usuwa zabrudzenia i przypa-
lenia z piekarników,  rusztów 
grilla, patelni, naczyń emalio-
wanych,  ceramicznych i ze 
staliszlachetnej.  
500 ml 2690

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

14,90

1190

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

-20% 490
12,90

ZŁ

1190

2
szt.
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367815 
o zapachu mango

62012
o zapachu kiwi

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

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

17,90

1290

17901

1

2

2  h Specjalistyczny, 
super skuteczny, 
usuwa trudne 
zabrudzenia

 h Łatwy w użyciu

-22%

-33%

17,90

1390

-28%

8386
Organizer na środki  
do sprzątania
Ma trzy przegródki: jedną dużą 
i dwie mniejsze. Trzymaj w nim 
preparaty  i akcesoria do sprzą-
tanie, by wygodnie przenosić 
z miejsca na miejsce  w trakcie 
robieniaporządków.  Wykonany 
z trwałego tworzywa.   
28 x 20 x 11,5 cm 29,90

1990

2026
Uniwersalny płyn odtłuszczający
Skutecznie rozpuszcza tłuszcz i usuwa 
zaschnięte zabrudzenia. Niezastąpiony przy 
czyszczeniu zatłuszczonych powierzchni: 
okapu, piekarnika, kuchenki, blatów, rusz-
tów i frytkownic.  
500 ml
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2036
Koncentrat Premium  
z nanotechnologią do  
czyszczenia podłóg
500 ml

2037
Preparat Premium  
z nanotechnologią  
do czyszczenia mebli
500 ml

2038
Preparat Premium  
z nanotechnologią  
do czyszczenia 
łazienek
500 ml

39,90

2990 3990 4990

-10zł

TYLKO 40 ml  
NA 5 L WODY

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

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

 h Skutecznie usuwa  
osady z mydła,  
kamienia i tłuste  
ślady z olejków  
kąpielowych
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5151

2041
Preparat Premium  
z nanotechnologią  
do czyszczenia  
powierzchni kuchennych
500 ml

2042
Preparat Premium  
z nanotechnologią do 
mycia szyb, luster  
i powierzchni szklanych 
500 ml

39,90

2490
39,90

2990

WYBIERAM  
HI-TECH NANO

 h Preparat do szkła  
z dodatkiem nanosrebra 

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

 h Nie pozostawia smug
 h Zabezpiecza przed  
osiadaniem  
brudu i kurzu

PRZY ZAKUPIE DOWOLNEGO 
PRODUKTU ZE STRON 50-51
BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI 
UNIWERSALNE  ZA ZŁ690

21,90

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

-10zł -15zł

50
szt.

NANO  CZYSTE SZYBY
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1290

81961
Spirala do udrażniania rur
Z jednej strony zakończona rączką, z drugiej 
ma specjalną spiralę zbierającą zabrudzenia 
blokujące swobodny odpływ wody w rurach. 
Wykonana z ocynkowanego drutu.  
Długość: 100 cm

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

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

 h Likwiduje  
nieprzyjemne  
zapachy

-24%

-25%

11,90

890
16,90

1290

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

368632
Soda kaustyczna
500 g

 h Do udrażniania  
odpływów

 h Do czyszczenia  
kubłów na śmieci

1990
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 h Do udrażniania  
odpływów

 h Do czyszczenia  
kubłów na śmieci

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

 h Szybko usuwa  
kamień i rdzę

 h Zawiera silne kwasy
 h Doskonale czyści

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

367553 
Żel do usuwania kamienia i rdzy
Zawiera silnie działające kwasy mineralne, dzięki czemu świet-
nie 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

16,90

1190

-30%

16901690
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SPECJALNA, 
PROFESJONALNA 

FORMUŁA
850 ML

KONCENTRAT!
JEDNA ŁYŻKA  
STOŁOWA
NA 1 LITR WODY!

-29%

2034
Płyn do czyszczenia  
kuchni Home Expert
850 ml

 h Odtłuszcza powierzchnie  
i usuwa najbardziej  
uporczywe zabrudzenia

 h Pozostawia połysk  
bez smug

2035
Płyn do czyszczenia 
łazienki Home Expert 
850 ml

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

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

 h Idealny do porządków  
w całym domu! 

2033
Uniwersalny koncentrat do 
czyszczenia Home Expert
850 ml

34,90

2490 3490 3990
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Idealnie  
czysta
toaleta

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

1990

19,90

1490

-25%
 h Super gęsty żel  
przylega do powierzchni

 h Skutecznie usuwa  
zanieczyszczenia

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

 h Zawiera chlor

32
szt.

2053
Ściereczki uniwersalne 
nasączone octem 
jabłkowym
21 x 19 cm
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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

 h Do terakoty i glazury
 h Fugi jak nowe!
 h Prosty w użyciu

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

-24%

-25%

15,90

1190

 h Usuwa pleśń
 h Zabezpiecza
 h Czyści

2013
Płyn do usuwania pleśni i zabrudzeń
Ułatwia usunięcie pleśni z fug, plastikowych 
listew przy brodziku, silikonowych uszczelnień  
i wielu innych, trudno dostępnych miejsc. Działa 
superskutecznie – wystarczy raz spryskać, by 
czyszczone powierzchnie zalśniły  
świeżością. 500 ml 1990

2072
Spray do czyszczenia  
powierzchni silnie 
zabrudzonych
750 ml

 h Bardzo silny i wydajny
 h Usuwa tłuszcz, osad i zacieki
 h Wszechstronny,  
do różnych powierzchni

 h Łatwy w użyciu
 h Poręczny - ze spryskiwaczem, 
pozwalający dotrzeć do 
wszystkich zabrudzeń

 h Unikalna formuła gwarantuje 
wysoką skuteczność  
czyszczenia

2290
16,90

1290

Higieniczna  
świeżość
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1290

80921
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. Ergo-
nomicznie wyprofilowany kształt. 25 x 4 x 4 cm

 h 3 w 1
 h Mocne włosie
 h Ergonomiczny kształt

2061
Mleczko do czyszczenia  
Eco Green
Skutecznie usuwa zabrudzenia  
i tłuste osady: z urządzeń 
kuchennych, sanitarnych i po-
wierzchni niklowanych. Pozosta-
wia delikatny połysk i przyjemny 
zapach. Nie rysuje czyszczonych 
powierzchni. 97% składników 
naturalnych.  
500 ml

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

-25%

1790

19,90

1490

ZŁ690
22,90

PRZY ZAKUPIE PASTY  
LUB MLECZKA ECO GREEN
BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI  
UNIWERSALNE  ZA 25

szt.

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

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

TELESKO
PO

W
Y

367665
Kij teleskopowy
Długość kija: 75 - 120 cm

56642
Zapas do mopa  
z frędzelkowej mikrofibry
45 x 15 cm

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

8391
Samoprzylepny  
uchwyt na kij
8 x 6 x 5,5 cm

-34%

-20%

-24%

-29%

14,90

990

39,90

3190

16,90

1290

13,90

990

6990 1990

1

1

2

2

3

3
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 h Do wszystkich powierzchni 
zmywalnych

 h Aromat owoców cytrusowych
 h Wydajny

1

8391
Samoprzylepny  
uchwyt na kij
8 x 6 x 5,5 cm

8452
Froterki-kapcie
Frędzle z mikrofibry skuteczne  
zbierają kurz i polerują podłogę,  
nadając jej lśniący wygląd.  
Rozmiar uniwersalny,  
1 para

2015
Płyn do paneli i podłóg drewnianych
Doskonale czyści podłogi  
z drewna naturalnego i panele.   
Pozostawia przyjemny, długotrwały 
zapach czystości.  
1 litr

 
 
2016
Płyn uniwersalny do mycia
Doskonały do mycia podłóg,  
glazury, blatów, framug okien-
nych, powierzchni lakierowanych  
i tworzyw sztucznych. Pozostawia 
miły, cytrusowy zapach.  
1 litr

1

2

2

14,90

990

1490

34,90

2690

-34%

-23%
NOWOŚĆ

1
para

Kto powiedział,  
że sprzątanie 
nie może być  
dobrą zabawą?

