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GWARANCJA

SAT Y S FA KCJI

14193
Pianka do mycia szyb i innych powierzchni
400 ml

 h NASZ HIT!
 h Doskonała 
skuteczność

 h Czyści bez 
smug

 h Do szyb  
i innych  
powierzchni

18,99

1299

-32%



Za każde 50 zł 
wydane na zakupy 
z tego katalogu!

 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

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

Poręczna 
butelka

15,90

590

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

 h Wygodna pianka
 h Antystatyczna
 h Z dodatkiem  
silikonu

 h Nabłyszcza  
i zabezpiecza

 h Ożywia kolor
 h O zapachu  
słodkiego  
aloesu

18,90

1390

-26%
16,90

1390

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

-63%

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, e-mail: kontakt@betterware.pl
www.betterware.pl
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PRZY ZAKUPIE PiankI do czyszczenia  dywanów i tapicerki 
SZCZOTKA 
UNIWERSALNA ZA ZŁ490

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

 h Zawiera polimery,  
które wiążą brud

 h Głęboko wnika  
we włókna

 h Łatwa w użyciu

2000
Preparat do czyszczenia dywanów
Skutecznie usuwa najtrudniejsze 
plamy. Idealnie czyści dywany, 
wykładziny, obicia mebli, 
tapicerkę samochodową. 
Pozostawia przyjemny 
zapach. 250 ml

 h Dywany
 h Wykładziny
 h Tapicerka
 h Obicia

19,90

1190
16,90

990

O dywanach
wiemy wszystko

-41%

JAK ŁATWO POZBYĆ SIĘ PLAM:DO CZYSZCZENIA DYWANÓW POLECAMY RÓWNIEŻ:

KROK 1. KROK 2. KROK 3. GOTOWE!

59710
Gumowa szczotka
26,5 x 5 x 3 cm 1790

2005
Mocno pieniący się szampon
do dywanów
750 ml 1590

Uniwersalna szczotka czyszcząca
368339 miętowa
368408 żółta
368409 bordowa
368414 różowa

12,90

890

368225
Mydło do usuwania plam
7 x 5 x 2,8 cm. 120 g 2390

-40%

-31%
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367665
Kij teleskopowy
Długość kija: 75 - 120 cm

56642
Zapas do mopa z frędzelkowej mikrofibry
45 x 15 cm

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

1

2

3

1690

3

2

1

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

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

ŚCIANY PODŁOGI

KOKPITY ŁAZIENKI

OKAPY KUCHENKI

MEBLE OBUWIE

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

-28%

37925
Mop teleskopowy z frędzelkową myjką
Myjka z grubymi frędzelkami zbiera kurz i brud 
super dokładnie. Łatwo ją zdjąć i wypłukać. Re-
gulowana długość kija 75 - 120 cm, z otworkiem 
umożliwiającym powieszenie. Używaj na sucho 
lub na mokro.

39,90

3190

-20%

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

14,90

990

 h Do wszystkich powierzchni  
zmywalnych

 h Wydajny
 h Pozostawia  
przyjemny  
zapach  
czystości

2015
Płyn do paneli 
i podłóg drew-
nianych
Doskonale czyści 
podłogi z drew-
na naturalnego  
i panele.  Pozo-
stawia przyjem-
ny, długotrwały 
zapach czystości. 
1 litr

1490

-34%

18,90

1290

368371
Kapcie – froterki do podłogi
Frędzle z mikrofibry skuteczne zbierają 
kurz i polerują podłogę, nadając jej 
lśniący wygląd. Elastyczny ściągacz 
zapewnia dopasowanie kapcia do 
stopy. Rozmiar uniwersalny, 
1 para

-32%

1290

10,90

790
11,90

790

-34%

1290

1990

2
szt.

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

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

PRZY ZAKUPIE
DOWOLNEGO

PRODUKTU
ZE STRON 8-9 

ŚCIERECZKI ZA 

5,90

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

50
szt.

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

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

19,90

1590

1490

12,90

890

-31%

19,90

1290

-35%

8123
Szczotka do żaluzji 
21 x 5 x 3 cm

18,90

1190

-37%

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

18,99

1299

-32%

 h NASZ HIT!
 h Doskonała 
skuteczność

 h Czyści bez 
smug

 h Do szyb  
i innych  
powierzchni

-20%
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8092
Szczoteczka 3 w 1 
25 x 4 x 4 cm

 h 3 w 1
 h Mocne włosie
 h Ergonomiczny  
kształt

 h Do terakoty  
i glazury

 h Fugi jak  
nowe!

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

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

2013
Płyn do usuwania 
pleśni i zabrudzeń
500 ml

 h Usuwa pleśń
 h Zabezpiecza
 h Czyści

 h Lśniąca  
kabina  
w mgnieniu  
oka

367552
Płyn do 
mycia kabin 
prysznicowych
500 ml

366026
Mini zapas 
z mikrofibry
13,8 x 25 cm  

990

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

29,90

1990

-33%

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

 h Szybko usuwa  
kamień i rdzę

 h Zawiera silne kwasy
 h Doskonale czyści

Przy zakupie 
Żelu do usuwania 

kamienia i rdzy, 
Kapturek lub Diament 
do czyszczenia kranów 

 za 29,90  690 zł

1290

14,90

990

1990 1490

15,90

990

Odświeżacz powietrza
      8115  o zapachu owoców jagodowych

      8116 o zapachu wanilii

95 g

Wystarczają  
na ok. 6  
tygodni   

1590

15,90

1090
2

1

1

-34%

-31%

2

-38%
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59338
Szczoteczka do czyszczenia obrzeża muszli
Długość 21 cm

 h Sztywne włosie
 h Specjalnie wyprofilowana  
rączka dociera do   
niedostępnych   
zakamarków

2023
Żel do czyszczenia WC
1 litr

 h Usuwa zacieki, 
kamień i rdzę

 h Przywraca  
świeżość

 h W formie  
gęstego żelu

 h 1 litr!

16,90

1290 1690

-24%

Pachnące mydło w płynie
      2010 Fruit owocowe

      2009 Fresh świeże

     2008 Flower kwiatowe
300 ml

1
2

3

1

2

3

11,90

690

1190

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

13,90

990

-35%

367995
Żel odświeżający 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. Wystarcza na ok. 700 spłukań. 
500 ml

367998
Zapasowy koszyczek 
do żelu do toalety 150

19,90

1290

 h REWOLUCYJNA  
SKUTECZNOŚĆ!

 h Zabezpiecza przed 
zabrudzeniami

 h SUPER HIGIENICZNY!  
Dozowanie bez  
dotykania!

 h Chroni przed  
kamieniem i rdzą

 h Wystarcza na  
700 spłukań!

-42%

-29%

NAJNIŻSZA  
CENA

12 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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368607
Przepychacz do zlewu
Kolory mogą się różnić. 
Długość z uchwytem 27 cm, 
średnica 13 cm

368632
Soda kaustyczna
500 g

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

1290

2003
Spray do czyszczenia 
powierzchni silnie 
zabrudzonych
750 ml

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

1690

2006
Płyn uniwersalny 
w sprayu
750 ml

 h Skutecznie myje
 h Nie pozostawia  
smug

 h 750 ml

-21%

18,90

1490

11,90

890
16,90

1290

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

8196
Spirala do udrażniania rur
Z jednej strony zakończona rączką, z drugiej ma specjalną 
spiralę zbierającą zabrudzenia blokujące swobodny od-
pływ wody w rurach. Wykonana z ocynkowanego drutu. 
Długość: 130 cm

 h Za pomocą korbki wkręć  
całą spiralę w otwór  
kanalizacji, a następnie  
wykręć ją kręcąc korbką  
w przeciwnym kierunku

1990

-25%
Polecany przez 
hydraulików

2027
Żel do udrażniania rur
Skuteczny preparat udraż-
niający w formie żelu przy-
da się w każdym domu. 
Rozpuszcza większość 
nieczystości organicznych, 
takich jak tłuszcz, resztki 
jedzenia, czy włosy. Prosty 
w użyciu, wystarczy wlać 
go do odpływu, odczekać  
20 minut, a potem  
spłukać dużą ilością  
wody. 500 ml

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

 h Likwiduje nieprzyjemne  
zapachy

-24%
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366964
Koncentrat Premium  z nanotechnologią 
do czyszczenia paneli podłogowych 
1 litr

366958
Preparat premium z nanotechnologią  
do czyszczenia łazienek
1 litr

366962
Koncentrat Premium z nanotechnologią 
do czyszczenia podłóg 
1 litr 5500

6900

366963
Koncentrat Premium z nanotechnologią  
do czyszczenia podłóg drewnianych
1 litr

1

1

3

2

3

2

5

Aktywne  
cząsteczki 

srebra

Skoncentrowane
wyjątkowo silne 

działanie

Skuteczne
czyszczą i chronią 

powierzchnie

Oszczędne
wystarczają 

na dłużej

PREPAR AT Y PREMIUM

366959 
Preparat premium z nanotechnologią do 
czyszczenia piekarników, grilla i kominków 
1 litr 5500

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. Wzbogacony o dodatki 
antystatyczne, zabezpiecza przed przyciąganiem kurzu  
i szybkim, ponownym zabrudzeniem. Nie wymaga  
wstępnego mycia. Nie pozostawia smug  
i zacieków. 1 litr

