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4167

Serwetniki „Tulipany”
Szczegóły na s. 77

4300

Pojemnik z pokrywą
na ciasto i przekąski
Szczegóły na s. 77

33,90

23

90

6

szt.

24,90

1490

DOM

Za każde 50 zł

3

wydane na zakupy
z tego katalogu!
h Neutralizuje
nieprzyjemne
zapachy
h Zapobiega
odkładaniu się
kamienia
h Przedłuża
żywotność
pralki

-58

%

1
Zestaw klamerek
Silikonowe końcówki nie pozostawiają wyraźnych
odcisków na ubraniach. Mocny zacisk gwarantuje,
12,90
że nawet silniejszy podmuch wiatru nie zwieje prania.
90
8,5 cm, 10 sztuk

9

LICZBA OGRANICZONA

Płyn do
czyszczenia pralki
250 ml

2
Koszyk na klamerki
do prania
Do przechowywania
klamerek lub innych
drobiazgów, które
chcesz mieć pod ręką.
Z poręcznym zaczepem. Wykonany
z tworzywa przypominającego rattan.
23 x 15,5 x 12,5 cm

13,90

13,90

590

-29%

h Oczka
w sznurze
zapobiegają
zsuwaniu się
wieszaków

DO

HACZYK UŁATWIA
ZAMOCOWANIE

Twoi najlepsi

pomocnicy

PRZY WIESZANIU PRANIA

990

1

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

Silikonowe
końcówki

8036

3
Sznur na pranie
Maksymalna długość:
5 metrów na duże pranie!

NOWOŚĆ

8259

367183

-20%

8219

Aż 5
metrów!

14,90

1190

h Mocny
zacisk

2
Firma Betterware należy do Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży
Bezpośredniej PSSB. Wszystkie produkty przeznaczone do kontaktu
z żywnością posiadają odpowiednie atesty. Ceny podane w katalogu
są cenami sugerowanymi.
Betterware International Sp. z o. o. , ul. 3 - go Maja 8, 05-800 Pruszków
tel. 22 318 33 33, e-mail: kontakt@betterware.pl
www.betterware.pl

2

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.

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

3

-25%

Na kremy
i balsamy

h W przezroczystej
kosmetyczce
h Do samolotu
h Na plażę
h Na każdą
podróż

DOM

Na żele,
szampony,
odżywki

NOWOŚĆ

-20%

8

8223

elem.

Woreczek do
okładów na zimno
Wypełnij go kostkami
lodu lub zimną wodą
– okład przyniesie
błyskawiczną ulgę
przy stłuczeniach,
opuchnięciach,
oparzeniach.
450 ml
19,90

8215

Podróżny zestaw na kosmetyki
Niezastąpiony w trakcie podróży, umożliwia
zapakowania kosmetyków do bagażu podręcznego do samolotu. Zawiera: 3 słoiczki na kremy,
4 butelki na tonik, żel, płyn micelarny. Przezroczyste – od razu widać zawartość. Wykonane
z bezpiecznego tworzywa, które nie wchodzi
w reakcję z kosmetykami ani nie odbarwia się. 19,90
Zapakowane w etui zamykane na zip.
90
Pojemności: od 10 do 50 ml

14

Na tonik
i płyn micelarny

h Kontuzje
h Skręcenia
h Uderzenia
h Opuchlizny
h Bóle zębów
h Ukąszenia owadów

1590

8245

2

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

WŁÓŻ LÓD DO ŚRODKA

szt.

h Elastyczny –
dopasowuje się
do kształtu ciała

NOWOŚĆ

890

-20%

h Podgrzej w mikrofalówce

-25%
8255

h Schłodź w zamrażalniku
h Pojemność
ok. 22 L

Torba – kosz
Klasycznie elegancka i praktyczna – zmieścisz w niej
naprawdę dużo rzeczy. Idealna na plażę, zakupy, wypad za miasto. Wykonana z trwałego tworzywa w stylu
plecionki. Bardzo łatwo ją wyczyścić. 49 x 39 x 25 cm

4

39,90

29

90

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

8224

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

19,90

1590

5

h Chłodny i miękki
powiew powietrza
h Bardzo cichy
podczas pracy
h Niskie zużycie
prądu

DOM
-50%
NOWOŚĆ

-25%
Składane
kółka

WŁÓŻ DO
POWERBANKU
I ZABIERZ
ZE SOBĄ
30 x 27 x 13 cm (10 L)
8044

8254

Wiatrak USB
Zasilany z portu USB. Na elastycznej nóżce, umożliwia dowolne ustawienie kierunku nadmuchu.
Kompaktowy rozmiar, bardzo cichy. 14 x 8,5 cm

11

90

Pasek do bagażu
Pomysłowe rozwiązanie ułatwiające życie w podróży! Za pomocą regulowanego paska przypniesz
torebkę do uchwytu walizki. Łatwiej zapanujesz
nad bagażem! Regulacja długości: 22 – 32 cm

8217
14,90

750

-25%

Składana torba na zakupy
Idziesz na zakupy ze złożoną torbą, wracasz
z wózkiem. Ma chowane kółka i metalowy stelaż. Gdy robisz duże i ciężkie zakupy, możesz
rozłożyć torbę i wyciągnąć kółka.

h
h
h
h
h
h

Lekkie
Nieprzemakalne
Z kapturem
Zabawny wzór
Nie ogranicza ruchów
Po złożeniu zajmuje
mało miejsca

1

szt.

8170

2

Etui zabezpieczające
szt.
karty bankowe
Chronią Twoje karty bankowe
przed zeskanowaniem przez
złodziei. Wykonane z mocnej
folii aluminiowej, odporne 7,90
na wilgoć i rozdarcia.
90
9 x 6,5 cm

5

6

44 x 27 x 13 cm (15 L)

-32%

39,90

2990

8218

Ponczo
przeciwdeszczowe
Obszerne, wykonane
z nieprzemakalnego
tworzywa polietylenowego. Z kapturem
i zabawnym wzorem
owieczek. 125 x 115 cm
18,90

1290

8235

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

1690

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

7

DOM

-20%
1

2

-20%

2

szt.

4

8128

Lampki LED
na wentyle rowerowe
Nakręć je na wentyle
przy oponach, by zwiększyć widoczność roweru
na drodze. Lampki świecą jasno dzięki bateriom
(dołączonym), a w trakcie
jazdy ich światło rysuje
wyraźne, świetlne koła. 14,90
6 x 1,5 x 1,5 cm,
90
2 sztuki

11

szt.

6

szt.

8226

3

Pokrowiec ochronny na rower
Pojemny pokrowiec, którym przykryjesz 1-2 rowery. Łatwo
go nałożysz, możesz od dołu zapiąć na rzepy. Chroni
przed słońcem, wilgocią, pyłem, kurzem, śniegiem.
Wyprodukowany z wytrzymałej folii (PEVA).
90
200 x 110 cm

39

5

-50%
4

NOWOŚĆ


8210
8212

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

8

26

90

Świecący dzwonek rowerowy
„Kaczuszka”
Nie tylko wydaje głośny dźwięk, gdy
naciśniesz główkę kaczuszki, ale także
świeci. Elastyczna opaska pasuje na
większość kierownic o średnicy
7-13 cm. Wymienne baterie
90
w zestawie.

22

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

8225

1
Termoizolacyjna torba
28 x 28 x 17 cm,
pojemność ok. 13 litrów

4301
39,90

3190

4
Kubełek na przekąski
Niezastąpiony w trakcie grilla, pikniku i domowych seansów kinowych.
Na chipsy, precelki, popcorn. Solidnie wykonany z trwałego tworzywa.
Pojemność: 1800 ml

4193

2
Wkłady chłodzące
Pingwiny 4 sztuki

2490

4159

3
Foliowe osłonki
na żywność 6 sztuk
Maksymalnie 26-27 cm

11

90

11,90

990

8066

5
Plamoodporny obrus - biało-złoty
Wykonany z materiału, który nie wchłania wilgoci, więc plamy nie wsiąkają
w obrus – łatwo je zetrzesz. Szykowny, nadrukowany wzór nadaje mu
elegancki wygląd. Od spodu pokryty fizeliną, miękko układa się na stole.
Prostokątny: 147 x 137 cm

39,90

1990

9

2

szt.

Doniczki z osłonkami
Doniczki mają w spodzie otworki odprowadzające wodę. W dekoracyjnych osłonkach z tworzywa imitującego barwione szkło – prezentują się bardzo elegancko.

8214

Prostokątna
doniczka z osłonką
38 x 16 x 14 cm

8213
49,90

29

90

Kwadratowa
doniczka z osłonką
15 x 15 x 12,5 cm

19,90

11

90

DOM
-25%

Antypoślizgowe
uchwyty z pianki

Duże

Poręczna
butelka

30 cm

8248

Zapinki do roślin Żabki
Praktyczne i dekoracyjne. Ułatwiają
przypięcie roślin do tyczek, by nie
połamały się w trakcie wzrostu.
90
2 sztuki, 14 x 4 cm

11

8077

2021

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

h Skuteczny i bezpieczny
h Na bazie olejku z citronelli
h Do stosowania
w pomieszczeniach
lub na zewnątrz
h Roztacza przyjemny,
cytrynowy
aromat

15,90

11

90

-24%

Składane wiadro
Wysokość po złożeniu
3,5 cm, po rozłożeniu 22,5 cm,
pojemność: 9 litrów

Teleskopowa
packa na
muchy
Złożona, mieści
się w kieszeni.
Po rozsunięciu
dosięgniesz nią
wysoko, więc
żaden owad Ci
nie umknie.
32 – 72 cm
9,90

8098

Pasuje na zwykłe
butelki PET
10

1790

-20%

790

Podlewaczka do kwiatów
Wykonana z tworzywa. 4,5 x 2,5 x 2,5 cm

24,90

8193

Wystarcza
na 6 tygodni

8062

-28%

TELESK
OPOWA

-40

%

h Do kamiennych
parapetów
h Do schodów
i podłóg z kamienia
h Do nagrobków
i pomników
h Do elementów
ozdobnych w ogrodzie
h Do murków
i podmurówek

8208
5,90

490

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

3

szt.

3490

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

Odstraszacz komarów
Na bazie olejku z citronelli - najskuteczniejszego naturalnego
środka odstraszającego insekty. Roztacza przyjemny,
cytrynowy aromat. Możesz stosować go w pomieszczeniu
i na zewnątrz, na tarasie, w ogrodzie. Wystarczy odkleić
górną naklejkę, by odsłonić otworki pojemnika
16,90
z żelem. Wystarcza na około 6 tygodni.
90
Średnica: 6,5 cm, wysokość: 7,5 cm. 95 g.

12

11

h Idealnie przywiera
do powierzchni
ułatwiając
czyszczenie
h Nie spływa
z szyb

DOM
-28

Mocny
magnes

%

-34%

-22%
8136

Silikonowe klipsy do spinania
Zepniesz nimi kable, słuchawki itp., by nie plątały
się w torebce. Idealne także do zamknięcia woreczków z żywnością. Mają dwa otworki
do regulacji zapięcia. 4 sztuki. 6,5 x 1 cm

8,90

690

h Czyści wnętrza pojazdów
h Usuwa uporczywe
zabrudzenia
h Wywabia plamy

368556

8153

12

90

h
h
h
h

368401

Preparat do czyszczenia
wnętrz pojazdów
300 ml

2 krążki w zestawie

Magnetyczny uchwyt do telefonu
Poręczny i dyskretny, mocno przytrzymuje smartfon na właściwym miejscu, zapewniając pełną stabilność.
Krążek magnetyczny z warstwą samoprzylepną przyklejasz do smartfonu, a podstawę wsuwasz w kratkę
wentylacyjną na desce rozdzielczej. Możesz przyczepić smartfon pionowo i poziomo – uchwyt pozwala
zamocować go w dowolnej pozycji. W zestawie dwa krążki samoprzylepne i uchwyt magnetyczny. 3 x 3 cm

17,90

Etui nie zawiera akcesoriów

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

4

szt.