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

-25%

15,90

1190

2051
Preparat do czyszczenia 
dywanów, wykładzin  
i tapicerki
250 ml

 h Skutecznie usuwa plamy
 h Tworzy obfitą pianę
 h Nasada z poręczną  
szczoteczką

1690

UBRANIA KOŁNIERZYKI TAPICERKA MATERACE DYWANY ZASŁONY RĘCZNIKI

368225
Mydło do usuwania plam
Bardzo proste w użyciu - wystarczy potrzeć zabrudze-
nie mydełkiem, pozostawić na kilka minut, a następnie 
spłukać. Do wszystkich rodzajów tkanin. Ekologiczne. 
Łagodne dla skóry. Etui do przechowywania/ mydelniczka 
w zestawie. Działa szybko i skutecznie. Łatwe  
w użyciu, ekonomiczne.  
7 x 5 x 2,8 cm. 90 g

366469
Pianka do czyszczenia  
dywanów i tapicerki
300 ml

16,90

1290

23,90

1990

 h Zawiera polimery,  
które wiążą brud

 h Głęboko wnika we włókna
 h Łatwa w użyciu

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

11,90

-24%

 h Błyskawicznie 
usuwa plamy

 h Ekologiczne
 h Bardzo wydajne
 h Bez chloru
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8477
Minizmiotka z szufelką
Kompaktowy, poręczny zestaw przyda się w domu, samochodzie, miejscu pracy. Długie, mocne włosie świetnie zbiera 
zabrudzenia. Wykonane z trwałego tworzywa. 19,5 cm x 20 cm x 3 cm. Kolory mogą się różnić.

12,90

990

367736
Elastyczna szczotka 
do grzejników  
i zakamarków
Kolory mogą się różnić. 
Długość 70 cm 1090

-23%
NOWOŚĆ

 h Do zmiatania  
okruszków ze stołu 

 h Do oszczyszczenia  
klawiatury komputera

 h Do łazienki

 h Skutecznie usuwa plamy
 h Tworzy obfitą pianę
 h Nasada z poręczną  
szczoteczką

8466
Nawilżacz na kaloryfer 
Zapobiega wysuszeniu powietrza. Szybko i łatwo 
zawiesisz go na kaloryferze. Przezroczyste okienko 
wskazuje, ile wody pozostało w środku. Wykonany  
z solidnego tworzywa. Pojemność 500 ml,  
19 x 14 x 3 cm

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

1990
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 h Wygodna 
pianka

 h Antystatyczna
 h Z dodatkiem 
silikonu

 h Nabłyszcza  
i zabezpiecza

 h Ożywia kolor
 h O zapachu 
słodkiego 
aloesu

368159
Antystatyczna pianka  
do czyszczenia mebli
300 ml

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

 h Dwie warstwy: 
szorstka  
i gładka

2
szt.

1290

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

 h Pasuje na kij BetterStyle 
(367665)

8333
Teleskopowa miotełka do kurzu
Teleskopowa: od 43 do 80 cm

-23%

-28%

12,90

990

17,90

1290 1990
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8440
Trójkątna szczotka do framug
Usuwa najbardziej uporczywy brud zalegający w zakamarkach. 
Twarde włosie, ustawione pod odpowiednim kątem, dociera 
wszędzie! Bardzo trwała, nie zużywa się nawet przy  
silnym szorowaniu. 23,5 x 6,5 cm

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

 h Polimery  
chronią szkło

 h Zabezpiecza  
przed brudem

 h Myje bez  
smug

14193
Pianka do mycia szyb  
i innych powierzchni
Pianka dokładnie rozpuszcza kurz, 
brud i plamy. Nie pozostawia smug. 
Możesz używać jej do mycia: okien  
i framug, luster, szklanych półek  
i kloszy, kabin prysznicowych, arma-
tury łazienkowej, blatów kuchen-
nych, szafek kuchennych,  
parapetów, glazury.  
400 ml 1990

-34%

15,90

1190

14,90

990

-25%
NOWOŚĆ
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366964
Koncentrat Premium z nanotechnologią 
do czyszczenia paneli podłogowych 
Doskonale czyści. Pogłębia naturalny kolor. 
Pielęgnuje i chroni czyszczone powierzchnie. 
Ma właściwości antystatyczne, opóźnia proces 
osiadania kurzu. Nie pozostawia smug. Pozo-
stawia przyjemny, długotrwały zapach.  
1 litr

69,00

5400

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

Aktywne
cząstki 
srebra

Skoncentrowane
wyjątkowo silne 

działanie

Skuteczne
czyszczą i chronią 

powierzchnie

Oszczędne
wystarczają 

na dłużej

PREPARATY PREMIUM

55,00

4500

-10zł

5

3

4

-15zł

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

366961
Preparat premium z nanotechnologią  
do czyszczenia szkła 
1 litr

5500

366962
Koncentrat Premium z nanotechnologią 
do czyszczenia podłóg 
1 litr 6900

1

1

2

2

3

4

5

55,00

3500

-20zł
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367033
Pianka Premium  
do czyszczenia przypaleń
300 ml

25,90

1990

HI -TECH

55,00

4500

366960
Preparat premium  
z nanotechnologią 
do czyszczenia 
mebli 
1 litr

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

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

29,90

1990

-23%

-10zł

-10zł
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1012
Gąbka do mycia samochodu
Duża, wygodnie wyprofilowana i poręczna gąbka 
zmienia szampon w obfitą pianę, ułatwiając dokładne 
umycie samochodu. Przed użyciem nasączyć  
w wodzie. 23 x  11 x 3,5 cm

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

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

 h Usuwa smary,  
naloty i wszelkie  
zanieczyszczenia

 h Do wszystkich rodzajów  
felg i kołpaków

 h Forma sprayu
 h Wygodny w użyciu

34,90

2790

 h Usuwa zabrudzenia, 
nalot i tłuste ślady

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

2056
Szampon do mycia samochodu 
500 ml 2790

1790

1690

KOCHAMY  
wszystkie samochody

368401
Preparat do czyszczenia  
wnętrz pojazdów
300 ml

 h Czyści wnętrza pojazdów
 h Usuwa uporczywe 
zabrudzenia

 h Wywabia plamy

-25%

-20%

11,90

890
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W łatwy i szybki sposób zabezpieczysz cały W łatwy i szybki sposób zabezpieczysz cały 
kokpit, przywrócisz głęboką barwę oraz wyra-kokpit, przywrócisz głęboką barwę oraz wyra-

zistą fakturę czyszczonych elementów.zistą fakturę czyszczonych elementów.