55,00

3500

69,00

4900

-20zł

69,00

4900

-20zł

55,00

3500

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. Pozostawia delikatny połysk. 1 litr

-20zł

3x

4
5

4
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367880
Mleczko czyszczące 
do stali nierdzewnej  
i chromowanej
300 ml

 h Czyści  
i impregnuje

 h Bez użycia  
wody

 h Nie rysuje

 h Usuwa tłuszcz  
i zacieki

 h Nadaje połysk  
bez smug

1490

367711 
Mleczko do 
czyszczenia 
i impregnacji 
ceramicznych płyt 
kuchennych
300 ml

14,90

1090
Bezpyłowe ściereczki uniwersalne
25 sztuk, wymiary pojedynczej 
ściereczki: 23 x 39 cm

PRZY ZAKUPIE
PASTY ECO GREEN
ŚCIERECZKI ZA ZA  

22,90 5,90 zł

-27%

1990

367033
Pianka Premium 
do czyszczenia 
przypaleń
300 ml

 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

SZCZOTKA DO GRILLA
(KOD 8075)

ZA 3,90 ZŁ!
16,90 zł

PRZY ZAKUPIE
DOWOLNEGO 

PREPARATU
ZE STRON 18-19

14,90

1190

2025
Zmywaki do szorowania 
nasączone mydłem
Wymiary pojedynczego 
zmywaka: 1 x 5,5 x 5,5 cm

2026
Uniwersalny 
płyn 
odtłuszczający
500 ml

 h Specjalistyczny  
preparat

 h Łatwy  
w użyciu

17,90

1290

24,90

1790

-28%

367207
Zielona biodegradowalna  
pasta uniwersalna Eco Green
500 g

25
szt.

-20%

10
szt.

NOWOŚĆ

-28%

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

 h Usuwa najbardziej 
oporny brud

 h Do wszystkich  
powierzchni 
zmywalnych

-20%

14,90

1190
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367470 
Kulka przeciw kamieniowi  
do czajników tradycyjnych  
i elektrycznych1290

Odświeżacz 
do zmywarki
368040 cytryna
368041 mięta
368042 zielone jabłuszko

367129
Płyn do czyszczenia 
zmywarki
250 ml

 h Usuwa  
tłuszcz  
i osady

58462
Aktywna piana 
do czyszczenia 
mikrofalówek 
500 ml

 h Skutecznie  
usuwa tłuszcz  
i przypalenia

 h Nie wymaga 
zmywania  
wodą

15,90

1190

8119
Organizer na drzwi szafki
Bez wiercenia dziur w szafkach. 
Praktyczny pojemnik z zagiętym 
uchwytem, umożliwiającym zacze-
pienie go na drzwiczkach szafki od 
wewnątrz. Wykonany z solidnego 
tworzywa. 33 x 24,5 x 9 cm

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

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

 h Do całej kuchni
 h Poręczne  
i skuteczne

17,90

1390

-22%

1690
8,90

690

-22%

19,90

1390

14,90

1190

1790

2020
Odkamieniacz EKO 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  
rozpuszczający wapń. Pojemność 250 ml

PRZED

PO

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

 h Eliminuje kamień  
i osady wapienne 

 h Zawiera kwas  
cytrynowy

-30%

-20%

-25%

20 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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368476
Silikonowy 
zmywak do naczyń
Średnica: 10 cm 1490

367663
Wielofunkcyjna gąbka  
na długiej rączce
22,5 cm

368609
Sitko na odpływ „Rozgwiazda”
Kolory mogą się różnić. 
15 x 15 cm

367032
Płyn Premium 
do mycia naczyń
Aż 1 litr

 h Koncentrat  
- wystarczy  
jedna kropla!

 h Bezpieczne pH  
chroni skórę  
dłoni

2022
Płyn do mycia 
naczyń
1 litr

 h Wydajna  
receptura

 h Gęsta  
konsystencja

1990
29,90

23901190 1290
25,90

1990

4132
Organizer na  
zlew/umywalkę
17 x 17 cm

-23%

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

14,90

1190
14,90

1190

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

-20% -20%

368188
Wiszący organizer na zmywaki
Zaczep go wokół kranu. Trzymaj w nim zmy-
waczki kuchenne lub gąbki i myjki w łazience. 
Otworki umożliwiają odcieknięcie resztek wody  
i swobodną cyrkulację powietrza, by zmywaki nie 
były mokre. Wykonany z tworzywa silikonowego. 
19 x 13 x 5 cm

11,90

890

-25%

-20%

22 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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367868
Szuflada do lodówki
37,5 x 25 x 9,5 cm

31,90

2190

-31%-20%

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

24,90

1990

 h Innowacyjna formuła  
szybko i skutecznie  
rozmraża

 h Nietoksyczny
 h Oszczędza czas

2011
Odmrażacz do lodówki  
i zamrażalnika
300 ml

 h Aktywna piana
 h Usuwa resztki
 h Usuwa zapachy

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

8175
Antypleśniowa mata do lodówki
Umożliwia swobodną cyrkulację powietrza. Zapobiega 
wgnieceniom i rozwojowi pleśni. Produkty dłużej zachowu-
ją świeżość. Można przyciąć do pożądanego rozmiaru.   
46 x 29 cm

NOWA
NIŻSZA CENA

19,90

1590

 h Zapobiega  
wgnieceniom  
i rozwojowi  
pleśni

 h Umożliwia  
cyrkulację 
powietrza  
pod żywnością

4144
Pochłaniacz zapachów do lodówki
Pochłania i neutralizuje  zapachy. Wygodne 
opakowanie z żelem. Skuteczny i wydajny - 
działa  do 2 miesięcy. 9,5 x 7 x 3 cm

17,90

1290

Zapobiegnij 
niemiłej woni

w lodówce

DZIAŁA DO
2 MIESIĘCY

-28%

19,90

1590

23,90

1390

-42%

1590

NOWOŚĆ

4168 
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

 h Możesz stosować je 
pojedynczo lub 
ustawić piętrowo

-20%

-20%

24 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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4279
Grzybek do  
odkręcania słoików 

Gruby
silikon

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

4228
Ostrzałka do noży z przyssawką
6 x 6 x 6 cm

Szybkie ostrzenie, 
bezpieczne dłonie!

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

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

16,90

1290

-24%

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

Specjalne wycięcie na 
uchwyty pokrywek

Na 9 talerzy-22%

17,90

139011901690

1690
9,90

790

-20%

NOWOŚĆ

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

4
szt.

Owocowe wzory

Wypukłe 
„szkiełko” 

4084 
Uniwersalny pojemnik  
do lodówki lub na półkę
28 x 12,5 x 8,5 cm

12,90

990

-23%

26 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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4082
Organizer 
na przyprawy
25 x 15 x 11 cm

11,90

890

-25%

18,90

1190

21,90

1390

15,90

990

1590

4174
Trójdzielny pojemnik na lunch
Podzielony na 3 przegródki, do których można 
zapakować porcje jedzenia. Idealny także do przechowywania 
żywności w lodówce i zamrażalniku. 22 x 15 x 5 cm

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

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

4170
wysoki 2,1 L

13,90

1090 4171
duży 1,6 L

12,90

990 4172
średni 1 L

11,90

890 4173
mały 450 ml

6,90

590

-25%DO

4130
Pojemnik na lunch
Przedzielony na dwie części niepełną 
przegrodą. Pojemny – pomieści naprawdę 
dużą kanapkę Ma dekoracyjny wzór. Solidnie 
wykonany, z mocnym zatrzaskiem. 19 x 13 x 8 cm

-25%

15,90

1190

-37%

-37%

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

4243      
Miska z pokrywą 1,5 L

4244 
Miska z pokrywą 2,7 L  

4245
Miska z pokrywą 4 L

-38%

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

1

2

3
1

2

3

28 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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4131
Pojemnik na przekąski
Pojemność: 1200 ml

1
szt.

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

368571
Pokrywka do mikrofalówki
Przykryjesz nią naczynia o średnicy do 25 cm.

4223
Stojak do gotowania 
ziemniaków w mikrofalówce
22 x 22 x 11 cm

10
MINUT

367932
Woreczek do 
ziemniaków do 
mikrofalówki
26 x 18 cm

4
MINUTYMINUTY

-25%

19,90

1490

14,90

1190

44,90

3490

-22%

1490

16,90

990

-41%

15,90

1190

NOWOŚĆ

Puszysty omlet
bez smażenia
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

-25%

Ulubione produkty
do mikrofalówki

WYMIESZAJ W MISCE  
JAJKA ZE SZPINAKIEM

WLEJ DO FORMY  
I ZAPIEKAJ PRZEZ 30 SEK.

POŁÓŻ POMIDORY I SER 
I ZAPIEKAJ 1 MIN.