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

1590

2

8152

12

8034

8216

12

90

8068

1190

-20%

szt.
Etui na ładowarkę
Umożliwia bezpieczne przechowywanie i przenoszenie ładowarek, zasilaczy, słuchawek, kluczy USB
itp. Chroni je przed uszkodzeniem i zaplątaniem się
w inne rzeczy. Ma sztywną konstrukcję i długi zamek błyskawiczny, ułatwiający wygodne otwarcie.
11 x 8 x 4 cm

17,90

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

7

90

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

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

9

90

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

9,90

790

13

DOM
1 cm x 32 sztuki

NOWOŚĆ

1,5 cm x 36 sztuk

2 cm x 48 sztuk

3,5 cm x 8 sztuk

124
8205

Samoprzylepne podkładki pod meble
Chronią podłogę przed porysowaniem.
Wykonane z filcu i pianki. Średnice: 1 cm
11,90
(32 sztuki), 1,5 cm (36 sztuk), 2 cm (48
90
sztuk), 3,5 cm (8 sztuk)

9

-23%

14

8229

16,90

1190

-25%

-20%

3

8180

szt.

8204

8184

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

-30%

h Zapach
kwiatów
lawendy
h Wystarcza
na około
4 tygodnie
Odświeżacz w perełkach
- lawenda
Aromatyczne kuleczki
stopniowo uwalniają kojący
zapach lawendy. Idealne do
domu, samochodu i przyczepy kempingowej. Odświeża
powietrze i neutralizuje
nieprzyjemną woń. 300 g

szt.

Magnetyczne!

NOWOŚĆ

12,90

9

90

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

4

szt.
9,90

790

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

Pionowy wieszak na drzwi
Doskonały na torebki, kapelusze,
szale i apaszki. Wygodnie założysz
go na drzwi, zyskując 5 dodatkowych wieszaczków. Wykonany 15,90
z solidnego tworzywa.
90
Długość: 28 cm

11

15

Z gąbką
do aplikacji

-34%

2

szt.

13,90

990

Do obuwia
Do torby
Do szafki na buty
Wystarczają na
około 8 tygodni

NOWOŚĆ

-29%

8,90

590

-29%

h Eliminuje woń
h Pozostawia
uczucie
świeżości

8126

Taca podłogowa
Na zabłocone obuwie, ociekający deszczem parasol, miskę dla
psa, donicę z kwiatem itp. Chroni podłogę przed zabrudzeniem,
zapobiega roznoszeniu brudu
po całym domu.
38 x 38 cm

2190

Płyn tworzy
aktywną pianę
8246

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

16

Regulacja
intensywności

LICZBA OGRANICZONA

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

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

h
h
h
h

Super pasty
do butów

DOM

8233

368078

366215

7

90

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

Dezodorant
do obuwia
z nanotechnologią
150 ml

16

90

Gąbka do czyszczenia obuwia
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

13,90

990

17

-23%

TYLKO W DNIACH
14-30.04
SPECJALNA
OFERTA

PRZED

12,90

990

-61%

NOWOŚĆ

-27%

TWOJA ODZIEŻ:
h Zabezpieczona
przed zniszczeniem
h Zabezpieczona
przed molami
h Zajmuje niewiele
miejsca w szafie

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

8206

Worek próżniowy
z wieszakiem
Doskonały do przechowywania ubrań zajmujących dużo miejsca
w szafie, np. zimowych
kurtek. Po wyssaniu powietrza objętość worka
zmniejsza się nawet
o 75%. Mocny haczyk
umożliwia powieszenie
worka w szafie.
29,90
106 x 70 cm
90

1190

21

-25%

8031

Pojemnik na ubrania
Z podwójnym suwakiem.
50 x 40 x 20 cm

368479

19

-33%
8086

18

PO

Oddychająca
tkanina
PEVA

Zamykane
na zip

Zestaw worków do przechowywania
Trzy różne rozmiary: 50 x 40 cm,
28 x 40 cm, 24 x 35 cm

75%

!

8028
Wieszak do
spodni/spódnic
Wieszak na 9 wieszaków - czarny
Zaczepisz na nim 9 wieszaków z ubraniami.
Możesz stosować go w pionie lub poziomie
– wystarczy przesunąć haczyk. Wykonany
z solidnego tworzywa. 33 x 5 cm

NAWET O

więcej miejsca

8174

82411

DOM

90

Przezroczysta
pokrywa

szt.

17,90

6

90

Pojemnik pod łóżko
Możesz wygodnie wsunąć go
pod łóżko. 100 x 45 x 15 cm

1790

-22%
8056

Pokrowiec na odzież –
krótki
90
100 x 60 cm

14

8030

3

Silikonowa rolka do zbierania
włosów i sierści
Długość 23 cm

29,90

19

90
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8060

Pojemnik do przechowywania z panelem
45 x 30 x 20 cm

17,90

13

90

8057

Pokrowiec na odzież – długi
135 x 60 cm

19,90

1490

19

-34%

-29%

8144

Miarka krawiecka
Długość: 150 cm

13,90

9

90

8187

11,90

790

Osłona na stopę żelazka
27 x 16,5 x 0,5 cm

-20%

12094

Siatka na żelazko
do prasowania
Z mocnym ściągaczem – nie
przesuwa się w trakcie prasowania. Umożliwia prasowanie
delikatnych tkanin, takich jak
nylon i jedwab. Zapobiega
powstawaniu błyszczących
śladów na prasowanej odzieży. Pasuje na standardowe
żelazka.
90

56346

Siatka do
prasowania
Zapobiega
„błyszczeniu się”
prasowanych ubrań.
40 x 60 cm
9,99

h Warstwa spodnia odbija
ciepło żelazka w stronę
prasowanych rzeczy
h Umożliwia gładkie
prasowanie nawet
nad guzikami
h Skraca czas
prasowania
h Pasuje na
większość
desek

Z
NAST!
HI

-25%
h Do pokrowców
h Do prześcieradeł
8148

Gumki naciągające z klipsami
Rozpiętość: od 20 do 40 cm

14

20

Wyprasuj
z obu stron
jednocześnie

4

szt.

1490

8151

Zestaw krawiecki
Niezastąpiony przy drobnych naprawach krawieckich.
Zawiera akcesoria niezbędne do zaszycia rozdarcia, zacerowania dziury, przyszycia guzika. Zawiera: 21 igieł różnej
wielkości, 12 szpulek różnokolorowych nici, 10 agrafek,
6 zatrzasków, 3 guziki, nawlekacz do igieł, miarkę
krawiecką, naparstek, nożyczki do wypruwania.
19,90
Wszystko uporządkowane w etui z pokrywą.
90
15 x 9 x 8 cm

-50

%

Warstwa oddająca
ciepło ułatwia
i przyśpiesza
prasowanie

12

799

NIE PRZEGAP!

8032

12
szt.

35485

Samonawlekające się igły
12 igieł w różnych rozmiarach

9

90

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

Elastyczna nakładka na deskę do prasowania
Umożliwia szybkie, dokładne i wygodne wyprasowanie ubrań. Ma bawełnianą powierzchnię, po której materiał nie
przesuwa się, oraz supergrubą warstwę spodnią, która odbija ciepło w stronę prasowanych rzeczy. Elastyczny ściągacz zapewnia szybkie i dokładne naciągnięcie nakładki na deskę bez żadnych wybrzuszeń i nierówności. Bawełniana
powierzchnia zapobiega przesuwaniu się prasowanych sztuk odzieży. Supergruba warstwa spodnia stanowi izolującą
podkładkę, dzięki czemu możesz gładko wyprasować materiał nawet nad guzikami. Oddaje ciepło z powrotem w stronę
prasowanych rzeczy, skracając czas prasowania. Czyszczenie: w razie potrzeby przetrzyj wilgotną ściereczką. Pasuje na
deski w różnych rozmiarach (maksymalna wielkość: 139 x 49 cm)

59,90

2990

21

DOM

-25%

Wycisz i ustabilizuj
swoją pralkę
-20%

UBRANIA

KOŁNIERZYKI

h Błyskawicznie
usuwa plamy
h Ekologiczne
h Bardzo wydajne!
h Bez chloru

TAPICERKA

Gruba pianka:
5 mm

MATERACE

368225

Mydło do usuwania plam
Bardzo proste w użyciu - wystarczy potrzeć
zabrudzenie mydełkiem, pozostawić na kilka minut,
a następnie spłukać. W przypadku tapicerki czy dywanu
zebrać brud wilgotną ściereczką. Do wszystkich rodzajów tkanin. Ekologiczne. Łagodne dla skóry. Etui do
przechowywania/ mydelniczka w zestawie. Działa szybko i skutecznie. Nie zawiera barwników, konserwantów,
substancji zapachowych ani składników na bazie chloru.
Łatwe w użyciu, ekonomiczne. 7 x 5 x 2,8 cm. 120 g

h Aktywne enzymy
h Bezpieczny dla kolorowych
i delikatnych tkanin
h Usuwa uporczywe plamy
h Nie zawiera chloru

DYWANY

8189

ZASŁONY

Podkładki antywibracyjne
Masz dość hałasującej pralki, której drgania słychać nawet
u sąsiada? Wsuń pod nią te praktyczne amortyzatory, 14,90
a wytłumią nieprzyjemne odczucie wibracji
90
i ustabilizują pralkę. 4 sztuki, 7 x 7 cm

23,90

1790

4

szt.

11

RĘCZNIKI

-20%

h Przywraca śnieżną biel
h Zabezpiecza włókna
h Nie zawiera chloru

3

szt.

-25%

2012

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
19,99
do tkanin delikatnych.
99
1 litr

14

22

Płyn do prania firanek
Dzięki wyjątkowej formule
zachowuje biel oraz
zabezpiecza włókna przed
ponownym zabrudzeniem.
Płyn pozostawia przyjemny zapach, który na długo
daje uczucie świeżości.
Nie zawiera chloru dzięki
czemu jest bezpieczny dla
różnego rodzaju
90
firanek. 500 ml

19

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

368641

37732

Kulka przeciw kamieniowi
do pralki i zmywarki
Zawiera magnesy, które zbierają osad. Pozostawia
zapach świeżości i czystości. Możesz stosować ją
do pralki i zmywarki. Nie stosować do gotowania.
Średnica 6 cm

2499

Kule do suszarki
Bardziej miękkie ubrania, mniej zagnieceń! Włóż kule wraz
z mokrym praniem do bębna suszarki. Kule rozdzielają sztuki
prania, więc gorące powietrze krąży wśród nich lepiej, dzięki
czemu schną szybciej – co pozwala zaoszczędzić nawet 25%
czasu i energii. Wypustki kulek przywracają włóknom ich
kształt, co zapobiega tworzeniu się zagnieceń
i mechaceniu. Tkaniny stają się bardziej miękkie
24,90
w dotyku. Wielokrotnego użytku. 3 sztuki.
90
Średnica kuli: 7 cm, 3 sztuki

19

BetterStyle 23

2014

Żel do prania
Doskonale usuwa wszelkie
zabrudzenia i nadaje
ubraniom subtelny zapach.
Wyjątkowa formuła
przeznaczona do prania we
wszystkich temperaturach
oraz do różnych rodzajów
tkanin. 1 litr
90

16

h Do prania
we wszystkich
temperaturach
h Doskonale usuwa
wszelkie zabrudzenia
h Nadaje ubraniom
subtelny zapach
h Wyjątkowa formuła
h Do różnych
rodzajów tkanin

24

368397

Żel do prania
białego
1 litr

368398

1890

Żel do prania kolorowego
Dokładnie piorą wszystkie rodzaje tkanin nawet w niskich
temperaturach. Niskopieniące. Pozostawiają
18,90
przyjemny zapach. 1 litr

1390

h Do kolorów

Żel do prania dżinsów
Specjalna formuła do dżinsu – pielęgnuje tkaninę
w trakcie prania. Skutecznie usuwa zabrudzenia
nawet w niskich temperaturach. 1 litr
19,90

h Do dżinsów

h Do białych

-26

%
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DOM

368298

1390

368297

Balsam do prania wełny
i tkanin delikatnych
1 litr

1990

h Do delikatnych

-30%

2029

Płyn do płukania
tkanin „Niebieska
perła”
1 litr

1290

h Nadaje ubraniom
miękkość
h Ułatwia prasowanie
h Wyjątkowa
kompozycja
zapachowa

BetterStyle 25

-25

NAJNIŻSZA CENA!

4202

h Na pranie
h Na maskotki
w pokoju
dziecięcym

Pozioma suszarka do ubrań
Idealna do suszenia ubrań z delikatnych tkanin, maskotek, bielizny.
Lekka i poręczna. Po złożeniu
zajmuje niewiele miejsca.
Z uchwytem do
25,90
powieszenia.
90
60 x 50 cm

%

10

Składana!

-58%

h Idealna do swetrów
i delikatnych tkanin
h Również do
suszenia ziół
lub grzybów!