Spray do czyszczenia i konserwacji kokpitu 
300 ml 

2065  
nabłyszczający

2064  
matowy

24,90

1990 2490

-20%

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

7,90

590

-25%

15,90

1290

368361
Uniwersalny  
odmrażacz  
samochodowy
300 ml

 h Usuwa lód i szron  
z reflektorów,  
zamków, wycieraczek 
samochodowych  
oraz zewnętrznych  
powierzchni szyb
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8349
Półeczka na buty
Świetna do szafy, garderoby, przedpokoju. Wygodne 
uporządkowanie butów i oszczędność miejsca.  
Na jedną parę obuwia. 32 x 11 cm

 h Szeroka -  
zmieści się też  
męskie obuwie

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

 h Eliminuje woń
 h Pozostawia uczucie  
świeżości

366215 
Dezodorant do obuwia  
z nanotechnologią
150 ml

8431 
Szczotka do zamszu i nubuku
Dwustronna – z jednej strony ma szczoteczkę 
miedzianą, która usuwa brud i kurz z obuwia.  
Strona gumowa ułatwia pozbycie się brudu  
głęboko wtartego w materiał.

-20%

-20%

-22%

9,90

790

9,90

790

8,90

690

1690
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8439
Zestaw do przesuwania mebli i AGD
Podręczny lewarek z rolkami ułatwia przesuwanie 
mebli i sprzętu AGD. Podstawki mają na środku 
obracaną podkładkę, przez co można obracać 
dany przedmiot w dowolnym kierunku. Wykona-
ne z solidnego tworzywa i metalu. Maksymalne 
obciążenie: 150 kg

8174
Pochłaniacz wilgoci
Specjalne kryształki wiążą w sobie wilgoć obecną 
w powietrzu, zapobiegając stęchliźnie i rozwojowi 
pleśni. Idealny do szaf, szuflad, pudeł z odzieżą, 
szafek pod zlewem i umywalką, a także przyczep 
kempingowych. W zależności od wilgotności 
powietrza wystarcza na 3-6 tygodni. Z własnym 
wieszaczkiem – zawiesisz go wygodnie.  
210 g

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

-25%

-25%

-22%

11,90

890

14,90

1190
15,90

1190

89,90

6990

8265
Uniwersalna lampka samoprzylepna
Przymocujesz ją w dowolnym miejscu bez wiercenia 
dzięki warstwie samoprzylepnej – wszędzie tam, 
gdzie potrzebujesz dodatkowego źródła światła. Trzy 
mocne diody LED zapewniają silny strumień światła. 
3 x AAA (nie dołączone), średnica 7 cm

Samoprzylepna!

NACIŚNIJ 
OD DOŁU

-20%

1
szt.
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4100 
Wieszak na przyssawki
Łatwo przymocujesz go do każdego gładkiego podłoża, a w razie potrzeby bez problemu przeniesiesz w inne miejsce. 
Dwie przyssawki mocno trzymają się podłoża. Z 5 wieszaczkami. Wykonany z solidnego tworzywa. 33 x 7 x 3 cm

Pachnące mydło w płynie 
300 ml

 2008 Flower kwiatowe

 2010 Fruit owocowe  
 2009 Fresh świeże 

Gąbka do kąpieli „Brzoskwinia” (kod 8322)  
za jedyne 2,90zł przy zakupie dowolnego mydła w płynie1

2031 
     owocowy  2

-25%

9,90

790

11,90

890
13,90

890 11901390

ZŁ290
10,90

2030  
     kwiatowy 

2

-36%

ZNÓW
W OFERCIE

1

Odświeżacz powietrza
Poczuj kwiatową lub owocową świeżość w całym domu. 
Dzięki starannie dobranym składnikom odświeżacz roztacza 
delikatny, ale trwały zapach maskujący nieprzyjemne wonie. 
150 ml 

1

2

3

1
2

3

Bez wiercenia!
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1

1

2

2

83161
Silikonowa myjka – masażer do ciała 
Dwustronna – z jednej strony ma drobne wy-
pustki do złuszczania skóry, z drugiej – kulki do 
masażu pobudzającego krążenie krwi. Elastyczna, 
z poręcznymi uchwytami, umożliwia peeling  
i masaż ciała. Wykonana z trwałego silikonu.  
60 x 10 cm

Dwustronna

8401
Silikonowy organizer na kran
Zaczep go wokół kranu przy umywalce, wannie, 
zlewie. Idealny do przechowywania przyborów 
toaletowych lub kuchennych. Z otworami umożli-
wiającymi odciekanie wody. Wykonany z silikonu. 
18 x 9 x 4,5 cm

11,90

890

Idealne do przechowywania szczoteczki do zębów  
w higienicznych warunkach. Ma wywietrzniki umożliwiające 
dostęp powietrza. Zamykana na dwa mocne zatrzaski.  
20 x 2,5 x 2 cm

 
 

Etui na szczoteczkę
8381   
     różowe                           

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

-25%

-34%

19,90

1590

5,90

390 5908394   
      niebieskie

ZNÓW
W OFERCIE

14,90

1190

-20%
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2075
Żel do prania ciemnych tkanin
Ciemne ubrania szybko płowieją w efekcie 
prania? Zapobiegnij temu! Wydajny. Skutecz-
nie pierze już w 30 stopniach. Chroni ciemne 
kolory. Pozostawia przyjemny zapach.  
1 litr

2014
Uniwersalny żel do prania
Doskonale usuwa wszelkie zabrudzenia  
i nadaje ubraniom subtelny zapach. Wyjąt-
kowa formuła przeznaczona do prania we 
wszystkich temperaturach oraz do różnych 
rodzajów tkanin.  
1 litr

19,90

1590

16,90

1290

-20%

2076 
Żel do prania białego 

Płyn do prania tkanin białych za-
wiera enzymy, które przeciwdzia-

łają szarzeniu tkanin, przez co 
białe tkaniny stają się bielsze oraz 
przyczyniają się do efektywnego 
usuwania zabrudzeń. Nadaje się 

do stosowania we wszystkich ro-
dzajach pralek automatycznych 

i do prania ręcznego.  Nadaje 
tkaninom miękkość, pozosta-

wiając jednocześnie przyjemny 
zapach. Usuwa brud i plamy. 
Należy przestrzegać zaleceń  

producenta tkanin. 
1 litr1990

2029
Płyn do płukania tkanin 

„Niebieska perła”
Nadaje ubraniom miękkość. 
Wyjątkowa kompozycja aro-

matycznych esencji zapacho-
wych pozostawia na tkaninach 
przyjemny aromat. Testowany 

dermatologicznie.  
1 litr1290

-24%

DO PRANIA BIAŁEGO

DO PRANIA KOLOROWEGO

DO PŁUKANIA TKANIN

UNIWERSALNY 
ŻEL

DO PRANIA 
CIEMNYCH  

TKANIN

2074 
Żel do prania kolorowego

Zawiera formułę chroniącą 
kolory, która zapobiega 

blaknięciu tkanin. Zawarte w 
formule enzymy przyczyniają 
się do efektywnego usuwania 
zabrudzeń. Do stosowania we 

wszystkich rodzajach pralek 
automatycznych i do prania 
ręcznego. Dokładnie pierze 

nawet w niskich temperatu-
rach. Pozostawia przyjemny 

zapach. Do wszystkich  
rodzajów tkanin.  

1 litr

1990
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WYBIELACZ OXY

65305
Odplamiacz  
z enzymami do tkanin 
białych i kolorowych 
1 litr

 h Aktywne enzymy
 h Bezpieczny dla kolorowych  
i delikatnych tkanin

 h Usuwa uporczywe plamy
 h Nie zawiera chloru

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

 h Przywraca  
nieskazitelną biel

 h Do prania delikatnych 
tkanin, firan,  
obrusów, koronek

 h Nie zawiera chloru

2071
Wybielacz Oxy
1 litr

 h Do wybielania  
ręcznego i w pralce

 h Z aktywnym tlenem –  
nie niszczy tkanin

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

PRZED

PO

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

-21%

-22%

-32%

18,90

1490

17,90

1390

24,90

1690
1999

PIANKA-ODPLAMIACZ

NIE PRZEGAP

DO PRANIA FIRAN

ODPLAMIACZ
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2
szt.