-20%

30 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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4239
Miska - cedzak
21 x 20 x 9 cm, pojemność 1,8 litra

-29%

13,90

990

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

368057
Cedzak nakładany na garnek
32 x 12 cm

12,90

790

4080
Składana podstawka 
pod pokrywkę i łyżkę
Większy porządek przy gotowaniu – odkładasz 
pokrywkę i łyżkę na podstawkę, nie brudząc blatu. 
Wykonana z solidnego tworzywa. 25 x 9 x 3 cm

4235
Cedzak mały 
Średnica: 15 cm

8,90

690

4120
Durszlak
30 x 10  x 9 cm

15,90

1290

1290
12,90

990

-23%

-22%

-39%  h Oryginalny kształt
 h Radosna kolorystyka
 h Bardzo wytrzymałe

7,90

450

9,90

590

4240
Trójkątna miska – różowa
Pojemność: 0,6 litra

4241
Trójkątna miska – niebieska
Pojemność: 1,6 litra

-43%

-40%
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Zaokrąglona 
powierzchnia 
ułatwia 
rozgniatanie

367795
Półmisek do rozmrażania
35 x 27,5 x 6 cm

 h Dzięki kratce  
mięso nie leży  
w wodzie

 h Duży rozmiar:  
38,5 x 29,5 cm

 h Można myć  
w zmywarce

4009 
Poręczny tłuczek do mięsa
Wygodnie układa się w dłoni. Doskonały do 
precyzyjnego rozbicia mniejszych kawałków 
mięsa. Wykonany z drewna i metalu 

4280
Tłuczek  
do ziemniaków
Zaokrąglony kształt tłuczka ułatwia i przyspiesza 
przygotowanie aksamitnego puree bez grudek. 
Składany – zapewnia więcej miejsca w szufla-
dzie. Wykonany ze stali nierdzewnej.

-34%

34,90

2290

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

10
szt.

49,90

3490

1690

19,90

1490

16,90

1190

-30%

4272
Zestaw magnetycznych  
pojemników na przyprawy 
4 stalowe pojemniki na podstawce. Pokrywki z szybką - 
od razu widzisz, co jest w środku. Bardzo silne magnesy 
ułatwiają przyczepienie pojemników do różnych metalo-
wych powierzchni. W każdej pokrywce znajdują się  
dwa rodzaje otworów umożliwiających  
dozowanie przyprawy. Pojemność 100 ml

Mocny 
magnes

-20%

49,90

3990

4
szt.

368513
Elastyczne maty do krojenia
Zestaw 4 elastycznych mat w różnych kolorach – każdy kolor i mały symbol w rogu maty wskazuje na jej przeznaczenie.  
Niebieska służy do krojenia ryb, zielona – warzyw, czerwona – mięsa, żółta – drobiu. Wykonane z elastycznego tworzywa, 
dzięki czemu można je zagiąć i łatwo przesypać przygotowane produkty do garnka lub miski. 38,5 x 29,5 cm. 4 sztuki.

Elastyczne

Higieniczne

-25% -30%

34 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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4134 
Perfekcyjny timer do jajek
Wrzuć timer do wody razem z jajkami. Zmienia kolor,  
gdy osiągnie wybrane parametry. SOFT – na miękko;  
MEDIUM – na średnio; HARD – na twardo.

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

4141
Podwójna krajalnica do jajek 
Dwa rodzaje ostrzy – jedno kroi na sześć kawałków, drugie 
na plasterki. Mocne struny zapewniają szybkie  
i precyzyjne pokrojenie. Wysoka jakość wykonania. 
Średnica 9 cm

368564
Forma do jajek  
sadzonych „Sówka”
Zaskocz dzieci jajkami 
sadzonymi w kształcie  
głowy mądrej sowy!  
Forma wykonana z silikonu. 
14 x 9,5 x 1 cm

16,90

990

4119
Składana krajalnica do jajek 
Poręczna krajalnica wyposażona jest w dwa rodzaje 
noży strunowych do krojenia jajek w plasterki lub 
cząstki. Kompaktowa, po złożeniu zajmuje niewiele 
miejsca. Wysoka jakość wykonania. Średnica 9 cm

29,90

2290

Kroi w plasterki 
albo w cząstki

9 cm

-23%

12,90

890

-41%

368630
Talerz do jaj 
i przystawek
Średnica: 23 cm

4147
Nożyk  
do smarowania
Wykonany z tworzywa, bezpieczny również  
dla dziecięcych rączek. Lekki, poręczny i szeroki – 
ułatwia smarowanie kanapek. Długość: 18 cm 

4146
Maselniczka
Estetyczna i klasyczna, w sam raz na kostkę masła. 
Śmiało możesz podać w niej masło na stół  
w trakcie eleganckiego obiadu. Wykonana  
z solidnego tworzywa. 17 x 12 x 5 cm

15,90

1290

19,90

1490

-25% -31%

8,90

690

-22%

1490
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4154
Zginana deska do krojenia
mała - różowa 32 x 17 cm

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

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

15,90

1290

-25%

-26%

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

1

1

2

2

22,90

1690

11,90

890

3
szt.

Trzy łyżki
różnej długości

17,90

990

-45%4015
Silikonowy pojemnik na dressing
Wygodnie wymieszasz w nim składniki na dressing, a potem polejesz 
sałatkę. Pokrywa ze szczelnie zamykanym wieczkiem umożliwia 
transport dressingu bez ryzyka, że się wyleje. W razie potrzeby  
miękką buteleczkę można wywinąć na druga stronę. Można myć  
w zmywarce. Pojemnik z silikonu, pokrywa z tworzywa.  
Pojemność: 30 ml, 7 x 5 x 5 cm

4221
Małe łopatki kuchenne
18 x 4 x 2 cm

18 cm
368600
Szczypce do sałatek 
i makaronu
25 x 5 cm

4060
Zestaw szczypiec kuchennych
Różnej wielkości: 
długość 24, 19 i 14 cm

24 cm

19 cm

14
 c

m

4004
Szczypce 
kuchenne
Długość: 28,5 cm

-23%

12,90

990

WKRĘTY 
W ZESTAWIE

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

-29%

13,90

990

12,90

990

-23%

15,90

990

-38%

19,90

990

-50%
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38602
Obieraczka do warzyw
Bardzo wygodna rączka i nowoczesny kształt! Wa-
rzywa obierają się szybko i bez wysiłku. Poręczny 
kolec służy do usuwania „oczek” z ziemniaków. 
Długość 17,5 cm

1690

368577 
Zaczepiany pojemnik  
na odpadki kuchenne
Łatwo zaczepisz go na krawędzi drzwiczek 
szafki. Wykonany z solidnego tworzywa.  
9,5 x 17 x 30,5 cm, pojemność 2,2 litra.

19,90

1490

368514
Nożyk do chipsów
21,5 x 6,5 cm

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

-20%

14,90

1190

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

 h Osłonka na ostrze 
w zestawie

4274
Pojemnik  
na cebulę
12 x 12 cm

4275
Pojemnik  
na czosnek
10 x 8 cm

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

9,90

790 990

-39%

12,90

790

-25%

990

Idealny na
bioodpady
40 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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367178
Mały wałek do ciasta
Wygodniejszy od dużego wałka 
w manewrowaniu. Drewno i metal. 
7 x 16 cm

16,90

1290

368263
Podręczna miska 5 L z pokrywą
Do mieszania sałatek, wyrabiania ciasta, marynowania mięsa, 
przechowywania owoców oraz do 100 innych zastosowań. 
Praktyczna, pojemna, wygodna w użyciu. Nowoczesne
wzornictwo i ergonomia. Wykonana z tworzywa. 
Średnica 31 cm, wysokość z pokrywą 15 cm 2590

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

890

4107
Miarka – kubek

Wykonana z solidnego 
tworzywa. Pojemność 
250 ml, odpowiednik 

standardowej szklanki.

368545
Sitko
Duże i głębokie – odcedzisz w nim sporą porcję 
makaronu lub umyjesz owoce. Z wygodnym 
uchwytem i zaczepami. Wykonane ze stali pow-
lekanej wysokiej jakości. Średnica: 17,5 cm

-24%

16,90

1290

-24%

2490
4161
Trzepaczka – motylek
Składana, zajmuje niewiele 
miejsca w szufladzie. Odpowiednio 
wyprofilowane łopatki doskonale 
ubijają jajka, śmietanę lub krem. 
Długość: 28 cm

14,90

1190

-20%

8,90

690

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

19,90

1590

-20%

4160
Minitarka z pojemnikiem
Doskonała do tarcia sera, czosnku, skórki z cytryny, 
czekolady, imbiru, gałki muszkatołowej  itp. Ma pojemnik 
na startą zawartość. Wygodna w użyciu, łatwa  
w czyszczeniu. Ostrza ze stali nierdzewnej.  
16 x 4,5 x 3 cm 

-22%

Znajdź sprawdzony 
przepis na quiche 

z pomidorami i cukinią
na www.betterware.pl

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Składa się płasko

42 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

KU
CH

N
IA

43



4252
Trzepaczka
Powlekana silikonem, 
nie rysuje naczyń, a ubijana 
masa nie przywiera do niej. 
Łatwo ją wyczyścisz. 
Z drewnianą rączką.
12,90

790

-39%

19,90

1390

4269
Zestaw pięciu miarek kuchennych 
Spięte razem, dzięki czemu masz je 
zawsze w jednym miejscu.  Z wyprofilowanym 
dzióbkiem ułatwiającym dozowanie odpowiedniej 
ilości produktu. Możesz powiesić je razem lub 
rozpiąć i rozdzielić. Pojemność miarek: 250 ml, 
125 ml, 80 ml, 60 ml, 30 ml -30%