Suwak
od spodu

8230

Torba na drzwi
Pojemna torba na pranie wykonana z wytrzymałego materiału. Z dwoma haczykami do zawieszenia
na drzwiach (2 i 4 cm). Suwak od spodu umożliwia
łatwe wyjmowanie prania od dołu. Materiał: bawełna, haczyki: stal nierdzewna. 81 x 52 x 10 cm

KLAMERK
I
GRATIS
39,90

29

90

8236

Torebka z klamerkami
15 x 5 x 10 cm. W zestawie 24 klamerki.

1590

NASZ
HIT!

-20%
12
szt.

39503

Worek
do prania
47 x 38 cm

8182

Chusteczki zapobiegające
zafarbowaniu prania
90
12 sztuk

9,99

799

12

-20%
8029

Worek do prania obuwia
32 x 22 x 19 cm

26

38461
24,90

1990

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

2390
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27

-31%

-34%

DOM

Stylowe i praktyczne, doskonale sprawdzą się
w kuchni, łazience, sypialni, na komodzie lub biurku.
Możesz przechowywać w nich kosmetyki, akcesoria
biurowe lub kuchenne. Wykonane z tworzywa
wysokiej jakości, imitującego dzianinę – splot
szydełkowy.

NOWOŚĆ

-20%
-25

DO

8176

Mydelniczka
z przyssawką
Na mydło, myjkę, maszynki
do golenia. Z mocną
przyssawką. Wykonana
z trwałego materiału.
9 x 9 x 5 cm
8,90

590

8177

Organizer łazienkowy
na przyssawki
Wykonany z przezroczystego tworzywa z otworami
odprowadzającymi wodę.
Mocowany na przyssawki,
idealny do kabiny prysznicowej na kosmetyki
12,90
i akcesoria łazienkowe.
90
15,5 x 8 x 8 cm

8

-24%
8203

Puzderko na leki
i suplementy
Z trzema przegródkami –
możesz podzielić kapsułki na te
przyjmowane rano, po południu
i wieczorem. 4,5 x 4,5 x 1,5 cm

12

90

Wieszaki na kaloryfer łazienkowy
6 sztuk

-22%

26,90
65643 			368332

19

przezroczyste			 90

8257

16,90

białe

6

szt.

Koszyk prostokątny
21 x 19 x 13 cm

Powiększenie: x5

-20%

15,90

11

90

8256

Koszyk okrągły
Średnica 18 cm

Z przezroczystą
pokrywą

2690

14,90

1190

-41%

-26%

8089

4100

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

28

Szkło powiększające na łańcuszku
Powiększenie x5. Szkło w delikatnej, metalowej
obudowie zawieszone na eleganckim łańcuszku,
który można powiesić na szyi jako stylowy wisiorek.
Wykonane z materiałów wysokiej jakości. Średnica
szkła powiększającego: 4,2 cm, długość
łańcuszka: 45 cm

8,90

6

90
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8242

29,90

23

90

Trójdzielne pudełko
Stylowe pudełko o ciekawej fakturze,
z przezroczystą pokrywą. Podzielone
na trzy części, ułatwia przechowywanie
drobiazgów w garderobie, łazience, sypialni.
Wykonane z tworzywa. Wysokość 6 cm,
średnica 19 cm

16,90

990

29

DOM

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

1

-50%

-50%
2

-50%

NOWOŚĆ

-25%

3

Dwustronna
4212 3

8048 1

Organizer na waciki
kosmetyczne
Zapewnia łatwy dostęp
do wacików, a zarazem
chroni je przed zakurzeniem.
Wysoka jakość wykonania – 39,90
pasuje do każdej łazienki.
90
7 x 7 x 20 cm

19

8130 2

Organizer na kosmetyki „Falka”
W trzech przegródkach różnej wielkości zmieści się
dużo akcesoriów do makijażu lub innych
23,90
drobiazgów. Wykonany z przezroczystego
90
tworzywa. 13 x 11 x 11,5 cm

11

Organizer na patyczki
kosmetyczne
Chroni patyczki przed
kurzem, zapewniając
higieniczne warunki ich
przechowywania. Dzięki
otwartej szufladce łatwo
wyjmiesz je od dołu. Wysoka jakość wykonania –
pasuje do każdej łazienki.
23,90
6 x 9 x 10,5 cm

8234

Tarka do stóp
Doskonale usuwa
zrogowaciały naskórek,
wygładzając skórę stóp.
Wysoka jakość wykonania – solidna i trwała.
24,5 x 6 cm
15,90

1190

1190

Krok pierwszy:

-50%

usuń zrogowacenia
za pomocą tarki do stóp

NOWOŚĆ

-22%

Krok drugi:

wmasuj w stopy
Regenerujący balsam
Heel Balm

ROZ
S

Efekt:

UWA

idealnie gładkie stopy

NY

8157

Regulowany organizer na kosmetyki
Uporządkuj swoje kosmetyki do makijażu. Organizer
z 6 przegródkami różnej wielkości ma także wysuwaną
tackę. Wykonany z tworzywa akrylowego wysokiej jakości.
28,5 x 19,5 x 3 cm, rozsuwa się do 48 cm

30

5163
25,90

12

90
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Regenerujący balsam
do stóp Heel Balm
Szczegóły w katalogu
Blue Nature

RALTNA
A!
E
F
J
O EC
A S.

2

E

SP PRAWDŹLNUE NATUR
S GU B
LO
KATA

8258

Etui na akcesoria
Szykowne i funkcjonalne, wykonane z solidnego,
trwałego tworzywa. 19,5 x 7 x 3,5 cm

8,90

690

31

-25%

DOM

-20%

h Pasuje do wszystkich
zlewów, umywalek i wanien
h Wystarczy nacisnąć,
żeby otworzyć

NOWOŚĆ

-23%

8190

Podwójny wieszak na drzwi
Bez wiercenia – nałóż go na drzwi i gotowe!
Masz dodatkowe dwa wieszaczki na szlafroki
i ręczniki lub ściereczki w kuchni. Wykonany ze
stali nierdzewnej, idealnie pasuje do nowoczesnej
kuchni lub łazienki. 5 x 5 cm

1

-34

-34%

8191

7,90

5

90

Samoprzylepny wieszak na ściereczkę
Wygodnie wsuniesz ściereczkę w ten pomysłowy,
nowoczesny z wyglądu wieszak. Możesz przyczepić go
wszędzie bez żadnych wkrętów, bo ma z tyłu warstwę 9,90
samoprzylepną. Wykonany ze stali nierdzewnej.
90
8 x 5 cm

7

3
2

2

1

Żel pod prysznic
1 5023 Blue 2 5022 Green
250 ml 11,90
250 ml
90
90

11

3 5021 Orange
250 ml

11,90

790

Antypoślizgowe gwiazdki do wanny/brodzika
Skutecznie zabezpieczają przed poślizgnięciem
się w trakcie kąpieli. Wypustki od góry zapewniają
stopom lepszą przyczepność, a mocne przyssawki
od spodu przytrzymują gwiazdki na miejscu.
Dekoracyjny wzór – stanowią ozdobę każdej
łazienki. 12 x 12 cm, 5 sztuk

h
h
h
h
h
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990

Intensywnie pachnące
Wydajne
pH neutralne
Łagodne dla skóry dłoni
Wygodne dozowanie

Pachnące mydło w płynie
1 2008 Flower kwiatowe
2 2009 Fresh świeże

1490

12,90

-34%

5

8194

32

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

szt.

%

3

7

8247

3 2010 Fruit owocowe

300 ml

1190
1190
11,90

790

33

-34%
h Lśniąca kabina
w mgnieniu oka
h Usuwa osady
z mydła, szamponu
i wody
h Pozostawia
powłokę
ochronną

h Usuwa najbardziej
oporny brud
h Do wszystkich
powierzchni
zmywalnych

h Usuwa pleśń
h Zabezpiecza
h Czyści

SPRZĄTANIE
-34%

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

-20%

2013

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

-23%

2028

1990

366029

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

29,90

2290

366026

Mini zapas
z mikrofibry
13,8 x 25 cm

Mleczko do czyszczenia
Preparat czyszczący
w formie mleczka, idealny
do czyszczenia powierzchni
w kuchni i łazience. Efektywnie likwiduje oporny brud
i plamy, m.in. resztki jedzenia,
osady z mydła. Ma delikatny
i przyjemny zapach.
14,90
500 ml

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

990

990

-25%

h Szybko usuwa
kamień i rdzę
h Zawiera silne kwasy
h Doskonale czyści

367553

367552

Płyn do mycia kabin prysznicowych
500 ml

34

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
15,90
zanieczyszczenia.
90
500 ml

14,90

990

11
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368360

Specjalistyczny preparat do czyszczenia fug
Sprawnie czyści fugi i płytki nie uszkadzając ich powierzchni. Sposób użycia: nanieść środek na suchą powierzchnię,
odczekać 2 minuty. Usunąć zanieczyszczenia szczotką 14,90
i dokładnie spłukać. Przed zastosowaniem sprawdzić
90
na niewidocznej powierzchni. 300 ml

11

BetterStyle 35

h
h
h
h

SPRZĄTANIE

Usuwa zacieki, kamień i rdzę
Przywraca świeżość
W formie gęstego żelu
Aż 1 litr!

50
szt.

Duże bezpyłowe ściereczki
uniwersalne na rolce
Wymiary pojedynczej ściereczki: 25 x 39 cm.
50 sztuk na rolce do odrywania

PRZY ZAKUPIE
dowolnego produktu ze stron 36-37

6 9ZŁ0

DUŻE BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI UNIWERSALNE ZA

h
h
h
h

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

2023

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

-25%

1690
2027

h Sztywne włosie
h Specjalnie wyprofilowana
rączka dociera
do niedostępnych
zakamarków

890

Żel odświeżający do toalety
z koszyczkiem
90
500 ml

19

59338

36

Przepychacz do zlewu
Kolory mogą się różnić.
Długość z uchwytem
27 cm, średnica 13 cm
12,90

16

367995

Szczoteczka do czyszczenia
obrzeża muszli
Długość 21 cm

368607

Żel do
udrażniania rur
500 ml
90

16

90

367998

Zapasowy koszyczek
do żelu do toalety

1

50
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-31%
368632

Soda kaustyczna
500 g

19,90

1490
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SPRZĄTANIE

Wystarczają
na ok. 6 tygodni

W pokoju
W łazience
W garderobie
W szafce na buty
W pomieszczeniach
gospodarczych
h W garażu

h
h
h
h
h

-23%

h NASZ HIT!
h Doskonała
skuteczność
h Czyści bez smug
h Do szyb i innych
powierzchni

1
2

-25%

Z
NAST!
HI

Odświeżacz powietrza

8115 1

o zapachu owoców jagodowych

1590

368373

15,90

8116 2

11

90

o zapachu wanilii

Wystarczy odkleić naklejkę z wieczka, by cudowny aromat wypełnił pomieszczenie. Postaw odświeżacze w pokoju, garderobie,
przedpokoju, łazience, pomieszczeniu gospodarczym. Na długo zamaskują nieprzyjemne zapachy, roztaczając aromaty pełne
świeżości. 95 g

Szczoteczka ze skrobakiem
do trudno dostępnych miejsc
Idealna do czyszczenia wąskich zakamarków, np. szpar
przy framugach. Rozkładana: drugi koniec stanowi skrobak,
12,90
umożliwiający usunięcie nagromadzonego brudu
ze szczelin. 28 x 5,5 x 2 cm (po rozłożeniu)
90

9

h IDEALNY
DO FRAMUG
h Skutecznie myje
h Nie pozostawia
smug
h 750 ml

h Na bazie octu
winnego
h Do szyb, luster,
blatów, glazury
h 750 ml

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

-26%

2006

Odświeżacz powietrza
2030 kwiatowy
2031 owocowy
150 ml

38

57488

1390

Grejpfrutowy płyn
do mycia szyb
500 ml

2007

1490

Wielofunkcyjny płyn
czyszczący z octem
750 ml

1990

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

Płyn uniwersalny w sprayu
Wspaniale czyści wszelkie
powierzchnie zmywalne,
terakotę i UPVC, szafki i blaty,
glazurę i ceramikę, dywany
i wykładziny, piekarniki
i kuchenki, okna i ramy.
Nie pozostawia smug.
90
750 ml

16

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, 18,99
armatury łazienkowej, blatów kuchennych, szafek
99
kuchennych, parapetów, glazury. 400 ml