8424
Kule do pralki i suszarki 
Przyspieszają i ułatwiają suszenie ubrań w suszarce. 
Zmiękczają tkaniny, dzięki czemu ubrania stają się 
bardzo przyjemne w dotyku. Idealne także do prania 
kurtek, pościeli, poduszek – nie powodują  
zbijania się pierza i watoliny. 2 sztuki

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 kra-
wędzie i chowany zamek błyskawiczny. Wykonany  
z podwójnej warstwy siateczki. 17 x 12 cm

-22%

15,90

1190

8289
Worek do prania ubrań
49 x 40 cm

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

49 cm

40 cm

-20%

17,90

1390

14,90

1190 1290
8290
Worek do prania ubrań
38 x 30,5 cm

38
 cm

30,5 cm

ZNÓW
W OFERCIE
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8283
Taśma krawiecka 
Szybko, bez konieczności używania igły i nici 
skrócisz ubrania, podwiniesz zasłony, zacerujesz 
przetarte lub dziurawe elementy garderoby. 
Taśma jest wytrzymała, odporna na pranie. 
10 metrów. Szerokość 2,5 cm

81511
Zestaw krawiecki 
Niezastąpiony przy drobnych naprawach krawieckich. 
Zawiera akcesoria niezbędne do zaszycia rozdarcia, 
zacerowania dziury, przyszycia guzika. Zawiera: 21 igieł 
różnej wielkości, 12 szpulek różnokolorowych nici, 
10 agrafek, 6 zatrzasków, 3 guziki, nawlekacz do igieł, 
miarkę krawiecką, naparstek, nożyczki do wypruwania. 
Wszystko uporządkowane w etui z pokrywą.  
15 x 9 x 8 cm

-25% -25%

24,90

1990

15,90

1190
23,90

17901490

1290

2067
Woda perfumowana 
do żelazek
Chroni żelazko przed 
osadzaniem się kamie-
nia. Uprzyjemnia  
i ułatwia prasowanie. 
Odpowiednia do każde-
go rodzaju tkanin.  
1 litr

2068
Płyn ułatwiający prasowanie
Ułatwia i przyspiesza prasowa-
nie. Nadaje ubraniom miękkość 
i świeży zapach. Odpowiedni 
do każdego rodzaju tkanin; 
szczególnie polecany do  
tkanin naturalnych.  
500 ml

 h Szybsze,  
łatwiejsze  
i przyjemniejsze  
prasowanie

 h Świeży zapach

2066
Specjalistyczny preparat do 
czyszczenia przypalonych 
żelazek
Spryskaj wacik kosmetyczny, 
przyłóż do miejsca zabrudzenia 
i pozostaw na około 5 minut, 
następnie dokładnie wyczyść. 
Sprawdź, czy w otworach 
wylotowych pary nie pozostały 
żadne zabrudzenia.  
100 ml

 h Chroni żelazko  
przed kamieniem  
i osadami

 h Pozostawia  
odświeżający  
zapach

 h Ułatwia  
prasowanie

 h Zawiera aktywne 
składniki 
 

ZNÓW
W OFERCIE
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8472
Zapiętki do obuwia
Wyścielają buty, zapewniając komfort w trakcie 
chodzenia. Dzięki nim nie obetrzesz sobie pięt, 
zakładając nowe lub twarde buty.  Chronią pięty 
przed odciskami i otarciami. Stabilizują stopy, 
zapobiegając ich przesuwaniu się w obuwiu  
w trakcie chodzenia. Nieco zmniejszają rozmiar 
butów (jeśli są za luźne). Zapewniają wrażenie 
komfortu i niwelują odczucie twardości zapiętek 
w butach.

8404
Uniwersalne wkładki do butów
Piankowe, działają amortyzująco w trakcie  
chodzenia, zapewniając większy komfort.  
Narysowane na nich linie ułatwiają docięcie  
do rozmiaru obuwia. 1 para

1
para

1
para

8222
Osłonki na haluksy z klinem
Zaprojektowane, by chronić i zmniejszać ból 
w przypadku wypukłości kości dużego palca. 
Miękki, elastyczny żel zapewnia podrażnionej 
skóry uczucie komfortu.

-20%

14,90

1190

7,90

590

890

-25%
NOWOŚĆ

1
para
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8470
Kolorowe gumki
Aż 500 różnokolorowych 
gumek do robienia 
warkoczyków i bransole-
tek – wykorzystaj je tak, jak 
podpowiada Ci wyobraźnia 
i kreatywność. 500 szt.

8471
Gumki do włosów
Wyczarujesz przeróżne fryzury, mając do dyspozy-
cji 38 gumek różnej grubości, w różnych kolorach: 
od czarnego przez szary i srebrny do białego. 
Niektóre są brokatowe!

19,90

1590

6,90

590

-20%
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

38
szt.

500
szt.

8427 
Opaska na głowę „Krówka”
Urocza opaska ułatwia wykonanie makijażu, 
demakijażu i zabiegów pielęgnacyjnych. Włosy 
nie opadają na twarz, gdy się malujesz, nakładasz 
maseczkę lub robisz peeling.

16,90

1290

-24%
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2078
Preparat do czyszczenia złota, srebra i miedzi
Poleruje i nabłyszcza przedmioty ze złota, srebra, miedzi 
i jej stopów. Opóźnia proces ich ciemnienia. Nie zawiera 
środków ściernych. Do wielokrotnego użytku. Zanurz 
przedmiot w płynie na kilkanaście sekund lub przetrzyj go 
zwilżoną płynem ściereczką. Dokładnie opłucz pod bieżą-
cą wodą. Przedmioty ze złota: Zanurz na około 10 minut, 
dalej postępuj zgodnie z powyższymi krokami.  
Nie stosuj do kamieni, korali, pereł itp. 140 ml

 h Przywraca blask  
cennym  
przedmiotom

 h Skuteczny 
 h Z koszyczkiem  
– wygodny  
w użyciu 

2057
Pianka do ekranów LCD
150 ml 1990

-20%

29,90

2390

2077
Preparat do usuwania  
naklejek
100 ml

 h Usuwa naklejki, etykiety  
i gumę do żucia

 h Czyści plamy z atramentu 
i szminki

 h Pozostawia przyjemny 
zapach 

-23%

21,90

1690

PRZED PO
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2
szt.

ZAMYKANIE / OTWIERANIE

2079
Preparat do czyszczenia okularów 
W wygodnej formie sprayu. Do szkieł plastikowych i szklanych. Zawiera srebro koloidalne 
zabezpieczające powierzchnię przed szybkim ponownym zabrudzeniem. 60 ml

83891
Czyścik do okularów z breloczkiem 
Gąbeczki powleczone mikrofibrą - nie zostawiają 
smug ani nitek na czyszczonych szkłach. Idealne do 
czyszczenia okularów korekcyjnych i przeciwsłonecz-
nych. Z breloczkiem. Długość 7 cm

-22%

8423
Zaślepka kamery w laptopie/telefonie
Chroń swoją prywatność! Zasłoń kamerki w laptopie 
i smartfonie. Poręczna zaślepka zabezpiecza przed 
podglądaniem, a jest na tyle cienka, że nie utrudnia 
zamknięcia laptopa. Wykonana z tworzywa ABS.  
Z warstwą samoprzylepną, długość około 1,5 cm