14,90

1190

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

-20%

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

Wieczko
do pokrywy

miski

14,90

1190

-20%

4162
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, 26 x 4,5 cm, 22 x 2,5 cm

14,90

1190

4178
Miska do miksowania
Otwór w pokrywce umożliwia wsunięcie łopatek 
miksera i miksowanie zawartości bez chlapania na 
boki. Po zakończeniu pracy możesz nałożyć wieczko 
i przechować przygotowane ciasto. Wewnątrz 
podziałka w mililitrach i litrach. Wykonana z tworzywa 
wysokiej jakości. Pojemność: 2,6 litra 35,90

2790

-20%

-22%
Nic się nie 
rozchlapie

3
szt.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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4148
Forma do wycinania ciastek „Serce”
Jednym ruchem wytniesz z ciasta 12 serduszek 
różnej wielkości. Wykonana z solidnego  
tworzywa. Średnica: 24 cm

4149
Pędzelek 
silikonowy
Doskonały do 
dekoracji wypieków 
lukrem, polewą 
czekoladową.  
22 x 4,5 cm

12,90

990

12,90

990

-23%

-23%

4113
Wałek z powłoką 
silikonową
Długość 42 cm

368460
Silikonowa 
mata do ciasta
41 x 29 cm

12 serduszek
w sekundę

3990

59,90

3990

-33%

4249
Wykrawacz do jabłek
Jednym ruchem usuniesz środek z pestkami. Ma ostre 
ząbki dokładnie wycinające gniazdo nasienne.  
Z wieszakiem do powieszenia. Wykonany  
ze stali nierdzewnej. 2 x 20 cm

4262
Gilotynka do jabłek
Szybko pokroisz jabłko na ósemki i oddzielisz 
gniazdo nasienne. Gilotynka ma ostre ostrza ze stali 
nierdzewnej i wygodne uchwyty. 18 x 11 x 5 cm

4005
Szczypce 
do serwowania
19 x 6 x 1,5 cm

19,90

990

-50%

13,90

990

-29%

9,90

790

12,90

890

-31%

4175
Tarka do ścierania owoców 
Wygodnie zetrzesz na niej jabłuszko dla 
maluszka. Wypustki umożliwiają szybkie 
starcie owocu na mus. Ma poręczny kształt. 
21 x 9 x 3,5 cm

NOWOŚĆ

-20%

 h Do jabłka i marchewki
 h Do imbiru
 h Do czosnku
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18,90

1490

-21%

367878
Trójboczna 
forma do pieczenia
35 x 31 x 3 cm

4081
Forma okrągła
Doskonała do pieczenia pizzy, tarty i innych 
placków. Sprawdzi się także jako uniwersalna 
taca. Wykonana ze stali wysokiej jakości, z po-
włoką nieprzywierającą. Średnica 30 cm

30 cm

4217
Podkładka do pieczenia
40 x 33 cm

4218  
Mata do pieczenia
40 x 33 cm

26,90

1690

-37%

17,90

1390

-22%

19,90

1490

4078
Forma do pieczenia ciasta „Wieniec” 
W tej formie upieczesz duży, drożdżowy wieniec lub 
babkę piaskową w takim kształcie. Specjalna powłoka 
zapobiega przywieraniu ciasta. Zaleca się myć 
formę ręcznie. 31 x 7,5 cm

4077
Forma do pieczenia chałki
Upieczesz dużą, pyszną chałkę w tej formie o specjalnie  
wyprofilowanym dnie. Wykonana z lekkiego stopu stali,   
z warstwą zapobiegającą przywieraniu, odporna na  
zarysowania, dzięki czemu będziesz używać jej  
latami. 38,5 x 16,5 cm

33,90

1990

-41% -33%

29,90

1990

-32%

4276
Minutnik „Zajączek”
Odmierza czas do 60 minut – wystarczy przekręcić go do końca skali, a później cofnąć pokrętło ustawiając pożądany czas.

24,90

1690

NIE MUSISZ

używać tłuszczu

-25%

Zawsze
udane

wypieki

 h 1. Czarną strzałkę  
ustawioną na zero  
przekręć w prawo  
do końca skali.

 h 2. Następnie cofnij strzałkę 
w lewo ustawiając pożądany 
czas.
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4264
Silikonowy rękaw cukierniczy
Długi i pojemny, pomieści nawet litr masy do 
dekoracji wypieków. Ma 6 wymiennych końcówek 
malujących różne wzorki. Wykonany z silikonu 
wysokiej jakości i bardzo trwały, będzie służył Ci 
przez długie lata. Możesz myć go w zmywarce.

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

4263
Silikonowe foremki do babeczek
Bardzo trwałe silikonowe foremki nadające się do 
pieczenia babeczek i mrożenia galaretek. Dekora-
cyjny wygląd - możesz podać w nich upieczone 
babeczki na stół. 4 sztuki

14,90

11901990

29,90

2290

-23%

-20%

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

39,90

2990

-10zł

Obrotowa!

Do ciast, owoców, serów

 h Do podawania na stół
 h Do nakładania masy

 h Jako deska serów
 h Na przystawki 

 h Na owoce

1790

4118
Szprycka do  

dekoracji ciast
Pojemność 100 ml
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4021
Misa „pleciona”
Doskonała do sałatek i owoców. Wnę-
trze pokryte gładką masą, stylizowaną 
na ceramiczną, oraz motyw „plecione-
go” koszyka nadają jej oryginalny, szy-
kowny wygląd. Wykonana z lekkiego, 
solidnego tworzywa. 29 x 14 x 8 cm

32,90

1290

14,90

690

368610
Komplet obrączek 
do serwetek
Wykonane z tworzywa.  
4 x 4 x 3 cm

11,90

690

Filcowa podkładka 
pod talerze 
8051 żółta
8052 zielona
Średnica: 35 cm

3
szt.

-54%

-42%

-61%

19,90

1490

-25%

4,90

390

-20%

24,90

1790

-28%
NOWOŚĆ

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.

4176
Podstawki do jajek
Jajka na śniadanie? Będą smakować 
jeszcze lepiej, gdy podasz je w stylo-
wych podstawkach. Mają dekoracyjny 
kształt i szykowną kolorystykę. 
Wymiary pojedynczej podstawki: 
6 x 4,5 x 4,5 cm. 4 sztuki

4
szt.

4177
Podstawka – 
talerzyk do jajka
Na talerzyku w kształcie serca jest 
miejsce nie tylko na jajko, ale także 
skorupki i łyżeczkę – bez żadnego 
bałaganu! 10,5 x 9 x 1,5 cm.  
1 sztuka 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

WŁÓŻ SERWETKĘ PRZEKRĘĆ GOTOWE
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9071
Jajko z gniazdkiem – 
zawieszka 
Jakiś ptaszek uwił sobie 
gniazdo na czubku 
dużego, strusiego jaja. 
18 x 10 x 8 cm 

1

17,90

1390

-22%

9075
Pisanki – zawieszki 
„Kolorowe szlaczki” 
Z nietłukącego się 
tworzywa, z naklejonymi 
kolorowymi kuleczkami  
i szlaczkami. 6 x 3,5 cm  

17,90

1390

-22%

6
szt.

9072
Zawieszka 
z pisankami 
Wielkanocny mini-
-wieniec, ozdobiony 
pisankami i wstążkami. 
24 x 11,5 cm 

14,90

1190

-20%

9069
Pisanki – zawieszki 
„Malowane kwiaty”
Z nietłukącego się 
tworzywa, powleczone 
tkaniną z gustownym 
wzorem kwiatów.   
7 x 4 cm

14,90

1190

-20%

4
szt.

9070
Pisanki – zawieszki 
„Malowane kwiaty”
Z nietłukącego się 
tworzywa, powleczone 
tkaniną z gustownym 
wzorem kwiatów.   
7 x 4 cm

14,90

1190

-20%

4
szt.

9073
Koszyk 
- wiaderko z kurką 
Z naszytą kurką, 
siedzącą na pisankach. 
Estetycznie wykonany  
z materiału przypomina-
jącego filc. Zmieści się  
w nim doniczka lub 
wazon z wiosennymi 
kwiatami.  
18 x 14 x 14 cm  

19,90

1590

-20%

12,90

990

-23%

8,90

790

NOWOŚĆZaproś 
wiosnę
do domu

9074
Kurka na patyku 
Długość: 28 cm

9068
Kogucik na patyku 
Długość: 28 cm

5

2

6

3

7

4 8

1

2

3

4

5

6

7

8
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8117
Lawendowa zawieszka na mole
Skutecznie odstrasza mole i chroni przed nimi  Twoją 
odzież w szafach, szufladach i na półkach w garderobie. 
Nadaje ubraniom przyjemny, lawendowy zapach. 
2 sztuki.

2
szt.

-30%

16,90

1190
11,90

890

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

-25%

Z węglem 
aktywnym!

8163
Pochłaniacz zapachów
Zawiera wysokiej jakości węgiel aktywny. 
Do postawienia lub powieszenia. Okres 
działania około 6 miesięcy.