13
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2016

Płyn uniwersalny
do mycia
1 litr

1490

2015

SPRZĄTANIE

h Zawiera polimery,
które wiążą brud
h Głęboko wnika
we włókna
h Łatwa w użyciu

Płyn do paneli
i podłóg drewnianych
1 litr
14,90

1190

h Do wszystkich
powierzchni
zmywalnych

h Dywany
h Wykładziny
h Tapicerka
h Obicia

-30%

h Aktywna piana
h Doskonale usuwa zabrudzenia
z dywanów, wykładzin i obić
tapicerskich
h 750 ml

-20%
h Wydajny
Pozostawia
przyjemny
zapach
czystości

-40%

366469

Pianka do czyszczenia
dywanów i tapicerki
300 ml

1

2

-20%

4

37925 1

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

56642 2

Zapas do mopa z frędzelkowej mikrofibry
45 x 15 cm

3

1000 3

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

367665 4

Kij teleskopowy
Długość kija: 75 - 120 cm

40

366469

PRZY ZAKUP
Pianki do czyszczeniIE
lub Preperatu do cz a dywanów i tapicerki
yszczenia dywanów
SZCZOTKA UNIW
ERSALNA ZA

Pianka do czyszczenia dywanów i tapicerki
Do wszelkich tekstyliów: tapicerek, dywanów, wykładzin.
2005
Działa inaczej
niż tradycyjne
preparaty oparte na środMocno
pieniący
się
kach powierzchniowo
czynnych. Zawiera polimerową
szampon
do dywanów
emulsję
750
ml - drobinki polimeru znakomicie wiążą brud
i kurz. Łatwa w użyciu - spryskaj, przetrzyj ściereczką,
pozostaw do wyschnięcia i odkurz. Pozostawia
przyjemny zapach. 300 ml

3990

16,90

11

90

4 9ZŁ0

2000
h Zawiera
polimery,dywanów
Preparat
do czyszczenia
Skutecznie
usuwa najtrudniejsze
plamy. Idealnie
które wiążą
brud
czyści dywany, wykładziny, obicia mebli, tapicerhsamochodową.
Głęboko wnika
kę
Pozostawia przyjemny
zapach.
ml
we 250
włókna
h Łatwa w użyciu

19,90

1190

DO CZYSZCZENIA DYWANÓW POLECAMY RÓWNIEŻ:

19,90

1590
12

90

1690
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PRZY ZAKUP
Szamponu do dyw IE
anów
SZCZOTKA
UNIWERSALNA
ZA

4 9ZŁ0
59710

Gumowa szczotka
26,5 x 5 x 3 cm

1790
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SPRZĄTANIE

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

KOKPITY

ŁAZIENKI

OKAPY

KUCHENKI

Magiczne

gąbki
CZYSZCZĄ
BEZ DETERGENTÓW

-18

%

MEBLE

367736

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

OBUWIE

10,90

890

367907

Szczotka do pajęczyn
Kolory mogą się różnić.
Nie zawiera kija.
90
35 x 20 x 9 cm

12

2

szt.

8195

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
18,90

1390

42

PODŁOGI

-25%

OWA: 27 74 cm

-26%

ŚCIANY

TELESKOP

h
h
h
h
h
h

Teleskopowa
miotełka do kurzu
Frędzelki z elektrostatycznych
włókien mikrofibry zbierają
kurz, przyciągając go jak
magnes i zapobiegając
wzbijaniu się w powietrze.
Teleskopowy kij rozsuwa się
od 27 do 74 cm, ma antypoślizgowy uchwyt.
90

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 przy
czyszczeniu wnętrz samochodów, deski rozdzielczej,
kokpitu, podsufitki, tapicerki. 2 sztuki. 11 x 6,5 x 3 cm

16
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11,90

890
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SPRZĄTANIE

h Bardzo silny
h Błyskawicznie
usuwa tłuszcz,
kamień, osad,
rdzę i zacieki

-34%

25

h Specjalistyczny
preparat
h Łatwy
w użyciu
h Poręczny
- ze spryskiwaczem
h Uniwersalny
- sprawdzi się
nie tylko w kuchni

szt.

367207

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

1990

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

-36%

2003

Spray do czyszczenia
powierzchni silnie
zabrudzonych
Doskonale 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

Wyczyść

1890

grill

6 9ZŁ0

PRZY ZAKUPIE
Pasty eco green

h Skuteczność
klasy Premium
h Ultra silne działanie
h Do grilla, piekarnika,
kominka
h Usuwa tłuszcz,
przypalenia i sadzę
h Bardzo gęsta piana,
nie spływa
h Prosta i wygodna
w użyciu

BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI UNIWERSALNE ZA
h Do czajników, sitek,
grzałek, żelazek,
ekspresów, zmywarek
h Eliminuje kamień
i osady wapienne
h Zawiera kwas
cytrynowy

10

367033

szt.

2026

Uniwersalny płyn odtłuszczający
Skutecznie rozpuszcza tłuszcz i usuwa zaschnięte
zabrudzenia. Niezastąpiony przy czyszczeniu
zatłuszczonych powierzchni: okapu, piekarnika,
kuchenki, blatów, rusztów i frytkownic. 500 ml

44

2020
17,90

11

90

Odkamieniacz EKO
do urządzeń gospodarstwa
domowego
90
250 ml

19

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

2025

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

14

90

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

24,90

1590
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-20%

h Czyści
i impregnuje
h Bez użycia wody
h Nie rysuje

SPRZĄTANIE

-22%

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
mleczka impregnuje płytę
kuchenną, zapobiegając
przywieraniu
14,90
zabrudzeń.
90
300 ml

11

h Usuwa tłuszcz
i zacieki
h Nadaje połysk
bez smug
h Idealny
do okapów
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

14

90

46

Odświeżacz do zmywarki
368040 cytryna
368041 mięta
368042 zielone jabłuszko

-25%
8,90

-28%

690

h Usuwa tłuszcz
i osady
h Usuwa przykre
zapachy
h Przedłuża
żywotność
zmywarki

367129

Płyn do czyszczenia
zmywarki
250 ml

1290

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

15
szt.

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

62012

367815

2024

Tabletki do zmywarki
7w1
15 sztuk

h Skutecznie usuwa
tłuszcz i przypalenia
h Nie wymaga
zmywania wodą

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

19

90
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Płyn do czyszczenia
powierzchni
kuchennych o zapachu mango
500 ml

17

90

Płyn do czyszczenia
powierzchni
kuchennych o zapachu kiwi
500 ml

58462
17,90

12

90

Aktywna piana
do czyszczenia
mikrofalówek
500 ml

15,90

1190

BetterStyle 47

-33%

h
h
h
h

-20%

Jakość Premium
Super koncentrat
Bezpieczne pH
Z wygodną pompką

367032

SPRZĄTANIE

Pompka dozująca
płyn do zmywania

-23%

8090

Płyn Premium
do mycia naczyń
Uniwersalny, gęsty płyn
do ręcznego mycia naczyń.
Skutecznie usuwa tłuszcz
oraz odbarwienia po kawie
i herbacie. Zapobiega
żółknięciu naczyń. Koncentrat - wystarczy jedna kropla!
Bezpieczne pH chroni skórę
dłoni. Z wygodną pompką
do dozowania. Posiada
przyjemny, słodki
29,90
zapach. Aż 1 litr

Szczotka do mycia naczyń z dozownikiem na płyn
Zintegrowany ze szczotką pojemnik umożliwia łatwe dozowanie płynu do mycia
naczyń po naciśnięciu guziczka. Mocne, nylonowe włókna, bezpieczne dla delikatnych
powierzchni naczyń, dokładnie usuwają zabrudzenia. 5 x 7 x 8 cm, pojemność 50 ml

19

90

12,90

990

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

8181

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

h Ochrona dłoni
h Mocne, nylonowe
włókna dokładnie
usuwają zabrudzenia
h Dozownik do płynu
z pompką
h Można myć
w zmywarce

14,90

1190

368476

Silikonowy zmywak do naczyń
Średnica: 10 cm

1490

42731

Mata do
suszenia naczyń
Superchłonna i miękka mikrofibra z gąbkowym wkładem. Wchłania
wodę, dzięki czemu umyte naczynia szybko schną. Zabezpiecza
krawędzie naczyń przed uszkodzeniem. Po złożeniu zajmie
90
niewiele miejsca. 40 x 30 cm

12

48

2022

Płyn do mycia
naczyń
90
1 litr

19
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368609

Sitko na odpływ „Rozgwiazda”
Kolory mogą się różnić. 15 x 15 cm

12

90

368188

Wiszący organizer na zmywaki
19 x 13 x 5 cm

11,90

990
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KUCHNIA

-23%

-40%

Wielokrotnego
użytku
h Dodaj niewielką
ilość płynu
i wody
h Niezniszczalne wykonane
z miedzi

4194

Szczotka do odpływu 3 w 1
Duża szczotka (średnica 5 cm) doskonale
nadaje się do czyszczenia odpływu
w zlewie, umywalce, kabinie prysznicowej
i wannie. Dzięki małej szczotce łatwo wyczyścisz nawet trudno dostępne miejsca,
np. końcówkę kranu, perlator. Aby usunąć
z odpływu większe cząstki zanieczyszczeń,
użyj wbudowanych szczypiec.
W tym celu rozsuń szczotkę.
12,90
Z wycięciem do zawieszenia.
90
27,5 x 5 x 5 cm

9

-20%

PRZED

8240

Perełki do czyszczenia szklanych naczyń
Ułatwiają wyczyszczenie wazonów, karafek, termosów itp. Nie zarysowują powierzchni, usuwają
nawet uporczywe osady. Naczynia odzyskują blask!
Wykonane z miedzi, ok. 1000 perełek w słoiczku.

11

50

367470

Kulka przeciw kamieniowi do czajników
tradycyjnych i elektrycznych

1190

Szybkie ostrzenie,
bezpieczne dłonie!

PO

8171

Szczotka do czyszczenia kieliszków i wazonów
Łatwo wyczyścisz nią wąskie kieliszki, karafki, wazony
i butelki z trudno dostępnymi zakamarkami. Elastyczna,
możesz zgiąć ją, by dopasować do kształtu naczynia. 14,90
Delikatna, piankowa gąbka nie rysuje szkła.
90
Długość: 44 cm, średnica: 2,5 cm

19,90

4228

1690
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Mocna
przyssawka

Ostrzałka do noży z przyssawką
6 x 6 x 6 cm

8119

1690

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

1490
51

h Innowacyjna formuła
szybko i skutecznie
rozmraża
h Nietoksyczny
h Oszczędza czas

KUCHNIA
-42%

4

-25%

3

5

2

1

h Zapobiega wgnieceniom
i rozwojowi pleśni
h Umożliwia cyrkulację
powietrza pod
żywnością

2011

Odmrażacz do lodówki
i zamrażalnika
300 ml

23,90

1390

4168

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

8175
6

Antypleśniowa mata do lodówki
Umożliwia swobodną cyrkulację powietrza. Zapobiega wgnieceniom i rozwojowi pleśni. Produkty dłużej
zachowują świeżość. Można przyciąć do pożądanego
rozmiaru. 47 x 30 cm

7

19

90

h Aktywna piana
h Usuwa resztki
h Usuwa zapachy

8163

52

12

90

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

19,90

1490

-31%

Pojemniki do zamrażania żywności
Najlepszy sposób na przechowywanie
warzyw i innych produktów spożywczych
w lodówce i zamrażalniku. Z pokrywkami.
Wykonana z trwałego tworzywa.

4084

58461

6
Pochłaniacz zapachów
Zawiera wysokiej jakości węgiel aktywny.
Do postawienia lub powieszenia.
Okres działania około 6 miesięcy.

DO

15

90
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4170

1
Wysoki 2,1 L

1390

4171

1290

4172

11

4173

6

3
Średni 1 L

90

2
Duży 1,6 L
4
Mały 450 ml

90

7
Uniwersalny pojemnik
do lodówki lub na półkę
Ułatwia uporządkowanie luźno leżących saszetek
z przyprawami, cukrem pudrem, proszkiem do
pieczenia itp. Sprawdzi się w spiżarni, lodówce,
ale także w łazience. Z wygodnie wyprofilowanym
uchwytem. 28 x 12,5 x 8,5 cm

12,90

890

53

KUCHNIA

-20%

-26%
Trzy sztuki
w trzech
rozmiarach
3

szt.