8,90

690
7,90

590

ZNÓW
W OFERCIE

-25%
NOWOŚĆ

15,90

1190

 h Ze srebrem  
koloidalnym

 h W wygodnej  
formie sprayu

 h Do szkieł  
szklanych  
i plastikowych
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5041
Owocowa herbata  Secret Garden 
Suszone owoce czarnego bzu  i czarnej porzeczki sprawiają, 
że ta herbatka idealnie wspomaga Twoją odporność! Z dodat-
kiem kwiatów hibiskusa. Delektuj się owocowym naparem, 
dobroczynnym dla zdrowia.  
50 g

5179
Herbatka z melisą Chillout 
Kompozycja melisy z zieloną herbatą  
i pokrzywą wspomaga Twój organizm, ułatwiając wyciszenie  
i odzyskanie sił witalnych. Skórka cytryny i płatki róży nadają 
naparowi wspaniały aromat.  
50 g2499 2499
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5040
Zielona herbata SunriseNajbardziej cenione odmiany zielonej herbaty, wzbo-gacone jagodami goji, kwiatami granatu, trawą i skórką cytrynową. Z każdą filiżanką tej herbaty dostarczasz organizmowi porcji antyoksydantów! 50 g

5059
Herbata biała Mango Sun

Delikatny smak białej herbaty 

wspaniale komponuje się z dojrzałym 

i soczystym mango. Płatki nagietka 

nadają naparowi wyrazisty charakter 

i kolor. Pierwsze parzenie zapewnia 

mocniejszy smak i aromat, natomiast 

kolejne są nieco delikatniejsze.  

50 g

24,99

1999

24,99

1899

5178
Czarna herbata Happy Moments
Delektuj się naparem o bursztynowym kolorze i głębo-
kim, lekko słodowym aromacie. Dodatek cynamonu, 
skórki i kwiatów pomarańczy, goździków i malin nadaje 
herbacie wyrazisty, szlachetny smak. Doskonale kompo-
nuje się z miodem i mlekiem. Zaparz  
imbryk Happy Moments i ciesz się chwilą  
wytchnienia w gronie najbliższych. 
50 g

24,99

1999

-20%

-20%

-24%
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2499 2499

5165
Kawa  
rozpuszczalna  
– waniliowa
120g

2499

5170
Kawa  
rozpuszczalna 
Advocat 
120 g 

5177
Czekolada  
deserowa  
do picia  
Marcepan
120 g

24,99

1999
Kawa z przyjaciółką 
= przepis na udany dzień

5173
Czekolada 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

-20%
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1

2499

5166
Kawa Blue Dream  
mielona o smaku  
tiramisu 
150 g

5172
Kawa rozpuszczalna naturalna 
120 g 

5169
Kawa rozpuszczalna
 – kokosowa
120 g

5168
Kawa  Blue Dream 
mielona  
o smaku 
amaretto 
150 g

Niepowtarzalna brazy-lijska kawa z dodatkiem wykwintnego włoskiego likieru o migdałowym 
aromacie. Wyśmienicie smakuje ze śmietanką, lodami lub kruchymi,  

migdałowymi ciasteczkami

Wytworna kompozycja najlep-

szych, wolno wypalanych ziaren 

Arabica i słodkich tonów kokosa. 

Delikatny aromat doskonale pod-

kreśla łagodny charakter kawy  

z Hondurasu. Idealna propozycja  

zarówno na zimowe dni, jak rów-

nież letnie, błogie poranki. Dosko-

nała do deserów. Warto spróbować 

jej z dodatkiem mleka lub  

śmietanki 

Przygotowana ze starannie wybra-nych ziaren robusta z Meksyku. Ma 
wyrazistą nutę smakową i aksamitną 
konsystencję. Odmiana robusta zawiera więcej kofeiny niż arabika, dlatego docenią ją osoby pijące kawę 

w celu dodania sobie energii. Idealna 
także dla kawoszy, dla których proces 
samodzielnego mielenia ziaren jest 
zbyt pracochłonny.  Możesz zabrać  
ją ze sobą i w dowolnym momencie 
zalać wodą, by błyskawicznie przyrzą-
dzić napar.

24,99

1999

24,99

1999

24,99

1999

-20%

-20%

-20%Kawa z przyjaciółką 
= przepis na udany dzień
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59,90

4490

RÓWNOWAGA 
organizmu 

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

MOCNE STAWY,  
piękna skóra

5990

-15zł

5053
ADE+K Forte 
SUPLEMENT DIETY 
30 kapsułek pullulanowych  
Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka

OCHRONA I REGENERACJA  
organizmu

WITAMINA D 2000
 9 Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu  

układu odpornościowego.
 9 Pomaga w utrzymaniu zdrowych kości,  

mięśni, zębów. 
 9 Pomaga w prawidłowym wchłanianiu  

wapnia i fosforu.

 Witamina A:
 3 przyczynia się do utrzymania prawidłowego  

metabolizmu żelaza, optymalnego stanu błon  
śluzowych i prawidłowego widzenia, 

 3 pomaga zachować zdrową skórę

 Witamina E:
 3 pomaga w ochronie komórek przed  

stresem oksydacyjnym.

 Witamina K:
 3 przyczynia się do prawidłowego  

krzepnięcia krwi,
 3 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. 

D 
2000

-15zł

59,90

4490

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

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona24



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

ODPORNOŚĆ  
organizmu 

5039
Immunavita
SUPLEMENT DIETY 
30 kapsułek pullulanowych.  
Zalecana dzienna porcja: 1-2 kapsułki

STOSUJ  IMMUNAVITĘ:
9�profilaktycznie   
9�w stanach zapalnych, przy przeziębieniu,  

infekcjach bakteryjnych i wirusowych 
9�w stanach przemęczenia  

i osłabienia organizmu  

PROFILAKTYKA
wzmocnij układ immunologiczny

59,90

4990

49,90

3990

-10zł

-10zł
 GARLIC FORTE:

 3 Czosnek jest tradycyjnie  
stosowany do zapobiegania 
infekcjom wirusowym, zwłaszcza 
górnych dróg oddechowych

 3 Składniki zawarte w Garlic forte 
pomagą wzmacniać ogólną  
odporność

 3 Korzystnie wpływają na pracę 
układu pokarmowego i pozbycie 
się pasożytów

 3 Zwalczają wolne rodniki i hamuje 
powstawanie nowych, co opóźnia 
procesy starzenia się organizmu.

SUPLEMENTY 25



15900

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

159,00

9900

KAŻDY NASZ KOKTAJL: 
 3 Wspomaga kontrolę wagi

 3 Wspiera zdrowe odżywianie
 3 Dodaje energii na co dzień

Zawiera składniki odżywcze:
 3 13 witamin

 3 14 składników mineralnych
 3 Węglowodany

 3 Błonnik pokarmowy
 3 Koncentrat białka serwatkowego najwyższej 

jakości (BV = 104)
 3 Niską porcję laktozy (jedynie 0,34 g/porcję)

Odzyskaj formę 
na wiosnę! 