-23%

12,90

990

Susze zapachowe
8013 lawenda
8014 róża
Cudowny, intensywny aromat, który wypełnia całe wnętrze. 
Bardzo trwały, utrzymuje się przez długi czas. Najlepiej prezentuje 
się w szklanych wazonikach lub drewnianych pudełkach, które 
podkreślają żywe barwy suszu i pozwalają na swobodne  
uwalnianie zapachu. 70 g

 h Możesz też wsypać 
do woreczka i powiesić 
w szafie

1490

13,90

1090

-22%
 h Dyskretne
 h Kompozycja aromatów
 h W garderobie
 h W szafce z butami
 h W samochodzie
 h W toalecie

8198
Zestaw mini odświeżaczy
Cztery różne kompozycje zapachowe wypełniają powietrze świeżym aromatem.  Idealne do garderoby, szafy, 
szafki z butami, toalety, samochodu. 4 sztuki po 40 g

Aż cztery
różne zapachy

Lawendowy

Jedwab  
i lilia

Magnolia  
i wiśnia

Świeży len

NOWOŚĆ

4
szt.
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8086
Zestaw worków do przechowywania
Trzy różne rozmiary: 50 x 40 cm, 
28 x 40 cm, 24 x 35 cm

3
szt.

Zamykane 
na zip

-45%

17,90

990

12,90

990

-23%

8199
Worek próżniowy
Po wyssaniu powietrza worek zmniejsza swoją 
objętość co najmniej o 25%, więc zajmuje mniej 
miejsca w szafie. Szczelne zapięcie na zip. Wykonany  
z mocnego tworzywa odpornego na rozerwanie.  
60 x 50 cm

NOWOŚĆ

Schowaj
zimową odzież

8031
Pojemnik na ubrania
Z podwójnym suwakiem. 
50 x 40 x 20 cm

8030
Pojemnik pod łóżko
Możesz wygodnie wsunąć 
go pod łóżko. 
100 x 45 x 15 cm

Przezroczysta
pokrywa

Dwa poręczne
uchwyty do
wyciągania

Oddychająca
tkanina PEVA

19,90

1490

29,90

1990

-25%

-33%

8060 
Pojemnik do przechowywania z panelem
45 x 30 x 20 cm 1790

8056 
Pokrowiec na odzież –
krótki
100 x 60 cm

8057 
Pokrowiec na odzież – długi
135 x 60 cm

-20%

14,90

1190

19,90

1490

-25%

8028
Wieszak 
do spodni/spódnic
36 x 34 cm

1590
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56346
Siatka do prasowania
40 x 60 cm

12094
Siatka na żelazko do prasowania
Zapobiega powstawaniu błyszczących śladów 
na prasowanej odzieży. Pasuje na standardowe 
żelazka.

8187
Osłona na stopę żelazka
Możesz schować gorące żelazko zaraz po użyciu. Osłona, 
wykonana z żaroodpornej tkaniny z włókna szklanego 
zapobiega poparzeniom. Załóż ją na stopę żelazka  
i przymocuj elastyczną opaską. Nadaje się do  
wszystkich dostępnych na rynku żelazek.  
27 x 16,5 x 0,5 cm

11,90

890

-20%

9,99

799

1290

-25%

8059 
Składany pojemnik  
do przechowywania
Usztywniany, bardzo trwały. Ułatwia utrzy-
manie porządku w szafie, garderobie, poko-
ju dziecięcym. Idealny do przechowywania 
zabawek, drobnych sztuk odzieży,  płyt CD, 
akcesoriów biurowych itp. Z przodu ma 
wzmocniony uchwyt i przezroczysty pasek 
na wsunięcie kartki z opisem zawartości. 
Wykonany z oddychającej tkaniny, która 
jednocześnie zapobiega przedostawaniu 
się wilgoci. Po złożeniu zajmuje mało miej-
sca. 40 x 30 x 25 cm

8058 
Wiszący organizer 
W 12 głębokich kieszeniach 
zmieszczą się różne drobiazgi: od 
kapci przez apaszki, paski, szczotki, 
zabawki po narzędzia lub kosme-
tyki. Możesz powiesić go w szafie, 
garderobie, przedpokoju, łazience, 
garażu – wszędzie tam, gdzie chcesz 
uporządkować drobne przedmioty 
codziennego użytku. Wykonane  
z oddychającej tkaniny, która jedno-
cześnie zapobiega przedostawaniu 
się wilgoci. Z regulowaną zawieszką.  
Trwały i solidny. 90 x 40 cm

1 1

2

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

21,90

1190

24,90

1490

39,90

1990

-50%

2

-40%

-46%

8032
Elastyczna nakładka na deskę do prasowania
Pasuje na deski w różnych rozmiarach 
(maksymalna wielkość: 139 x 49 cm)

59,90

3490

-42%

Warstwa oddająca 
ciepło ułatwia 
i przyśpiesza
prasowanie

60 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

D
O

M

61



4142
Składana miska do  mycia
Silikonowa wstawka sprawia, że po złożeniu miska ma tylko 5 cm wysokości, więc zmieści się wszędzie. 
Uniwersalna i praktyczna, przydatna przy zmywaniu i porządkach. Średnica: 32,5 cm, wysokość po rozłożeniu:  
12,3 cm, po złożeniu: 5 cm. Pojemność 5 litrów.

22,90

1790

-22%

5 LITRÓW

 h Przywraca śnieżną biel
 h Zabezpiecza włókna
 h Nie zawiera chloru

2012
Płyn do prania  
firanek
500 ml

-25%

19,90

1490

367131
Wybielający płyn  
do płukania firanek
500 ml

 h Przywraca śnieżną biel
 h Zabezpiecza włókna
 h Lekko usztywnia
 h Nie zawiera chloru

14,90

990

-34%

39,90

2990

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

-25%

368331
Zestaw do naprawy biustonoszy 10 sztuk

10
szt.

16,90

1290

72752
Taśma krawiecka
Taśma pozwoli Ci szybko i wygodnie zrobić poprawki 
krawieckie bez używania igły i nitki. Umieść taśmę 
między kawałkami materiałów, które chcesz połą-
czyć, i przyprasuj żelazkiem. 10 m x 18 mm

368479
Silikonowa rolka  
do zbierania włosów i sierści
Długość 23 cm

35485
Samonawlekające się igły
12 igieł w różnych rozmiarach

12
szt.

-24%

1290

17,90

1290

-28%

990

12
 c

m

5 
cm
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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

367183
Płyn do 
czyszczenia 
pralki
250 ml

 h Neutralizuje  
nieprzyjemne  
zapachy

 h Zapobiega  
odkładaniu się  
kamienia

 h Przedłuża  
żywotność pralki

1390

39503
Worek  
do prania
47 x 38 cm

8029
Worek do prania obuwia
32 x 22 x 19 cm

4202
Pozioma suszarka 
do ubrań
60 x 50 cm

-39%

25,90

1590

-40%

24,90

1490

12,90

990

8182
Chusteczki zapobiegające 
zafarbowaniu prania
Wyłapują barwniki z wody  
w trakcie prania, dzięki czemu 
ubrania nie ulegają zafarbowaniu. 
Możesz używać ich do każde-
go rodzaju tkanin, w każdym 
rodzaju pralek. Biodegradowalne 
i bezpieczne dla środowiska – po 
zakończeniu prania wyrzuć zużytą 
chusteczkę do kosza.  
12 sztuk

-23%

Chronią 
ubrania przed 

zafarbowaniem

Wystarczy wrzucić  
chusteczkę  

do pralki

Przed

Po

12
szt.

2002
Płyn na plamy 
przed praniem
750 ml

2499

9,99

799

-20%

19,90

1490

-25%

 h Super silny
 h Bezpieczny dla tkanin
 h Usuwa uporczywe plamy
 h Wygodny w użyciu
 h 750 ml
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368297 
Balsam do  
prania wełny  
i tkanin  
delikatnych
1 litr

2014
Żel do 
prania
1 litr

 h Do różnych  
rodzajów  
tkanin

368298
Żel do 
prania dżinsów
Specjalna formuła 
do dżinsu – pie-
lęgnuje tkaninę 
w trakcie prania. 
Skutecznie usuwa 
zabrudzenia nawet 
w niskich tempera-
turach.

 h Pielęgnuje  
tkaninę 
w trakcie prania

 h Skutecznie 
pierze nawet  
w niskich 
temperaturach

 h Pozostawia 
przyjemny 
zapach

368399
Żel do 
prania  
ciemnego
1 litr

368397
Żel do 
prania 
białego 
1 litr

1690

 h Z lanoliną
 h Pielęgnuje  
włókna

18,90

1290

 h Nadaje ubraniom  
miękkość 

 h Ułatwia prasowanie
 h Wyjątkowa  
kompozycja  
zapachowa

 h Do ciemnych 
tkanin

 h Do białego

368398
Żel do prania 
kolorowego
1 litr

18,90

1390

 h Do koloru

19,90

1290

1990

12,90

990

1890

-32%

368400
Wybielacz  
o zapachu leśnym
Doskonale usuwa 
zażółcenia i plamy, 
przywracając ubraniom 
nieskazitelny wygląd. Do 
wybielania ręcznego oraz 
w pralkach.  1 litr

 h Z aktywnym tlenem
 h Wybiela
 h Usuwa plamy
 h Nie niszczy tkanin
 h Nie zawiera chloru

65305
Odplamiacz z enzymami  
do tkanin  białych i kolorowych 
Z aktywnymi enzymami. Ze składni-
kami wybielającymi na bazie tlenu. 
Nie zawiera chloru. Jako dodatek do 
prania lub bezpośrednio na  
plamę. Polecany także do  
tkanin delikatnych. 1 litr1590

19,99

1499

-25%

-26%

-35%

 h Aktywne enzymy
 h Bezpieczny dla kolorowych  
i delikatnych tkanin

 h Usuwa  uporczywe  plamy
 h Nie zawiera chloru

368083 
Płyn do 
płukania tkanin
„Nieskazitelna 
perła”
Nadaje ubraniom  
miękkość. Wyjąt-
kowa kompozycja 
aromatycznych esencji 
zapachowych pozo-
stawia na tkaninach 
przyjemny aromat. 
Testowany dermatolo-
gicznie. 1 litr

-23%

NOWY KSZTAŁT

BUTELKI

NIEZMIENNA

JAKOŚĆ
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Wieszaki na kaloryfer łazienkowy
6 sztuk.

