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368100
Obracana szatkownica 
do czosnku
7 x 7 x 7 cm 

13,90

990

Poszatkuj
jednym ruchem

Przycisk do opróżniania
Łatwe mycie

P O M Y S Ł Y  D O  T W O J E G O  D O M U

OSZCZĘDŹ

29%
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39,90

3190

ABY NIE SZKODZIĆ PRZYRODZIE, STOSUJEMY:
 proste opakowania, by nie zwiększać ilości śmieci
 plastikowe butelki do ponownego przetworzenia
 papier z surowców odnawialnych

Zachęcamy Państwa do segregacji odpadów i troski o czystość środowiska.

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

Betterware Polska Sp. z o. o. , ul. 3 - go Maja 8, 05-800 Pruszków
tel. 22 318 33 33, fax: 22 318 33 34, e-mail: kontakt@betterware.pl
www.betterware.pl, www.bluenature.pl

Skorzystaj!
Za każde 50 zł 
wydane na zakupy 
z tego katalogu!

LICZBA 
OGRANICZONA

Mała, poręczna
pojemność
300 ml

Do umywalki, 
glazury, wanny, 
armatury, muszli 
toaletowej, kabiny 
i zasłon prysznicowych

Skutecznie usuwa 
osad z mydła i kamień

368209
Płyn do czyszczenia 
łazienki 
300 ml 

13,90

390

Drodzy Klienci i Przedstawiciele 
Betterware!

Już od 10 lat mamy przyjemność 
oferować Wam pomysłowe produkty 
do domu pod marką Betterware 
Polska. Cały czas pracujemy nad tym, 
by udoskonalać naszą ofertę z myślą 
o Waszych potrzebach. W odpowiedzi 
na Wasze propozycje stworzyliśmy 
linię rewelacyjnych środków czysz-
czących BetterStyle. Dbamy także 
o Wasze zdrowie, samopoczucie 
i urodę, nieustannie rozwijając markę 
kosmetyków i suplementów diety 
Blue Nature. 

Jubileusz to dobra okazja do zmian. 
Wprowadzamy nowy format katalogu 
– bardziej poręczny i wygodny, choć 
grubszy, bo liczy teraz ponad 100 
stron! Doskonale mieści się w każdej 
damskiej torebce, więc możecie nosić 
go ze sobą wszędzie, by przejrzeć 
w dogodnym momencie lub pokazać 
znajomym coś interesującego. 

300 wyjątkowych produktów 
w jednym miejscu. 

Dziękujemy, że jesteście z nami!

Michał Mierzwiński
Prezes Zarządu
Betterware Polska 

368216
Młynek elektryczny 
z oświetleniem 2 w 1
• Szybko i łatwo mieli ziarna soli, 
 pieprzu i innych przypraw
• Dwukomorowy
• Dwie miałkości – możesz ustawić 
 na drobniejsze lub grubsze mielenie
• Dioda świetlna LED i przezroczyste okienko 
 do kontroli ilości zawartości
• Mieli za pomocą jednego przycisku
• Możliwość dozowania ilości przyprawy
• Łatwe i poręczne napełnianie
• Ergonomiczny kształt,
• Nowoczesny design
• Działa na baterie AAA
 (nie dołączone)

Dwukomorowy,
elektryczny
młynek do 
przypraw

Do soliDo pieprzu

Regulacja
miałkości

Dioda LED

NOW
OŚĆ

NOW
OŚĆ

BEZ KRĘCENIA!
Wystarczy nacisnąć przycisk!

OSZCZĘDŹ

20%

OSZCZĘDŹ

72%
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Bonita
A K C E S O R I A  K U C H E N N E

Wszystko, czego potrzebujesz przy gotowaniu, smażeniu 
i przygotowywaniu potraw. Niezbędne w każdej kuchni 
akcesoria: klasyczna chochla, łyżka uniwersalna, łyżka 
do spaghetti, łyżka cedzakowa, łopatka, praska 
do ziemniaków. Różnokolorowe, pastelowe uchwyty
nadają im stylowy wygląd. 

Wyróżniają się wysoką jakością wykonania 
- specjalne, odporne na wysokie 
temperatury tworzywo (220-230o)

NOW
OŚĆ

OSZCZĘDŹ

21%

368214
Klasyczna chochla
31,5 x 8,5 x 4 cm

368213
Łyżka uniwersalna
32,5 x 7 x 2 cm 

368211
Łyżka do spaghetti
33 x 6,5 x 3,5 cm

368215
Łyżka cedzakowa
33 x 10 x 1 cm

368212
Łopatka
32,5 x 9 cm

368210
Tłuczek do purée
29,5 x 10 x 7 cm

1

2

3

4

5

6

Komfortowe, 
antypoślizgowe 
uchwyty 

Z podpórką

1

2

3

4

5

6

Otworki do
powieszenia

KAŻDY ZA
18,90

1490



76 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

368057
Cedzak nakładany na garnek
32 x 12 cm 

12,90

990

 
367978
Misa durszlakowa 
z otwieranym dnem
Duża i pojemna: 33 x 29 x 12 cm 

44,90

2990

368097
Łyżka cedzakowa
33 x 11,5 x 6 cm 

Lekka i trwała
Do pierogów,
warzyw, makaronu

Głęboka
i pojemna

3
11,90

990

366009
Miska 
z cedzakiem 
Wymiary: 11 x 18 x 27 cm

12,90

890
367611
Foremki do pierogów i uszek
3 sztuki różnej wielkości: 10, 8 i 6 cm średnicy

368056
Forma do pierożków i uszek
24 x 1 cm

POŁÓŻ ROZWAŁKOWANE CIASTO NA FORMIE NAPEŁNIJ PIEROŻKI ZA POMOCĄ RĘKAWA PRZYKRYJ CIASTEM I DOCIŚNIJ WAŁKIEM

11,90

890

17,90

1290367896
Forma do pierogów

22,90

1290

        368056 Forma do pierożków i uszek Zrobisz 61 małych pierożków w jedną minutę! Bez żmudnego lepienia. Pomysłowa 
i praktyczna. Wykonana z solidnego, bezpiecznego tworzywa bez zawartości BPA. 24 x 1 cm          367896 Forma do pierogów Zrobisz 
14 pierogów w jedną minutę! Bez żmudnego lepienia. Pomysłowa i praktyczna. 100% polistyren spożywczy          367611 Foremki 
do pierogów  i uszek Zamiast męczyć się z ręcznym klejeniem pierogów, skorzystaj z foremek, które skleją je doskonale. 3 sztuki różnej 
wielkości: 10, 8 i 6 cm średnicy. Ostra krawędź od spodu do wycinania kształtu. Wykonane z trwałego tworzywa

1

2
3

1
2

3

        368057 Cedzak nakładany na garnek Ułatwia wygodne odcedzenia makaronu, klusek, warzyw. Zajmuje dużo mniej miejsca 
w szufladzie niż tradycyjne durszlaki. Wykonany z tworzywa dobrej jakości. 32 x 12 cm           367978 Misa durszlakowa z otwie-
ranym dnem Bardzo pomysłowa i praktyczna: po odcedzeniu makaronu, klusek lub pierogów pociągnij do góry uchwyty znajdujące się po 
bokach, a wówczas klapka w dnie otworzy się – wygodnie wysypiesz żywność na talerz. Z antypoślizgowymi wstawkami zapobiegającymi przesu-
waniu się misy w dłoniach. Na stabilnych nóżkach. Wykonana z trwałego tworzywa bez zawartości BPA. Kolory mogą się różnić. Duża i pojemna: 
33 x 29 x 12 cm            368097 Łyżka cedzakowa Wygodnie odcedzisz nią warzywa, pierogi, uszka. Ergonomiczny kształt – głęboka
i pojemna. Wykonana z trwałego tworzywa. 33 x 11,5 x 6 cm           366009 Miska z cedzakiem Wygodnie umyjesz i odcedzisz. 
Idealna do namaczania ziaren (fasola, groch), płukania ryżu. Pojemna i głęboka miska. Wymiary: 11 x 18 x 27 cm

Otwórz
jednym
ruchem

1
2

4

1
2

3
4

OSZCZĘDŹ

23%

OSZCZĘDŹ

33%

OSZCZĘDŹ

31%

OSZCZĘDŹ

28%

OSZCZĘDŹ

25%

OSZCZĘDŹ

44%
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57892
Okrągła 
pokrywka 
ochronna
Średnica 28 cm

RÓWNIEŻ 
DO PRZYRZĄDZANIA
POTRAW NA PARZE!

1499

367795
Półmisek do 
rozmrażania

35 x 27,5 x 6 cm 

16,90

1290

36331
Nożyczki tytanowe
20,5 x 8,5 cm 2499

368181
Praska – forma 
do nadziewania 
hamburgerów
Średnica: 10 cm

1. Połóż mięso na obu częściach 2. Zrób wgłębienie krążkiem

3. Wypełnij wgłębienie dodatkami 4. Zamknij formę i dociśnij

5. Nadziewany 
hamburger 
gotowy! 

368178
Uniwersalna forma 
do nadziewania
26,5 x 23,5 cm 

1. NAŁÓŻ MIĘSO 2. ZRÓB ZAGŁĘBIENIA

3. NAŁÓŻ FARSZ 4. ZAMKNIJ FORMĘ

5. PULPECIKI GOTOWE!

Natłuść formę, 
by potem łatwiej 
wyjąć kulki

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

10
szt.

49,90

3990

1

OSZCZĘDŹ

20%

2290 3490

Silikonowy pędzelek z pojemnikiem
368070 zielony
368143 pomarańczowy
368144 czerwony
20,5 x 5,5 x 5,5 cm 

28,90

2190

367725
Nóż szefa 
kuchni
28 x 4 cm

        368181 Praska – forma do nadziewania hamburgerów Twórz pyszne hamburgery, wypełnione ulubionym nadzieniem: 
serem, pieczarkami, czosnkiem, cebulą - czym tylko chcesz! Łatwo zrobisz wgłębienie na dodatki, a potem wyjmiesz gotowego 
burgera. Wytrzymały materiał wysokiej jakości. Natłuść formę przed użyciem. Średnica: 10 cm          368178 Uniwersalna forma 
do nadziewania W łatwy sposób przygotujesz różnorodne dania dla całej rodziny. Szybko zrobisz pulpety, knedle ze śliwkami, pyzy 
czy kulki ryżowe z mięsem mielonym i papryką. Bez żmudnego lepienia w dłoniach i bałaganu. Zaproś do pomocy domowników, by 
wypełnili formę ulubionym nadzieniem: pieczarkami, serem, papryką, szynką, jajkiem, szpinakiem, groszkiem, śliwkami, truskawkami itp.  
Kulki zyskują idealny, zwarty kształt – na pewno się nie rozpadną. Forma wykonana z tworzywa bez zawartości BPA. 26,5 x 23,5 cm        
        36331 Nożyczki tytanowe Do cięcia, krojenia surowego mięsa i porcjowania upieczonego kurczaka, zdejmowania kapsli, wykręcania 
śrubek. Mocne, z wygodnymi gumowymi rączkami. Łatwo rozłożysz je do umycia.           57892 Okrągła pokrywka ochronna Zabez-
piecza przed pryskaniem tłuszczu. Nadaje się również do przygotowania pysznych klusek na parze. 

        Silikonowy pędzelek z pojemnikiem 368070 zielony 368143 pomarańczowy 368144 czerwony W pojemniku możesz 
wymieszać i przechowywać marynatę, jajko lub oliwę z przyprawami do smarowania wypieków, mięsa. Długie, miękkie włosie siliko-
nowe ułatwia ich rozprowadzenie. Z silikonową uszczelką, pojemnik z trwałego, bezpiecznego tworzywa bez zawartości BPA. 20,5 x 
5,5 x 5,5 cm         367795 Półmisek do rozmrażania Świetna do rozmrażania mięsa i ryb. Wyjmowana kratka umożliwia swobodne 
odcieknięcie wody. Wykonana z trwałego tworzywa.        367725 Nóż szefa kuchni Ceramiczne ostrze nie powoduje utleniania się 
wartościowych składników zawartych w żywności – jest chemicznie obojętne. Bardzo ostre i trwałe. Odpowiednio wyprofilowana 
rączka zapewnia wygodny chwyt i osłania krawędź ostrza, zapobiegając skaleczeniu się w czasie krojenia. Osłona na ostrze w kom-
plecie. 28 x 4 cm          65515 Klipsy do zrazów i gołąbków Lepsze niż wykałaczki i nitki. Do zawijanych zrazów, rolad z mięsa i warzyw, 
kotletów de volaille, gołąbków. Wykonane ze stali nierdzewnej. Mają mocne sprężynki.Wielokrotnego użytku. 10 sztuk.

2

3

4

1

2

3
4

83,90

6990

1

2

3
4

1

2
3

4

OSZCZĘDŹ

24%

OSZCZĘDŹ

24%
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        11337 Duża łopatka do odwracania omletów i naleśników Szeroka łopatka ma starannie zaprojektowany kształt;  równa 
przednia krawędź ułatwia podważenie naleśnika lub omletu. Z odpowiednio wyprofilowaną rączką. Wykonana z tworzywa, rączka 
ze stali. 37 x 15,5 cm          367882 Pokrywka do odwracania omletów Nareszcie Twoje omlety nie rozpadną się przy przewracaniu. 
Po usmażeniu możesz podać omlet na pokrywce na stół – sprawdza się w roli talerza. Doskonała także do wyjmowania ciast z tortownicy. 
Wykonana z tworzywa. Średnica: 28,5 cm          59746 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.          367459 Talerz do jaj 
i przystawek Elegancko podasz na nim jajka i przystawki. 12 wgłębień na połówki jaj i środkowa część na inną potrawę. Wykonany
z trwałego tworzywa. Średnica: 23 cm

367459
Talerz do jaj 
i przystawek
Średnica: 23 cm

4

129059746 
Perfekcyjny timer do jajek

NA MIĘKKO NA ŚREDNIO NA TWARDO

3 23,90

1990

11337
Duża łopatka do odwracania 
omletów i naleśników
37 x 15,5 cm

367882
Pokrywka do 
odwracania omletów
Średnica: 28,5 cm

1 2

27,90

2190
16,90

1290

Krajalnica do jajek „Kurczak”
368019 żółta
368020 pomarańczowa
10 x 8 x 2,5 cm

368022
Podstawka do jajek 
z łyżeczką  „Kurczak”
Podstawka: 5,5 x 4,5 cm, 
łyżeczka: 9 x 2 cm 

        Separator do jajek „Kurczak” 368023 żółty 368024 pomarańczowy. Bardzo praktyczny - łatwo i dokładnie oddzielisz białko 
od żółtka. 8 x 6 x 6 cm          Krajalnica do jajek „Kurczak” 368019 żółta 368020 pomarańczowa. Poręczna – wygodnie pokroisz 
jajko na plasterki. Zabawny wzór zachęci dzieci do samodzielnego pokrojenia. 10 x 8 x 2,5 cm           368021 Łyżka do gotowania 
jajek „Kurczak” Wkładając jajko do wrzątku, unikniesz pochlapania gorącą wodą. Jajko nie pęknie podczas gotowania. Nadaje się 
także do sparzenia pomidorów. 16 x 7 x 5,5 cm          368022 Podstawka do jajek z łyżeczką  „Kurczak” Dzieci chętniej zjedzą 
jajka, gdy podasz je w podstawkach na kurzych nóżkach. Łyżka z motywem zabawnego kurczaczka dobrze leży w małych rączkach. 
Wykonane z tworzywa przeznaczonego do kontaktu z żywnością. Podstawka: 5,5 x 4,5 cm, łyżeczka: 9 x 2 cm

Separator do jajek „Kurczak”
368023 żółty
368024 pomarańczowy
8 x 6 x 6 cm 

9,90

590
19,90

1190

368021
Łyżka 
do gotowania 
jajek „Kurczak”
16 x 7 x 5,5 cm 

19,90

1190

14,90

890

1 2

3

4

1
2

3

4

OSZCZĘDŹ

40%

1

2

3
4

OSZCZĘDŹ

22%
OSZCZĘDŹ

24%
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       368184 Forma do bekonu do mikrofalówki Błyskawicznie upieczesz krążki z plastrów bekonu w mikrofalówce. Potem wypełnij je ryżem 
lub innym nadzieniem, tworząc pyszne przystawki. Wykonana z solidnego tworzywa. 10 x 10 x 6 cm          368183 Kubek do mikrofalówki 
Szybko podgrzejesz zupę i dowolny napój w mikrofalówce. Ze szczelnie zapinaną pokrywką – nic nie będzie pryskać. Uchylane wieczko open-close. 
Po wciśnięciu „open” podgrzana zupa lub napój paruje przez otwór. Wykonany z tworzywa bez zawartości BPA. Pojemność: 650 ml         368182 
Naczynie do potraw z jajek w mikrofalówce Smakowity omlet, jajka sadzone czy jajecznica – w tym naczyniu szybko przyrządzisz jajka 
w mikrofalówce na swój ulubiony sposób. Forma wykonana z tworzywa bez zawartości BPA. 22 x 21 x 4,5 cm

368183
Kubek 
do mikrofalówki
26 x 18 cm

Do szybkiego
podgrzania zupy
Szczelna pokrywka
Uchylne wieczko

Uchylne
wieczko2

4
MINUTY

368102
Miski z pokrywami 
do mikrofalówki
Większa: 18 x 18 x 7 cm, pojemność: 1000 ml. 
Mniejsza: 13,5 x 13,5 x 6 cm, pojemność: 500 ml

2
szt.

Wygodne
uchwyty

Zamykany otworek 1

19,90

1590

1190

1990

368182
Naczynie do potraw 
z jajek w mikrofalówce

Omlet 
w minutę!
Z wkładem 
do jajek
sadzonych

Wkład
do jajek

3

1290

368184
Forma do bekonu 
do mikrofalówki

Doskonały pomysł 
na nowe potrawy! Koszyczki 

z bekonu
gotowe

raz-dwa!

SEKUND
30

1

1
2

3

        368102 Miski z pokrywami do mikrofalówki Super praktyczne miski, w których możesz przechowywać, zamrażać i podgrzewać jedze-
nie w mikrofalówce. Ze szczelnymi pokrywami z zasuwanym otworkiem (odsuń go przez włożeniem miski do mikrofalówki). Wysoka jakość i estetyka 
wykonania. Wykonane z tworzywa bez zawartości BPA, przeznaczonego do kontaktu z żywnością. Mniejsza mieści się w większej – ekonomiczne 
wykorzystanie przestrzeni w szafce kuchennej. Kolory mogą się różnić.           367932 Woreczek do ziemniaków do mikrofalówki Ekspre-
sowe danie – włóż ziemniaki w mundurkach do woreczka i do mikrofalówki, a po 4 minutach wyjmiesz je ugotowane! Wewnątrz woreczka tworzy 
się „kieszeń parowa”, w której ziemniaki gotują się błyskawicznie, zachowując pełnię smaku i swoich wartości odżywczych. Teraz szybko przyrządzisz 
mnóstwo potraw na bazie ziemniaków. Woreczek nadaje się także do gotowania kukurydzy w kolbach, odgrzewania wczorajszego pieczywa lub 
tortilli. Wielokrotnego użytku – pierz go ręcznie. 26 x 18 cm          

Pyszne ziemniaczki
w 4 minuty!
Również do 
kukurydzy

367932
Woreczek do ziemniaków 
do mikrofalówki
26 x 18 cm

2

1990

1

2

OSZCZĘDŹ

20%
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        367454 Torba na chleb Wyjątkowa podszewka chroni przed światłem i wysuszeniem. Z poręcznym ściągaczem. 38 x 27 cm           
        367453 Regulowana torba na bagietkę Wyjątkowa podszewka chroni przed światłem i wysuszeniem. Specjalne zatrzaski pozwalaj 
na skracanie torby. Zmieścisz do niej nawet dwie bagietki. 69 x 19 cm         368186 Podstawka do krojenia chleba Łatwo pokroisz 
chleb na idealnie równe kromki. Bez ryzyka skaleczenia palców. 4 grubości do wyboru – uzyskasz kromki  o grubości 30, 24, 20 lub 15 
mm. Składana – zajmuje niewiele miejsca w szufladzie. Wykonana z solidnego tworzywa.           65257 Torba na pieczywo Specjalna 
podszewka chroni pieczywo przed światłem i wilgocią. Utrzymana w stylu rustykalnym. 42 x 27 x 10 cm.          368153 Maselniczka 
– pojemnik na ser Duża i pojemna, w sam raz na dużą osełkę masła lub kawałek sera. Prezentuje się szykownie. Śmiało możesz po-
dać w niej masło lub ser na stół w trakcie eleganckiego obiadu. Wykonana z solidnego tworzywa bez zawartości BPA. 18 x 13 x 6 cm

368186
Podstawka do krojenia chleba

Składana!

3

65257 
Torba na pieczywo
42 x 27 x 10 cm 

4 24,90

1990
368153 
Maselniczka – pojemnik na ser
18 x 13 x 6 cm  2690 1490

2690

24,90

1990

24,90

1390

367397
Zestaw lejków
3 sztuki o średnicach: 10, 12 i 14 cm

14,90

1190

367454
Torba na chleb 
38 x 27 cm

367453
Regulowana torba 
na bagietkę
69 x 19 cm

REGULOWANA
DŁUGOŚĆ

Specjalna
podszewka

1

2

        368122 Kuchenne pazury do mięsa i sałatek Szybciej i wygodniej rozdrobnisz upieczone właśnie mięso. Obrócisz je na grillu. 
Wyjmiesz z brytfanki. Przytrzymasz w trakcie krojenia. Wymieszasz i nałożysz sałatkę. Dzięki dużej powierzchni utrzymują mięso lub 
warzywa wewnątrz chwytaków, dzięki czemu nic nie wypada poza deskę do krojenia lub miskę. Wykonane z odpornego na wysoką 
temperaturę tworzywa przeznaczonego do kontaktu z żywnością. 13 x 9 x 1 cm           367931 Uchwyt do krojenia warzyw i owo-
ców na plasterki Pokroisz cebulę, pomidory lub inne warzywa i owoce w idealnie równe krążki i plasterki, nie ryzykując skaleczenia. 
Przygotujesz plasterki ziemniaków na domowe chipsy. Wykonany z trwałego tworzywa, z mocnym zaciskiem. 8 x 6,5 x 5,5 cm          
        367397 Zestaw lejków Niezastąpione w każdej kuchni. Mieszczą się jeden w drugim, więc nie zajmują dużo miejsca w szufladzie. Wykonane 
z solidnego tworzywa. 3 sztuki o średnicach: 10, 12 i 14 cm. Kolory mogą się różnić.

5

1
2

3

4
5

367931
Uchwyt do krojenia warzyw 
i owoców na plasterki
8 x 6,5 x 5,5 cm

2

3
szt.

DO KROJENIA MIĘS DO ROZDRABNIANIA DO KROJENIA OWOCÓW DO MIESZANIA SAŁATEK

2
szt.