4145

8243

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

h Chroni powierzchnie
przed zniszczeniem
h Wodo- i plamoodporna
h Wykonana z grubego tworzywa
h Łatwa w czyszczeniu
h Ok. 150 x 50 cm

Siateczkowe torebki na zakupy
Wielokrotnego użytku, mocne, lekkie i trwałe. Ze ściągaczem. Weź je na zakupy – możesz od razu umyć w nich
warzywa po przyniesieniu do domu, nie wyjmując. Wysusz i użyj ponownie. Trzy sztuki w trzech rozmiarach:
41 x 30 cm, 33 x 31 cm, 30 x 18 cm

19,90

15

90

-22%

26,90

1990

-34%

Na 9 talerzy

-37%

Specjalne wycięcie na
uchwyty pokrywek

4150

Mata antypoślizgowa do szuflady
Wyściela wnętrze szuflady, chroni ją przed
zabrudzeniami, a przechowywane w niej akcesoria
– przed uszkodzeniem i obiciem. Łatwo możesz
dociąć ją do pożądanego rozmiaru. Ok. 150 x 50 cm

54

4281
26,90

16

90

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

8192

4082
17,90

13

90
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Organizer
na przyprawy
25 x 15 x 11 cm

15

90

Taca obrotowa
Wygodny dostęp do słoików,
butelek, torebek z artykułami
spożywczymi. Możesz postawić ją
w szafce, na blacie lub w lodówce.
Obraca się jak karuzela – wystarczy
tylko zakręcić. Doskonale sprawdza
się także jako deska do serwowania
przekąsek. Średnica: 30 cm

43,90

2890

55

KUCHNIA
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-24%

-26%
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8178

4282

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

System „klik” –
nóżki pojemników
wpinają się
w pokrywy

16,90

1290

Termoizolacyjna
torebka na lunch
Z warstwą termoizolacyjną,
utrzymuje temperaturę zapakowanych dań. Ma zapięcie na
zamek błyskawiczny i poręczne
rączki. Modny wzór.
22,90
Łatwa w czyszczeniu.
90
21 x 17 x 15 cm, 5 litrów

8186

Kubek na lunch z łyżeczką
Zapakujesz do niego, a potem zjesz
wygodnie zdrowy lunch, złożony na
przykład z płatków, jogurtu, owoców.
Z łyżeczką w pokrywie. Wykonany
z tworzywa bez zawartości BPA.
90
Pojemność: 400 ml

16

19

-34%

320 ml

120 ml

120 ml

4255

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

56

700 ml

4174

Trójdzielny pojemnik na lunch
Podzielony na 3 przegródki, do których można zapakować porcje jedzenia. Idealny także
11,90
do przechowywania żywności w lodówce
90
i zamrażalniku. 22 x 15 x 5 cm

7

2390
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57

Haczyki można
przesuwać

1

WKRĘTY

KUCHNIA

-22%

Przymocuj na wkręty
lub taśmę dwustronną

W ZESTAWIE

8154

1
Wieszak na akcesoria kuchenne
Każdy z ośmiu wieszaczków można przesuwać,
by ustawić je na relingu w pożądanej odległości.
Łatwo go zamontować, a prezentuje się
13,90
elegancko. Długość: 50 cm

3

10

-29

%

90

4157

2
Rękawica kuchenna
i podkładka pod naczynia
Wysoka jakość i estetyka wykonania
(tkanina poliestrowa i bawełna). Podkładka
18 x 21 cm, rękawica 14,5 x 26 cm
25,90

2

-35

4169
4

-34%

%

2

4
szt.
Formy do ryżu i purée
Podaj ryż lub purée w szykowny sposób! Każda
forma ma wytłoczony inny wzór na spodzie.
Zaczepione na kółku do zawieszenia. Wykonane
z solidnego tworzywa. Średnica: 9 cm, pojemność: 100 ml, 2 sztuki
11,90

-25%

790

368600

1690

5
6

5
Szczypce do sałatek i makaronu
Specjalnie zaprojektowane ząbki
umożliwiają nabranie porcji spaghetti
lub sałaty i bezproblemowe przeniesienie jej na talerz. System blokujący
sprawia, że po użyciu łatwo je złożyć –
wystarczy pociągnąć za kółko w górę.
Wciśnięcie kółka do dołu powoduje
zwolnienie sprężyny i rozłożenie
szczypiec w kształt umożliwiający
pracę. Łopatki z lekkiego, solidnego
tworzywa, uchwyty metalowe, z antypoślizgowymi wstawkami. 25 x 5 cm

15,90

1190

368500
4280

3
Tłuczek do ziemniaków
Zaokrąglony kształt tłuczka ułatwia i przyspiesza
przygotowanie aksamitnego puree bez grudek.
Składany – zapewnia więcej miejsca w szufladzie. Wykonany ze stali nierdzewnej. 30 x 10 cm

58

34,90

2490

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

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

1290
59

KUCHNIA

-22%

Wyczaruj dania -47%
z ziemniaków
4 ziemniaki
jednocześnie!

h Warzywa, kasze, ryż
h Makarony, ziemniaki
h Potrawy jednogarnkowe
(gulasz, pilaw, potrawka)
368402

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

44,90

3490

Nabij ziemniaka
na szpikulce

10

368571

Pokrywka do mikrofalówki
Przykryjesz nią naczynia o średnicy do 25 cm.
WYMIESZAJ W MISCE
JAJKA ZE SZPINAKIEM

WLEJ DO FORMY
I ZAPIEKAJ PRZEZ 30 SEK.

14

90

POŁÓŻ POMIDORY I SER
I ZAPIEKAJ 1 MIN.

4

MINUTY
MINUTY

367932

4164

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

60

1590

Woreczek
do gotowania
ziemniaków
w mikrofalówce
26 x 18 cm

1990
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MINUT

4223

Stojak do gotowania ziemniaków
w mikrofalówce
Łatwo i szybko ugotujesz ziemniaki
w mundurkach w mikrofalówce.
Wystarczy nabić ziemniaki na szpikulce
na ramionach podstawki, następnie
zdjąć i nabić z drugiej strony, co
zapobiegnie pękaniu ziemniaków
w trakcie gotowania. Za jednym razem
możesz ugotować 4 ziemniaki. Wygodny
uchwyt – bez problemu wyjmiesz
gorące ziemniaki z mikrofalówki. 16,90
Wykonany z tworzywa.
90
22 x 22 x 11 cm

8

61

366677

Do słoików
i butelek

Lejek do przetworów
8 x 19,5 cm

KUCHNIA

-22%

8,90

690

NOWOŚĆ

-20%

4303

367663

-20

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.
11,90

Miska z durszlakiem
Razem i osobno – niezbędne w każdej kuchni. Uniwersalna miska do mieszania różnych
składników oraz durszlak, który można
w niej umieścić, by umyć i odcedzić
owoce i warzywa. Wykonane
19,90
z solidnego tworzywa bez BPA.
90
Pojemność 4,5 litra

%

15

100
szt.

4197

990

Naklejki na przetwory
100 naklejek w rolce.

14,90

1190

-25%

NOWOŚĆ

-24%
4163

4279

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

62

368546
11,90

90
25890

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

1690
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Składany lejek
silikonowy
Po użyciu możesz
złożyć go w harmonijkę na płasko
– zajmuje mało
miejsca w szufladzie. Wykonany
z silikonu.
9 x 9 x 7,5 cm
16,90

1290

63

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

KUCHNIA
-20%

4274

-25%

Pojemnik na cebulę
12 x 12 cm
9,90

790

4293

Miska z durszlakiem
Łatwo umyjesz w niej owoce
i warzywa, a potem odsączysz
z nadmiaru wody dzięki
przyczepianej nakładce
z durszlakiem. Ma
antypoślizgowy spód.
Pojemność 1,3 l
19,90

4275

Pojemnik
na czosnek
10 x 8 cm

1490

990

-24%

368514

Nożyk do chipsów
21,5 x 6,5 cm
90

9

-25%

-34%

h Osłonka na ostrze
w zestawie

38602

368506

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

64

367931

12

90

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

14,90

9

90
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Obieraczka do warzyw
Bardzo wygodna rączka i nowoczesny
kształt! Warzywa obierają się szybko i bez
wysiłku. Poręczny kolec służy do usuwania
„oczek” z ziemniaków. Długość 17,5 cm

16,90

12

90

368577

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

19,90

1490

65

KUCHNIA

4190

-24

%

Trzy łyżki
różnej długości

Szejker do dressingów
Z wyjmowaną kulką, która doskonale napowietrza i ubija
mieszany dressing. Wyprofilowany kształt sprawia, że wygodnie układa się w dłoni. Z pokrywą i uchylaną zatyczką.
Pojemność: 400 ml
16,90

-25%

1290

Z kulką
do ubijania

NOWOŚĆ

3

szt.

4156

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

-29%

15,90

1190

-25%

-29%

4187
368440
368442

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

66

13,90

9

90

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

13,90

990
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Durszlak rozsuwany
Innowacyjny durszlak łączy w sobie dwie
praktyczne funkcje: odcedzanie i nakładanie
na talerz. Po odcedzeniu wystarczy pociągnąć boczne uchwyty, by otworzyć dno
durszlaka. Po zwolnieniu przycisku
dno zamknie się automatycznie.
19,90
Wykonany z PP i silikonu. Wysokość
90
13 cm, średnica 27,5 cm

14

67

-25%

KUCHNIA

Z otworkami
do zawieszenia

NOWOŚĆ

4

szt.

4111

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

19,90

14

90

RÓWNIEŻ DO
PRZYRZĄDZANIA
POTRAW NA PARZE!

4009

Poręczny tłuczek do mięsa
4,5 x 4,5 x 10,5 cm

4180

16

90

68

1290

Łuski nie
rozpryskują się

4045

4221

Małe łopatki kuchenne
Łopatki pozwalają dobrze schwycić kawałki jedzenia.
Z funkcją blokady. Poręczne, zajmują niewiele miejsca. Wykonane z metalu i tworzywa. 18 x 4 x 2 cm

15,90

-34%

h Duży rozmiar:
38,5 x 29,5 cm
h Można myć
w zmywarce

h Dzięki kratce mięso
nie leży w wodzie

-23%

Zestaw mat do krojenia
4 maty do krojenia różnych artykułów, każda ozdobiona odpowiednim wzorem: mięsa, drobiu, ryby i warzyw.
Z otworkami do zawieszenia. Świetne także jako podkładki pod talerze. 30 x 22 cm, 4 sztuki

12,90

9

90

367795

Półmisek do rozmrażania
32 x 21,5 x 6 cm

16

90
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368513

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

4

szt.