65643    368332
przezroczyste          białe 

1

1

2 3

3

Żel pod prysznic 
      5023 Blue               5022 Green               5021 Orange
        250 ml                      250 ml                          250 ml

2

16,90

1390

4126
Sitko do zbierania włosów
Uniwersalne sitko do odpływu, pasujące do wszystkich 
umywalek, brodzików i zlewozmywaków. Zapobiega 
zatykaniu się rur odpływowych. Łatwo założysz lub 
zdejmiesz - wystarczy położyć w otworze 
odpływowym. Wykonane ze stali nierdzewnej. 
Średnica 7 cm

2
szt.

Zapobiega wpadaniu 
włosów do odpływu

2690
26,90

1990

6
szt.-26%

119011901190

14,90

1190

NOWOŚĆ

8194
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
szt.

368626
Silikonowy  
organizer na kran
20 x 9 x 4,5 cm

1190

-20%

8188
Wieszak z koszykami na drzwi 
Dwa koszyki zapewniają dużo miejsca na tabletki do 
zmywarki, gąbki, środki czyszczące itp. Górny koszyk 
ma regulowaną wysokość oraz haczyki do powie-
szenia ściereczek z jednej strony i szczotek do mycia 
naczyń z drugiej. Bez montażu – wystarczy  
zaczepić na drzwiach szafki.  
47 x  32 x 12,5 cm 3990

68 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

D
O

M

69



8160
Organizer na drobiazgi
Trzy szufladki na drobne akcesoria i przybory. 
Wykonany z trwałego tworzywa. 13 x 11 x 9 cm

Mały kompaktowy 
organizer

13 cm

 h Na przybory do szycia
 h Na spinacze  
i akcesoria biurowe

 h Na spinki,  
gumki do włosów

 h Na biżuterię

16,90

990

8145
Rzemyk do okularów
Stylowy sposób na okulary, by zawsze były na 
swoim miejscu! Mocny i trwały pasek z tworzywa, 
stylizowany na pleciony rzemyk. Długość 73 cm

-34%

8,90

590

8089
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

Powiększenie: x5

3990

25902990

-41%
8129
Organizer na kosmetyki
9 przegródek różnej wielkości. Idealny na kosmetyki 
do makijażu, biżuterię oraz akcesoria szkolne  
i biurowe.  Wykonany z przezroczystego  
tworzywa. 17 x 9 cm

4212
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. 6 x 9 x 10,5 cm

8048
Organizer na waciki kosmetyczne
Zapewnia łatwy dostęp do wacików, a zarazem chroni je 
przed zakurzeniem. Wysoka jakość wykonania – pasuje  
do każdej łazienki. 7 x 7 x 20 cm

8130
Organizer na kosmetyki „Falka”
W trzech przegródkach różnej wielkości zmieści się 
dużo akcesoriów do makijażu lub innych  
drobiazgów. Wykonany z przezroczystego  
tworzywa. 13 x 11 x 11,5 cm2390

23,90

1390

-42%

-42%

8157
Regulowany organizer na kosmetyki 
28,5 x 19,5 x 3 cm, rozsuwa się do 48 cm

ROZSUWANY

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

23,90

1390 3990
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368078
Gąbka do czyszczenia obuwia
10 x 6 x 3 cm, pojemność 75 ml

366215 
Dezodorant do obuwia z nanotechnologią
150 ml

 h Nanocząsteczki  
srebra i krzemionki 

 h Pozostawia uczucie  
świeżości na dłużej 

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

Z gąbką  
do aplikacji

Do skór 
naturalnych
i ekologicznych

8,90

690

-22%

1690

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

21,90

1790

13,90

990

-29%

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

7,90

590

Zabezpiecz karty
przed złodziejami!

2
szt.

-25%

8158
Pisak z olejem penetrującym
Ułatwia usunięcie naklejek i pozostałości kleju 
oraz poluzowanie skorodowanych śrub, zaklesz-
czonych zawiasów. Smaruje wszelkie elementy 
ruchome, od łańcuchów rowerowych po zawiasy 
w drzwiach. 6 ml specjalnego oleju o wysoce 
skutecznej formule.

Olej 
penetrujący

 h Odrdzewia
 h Smaruje

 h Poluzowuje
 h Usuwa  
naklejki

34,90

1990

-43%

4
szt.

890

12,90

990

8152
Etui na ładowarkę
11 x 8 x 4 cm

Et
ui

 n
ie

 z
aw

ie
ra

 a
kc

es
or

ió
w

-23%

8146 
Regulowana półeczka na buty 
Świetna do szafy, garderoby, przedpokoju. Wygodne 
uporządkowanie butów i oszczędność miejsca.  
Na jedną parę obuwia. 26 x 9,5 cm

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

11,90

990
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8034
Podkładka z warstwą samoprzylepną
Pomysłowy sposób, by w samochodzie mieć telefon 
zawsze pod ręką. Przyczep podkładkę do deski 
rozdzielczej – trzyma się jej mocno dzięki warstwie 
samoprzylepnej. Specjalne, lekko kleiste wypustki 
przytrzymują telefon lub inne drobiazgi (np. długopis, 
klucze) zawsze na miejscu – nie spadną nawet na 
zakrętach. 7 x 13 cm

-30%

9,90

690

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

7,90

690

 h Idealnie przywiera 
do powierzchni 
ułatwiając 
czyszczenie

 h Nie spływa  
z szyb

17,90

990

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

368401
Preparat do czyszczenia 
wnętrz pojazdów
300 ml

 h Czyści  
wnętrza  
pojazdów

 h Usuwa  
uporczywe  
zabrudzenia

 h Wywabia  
plamy

1290

-45%

8197
Myjka do szyb samochodowych
Regulowana głowica, która ustawia się pod takim kątem, by idealnie 
przylegać do powierzchni szyby. Myjkę z mikrofibry można zdjąć i uprać. 
Wymiary myjki: 13,5 x 9 cm, długość: 36 cm

NOWOŚĆŁatwo 
umyjesz
szybę

1590

8027
Dwustronna szczoteczka  
do zakamarków
Ułatwia wyczyszczenie trudno dostępnych miejsc:  
od żaluzji przez kratkę wentylacyjną w samochodzie  
po klawiaturę komputera. Z jednej strony ma myjki  
z mikrofibry (można zdjąć je i uprać), z drugiej:  
sztywne włosie ułożone w formę pędzelka.  
17 x 3 x 2 cm

13,90

990

-29%

8035
Śrubokręt z wymiennymi końcówkami
Niezbędny w każdym domu. Zestaw zawiera: śrubokręt i 30 końcówek 
(gwiazdki,  imbusowe, płaskie, krzyżowe).  W solidnym etui z tworzywa 
sztucznego, z wieszaczkiem. 12 x 5 x 5 cm

30 
końcówek

29,90

1990

-33%

Ruchoma
głowica

Dopasowuje się
do kształtu szyby
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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

14,90

790

24,99

1499

-40%

rodzynki

cynamon

kokos

hibiskus skórka 
pomarańczy

dzika róża

368410
Zielona herbata  
Secret Dance

 50 g2499 2499

5164
Zielona herbata 
Summer Flowers

50 g

WYSOKOGATUNKOWE
HERBATY 

na każdą porę 

4109
Zaparzaczka „Serce” 
Idealnie uwalnia esencję zaparzanej herbaty. Szczelne zamknięcie  - fusy nie wypadają. Wykonana ze stali nierdzewnej, 
można myć ją w zmywarce.