368122
Kuchenne pazury 
do mięsa i sałatek
13 x 9 x 1 cm

21,90

1790

1

3

1

2

3

OSZCZĘDŹ

20%

OSZCZĘDŹ DO

44%

OSZCZĘDŹ

20%
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        66516 Nożyczki z 5 ostrzami Idealne do szatkowania ziół. Przydatne w biurze - zniszczysz poufne dokumenty          34567 
Szczypce kuchenne Wygodnie i szybko przewrócisz kiełbaski, kotlety, plastry boczku. Doskonałe do nakładania sałaty. 22,5 x 3,5 cm           
        367284 Szejker do dressingów Szybko i wygodnie przygotujesz przeróżne dressingi i sosy – wymieszasz je na gładko w tym 
profesjonalnym szejkerze. Z praktycznym, zamykanym dzióbkiem w pokrywce. Wykonany z tworzywa wysokiej jakości bez dodatku 
BPA (bisfenolu A), całkowicie bezpieczny do kontaktu z żywnością. Kolory mogą się różnić. 750 ml  

        11108 Wykrawacze do papryki i pomidorów Ułatwiają szybkie i wygodne wykrojenie gniazda nasiennego. 2 sztuki: większa (8 x 
7 x 5 cm) i mniejsza (9 x 4,5 x 3 cm) . Wykonane z mocnego tworzywa           367975 Miska z pokrywą Doskonała do przyrządzania, 
przechowywania i serwowania potraw, np. wszelkiego rodzaju sałatek. Ze szczelną pokrywą umożliwiającą ich transport. Wykonana 
z trwałego tworzywa bez zawartości BPA. Również do użycia w mikrofalówce. 25 x 22 x 7 cm, pojemność 1300 ml          367979 Tarka 
z pojemnikiem i pokrywką Wiórki spadają do pojemnika; gdy skończysz tarcie, zdejmij nakładkę z ostrzem i załóż pokrywkę, by żywność dłużej 
zachowała świeżość. Z wygodnym uchwytem . Wykonana z trwałego tworzywa bez zawartości BPA, ostrze ze stali nierdzewnej. 11 x 11 x 8 cm, 
pojemność 500 ml            367984 Tarka do czosnku z pojemnikiem Wygodnie i szybko rozdrobnisz czosnek – wiórki spadają do 
pojemnika. Przesuwany kominek umożliwia tarcie czosnku bez ryzyka obtarcia palców. Doskonała także do orzechów, imbiru, gałki 
muszkatołowej. Ostrze ze stali nierdzewnej, obudowa z tworzywa. 13 x 6 x 4 cm

34567
Szczypce kuchenne
22,5 x 3,5 cm

Do sałatek, mięs,
owoców

2

1599

 
367975
Miska z pokrywą 
25 x 22 x 7 cm, pojemność 1300 ml

19,90

1590

 
367979
Tarka z pojemnikiem i pokrywką
11 x 11 x 8 cm, pojemność 500 ml

19,90

1190

 
367984
Tarka do czosnku 
z pojemnikiem
13 x 6 x 4 cm 

14,90

990

Bardzo ostreTakże do
niszczenia
dokumentów

29,99

2299

367284
Szejker do dressingów
750 ml   

14,90

1190

11108
Wykrawacze do papryki i pomidorów
2 sztuki: większa (8 x 7 x 5 cm) 
i mniejsza (9 x 4,5 x 3 cm) 

2
szt

18,90

1390

1
2

3
4

1
2

3

4

66516
Nożyczki z 5 ostrzami

1

3

1 2

3

OSZCZĘDŹ

26%

OSZCZĘDŹ

20%

OSZCZĘDŹ

34%
OSZCZĘDŹ

40%

OSZCZĘDŹ

23%

OSZCZĘDŹ

20%
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        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           367620 Nożyk do chipsów Szybko przygotujesz domowe 
karbowane czipsy z warzyw, dużo zdrowsze niż kupowane w sklepie. Mocne ostrze stalowe, wygodny uchwyt z tworzywa. Kolory 
mogą się różnić. 9 x 7,5 cm           367648 Składana deska do krojenia z cedzakiem Bardzo pomysłowa: rozłożona na płasko służy 
do krojenia, a gdy zepniesz zaokrąglony bok, powstanie cedzak. Umyjesz na niej warzywa, odsączysz z nadmiaru wody, pokroisz je 
i wygodnie przerzucisz do miski. Wykonana z tworzywa bez zawartości BPA – bezpiecznego do kontaktu z żywnością. 42,5 x 27,5 cm

367620
Nożyk 
do chipsów
9 x 7,5 cm

24,90

1990

SPECJALNE OSTRZE
do obierania pomidorów

bez parzenia

367619
Podwójna obieraczka z osłoną
16,5 x 2,5 cm 1490

Kolec
do "oczek"

13,99

1099

15,90

1290

367648
Składana deska do krojenia 
z cedzakiem
42,5 x 27,5 cm

44,90

2490

Kroi warzywa
w cienkie

paski

Wygodny
uchwyt

NOW
OŚĆ

Metalowe ostrze
z ząbkami

368231
Nożyk 
do julienne
6 x 17 cm

16,90

1390

Dania jak
w najlepszej

restauracji

        368231 Nożyk do julienne Kroi warzywa w estetyczne długie i cienkie nitki. Do przygotowania chińskich potraw. Do dekoracji 
potraw. Profilowana rączka i bolec do usuwania „oczek”. Metalowe ostrze z podwójnymi ząbkami. Kolory mogą się różnić. 6 x 17 cm          
        367619 Podwójna obieraczka z osłoną Dwa ostrza, jedno z gładką, drugie – ząbkowaną krawędzią. Przesuwana osłona umożliwia 
przykrycie ostrza, którego akurat nie używasz. Ostrza metalowe, obudowa z solidnego tworzywa. Kolory mogą się różnić. 16,5 x 2,5 cm        
        19420 Pojemnik na resztki Niezastąpiony w każdej kuchni – ułatwia utrzymanie porządku i higieny. Idealny na resztki kuchen-
ne: obierki, skorupki jajek, torebki herbaciane. Ma zdejmowaną pokrywę i specjalnie zaprojektowany kształt zapobiegający wysypaniu 
się zawartości. 19,5 x 17,5 x 13 cm

1

2

3

1

19420
Pojemnik 
na resztki
19,5 x 17,5 x 13 cm 

2

3

38602
Obieraczka 
do warzyw
Długość 17,5 cm  

1

2
3

1
2

3

OSZCZĘDŹ

21%

OSZCZĘDŹ

45%

OSZCZĘDŹ

20%
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368168 
Składany cedzak
Po rozłożeniu: 31 x 14 x 7 cm, poj. 875 ml 

368167 
Składana miska z perforowanym dnem
Po rozłożeniu: 29 x 23 x 10 cm, poj. 3 L 

Trwały silikonOszczędność
miejsca

1 2

2590 1890

12,90

990

        368220 Uchwyt na pokrywkę Większa wygoda przy gotowaniu – odwieszasz pokrywkę na uchwyt zamiast odkładać, gdzie 
popadnie. Uniwersalny rozmiar pasuje do każdego garnka. Silikonowe nakładki zapobiegają porysowaniu naczynia. Wysokiej jakości 
stal nierdzewna. 9,5 x 9 x 6,5 cm           367797 Podstawka pod łyżkę Szeroka i stabilna. Wykonana z solidnego tworzywa. 30 x 11 cm            
        Słoiczek na przyprawy 368172 zielony 368174 niebieski 368175 czerwony Ze szczelnie zamykanym, hermetycznym wiecz-
kiem z uszczelką. Wykonany ze szkła, wieczko ceramiczne. Pojemność 70 ml

14,90

1190

9,90

690
366677
Lejek 
do przetworów
8 x 19,5 cm

100
szt.

368171
Zmywalne
naklejki na słoiki
Kreda w zestawie, 
18 naklejek

18
szt.

8,90

690
9,90

690

NOW
OŚĆ

Zaczep
o garnek

Co zrobić
z gorącą
pokrywką?

368220 
Uchwyt 
na pokrywkę
9,5 x 9 x 6,5 cm 

Słoiczek 
na przyprawy
368172 zielony
368174 niebieski
368175 czerwony
Pojemność 70 ml 

367797 
Podstawka 
pod łyżkę 
30 x 11 cm

367658
Naklejki 
na przetwory
100 naklejek

1

2
3

1

2

3

        368167 Składana miska z perfo-rowanym dnem Silikonowe wstawki po bokach umożliwiają złożenie miski na płasko 
lub rozłożenie jej – wówczas staje się głęboka (10 cm). Dno z otworkami – doskonale sprawdza się przy myciu warzyw i owoców, 
bo woda swobodnie odcieka. Profilowany spód z wypustkami – możesz stabilnie ją postawić. Wykonana z mocnego tworzywa 
i silikonu. Po złożeniu zajmuje niewiele miejsca. Po rozłożeniu: 29 x 23 x 10 cm. Kolory mogą się różnić.          368168 Składany 
cedzak Silikonowe wstawki po bokach umożliwiają złożenie lub rozłożenie cedzaka. Możesz regulować jego głębokość. Profilowany 
spód z wypustkami – możesz stabilnie go postawić. Wykonany z mocnego tworzywa i silikonu. Po rozłożeniu: 31 x 14 x 7 cm. Kolory 
mogą się różnić.            366677 Lejek do przetworów Domowe przetwory wracają do mody, bo zachowują bogactwo owoców i warzyw 
bez konserwantów i sztucznych składników. Lejek umożliwia wygodne nalanie przygotowanej zalewy lub przełożenie masy do słoików – nic 
nie rozleje się, a brzegi słoika pozostaną czyste. Wygodne uchwyty. Wykonany z solidnego tworzywa. 8 x 19,5 cm           367658 Naklejki na 
przetwory Stylowe naklejki na domowe przetwory – podpisz i przyklej, by wiedzieć, do kiedy należy spożyć zapasy. Ozdobione dekoracyj-
nym motywem warzyw i owoców. Rolka z naklejkami. 100 naklejek.          368171 Zmywalne naklejki na słoiki Na tych naklejkach możesz 
pisać kredą – potem łatwo ją zetrzesz. Na słoiki z przyprawami, przetworami, herbatą itp. Wielokrotnego użytku. Dużo miejsca do pisania: 7 x 
4,5 cm. Kreda w zestawie. 18 naklejek 

3 4
5

1

2

3

4

5

OSZCZĘDŹ

31%

OSZCZĘDŹ

22%

OSZCZĘDŹ

30%

OSZCZĘDŹ

30%

OSZCZĘDŹ

20%

12,90

890

OSZCZĘDŹ

23%
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        367987 Szklana butelka z zatyczką Ekologiczna butelka ze szczelnie zamykaną zatyczką. Szklana - nie wchodzi w reakcje 
z naturalnymi kwasami zawartymi w żywności. Odpowiednio wyprofilowana – wygodnie układa się w dłoni. Wysokość: 22 cm, pojem-
ność: 500 ml           367535 Pojemnik „Truskawka” W gigantycznej „truskawie” zmieszczą się nieduże porcje jedzenia, owoce, przekąski. 
Wykonany z lekkiego tworzywa pojemnik ze szczelnie zamykaną pokrywą wygląda  zabawnie – dzieci polubią drugie śniadania zapakowane 
w taki sposób! 14 x 11,5 x 9 cm                       Pojemniki na cebulę i czosnek Najlepszy sposób na przechowywanie cebuli lub czosnku 
– pojemniki chronią przed wyschnięciem i utratą aromatu. Wykonane z tworzywa przeznaczonego do kontaktu z żywnością. Kolory 
mogą się różnić 368001 Pojemnik na cebulę 368002 Pojemnik na czosnek

368001
Pojemnik 
na cebulę
12 x 10 x 10 cm

368002
Pojemnik 
na czosnek
9 x 9 x 8 cm

Chronią przed
wyschnięciem
i utratą aromatu

1190 1190

367973
Pojemnik 
„Babeczka” 
1200 ml 
Średnica 14 cm, 
wysokość 15 cm

1 2367972
Pojemnik
 „Babeczka” 
550 ml 
Średnica 11,5 cm, 
wysokość 12 cm

19,90

990
15,90

790

 368109
  Duży słój z pokrywą
 18 x 11 x 11 cm, pojemność: 1250 ml

 368108
  Mały słój z pokrywą
 13 x 10,5 x 10,5 cm, pojemność: 950 ml 

24,90

1990

3

4
22,90

1790

Przechowuj
z pomysłem

 
367987
Szklana butelka z zatyczką
Wysokość: 22 cm, pojemność: 500 ml 

8,90

690
367535
Pojemnik „Truskawka”
14 x 11,5 x 9 cm

17,90

1490

Do zakwasów
Do soków
z owoców
i warzyw
Do mleka
Do syropów

1

1

2

3 4

2

3 4

                Pojemniki „Babeczki” Urocze i estetycznie wykonane, mają oryginalny kształt ogromnych babeczek oblanych lukrem. Pre-
zentują się dekoracyjnie, stanowią ciekawy element wystroju kuchni. Wykonane z solidnego tworzywa 367973 Pojemnik „Babeczka” 
1200 ml  Średnica 14 cm, wysokość 15 cm 367972 Pojemnik „Babeczka” 550 ml  Średnica 11,5 cm, wysokość 12 cm                Słoje 
z pokrywami Prezentują się elegancko dzięki żłobieniom i ciekawej formie pokrywy. Idealne do przechowywania różnych produk-
tów spożywczych. Szczelnie zakręcane pokrywy. Wykonane z grubego, hartowanego szkła 368109 Duży słój z pokrywą 18 x 11 x 
11 cm, pojemność: 1250 ml 368108 Mały słój z pokrywą 13 x 10,5 x 10,5 cm, pojemność: 950 ml 

1

2

1 2

3 4

OSZCZĘDŹ

22% OSZCZĘDŹ

50%

OSZCZĘDŹ DO

22%
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367883
Dzbanek z miarką
Pojemność: 1,2 litra 1290

367177
Wałek do ciasta
Długość 35 cm

Jak z włoskiej
pizzerii

2290
367950
Silikonowy pędzelek 
półokrągły

15,90

990
39,90

3190

368177
Dyspenser 
do ciasta
18,5 x 15 x 10,5 cm 

Praktyczna
podziałka

4590

367285
Dzbanek – mikser 
Pojemność: 2,2 L

NOW
OŚĆ

Odmierz 
potrzebną ilość

Połączone,
nie zgubią się

368226
Zestaw miarek
4 miarki różnej pojemności: 60-240 ml

14,90

1190

        368226 Zestaw miarek 4 miarki różnej pojemności: 60 ml (1/4 szklanki), 80 ml (1/3 szklanki), 120 ml (1/2 szklanki), 240 ml  
(1 szklanka). Zaczepione razem na wieszaku, mieszczą się jedna w drugiej. Wykonane z trwałego tworzywa bez zawartości BPA. 
Kolory mogą się różnić.         367285 Dzbanek – mikser Ubijesz w nim pianę, wymieszasz ciasto na naleśniki,  koktajl jogurtowy, 
różne napoje itp. Pokrętło w pokrywce umożliwia poruszanie mieszadłami bez żadnego wysiłku. Z drugiej strony pokrywka ma wy-
cięcia – po jej przełożeniu tworzy się praktyczny dzióbek ułatwiający nalewanie. Wysoki i pojemny dzbanek (2,2 litra) ma wygodnie 
wyprofilowany uchwyt. Wykonany z tworzywa wysokiej jakości bez dodatku BPA (bisfenolu A), całkowicie bezpieczny do kontaktu 
z żywnością. Pojemność: 2,2 L          368177 Dyspenser do ciasta Odmierza odpowiednią ilość ciasta. Wypełnia foremki bez rozle-
wania i bałaganu. Idealny także przy smażeniu placków i naleśników. Bardzo wygodny w użyciu – dźwignia w uchwycie. Z podziałką 
na ściance: 100 do 900 ml . Wykonany z solidnego tworzywa. 18,5 x 15 x 10,5 cm

Idealnie nadaje się
do przyrządzania
dietetycznych koktajli
Blue Nature

1

2

3

12

3

        367950 Silikonowy pędzelek półokrągły Za pomocą pędzelka łatwo i precyzyjnie rozprowadzisz roztrzepane białko na ciastkach 
przed pieczeniem lub marynatę na mięsie, natłuścisz patelnię na naleśniki itp. Komfortowy uchwyt z tworzywa,  „włosie” z silikonu. Kolory 
mogą się różnić          367883 Dzbanek z miarką Z podziałką: od 100 do 1200 ml. Komfortowy uchwyt i odpowiednio wyprofilowany 
dzióbek ułatwiający nalewanie. Wykonany z tworzywa. Możesz podgrzewać w nim płyny w mikrofalówce. Pojemność: 1,2 litra          
        367177 Wałek do ciasta Idealny do rozwałkowywania ciasta na pierogi, makaron, pizzę. Wykonany z drewna. Długość 35 cm          
        368189 Łopatka – trzepaczka Wiele zastosowań: jako duża, poręczna trzepaczka do roztrzepywania jajek, mieszania składników 
sosu czy dressingu. Jako łopatka do nakładania i przewracania różnych potraw. Wykonana z solidnego tworzywa. 21 x 7,5 cm

368189
Łopatka – trzepaczka
21 x 7,5 cm

Łopatka czy 
trzepaczka?

4

1 2 3

1

2

3
4

1590

OSZCZĘDŹ

38%
OSZCZĘDŹ

20%

OSZCZĘDŹ

20%

LICZBA 
OGRANICZONA
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367339
Keksówka
21 x 11 x 6 cm 

367338
Prostokątna 
forma  
27,5  x 17,5 x 3,5 cm

367423
Okrągła 
forma  
22 x  3,5 cm

367447
Kwadratowa 
forma 
19 x 19 cm

19,90

1490

1990

1990

1990

 
367986
Foremki do pieczenia 
„Morskie opowieści”
6 foremek, wymiary pojedynczej: 7 x 5 x 2 cm

12,90

690

367953
Radełko do ciasta
16 x 7 cm

367622
Foremki 
do wycinania
Średnice: 5,5, 5, 4, 3,5 cm

4
szt.

367612
Foremki do wycinania 
ciastek "Serduszka"
3 sztuki o średnicach: 8, 6 i 4 cm

3
szt.

367863
Foremki do wycinania ciastek
Wymiary pojedynczej foremki: 6 x 6 x 2 cm

11,90

690

367613
Okrągłe foremki 
do wycinania ciastek
3 sztuki o średnicach: 7, 6 i 5 cm

14,90

690

WSZYSTKIE FOREMKI PO 6,90

Stalowe formy do pieczenia Wykonane z klasycznej stali wysokiej jakości. Z wygodnie wyprofilowanymi uchwytami. Lekkie i trwałe           
        367339 Keksówka Idealna do pieczenia keksu, chleba, pasztetu 21 x 11 x 6 cm          367338 Prostokątna forma  27,5  x 17,5 x 3,5 cm          
        367423 Okrągła forma 22 x  3,5 cm          367447 Kwadratowa forma 19 x 19 cm           367953 Radełko do ciasta Z tym radełkiem 
przygotowanie domowego makaronu lub faworków stanie się dużo łatwiejsze. Wytniesz nim paski w masie cukierniczej i wykończysz brzegi 
ciasta. Dwa kółka o ostrych krawędziach: jedno gładkie i jedno karbowane. 16 x 7 cm        

16,90

1290

1

2

3

4

5

1 2
3 4 5

        367613 Okrągłe foremki do wycinania ciastek Wykonane z mocnej stali nierdzewnej, z obudową i wygodnymi rączkami 
z tworzywa. 3 sztuki o średnicach: 7, 6 i 5 cm          367986 Foremki do pieczenia „Morskie opowieści” Upieczesz ciastka w oryginal-
nych kształtach, związanych z morzem – w sam raz na przyjęcie urodzinowe piratów!  Wykonane z trwałego tworzywa bez zawartości BPA. 
6 foremek, wymiary pojedynczej: 7 x 5 x 2 cm          367622 Foremki do wycinania Wytniesz kółka z kwiatowym wzorkiem z ciasta, 
lukru, masy czekoladowej lub marcepanowej. Wykonane z trwałego tworzywa. Średnice: 5,5, 5, 4, 3,5 cm           367863 Foremki do 
wycinania ciastek Z ostrą krawędzią od spodu i poręcznym uchwytem. Wykonane z mocnego tworzywa. 6 różnych kształtów. 
Kolory mogą się różnić. Wymiary pojedynczej foremki: 6 x 6 x 2 cm          367612 Foremki do wycinania ciastek "Serduszka" 
Łatwo i precyzyjnie wytniesz ciastka w kształcie serduszek. Foremki wykonane z mocnej stali nierdzewnej, z obudową i wygodnymi 
rączkami z tworzywa. 3 sztuki o średnicach: 8, 6 i 4 cm 

12,90

690
14,90

690

3
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         367178 Mały wałek do ciasta Doskonały do rozwałkowania wąskich pasów ciasta. Do dokładnego rozwałkowania krawędzi. 
Z komfortową rączką. Wygodniejszy od dużego wałka w manewrowaniu. Drewno i metal. 7 x 16 cm           366716 Szpatułka - nóż 
Do wyrabiania i porcjowania ciasta na stolnicy. Do krojenia warzyw na sałatkę. Do podważania i serwowania gotowego ciasta. Szeroka, 
z komfortowym uchwytem. Wykonana ze stali nierdzewnej wysokiej jakości. 14 x 16,5 cm          367542 Wykrawacz do babeczek 
Jednym ruchem wykroisz równy środek w upieczonych babeczkach, by wypełnić je ulubionym nadzieniem. Praktyczny i pomysłowy 
gadżet dla wielbicieli słodkości. Wykonany z trwałego tworzywa. 6 x 5,5 cm          367446 Forma do pieczenia babeczek  Lekka 
i trwała. Wykonana z klasycznej stali wysokiej jakości. 26 x 18 x 3 cm, średnica pojedynczej babeczki: 7 cm          63418 Podkładka 
do pieczenia  Innowacyjny materiał wielokrotnego użytku. Do pieczenia i smażenia, grillowania w piekarniku i mikrofalówce. 
Umożliwia przygotowanie potraw bez tłuszczu. Możesz przyciąć do pożądanego wymiaru. Od -30 do 260 °C. 33 x 40 cm

366716
Szpatułka - nóż
14 x 16,5 cm 

367178
Mały wałek do ciasta
7 x 16 cm

1990

16,90

1290

3290

1. WŁÓŻ CIASTO DO FORMY

2. PRZEKRÓJ NOŻEM DO POŁOWY

3. ZAZNACZ MIEJSCE WYKAŁACZKĄ

4. PRZEKRÓJ DRUGĄ POŁOWĘ

368185
Obręcz do warstwowego krojenia ciasta 
Obręcz ma możliwość regulacji – pasuje na torty o średnicy 16 i 20 cm

Równe
warstwy
ciasta

1

368058
Rękaw cukierniczy
Rękaw z poliestru: 22 x 18 cm, 
końcówki z tworzywa: 4 x 3 cm 

12,90

990

367958
Szablon do dekoracji 
i podkładka pod ciasto „2 w 1” 
36 x 22 cm 

26,90

1490

63418
Podkładka do pieczenia  
33 x 40 cm 1599

367446
Forma 
do pieczenia babeczek  
26 x 18 x 3 cm, średnica pojedynczej babeczki: 7 cm

367542
Wykrawacz 
do babeczek
6 x 5,5 cm 

3

1090

1990

1

2

4

5

1
2

3

4
5

        368185 Obręcz do warstwowego krojenia ciasta Przygotujesz pyszne i elegancko wyglądające torty godne mistrza-cukier-
nika. 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           368058 Rękaw cukierniczy Umożliwia ozdobienie ciast fantazyjnymi wzorami. Rękaw szprycki 
z materiału uławia precyzyjne wyciskanie masy. 7 końcówek rysuje różne wzorki – wszystko zależy od Twojej wyobraźni! Rękaw z poliestru: 
22 x 18 cm, końcówki z tworzywa: 4 x 3 cm          367958 Szablon do dekoracji i podkładka pod ciasto „2 w 1”  Stylowa podkładka 
jednocześnie spełnia rolę szablonu do dekoracji wypieków. Najpierw zastosuj ją jako szablon, dekorując ciasto wzorami z cukru pudru 
lub kakao. Potem posłuż się nią jako podkładką, przenosząc szykownie wyglądający tort na paterę, lub podaj go na niej na stół. Wyko-
nana z solidnego tworzywa. 36 x 22 cm

2 3
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OSZCZĘDŹ

24%

OSZCZĘDŹ
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368098
Sitko – zaparzaczka „Imbryk” 
9 x 8 x 2 cm  790

26,90

2190

37708 
Spodeczek na torebki herbaciane
Średnica 6 cm

3
6,99

550

68276
Stalowy 
dyspenser 
3,5 x 8 cm, pojemność 70 ml

65888
Szablony 
do dekoracji
Średnica pojedynczego szablonu 8,5 cm
4 sztuki

4
szt.