90
16
1990

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

8,90

590

69

368460

-20%

Silikonowa mata do ciasta
41 x 29 cm

KUCHNIA

-20%

3990

-26%

4081

4251

-30
4218		

Mata do pieczenia
Koniec z papierem do pieczenia przyklejonym do ciasta!
Mata nie przykleja się, nic do niej nie przywiera. Możesz
przyciąć ją do pożądanego rozmiaru i kształtu.
19,90
Wielokrotnego użytku, można myć w zmywarce.
90
Po zwinięciu zajmuje niewiele miejsca. 40 x 33 cm

15

%

26,90

1990

1190

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

Forma okrągła
Średnica 30 cm

Przesiewacz do mąki
Napowietrza mąkę, co nadaje ciastu
większą puszystość. Idealne także do
cukru pudru i kakao. Wykonany
z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
Średnica 15 cm
14,90

16,90

11

90

-33%
-22%
368596

Nożyce z łopatką
do pizzy
Kolory mogą się
różnić. 36 x 5 cm
29,90

19

90

4217		

Podkładka do pieczenia
Z nieprzywierającą powłoką z teflonu. Można na niej
piec i grillować w piekarniku. Ułatwia także utrzymanie
go w czystości. Rozłóż matę na spodzie piekarnika i nie
przejmuj się, że tłuszcz ściekający z burgerów pozostawi
przypalone, trudne do usunięcia ślady. Potem wyjmiesz
matę i łatwo ją wyczyścisz (można myć ją w zmywarce),
a piekarnik pozostanie czysty! Wytrzymuje temperaturę
do 260°C. Możesz przyciąć ją do pożądanego
rozmiaru. Wielokrotnego użytku. Po zwinięciu
90
zajmuje niewiele miejsca. 40 x 33 cm

17

70

368263

Podręczna miska 5 L z pokrywą
Średnica 31 cm, wysokość z pokrywą 15 cm

40

cm

367177

25

90
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Wałek do ciasta
Idealny do rozwałkowywania ciasta na pierogi,
makaron, pizzę. Wykonany z drewna. Długość 40 cm

22,90

1790

71

KUCHNIA
4302

NOWOŚĆ

-20%

1
Wałek do ciasta
Silikonowa powierzchnia ogranicza
przywieranie ciasta. Rękojeści wykonane
z drewna, nie ślizgają się w dłoniach.
Długość: 20 cm
49,90

4299

1
Dzbanek z miarką
Do precyzyjnego odmierzania płynów,
mąki, cukru i ryżu. Z podziałką w mililitrach i gramach. Komfortowy uchwyt
i odpowiednio wyprofilowany dzióbek
ułatwiający nalewanie. Wykonany
z tworzywa. Możesz
podgrzewać w nim płyny
w mikrofalówce lub
zamrażać. Możesz myć
w zmywarce.
Pojemność: 1 litr

39

90

368508

2
Trzepaczka turbo
Przyspiesza i ułatwia ubijanie. W środku ma dwie kulki
zwiększające efektywność pracy. Bardzo poręczna.
Wykonana ze stali nierdzewnej wysokiej jakości.
5,5 x 20,5 cm
18,90

990

3
Zestaw 3 szpatułek
Skośne, elastyczne krawędzie docierają tam, gdzie
nie dotrze zwykła łyżka. Umożliwiają wydobycie
resztek masy z miski, dżemu lub miodu ze słoika.
Trzy rozmiary: 24 x 4,5 cm,
14,90
26 x 4,5 cm, 22 x 2,5 cm

2
szt.
Foremki do wycinania ciastek
10 plastikowych foremek w zabawnych kształtach – są tu misie,
dinozaury, pieski. Duże, bezpieczne dla dziecięcych rączek, idealne do wycinania kruchych ciastek, pierniczków, ozdób z masy
cukrowej, tostów. Wykonane z solidnego tworzywa.
Wymiary pojedynczej foremki: 12 x 11,5 x 2 cm
12,90

990

4
Pędzelek silikonowy
Doskonały do dekoracji wypieków lukrem,
polewą czekoladową. Gęste i zwarte włosie,
wykonane z mocnego silikonu. Można
12,90
myć w zmywarce. 20,5 x 2,6 cm

890

-31%

10

4054

990

4149

-23%

12,90

1490

4162

NOWOŚĆ

1

1
2

-23%

20 cm
4

-34
-21%
72

%

3

4062

3
Wykrawacz do donatów
Niezastąpiony, gdy lubisz domowe pączki.
Za jego pomocą możesz przygotować
również donuty o idealnym kształcie lub
kruche ciastka. Ma specjalny uchwyt z
zaokrąglonymi brzegami. Wykonany
14,90
z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
90
Średnica 8,5 cm

11

2
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-20%
3

73

Do ciast, owoców,
serów

-27% 12 sówek,

każda inna

-20%

-25%

ROZPUŚĆ
W KĄPIELI WODNEJ
LUB MIKROFALÓWCE

4260

4261

Silikonowa foremka
na pralinki „Sówki”
19 x 15 x 2 cm

KUCHNIA

Silikonowy dzbanuszek
do roztapiania czekolady
9 x 8 x 6 cm. 150 ml

21,90

15

90

19,90

14

90

4083

Obrotowa

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

368631

39

90

Łezka

Pasek
karbowany

Płatek

Kwiatek

Gwiazdka

Pasek
gładki

74

4118

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

4264

1390

1990

Zatrzaski

4298

17,90

24,90

-43%

-22%
Plecionka

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

Silikonowy rękaw cukierniczy
Ma 6 wymiennych końcówek.
Wykonany z silikonu
90
wysokiej jakości.

29
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Patera z pokrywą
Niezastąpiona do przechowywania i transportu ciast, tortów,
przekąsek. Cztery zatrzaski gwarantują szczelne zamknięcie
pokrywy – nie otworzy się w trakcie transportu.
34,90
Uchwyt w pokrywie ułatwia przenoszenie.
90
Średnica: 26 cm, wysokość: 12 cm

19

75

-25%

KUCHNIA

-25%

NOWOŚĆ

-29%

Przygotuj ulubioną masę, wlej do foremek i zamroź – lodowe smakołyki gotowe!

4184

15,90

11

Foremki do lodów
4 x 150 ml

90

-40%

4183

Foremki do lodów
4 x 150 ml

15,90

1190

-29%

Pojemnik z pokrywą na ciasto i przekąski
Przechowasz i przetransportujesz tartę, babeczki i inne przekąski. Poręczny uchwyt ułatwia przenoszenie,
a zatrzaski gwarantują szczelne zamknięcie pokrywy. Wysoka jakość wykonania. Średnica wewnętrzna 28,5 cm,
średnica zewnętrzna 32 cm, wysokość 11 cm

szt.

368455

Schładzacze do
napojów „Flamingi”
Wielorazowego użytku.
8 sztuk, 6 x 3 x 1 cm

9,90

5

90

8

szt.

-41

Kolorowe kostki
w kształcie owoców
do schładzania
napojów i drinków
10 sztuk

6,90

4

90

-24

%

Na ciasta i torty
Na placki z owocami
Na tarty i quiche
Na babeczki
Na przekąski

4300

10
4089

h
h
h
h
h

%

4167

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

6

szt.

33,90

2390

-40%

24,90

1490

6

szt.

4096

Silikonowe znaczniki do szklanek i kieliszków
6 sztuk.

76

4196
16,90

9

90

Foremka do kostek
lodu z pokrywą
Na 12 kostek. 23 x 9,5 x 3 cm

16,90

1290
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WŁÓŻ SERWETKĘ

PRZEKRĘĆ

GOTOWE

77

O czym marzysz
przy kawie?
2

3

1

4

5165

Kawa rozpuszczalna –
waniliowa
120g

2499

-20%

368296

Kawa Blue Dream
mielona
150 g

2499

-28%

5168

5172

5166

Kawa Blue
Dream mielona
o smaku tiramisu
150 g

30

2499

Kawa rozpuszczalna naturalna
Przygotowana ze starannie wybranych ziaren robusta
z Meksyku. Ma wyrazistą nutę smakową i aksamitną
konsystencję. Odmiana robusta zawiera więcej
kofeiny niż arabika, dlatego docenią ją osoby pijące
kawę w celu dodania sobie energii. Idealna także dla
kawoszy, dla których proces samodzielnego mielenia
ziaren jest zbyt pracochłonny. Możesz zabrać
ją ze sobą i w dowolnym momencie zalać
24,99
wodą, by błyskawicznie przyrządzić napar.
99
120 g

17
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1
Kawa Blue Dream mielona o smaku amaretto
Niepowtarzalna brazylijska kawa z dodatkiem wykwintnego włoskiego likieru o migdałowym aromacie. Wyśmienicie smakuje ze śmietanką, lodami lub kruchymi,
24,99
migdałowymi ciasteczkami. 150 g
99

19

5169

3
Kawa rozpuszczalna – kokosowa
Wytworna kompozycja najlepszych, wolno wypalanych
ziaren Arabica i słodkich tonów kokosa. Delikatny aromat
doskonale podkreśla łagodny charakter kawy z Hondurasu. Idealna propozycja zarówno na zimowe dni, jak
również letnie, błogie poranki. Doskonała do deserów. 24,99
Warto spróbować jej z dodatkiem mleka lub
99
śmietanki. 120 g

19

5167

2
Kawa Blue Dream mielona o smaku czekoladowym
Kuszące połączenie deserowej elegancji i bogatej palety
24,99
smaków. Zachwyca równowagą, delikatnością
99
i słodyczą. 150 g

19

5170

4
Kawa rozpuszczalna Advocat
Wyborne połączenie kawy ze słodyczą likieru, idealna
propozycja dla wszystkich miłośników „małej czarnej”
w klasycznej wersji deserowej. Kremowe nutki likieru jajecznego doskonale wtapiają się w orzechowo-czekoladowe
tło. Kawa zachwyca aksamitnym smakiem, przełamanym
wyrazistymi tonami brandy. Pasuje do ciast, deserów
i lodów. Spróbuj jej z odrobiną mleka lub śmietanki,
24,99
które wspaniale dopełnią kawową mieszankę
99
smaków. 120 g

19
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Cudowna harmonia
smaków

-20%

5160
Herbata owocowa
Świąteczna Szarlotka
Aromatyczna owocowa herbata
o smaku szarlotki to doskonałe
połączenie hibiskusa ze słodyczą
pieczonych jabłek i delikatną
nutą cynamonu. Herbata Szarlotka nie tylko rozgrzeje, ale także sprawi, że każdy Twój dzień
stanie się wyjątkowy. 50 g

5164

Zielona herbata
Summer Flowers
50 g

24,99

1999

24

99

-20%

368410

Zielona herbata
Secret Dance
50 g

2499

28
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1

368411
Czarna herbata
Strawberry Cream
Owocowa mieszanka na bazie
czarnej herbaty Cejlon
z domieszką kawałków truskawek, śmietanowym aromatem
i kawałkami białej czekolady
i kwiatków rumianku. Słodki,
soczysty i lekki napar niczym
wyśmienity deser. 50 g

24,99

1999

KAWY I HERBATY 29

NIEZBĘDNE DLA ORGANIZMU

Uzupełnij minerały

Spirulina

Młody
jęczmień

Chlorella

MOC ANTYOKSYDANTÓW

OCZYSZCZANIE

zwalcza wolne rodniki

CZYNNE SKŁADNIKI ZIELONEJ HERBATY:

3 pomagają wzmacniać naturalne antyoksydacyjne mechanizmy obronne organizmu
3 działają stymulująco i poprawiają koncentrację
3 zmniejszają szkodliwy wpływ wolnych
rodników
3 przyczyniają się do utrzymania układu
krążenia w dobrej kondycji
3 wspomagają spalanie tkanki tłuszczowej

-20 zł

1 kapsułka = 5 filiżanek
zielonej herbaty
65304

Zielona herbata w kapsułkach
SUPLEMENT DIETY

30 kapsułek. Zalecana dzienna porcja: 2 kapsułki.

3990

NATURALNIE WSPIERA OCZYSZCZANIE

mocą karczocha i ananasa

-35%
Czy wiesz, że latem przez skórę tracisz minerały?
Regularnie uzupełniaj niedobory witamin i składników
mineralnych. Zawarte w nich mikroelementy wspomagają:
3 zaspokojenie zapotrzebowania organizmu na minerały
3 ochronę przed wolnymi rodnikami
3 regenerację organizmu
3 prawidłową odporność
3 uzupełnienie diety wegańskiej i wegetariańskiej

SUPLEMENT DIETY

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

26

368228

Skoncentrowany ekstrakt z karczocha
w proszku

5010

Mineral Balance – minerały w kapsułkach

3 naturalne ekstrakty z karczocha
i ananasa
3 bez konserwantów
3 bez cukru
3 wygodna forma saszetek!
Rozpuść zawartość w wodzie i gotowe.
3 zawsze pod ręką, w torebce, teczce,
bagażu podręcznym, gdziekolwiek jesteś!
3 zawsze świeży! Każda saszetka szczelnie
zamknięta w trójwarstwowej folii bez
dostępu powietrza

59,90

39

90
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SUPLEMENT DIETY

Opakowanie: 3 saszetki x 5 g
Zalecana dzienna porcja: 1 saszetka.

19,90

1290

SUPLEMENTY 27

ODPORNOŚĆ

SOJUSZNIK W WALCE

ACEROLA I CZARNY BEZ

ze zbędnymi kilogramami

bogate źródło witaminy C

STOSUJ IMMUNAVITĘ:
3 profilaktycznie
3 w stanach zapalnych, przy przeziębieniu,
infekcjach bakteryjnych i wirusowych
3 w stanach przemęczenia i osłabienia organizmu
Naturalna witamina C!
Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu
układu odpornościowego i ochronie komórek
przed stresem oksydacyjnym. Przyczynia się do
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

ODCHUDZANIE

-20 zł

5000

Immunavita acerola + czarny bez
SUPLEMENT DIETY

30 kapsułek. Zalecana dzienna porcja:
Profilaktycznie: 1 kapsułka dziennie.
Wspomagająco w okresie wzmożonego
zapotrzebowania: 2 kapsułki dziennie.