UWAGA!
Przy zakupie 

dowolnego
koktajlu

Profesjonalny 
szejker Blue Nature

otrzymasz za              

400
 m

l

23,90 990 

SUPLEMENT DIETY   
600 g (ok. 20 porcji)

1 2

2

-60zł

62988
Koktajl Blue Nature 
Jogurtowo-Wiśniowy

1

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona22



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

ODCHUDZANIE

5042
Green tea Forte 
SUPLEMENT DIETY 
30 kapsułek pullulanowych.  
Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka 4990

367256
pH Body Balance 125 g
(miesięczna dawka)

= 4 gramy

54,90

3990

38,90

2990

 3 wspomaga trawienie i przyswajanie 
składników odżywczych

 3 pomaga kontrolować wagę ciała

 3 pomaga w spalaniu tkanki  
tłuszczowej

 3 przyczynia się do utrzymania  
prawidłowego metabolizmu  
makroskładników odżywczych

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

Czerwona herbata,  
piperyna,chrom

SUPER DETOX 
 

WZMOCNIENIE

-15zł

-23%

Pudełko 
na suplementy 
otrzymasz za

Przy zakupie  
dowolnego produktu ze str. 23-25

5 90
zł

14,90

SUPLEMENTY 23



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

 3 Nie narusza szkliwa

 3 Obniża pH, odświeża oddech

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

29,90

1990

366003  
zielona

366001 
pomarańczowa

366002  
różowa

SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW 
Nano Gold  
z nanocząsteczkami złota
miękkie włosie

366004  
niebieska

366934
Proszek do wybielania 
zębów White Action
30 ml

2990

2990

2990
367427
Pasta stomatologiczna 
Silver Action ze srebrem 
koloidalnym
50 ml29,90

1990 2490

-10zł

-10zł

1

1

2

2

3

3

4

4

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona20

http://m.in/


5187 
złota

5188 
żółta

5189 
czerwona

Bambusowa szczoteczka z węglem aktywnym  
do zębów   

5186 
biała

19,90

1490
19,90

1490

Użycie specjalnych włókien z węglem aktywnym 
ułatwia usuwanie płytki nazębnej oraz sprzyja 
zachowaniu naturalnej bieli zębów.

 3 Włosie z węglem aktywnym

 3 100% naturalnego drewna  
bambusowego

 3 Miękkie włosie

19901990

 3 Wzmacnia szkliwo

 3 Utrzymuje zdrowe 
dziąsła

 3 Odświeża oddech

 3 Hamuje odkładanie 
się płytki nazębnej, 
głównej przyczyny 
próchnicy

 3 Nie zawiera  
konserwantów  
oraz alkoholu

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

29,90

2390

-20%

-25%

-25%

Węgiel aktywny 
wybiela zęby! 

1

1

2

2

3

3

4

4
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5048
Męska woda 
perfumowana Mister Silver 
Dla nowoczesnych mężczyzn, którzy cenią sobie indywidualizm. 
Soczyste nuty owocowe budzą wrażenie rześkości. Wykwintne 
nuty jaśminu i konwalii pięknie współgrają z cedrem. Wanilia  
i piżmo dodają zmysłowości, a wetiwer – wytwornej elegancji.
Nuty głowy:  śliwka, gruszka  
Nuty serca:  jaśmin, konwalia, drzewo cedrowe  
Nuty bazy: vetiwer, białe piżmo, bursztyn, wanilia 
33 ml

2990

5102
Męska woda perfumowana Soul
Stworzona dla mężczyzny, który dokładnie wie, czego pra-
gnie od życia. Drzewno-korzenna kompozycja emanuje 
charyzmą połączoną z wrażeniem luksusu.
Nuty głowy: mandarynka, mięta 
Nuty serca: róża, cynamon 
Nuty bazy: akordy skórzane, ambra
Perfumetka 20 ml4490

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

Nuta głowy: grejpfrut, mandarynka, nuty morskie. 
Nuta serca: jaśmin, liść laurowy. 
Nuta podstawy: drzewo gwajakowe, ambra,  paczuli, mech 
dębowy
50 ml

69,90

4990

-20zł
Czego potrzebuje  
mężczyzna,  
by wyglądać  
i czuć się dobrze?

18 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona18



500044
Aktywator Koloru Time Away! 
125 ml 12990

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

49,90

3490

Działa na bezbarwną melaninę włosów, dzięki czemu siwe włosy stopniowo i od wnętrza 
cebulek odzyskują swój naturalny młodzieńczy kolor i sprężystość charakterystyczną dla 
włosów ludzi młodych. Jednocześnie poprawia ich wygląd i nadaje połysk. 

Przywrócisz włosom ich naturalny, oryginalny kolor bez farbowania.
 3 Błyskawiczny efekt – już po kilku dniach stosowania zauważysz  

pierwsze rezultaty.
 3 Bezpieczny dla włosów i skóry – użyte składniki nie tylko przywracają natural-

ny, młodzieńczy kolor,  ale jednocześnie chronią włosy i opóźniają proces ich 
starzenia.

 3 Nie zawiera konserwantów. 
 3 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.

 3 łagodzi  
podrażnienia  
i procesy zapalne

 3 ujędrnia
 3 wygładza
 3 regeneruje

-15zł
Czego potrzebuje  
mężczyzna,  
by wyglądać  
i czuć się dobrze?

19HERBATYDLA NIEGO 19



5103  
Damska woda perfumowana Romantic
Nuty głowy:  gruszka, mandarynka, czarna porzeczka  
Nuty serca:  róża, jaśmin, śliwka, fiołki, tuberoza 

Nuty bazy:  brzoskwinia, białe piżmo, heliotrop
Perfumetka 20 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 aromatycz-
na kawa, dodaje słodyczy jak wanilia. 
Nuty głowy: migdał, kawa 
Nuty serca: tuberoza, jaśmin 
Nuty podstawy: fasolka tonka, kakao, 
drzewo sandałowe i wanilia. 
50 ml

29,90

1990

6990

5050
Woda perfumowana Lady Gold 
Zapachowy portret damy pełen intry-
gujących kontrastów. Słodkie akordy  
karmelu, pralinek i kokosów zderzają się  
z orzeźwiającym powiewem morskiej bry-
zy. Uwodzicielski jaśmin, elegancki kwiat 
pomarańczy, subtelny fiołek i upajająca 
konwalia rozkwitają na waniliowym tle.

Nuty głowy:  grejpfrut, brzoskwinia, 
kokos, akordy morskie 

Nuty serca:   jaśmin, konwalia, fiołek, 
kwiat pomarańczy, karmel 

Nuty bazy:   wanilia, vetiwer, praliny
33 ml

5049
Woda perfumowana Miss Pink
Spontaniczna i pełna dziewczęcego 
uroku – taka jest Miss Pink. Smakuje 
życie, odkrywając różne jego akordy: 
słodycz brzoskwiń i malin, świeżość 
grejpfruta, delikatną cierpkość czarnej 
porzeczki. Jaśmin uwodzi zmysły, a fiołki 
zachwycają subtelnym wdziękiem. Białe 
piżmo i drewno cedrowe otulają całość 
aromatycznym ciepłem. 
Nuty głowy:  grejpfrut, brzoskwinia, czarna 

porzeczka 
Nuty serca:   malina, jaśmin, fiołki
Nuty bazy: białe piżmo, drzewo cedrowe, 
ambra
33 ml 44904490

-10zł

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona16



Wyraź swoją 
namiętną 

NATURĘ 

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

Nuty głowy: piwonia, frezja, liczi
Nuty serca: magnolia, róża, konwalia
Nuty podstawy: ambra, drewno cedrowe
50 ml