368017
Wyciskarka do cytryny 
z pojemnikiem
10 x 10 x 10,5 cm

367955
Wyciskarka - pojemnik 
na cytrynę
8 x 10 cm

NOW
OŚĆ

Sposób
na kawę
bez fusów

Wygodnie
zaczepisz

Do kawy
i herbaty

368217
Jednorazowe filtry 
do kawy i herbaty 
Aż 40 sztuk

40
szt.

        368217 Jednorazowe filtry do kawy i herbaty Idealne do zaparzania herbaty i kawy. Wygodnie zaczepisz o brzeg kubka lub 
filiżanki. Nie tracisz czasu na mycie dzbanka czy zaparzaczki. Aż 40 sztuk          368098 Sitko – zaparzaczka „Imbryk” Niezbędne 
dla wszystkich wielbicieli dobrej, świeżo zaparzonej herbaty. Możesz stosować je jako zaparzaczkę lub sitko na fusy. Ma uroczy wygląd – 
kształt imbryka. Metalowe sitko, obudowa z tworzywa. Kolory mogą się różnić. 9 x 8 x 2 cm          37708 Spodeczek na torebki herbaciane 
Kształt imbryczka. Zapobiega poplamieniu stołu. Wykonane z melaminy. Średnica 6 cm

1

1
2

3

2        
         368017 Wyciskarka do cytryny z pojemnikiem Bardzo funkcjonalna – po wyciśnięciu potrzebnej ilości soku możesz nakryć 
cytrynę półkolistą pokrywą i schować do lodówki. Wykonana z tworzywa przeznaczonego do kontaktu z żywnością. 10 x 10 x 10,5 cm          
         367955 Wyciskarka - pojemnik na cytrynę Dwa w jednym: wyciskarka i pojemnik do przechowywania. Szczelna pokrywka, którą 
nakręca się na wyciskarkę. Dzióbek umożliwiający precyzyjne dozowanie soku. Wykonana z  solidnego tworzywa. Wymiary:  8 x 10 cm                    
         65888 Szablony do dekoracji Ozdobisz wszystko, na co tylko przyjdzie Ci ochota: desery, lody, owsiankę, piankę na kawie. Usy-
piesz różne wzorki z kakao, cynamonu lub innych przypraw w proszku. Wykonane z bezpiecznego tworzywa wysokiej jakości bez BPA. 
Kolory i ksztaty mogą się różnić. Średnica pojedynczego szablonu 8,5 cm. 4 sztuki          68276 Stalowy dyspenser Do kakao, czekolady, 
cukru pudru. Trzy różne wielkości otworków w pokrywie. Wykonany ze stali nierdzewnej wysokiej jakości. 3,5 x 8 cm, pojemność 70 ml  

14,90

990
15,90

1290

12,90

890
11,90

890
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368107 
Duży pojemnik 
z hermetyczną pokrywką
18,5 x 14 x 8 cm, pojemność: 1800 ml

368106 
Średni pojemnik 
z hermetyczną pokrywką
13,5 x 14 x 8 cm, pojemność: 1200 ml

368105 
Mały pojemnik 
z hermetyczną pokrywką
7,5 x 14 x 8 cm, pojemność: 600 ml

3

4

5

Przesunięcie uchwytu 
powoduje zassanie 
pokrywy

3990

3490

2890

23,90

1790

 
368093
Pojemnik 
na żywność z miarką 
21 x 14 x 10 cm, pojemność: 2 litry

367945
Dwukomorowy 
pojemnik do żywności 600 ml
18 x 9,5 x 5 cm

367989
Kwadratowe 
pudełko 250 ml
6,5 x 9 x 13 cm, pojemność 250 ml

 
367990
Pudełko na lunch 450 ml
6,5 x 9 x 13 cm, pojemność 450 ml

367677 
Pojemnik 
na żywność 
Bon Bon Mini
10 x 8 x 4 cm

4

1
2

7,90

490
9,90

490
366616 
Pudełko na lunch twin
4 x 15,5 x 18,5 cm

11,90

890
 
        368093 Pojemnik na żywność z miarką W pokrywie pojemnika znajdują się dwa duże otwory umożliwiające wygodne 
nasypanie odpowiedniej ilości produktu. Jeden otwór zamykany uchylaną pokrywą, drugi – wyjmowaną miarką o pojemności 
200 ml. Wykonany z tworzywa bez zawartości BPA, przeznaczonego do kontaktu z żywnością. 21 x 14 x 10 cm, pojemność: 2 litry          
        367945 Dwukomorowy pojemnik do żywności 600 ml Uchylana pokrywa umożliwia wygodny dostęp do zawartości. Dwie 
komory do przechowywania różnych artykułów spożywczych. Estetycznie wykonane z solidnego tworzywa. Kolory mogą się różnić. 18 x 
9,5 x 5 cm                          Pojemniki do przechowywania z hermetycznymi pokrywami Super szczelne, hermetycznie zamykane 
pokrywy z uszczelkami gwarantują przechowywanym produktom ochronę przed dostępem wilgoci, zarodników pleśni, grzybów 
itp. Pokrywy mają wmontowane sprężyny – przesunięcie uchwytu powoduje zassanie pokrywy. Wysoka jakość i estetyka wykonania. 
Wykonane z tworzywa bez zawartości BPA, przeznaczonego do kontaktu z żywnością. 368107 Duży pojemnik z hermetyczną po-
krywką18,5 x 14 x 8 cm, pojemność: 1800 ml. 368106 Średni pojemnik z hermetyczną pokrywką 13,5 x 14 x 8 cm, pojemność: 
1200 ml. 368105 Mały pojemnik z hermetyczną pokrywką 7,5 x 14 x 8 cm, pojemność: 600 ml

12,90

790

Otwierany 
z dwóch stron

1 2

1

2

3 4 5

 
        367989 Kwadratowe pudełko 250 ml W sam raz na przechowanie niedużej porcji jedzenia. Ze szczelną pokrywą, którą mo-
żesz zablokować w uchylonej pozycji. Możesz przechowywać w nim jedzenie w zamrażalniku w temperaturze do -25° lub podgrze-
wać w mikrofalówce. Wykonane z trwałego tworzywa bez zawartości BPA. 6,5 x 9 x 13 cm, pojemność 250 ml          367990 Pudełko 
na lunch 450 ml Możesz zapakować do niego porcję na lunch lub przechować resztki z obiadu w lodówce. Szczelnie zamykane. 
Wykonane z trwałego tworzywa bez zawartości BPA. 6,5 x 9 x 13 cm, pojemność 450 ml          366616 Pudełko na lunch twin Ide-
alne do zapakowania przekąski do szkoły i pracy. Dwie przegródki wydzielone niepełną przegrodą. Szczelne zapięcie. Lekkie, solidne 
tworzywo. 4 x 15,5 x 18,5 cm                 Małe pojemniki na żywność Bon Bon Na drobne przekąski, ciastka, orzeszki. Z hermetycznie 
zapinanymi pokrywami. Wierzch pokryw jest wyprofilowany w taki sposób, że mniejszy pojemniczek doskonale wpasowuje się w 
większy – możesz ustawić je jeden na drugim. Dodatkowo pokrywki działają jak przyssawki – złączone ze sobą pojemniki mocno się 
trzymają. Wykonane z bezpiecznego tworzywa wysokiej jakości bez BPA 367677 Pojemnik na żywność Bon Bon Mini 10 x 8 x 4 cm 
367678 Pojemnik na żywność Bon Bon Midi 10 x 8 x 7 cm

8,90

690
9,90

690

367678 
Pojemnik 
na żywność 
Bon Bon Midi
10 x 8 x 7 cm

3

5

1

2

3

4 5

Klik,
klik

OSZCZĘDŹ

25%
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367974
Pojemnik 
z regulowanym 
koszyczkiem
13 x 13 x 17 cm, pojemność 1,5 litra 

36,90

1990

56666
Foremki do robienia galaretek 
Średnica 8 cm, pojemność 130 ml, 6 sztuk 

6
szt

1599

21,90

1790

Uniwersalny
otwieracz

9,90

790

367538
Lejek z wyciskarką
Średnica lejka 9 cm, 
wyciskarka: 9 x 9 x 6 cm

14,90

990

367727
Poręczna 
wyciskarka 
do cytryny
21 x 9 x 9 cm

37206
Gilotynka do jabłek
18 x 10,5 cm 1990

368218
Stojak pod kartony 
z napojami
31 x 20 x 18 cm

368227
Wielofunkcyjny 
otwieracz 4 w 1
4 x 13 cm

Kapsle Puszki

Słoiki Nakrętki

Jak wygodnie
nalać sok?

Na kartony
3- i 5-cio 
litrowe

NOW
OŚĆ

Łatwo
podstawisz
szklankę

        368218 Stojak pod kartony z napojami Zapewnia wygodne nalewanie napojów z kartonów z kurkiem. Idealny do soków, 
wina. Do domu, ogrodu, na imprezę. Stabilny i trwały. Wykonany ze stali nierdzewnej. 31 x 20 x 18 cm           368227 Wielofunkcyjny 
otwieracz 4 w 1 Do zdejmowania metalowych kapsli z butelek. Do odkręcania plastikowych nakrętek. Do otwierania puszek. 
Do zdejmowania pokrywek ze słoików. Bardzo poręczny, ułatwia wiele czynności bez ryzyka nadwyrężenia nadgarstka 4 x 13 cm

1
2

2

1

        367974 Pojemnik z regulowanym koszyczkiem Świetny do przechowywania ogórków kiszonych, pikli, oliwek, grzybków 
marynowanych, owoców w zalewie, lodu itp. Koszyczek można wyciągnąć i zablokować w 1/3 wysokości pojemnika, by zalewa 
swobodnie odciekła. Szczelnie zamykana pokrywa ma wygodne uchwyty ułatwiające przenoszenie pojemnika. Wykonany z trwałego 
tworzywa bez zawartości BPA. 13 x 13 x 17 cm, pojemność 1,5 litra          367538 Lejek z wyciskarką Świetny pomysł – dzięki lejkowi 
z wkładaną w niego wyciskarką wyciśniesz sok z cytrusów od razu do butelki. Możesz używać ich także oddzielnie, jako poręcznego, nieduże-
go lejka o uniwersalnym zastosowaniu i małej wyciskarki. Wykonane z solidnego tworzywa. Kolory mog się różnić. Średnica lejka 9 cm, wyci-
skarka: 9 x 9 x 6 cm          367727 Poręczna wyciskarka do cytryny Szybko wyciśniesz potrzebną ilość soku z cytryny prosto do sałatki. 
Antypoślizgowa, odpowiednio wyprofilowana rączka i sitko na pestki. Wykonana z solidnego, bezpiecznego dla zdrowia tworzywa bez 
zawartości BPA. Kolory mogą się różnić. 21 x 9 x 9 cm          56666 Foremki do robienia galaretek Idealne do galaretek, budyniów, 
nóżek w galarecie. Z pokrywkami. Średnica 8 cm, pojemność 130 ml. 6 sztuk          37206  Gilotynka do jabłek Błyskawicznie kroi 
jabłko oddzielając ogryzek. Stalowe ostrza. 18 x 10,5 cm
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367757
Woreczki 
do przechowywania żywności
Wymiary pojedynczego woreczka: 22,5 x 14 cm
8 sztuk

8
szt.

1890

367743 
Pojemnik na folię spożywczą
33,5 x 7 x 5 cm

Ostre ząbki
do odrywania

1490

367868
Szuflada do lodówki
37,5 x 25 x 9,5 cm

31,90

2190

367869
Pojemnik 
na wędlinę i ser
26 x 22 x 4 cm

Łatwo
ułożysz
jeden na
drugim

4

24,90

1990

 
367981
Foliowe osłonki na żywność
5 sztuk

5
szt

Na talerze,
garnki,
miski

8,90

750

65517
Antypleśniowa 
mata do lodówki
46 x 29 cm

1

2999

366553
Klipsy do torebek na żywność
7 x 2 x 1,5 cm

368156
Dekoracyjny stojak 
na ręcznik kuchenny 
26,5 x 14,5 x 14,5 cm 

        366553 Klipsy do torebek na żywność Umożliwiają bardzo szczelne i mocne zapięcie torebki, dzięki czemu przechowywany 
w niej produkt spożywczy dłużej zachowuje świeżość. Wykonane z trwałego tworzywa. Kolory mogą się różnić. 7 x 2 x 1,5 cm          368156 
Dekoracyjny stojak na ręcznik kuchenny  Ciekawy design – stojak jest prawdziwą ozdobą Twojej kuchni. Wykonany z lekkiego, 
solidnego tworzywa. 26,5 x 14,5 x 14,5 cm          367757 Woreczki do przechowywania żywności Przechowasz w nich niezjedzone 
porcje zupy, gulaszu, zapiekanki, ugotowanych warzyw itp.Zaoszczędzisz miejsce w lodówce lub zamrażalniku – woreczki zajmują 
mniej powierzchni niż pojemniki. Hermetycznie zamykane. Możesz wlać do nich ciepłą potrawę. Po wyjęciu z zamrażalnika możesz 
włożyć woreczek do mikrofalówki, by szybko rozmrozić potrawę. Z podziałką 250-1000 ml i miejscem do wpisania daty pakowania. 
Wymiary pojedynczego woreczka: 22,5 x 14 cm. 8 sztuk          367743 Pojemnik na folię spożywczą Z podajnikiem mającym ostre 
ząbki – równo i precyzyjnie oderwiesz potrzebny kawałek folii. Bardzo szczelne zamknięcie gwarantuje, że folia nie wypadnie, nie będzie 
się przesuwać. Wykonany z solidnego tworzywa. Kolory mogą się różnić. 33,5 x 7 x 5 cm

7,90

690

5
szt.

29,90

2290

1

2

3

4

1
2

3

4

        65517 Antypleśniowa mata do lodówki Umożliwia swobodną cyrkulację powietrza. Zapobiega wgnieceniom i rozwojowi pleśni. 
Produkty dłużej zachowują świeżość. Można przyciąć do pożądanego rozmiaru. 46 x 29 cm          367868 Szuflada do lodówki Ułatwia prze-
chowywanie w lodówce produktów żywnościowych luzem, zwłaszcza owoców i warzyw. Wykonana z tworzywa bez zawartości BPA, 
przeznaczonego do kontaktu z żywnością. 37,5 x 25 x 9,5 cm          367981 Foliowe osłonki na żywność Bardziej uniwersalne niż 
pokrywki – woreczki z mocnym ściągaczem, które pasują na naczynia o różnych średnicach (maksymalnie 26-27 cm). Wykonane 
z tworzywa foliowego. Wzory na folii mogą się różnić. 5 sztuk         367869 Pojemnik na wędlinę i ser Doskonały do przechowywa-
nia plasterków wędlin i serów w lodówce. Ze szczelną pokrywą, zapewnia świeżość przez dłuższy czas. Wykonany z tworzywa 
bez zawartości BPA, przeznaczonego do kontaktu z żywnością. 26 x 22 x 4 cm
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20%



368072
Solniczko
-pieprzniczka 
„Biedronka”
10 x 8,5 x 6,5 cm 

Serwetnik „Kwiaty”
368068 czerwony
368142 pomarańczowy
368141 fioletowy
12 x 12 x 5 cm 

Dzbanuszek do mleka
368071 zielony
368145 różowy
10 x 8,5 x 5 cm, 
pojemność 150 ml

Cukiernica z łyżeczką
368074 zielona
368152 fioletowa
368151 różowa
9 x 8 x 8 cm, pojemność 300 ml 

1

3

2

4

5

1

2

3

4

5

11,90

450

19,90

790

19,90

690

14,90

690

12,90

590

Taca 
z nadrukiem
368005 papryki
368006 jeżyny
368007 pomarańcze
Średnica 35 cm 

22,90

890

367603
Taca do mycia i krojenia 
warzyw - fioletowa
36,5 x 27,5 x 3 cm 

24,90

990

367701
Butelka 
na oliwę
Wysokość 27 cm
500 ml 24,90

1290

367469
Duża taca z pokryciem
antypoślizgowym  
Duża i solidna: 45 x 36 cm

49,90

1990

34548
Torebeczki 
do tostera

Solniczka „Tulipan”
368073 czerwona
368150 pomarańczowa
368149 żółta
368148 fioletowa
Wysokość 13 cm, pojemność 40 ml

367289 
Taca do mycia i krojenia 
warzyw - biała
3 x 27 x 36,5 cm 

WYPRZEDAŻ! Ostatnie sztuki! WYPRZEDAŻ! Ostatnie sztuki!

        Solniczka „Tulipan” 368073 czerwona 368150 pomarańczowa 368149 żółta 368148 fioletowa Oryginalna – pięknie prezen-
tuje się na stole, stanowiąc ciekawy element jego wystroju. Wykonana z barwionego tworzywa. Wysokość 13 cm, pojemność 40 ml          
        Serwetnik „Kwiaty” 368068 czerwony 368142 pomarańczowy 368141 fioletowy Niezbędny element eleganckiego nakrycia 
stołu. Wiosenna kolorystyka, ciekawy design. Wykonany z grubego, barwionego tworzywa przypominającego szkło. 12 x 12 x 5 cm          
        368072 Solniczko-pieprzniczka  „Biedronka” Zabawna biedronka składa się z dwóch osobnych pojemników na sól i pieprz. 
Wykonana z trwałego, bezpiecznego tworzywa bez zawartości BPA. 10 x 8,5 x 6,5 cm          Cukiernica z łyżeczką 368074 zielona 
368152 fioletowa 368151 różowa Bardzo poręczna – w formie dzbanka z wygodnym uchwytem i uchylaną pokrywą. Wykonana ze 
szkła, uchwyt, pokrywa i łyżeczka z tworzywa. 9 x 8 x 8 cm, pojemność 300 ml           Dzbanuszek do mleka 368071 zielony 368145 
różowy Poręczny, z wygodnie wyprofilowanym dzióbkiem, uchwytem i uchylaną pokrywką. Wykonany ze szkła, uchwyt i pokrywa 
z tworzywa. Idealny także do nalewania miodu, syropów itp. 10 x 8,5 x 5 cm, pojemność 150 ml

1

2

3
4

5

        Taca z nadrukiem 368005 papryki 368006 jeżyny 368007 pomarańcze Podając napoje na tej szykownej tacy, zrobisz wrażenie 
na gościach. Dekoracyjne dno z fotograficznym nadrukiem – apetycznym wzorem. Wykonana z solidnego tworzywa. Średnica 35 cm           
        367701 Butelka na oliwę Kunsztownie wykonana, z motywem dekoracyjnym i ozdobną zatyczką, prezentuje się wytwornie na 
stole. Z ciemnego szkła, które chroni oliwę przed jełczeniem pod wpływem światła słonecznego. Kolory i wzory korka mogą się różnić. 
Wysokość 27 cm. 500 ml          367469 Duża taca z pokryciem antypośliz- gowym Duża i solidna: 45 x 36 cm          367603 Taca do 
mycia i krojenia warzyw - fioletowa Dzięki otworkom w dnie taca umożliwia dokładne odsączenie warzyw z wody 36,5 x 27,5 x 3 cm          
        367289 Taca do mycia i krojenia warzyw - biała Wykonana z solidnego tworzywa. 3 x 27 x 36,5 cm           34548 Torebeczki do 
tostera Możesz używać torebeczek do pieczenia w tosterze: tostów, paluszków rybnych, nuggetów z kurczaka, burgerów i frytek, 
podgrzewania pierogów i samosów, kiełbasek i parówek, kruchych ciastek, rogalików z ciasta francuskiego. Wykonane z materiału 
nieprzywierającego. Wielokrotnego użytku: nawet do 100 razy! 16 x 28 cm, 2 sztuki w zestawie. Można myć w zmywarce, zamrażać i 
używać w mikrofalówce.

29,90

990
19,99

990

1
2

3

4 5 6

1

2

3 4
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367976
4-dzielny 
pojemnik 
z pokrywą
29 x 10,5 x 7,5 cm 

19,90

890

367798
Zestaw 
2 pojemniczków 
Pojemność 200 ml
2 sztuki 16,90

790

368061 
Foremki ze 
stempelkami 
„Kwiat i serce”
Serce: 8 x 8 x 1,5 cm, 
kwiat: 8,5 x 8,5 x 1,5 cm 

13,90

590

367114
Tarka ręczna
12 x 26 cm 

19,90

590

367382
Pojemnik 
na lunch
7 x 13 x 18 cm

17,90

790

367968
Papierowe foremki 
na galaretki lub wypieki
11 x 11 x 4 cm, 10 sztuk

17,90

990

66868 
Torba 
na warzywa
40 x 25 x 16 cm 

28,99

1399

367924
Samoprzylepny 
wieszaczek 
na pierścionki
6,5 x 4,5 cm 

11,90

390

368012
Koszyk – ociekacz 
na zlew
49 x 19 x 7 cm 

19,90

990

 
367993
Wieszaki 
samoprzylepne
 „Zakochana para”
• 0,5 x 4 x 8 cm 
• 2 sztuki

2
szt.