-47%

migdały

jabłka

368412
Czarna herbata  
Tropical Island
Wyśmienita i aromatyczna 
herbata o bardzo egzotycz-
nym smaku. Zawarte w niej 
kawałki mango i papai doda-
ją soczystości, a rodzynki i 
płatki róży – elegancji i słody-
czy. Płatki bławatka nadają 
naparowi aromat świeżych 
kwiatów. Doskonała w wersji 
na zimno i na ciepło. 
50 g

24,99

1999
24,99

1999

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

-20%

-20%
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368289
Kawa Blue Dream w ziarnach 150 g

5168
Kawa  Blue Dream mielona o smaku amaretto 
Niepowtarzalna brazylijska kawa z dodatkiem wykwint-
nego włoskiego likieru o migdałowym aromacie. Wy-
śmienicie smakuje ze śmietanką, lodami lub kruchymi, 
migdałowymi ciasteczkami. 150 g

5167
Kawa  Blue Dream mielona  
o smaku czekoladowym 
Kuszące połączenie deserowej elegancji i bogatej palety 
smaków. Zachwyca równowagą, delikatnością i słodyczą. 
150 g

2

3

1

1 3

42

24,99

1999
24,99

1999

24,99

1999

5169
Kawa rozpuszczalna  
– kokosowa

120 g

5165
Kawa rozpuszczalna  
– waniliowa 

120g

368296
Kawa Blue Dream 
mielona 

150 g 

5166
Kawa Blue Dream 
mielona o smaku tiramisu 

150 g

-20%

249924992499 2499 4248
Miarka z klipsem

15,90

990

-38%

MASZ OCHOTĘ  
na spotkanie przy kawie?

w ziarnach

amaretto czekolada

4
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 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.

368228
Skoncentrowany ekstrakt z karczocha 
w proszku 
SUPLEMENT DIETY
Opakowanie: 3 saszetki x 5 g

OCHRONA 
i oczyszczanie  40%

ekstraktu
Z KARCZOCHA

19,90

1390

149,00

9900

-30%

UWAGA!
Przy zakupie 

dowolnego
koktajlu

Profesjonalny 
szejker Blue Nature
otrzymasz za 9,90 zł

Każdy nasz koktajl: 
 3 Wspomaga kontrolę wagi
 3 Wspiera zdrowe odżywianie
 3 Dodaje energii na co dzień

Zawiera składniki odżywcze:
 3 13 witamin
 3 14 składników mineralnych
 3 Węglowodany
 3 Błonnik pokarmowy
 3 Koncentrat białka serwatkowego najwyższej 

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

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

149003690

367256
pH Body Balance 125 g
SUPLEMENT DIETY
(miesięczna dawka) = 4 gramy

Skuteczne odkwaszanie 
pomaga odzyskać 
równowagę kwasowo-zasadową 

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

-50zł

wyciąg
z ananasa

ekstrakt 
z karczocha
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368125
Proszek perłowy w kapsułkach
SUPLEMENT DIETY 
30 kapsułek. Zalecana dzienna porcja: 1-3 kapsułki

Doskonałe źródło WAPNIA, który:
 3 wzmacnia paznokcie i włosy

 3 wzmacnia kości

 3 wspomaga nawilżenie i metabolizm komórek 
skóry

 3 opóźnia proces starzenia

 3 wzmacnia układ nerwowy

ODMŁADZANIE 
zachowaj piękny wygląd  

Pearl powder
100% CZYSTEGO PROSZKU PERŁOWEGO

5990
5010
Mineral Balance – minerały w kapsułkach 
30 kapsułek

 3 zaspokojenie zapotrzebowania  
organizmu na minerały

 3 ochronę przed wolnymi rodnikami
 3 regenerację organizmu
 3 prawidłową odporność
 3 uzupełnienie diety wegańskiej i wegetariańskiej

naturalny     

wegański   

5990

5024
Natural Collagen:  Kolagen rybi + dzika róża 
+ siarka organiczna (MSM) 
30 kapsułek. Zalecana dzienna porcja: 1-2 kapsułki

Zadbaj o właściwy poziom  
kolagenu w organizmie, jeśli 
chcesz:

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

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

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

SPRAWNE CIAŁO
zatrzymaj czas

69,90

3990

-30zł

spirulina chlorella

siarka
organiczna

dzika róża

młody 
jęczmień

kolagen
rybi
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367425
Czerwona herbata z chromem w kapsułkach
SUPLEMENT DIETY 
30 kapsułek. Zalecana dzienna porcja: 1-2 kapsułki
*   w ramach diety niskokalorycznej, stosowanej jako element zdrowego i aktywnego 

stylu życia 

65304
Zielona herbata w kapsułkach
SUPLEMENT DIETY 
30 kapsułek.  
Zalecana dzienna porcja: 2 kapsułki. 

49,90

2990

-20zł

CZERWONA HERBATA:
 3 wspiera odchudzanie* 
 3 wspomaga spalanie zbędnej tkanki tłuszczowej
 3 przeciwdziała działaniu wolnych rodników

49,90

3990

STOSUJ IMMUNAVITĘ:

 3 profilaktycznie

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

 3 w stanach przemęczenia i osłabienia organizmu 

Profilaktycznie: 1 kapsułka dziennie. 
Wspomagająco w okresie wzmożonego 
zapotrzebowania: 2 kapsułki dziennie.   

odporność

odchudzanieoczyszczanie

POŁĄCZONA
MOC ACEROLI  

I CZARNEGO BZU!
Zbuduj siłę organizmu, by sku-

tecznie walczyć z wirusami

5000
Immunavita acerola + czarny bez 
SUPLEMENT DIETY 
30 kapsułek 

Naturalna 
WITAMINA C!

Witamina C pomaga w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu odpornościo-

wego i ochronie komórek przed stresem 
oksydacyjnym. Przyczynia się do  
zmniejszenia uczucia zmęczenia  

i znużenia.

Z MYŚLĄ O DOBRYM  
samopoczuciu 

-10zł

3990
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500049
Woda perfumowana Lato w Prowansji
Nuta głowy: czarna porzeczka, gruszka. 
Nuta serca: irys, kwiat pomarańczy, jaśmin. 
Nuta podstawy: paczula, wanilia, fasola Tonka. 
50 ml

16,90

990
16,90

990

16,90

99016,90

990

16,90

990

16,90

990

5006
Woda perfumowana Lato w Wenecji
Nuta głowy: cytryna, liście mięty,  różowy pieprz. 
Nuta serca: jaśmin. 
Nuta podstawy: cedr, brązowy cukier, drzewo  
kaszmirowe. 50 ml

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

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

500060
Perfumetka Victory
Szklana butelka z atomizerem,10 ml

6990

69906990

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

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

500064
Perfumetka Spartan 
Szklana butelka z atomizerem,10 ml

500048
Woda perfumowana Lato w Toskanii
Nuta głowy: kaktus. 
Nuta serca: jaśmin, róża, frezja. 
Nuta podstawy: nuty drzew, cedr. 50 ml

5007
Woda perfumowana Lato w Andaluzji
Nuta głowy: jaśmin, pomarańcza, imbir. 
Nuta serca: wanilia, sól. 
Nuta podstawy: kaszmir, drzewo sandałowe, ambra 
50 ml

8

1

2

6

7

6990

69,90

4990

500051
Fever Męska Woda Perfumowana
Nuta głowy: głóg włoski, kapryfolium. 
Nuta serca: drewno sandałowe. 
Nuta podstawy: drewno cedrowe, paczula. 50 ml

500063
Spartan Męska Woda Perfumowana
Nuta głowy: kadzidło, gałka muszkatołowa, grejpfrut, 
cytryna
Nuta serca: drzewo sandałowe, bursztyn, różowy pieprz
Nuta bazy: jaśmin, imbir, paczuli. 50 ml

-29%

500050
Victory Męska Woda Perfumowana
Nuta głowy: grejpfrut, mandarynka, nuty morskie. 
Nuta serca: jaśmin, liść laurowy. 
Nuta podstawy: drzewo gwajakowe, ambra, 
paczuli, mech dębowy. 50 ml

6990

6990

-41%
-41%

-41%

UWIEDZIE 
jej zmysły 

UWIEDZIE 
jego zmysły 

1

2

3

3

4

4

5

5

6

7

8

1

2

3

4

4

5

5

1

2 3

torebkowy
rozmiar

zmieści się 
w butonierce

NOWOŚĆ
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NOWOŚĆ

-29%

taniec pełen 
namiętności 

La Rosita Caramella
pokusa dla Twoich 
zmysłów

5027
Woda perfumowana Caramella  
Grzeszna przyjemność, na którą możesz pozwolić so-
bie bez poczucia winy. Rozpieszcza zmysły jak pyszny 
deser z migdałami i kakao, uzależnia jak aromatyczna 
kawa, dodaje słodyczy jak wanilia. 50 ml 
Nuty głowy: migdał, kawa
Nuty serca: tuberoza, jaśmin
Nuty podstawy: fasolka tonka, kakao,  
drzewo sandałowe i wanilia.