69,90

4490

-25zł

8Marca
MIĘDZYNARODOWY

DZIEŃ KOBIET

17ZAPACHY



CIAŁO I WŁOSY
5034
Balsam do ciała 
Senso – awokado
150 ml

5036
Łagodzący żel  
pod prysznic Senso
200 ml

5030
Peeling do ciała 
Senso – awokado
250 g

5043
Odżywczy krem do rąk  
i paznokci Senso
40 ml 2990

Nawilża dłonie, 
wzmacnia  
paznokcie

Oczyszcza  
i nawilża 

Wygładza, nadaje 
sprężystość

Złuszcza  
i stymuluje  

1

1

2

2

3

3

4

4

24,90

1990
19,90

1490
12,90

990

-20%

-25%

-23%

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona14



5030
Peeling do ciała 
Senso – awokado
250 g

5035
Odżywczy żel pod  
prysznic Senso
200 ml

5029
Peeling do ciała  
Senso – migdałowy
250 g

5044
Odżywczy krem  
do rąk Senso 
40 ml 24901290

5033
Balsam do ciała  
Senso – migdałowy
150 ml

Odżywia  
i chroni dłonie

Oczyszcza  
i odżywia

Zapewnia gładki,  
jędrny wygląd

Złuszcza  
i stymuluje  

1 2

2

3

3

4

4

1990
29,90

2190

-27%

1

Jędrne i gładkie ciało 
w każdym rozmiarze

PIELĘGNACJA 15



500034 
Eliksir piękna  - Retinol
15 ml

4990

49,90

3490

500035 
Eliksir piękna - Collagen
15 ml 
Wybierz jeśli Twoja skóra jest:   
wiotka, sucha, dojrzała, z oznakami starze-
nia, z widoczną utratą elastyczności 
Działanie: Zwiększa poziom nawilżenia 
skóry i poprawia jej elastyczność.  Zapobie-
ga wiotczeniu skóry, przywraca jej właściwą 
gęstość, spoistość.

4990

500036 
Eliksir piękna - Coenzyme Q10
15ml
Wybierz, jeśli Twoja skóra jest:  
z drobnymi zmarszczkami, skłonna do 
wysuszania, narażona na promieniowanie 
UV. Każdy rodzaj cery.
Działanie: Nawilża, poprawia jędrność 
skóry i jej elastyczność, niweluje drobne 
zmarszczki. Chroni przed szkodliwymi 
działaniami promieniowania UV  
i zanieczyszczeniem środowiska

ODKRYJ MOC 
Eliksirów piękna! 
Wybierz, jeśli Twoja skóra jest:   
sucha, z oznakami starzenia,  
dojrzała, tracąca elastyczność. 
Działanie:  
podnosi poziom nawilżenia, poprawia 
elastyczność, zapobiega wiotczeniu skóry, 
przywraca gęstość i spoistość, opóźnia pro-
cesy starzenia skóry. Aplikuj rano i wieczorem 
–  samodzielnie lub pod krem.

-15zł

5183
Maskara 
pogrubiająca 
i wydłużająca 
Happy Lashes 
10 ml

MEGA OBJĘTOŚĆ  
I WYDŁUŻENIE,  
GŁĘBOKA CZERŃ!

 3 Innowacyjna 
formuła

 3 Silikonowa  
szczoteczka

2490

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona12



69,90

4990
5018
Krem naprawczy do twarzy i pod oczy Collagen Booster  
(dzień i noc), 50 ml

6990
5019
Skoncentrowane serum do twarzy i pod oczy  
Collagen Booster (dzień i noc), 30 ml

1

2

Po 2 
tygodniach

 3 zwiększenie kolage-
nu o 115%

 3 wzrost jędrności  
i napięcia skóry

Po 4 
tygodniach

 3 zmniejszenie oznak 
starzenia skóry

Potwierdzone działanie 
składników aktywnych:

2

1

8Marca
MIĘDZYNARODOWY

DZIEŃ KOBIET

-20zł

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

Składniki Collagen Booster zapewniają 
kompleksowe działanie poprawiające  
kondycję skóry:

 9 Zapewniają spektakularny wzrost  
kolagenu i elastyny w skórze  

 9 Trójwymiarowa sieć naturalnych włókien 
napinających skórę zostaje odbudowana!  

 9 Wygładzenie zmarszczek i poprawa owalu 
twarzy!

 9 Wiele korzyści: poprawa gęstości, jędrności, 
elastyczności, napięcia, optymalne nawilżenie

Kuracja anti-ageing   
Regeneruje matrix skóry  

w zaskakująco krótkim czasie!

PIELĘGNACJA 13



5163
Regenerujący 
balsam   
do stóp Heel 
Balm 
70 g5009

Krem do rąk  
Happy Hands
40 ml 

 3 Intensywnie nawilża,  
łagodzi podrażnienia

 3 Zapewnia błyskawiczne  

uczucie wygładzenia 
dłoni

 3 Zawiera masło shea,  
olej arganowy  i prowitaminę B5

5025
Pomadka 
Care Balm
3,5 g

 3 Idealnie myje  
ręce bez użycia wody

 3 Z ekstraktem  
z aloesu i witaminą  
B5 oraz E

63%
alkoholu

 3 Do suchych, spękanych  

i spierzchniętych pięt

 3 Nawilża i wygładza

 3 Głęboko w
nikająca 

form
uła

 3 Bezzapachowy

 3 Kompleks z
 mocznikiem

1290

1890

990

25,801290

ZESTAW             Clean Hands WPISZ KOD 7069 
Żel do rąk + Żel do rąk    2 x 50ml

2za1

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona10



5176
Mydełko siarkowe
Idealne do oczyszczania tłustej 
skóry, ze skłonnością do trądziku, 
łuszczycy i atopowego zapalenia 
skóry. Siarka reguluje wydziela-
nie sebum, łagodzi stany zapal-
ne skóry. Złuszcza zrogowaciały 
naskórek, przywracając  
skórze miękkość  
i gładkość.  100 g

5175
Mydełko
z kozim 
mlekiem
100 g

5182
Mydełko z oślim mlekiem 
Doskonale nawilża i odżywia 
skórę dzięki wysokiej zawartości 
witamin i składników mineral-
nych.  Przy regularnym stosowa-
niu niweluje oznaki starzenia  
i zapewnia młody wygląd skóry.  
100 g 15,90

1190
15,90

1190

5174
Mydełko
oliwkowe 
100 g1590 1590

-25%-25%

35,8019 90

ZESTAW             KleopatraWPISZ KOD 7131 
Mleczko do ciała Hydroclinic (5003) + Mydełko z oślim mlekiem (5182)

Mydełko z oślim  

mlekiem (5182) 
GRATIS

8Marca
MIĘDZYNARODOWY

DZIEŃ KOBIET

PIELĘGNACJA 11



5003
Mleczko do ciała 
Hydroclinic
250 ml

1990

5014
Regenerująca  
odżywka do włosów  
w sprayu Hydroclinic 
150 ml

ZAWIERA  
KERATYNĘ

1990

19,90

1490 

19,90

1490 

5184
Szampon  
Hydroclinic
Oczyszcza, nawilża 
i chroni włosy.  
Formuła wzboga-
cona keratyną  
i proteinami mleka. 
Neutralne pH nie 
narusza równowagi 
skóry głowy.  
250 ml

5004
Żel pod prysznic  

Hydroclinic 
Delikatna baza myjąca 

zapewnia gęstą, kremo-
wą pianę. Przyjemny 
zapach tworzy relaks  

i odprężenie.  
EFEKT: skóra nawilżona, 
odżywiona, zrewitalizo-

wana, zrelaksowana  
i odprężona.  