6,90

350

Samoprzylepne 
wieszaki 
368060 „Serduszka”
368059 „Kwiatki”

7,90

350

367918
Samoprzylepne 
podkładki filcowe
151 sztuk 

12,90

790

367607 
Krótka łyżka 
do butów
Długość: 27 cm

7,90

390

367910
Pokrowiec 
na płaszcz 
lub sukienki
138 x 60 x 27 cm

25,90

1290

367925
Wieszak do spodni 
i spódnic

13,90

590

16,90

890

WYPRZEDAŻ! Ostatnie sztuki! WYPRZEDAŻ! Ostatnie sztuki!

 
        367976 4-dzielny pojemnik z pokrywą Uniwersalny, idealny do przechowywania przypraw, owoców suszonych, orzechów, drobnych 
przekąsek. Przegródki dzielą jego wnętrze na 4 części. Z uchylaną pokrywą i wygodnym uchwytem. Wykonany z trwałego tworzywa bez zawartości 
BPA. 29 x 10,5 x 7,5 cm           367798 Zestaw 2 pojemniczków Przechowasz w nich niewielkie porcje jedzenia, zamrozisz koperek itp. Ze szczelny-
mi pokrywkami. Kolory pokrywek mogą się różnić. Pojemność 200 ml. 2 sztuki          367114 Tarka ręczna Dwie wielkości otworków na jednej 
płaszczyźnie. Ostrze ze stali nierdzewnej, obudowa z tworzywa. 12 x 26 cm          367382 Pojemnik na lunch Duży i głęboki, w sam 
raz na sporą porcję. Ze szczelnie zamykaną pokrywą. Wykonany z tworzywa przeznaczonego do żywności, bez zawartości BPA. 7 x 13 
x 18 cm          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. Kolory mogą się różnić 368061 Foremki ze stempelkami „Kwiat 
i serce” Serce: 8 x 8 x 1,5 cm, kwiat: 8,5 x 8,5 x 1,5 cm 368062 Foremki ze stempelkami  „Miś i ludzik” Miś: 10 x 7,5 x 1,5 cm, ludzik: 
9,5 x 7 x 1,5 cm          367968 Papierowe foremki na galaretki lub wypieki W tych uroczych foremkach zamrozisz i podasz na stół 
galaretki. Dekoracyjne – wyglądają jak kwiaty. Wykonane ze sztywnego papieru. 11 x 11 x 4 cm, 10 sztuk          66868 Torba na warzywa 
Zawiera warstwę izolacyjną. Warzywa dłużej zachowują świeżość. Wykonana z mocnego poliestru. Łatwa w czyszczeniu. 40 x 25 x 16 cm

368062 
Foremki ze 
stempelkami 
„Miś i ludzik”
Miś: 10 x 7,5 x 1,5 cm, 
ludzik: 9,5 x 7 x 1,5 cm

13,90

590
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        367924 Samoprzylepny wieszaczek na pierścionki Bez wiercenia – przykleisz go łatwo, a w razie potrzeby odkleisz i przesu-
niesz w inne miejsce. Mając taki wieszaczek przy zlewie,już nie pogubisz pierścionków w trakcie zmywania naczyń. 6,5 x 4,5 cm           
        367993 Wieszaki samoprzylepne „Zakochana para” Zabawne figurki dziewczynki i chłopca. Z warstwą samoprzylepną, 
zamocujesz je łatwo bez wiercenia. Możesz przyczepić je na drewnianych drzwiach, szklanych i metalowych panelach, glazurze. 
Wykonane z solidnego tworzywa. 0,5 x 4 x 8 cm. 2 sztuki          Samoprzylepny wieszak Przymocujesz go błyskawicznie w różnych 
miejscach, np. na wewnętrznej ściance szafki kuchennej. Idealny do powieszenia ściereczek. Z trzema haczykami i szeroką taśma 
samoprzylepną. Wykonany z tworzywa, haczyki z metalu. 17 x 4 cm 368060 Samoprzylepny wieszak „Serduszka” 368059 
Samoprzylepny wieszak „Kwiatki”          367925 Wieszak do spodni i spódnic Twoje eleganckie spodnie lub spódnica nie 
odkształcą się, gdy powiesisz je na specjalnym wieszaku. Dzięki silnej sprężynie dobrze naciąga materiał. Zakres szerokości: 30- 60 cm. 
Wykonany ze stali nierdzewnej, osłonki z tworzywa          368027 Klamerki do prania z miękkim zaciskiem Wyścielany zacisk nie 
pozostawia odcisków na ubraniach. Mocne sprężynki przytrzymują pranie na miejscu. 10 sztuk          368012 Koszyk – ociekacz na 
zlew Idealny przy myciu warzyw, owoców i sztućców kuchennych. Umożliwia swobodne odcieknięcie wody. Wykonany z tworzywa bez 
zawartości BPA, przeznaczonego do kontaktu z żywnością. Kolory mogą się różnić. 49 x 19 x 7 cm          367918 Samoprzylepne podkładki 
filcowe Przydatne w całym domu: pod  meble, wazony, lampki. Zapobiegają rysowaniu powierzchni i uszkodzeniom przedmiotów, 
zmniejszają ryzyko ich przesuwania się i przewracania. Różne kształty i rozmiary: od kółeczek o średnicy 1 cm po prostokąty 8,5 x 11 cm. 
Samoprzylepne. 151 sztuk          367607 Krótka łyżka do butów Estetycznie wykonana z trwałego tworzywa wysokiej jakości. Z za-
wieszką. Kolory mogą się różnić. Długość: 27 cm          367910 Pokrowiec na płaszcz lub sukienki Długi, obszerny, pomieści nawet 
najgrubszy płaszcz zimowy. Z suwakiem biegnącym po całej długości od jednego końca do drugiego. Z przezroczystymi panelami . 
Wykonany z oddychającej tkaniny umożliwiającej cyrkulację powietrza. 138 x 60 x 27 cm

368027
Klamerki do prania 
z miękkim zaciskiem
10 sztuk 
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367741
Balsam do mycia 
naczyń
500 ml

15,90

1190

367032
Płyn Premium 
do mycia naczyń 
Aż 1 litr!

368176
Płyn do mycia naczyń 
z ekstraktem 
z oliwek 
500 ml

Jakość Premium
Super koncentrat
Bezpieczne pH
Z wygodną pompką

Gęsty
Wydajny
Z esencją octową

Skutecznie 
usuwa tłuszcz
Nadaje naczyniom 
połysk
Nie pozostawia 
zacieków 
Wygodna pompka
Bardzo wydajny

2

3

29,90

2190

29,90

2490

367793
Mata 
pod naczynia 
na ociekacz
40 x 40 cm 1990

1590
Praktyczny
i elegancki

Wygodna
pompka

Szczotka
w zestawie

Pojemnik
na gąbkę

NOW
OŚĆ

368221
Zestaw 
przyborów 
do mycia 4 w 1 
18 x 13 x 10,5 cm 

Ceramiczny dozownik na płyn 

Wieszak na ściereczkę lub pierścionek

Szczotka z komfortowym uchwytem 

Pojemnik na gąbkę

Wieszaczek

        368221 Zestaw przyborów do mycia 4 w 1 Doskonały organizer na przybory czyszczące, by zawsze były w jednym miejscu. 
Wysoka jakość wykonania: ceramika, stal nierdzewna, tworzywo pokryte miękką, antypoślizgową warstwą. Nie zajmuje dużo miejsca 
przy zlewie, a bardzo ułatwia utrzymanie porządku. 18 x 13 x 10,5 cm            367793 Mata pod naczynia na ociekacz Miękka 
powierzchnia chroni delikatne krawędzie naczyń przed wyszczerbieniem. Idealna do kieliszków, szklanek, filiżanek z porcelany. Wykonana 
z grubej warstwy poliestru. 40 x 40 cm

1

2

1

2

367517
Zestaw akcesoriów 
do mycia naczyń 990

Za każde 50 zł 
wydane na zakupy 
z kategorii 
Kuchnia

        367517 Zestaw akcesoriów do mycia naczyń W skład zestawu wchodzą: dwia zmywaczki, szczoteczka, druciak oraz rączka 
z pojemnikiem na płyn        367741 Balsam do mycia naczyń Doskonale myje i usuwa tłuszcz. Naczynia pozostają lśniące i bez 
zacieków dzięki specjalnej formule z esencją octową, która usuwa tłuszcze i woski. Neutralne pH chroni skórę dłoni. Wydajny. Gęsty. 
500 ml          368176 Płyn do mycia naczyń z ekstraktem z oliwek Dzięki ekstraktowi z oliwek pielęgnuje dłonie podczas mycia 
naczyń. Skutecznie usuwa tłuszcz. Nadaje naczyniom połysk. Nie pozostawia zacieków. Wydajny: 1 łyżeczka na 5 litrów wody. Przyjem-
ny zapach. 500 ml        367032 Płyn Premium do mycia naczyń 1 l Uniwersalny 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. Aż 1 litr!
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1

OSZCZĘDŹ

27%OSZCZĘDŹ

25%

2 gąbki
Szczotka
Druciak
Uchwyt
dozujący
płyn
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                     Pachnące mydła w płynie 368087 Lawendowe 368088 Malinowe 368089 Tropikalne Z dodatkiem gliceryny i lanoliny. 
pH neutralne dla skóry. Doskonale myją dłonie, a dzięki składnikowi antybakteryjnemu likwidują drobnoustroje, zapewniając prawdzi-
wą czystość. Pojemność: 300 ml          367534 Kamień do  usuwania zabrudzeń Szybko i dokładnie usuwa uporczywe plamy, ślady 
przypaleń i tłuszczu powstające na patelniach, rusztach kuchenek, piekarników, grilla. Zabrudzenia znikają jak za dotknięciem czaro-
dziejskiej różdżki. Możesz czyścić nim na sucho lub mokro. Ekologiczny i samowystarczalny, nie musisz stosować już innych środków 
czyszczących. Nie stosuj do czyszczenia delikatnych powierzchni, metali polerowanych, szkła. 10 x 7 x 4 cm          367357 Zmywaki do 
szorowania nasączone mydłem Fantastyczne do usuwania przypaleń. Pokryte mydłem – wystarczy zwilżyć wodą, by zyskać zmy-
wak od razu z detergentem. Wykonane z cienkiego włosia drucianego. Wymiary pojedynczego zmywaka: 1 x 5,5 x 5,5 cm

Gliceryna
działa nawilżająco 
i regenerująco na skórę dłoni

Lanolina
natłuszcza, po umyciu dłonie 
nie są szorstkie, zapobiega 
pękaniu naskórka

Dodatek 
antybakteryjny

1

9,90

790

367534

Kamień do  usuwania zabrudzeń
10 x 7 x 4 cm 

19,90

1490

367357
Zmywaki 
do szorowania 
nasączone 
mydłem
Wymiary pojedynczego 
zmywaka: 1 x 5,5 x 5,5 cm 

15
szt.

19,90

1490

12,90

990

367734
Uchwyt na zmywak 
kuchenny
9 x 7,5 x 5,5 cm 1090

367735
Rączka 
z 3 zmywakami
9,5 x 6 x 4,5 cm 

3
zmywaki

10,90

5901190

Półeczka na zlew
Mocowana
na przyssawki

Trwała - ze stali
nierdzewnej

368223

Narożna półeczka na zlew
24,5 x 17 x 17 cm  

NOW
OŚĆ

        368223 Narożna półeczka na zlew Ułatwia utrzymanie porządku przy zlewie. Ma otworki – zmywaki łatwiej wysychają. Duże 
otwory jako uchwyty na szczotki. Mocowana na trzy przyssawki. Wykonane ze stali nierdzewnej wysokiej jakości. 24,5 x 17 x 17 cm             
        367734 Uchwyt na zmywak kuchenny Umożliwia przechowywanie zmywaczka w bardziej higienicznych warunkach i odciśnięcie 
go z nadmiaru wody, by nie rozwijały się na nim szkodliwe bakterie. Łatwo zamocujesz go w zlewie za pomocą mocnej przyssawki. Wy-
konany z solidnego tworzywa. Zmywaczek w zestawie. 9 x 7,5 x 5,5 cm          367663 Wielofunkcyjna gąbka na długiej rączce Idealna 
do mycia trudno dostępnych miejsc: słoików, butelek, termosów. Czyści dokładnie i nie rysuje. Specjalna, niebieska końcówka wykonana 
z twardej i porowatej gąbki radzi sobie z zaschniętymi resztkami. Szybko schnie. Odpowiednio wygięta i długa (22,5 cm) rączka ułatwia 
czyszczenie.          367735 Rączka z 3 zmywakami Poręczny, dobrze wyprofilowany uchwyt, w który wkłada się standardowy zmywak 
kuchenny. Zmywasz wygodniej i szybciej. Nie musisz tak bardzo moczyć rąk jak przy myciu z użyciem samego zmywaka – to ogromna 
zaleta dla osób mających suchą skórę na dłoniach. Wykonana z solidnego tworzywa. 3 zmywaki w zestawie. 9,5 x 6 x 4,5 cm

367663
Wielofunkcyjna gąbka 
na długiej rączce
22,5 cm

1

2 3 4

1

2

3
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368087 
Pachnące mydło 
w płynie - lawendowe
Pojemność: 300 ml

368088 
Pachnące mydło 
w płynie - malinowe
Pojemność: 300 ml

368089 
Pachnące mydło 
w płynie - tropikalne
Pojemność: 300 ml990 990

2 3

4

5

1 2 3

4

5

OSZCZĘDŹ

20%

OSZCZĘDŹ

25%
OSZCZĘDŹ

25%

OSZCZĘDŹ

46%

OSZCZĘDŹ

23%
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367470 
Kulka przeciw kamieniowi 
do czajników tradycyjnych 
i elektrycznych

15,90

1190

20
szt.

367632 
Cytrusowe 
worki na śmieci 
Pojemność 60 L 

2

16,90

1290

367991 
Pojemnik 
z wahadłową 
pokrywą 
21 x 12,5 x 11 cm, 
pojemność 900 ml 

Do kuchni,
łazienki,
gabinetu,
pokoju
dziecięcego

1

14,90

890

367634
Odkamieniacz do urządzeń
gospodarstwa domowego
500 ml 

4

Szybko usuwa kamień
Tylko 100 ml na litr

1990

Aktywna
piana
Do blatów,
zlewów,
szafek,
glazury

1699
16,99

1299

Skutecznie 
usuwa tłuszcz
i przypalenia
Nie wymaga
zmywania 
wodą

14,99

1199

 
       367991 Pojemnik z wahadłową pokrywą Do kuchni lub łazienki jako pojemnik na odpadki. Na biurko lub stolik na drobne śmie-
ci. Wahadłowa pokrywa. Estetycznie wykonany z trwałego tworzywa. 21 x 12,5 x 11 cm, pojemność 900 ml           367632 Cytrusowe 
worki na śmieci Nikt z nas nie lubi, kiedy z kosza na odpadki wydobywają się nieprzyjemne wonie - teraz jest na to sposób. Cytrusowy 
aromat worków na śmieci skutecznie neutralizuje zapachy odpadków. Posiadają uszy z uchwytami, które można zawiązać i wygodnie 
donieść do śmietnika. Wymiary worków: 94 x 60 cm, pasują do większości domowych koszów. Pojemność 60 L          367470 Kulka 
przeciw kamieniowi do czajników tradycyjnych i elektrycznych Powoduje, że kamień nie osadza się na ściankach czajnika. 
Cząsteczki kamienia są przechwytywane przez kulkę. Wystarczy wrzucić ją do czajnika          367634 Odkamieniacz do urządzeń 
gospodarstwa domowego Najlepszy do oczyszczania czajników, sitek, grzałek, żelazek, ekspresów, zmywarek i innych urządzeń AGD. 
Perfekcyjnie eliminuje kamień i osady wapienne nawet z trudno dostępnych miejsc. Zawiera organiczny kwas cytrynowy rozpusz-
czający wapń. Przygotuj roztwór 100 ml  odkamieniacza na 1 litr wody. Następnie przeprowadź odkamienianie zgodnie z instrukcją 
użytkowania czyszczonego urządzenia. Nie stosuj na powierzchnie wrażliwe na działanie kwasów. Pojemność 500 ml

3

1
2

3

4                 Płyn do czyszczenia powierzchni kuchennych 62012 o zapachu kiwi 367815 o zapachu mango. Specjalna formuła. 
Specjalny rozpylacz zamienia płyn w aktywną pianę.  Skutecznie czyszczą zabrudzenia:  z blatów, zlewów, okapów, frontów szafek, 
glazury. 500 ml           58462 Aktywna piana  do czyszczenia mikrofalówek Usuwa tłusty brud i przypalone jedzenie. Tworzy 
aktywną pianę. Do mikrofalówek, okapów, kuchene. Skutecznie usuwa tłuszcz. Nie powoduje zarysowań. Nie wymaga zmywania 
wodą

 
500 ml

62012 
Płyn do czyszczenia 
powierzchni kuchennych 
o zapachu kiwi
500 ml 

58462
Aktywna piana 
do czyszczenia 
mikrofalówek
500 ml

367815 
Płyn do czyszczenia 
powierzchni kuchennych 
o zapachu mango
500 ml

1 2 3

1 2

3

OSZCZĘDŹ

25%

OSZCZĘDŹ

24%

OSZCZĘDŹ

40%

OSZCZĘDŹ

24%

OSZCZĘDŹ

20%
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368009
Płyn  nabłyszczający 
do zmywarki
500 ml

Krystaliczny
połysk naczyń
Bez zacieków
i plam z wody

Odświeżacz 
do zmywarki
368040 cytryna
368041 mięta
368042 zielone jabłuszko

Świeży,
intensywny
aromat
Wystarcza
na 14 dni

7,90

590

367129
Płyn do czyszczenia 
zmywarki
250 ml 990

367337
Tabletki 
do zmywarki 
z nabłyszczaczem 
5w1
15 tabletek 

Konserwuje zmywarkę
Usuwa tłuszcz i osady
Usuwa przykre zapachy
Zapobiega rozwojowi
bakterii

1990

367880
Mleczko czyszczące 
do stali nierdzewnej 
i chromowanej
300 ml

Usuwa tłuszcz
i zacieki
Nadaje 
połysk
bez smug
Idealny
do okapów

14,90

990

367711 
Mleczko 
do czyszczenia 
i impregnacji 
ceramicznych 
płyt kuchennych
300 ml

Bez użycia wody
Nie rysuje

1490

367263
Chusteczki do czyszczenia 
stali nierdzewnej
40 sztuk 

40
szt.

Czyszczą
kuchenki,
okapy,
zlewy,
krany
Nadają
połysk

1690

         368009 Płyn  nabłyszczający do zmywarki Nadaje naczyniom krystaliczny połysk. Idealnie dobrane składniki sprawiają, że na-
czynia po wyschnięciu nie mają zacieków ani plam. 500 ml          Odświeżacz do zmywarki 368040 cytryna 368041 mięta 368042 
Zielone jabłuszko Zapobiega powstawaniu nieprzyjemnej woni w zmywarce. Roztacza świeży, intensywny aromat. Wystarcza na 14 
dni          367337 Tabletki do zmywarki z nabłyszczaczem 5w1 Każda tabletka zawiera detergent, sól, środek nabłyszczający, chro-
niący szkło i usuwający przypalenia. Mikrocząsteczki wnikają w uporczywe zabrudzenia, sól rozpuszcza osady z kamienia, a środek do 
szkła sprawia, że szklanki i kieliszki odzyskują krystaliczną czystość. Każda tabletka znajduje się w wygodnym, plastikowym i łatwym do 
otwarcia opakowaniu. 25% gratis: 15 tabletek po 20 g          367129 Płyn do czyszczenia zmywarki Czy wiesz, że Twoja zmywarkmo-
że stać się siedliskiem groźnych bakterii, które rozwijają się w resztkach jedzenia? Pozbądź się zalegającego tłuszczu i przykrego za-
pachu. Przedłuż żywotność zmywarki i zapewnij zdrowie sobie i swoim bliskim. Opróżnij zmywarkę, włóż do niej butelkę i uruchom 
program zmywania - to proste! Zalecamy użycie raz na dwa tygodnie. 250 ml

1

2

3 4

1
2

3

4

2

1

3

         367880 Mleczko czyszczące do stali nierdzewnej i chromowanej Skutecznie czyści i pielęgnuje garnki, zlewozmywaki, 
płyty piekarników i kuchenek, brytfanki, sztućce i inne powierzchnie ze stali nierdzewnej i chromowanej. Doskonale usuwa tłuszcz, 
zacieki, przypalenia i uporczywe zabrudzenia. Nadaje połysk bez smug i zarysowań. 300 ml          367263 Chusteczki do czyszcze-
nia stali nierdzewnej Wspaniale czyszczą powierzchnie ze stali nierdzewnej i chromowane: kuchenki, okapy, zlewy, krany. Nadają 
im trwały połysk. Bardzo mocne. 40 sztuk         367711 Mleczko do czyszczenia i impregnacji ceramicznych płyt kuchennych 
Błyskawicznie wyczyścisz płyty kuchenne na sucho – bez użycia wody, wystarcz ściereczka lub papierowy ręcznik. Nie pozostawia 
smug. Nie rysuje powierzchni. Nadaje połysk. Zawiera olejki silikonowe, które tworzą warstwę ochronną  Regularne stosowanie mlecz-
ka impregnuje płytę kuchenną, zapobiegając przywieraniu zabrudzeń. 300 ml

1

2

3

1590

OSZCZĘDŹ

25%

OSZCZĘDŹ

34%
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        12100 Odmrażacz do lodówki i zamrażalnika Innowacyjna formuła . Błyskawicznie rozmraża. Nietoksyczny. Oszczędza czas 
300 ml         58461 Aktywna piana do czyszczenia lodówek Płyn w formie aktywnej piany. Usuwa zabrudzenia i plamy. Usuwa 
resztki jedzenia. Usuwa niewielki szron. 500 ml          367705 Chusteczki do czyszczenia lodówek i sprzętu AGD Niezastąpione 
w kuchni: z ich pomocą wyczyścisz lodówkę, mikrofalówkę, zmywarkę i inne sprzęty AGD w mgnieniu oka!  Usuwają zabrudzenia, 
przywracają higieniczną czystość, pozostawiają połysk. Wymiary pojedynczej chusteczki: 25 x 16 cm. 50 sztuk w opakowaniu          
        37944 Odświeżacz do lodówki Pochłania i neutralizuje  zapachy. Wygodne opakowanie z żelem. Skuteczny i wydajny - działa  
do 3 miesięcy. 11 x 8,5 x 3 cm

1699

Działa do 
3 miesięcy

37944
Odświeżacz do lodówki
11 x 8,5 x 3 cm

58461
Aktywna piana 
do czyszczenia lodówek
500 ml

50
szt.