RÓWNOWAGA
kwasowo-zasadowa

4990

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

CZERWONA HERBATA:
3 wspiera odchudzanie*
3 wspomaga spalanie zbędnej tkanki tłuszczowej
3 przeciwdziała działaniu wolnych rodników
CHROM pomaga w utrzymaniu prawidłowego
poziomu glukozy we krwi, dzięki czemu możesz mieć:
3 mniejszy apetyt na słodycze
3 mniejszą ochotę na podjadanie
między posiłkami

= 4 gramy

367425

Czerwona herbata z chromem w kapsułkach

367256

pH Body Balance
125 g
(miesięczna dawka)

24

SUPLEMENT DIETY

3690
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30 kapsułek. Zalecana dzienna porcja: 1-2 kapsułki.
* w ramach diety niskokalorycznej, stosowanej jako element zdrowego
i aktywnego stylu życia

49,90

2990

SUPLEMENTY 25

-20%

3 Zapobiega próchnicy
i powstawaniu kamienia
nazębnego

Polecane
przez dentystów

Codzienna
porcja energii

3 Wzmacnia zęby i dziąsła
3 Chroni i nie podrażnia dziąseł

3
3

3 Doskonale czyści i pielęgnuje

bez
fluoru

3 Słodzona naturalną roślinną
substancją słodzącą
otrzymywaną
ze stewii

3
3

ze srebrem
koloidalnym

ROZKOSZUJ SIĘ 2 PYSZNYMI
SMAKAMI: waniliowym
i jogurtowo-wiśniowym
Wspomagają i wzmacniają odporność
Doskonałe w diecie niskokalorycznej oraz
dla osób kontrolujących wagę ciała
Niezbędne jako składnik zbilansowanej
codziennej diety
Wskazane również przy rekonwalescencji
w przypadkach osłabienia organizmu

2

367428

367427

Pasta stomatologiczna
Silver Action
ze srebrem
koloidalnym
50 ml
24,90

1990

366934

Proszek do wybielania
zębów White Action
30 ml

2

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

2990

1

UWAGA!

2990

Przy zakupie
dowolnego
koktajlu

-33%
nanocząsteczki
złota

22

3 Specjalny kształt
i rozmiar włosia —
dokładniejsze
czyszczenie przestrzeni
międzyzębowych

Szczoteczka do zębów Nano Gold
z nanocząsteczkami złota

3 Optymalnie dobrana
miękkość włosia

366001 POMARAŃCZOWA
366002 RÓŻOWA
29,90
366003 ZIELONA
1990
366004 NIEBIESKA

3 Higienicznie czysta
szczoteczka
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1

Profesjonalny
szejker Blue Nature
otrzymasz za 9,90 zł
62990

1
Koktajl Blue
Nature Waniliowy
SUPLEMENT DIETY

600 g (ok. 20 porcji)

14900

62988

2
Koktajl Blue Nature
Jogurtowo-Wiśniowy
SUPLEMENT DIETY

600 g (ok. 20 porcji)

14900
SUPLEMENTY 23

Gra zwana
pożądaniem

-30 zł
4

1

2

1

-30 zł

3

3
4

-30%
500050

1
Victory Męska Woda Perfumowana
Zapach przeznaczony dla aktywnych, dynamicznych mężczyzn, którzy w tętniących życiem
miastach czują się wspaniale. Mieszanka nut zapachowych tworzy zapach sportowy a jednocześnie
elegancki. 50 ml

500064

2
Perfumetka Spartan
Szklana butelka z atomizerem, 10 ml

5028

1
Woda perfumowana La Rosita
Upajająca woń kwiatów, wśród których króluje namiętna róża. Idealna kompozycja dla
kobiet, które kochają uwodzicielskie zapachy
na szlachetnym, wytwornym tle. 50 ml
2
Perfumetka La Rosita
Szklana butelka z atomizerem, 10 ml

39

5

5032

5031

3
Perfumetka Caramella
Szklana butelka z atomizerem, 10 ml

4

16

90

16,90

1190

2

5027

4
Woda perfumowana Caramella
Grzeszna przyjemność, na którą możesz
pozwolić sobie bez poczucia winy. Rozpieszcza
zmysły jak pyszny deser z migdałami i kakao,
uzależnia jak aromatyczna kawa, dodaje słodyczy jak wanilia. 50 ml

20

1190

3
Perfumetka Victory
Szklana butelka z atomizerem, 10 ml

90

500063

3990
16,90

500060
69,90

69,90

1690

4

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

6990

500051

-30%

6990
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3

5
Fever Męska Woda Perfumowana
Zapach dla ponadczasowych mężczyzn. Nuty
drzewa cedrowego i paczuli skomponowane
z intensyw-nymi męskimi tonami tworzą ciepłą,
delikatną i wyróżniającą się całość. 50 ml

6990

ZAPACHY 21

-41%

Jakimi nutami
pachnie Twoje lato?

gruszka, irys, kwiat pomarańczy

1

500049

róża, frezja, cedr

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

3

-30 zł

6990

500048

Woda perfumowana
Lato w Toskanii
Ten piękny kwiatowy zapach
przeznaczony jest dla pewnej
siebie kobiety, podążającej
swoją własną drogą. Kusi
swoją lekkością, świeżością
oraz elegancją. 50 ml
69,90

3990

2

pomarańcze, imbir, wanilia

-41%

-30 zł

4

5006
5013

1
Perfumetka Lato w Wenecji
Szklana butelka
16,90
z atomizerem,10 ml
90

9

500059 2
Perfumetka Lato w Prowansji
Szklana butelka
16,90
z atomizerem,10 ml
90

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

5007

6990

cytryny, różowy pieprz, jaśmin

9

Woda perfumowana
Lato w Andaluzji
Soczyste pomarańcze, jaśmin
i ognisty imbir tworzą uwodzicielską kompozycję, rozgrzewającą zmysły jak lato na południu
Hiszpanii. Intrygujące połączenie
wanilii z solą nadaje całości tajemniczy, kuszący charakter. 50 ml
69,90

3990

5012

3
Perfumetka Lato w Andaluzji
Szklana butelka
90
z atomizerem,10 ml

16

4
Perfumetka Lato w Toskanii
Szklana butelka
90
z atomizerem,10 ml

500058

16

18
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ZAPACHY 19

500024

Balsam do higieny
intymnej Perfect Care
300 ml

1990

3 Odświeża
3 Nawilża
3 Chroni florę
bakteryjną
3 Neutralne pH
3 Bez parabenów,
silikonów, SLES,
SLS

500020

500019 1
Odżywczy żel
pod prysznic
i do kąpieli
Perfect Care
250 ml

500030 1
Szampon wzmacniający
dla mężczyzn Perfect Man
z żeńszeniem
250 ml

2
Orzeźwiający żel
pod prysznic
i do kąpieli
Perfect Care
250 ml

19,90

1490

1990

Odżywienie z goji

3 Efekt: Włosy mocne,

Ekstrakt z jagód goji - bogaty w cenne przeciwutleniacze,
witaminy, minerały, nienasycone kwasy tłuszczowe,
aminokwasy. Przyśpiesza proces odnowy naskórka,
wykazuje właściwości odżywcze, opóźniające proces
starzenia, poprawiające jędrność skóry.

3

EFEKT:
3
3
3

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

3

Siła
aktywnych

368158 2
Żel do mycia ciała
i włosów dla mężczyzn
Perfect Care
250 ml

składników

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

15,90

1190

21,90

1390

EFEKT:

skóra
gładka
nawilżona
jędrniejsza

skóra

1

-25%

3 pobudzona
3 rześka
3 nawilżona
2

1

3 Wspomaga utrzymanie
skóry w dobrej kondycji
3 Nawilża, ujędrnia
3 Zawiera naturalne olejki
3 Bez plastyfikatorów
3 Bez konserwantów
3 Bez sztucznych
nawilżaczy

-25%

2

-37%

-25%

366459

Mydełko z błotem i solą
z Morza Martwego
Zawiera unikalną kompozycję błota i soli
z Morza Martwego, bogatych w minerały,
mające dobroczynny wpływ na skórę
człowieka. W pełni naturalne, nie zawiera
konserwantów, nawilżaczy ani plastyfikatorów. Subtelny aromat naturalnych
olejków eterycznych pozostawia 15,99
po kąpieli uczucie świeżości
99
i odprężenia. 100 g

11

16
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CIAŁO I WŁOSY 17

Nawilżenie i objętość –
przepis na piękne włosy

Żegnajcie
1

siwe włosy!

3

2

4

Włosy
prze t łuszczające się

Naturalnie przywróć
swoim włosom ich
naturalny kolor
2

-41%

-41%

Włosy suche

Aktywator koloru Time
Away! to innowacyjny
kosmetyk zaprojektowany
na bazie srebra
i naturalnych enzymów,
wzbogacony o silny
antyoksydant koenzym
Q10. Preparat skutecznie
przywraca włosom ich
naturalny kolor bez
konieczności farbowania.

500044

Aktywator Koloru
Time Away!
125 ml

12990

EKSTRAKT
Z TYMIANKU

EKSTRAKT
Z KORZENIA TATARAKU

EKSTRAKT Z ARNIKI

14

500014 1
Szampon wzmacniający włosy
250 ml

2190

500018

2
Odżywka wzmacniająca włosy
200 ml

500011

3
Szampon do włosów farbowanych
250 ml

500015

4
Odżywka do włosów farbowanych
200 ml

EKSTRAKT Z LNU

3

1

2

4

2190

500013 1
Szampon zwiększający
objętość włosów
250 ml

2190

500017

21
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500012
21,90

12

90

2

Odżywka zwiększająca
objętość włosów
200 ml

90

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.

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

21,90

12

90

3
Szampon do włosów
suchych i zniszczonych
250 ml

500016 4
Odżywka do włosów
suchych i zniszczonych
200 ml

21,90

1290

21,90

1290
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Senso
Nakładanie balsamu to czysta
przyjemność: dzięki kremowej
konsystencji uczucie jedwabistej
gładkości towarzyszy Ci już od
momentu aplikacji, a piękny
zapach długo utrzymuje się na
skórze.

Zachwyci Cię

-20%

gładkość i sprężystość skóry,

a cudowny zapach rozpieści zmysły!

2

Wmasuj balsam w skórę
po kąpieli, a od razu zobaczysz
i poczujesz różnicę! Wysoka
zawartość składników o silnym
działaniu ujędrniającym sprawia,
że skóra ładnie się napina, dzięki
czemu Twoje ciało zyskuje zgrabniejszy wygląd.

2

-33%

3 Ekstrakt z czerwonego

3 Ekstrakt z hibiskusa

– ma silne właściwości przeciwutleniające, hamuje aktywność
enzymów powodujących degradację kolagenu.

wina

– składnik silnie antyoksydacyjny, tzw. „wymiatacz wolnych
rodników”. Chroni skórę przed
negatywnym wpływem promieni słonecznych, zapobiega
fotostarzeniu. Wyraźnie poprawia kondycję i strukturę skóry,
wygładza ją, dodaje zdrowego
blasku i sprężystości;

3 Olej z awokado

– działa natłuszczająco,
regenerująco, silnie odżywczo
i ochronnie.

1

3 Olej kokosowy

– tworzy na powierzchni skóry
odżywczą, silnie natłuszczającą
i zmiękczającą powłokę, która
chroni skórę przed utratą wilgoci
i czynnikami zewnętrznymi. Jest
naturalnym filtrem przeciwsłonecznym o faktorze 10.

3 Ekstrakt z maliny

– odświeża, łagodzi podrażnienia, poprawia wygląd skóry,
wzmacnia ją.

3 Olejek ze słodkich

1

migdałów

3 Sok aloesowy

– natłuszcza, odżywia, regeneruje, wygładza i chroni skórę.
Wzmacnia jej płaszcz lipidowy.

– nawilża skórę, łagodzi podrażnienia.

3 Skutecznie

5029

1
Peeling do ciała
Senso – migdałowy
250 g

12

5033

2990

2
Balsam do ciała
Senso – migdałowy
150 ml

5030

1990

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

1
Peeling do ciała
Senso – awokado
250 g

29,90

1990

złuszcza
martwy naskórek
3 Wygładza,
ujędrnia
i regeneruje
skórę

5034

2
Balsam do ciała
Senso – awokado
150 ml

19,90

1590
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2

1

-10 zł

-33%
1

Ekstrakt
zielonej
herbaty

500034 2
Eliksir piękna - Retinol 15 ml

500025

Ekstrakt
z rokitnika

Olej z nasion
czerwonych
winogron

500036 1
Eliksir piękna - Coenzyme Q10
15ml
Wybierz Eliksir piękna
- Coenzyme Q10, jeśli Twoja skóra jest:
z drobnymi zmarszczkami, skłonna do wysuszania,
narażona na promieniowanie UV. Każdy rodzaj cery.
Działanie: Nawilża, poprawia jędrność skóry i jej
elastyczność, niweluje drobne zmarszczki. Chroni
przed szkodliwymi działaniami promieniowania
UV i zanieczyszczeniem środowiska.