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
Proteiny z mleka  
Prowitamina B5  

Alantoina
250 ml

8Marca
MIĘDZYNARODOWY

DZIEŃ KOBIET

-25%

-25%

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona8



5005
Płyn micelarny
Hydroclinic 
200 ml

5008 
Krem  do twarzy na dzień i na noc 
Hydroclinic
Stosuj rano i wieczorem
50 ml

49,90

3490 

19,90

1490 

 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

1990

 3 Głęboko nawilża
 3 Poprawia elastyczność

 3 Wzmacnia skórę

5026
Tonik do twarzy  
Hydroclinic
150 ml

TONIZACJA

NAWILŻANIE -15zł

-25%

UKOJENIE 
dla spragnionej 

skóry

Tonizowanie to jeden z najważniejszych kroków  
w codziennej pielęgnacji. Dlaczego? Gdy oczyszcza-

my skórę, jej pH podnosi się, a naturalna warstwa 
wodno-lipidowa ulega naruszeniu. Przy podwyższo-

nym pH dużo łatwiej o trądzik, przebarwienia, a na-
wet zmarszczki. Dlatego stosowanie toniku, który 

przywraca skórze właściwe pH, jest tak ważne! 
Przywróć swojej skórze równowagę jednym 
prostym gestem! Włącz tonik Hydroclinic do 

swojego rytuału pielęgnacyjnego!

PIELĘGNACJA 9



19,90

1590

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

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

1990

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

1990

EKSTRAKT Z WERBENY –  

znany jest ze swoich  

dobroczynnych właściwości. 

Bogate źródło glikozydów, 

zawiera flawonoidy, fitoste-

role, olejek eteryczny.  

Działa orzeźwiająco  

i odświeżająco

-20%

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona6



25,90

1990
25,90

1990

5047
Żel do mycia ciała  Argan Queen 
Regeneruje, odżywia i nawilża skórę w trakcie kąpieli.  Cudowna, orientalna kompo-
zycja zapachowa zmienia zwykłą kąpiel w zmysłową przyjemność. Skóra jest gładka 
w dotyku i cudownie pachnąca 
200 ml

5046
Balsam w żelu do ciała i włosów  Argan Queen
Nawilża, odżywia, wygładza skórę i włosy. Ujędrnia ciało, działa antycellulitowo. Opóźnia pro-
ces starzenia skóry. Stosowany na końcówki włosów wzmacnia je i przeciwdziała łamaniu 
Jego lekka konsystencja szybko się wchłania pozostawiając skórę jedwabiście gładką  
i cudownie pachnącą na długo. 
200 ml

2590

Jak stosować 

Nałóż odżywkę na wil-
gotne włosy, pozostaw 
na  2-3 minuty, następnie  
dokładnie spłucz. 

 3Wzmacnia włosy  
aż po końcówki  

 3 Chroni włosy  
przed utratą wody  

i blaknięciem
 3 Przywraca miękkość  

i elastyczność
 3Włosy na dłużej  

pozostają świeże  
i pełne blasku

5051
Szampon do mycia włosów  
Argan Queen
200  ml

 3 Regeneruje i wygładza
 3 Chroni końcówki  
przed wysuszeniem  
i łamaniem
 3 Znacząco poprawia 
kondycję włosów
 3Ułatwia rozczesywanie  
i układanie
 3Włosy są jedwabiście 
gładkie i lśniące

5052
Odżywka do włosów  
Argan Queen
200  ml

2590

BEZ  
parabenów,  

silikonów, SLES,  
SLS

DO  
KAŻDEGO  

rodzaju  
włosów

-23% -23%

Orientalna rozkosz  
dla zmysłów

8Marca
MIĘDZYNARODOWY

DZIEŃ KOBIET
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500012 
Szampon do włosów  
suchych i zniszczonych
250 ml 

500016 
Odżywka do włosów  
suchych i zniszczonych
200 ml

500011 
Szampon do włosów 
farbowanych
250 ml

500015 
Odżywka do włosów 
farbowanych
200 ml

2190

2190

2190

2190

EKSTRAKT  
Z PALMY SABAŁOWEJ

EKSTRAKT Z LNU EKSTRAKT Z TYMIANKU 

Włosy suche Włosy farbowane

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona4



500017 
Odżywka zwiększająca  
objętość włosów 
200 ml 

500013 
Szampon zwiększający  
objętość włosów
250 ml 

500014 
Szampon  
wzmacniający włosy
250 ml

 

500018
Odżywka  
wzmacniająca włosy
200 ml 21,90

1790
21,90

1690
21,90

1790

21,90

1690

8Marca
MIĘDZYNARODOWY

DZIEŃ KOBIET

EKSTRAKT  
Z PALMY SABAŁOWEJ

Włosy osłabione

-43%

43,802490

RAZEM 
TANIEJ

Spraw sobie 
prezent!

ZESTAW             Piękne włosyWPISZ KOD 777918 
Szampon zwiększający objętość włosów (500013) + Odżywka zwiększająca objętość 
włosów (500017)

-23%

EKSTRAKT Z ARNIKI
Wykazuje silne działanie lecznicze i kosmetyczne.

Doskonale pielęgnuje włosy cienkie  
i przetłuszczające się, łagodzi łupież, zapobiega

wydzielaniu łoju, zwiększa wytrzymałość.

WŁOSY 5



Wygładza  
i pielęgnuje  
usta

5045
Arbuzowa pomadka 
peelingująca 
4,3 g

16,90

790

Za każde 
50 zł 
wydane na zakupy  
z tego katalogu

Selen pozyskiwany z drożdży, pomaga zachować zdrowe paznokcie 
i włosy oraz pozytywnie wpływa na kondycję skóry. Wspomaga ochronę 
komórek przed stresem oksydacyjnym i opóźnia procesy starzenia się 
organizmu.

Ekstrakt z bambusa stanowi bogate źródło naturalnej krze-
mionki. Nawilża i wygładza skórę oraz włosy, wzmacnia słabe paznokcie. 
Wykazuje silne działanie antyoksydacyjne. 

Pokrzywa zawiera aktywne związki biologiczne, w tym witaminy 
i biopierwiastki. Dostarcza też wielu mikroelementów, dzięki czemu 
wzmacnia włosy i paznokcie, a dodatkowo poprawia kondycję cery. 

-53%

Wystarczy jedna kapsułka dziennie. 
Stosuj regularnie, dbaj o siebie kompleksowo!

KAŻDA KAPSUŁKA zawiera:

 9BIOTYNĘ, 
aż 4 000 µg  (4 mg)

 9 EKSTRAKT Z BAMBUSA 200 mg,  
w tym 140 mg krzemionki, 

 9 DROŻDŻE SELENOWE 40 mg

 9 POKRZYWĘ 100 mg

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona2



59,90

4490

Mocne,  
lśniące włosy, 

i paznokcie

 9 wspomaga wzrost włosów  
zapobiega ich wypadaniu,

 9 wspomaga formowanie mieszków  
włosowych, 

 9 utwardza płytkę paznokci,   
zapobiega ich łamaniu i rozdwajaniu,

 9 poprawia kondycję skóry

BIOTYNA 
nazywana witaminą piękności, nie 
tylko poprawia kondycję włosów 
i paznokci ale również sprawia, że 
włosy nie wypadają i nie siwieją 
przedwcześnie. A paznokcie są 
mocne i nie rozdwajają się. Dodat-
kowo wspomaga układ immunolo-
giczny, pracę tarczycy i trzustki.

Wystarczy jedna kapsułka dziennie. 
Stosuj regularnie, dbaj o siebie kompleksowo!

B7
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NOWOŚĆ

5066
Hair & Nails Complex
SUPLEMENT DIETY
30 kapsułek pullulanowych.  
Stosowanie: 1 kapsułka raz dziennie, obficie popijając wodą

BIOTYNA 

4000   

SUPLEMENTY 3
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Świętuj 
z nami!

0322PL

PAŃSTWA PRZEDSTAWICIEL

NATURAL

IN G R E D I E N TS

NO ANIMAL

T E S T I N G

ECO

F R I E N D LY

OKŁADKA  
POKRYTA POWŁOKĄ 

ANTYBAKTERYJNĄ  
I ANTYWIRUSOWĄ