367705 
Chusteczki do czyszczenia 
lodówek i sprzętu AGD

Do lodówki,
kuchenki,
mikrofalówki

1690

1499

12100
Odmrażacz do lodówki 
i zamrażalnika
300 ml 

Błyskawiczny
Nietoksyczny
Innowacyjny

15,90

1290

57053
Skoncentrowany 
płyn uniwersalny 
Stardrops
750 ml                 

366828
Płyn uniwersalny 
Stardrops w sprayu 
750 ml 1599

15,99

1199

367267
Antybakteryjne 
chusteczki 
o zapachu lawendy
30 sztuk 

30
szt.

1690

50
szt.

368048
Uniwersalne chusteczki do czyszczenia 
50 dużych, mocnych chusteczek

16,90

1290

1

2

4

3

1
2

3

4

        368048 Uniwersalne chusteczki do czyszczenia Do stosowania na wszystkich powierzchniach w całym domu. Doskonale usu-
wają zanieczyszczenia z blatów kuchenny, zlewozmywaków, umywalek, wanien itp. Nasączone naturalnym olejkiem pomarańczowym 
– pozostawiają lekki, rześki aromat. 50 dużych, mocnych chusteczek             367267 Antybakteryjne chusteczki o zapachu lawendy 
Do czyszczenia różnych powierzchni zmywalnych w całym domu: od blatów kuchennych, przez kosze na śmieci po ceramikę sanitarną. 
30 sztuk             57053 Skoncentrowany płyn uniwersalny Stardrops Jeden płyn o wszechstronnym zastosowaniu. Do podłóg 
z terakoty  i paneli. Do blatów, zlewów, wanien i brodzików, szkła i PVC. Do dywanów i wykładzin, powierzchni lakierowanych. 750 ml           
        366828 Płyn uniwersalny Stardrops w sprayu Rozpyl i przetrzyj – super praktyczna forma sprayu! Myje niemal wszystkie po-
wierzchnie zmywalne: podłogi, panele, glazurę, wanny, okna, blaty kuchenne, kuchenki, piekarniki, dywany. 750 ml

Do blatów kuchenny, 
zlewozmywaków, 
umywalek, wanien
Nasączone naturalnym 
olejkiem pomarańczowym

1

2 3
4

1

2

3

4

OSZCZĘDŹ

25%

OSZCZĘDŹ

24%
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58171
Spray do czyszczenia 
powierzchni silnie 
zabrudzonych 
750 ml                                               

Bardzo silny
Usuwa tłuszcz, kamień, 
osad, rdzę i zacieki
Do wszystkich
powierzchni

1599

367033
Pianka Premium 
do czyszczenia 
przypaleń
300 ml

Bardzo gęsta, nie spływa
Ultra silne działanie
Grille, piekarniki, kominki

2490

367207
Zielona biodegradowalna 
pasta uniwersalna 
Eco Green
500 g

Bezpyłowe 
ściereczki uniwersalne
25 sztuk, wymiary pojedyńczej 
ściereczki: 23 x 39 cm

PRZY ZAKUPIE

PASTY ECO GREEN

ŚCIERECZKI ZA 

5,90

25
szt.

Hit sprzedaży!
Uniwersalna
Silna i bezpieczna
Przyjazna środowisku
Łagodna dla dłoni

1899

366550
Dwustronne zmywaki 
do czyszczenia Diamond
4,5 x 7 x 13 cm, 2 sztuki

2
szt.

Do uporczywych
zabrudzeń

14,90

1190
55,00

3900

368075
Wąska szczoteczka
23 x 6 x 1 cm

BŁYSKAWICZNIE rozpraw się 
z trudnymi przypaleniami 

BARDZO SILNE preparaty

        368075 Wąska szczoteczka Wygodnie wyczyścisz nią trudno dostępne miejsca: zakamarki framug, szczeliny między oknami 
itp. Szczotka z miękkim włosiem, ergonomicznie wyprofilowany kształt. Druga końcówka pozwala zdrapać uporczywe zabrudzenia. 
23 x 6 x 1 cm          366550 Dwustronne zmywaki do czyszczenia Diamond Usuwają najbardziej uporczywe przypalenia, tłuszcz 
i brud. Dwustronne: strona z szorstkim włóknem do szorowania, miękka gąbka do delikatniejszego ścierania. Praktycznie wyprofi-
lowane, wygodnie układają się w dłoni. Idealne do czyszczenia piekarnika, kuchenki, grilla, zlewu. Duże – wymiary pojedynczego 
zmywaka to 4,5 x 7 x 13 cm. 2 sztuki         366959 Preparat Premium z nanotechnologią do czyszczenia piekarników, grilla 
i kominków Do gruntownego i skutecznego czyszczenia grilla, wnętrz i szyb piekarników, wędzarni, rusztów, patelni, płyt grzew-
czychi kominków. Rozpuszcza i usuwa tłuszcz, resztki potraw i przypieczone zabrudzenia. Środek o bardzo silnym działaniu - załóż 
rękawiczki ochronne. 1 litr

14,90

1190

366959 
Preparat Premium z nanotechnologią 
do czyszczenia piekarników, grilla 
i kominków

1

2
3

1

2

3

       367207 Zielona biodegradowalna pasta uniwersalna Eco Green Doskonale czyści wiele powierzchni. Uniwersalne zastoso-
wanie: w łazience, kuchni, na tarasie i balkonie. Stosuj ją do garnków, przypaleń, zlewów, szkla, porcelany. Silna i bezpieczna - biodegra-
dowalna. Można nią myć ręce silnie zabrudzone, np. smarami. 500 g          Bezpyłowe ściereczki uniwersalne Wielorazowego użytku 
- można prać. Bezpyłowe. Wielofunkcyjne. Miękkie i chłonne. Bez smug i zarysowań. Na sucho i mokro. Perforacja ułatwia odrywanie. 
25 sztuk. Wymiary pojedyńczej ściereczki: 23 x 39 cm          58171 Spray do czyszczenia powierzchni silnie zabrudzonych Dosko-
nale usuwa osad, kamień, zacieki, rdzę i tłuste plamy ze: Szkła, plastiku, ceramiki, muszli klozetowej, umywalki, wanny i brodzika, kranu 
i innych powierzchni chromowanych, płyt grzewczych, blatów kuchennych, płytek ściennych i podłogowych, 750 ml                   
        367033 Pianka Premium do czyszczenia przypaleń Działa silnie odtłuszczająco, usuwa pozostałości dymu, tłuszczu, okop-
cenie i sadzę. Usuwa nawet najbardziej przypieczone resztki jedzenia i tłuszczu. Polecana do  czyszczenia grilli, piekarników, kominków, 
rusztów. Jest wygodna w użyciu, posiada gęstą konsystencję. 300 ml 

1

2

3 4

1

2

3
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OSZCZĘDŹ

20%

OSZCZĘDŹ

20%
OSZCZĘDŹ

29%
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Wydajne
koncentraty

OSZCZĘDŹ

29%

Skoncentrowane
dodaj 3 łyżki (25 ml)
na 5 litrów wody

366962
Koncentrat Premium 
z nanotechnologią
do czyszczenia podłóg
• Do codziennej pielęgnacji 
 wszelkiego rodzaju posadzek
• Konserwuje, nabłyszcza i odświeża 
 myte powierzchnie
• Zapobiega osadzaniu się kurzu 
 i brudu
• Zapewnia podłodze ochronę 
 antybakteryjną
• Nadaje przyjemny, 
 długotrwały zapach
• Nie pozostawia smug
• Łagodny dla skóry rąk
• 1 litr

69,00

4900 6900

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
• Zapewnia podłodze ochronę 
 antybakteryjną 
• Nie pozostawia smug
• Pozostawia przyjemny, 
 długotrwały zapach
• 1 litr

366963
Koncentrat Premium 
z nanotechnologią
do czyszczenia 
podłóg drewnianych  
• Doskonale usuwa kurz i brud
• Pielęgnuje, rewitalizuje i chroni 
 czyszczone powierzchnie drewniane
• Ma właściwości antystatyczne – 
 opóźnia proces osiadania kurzu
• Zapewnia podłodze ochronę 
 antybakteryjną 
• Nie pozostawia smug
• 1 litr

6900

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

366958
Preparat premium 
z nanotechnologią
do czyszczenia łazienek 
• Doskonały do mycia płytek 
     ceramicznych, fug, muszli, brodzi-
     ków, kabin prysznicowych, umy   
     walek
• Bardzo skuteczny 
• Zapewnia czyszczonym powierz-
 chniom ochronę antybakteryjną
• Nadaje połysk
• Nie pozostawia zacieków
• Wnika w trudno dostępne 
 miejsca
• 1 litr

366961
Preparat premium 
z nanotechnologią 
do czyszczenia szkła 
• Do mycia powierzchni szklanych, 
 szyb, luster, kryształów, powierzchni 
 emaliowanych i laminowanych, a 
 także elementów ze stali nierdzewnej
• Zawiera aktywne cząstki srebra  
 o działaniu bakteriobójczym 
• Wzbogacony o dodatki antystatyczne, 
 zabezpiecza przed przyciąganiem kurzu  
 i szybkim, ponownym zabrudzeniem
• Nie wymaga wstępnego mycia 
• Nie pozostawia smug 
 i zacieków
• 1 litr

Oszczędne
wystarczają na dłużej
niż zwykłe środki

Superwydajne
koncentraty

Chronią
i pielęgnują 

Bakteriobójcze
aktywne cząstki srebra

55,00

3900 5500 5500

1

1

2 3

2 3

1 2 3

1

2

3
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OSZCZĘDŹ

29%

OSZCZĘDŹ

29%

OSZCZĘDŹ

29%
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23,90

1990Spray do mebli Kaszmir
500 ml

17,90

990

367521
Specjalistyczny płyn
do czyszczenia powierzchni 
plastikowych
500 ml

367520

Chusteczki 
do czyszczenia PVC 

367265
Chusteczki do czyszczenia 
wyrobów ze skóry
24 sztuki 

Czyszczą
i konserwują
Delikatnie
nabłyszczają

16,90

1290

50
szt.

368049
Chusteczki 
do czyszczenia drewna
50 dużych, mocnych chusteczek

16,90

1290

16,90

890

16,90

890

NOW
OŚĆ

368225
Mydło 
do usuwania plam

SMARY OLEJE TRAWA

TUSZ OWOCE KREW

Z poręcznym
pojemnikiem

        368225 Mydło do usuwania plam Bardzo proste w użyciu, wystarczy potrzeć plamę, a następnie zebrać brud wilgotną 
ściereczką. Do wszystkich rodzajów tkanin. Ekologiczne. Łagodne dla skóry. Etui do przechowywania/ mydelniczka w zestawie. 
Działa szybko i skutecznie. Nie zawiera barwników, konserwantów, substancji zapachowych ani składników na bazie chloru. Łatwe 
w użyciu, ekonomiczne. 7 x 5 x 2,8 cm. 120 g          Spray do mebli Kaszmir Niezastąpiony pomocnik przy pielęgnacji mebli oraz 
innych powierzchni drewnianych: drzwi, futryn, paneli ściennych, boazerii. Zawiera delikatne środki czyszczące, które chronią strukturę 
czyszczonych powierzchni oraz podkreślają piękno drewna. 500 ml

Ekologiczne
Bardzo wydajne
Łagodne dla skóry
Bez chloru

1

1

2

2

Za każde 50 zł 
wydane na zakupy 
ze stron 50 - 61
Spray do mebli
Kaszmir za

Delikatny
Chroni drewno
Zawiera olejki
zapachowe

        368049 Chusteczki do czyszczenia drewna Najwygodniejszy sposób na błyskawiczne usunięcie kurzu i innych zabrudzeń 
z powierzchni drewnianych: mebli, paneli, ram okiennych itp. Nadają połysk, pozostawiają delikatny, przyjemny zapach. 50 dużych, 
mocnych chusteczek         367521 Specjalistyczny płyn do czyszczenia powierzchni plastikowych Doskonały do czyszczenia 
powierzchni plastikowych: mebli ogrodowych, framug okiennych, przedmiotów z PCV. Usuwa zabrudzenia i wspaniale odświeża. Nie 
zawiera substancji ściernych, więc nie porysuje czyszczonych powierzchni. 500 ml          367520 Chusteczki do czyszczenia PVC 
Szybki i wygodny sposób na czyszczenie przedmiotów z PVC. Błyskawicznie umyjesz nimi meble ogrodowe, futryny, plastikowe 
rynny, doniczki itp. Nadają czyszczonym powierzchniom lśniący, wypolerowany wygląd. Nie zawierają silnych detergentów. 50 
sztuk          367265 Chusteczki do czyszczenia wyrobów ze skóry Czyszczą i konserwują wszelkie powierzchnie skórzane: meble 
(sofy, fotele), kurtki i odzież skórzaną, paski, torebki i obuwie. Delikatnie nabyszczają i zabezpieczają przed ponownym osiadaniem 
zabrudzeń. 24 sztuki

24
szt.

50
szt.

1

4

2

3

1

2

3

4

OSZCZĘDŹ

24%

OSZCZĘDŹ

47%

OSZCZĘDŹ

47%

OSZCZĘDŹ

24%
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366469
Pianka do czyszczenia 
dywanów  i tapicerki 
300 ml 

Doskonale czyści
Zawiera polimery

367969
Mocno pieniący się 
szampon do 
dywanów
750 ml                                            1690

Głęboko wnika
we włókna
Łatwy w użyciu
Silnie pieniący

367866
Szczotka „Motyl” 
16 x 11 x 3 cm

11,90

890

366212
Preparat 
do czyszczenia skóry
300 ml

Do obić skórzanych
Do torebek i kurtek
Zawiera wosk 
i polimery

1990

368159
Antystatyczna pianka 
do czyszczenia mebli
300 ml

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

1890

367941
Szczotka 
uniwersalna
14 x 8 x 6,5 cm                                            

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

2
szt.

990

16,90

1290        367969 Mocno pieniący się szampon do dywanów Usuwa zabrudzenia i plamy z dywanów i wykładzin, przywracając im czy-
stość. Głęboko wnika we włókna, rozpuszczając brud. Łatwy w użyciu – wystarczy spryskać, a następnie wilgotną ściereczką lub gąbką 
wetrzeć w dywan, aż piania zniknie. 750 ml           367941 Szczotka uniwersalna Wszechstronna – do użytku w całym domu. Średnio 
szorstkie włosie doskonale usuwa zabrudzenia z różnych powierzchni. Ergonomiczny uchwyt ułatwia pracę. Kolory mogą się różnić. 
14 x 8 x 6,5 cm          367866 Szczotka „Motyl”  Dwie obracające się rolki zbierają wszelkie kłaczki z dywanów, wykładzin, obić, tapicerki, 
zasłon itp. Zebrane zabrudzenia zbierają się w pojemniku, z którego  potem można łatwo wyrzucić je do kosza. Wykonana z solidnego two-
rzywa, ma dekoracyjny wygląd. Kolory mogą się różnić. 16 x 11 x 3 cm             366574 Gąbki z melaminy Czyszczą brud, plamy, rysunki 
ze ścian, zarysowania od podeszwy butów. Bez użycia detergentów - wystarczy sama woda! Do czyszczenia terakoty i glazury, fug, 
kamienia, drewna. Świetnie sprawdzają się czyszczeniu wnętrz samochodów, deski rozdzielczej, kokpitu, podsufitki, tapicerki. 2 sztuki. 
11 x 6,5 x 3 cm

1190
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        366469 Pianka do czyszczenia dywanów  i tapicerki  Do wszelkich tekstyliów: tapicerek, dywanów, wykładzin. Działa inaczej niż 
tradycyjne preparaty oparte na środkach powierzchniowo czynnych. Zawiera polimerową emulsję - drobinki polimeru znakomicie wiążą 
brud i kurz. Łatwa w użyciu - spryskaj, przetrzyj ściereczką, pozostaw do wyschnięcia i odkurz. Pozostawia przyjemny zapach. 300 ml                                  
        368159 Antystatyczna pianka do czyszczenia mebli  Usuwa kurz i brud z drewnianych i drewnopodobnych mebli. Ożywia 
ich naturalny kolor. Silikon zabezpiecza i nabłyszcza. Przyjemny zapach słodkiego aloesu 300 ml         366212 Preparat do czysz-
czenia skóry Polimery akrylowe i wysokie stężenie emulsji naturalnego wosku. Doskonale czyści meble skórzane i skóropodobne. 
Idealny do czyszczenia odzieży i butów. Tworzy warstę zapobiegającą przemakaniu. 300 ml
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PRZY ZAKUPIE

SZAMPONU 

DO DYWANÓW

SZCZOTKA 

UNIWERSALNA

ZA 4,90

PRZY ZAKUPIE

PIANKI

DO DYWANÓW

I TAPICERKI,

SZCZOTKA 

UNIWERSALNA

ZA 4,90

OSZCZĘDŹ

25%

OSZCZĘDŹ

24%
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37925
Mop 
teleskopowy 
z frędzelkową 
myjką
Długość kija:  
75 - 120 cm

56642
Zapas do mopa
z frędzelkowej
mikrofibry
45 x 15 cm

367665
Kij teleskopowy
Długość kija: 75 - 120 cm

39,90

2990 1990

1690

367994
Płyn do mycia 
drewna i paneli
1 litr

368044
Uniwersalny płyn do mycia 
o zapachu konwaliowym
1 litr

1490

Do terakoty i glazury
Do wykładzin
Do parapetów
Do blatów
Do wanien

Zawiera 
ochronny wosk 
Odświeża
Nabłyszcza
Pielęgnuje
Myje 
bez 
smug

Duże bezpyłowe ściereczki 
uniwersalne na rolce
50 sztuk na rolce do odrywania

PRZY ZAKUPIE

JAKIEGOKOLWIEK

PRODUKTU

ZE STR. 61

ŚCIERECZKI ZA 

5,90

367886
Zmiotka 
z szufelką

19,90

1490

367907
Szczotka do pajęczyn
35 x 20 x 9 cm

12,90

890

Pasuje na
kij Betterware

5

65577
Gumowa 
szczotka
Nasada 30 cm, rączka 
wydłuża się do 118 cm

39,90

3290

        367665 Kij teleskopowy Długość kija: 75 - 120 cm        37925 Mop teleskopowy z frędzelkową myjką Długość kija: 75 - 120 
cm          56642 Zapas do mopa z frędzelkowej mikrofibry 45 x 15 cm          367886 Zmiotka z szufelką Duża zmiotka (30 x 7 x 7 
cm) z długim włosiem dokładnie zbiera różne zabrudzenia. Szeroka i głęboka szufelka (38 x 23 x 7 cm) z gumowaną krawędzią . Po 
zakończeniu sprzątania włóż zmiotkę w szufelkę i powieś. Estetycznie wykonane z solidnego tworzywa           367907 Szczotka do 
pajęczyn Długie, sztywne włosie idealnie zgarnia pajęczyny, nie rozmazując ich po ścianie. Nakręć szczotkę na standardowy kij telesko-
powy Betterware (367665)- łatwo omieciesz pajęczyny spod sufitu. Na mocnym, metalowym drucie. Kolory mogą się różnić. 35 x 20 x 9 
cm          65577 Gumowa szczotka Uniwersalna: do niemal wszystkich powierzchni, do sprzątania na sucho i mokro. Doskonała do 
czyszczenia dywanów, podłóg drewnianych, terakoty w domu i na balkonie, ścieżek ogrodowych. Gumowa nasada jest trwała 
i działa elektrostatycznie, przyciągając kłaczki i włosy. Nasada 30 cm, rączka wydłuża się do 118 cm
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       368044 Uniwersalny płyn do mycia o zapachu konwaliowym Czyści i odświeża wiele różnych powierzchni w całym domu: 
płytki, panele, parapety, blaty, wykładziny. W formie nierozcieńczonej usuwa silne zabrudzenia z kuchenek, zlewozmywaków, umywa-
lek, wanien. Pozostawia przyjemny, wiosenny aromat konwalii. 1 litr          367994 Płyn do mycia drewna i paneli Skutecznie usuwa 
zanieczyszczenia, nie pozostawia smug. Dzięki woskom nadaje połysk i chroni czyszczone powierzchnie. Ekonomiczny i wydajny. 1 litr
        Duże bezpyłowe ściereczki uniwersalne na rolce Wielofunkcyjne: do wycierania i polerowania w całym domu. Wielokrotne-
go użytku. Miękkie, doskonale wchłaniają płyn. Czyszczą bez smug i zarysowań. Na sucho i mokro. Wymiary pojedynczej ściereczki: 
25 x 39 cm. 50 sztuk na rolce do odrywania

14,90

990
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OSZCZĘDŹ

25%

OSZCZĘDŹ

25%

OSZCZĘDŹ

31%

OSZCZĘDŹ

34%
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1090

367736
Elastyczna szczotka 
do grzejników 
i zakamarków
Długość 70 cm 367481

Ściągaczka do szyb 
z gumową końcówką
25 x 15,5 cm

57488
Grejpfrutowy płyn 
do mycia szyb
500 ml

Polimery
chronią szkło
Zabezpiecza
przed brudem
Myje bez smug

13,99

999
14,90

990

14193 

Pianka do mycia szyb
i innych powierzchni 
400 ml 1499

NASZ HIT!
Doskonała
skuteczność
Myje bez
smug

37671
Specjalistyczna 
ściereczka do szkła
91 x 45 cm

19,90

1490

367881
Wielofunkcyjny płyn 
czyszczący z octem
750 ml 1690

Na bazie 
octu
Do szyb, 
luster,
blatów, 
glazury

69111
Trójkątna szczotka 
do framug
23,5 x 6 cm

12,90

990

        69111 Trójkątna szczotka do framug Twarde włosie, ustawione pod odpowiednim kątem. Dociera we wszystkie zakamarki, 
usuwając najbardziej uporczywy brud. Z wieszaczkiem. Bardzo trwała, nie zużywa się nawet przy silnym szorowaniu. 23,5 x 6 cm                    
        367736 Elastyczna szczotka do grzejników i zakamarków. Sztywne włosie doskonale zbiera kurz i brud. Na elastycznym, 
metalowym pręcie, który możesz wygiąć pod dowolnym kątem. Idealna do czyszczenia grzejników i innych trudno dostępnych 
miejsc. Po użyciu łatwo umyjesz ją ciepłą wodą. Kolory mogą się różnić. Długość 70 cm           367881 Wielofunkcyjny płyn 
czyszczący z octem Do mycia szyb, luster, blatów kuchennych, ceramiki łazienkowej, glazury. Dokładnie je oczyszcza, nie pozosta-
wiając smug. Na bazie octu - wykorzystuje jego naturalne właściwości czyszczące. Jako preparat na plamy przed praniem: spryskaj nim 
zaplamione miejsca, pozostaw na 30 minut. 750 ml          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, armatury łazienkowej, blatów kuchennych, szafek kuchennych, parapetów, glazury. 400 ml

       367481 Ściągaczka do szyb z gumową końcówką Czyste okna i lustra w parę chwil. Oszczędzisz siły i czas. Spryskaj szyby 
Grejpfruitowym płynem do mycia szyb (57488), ściągnij płyn ściągaczką i gotowe! Kolory mogą się różnić. 25 x 15,5 cm         37671 
Specjalistyczna ściereczka do szkła Specjalnie dobrany splot naturalnych włókien lnu. Nie pozostawia smug. Wspaniale zbiera 
nadmiar płynu. Nadaje szybom i lustrom krystalicznie czysty blask. Uwaga! Wypierz przed pierwszym użyciem. Będzie Ci służyć 
przez wiele lat. 91 x 45 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  
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368199
Chusteczki 
do szyb i szkła
50 sztuk 

50
szt.