Piękno z natury
Przeciwzmarszczkowy
krem pod oczy Botanic!
Opóźnia proces starzenia się skóry wokół
oczu, zapobiega powstawaniu zmarszczek,
poprawia sprężystość skóry, wygładza ją
i nawilża. Stosuj go rano i wieczorem. Do
każdego rodzaju skóry, z uwzględnieniem
skóry wrażliwej, przemęczonej, wymagającej nawilżenia.
29,90
15 ml

1990

500029

Masło Shea

2

49,90

3990

-28%

Krem do rąk z olejkiem
z awokado Botanic!
Błyskawicznie nawilża, zmiękcza i odżywia, delikatną
i spierzchniętą skórę dłoni,
dając uczucie komfortu
i ukojenia. 75 ml
17,90

Olej
z awokado

4990

1290

500028

1
Krem normalizujący
do twarzy i dekoltu Botanic!
Przeznaczony do pielęgnacji cery tłustej i mieszanej.
Na dzień i na noc. 150 ml

4990

500026

2
Nawilżający krem
do twarzy na dzień Botanic!
Optymalnie nawilża i pielęgnuje cerę. Zapobiega
przedwczesnemu starzeniu skóry, działa
przeciwzmarszczkowo, wygładza i uelastycznia. 50 ml

500027

3
Odżywczy krem
do twarzy na noc Botanic!
Doskonale odżywia i regeneruje skórę twarzy w czasie
nocnego odpoczynku. Optymalnieją nawilża i jednocześnie
natłuszcza. Przeciwdziałapowstawaniu zmarszczek,
wygładza, ujędrnia i poprawia sprężystość skóry. 50 ml

10

3

3990
3990
Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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Raj dla Twojej skóry

5004

5
Hydroclinic żel pod prysznic
250 ml

Delikatna baza myjąca zapewnia gęstą,
kremową pianę. Przyjemny zapach
zapewnia relaks i odprężenie.
EFEKT: skóra nawilżona, odżywiona,
zrewitalizowana, zrelaksowana i odprężona.

5003 3
Hydroclinic mleczko do ciała
250 ml
Idealne po kąpieli – wchłania się w kilka sekund.
Błyskawicznie likwiduje uczucie suchości skóry.
EFEKT: skóra nawilżona, odżywiona, elastyczna,
zmiękczona, jedwabiście gładka w dotyku.
SKŁADNIKI AKTYWNE:
proteiny z mleka, ekstrakt z aloesu, ekstrakt
z grejpfruta, masło shea, olej lniany, olej jojoba

SKŁADNIKI AKTYWNE:
proteiny z mleka, prowitamina B5,
alantoina

na bazie
naturalnych
składników

19,90

1390

5

19,90

1390

3
2

1

jako ochrona
wrażliwych
miejsc na
twarzy

-30%
4

1

na suche
łokcie
jako sztyft
do spierzchniętej
skóry
wokół nosa

do ust

6

2

3

-31%
IERA
ZAWATYNĘ
KER

5026
5008

1
Hydroclinic –
Krem do twarzy
na dzień i na noc
50 ml

4990

8

2
HydroclinicTonik do twarzy
150 ml

1990

5009

1
Krem do rąk
Happy Hands
40 ml

990

-30%

5025
5005

4
Hydroclinic
płyn micelarny
200 ml

1990

5014

6
Regenerująca
odżywka
do włosów
w sprayu
90
150 ml

19
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2
Pomadka
Care Balm

3,5 g

12,90

890

3 Chroni przed
wysychaniem
i pękaniem
3 Koi i odżywia
spierzchniętą skórę
3 Nadaje skórze
gładkość

5015

3
Odświeżający
żel do rąk
50 ml

1290

PIELĘGNACJA
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TWÓJ RYTUAŁ FITNESS

WIECZORNY RYTUAŁ

1. Dokładne oczyszczenie skóry: usuń
makijaż Płynem micelarnym, a następnie
przetrzyj twarz tonikiem Hydroclinic.

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca
150 minut ćwiczeń o umiarkowanej intensywności tygodniowo. To absolutne minimum
niezbędne do zachowania zdrowia!

2. Eliksir piękna
– Collagen
Aby przywrócić skórze
elastyczność, świeżość
i blask, sięgnij po Eliksir
zawierający niskocząsteczkowy kolagen
morski, stymulujący
fibroblasty w skórze
do produkcji kolagenu.
Nałóż kilka kropel na
oczyszczoną skórę twarzy
i delikatnie wmasuj aż
do wchłonięcia.

Wybierz rodzaj aktywności, który najbardziej
Ci odpowiada.
Przed ćwiczeniami weź jedną kapsułkę
Natural Collagen. Badania kliniczne wykazały,
że peptydy kolagenowe poprawiają mobilność
i elastyczność stawów podczas ćwiczeń
i codziennych czynności.
Pamiętaj, by po zakończeniu ćwiczeń
przemyć twarz tonikiem Hydroclinic.
Usuniesz pot, nadmiar sebum i zanieczyszczenia oraz przywrócisz skórze naturalne pH.
Wieczór to najlepsza pora na pielęgnację anti-aging, która przedłuży młodość Twojej skóry.
Nocą skóra regeneruje się po całodziennej walce ze szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.
Najlepiej przyswaja dobroczynne składniki zawarte w kosmetykach, dlatego warto poświęcić kilka chwil na rytuał pielęgnacyjny.
Wieczorna pielęgnacja, obejmująca kilka
etapów, to podstawa K-Beauty, czyli piękna w koreańskim stylu, sekretu Koreanek,
które zachwycają promienną i gładką cerą
niezależnie od swojego wieku.
Aby program pielęgnacyjny przyniósł oczekiwane efekty, trzeba stosować go systematycznie. Choć pierwsze, widoczne rezultaty w postaci lepszego nawilżenia skóry pojawią się już
po 2 godzinach od nałożenia serum i kremu,
na pełne efekty musisz poczekać 4 tygodnie.
Tyle trwa naturalny cykl regeneracji skóry,
gdy tworzą się nowe komórki w najgłębszych
warstwach epidermy, a dojrzałe przesuwają się
na powierzchnię skóry.

6

PIELĘGNACJI SKÓRY
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-20 zł

-20 zł

500035

Eliksir piękna
- Collagen 15 ml

49,90

2990

3. Teraz nałóż Skoncentrowane serum
do twarzy i pod oczy Collagen Booster.
Serum ma lekką konsystencję, a zawarte
w nim składniki aktywne mają mniejsze
cząsteczki, dzięki czemu szybciej i głębiej
wnikają w skórę. Serum m.in. niweluje przebarwienia, zmniejsza widoczność zmarszczek wokół oczu, zapobiega powstawaniu
worków i sińców pod oczami, dlatego stosuj
je również na delikatną skórę okolic oczu.
Po nałożeniu serum odczekaj chwilę, aż
poczujesz, że wchłonęło się całkowicie.
4. Czas na ostatni krok: Krem naprawczy
do twarzy i pod oczy Collagen Booster
Zapewnia intensywną regenerację, zmniejsza oznaki starzenia się skóry.

Innowacyjne kompleksy
aktywnych składników
w linii Collagen Booster
błyskawicznie poprawią
kondycję Twojej skóry.
3
3
3
3
3
3
3

DermCom®
Detoxi-look®
Kwas hialuronowy
Silanol
Kolagen morski
Squalane
Ekstrakt z kiełków
pszenicy

5019

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

69,90

4990

PIELĘGNACJA
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PIELĘGNUJ SWOJE

RYTUAŁ PORANKA – DLA ZDROWIA I URODY

od wewnątrz poprzez przyjmowanie suplementów

od zewnątrz poprzez program pielęgnacji anti-aging
PORANNA PIELĘGNACJA SKÓRY:

Przyjmuj 2 kapsułki
Natural Collagen
w trakcie śniadania,
zawierającego zbilansowane połączenie białka
i węglowodanów (pamiętaj o błonniku). Wówczas
będziesz mieć pewność,
że codziennie dostarczasz
swojemu organizmowi odpowiedniej ilości kolagenu,
zwanego „białkiem młodości”, oraz niezbędnych
witamin i mikroelementów.

1. Przetrzyj twarz tonikiem
Hydroclinic – usuwa nadmiar sebum
po nocy i zwiększa przyswajanie składników odżywczych zawartych
w kremie.

Koktail Blue Nature
jogurtowo-wiśniowy

2. Krem naprawczy do twarzy
i pod oczy Collagen Booster.
Jego innowacyjna formuła sprawia,
że podąża on za naturalnym cyklem
dobowym skóry, więc możesz stosować go zarówno na dzień, jak również
na noc. Nałożony rano, pełni przede
wszystkim funkcję ochronną, natychmiast nawilża skórę i wzmacnia
warstwę hydrolipidową, jednocześnie
poprawiając napięcie i elastyczność
skóry. Regeneracja skóry zaczyna się
już o poranku.

Natural Collagen
dostarcza:

3 kolagenu pozyskiwanego ze skór rybich,
charakteryzującego się
największą bioprzyswajalnością,

-10 zł

3 witaminy C niezbędnej

Krem Collagen Booster:
3 skutecznie i głęboko
odbudowuje matriks skóry
3 w szybkim tempie poprawia jej
gęstość, elastyczność
i jędrność
3 zapewnia kompleksowe
działanie przeciwstzarzeniowe

do prawidłowej
produkcji kolagenu
w naszym organizmie,

3 siarki organicznej
(MSM), która bierze
udział w produkcji
kolagenu i keratyny.
5024

Natural Collagen

-20 zł

5018

SUPLEMENT DIETY

30 kapsułek.
Zalecana dzienna
porcja: 1-3 kapsułki.

4

PIĘKNO KOMPLEKSOWO

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

59,90

4990

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

69,90

4990
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Odsłoń zadbane stopy

Za każde

50 zł

wydane na zakupy
z tego katalogu

Za każde

50 zł

wydane na zakupy
z tego katalogu

-63%
-70%
3 Do suchych, spękanych
i spierzchniętych pięt
3 Nawilża i wygładza
formuła

OLEJEK ARGANOWY
I Z AWOKADO

3 Bezzapachowy

LICZBA OGRANICZONA

3 Kompleks z mocznikiem
5163

Regenerujący balsam do stóp Heel Balm
Zawarty w balsamie silnie nawilżający kompleks
z mocznikiem regeneruje wysuszoną skórę stóp,
uelastycznia ją i zmiękcza. Przywraca gładki wygląd
popękanym piętom. Efekty widać już po kilku
dniach stosowania. Doskonały do codziennej 18,90
pielęgnacji. 70 g

690
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5020
Krem do twarzy i balsam po goleniu
2 w 1 Perfect Man
Łączy działanie dwóch kosmetyków:
nawilżającego kremu i kojącego balsamu po goleniu. Dzięki aktywnym
składnikom głęboko nawilża, wzmacnia
skórę i łagodzi podrażnienia, na długo
pozostawiając uczucie komfortu.
Do każdego rodzaju cery,
49,90
zwłaszcza wrażliwej i suchej.
90
50 ml

14

LICZBA OGRANICZONA

KWAS HIALURONOWY
I EKSTRAKT Z KOZIEGO
MLEKA

3 Głęboko wnikająca

2

EKSTRAKT Z ALOESU

3 łagodzi podrażnienia
i procesy zapalne
3 głęboko nawilża skórę
3 ujędrnia, wygładza
i regeneruje
PIELĘGNACJA

3

LIPIEC 2020

-25%
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3 Nawilża, ujędrnia
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3 Wspomaga utrzymanie
skóry w dobrej kondycji
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PAŃSTWA PRZEDSTAWICIEL

3 Zawiera naturalne olejki
3 Bez plastyfikatorów
3 Bez konserwantów
3 Bez sztucznych nawilżaczy

366459

Mydełko z błotem i solą z Morza Martwego
Szczegóły na s. 17

15,99

1199

0720PL