16,90

1290

367554
Uniwersalne mleczko 
do czyszczenia
500 ml

Uniwersalne
Usuwa 
tłuszcz i brud

14,90

990

367553
Żel do usuwania 
kamienia i rdzy
500 ml

Szybko usuwa
kamień i rdzę
Zawiera 
silne kwasy
Doskonale 
czyści

13,90

990

68236
Elastyczny przepychacz 
do odpływu
Długość 57 cm 1090

367264
Chusteczki 
do czyszczenia 
łazienki
50 sztuk 

50
szt.

Błyskawicznie
czysta łazienka
Wystarczy
przetrzeć
Rozmiar XL

1690

367732
Przepychacz do zlewu
Długość z uchwytem 14 cm,  
średnica 11 cm

Niezbędny
w każdym
domu

990

REWELACYJNA cena 
- tylko 9,90 za każdy! 

       368199 Chusteczki do szyb i szkła Błyskawiczny sposób na umycie okien, luster, szklanych blatów i innych powierzchni ze szkła 
w całym domu. Wyjątkowa formuła nadaje długotrwały blask. Pozostawiają delikatny, świeży zapach. Ekstra mocne. 50 sztuk           
       367264 Chusteczki do czyszczenia łazienki Super wygodny i praktyczny sposób umycia wanny, umywalki, brodzika. 
Chusteczki usuwają różne zanieczyszczenia i osad z mydła. Pozostawiają trwały, świeży zapach. Bardzo mocne i duże. 50 sztuk          
       367732 Przepychacz do zlewu Poręczny, nieduży i niezbędny w każdym domu. Z jego pomocą udrożnisz odpływ w zlewie lub 
umywalce. Kolory mogą się różnić. Długość z uchwytem 14 cm, średnica 11 cm        68236 Elastyczny przepychacz do odpływu 
Ułatwia udrożnienie odpływu. Z wypustkami usuwającymi blokady. Łatwy w użyciu - wystarczy  włożyć do odpływu. Wykonany 
z mocnego plastiku, higieniczny w utrzymaniu. Długość 57 cm
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        367553 Żel do usuwania kamienia i rdzy Zawiera silnie działające kwasy mineralne, dzięki czemu świetnie radzi sobie 
z czyszczeniem wanien, umywalek, kranów, pryszniców i muszli klozetowych. Szybko i skutecznie usuwa osady z kamienia i rdzy 
oraz inne zanieczyszczenia. 500 ml         367554 Uniwersalne mleczko do czyszczenia Doskonale umyjesz nim całą kuchnię 
i łazienkę oraz wiele powierzchni chromowanych, niklowanych, emaliowanych i ceramicznych w całym domu . Używaj do czyszcze-
nia: armatury i ceramiki, blatów i kuchenek, wanien i brodzików. Skutecznie usuwa brud i tłuszcz, a jednocześnie jest delikatne, nie 
powoduje zarysowań. 500 ml          

1

2

1

2

OSZCZĘDŹ

24%

OSZCZĘDŹ

34%

OSZCZĘDŹ

29%



6766 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona BetterStyleBetterStyle

367552
Płyn do mycia 
kabin prysznicowych
500 ml

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

1399

367970
Płyn do łazienek 
z wybielaczem 
750 ml 

Przywraca 
czystość
i blask bieli
Zabija bakterie
Usuwa 
zacieki, osady 
i zabrudzenia

18,90

1490

Usuwa pleśń
Zabezpiecza
Czyści

3590

366026
Mini zapas 
z mikrofibry
13,8 x 25 cm  

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

       367970 Płyn do łazienek z wybielaczem Działa potrójnie: czyści, przywraca blask i zabija bakterie (do 99,9% drobno-
ustrojów). Do mycia wanien, brodzików, umywalek, glazury i terakoty. Usuwa osady z mydła, zacieki i różne inne zabrudzenia.
Z wybielaczem przywracającym czyszczonym powierzchniom nieskazitelny wygląd. 750 ml           367552 Płyn do mycia kabin 
prysznicowych Usuwa osady z mydła, szamponu i wody z szyb kabiny. Tworzy specjalną powłokę zabezpieczającą przed osadza-
niem się kropel wody i zaciekami. Doskonały do wanien, umywalek  i armatury łazienkowej. 500 ml 

1

2

1 2

        68700 Płyn do czyszczenia fug Fugi jak nowe! Szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia. Przywraca fugom czysty wygląd 
i oryginalny kolor. 750 ml           39818 Spray usuwający pleśń  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          366029 Mop teleskopowy mini z myjką Długość kija: 75 - 120 cm      366026 Mini 
zapas z mikrofibry 13,8 x 25 cm 

68700
Płyn 
do czyszczenia fug
750 ml  

39,90

2990

2790

Specjalna formuła
- fugi jak nowe!

39818
Spray 
usuwający pleśń 
500 ml 

3
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890

OSZCZĘDŹ

29%

OSZCZĘDŹ
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OSZCZĘDŹ

25%
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368030
Ozdobny 
odświeżacz powietrza  
o zapachu kwiatu lnu

367268
Ozdobny 
odświeżacz powietrza  
o zapachu kwitnącej wiśni 

1590

368043
Odświeżacz powietrza 
„Kokos i wanilia”
40 ml

Wystarczy
nacisnąć

15,90

1290

1

2

3

Neutralizują zapachy
Uwalniają aromat kwiatowy
Do łazienek, przedpokoi
schowków, stryszków

Wystarczy
nacisnąć
Długotrwały
zapach

15,90

990

68251
Lawendowe chusteczki 
do deski sedesowej
100 chusteczek

100
szt.

Obowiązkowo
w każdej toalecie
Antybakteryjne
Szybko przywracają
higieniczną czystość

17,99

1399

59338
Szczoteczka do czyszczenia 
obrzeża muszli
Długość 21 cm

367995
Żel do toalety 
z koszyczkiem
500 ml

367998
Zapasowy koszyczek 
do żelu do toalety 150

Aż do 
700 spłukań!

368045
Kostki czyszczące do toalety
6 sztuk

6
szt.

Czyszczą 
przy każdym
spłukaniu wody

4
367558
Żel o zapachu tropikalnym 
do czyszczenia toalety
1 litr

Super gęsty
Nie spływa
Aż 1 litr!

16,90

11901890

1990

1499

       368030 Ozdobny odświeżacz powietrza o zapachu kwiatu lnu          367268 Ozdobny odświeżacz powietrza o zapachu 
kwitnącej wiśni          368043 Odświeżacz powietrza „Kokos i wanilia” Szybko odświeża powietrze w pomieszczeniach i samo-
chodach. Pozostawia na długo przyjemny, świeży i relaksujący zapach. Pochłania nieprzyjemną woń. 40 ml           68251 Lawendowe 
chusteczki do deski sedesowej Szybki i skuteczny sposób oczyszczenia deski sedesowej. Nasączone składnikami o działaniu prze-
ciwbakteryjnym. Subtelny, lawendowy zapach gwarantuje długotrwałe wrażenie świeżości. 100 chusteczek         59338 Szczoteczka 
do czyszczenia obrzeża muszli Specjalnie wyprofilowana. Dociera do trudno dostępnych miejsc pod obrzeżem. Długość 21 cm

4

5

1 2
3

4
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        367995 Żel do toalety z koszyczkiem Higieniczna czystość. Tworzy obfitą, aktywną pianę, która zapobiega osadzaniu się 
kamienia. Pozostawia świeży, morski zapach. Nie zawiera fosforanów. W zestawie koszyczek – napełnij koszyczek żelem do 2/3 
wysokości, zawieś na wewnętrznej krawędzi muszli, uzupełniaj w miarę zużycia. Wytarcza na ok. 700 spłukań. 500 ml         367998 
Zapasowy koszyczek do żelu do toalety          367558 Żel o zapachu tropikalnym do czyszczenia toalety. Doskonały żel 
czyszczący pozostawi Twoją toaletę lśnicą i pachnącą. Gęsty, utrzymuje się długo na ściankach muszli. Zawiera kwasy mineralne, które 
z łatwością radzą sobie z kamieniem i osadami z wody. Posiada piękny zapach tropikalnego lasu. 1 litr             368045 Kostki czyszczące 
do toalety Zapewniają czystość i świeżość w toalecie. Pienią się, barwią wodę i pozostawiają przyjemny zapach. Dzięki odpowied-
nim składnikom zapobiegają osadzaniu się kamienia. 6 sztuk
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65643
Wieszaki na kaloryfer łazienkowy
6 sztuk. 

367901
Pojemnik na mydło
12 x 9 x 4 cm2490

12,90

490

15,90

1290

54,90

4490

367961
Organizer 
na piloty 
i telefony
16 x 16 x 9 cm 

21,90

1690

367667
Pojemnik 
uniwersalny
27 x 19,5 x 9 cm, 
pojemność 3,5 L

26,90

1690

NOW
OŚĆ

Pudełka z mocnej
tkaniny

Błyskawiczny
montaż

368224
Regalik „Sówki” 
3 pojemne pudełka – szuflady

Usztywnione
dno

        368224 Regalik „Sówki” Zmontujesz go błyska-
wicznie. Idealny do przedpokoju, garderoby, pokoju 
dzieci, dla studenta do akademika. Solidna i lekka kon-
strukcja, łatwa w transporcie. Pudełka z mocnej tkaniny 
umożliwiającej cyrkulację powietrza. Zabawny motyw 
wesołych sówek. Wymiary regału 77 x 28 x 28 cm, 
wymiary jednego pudełka-szuflady: 26 x 25 x 21 cm          
        367667 Pojemnik uniwersalny Z odpinaną 
pokrywą, z praktyczną rączką umożliwiającą wygodne 
przenoszenie pojemnika. Wykonany z tworzywa wyso-
kiej jakości. 27 x 19,5 x 9 cm, pojemność 3,5 L.           
        367961 Organizer na piloty i telefony. Wszyst-
kie piloty i telefony zawsze w jednym miejscu, pod ręką. 
Ciekawy design w nowoczesnym stylu. Wykonany 
z mocnego tworzywa. 16 x 16 x 9 cm

1

1

2

3

2

3

        367270 Zapachowy pochłaniacz wilgoci Pomaga zapobiegać rozwojowi pleśni, poprawia jakość powietrza, roztacza świeży, 
waniliowy aromat. Specjalne kryształki wiążą wilgoć – pochłaniają jej z powietrza do 3 razy więcej, niż wynosi ich waga. Możesz 
postawić go w dowolnym miejsc w domu (nie zaleca się do łazienek). Wystarcza na 3-6 tygodni          367773 Pochłaniacz wilgoci 
do szafy 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          65643 Wieszaki na kaloryfer łazienkowy 
Gdy chcesz szybko zyskać więcej miejsca do powieszenia rzeczy na kaloryferze, sięgnij po szerokie, praktyczne wieszaki. Założysz je jednym 
ruchem! Dzięki podpórkom stabilnie trzymają się kaloryfera, a ich duża powierzchnia i mocne tworzywo, z którego są wykonane, utrzymają 
nawet ciężkie, mokre ręczniki. 6 sztuk.          367901 Pojemnik na mydło Przydatny w podróży i domu. Ze szczelnie zamykaną pokrywą. 
Estetycznie wykonany z solidnego tworzywa. Ozdobiony napisami „mydło” w różnych językach. 12 x 9 x 4 cm

367270
Zapachowy pochłaniacz wilgoci

17,90

1290

367773
Pochłaniacz 
wilgoci do szafy
210 g

1

2

3 4

1

2

3

4

OSZCZĘDŹ

62%

OSZCZĘDŹ

28%

OSZCZĘDŹ

23%

OSZCZĘDŹ

37%

OSZCZĘDŹ

10zł
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59177
Chusteczki do czyszczenia 
ekranów
100 sztuk

100
szt.

366470
Pianka do czyszczenia LCD 
150 ml 1450

16,99

1399

Do telewizorów
Do monitorów
Do tabletów
Do smartfonów

367491
Podlewaczki 
do doniczek
Długość: 15 cm, 6 sztuk

21,90

1790

20
szt.

Pałeczki zapachowe 
do odkurzaczy
367754 lawenda
367755 wanilia
367756 lotos

16,90

1390 368014
Wycieraczka „Kotki dwa”
70 x 40 x 2 cm

52,90

4290

368015
Opaska – portfel na ramię
13 x 11 cm 

25,90

1490

368111
Energooszczędne 
lampki LED do gniazdek
6 x 6 x 1,5 cm, 2 sztuki 2190

367917
Zegar ścienny
Średnica 27 cm 

51,90

3490

        366470 Pianka do czyszczenia LCD Do czyszczenia ekranów  ciekłokrystalicznych:  komputerów, telewizorów, aparatów, telefo-
nów komórkowych, urządzeń nawigacyjnych, tabletów. Dodatek gliceryny działa antystatycznie, utrzymując powierzchnie dłużej 
czyste. Nie pozostawia smug, szybko odparowuje. Wygodna w stosowaniu i bardzo wydajna. 150 ml          59177 Chusteczki do 
czyszczenia ekranów Nasączone płynem do czyszczenia ekranów. Praktyczne - wystarczy przetrzeć. Nie zostawiają smug. 100 sztuk           
        Pałeczki zapachowe do odkurzaczy 367754 lawenda 367755 wanilia 367756 lotos Włóż pałeczkę do odkurzacza – 
w trakcie jego pracy wypełni odkurzane pomieszczenie przyjemnym zapachem. Doskonałe zwłaszcza przy odkurzaniu sierści zwie-
rząt, często pozostawiającej niemiłą woń. Łatwe w użyciu, przeznaczone do odkurzaczy z workiem i bezworkowych. Jedno opakowanie 
zawiera 20 pałeczek zapachowych           367491 Podlewaczki do doniczek Pomysłowy sposób na zapewnienie roślinom w donicz-
kach stopniowego podlewania. Wbij podlewaczkę w ziemię w doniczce, od góry przymocuj plastikową butelkę napełnioną wodą. 
Twoje kwiatki będą rosły okazale dzięki odpowiedniemu nawodnieniu ziemi. Wykonane z mocnego tworzywa, długość: 15 cm. 6 sztuk

6
szt.

1
2

3

4

1

2

3

4

        368015 Opaska – portfel na ramię Praktyczne rozwiązanie dla osób uprawiających sport. Wreszcie nie musisz upychać kluczy, 
pieniędzy czy karty kredytowej po kieszeniach, ryzykując, że wypadną w trakcie biegania lub jazdy na rowerze. Opaska – portfel ma 
dwie kieszenie: jedną zapinaną na suwak, drugą na rzep. Wykonana z poliamidu i neoprenu, nie poci się. 13 x 11 cm          367917 Ze-
gar ścienny Szklana tarcza, ozdobiona zdjęciem mostu i panoramy miasta nocą, wygląda jak nowoczesna fototapeta – stanowi element 
dekoracyjny. Precyzyjny mechanizm zasilany baterią 1,5 V. Średnica 27 cm          368014 Wycieraczka  „Kotki dwa” Twarde, sztywne 
włosie kokosowe doskonale zbiera wszelkie zabrudzenia z obuwia i wchłania wilgoć. Antypoślizgowy spód gumowy zapobiega przesuwaniu 
się wycieraczki. Duża, gruba i „mięsista” wycieraczka zachowuje swoją funkcjonalność przez długi czas, nie zużywa się tak szybko. 70 x 40 x 2 cm          
        368111 Energooszczędne lampki LED do gniazdek Emitują łagodne światło. Nie zakłócają snu, a zarazem na tyle rozświetlają 
pomieszczenia, że nie potkniesz się o nic, wstając w nocy. Wtykane do gniazdek elektrycznych, nie wymagają baterii. 6 x 6 x 1,5 cm. 2 sztuki

1 2

3
4

1

2

3

4

OSZCZĘDŹ

42%
OSZCZĘDŹ

33%
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367908
Pudełko z pokrywą 
31 x 20 x 9 cm, pojemność 3 litry

Pomaga 
utrzymać
porządek
Przezroczyste
łatwo zobaczysz
co jest 
w  środku

367550
Półka na buty
25 x 20,5 x 13 cm

27,90

1990

1690

11,90

990

367266
Nabłyszczające 
chusteczki 
do galanterii 
skórzanej
40 sztuk

40
szt.

Szybko wyczyścisz
i nabłyszczysz
Zawsze noś 
w torebce
lub neseserze

16,90

1290

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

Płyn tworzy
aktywną pianę

12,90

990

17,90

1490

368191
Trójwarstwowe 
wkładki do butów 
Rozmiar uniwersalny 
– dotnij do swojego obuwia 

1

2
szt.

Dotnij 
do rozmiaru

NOW
OŚĆ

368219
Żelowe 
osłonki na palce
3 sztuki

Zapobiegają 
obtarciom 
i odciskom 
Wykonane 
z miękkiego 
i elastycznego 
silikonu 
z warstwą 
żelową
Wielokrotnego
użytku

Z warstwą
żelową

Chronią
palce

Zabezpieczają
opatrunek

      368219 Żelowe osłonki na palce Zapobiegają obtarciom i odciskom na palcach. Wykonane z miękkiego i elastycznego silikonu 
z warstwą żelową. Wielokrotnego użytku. 3 sztuki         368078 Gąbka do czyszczenia obuwia sportowego Poręczna, łatwa 
w użyciu gąbka dozująca płyn wspaniale czyści obuwie sportowe. Świetna przede wszystkim do butów sportowych, nadaje się 
także do czyszczenia innych przedmiotów ze skóry naturalnej i ekologicznej, nubuku, tekstyliów. 10 x 6 x 3 cm, pojemność 75 ml

3
szt.

1
2

1

3

2

        367908 Pudełko z pokrywą Do przechowywania różnych rzeczy w łazience, garderobie, przedpokoju. Uchylana klapa ze 
szczelnym zapięciem. Wentylowane – dziurki w pokrywie zapewniają swobodną cyrkulację powietrza. Żłobienia w pokrywie umożli-
wiają stabilne ustawianie jednego pudełka na drugim. Estetycznie wykonane z trwałego tworzywa. 31 x 20 x 9 cm, pojemność 3 litry            
        368191 Trójwarstwowe wkładki do butów  Górna warstwa z miękkiej tkaniny frotte dobrze wchłania pot, zmniejszając 
nieprzyjemne doznania związane z poceniem się stóp. Środkowa warstwa z węglem aktywnym likwiduje niemiłą woń. Piankowa 
warstwa spodnia amortyzuje wstrząsy przy chodzeniu i bieganiu. Rozmiar uniwersalny – dotnij do swojego obuwia, korzystając  
z linii zaznaczonych na wkładkach (oddzielne linie dla obuwia damskiego w rozmiarach 36-42, oddzielne dla męskiego 41-46)          
       367266 Nabłyszczające chusteczki do galanterii skórzanej Szybki i wygodny sposób na błyskawiczne nadanie połysku 
skórzanym butom i akcesoriom. Specjalna formuła ze składnikami czyszczącymi pomaga pielęgnować galanterię skórzaną, czysz-
cząc ją bez pozostawiania smug. Dodatek naturalnego wosku pszczelego gwarantuje długotrwały połysk. Możesz stosować do skó-
ry naturalnej i sztucznej we wszystkich kolorach (nie do zamszu i nubuku). 40 sztuk          367550 Półka na buty Ułatwia przechowy-
wanie butów, zwiększając ilość miejsca do ich postawienia. Jedną parę wsuń pod półkę, drugą postaw na niej. Możesz postawić ją 
na podłodze lub w szafce, by zmieścić w niej dwa razy więcej obuwia. Wykonana z trwałego tworzywa. 25 x 20,5 x 13 cm

2

4

1

2

3

4

OSZCZĘDŹ

29%

OSZCZĘDŹ

24%
OSZCZĘDŹ

23%
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35485
Samonawlekające się igły
12 igieł w różnych rozmiarach 799

367708
Zestaw igieł
25 igieł 790

72752
Taśma krawiecka
10 m x 18 mm

367965 
Miarka krawiecka
Długa – aż 3 metry (120 cali) 

Aż 3 metry!
Duże, 
czytelne
cyferki

1290

9,90

790

38664
Elastyczna nakładka 
na deskę do prasowania
Na deski od 120 cm do  135 cm, 
szerokość 43 cm 

56346
Siatka 
do prasowania
40 x 60 cm 999

39,90

3190

37732
Kulka przeciw kamieniowi 
do pralki i zmywarki
Średnica 6 cm 2499

          

       367965 Miarka krawiecka Dwustronna: z jednej strony ma podziałkę w centymetrach, z drugiej – w calach. Duża i czytalna 
podziałka. Długa – aż 3 metry (120 cali)        35485 Samonawlekające się igły Wystarczy wsunąc nitkę i gotowe!. 12 igieł w różnych 
rozmiarach          367708 Zestaw igieł Aż 25 igieł do różnych zadań: od poprawek krawieckich ubrań przez igły do podszycia dywanu 
i wykładziny po zagiętą igłę do zszywania materaca. Przyrząd do nawlekania w zestawie. Wykonane ze stali nierdzewnej          72752 
Taśma krawiecka Taśma pozwoli Ci szybko i wygodnie zrobić poprawki krawieckie bez używania igły i nitki. Umieść taśmę między 
kawałkami materiałów, które chcesz połączyć, i przyprasuj żelazkiem. 10 m x 18 mm

1 2

43

1
2

3
4

        38664 Elastyczna nakładka na deskę do prasowania Z warstwą oddającą ciepło. Super miękka podszewka. Możesz prać ją 
w pralce. Na deski od 120 cm do  135 cm, szerokość 43 cm          56346 Siatka do prasowania Zapobiega „błyszczeniu się” prasowa-
nych ubrań. 40 x 60 cm          37732 Kulka przeciw kamieniowi do pralki i zmywarki Zawiera magnesy, które zbierają osad. Pozosta-
wia zapach świeżości i czystości. Możesz stosować ją do pralki i zmywarki. Nie stosować do gotowania. Średnica 6 cm

1

2 3

1
2

3

OSZCZĘDŹ

20%

OSZCZĘDŹ

20%
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14,90

1190

38461
Woreczek do prania biustonoszy
25 x 19 x 18,5 cm

39503
Worek do prania
47 x 38 cm2290 999

366901
Żel do prania 
tkanin białych 
1 litr

366895
Żel do prania tkanin 
kolorowych
1 litr

65186
Żel do prania 
ciemnych tkanin
1 litr  1890

18,90

1390
19,99

1399

Ochrona
pralki

368222
Pokrowiec 
na pralkę

Ze ściągaczem – pasuje 
na wszystkie pralki

Miękka
tkanina
frotte

Chroni przed
zarysowaniem

NOW
OŚĆ

        368222 Pokrowiec na pralkę Chroni pralkę przed zarysowaniem, zabrudzeniem. Ze ściągaczem – pasuje na wszystkie stan-
dardowe pralki. Można prać go w pralce w temp. 30°C          38461 Woreczek do prania biustonoszy Specjalnie wyprofilowany 
i usztywniony. Zamykany na zamek błyskawiczny. 25 x 19 x 18,5 cm            39503 Worek do prania Oddziel małe i delikatne części garderoby 
od reszty prania. Włóż je do siatkowego worka, w którym upiorą się doskonale. Przy wyjmowaniu nie zaplączą się w duże ubrania. 47 x 38 cm

1

2 3

1
2

3

        366901 Żel do prania tkanin białych Ożywia biel i jasne kolory, nadając im niepowtarzalną świeżość. Skutecznie usuwa różnego 
rodzaju zabrudzenia i plamy. Nadaje tkaninom miękkość i przyjemny zapach. Dzięki odpowiedniej konsystencji szybko rozpuszcza się 
w wodzie i nie pozostawia na tkaninach smug. 1 litr          65186 Żel do prania ciemnych tkanin Ciemne ubrania szybko płowieją w 
efekcie prania? Zapobiegnij temu! Wydajny. Skutecznie pierze już w 30OC. Chroni ciemne kolory. Pozostawia przyjemny zapach. 1 litr        
        366895 Żel do prania tkanin kolorowych Formuła chroniąca kolory. Skutecznie usuwa różnego rodzaju zabrudzenia i plamy. 
Dzięki odpowiedniej konsystencji szybko rozpuszcza się w wodzie i nie pozostawia na tkaninach smug. 1 litr

1 2 3

1

2

3

OSZCZĘDŹ

20%

OSZCZĘDŹ

26%
OSZCZĘDŹ

30%
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2990

367748
Proszek do prania 
tkanin białych
2 kg

367749
Proszek do prania
tkanin kolorowych
2 kg

1 2

Pojemnik na proszek
do prania z miarką
367781 BRĄZOWY
367782 BIAŁY
20 x 16 x 13,5 cm, 
Pojemność 2,5 l

29,90

1990

PRZY 
ZAKUPIE
PROSZKU

990

368126 
Wybielacz do firanek 
w saszetkach
4 saszetki 

368050
Wybielacz do prania
w saszetkach
4 saszetki 

368160
Wybielające saszetki 
z odplamiaczem 
4 saszetki1790

4
szt

4
szt

4
szt

1890
17,90

1290
367875
Płyn do prania tkanin wełnianych 
i delikatnych Wizz 
750 ml – wystarcza średnio na 18 prań

367876
Płyn do prania 
Wizz Biological 
960 ml – wystarcza średnio 
na 24 prania 

Wyjątkowa 
czystość
i świeżość

24,90

1490

368083 
Płyn do płukania tkanin 
„Nieskazitelna perła” 
1 litr

Nadaje miękkość 
ubraniom
Na długo pozostawia 
aromatyczną woń

1290

OSZCZĘDŹ

28%

OSZCZĘDŹ

40%

        367748 Proszek do prania tkanin białych Z aktywnym tlenem. Nie zawiera chloru. Chroni włókna tkanin. Z aktywatorem TAED. 
W ekonomicznym opakowaniu. 2 kg          367749 Proszek do prania tkanin kolorowych Super skuteczny. Bezwzględny dla plam. 
Nie niszczy tkanin. Zawiera enzymy piorące. Z formułą chroniącą kolory. W ekonomicznym opakowaniu. 2 kg            Pojemnik na  
proszek do prania z miarką 367781 brązowy 367782 biały Wykonany z mocnego tworzywa. 20 x 16 x 13,5 cm, . Pojemność 2,5 l                 
         368126 Wybielacz do firanek w saszetkach Przywrócisz swoim firankom śnieżnobiałą biel. Wystarczy włożyć saszetkę do bębna 
pralki. Efekt będzie olśniewający! 4 saszetki          368050 Wybielacz do prania w saszetkach  Łatwy i wygodny sposób na przywróce-
nie białym ubraniom, ręcznikom, prześcieradłom śnieżnobiałej bieli. Wystarczy włożyć saszetkę do bębna pralki. 4 saszetki           368160 
Wybielające saszetki z odplamiaczem Składniki wybielające z aktywnym tlenem rozprawiają się z uporczywymi plamami. Przywra-
cają ubraniom śnieżnobiałą biel. Łatwe w użyciu – wystarczy włożyć do pralki wraz z praniem. 4 saszetki        

1
2

3

4
5

6

OSZCZĘDŹ

33%

Aktywator TAED
Aktywny tlen

Nie niszczy tkanin
Chroni kolory

3

4 5 6

Co oznacza formuła non-bio?
Płyn do prania w formule non-bio zawiera składniki, które są 
łagodniejsze dla  wrażliwej skóry, niż składniki tradycyjnych 
detergentów. Są równie skuteczne w usuwaniu uporczywych 
plam, a jednocześnie dermatologicznie testowane, bo osoby 
o wrażliwej skórze mogły bezpiecznie używać produktu do 
prania odzieży i innych tkanin.

Co wyróżnia nasz płyn?
Koncentrat płynu do prania w pralkach oraz do prania 
ręcznego, przeznaczony szczególnie do tkanin delikatnych 
i wełny. Formuła płynu jest bezpieczna dla delikatnych tkanin, 
wymagających szczególnego traktowania. Płyn chroni kolory 
przed blaknięciem oraz włókna tkanin przed deformacjami 
oraz dekatyzowaniem.

Skoncentrowana
formuła

OSZCZĘDŹ

37%

       367876 Płyn do prania Wizz Biological  Idealny do tkanin białych i kolorowych. Zapewnia czystość i świeżość. Do prania 
ręcznego oraz w pralkach. 960 ml – wystarcza średnio na 24 prania            368083 Płyn do płukania tkanin „Nieskazitelna perła”  
Nadaje ubraniom miękkość. Wyjątkowa kompozycja aromatycznych esencji zapachowych pozostawia na tkaninach przyjemny aromat. 
Testowany dermatologicznie. 1 litr            367875 Płyn do prania tkanin wełnianych i delikatnych Wizz Skoncentrowana formuła 
do prania ubrań z wełny i innych naturalnych i delikatnych tkanin. Nadaje im cudowną miękkość. Do prania ręcznego oraz w pralkach. 
750 ml – wystarcza średnio na 18 prań

18,90

1190

1

2

3

1
2

3
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65305
Odplamiacz z enzymami  
do tkanin białych 
i kolorowych 
1 litr

Aktywne
enzymy
Bezpieczny dla
delikatnych tkanin

367710
Odplamiacz w proszku 
Oxy Powder 
500 g 1890

Aktywny tlen
Bezlitosny dla 
trudnych plam

1

1999

Przedłuża 
żywotność
pralki
Zapobiega
odkadaniu się
kamienia
Prosty
w użyciu

367183
Płyn do czyszczenia pralki 1290

367131
Wybielający płyn 
do płukania firanek 
500 ml

Przywraca śnieżną biel
Zabezpiecza włókna
Lekko usztywnia
Nie zawiera chloru

12,90

990

38071
Płyn na plamy 
przed praniem
• Supersilny odplamiacz
• Wystarczy spryskać plamę przed praniem
• Bezpieczny dla tkanin
• Hit sprzedaży
• Usuwa uporczywe plamy
• Wygodny w użyciu
• 750 ml 

Bezlitosny
dla plam

19,90

1490

HIT SPRZEDAŻY!
Super silny
i super 
wygodny
Bezpieczny 
dla tkanin

OSZCZĘDŹ

23%

OSZCZĘDŹ

25%

       367131 Wybielający płyn do płukania firanek  Dzięki wyjątkowej formule zachowuje biel  oraz zabezpiecza włókna przed 
ponownym zabrudzeniem. Usztywnia lekko firanki i nadaje im pożądany kształt. Pozostawia przyjemny zapach, który na długo daje 
uczucie świeżości. Nie zawiera chloru dlatego jest bezpieczny dla różnego rodzaju firanek. 500 ml           65305 Odplamiacz 
z enzymami do tkanin białych  i kolorowych Z aktywnymi enzymami. Ze składnikami wybielającymi  na bazie tlenu. Nie zawiera 
chloru. Jako dodatek do prania lub bezpośrednio na plamę. Polecany także do tkanin delikatnych. 1 litr             367710 Odplamiacz 
w proszku Oxy Powder Z aktywnym tlenem, który pomaga rozrywać cząsteczki zabrudzeń, ułatwiając ich usuwanie. Bezlitosny dla 
plam z czerwonego wina, soków owocowych, kawy, herbaty, trawy, błota itp. Można dodawać go do namaczania lub bezpośrednio do 
prania (tkaniny białe i kolorowe) albo przygotować z niego pastę i nanieść na plamę (tylko białe tkaniny). Miarka w zestawie. 500 g             
        367183 Płyn do czyszczenia pralki Skutecznie neutralizuje nieprzyjemne zapachy, usuwa brud i pozostałości detergentów. 
Zapobiega odkładaniu się kamienia nawet w trudno dostępnych miejscach, ważnych dla prawidłowego funkcjonowania pralki. Stoso-
wany regularnie zapewnia utrzymanie czystości i przedłuża żywotność pralki. Sposób użycia: raz w miesiącu wlej zawartość butelki 
do pustej pralki. Nastaw program prania na 60˚C. 

2

3

4

1

2

3

4



367524

Kawa mielona 150 g
o smaku tiramisu

Czy wiesz, że...
Filiżanka kawy zawiera więcej antyoksydantów
niż szklanka soku z grejpfrutów, malin lub poma-
rańczy. Naukowcy znaleźli mocne dowody na 
to, że picie kawy zmniejsza ryzyko zachorowania 
na cukrzycę, choroby układu krążenia i marskość 
wątroby.

367522

Kawa mielona 150 g
o smaku cynamonu24,99

367343

Kawa rozpuszczalna
o smaku Irish Cream

367527

Kawa rozpuszczalna
o smaku waniliowym 24,99

367344

Kawa rozpuszczalna 
o smaku kokosowym

367342

Kawa rozpuszczalna 
o smaku amaretto

367525

Kawa rozpuszczalna
o smaku crème brûlée 

24,99

24,99 24,99

Wyciskarka wolnoobrotowa
do soków owocowych 
i warzywnych
367776  BIAŁA
367774  BORDOWA
367775  SREBRNA

367777
Nakładki 
do robienia 
lodów i koktajli 

2190,00

240,00
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24,99

1999

24,99

1990

-20%

-20%



367248
Kawa z kolagenem
Z każdą filiżanką tej wyjątkowej kawy dostarczasz organizmowi 
cenny kolagen, który nadaje skórze młody, jędrny i elastyczny 
wygląd. Sprzyja także utrzymaniu stawów w pełnym zdrowiu. 
Wyśmienita kompozycja ziaren Arabica 100% wzbogacona 
kolagenem (jedna filiżanka = jedna tabletka kolagenu) pozwoli 
Ci rozkoszować się smakiem i jednocześnie zadbać o zdrowie 
i urodę. 150 g

367250
Kawa zbożowa z magnezem
Połącz przyjemność delektowania się kawowym napojem 
z dbałością o zdrowie! Aromatyczna kawa zbożowa z żyta, 
jęczmienia i cykorii, wzbogacona magnezem, który przyczynia się 
do zmniejszenia uczucia zmęczenia oraz zwiększa odporność na 
stres, to wspaniała propozycja dla każdego! Kawa dostarcza także 
witamin z grupy B, potasu, fosforu i błonnika. Mogą ją pić nawet 
dzieci. 150 g

Mrożona
czekolada 367528

Czekolada rozpuszczalna
• Aksamitny, aromatyczny napój 
 dla miłośników czekolady
• Wystarczy rozpuścić proszek w gorącej 
 wodzie lub mleku i delektować się 
 wyśmienitym smakiem
• Doskonała o każdej porze roku
• Rozgrzewa, wprawia w dobry nastrój
• Dodaje energii
• 120 g24,99

26,99

26,99

367350
Herbata zielona „Słoneczny ogród”
Wyśmienita odmiana japońskiej herbaty zielonej sencha 
wspaniale komponuje się z kwiatami róży, malwy i słonecznika. 
Aromaty mango i bergamotki dodają owocowej słodyczy. 50 g

367349
Herbata  „Rum z wiśniami"
Suszone wiśnie i wiśniowy aromat nadają tej kompozycji 
wykwintny charakter, rozpieszczając zmysł smaku. Hibiskus 
i rodzynki wzmacniają wrażenie, że zaraz skosztujemy 
pysznego likieru. Na bazie herbaty 
czarnej Ceylon. 50 g     

367351
Herbata  „Roztańczona papaya”
Kompozycja herbaty czarnej Ceylon i herbaty zielonej z dodat-
kiem słodkiej papai i drogocennego szafranu. 50 g 

368079
Herbata  „Czarna porzeczka”
Rozsmakuj się w wyjątkowej kompozycji klasycznej czarnej her-
baty Cejlon z dodatkiem suszonych owoców czarnej porzeczki 
i liści maliny. Orzeźwiający aromat i smak sprawią, że każda 
filiżanka herbaty przeniesie Cię w wyobraźni do owocowego 
ogrodu. Oprócz walorów smakowych herbata ma także działanie 
prozdrowotne: czarna porzeczka i malina to skarbnica 
cennych witamin i mikroelementów. 
50 g 

367684
Silikonowa zaparzaczka
Przy zakupie dowolnej herbaty 
tę silikonową zaparzaczkę 
możesz kupić za jedyne:

28,90

390

24,9924,99

24,99
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62989

Koktajl Blue Nature
Czekoladowy
600 g (ok. 20 porcji)

62990

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

Uwaga! Przy zakupie dwóch 
koktajli czekoladowych

Profesjonalny szejker
Blue Nature
otrzymasz za 1 zł

Wpisz kod 
promocyjny:
777834

62988

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

149,00

9900

Kompletny i zdrowy 
posiłek

Koktajle Blue Nature zawierają wszystkie niezbędne 
składniki odżywcze: białko, węglowodany, tłuszcz, 

błonnik pokarmowy oraz komplet witamin 
i składników mineralnych.

1. Całkowicie kompletne  
pod względem odżywczym

2. Mogą stanowić jedyny posiłek  
w ciągu dnia!

3. Bezpieczne nawet dla organizmów  
osłabionych (np. hospitalizacją)

4. Lekkostrawne, bardzo dobrze  
tolerowane (bez kazeiny; 1 porcja  
to tylko 0,34g laktozy)

149,00149,00
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Zdrowie i energia
dla każdego

Doskonałe w diecie niskokalorycznej 
oraz dla osób kontrolujących wagę ciała

Niezbędne jako składnik zbilansowanej codziennej diety

Wskazane również przy rekonwalescencji  
w przypadkach osłabienia organizmu

Zawierają wszystkie niezbędne składniki odżywcze, w tym:

        100 % aminokwasów egzogennych (EAA) 
        w proporcjach zalecanych w dziennym spożyciu
        przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)

        najwyższej jakości koncentrat białka  
       serwatkowego (BV104)

       13 witamin 

       14 składników mineralnych

        węglowodany

        błonnik pokarmowy 

        tłuszcz

-50 zł



Minerały z Morza Martwego

366878

Sól z Morza Martwego 
Wysoko zmineralizowana: zawiera magnez, potas, wapń, sód, chrom, cynk, 
mangan, miedź i żelazo. Polecana do walki z uporczywym trądzikiem mło-
dzieńczym, idealna do kąpieli o działaniu odprężającym, antystresowym, 
usuwającym przemęczenie.Stosuje się ją również wspomagająco w formie 
magnezowych kąpieli solankowych w stanach depresyjnych 
i schorzeniach nerwicowych. 500 g  

Sól karnalitowa z Morza Martwego to prawdziwa skarbnica cennych minerałów. Stosuje się ją w pielęgnacji 
skóry z problemami oraz do zabiegów o charakterze terapeutycznym.

Dominującymi składnikami tej soli są: magnez, potas i wapń. Ponadto w soli karnalitowej obecne są także w mniejszych 
ilościach żelazo, chrom, mangan, cynk. Niezwykle oryginalne połączenie tych pierwiastków w kryształkach soli karnalitowej 
i ich unikalne oddziaływanie na skórę człowieka powoduje, że jest to najbardziej pożądana sól występująca w Morzu Martwym.

15,99

367427
Pasta stomatologiczna Silver Action 
ze srebrem koloidalnym 
• Pasta do zębów o kompleksowym działaniu  

antybakteryjnym
• Zawiera nanocząsteczki srebra
• Dokładnie czyści zęby i pielęgnuje dziąsła  

zapobiegając próchnicy i powstawaniu kamienia 
nazębnego

• Łagodnie wybiela
• Słodzona naturalną, roślinną substancją słodzącą  

otrzymywaną ze stewii
• Superwydajna, nałóż na szczoteczkę ilość  

pasty wielkości ziarnka grochu
• Oryginalny, silny smak goździków
• 50 ml

366934
Proszek do wybielania zębów
White Action 
• Usuwa przebarwienia zębów spowodowane m.in. paleniem 
 papierosów, piciem kawy i herbaty
• Obniża pH, dezynfekuje jamę ustną, odświeża oddech
• Zawiera naturalne ekstrakty roślinne korzystnie  
 działające na dziąsła
• Możesz nakładać go na zwilżoną szczoteczkę lub stosować 
 na pastę do zębów
• 30 ml

367428
Super koncentrat - płyn 
stomatologiczny do płukania ust 
Silver Action ze srebrem koloidalnym 
• Wlej niewielką ilość płynu do zakrętki i uzupełnij wodą  
 według uznania
• Zapobiega zapaleniu dziąseł i śluzówki jamy ustnej
• Chroni przed próchnicą i krwawieniem dziąseł
• Wstrzymuje rozwój płytki nazębnej
• Nie przebarwia szkliwa
• Można stosować do płukania gardła  w przypadkuinfekcji 
 gardła i migdałków
• Zawiera naturalne olejki eteryczne
• Pojemność 500 ml

Szczoteczka 
do zębów Nano Gold
z nanocząsteczkami złota 
366002 RÓŻOWA
366001 POMARAŃCZOWA
366004 NIEBIESKA
366003 ZIELONA
• Antybakteryjne działanie
• Nanocząsteczki złota niszczą bakterie
• Specjalny kształt i rozmiar włosia - dokładniejsze 
 czyszczenie przestrzeni międzyzębowych
• Optymalnie dobrana miękkość włosia 

29,90

29,90

24,90

1990
29,90

2390
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34,99

2599

NATURALNE
SKŁADNIKI

ZE SREBREM
KOLOIDALNYM
BEZ FLUORU!

39,99

-20%

-20%

-26%

366459
Mydełko z Błotem i Solą 
z Morza Martwego 
Zawiera unikalną kompozycję błota i soli z Morza 
Martwego, bogatych w minerały, mające dobro-
czynny wpływ na skórę człowieka. W pełni 
naturalne, nie zawiera konserwantów, nawilżaczy 
ani plastyfikatorów. Subtelny aromat naturalnych 
olejków eterycznych pozostawia po kąpieli 
uczucie świeżości i odprężenia. 100 g 58744

Błoto z Morza Martwego
Błoto można stosować w formie maseczek i okładów na całe ciało. 
Jest nadzwyczaj skuteczne w pielęgnacji cery tłustej i mieszanej 
oraz nieocenione w zwalczaniu trądziku i wykwitów skórnych
 wywołanych nadmiarem sebum. 500 g



367256

pH Body Balance 125 g
(miesięczna dawka)

ODKWASZA
ORGANIZM

USUWA
ZŁOGI METALI 

CIĘŻKICH 
I ALUMINIUM

= 4 gramy

36,90
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Walka z nadwagą nie daje rezultatów?
Jesteś ospały, mimo że nie brakuje Ci snu?
Dokuczają Ci bóle głowy, mięśni lub stawów?
Doskwiera złe samopoczucie i ogólne osłabienie?
Cierpisz na dolegliwości jelitowe np. zgagę?
Częściej zapadasz na infekcje lub alergie?

To tylko niektóre z objawów mogące świadczyć 
o niebezpiecznej kumulacji szkodliwych metali ciężkich lub

o zaburzeniu równowagi kwasowo-zasadowej Twojego 
organizmu, która odpowiada za prawidłowy przebieg

procesów życiowych i jest niezbędna 
do zachowania zdrowia. 

SKUTEK ZAKWASZENIA ORGANIZMU: 

• demineralizacja  tkanek, 
• obniżenie zdolności regeneracji  

uszkodzonych komórek i usuwania toksyn, 
• osłabienie przyswajalności składników  

mineralnych. 

Prowadzi to do wielu dysfunkcji i poważnych 
chorób, w tym nowotworowych, a w skrajnych 
przypadkach nawet do śmierci…

pH Body Balance
Odkrycie naukowe, które pomoże Ci 

naturalnie oczyścić organizm!

Sok z karczocha
ULGA DLA 
WĄTROBY

• Chroni wątrobę 

• Wspomaga jej leczenie  
i regenerację

• Przyspiesza odnowę  
komórek wątroby

• Sprzyja usuwaniu toksyn 

• Pomaga walczyć  
z nadwagą i cellulitem

• Pomocny w profilaktyce 
cukrzycy

62991
Skoncentrowany 
sok z karczocha
1 butelka 90 ml

 

Unikalna kompozycja soku z karczocha pozytywnie wpływa na zdrowie 
nie tylko wątroby, ale całego organizmu:
• Sok z karczocha Blue Nature zawiera aż 40% ekstraktu z karczocha Cynara Scolymus. Jest cztery razy silniejszy i wydajniejszy 

od innych preparatów z karczochem, dostępnych na rynku. 
• Zawiera wiele związków wykorzystywanych w lecznictwie: cynarynę, flawonoidy, sterole, garbniki,  witaminy A, C i z grupy B, 

potas, wapń, magnez, mangan, żelazo, cynk. 
• W swoim składzie ma także wyciąg z ananasa, który działa leczniczo przy słabym wydzielaniu soków trawiennych. Korzystnie 

wpływa na nerki, naczynia wieńcowe, pracę serca i wątrobę. 
• Ananasy zawierają bromelinę - naturalny enzym o silnych właściwościach przeciwzapalnych, który łagodzi bóle i zmniejsza 

opuchliznę oraz wspomaga gojenie się tkanek oraz poprawia efektywność trawienia pokarmów.

100% NATURALNY
BEZ DODATKU CUKRU
BEZ KONSERWANTÓW

19,90

1590

-20%



367425

Czerwona herbata z chromem 
w kapsułkach
(30 kapsułek)
Doskonała dla osób chcących bezpiecznie i skutecznie 
schudnąć. Każda kapsułka zawiera ekstrakt z czerwonej 
herbaty i chelat chromu – idealne połączenie sprzyjające 
szybszemu spalaniu tkanki tłuszczowej. Zalecana dzienna 
porcja 2 kapsułki zawiera 500 mg ekstraktu z czerwonej 
herbaty i chelat chromu 37 µg (92,5% RDA). 

39,90

2990

65304
Zielona herbata w kapsułkach
(30 kapsułek) 
Czynne składniki zielonej herbaty: wspomagają profilaktykę
antynowotworową, obniżają ryzyko zawału serca i miażdży-
cy tętnic,  zmniejszają ryzyko zakrzepów, obniżają poziom 
cholesterolu, regulują procesy trawienne, działają 
antywirusowo, hamują proces starzenia organizmu, 
wspomagają odchudzanie, działają stymulująco.

49,90
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Zdrowie zaklęte
w perłach

Czy wiesz, że dostarczanie wapnia 
z dietą u osoby dorosłej jest dwukrotnie 
za niskie. Niedobór wapnia objawia się 
poprzez powstawanie siniaków, łamliwość 
włosów i paznokci, nadmierną drażliwość, 
pobudliwość.  Przewlekły niedobór może 
prowadzić do kruchości kości prowadzącą 
do osteoporozy.

Czy wiesz, że udowodniono, że wapń 
odgrywa ważną rolę w utrzymaniu 
prawidłowej wagi ciała? Liczne badania 
wykazały, że dieta bogata w wapń pomaga 
zredukować tkankę tłuszczową, obniżyć 
masę ciała i pomaga w walce z otyłością. 

Działanie wspomagające zdrowie:
• Wzmacnia kości
• Wzmacnia układ nerwowy
• Reguluje układ odpornościowy
• Wzmacnia serce, łagodzi stres
• Reguluje ciśnienie krwi
• Poprawia wzrok
• Działa przeciwzapalnie
• Sprzyja pracy hormonów kobiecych
• Wspomaga utratę wagi

Działanie pielęgnacyjne (nutrikosmetyk):
• Zdecydowanie opóźnia proces starzenia 
• Odżywia skórę od wewnątrz
• Wspomaga nawilżenie i metabolizm  

komórek skóry 
• Wygładza zmarszczki, rozstępy
• Wzmacnia paznokcie
• Wzmacnia włosy

Działanie kosmetyczne (zewnętrzne)
• Działa dezynfekująco i łagodząco  

na skórę, przyśpiesza gojenie ran
• Zmiękcza, nawilża, odżywia skórę,  

idealny do wykończenia makijażu  
jako „puder mineralny”

• Pearl Powder możesz dodać do kremu  
lub stworzyć odżywcze maseczki.  
Przepisy sprawdź w radach eksperta  
na  www.bluenature.pl   
(http://www.bluenature.pl/rady-eksperta.html)

368125

Proszek perłowy
w kapsułkach
30 kapsułek
Zalecana dzienna  
dawka: 1-2 kapsułki

POZNAJ OSZAŁAMIAJĄCE DZIAŁANIE 
SPROSZKOWANYCH PEREŁ

69,90

4990

Antyoksydant
Zwalcza wolne rodniki
1 kapsułka Green Tea = 5 filiżanek herbaty!

-20 zł

-10 zł



500008
Wygładzający balsam do stóp 
Perfect Body
(Smoothing Feet Balm) poj. 125 ml
Balsam do stóp,  o wysokiej zawartości silnie zmiękczających 
i regenerujących składników: mocznika i ekstraktu z kwiatów 
rumianku. Doskonały do bardzo suchej i popękanej skóry 
pięt, błyskawicznie i odczuwalnie poprawia kondycję skóry. 
Nie zawiera parabenów. Wygodne opakowanie i dozowanie 
dodatkowo podnosi  satysfakcję ze stosowania preparatu, 
a gęsta konsystencja zwiększa jego wydajność. 

17,90

990

367325
Szczotka do stóp z pumeksem, 
tarką i polerką 4 w 1
Ze sznurkiem do zawieszenia
3 x 4,5 x 16,5 cm  

34,90
39,90

2990
49,90

3790

49,90

39,90

orzech 
włoski

• Ujędrnienia
• Uelastycznia
• Wspomaga redukcję
 cellulitu

500007
Nawilżający Balsam 
do Ciała Perfect Body
(Hydrating Body Balm) poj. 250 ml
z masłem shea, ekstraktem z mango
i olejkiem pomarańczowym.  

Działanie: 
• Intensywne nawilżenie
• Głębokie  odżywienie     
• Zmysłowa gładkość i elastyczność. 
• Każdy rodzaj skóry, szczególnie  

wymagająca nawilżenia  

13 12

500009 
Peeling Nawilżający Perfect Body 
(All in One Hydrating Peeling)  poj. 300 ml
Peeling do ciała,  nawilżający, delikatny
aromat cytrusów

mango
rokitnik

masło shea

kawa

pestki
moreli

500006 
Regenerujący Balsam do Ciała Perfect Body
(Regenerating Body Balm) poj. 250 ml
z masłem shea, olejem z rokitnika i ekstraktem z kawy Arabika.
Działanie:
• Intensywna regeneracja
• Ujędrnienie i uelastycznienie skóry
• Poprawa krążenia w skórze
• Redukcja cellulitu
• Do każdego rodzaju skóry

500010 
Peeling Regenerujący Perfect Body
(All in One Regenerating Peeling) poj. 300 ml
Peeling do ciała, regenerujący, delikatny 
aromat czekoladowy 

• Skóra wygładzona, ujędrniona, nawilżona
• Naturalne składniki złuszczające
 - migdały, pestki moreli, łupiny orzecha
• Neutralne pH dla skóry

BEZ 
PARABENÓW

-45%

-10 zł

-24%



500015 
Odżywka do włosów 
farbowanych 
(Conditioner - Coloured Hair), 
poj. 200 ml 

21,90

1890
21,90

1890

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

Bez parabenów, silikonów, SLES, SLS, sztucznych barwników.11 10Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

Perfect
Hair Linia do włosów, która

w swoich recepturach 
wykorzystuje naturalne 
wyciągi z dobroczynnych 
roślin.

Włosy cienkie, 
przetłuszczające się

EKSTRAKT Z ARNIKI

500013 
Szampon zwiększający 
objętość włosów
(Shampoo – Volume Boost) 
poj. 250 ml 

500017 
Odżywka zwiększająca 
objętość włosów
(Conditioner – Volume 
Boost)  poj. 200 ml 

Włosy osłabione

EKSTRAKT Z KORZENIA
 TATARAKU 

500014 
Szampon wzmacniający włosy 
(Shampoo –  Strengthening Hair ) 
poj. 250 ml 

500018
Odżywka  wzmacniająca włosy 
(Conditioner - Strengthening Hair) 
poj. 200 ml 

Włosy suche

EKSTRAKT Z LNU
 
500012 
Szampon do włosów 
suchych i zniszczonych
(Shampoo - Damaged 
& Dry Hair) poj. 250 ml 

500016 
Odżywka do włosów 
suchych i zniszczonych 
(Conditioner - Damaged 
& Dry Hair) poj. 200 ml

21,90

21,90

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

Ekstrakt z korzenia tataraku 
wzbogacony wyciągiem z palmy 
sabałowej – działa intensywnie 
wzmacniająco, zapobiega wypadaniu 
włosów, pobudza porost, działa 
przeciwłupieżowoi przeciwłojoto-
kowo, poprawia ukrwienie 
skóry głowy.

Ekstrakt z arniki wykazuje silne 
działanie lecznicze i kosmetyczne. 
Doskonale pielęgnuje włosy cienkie 
i przetłuszczające się, łagodzi łupież, 
zapobiega wydzielaniu łoju, 
zwiększa wytrzymałość, działa 
dezynfekująco.

Włosy farbowane
Chroni kolor,  regeneruje uszkodzoną farbowaniem strukturę 
włosów, nadaje włosom miękkość, przywraca połysk.

EKSTRAKT Z TYMIANKU 
  
500011 
Szampon do włosów 
farbowanych
(Shampoo - Coloured Hair) 
poj. 250 ml

21,90

1890

21,90

1890

21,90

21,90



500019 
Odżywczy żel pod prysznic 
i do kąpieli Perfect Care 
(Bath & Shower Nourishing Gel) 
poj. 250 ml 

500020 
Orzeźwiający żel pod prysznic 
i do kąpieli Perfect Care 
(Bath & Shower Refreshing Gel) 
poj. 250 ml 

500021 
Relaksujący żel pod prysznic 
i do kąpieli Perfect Care 
(Bath & Shower Relaxing Gel) 
poj. 250 ml 

500024 
Balsam do higieny intymnej Perfect Care
(Intim Balm) poj. 300 ml  
z ekstraktem z lnu i kwasem mlekowym. Delikatnie oczyszcza, odświeża i optymalnie nawilża, 
zapewniając komfort wrażliwej skórze okolic intymnych. Utrzymuje neutralne pH. 
Dzięki łagodnym składnikom myjącym zapewnia długotrwałe uczucie świeżości, 
nie naruszając flory bakteryjnej delikatnej skóry. 

19,90

1590

19,90

368158 
Żel do mycia ciała i włosów 
dla mężczyzn Perfect Man   
(Shower Gel & Shampoo) poj. 250 ml 

Pozostawia na skórze przyjemny, niedrażniący 
i bardzo delikatny zapach.  Wyjątkowa kompo-
zycja morskich minerałów i mikroelementów 
zawarta w  soli morskiej  z Morza Adriatyckiego 
korzystnie wpływa na gospodarkę wodną 
skóry oczyszczając ją i zachowując naturalną 
równowagę. Ekstrakt z aloesu wygładza i nawilża 
skórę, wzmacnia włosy nadając im blask,  działa 
odświeżająco. Gliceryna silnie i dogłębnie nawil-
ża, regenerując skórę.  
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19,90

Perfect Man

15,90

19,90

1590

21,90

1890

500030
Szampon wzmacniający dla mężczyzn 
Perfect Man z żeńszeniem  
(Professional Shampoo) poj. 250 ml 

Specjalnie dobrane składniki aktywne zawarte 
w formule szamponu sprawią, że włosy 
przerzedzone, cienkie z tendencją do 
wypadania odzyskają swój blask.

Ekstrakt z korzenia z żeń-szenia 
wzmacnia strukturę włosów, dogłębnie odżywia, 
zapobiega ich wypadaniu i łysieniu. 

D-Pantenol nawilża, wygładza i pogrubi 
włókno włosa. 

Efekt: Włosy mocne, błyszczące, puszyste, 
zregenerowane i odporne na szkodliwe 
działanie czynników zewnętrznych.

-20%

-20%

NOWOŚĆ

1

2
1

2

1

2

3

12

3



Botanic! Linia pielęgnacyjna wykorzystująca drogocenne właściwości naturalnych składników roślinnych, 
powstała by jak najdłużej zachować młodość skóry, skutecznie wspierać jej kondycję 

i chronić przed zanieczyszczeniami środowiska.

Składniki aktywne wykorzystane w serii Botanic!: 

      wygładzają skórę, 

      hamują proces jej starzenia, 

      chronią przed wolnymi rodnikami,

      działają liftingująco i odżywczo,

      sprawiają że skóra wygląda świeżo, 
      młodo i zdrowo.

500026
Nawilżający
krem do twarzy na dzień
Botanic!  
(Moisturizing Day Face Cream), poj. 50 ml 

Optymalnie nawilża i pielęgnuje cerę. 
Zapobiega przedwczesnemu starzeniu 
skóry, działa przeciwzmarszczkowo, 
wygładza i uelastycznia. Łagodzi podraż-
nienia, działa kojąco na skórę; poprawia 
jędrność. Ma lekką konsystencję.

500027
Odżywczy
krem do twarzy na noc  
Botanic!  
(Nourishing Night Face Cream), poj. 50 ml 

Doskonale odżywia i regeneruje skórę 
twarzy w czasie nocnego odpoczynku. 
Optymalnie ją nawilża i jednocześnie 
natłuszcza. Przeciwdziała powstawaniu 
zmarszczek, wygładza, ujędrnia 
i poprawia sprężystość skóry.

500025
Przeciwzmarszczkowy
krem pod oczy  
Botanic!  
(Eye Cream), poj. 15 ml 

Opóźnia proces starzenia się skóry 
wokół oczu, zapobiega powstawaniu 
zmarszczek, poprawia sprężystość skóry, 
wygładza ją i nawilża. Stosuj 
go rano i wieczorem. 39,90

299039,90

29,90

2290
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Ekstrakt z rokitnika – ma silne działanie lecznicze 
i pielęgnacyjne. Stanowi bogate, naturalne źródło 
minerałów, witamin (A, C, E, K) oraz składników bio-
logicznie czynnych opóźniających proces starzenia 
się skóry,  flawonoidów, karotenoidów, soli mine-
ralnych i kwasów tłuszczowych. Jako jedyny olej 
roślinny zawiera wysokie stężenie kwasu Omega-7, 
będącego naturalnym składnikiem lipidów skóry. 
Nawilża, odżywia i regeneruje. Doskonale nadaje 
się do pielęgnacji skóry normalnej oraz przesuszo-
nej, zniszczonej, dojrzałej. 

• Niweluje drobne zmarszczki
• Poprawia elastyczność skóry
• Wygładza i ujędrnia 
• Skutecznie opóźnia procesy starzenia się

Ekstrakt z chabra bławatka – bogaty w anty-
oksydanty, kwasy fenolowe, flawonoidy. Działa 
zmiękczająco, przeciwzapalnie, antyseptycznie, 
nawilżająco, wygładzająco. Ma właściwości obkur-
czające, wzmacnia naczynka włosowate. Doskonale 
pielęgnuje skórę wrażliwą, naczynkową, podrażnio-
ną, zmęczoną. 

Ekstrakt z zielonej herbaty – bogate źródło 
polifenoli o silnych właściwościach przeciwutle-
niających, wzmacniających naczynka krwionośne. 
Działa przeciwzapalnie, przeciwzmarszczkowo, 
antyseptycznie, hamuje występowanie wyprysków.  
Doskonale pielęgnuje, nawilża i odżywia skórę 
wrażliwą, suchą i normalną.

Olej z nasion czerwonych winogron – cechuje 
się wysoką zawartością biologicznie czynnych fla-
wonoidów, witamin A ,E ,K , D,  o silnych właściwo-
ściach regeneracyjnych, odżywczych, nawilżają-
cych.   Opóźnia proces starzenia się skóry, zwiększa 
elastyczność, niweluje drobne zmarszczki.

Masło Shea – dzięki obecności składników od-
żywczych, w tym kwasów tłuszczowych, powoduje 
natychmiastowe nawilżenie skóry. Bogate w 
witaminy  A, E i F,  poprawia elastyczność warstwy 
rogowej skóry. Regeneruje i odżywia skórę, pozo-
stawiając na niej ochronny płaszcz lipidowy.  

Olej sojowy – reguluje wydzielanie sebum, 
łagodzi stany zapalne. Bogaty w kwasy tłuszczowe, 
witaminę E i lecytynę.  Zawartość witaminy E gwa-
rantuje skórze młody i zdrowy wygląd, a lecytyna 
wspomaga lipidową barierę ochronną skóry 
zapewniając jej odpowiednie nawilżenie. 

-23%

-10 zł



74,90 74,90 89,90
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Perfect 
Beauty profesjonalne 

kosmetyki 
anti-aging

WIDOCZNY EFEKT

WYGŁADZENIA

Perfect Beauty
– to zaawansowana 
technologicznie seria Anti-aging  
Receptura opiera się na kompozycji 
opatentowanych składników aktywnych 
o wysokich stężeniach, działających 
wielokierunkowo, takich jak Argirelina, 
Phytocelltec, Argan, Nanozłoto, Liftonin Xpress. 
Nie zawiera parabenów ani olejów ropopochodnych. 

Przeznaczenie: wszystkie rodzaje skóry, 
cera dojrzała oraz profilaktyka cery młodej.

• przyśpiesza naturalną regenerację na poziomie komórkowym 
• wzmacnia funkcje metaboliczne skóry, 
• pobudza syntezę elastyny i kolagenu
• odbudowuje barierę lipidową, 
• poprawia gęstość i napięcie, 
• skóra napięta, pełna blasku i świeżości

500001
Krem do twarzy na dzień/noc Perfect Beauty 
Day&Night Face Cream (50 ml), każdy rodzaj skóry. 
Cel : Zahamowanie procesu starzenia skóry. Zawiera kompleks 
odmładzający o działaniu regenerująco-wygładzającym. 
Stosuj rano / wieczorem na czystą skórę,  pomijając 
górne powieki.  

114,90

8900

500002 
Intensywne Serum 
Perfect Beauty (15 ml) 
Cel : Widoczne wygładzenie 
zmarszczek i poprawa 
napięcia. 

500004 
Intensywna Terapia 
Perfect Beauty
Aktywne Serum 
na noc (15 ml)
Cel: Poprawa napięcia, 
jędrności,  dzięki 
kompleksowi liftingującemu. 

500003
Intensywna Terapia 
Perfect Beauty
Aktywne Serum 
na dzień (15 ml). 
Cel: Silne działanie przeciw-
zmarszczkowe i przeciw-
starzeniowe.  

Matowa i nawilżona cera!

Krem przeznaczony 
do pielęgnacji cery
tłustej i mieszanej. 

Zawiera naturalne składniki 
aktywne normalizujące 
pracę gruczołów łojo-
wych, pochłaniające 
nadmiar sebum 
i niwelujące błysz-
czenie skóry.

Ekstrakt 
z zielonej herbaty 
działa regenerująco, 
tonizująco i antyoksydacyjnie, 
przeciwdziałając przedwczesne-
mu starzeniu się skóry. Wspomaga 
leczenie trądziku i wyprysków skór-
nych. Dodatkowo witamina B3 reguluje 
nawilżenie, wyrównuje niedoskonałości 
skóry, poprawia jej barierę lipidową 
i koloryt. 

Składniki aktywne i lekka konsystencja sprawiają, 
że krem szybko się wchłania, pozostawiając 
skórę świeżą, ujędrnioną, optymalnie nawilżoną 
i matową. Doskonale nadaje się pod makijaż, 
przedłużając jego trwałość. Bez parabenów. 
Stosuj codziennie rano i wieczorem na twarz, 
szyję i dekolt. 

500028
Krem normalizujący
do twarzy i dekoltu Botanic!  
(Normalizing face & neckline cream), 150 ml 
Na dzień i na noc.

Opóźnia proces starzenia się skóry wokół oczu, 
zapobiega powstawaniu zmarszczek, poprawia 
sprężystość skóry, wygładza ją i nawilża. 

NOWOŚĆ

49,90

3990

DUŻA 

POJEMNOŚĆ 

150 ml

-23%

-20%
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NOWOŚĆ

500031
Czarna 

maseczka 
oczyszczająca   

Perfect Skin
(Purifying Black Mask), 50 g 

Węgiel aktywny – skutecznie absorbuje toksyny, odblokowu-
je i zwęża pory skórne. Reguluje wydzielanie sebum, matuje 
skórę. Poprawia koloryt cery, przywraca jej gładkość i jędrność.    

Srebro koloidalne – wspomaga procesy regeneracyjne skóry, 
działa antybakteryjnie i antytoksycznie. 

Miedź koloidalna – działa dezynfekująco, poprawia jędrność 
skóry, wspomaga  produkcję kolagenu i odnowę komórkową. 

Spirulina – źródło wielu cennych aminokwasów, minerałów, 
witamin A, E, K oraz z grupy B. Działa antyoksydacyjnie, łago-
dząco i antyalergicznie. Korzystnie wpływa na cerę trądzikową 
i przetłuszczającą się, reguluje pracę gruczołów łojowych, 
usprawnia krążenie w drobnych naczynkach krwionośnych, 
ujędrnia i poprawia napięcie skóry.

Ekstrakt z nagietka lekarskiego – bogate źródło karoteno-
idów i flawonoidów. Działa ściągająco i oczyszczająco oraz 
korzystnie wpływa na regeneracje skóry zniszczonej, szorstkiej.  

Ekstrakt z owoców granatu – zmniejsza niedoskonałości 
skóry, nawilża ją i odżywia. Zaliczany do bardzo skutecznych 
antyoksydantów, stymuluje do działania fibroblasty, odpo-
wiedzialne za produkcję kolagenu i elastyny. Niweluje drobne 
zmarszczki i przyczynia się do wzmocnienia naskórka.

Rozmaryn – wykazuje działanie bakteriobójcze, odkażające
i przeciwzapalne, doskonale pielęgnuje skórę tłustą i trądziko-
wą oraz dojrzałą dzięki właściwościom antyoksydacyjnym 
i przeciwzmarszczkowym.  

Za każde 50 zł 
wydane na zakupy 

z tego katalogu!

29,90

1490

Maseczka 
do twarzy 

• Głęboko oczyszcza i eliminuje toksyny 
• Odblokowuje pory skórne, usuwa zaskórniki
• Zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry
• Poprawia jej jędrność i napięcie 
• Dodaje cerze naturalnej witalności     
• Do każdego rodzaju skóry
• Nie zawiera konserwantów

WYPRÓBUJ W PRZEDSPRZEDAŻY!
TYLKO TERAZ SPECJALNA CENA!

Czarna maseczka oczyszczająca  
Na bazie siedmiu składników aktywnych, w tym węgla, 
srebra i miedzi koloidalnej, to intensywny program 
naprawczy dla Twojej skóry.  

Oczyszcza i odżywia cerę, ma silne działanie antyok-
sydacyjne. Już po pierwszym zabiegu Twoja skóra 
odzyska witalność i blask. Połączenie siedmiu silnie 
działających składników gwarantuje doskonałe oczysz-
czenie skóry z zanieczyszczeń, toksyn, zaskórników,  
przy jednoczesnym dostarczeniu zastrzyku cennych 
minerałów, witamin, aminokwasów o właściwościach 
regenerujących, przeciwstarzeniowych,
ujędrniających i nawilżających.   

WYSTARCZY 

NA 5
ZABIEGÓW

-50%



0917PL

PAŃSTWA PRZEDSTAWICIEL

GWARANCJA JAKOŚCI: 
Mogą Państwo zwrócić Przedstawicielowi dowolny, zakupiony u niego produkt 
w ciągu 14 dni i otrzymać zwrot całej sumy.

GWARANCJA

SATYSFAKCJI

Blue 
Nature PRODUCTS

WRZESIEŃ 2017

www.bluenature.pl
www.facebook.com/Blue.Nature.oficjalny.fanpage

NATURAL

IN

GREDIENTS

NO ANIMAL

TESTING

ECO

FRIENDLY

34,99

2599

Kąpiel
w minerałach

366878
Sól z Morza Martwego 
szczegóły na str. 18

-26%