16,90

990
5032
Perfumetka La Rosita 
Szklana butelka z atomizerem,10 ml

16,90

990
5031
Perfumetka Caramella 
Szklana butelka z atomizerem,10 ml

5028
Woda perfumowana La Rosita 
Upajająca woń kwiatów, wśród których króluje 
namiętna róża. Idealna kompozycja dla kobiet, które 
kochają uwodzicielskie zapachy na szlachetnym, 
wytwornym tle.  50 ml 
Nuty głowy: piwonia, frezja, liczi
Nuty serca: magnolia, róża, konwalia
Nuty podstawy: ambra, drewno cedrowe

69,90

4990

-29%

-41% -41%

69,90

4990

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

69,90

5490

Po 2 
tygodniach

 3 zwiększenie kolagenu 
o 115%

 3 wzrost jędrności  
i napięcia skóry

Po 4 
tygodniach

 3 zmniejszenie oznak 
starzenia skóry

Po 2 
godzinach

 3 wzrost nawilżenia  
skóry

Potwierdzone działanie 
składników aktywnych:

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

49,90

2990
49,90

2990 4990

-20zł

-20zł

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

500035 
Eliksir piękna 
- Collagen
15ml

500034 
Eliksir piękna - Retinol
15 ml
Wybierz, jeśli Twoja skóra jest:  
matowa, szara, wykazuje widoczne oznaki 
starzenia, dojrzała, wymagająca regeneracji, 
ujędrnienia, skłonna do przebarwień.
Działanie: Pobudza produkcję kolagenu i ela-
styny, stymuluje odnowę komórkową skóry, 
wygładza zmarszczki, stymuluje keratynizację 
skóry, rozjaśnia przebarwienia. Chroni 
skórę przed przedwczesnym 
starzeniem.

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

ODKRYJ MOC 
Eliksirów piękna! 

1

1

1

2

2

2

PRZY ZAKUPIE
kremu lub serum, 
NATURAL COLLAGEN
możesz kupić

za 1990

1

2

-15zł

Więcej o Collagen Booster na www.betterware.pl

Innowacyjne kompleksy 
aktywnych składników w linii 

Collagen Booster, między innymi: 

 3 DermCom®
 3 Detoxi-look®
 3 Kwas hialuronowy 
 3 Silanol 

 3 Kolagen morski 
 3 Squalane 
 3 Ekstrakt z kiełków 

pszenicy 

59,90
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500029
Krem do rąk z olejkiem z awokado Botanic! 
Połączenie olejku z awokado, allantoiny i naturalnej gliceryny spra-
wia, że krem błyskawicznie nawilża, zmiękcza i odżywia, delikatną 
i spierzchniętą skórę dłoni, dając uczucie komfortu i ukojenia. 75 ml

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

500025
Przeciwzmarszczkowy  krem pod oczy  Botanic!  

Opóźnia proces starzenia się skóry wokół oczu, zapobiega 
powstawaniu zmarszczek, poprawia sprężystość skóry, wygładza 
ją i nawilża. Stosuj go rano i wieczorem.  15 ml

500026
Nawilżający 
krem do twarzy 
na dzień Botanic!  
50 ml3990

-10zł

-45%

3990

49,90

3990

17,90

990

29,90

1990

500001
Krem do twarzy na dzień/noc Perfect Beauty 
Arganowe komórki macierzyste + Argireline® +   
Wit. E + olej arganowy + olej kokosowy. 50 ml

500004 
Intensywna Terapia Perfect Beauty
Aktywne Serum na noc 
Argireline® + Nanocząsteczki złota. 15 ml

114,90

5750
74,90

3750

500027
Odżywczy krem 
do twarzy na noc  
Botanic!  
50 ml

-10zł

PROMIENNA
cera

Krem do twarzy na dzień/noc  
i aktywne serum na noc Perfect Beauty 

Spraw sobie prezent!

W MARCU SPECJALNIE 
z okazji Dnia Kobiet

50% taniej! 

3

3

1

1

2

2

Duet przeciwstarzeniowy z efektem naprawczym, 
wygładzającym i ujędrniającym.  

Stosuj, jeśli pragniesz, by Twoja cera miała świeży koloryt, była elastyczna i nawilżona.  
Przeznaczenie: Każdy rodzaj cery charakteryzującej  się utratą napięcia i jędrności, skóra z oznakami zmęczenia  

i stresu, cera dojrzała - profilaktyka przeciwstarzeniowa.

Argireline® -  hexapeptyd-8Argireline® -  hexapeptyd-8  
o udowodnionym działaniu 
wygładzającym zmarszczki 

i zapobiegającym ich powsta-
waniu. 

Komórki macierzyste Komórki macierzyste 
Arganu Arganu 

stymulują procesy odnowy 
komórek, napinają i ujędrniają 

tkankę skórną.

Nano złotoNano złoto  
rozjaśnia i wyrównuje koloryt 

skóry. 

Witamina EWitamina E
zwana „witaminą młodości” 
-  wymiata wolne rodniki, 
przeciwdziała procesom 

starzenia.
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12,90

890

11,90

690

5025
Pomadka Care Balm 
3,5 g

5015
Odświeżający żel 
do rąk
50 ml

 3 Idealnie myje ręce  
bez użycia wody

 3 Z ekstraktem z aloesu  
i witaminą B5 oraz E

366459
Mydełko z Błotem i Solą z Morza Martwego 
100 g

 3 Wspomaga utrzymanie  
skóry w dobrej kondycji 

 3 Nawilża, ujędrnia
 3 Bez plastyfikatorów

 3 Bez konserwantów

 3 Bez sztucznych nawilżaczy

 3 Zawiera naturalne olejki

 3 Kąpiel solankowa relaksuje i łagodzi  
napięcie mięśni

 3 Łagodzi dokuczliwe objawy alergii, egzemy

 3 Poprawia cyrkulację krwi

 3 Pomaga zmniejszyć trądzik i wypryski

 3 Głęboko nawilża i odżywia skórę

 3 Wspomaga zabiegi odchudzające

Kąpiele solankowe masaże i okłady 
to przyjemny sposób na uzupełnienie 
niedoboru składników mineralnych 
w organizmie. 

Największe stężenie minerałów!

Do 97% 
chlorku potasu i magnezu

366878
Sól z Morza Martwego 
500 g  

34,90

2990

15,99

1299

58744
Błoto z Morza 
Martwego
500 g

3990

5163
Regenerujący 
balsam  
do stóp Heel 
Balm  
70 g 1790

5009
Krem do rąk 
Happy Hands
40 ml 

990

-42%

 3 Chroni przed wysychaniem  
i pękaniem

 3 Koi i odżywia spierzchniętą 
skórę

 3 Nadaje skórze gładkość
 3 Do ust
 3 Jako sztyft do spierzchniętej  

skóry wokół nosa
 3 Na suche łokcie

-31%

RECEPTA 
na relaks i odprężenie 

UKOJENIE 
dla suchej skóry 

na bazie 
naturalnych składników
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5020
Krem do twarzy  i balsam po goleniu 2 w 1 Perfect Man  
50 ml

 3 Łagodzi podrażnienia i procesy zapalne
 3 Głęboko nawilża skórę
 3 Ujędrnia, wygładza i regeneruje 

21,90

1490

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

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

500030
Szampon wzmacniający dla mężczyzn Perfect Man 
z żeńszeniem 250 ml

-50zł

500044
Aktywator Koloru Time Away! 
125 ml

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

Przywrócisz włosom ich naturalny, oryginalny kolor bez farbowania.
 3 Błyskawiczny efekt – już po kilku dniach stosowania zauważysz pierwsze rezultaty.
 3 Bezpieczny dla włosów i skóry – użyte składniki nie tylko przywracają naturalny, młodzieńczy kolor,  ale jednocze-

śnie chronią włosy i opóźniają proces ich starzenia.
 3 Nie zawiera konserwantów. 
 3 Nie zawiera sztucznych barwników.
 3 Koniec z łupieżem! – preparat skutecznie niweluje łupież.
 3 Do każdego rodzaju i koloru włosów, dla kobiet i dla mężczyzn.
 3 Prosta, wygodna aplikacja w sprayu.

129,90

7990

-32%

1590

4990

Więcej informacji na temat preparatu 
znajdziesz na www.betterware.pl

  Efekt: Włosy mocne, 
błyszczące, puszyste, 

zregenerowane i odpor-
ne na szkodliwe działanie 

czynników zewnętrznych.

  Ekstrakt z korzenia  
z żeńszenia wzmacnia struk-

turę włosów, dogłębnie odży-
wia, zapobiega ich wypadaniu 

i łysieniu.

  D-Pantenol nawilża, wygładza  
i pogrubia włókno włosa.

ENERGIA  
dla aktywnego mężczyzny

1

1

2

2

to nie jest
farba do 
włosów
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Szczoteczka do zębów Nano 
Gold z nanocząsteczkami złota 
366001 POMARAŃCZOWA

366002 RÓŻOWA

366003 ZIELONA

366004 NIEBIESKA 

366934
Proszek do wybielania zębów White Action 
30 ml

367427
Pasta stomatologiczna Silver Action 
ze srebrem koloidalnym 
50 ml

2990

2490

2990

500045 
Płyn do kąpieli i pod prysznic  „Słodki banan”
650 ml 2490

1990
500024 
Balsam do higieny intymnej Perfect Care 
(Intim Balm) 300 ml

 3 Odświeża
 3 Nawilża
 3 Chroni florę  

bakteryjną

 3 Neutralne pH
 3 Bez parabenów,  

silikonów, SLES, 
SLS

24,90

1690
29,90

2290

-32%

-23%
DUŻA 

pojemność

650 ml

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

 3 Wzmacnia szkliwo

 3 Utrzymuje zdrowe dziąsła

 3 Odświeża oddech

 3 Hamuje odkładanie się płytki  
nazębnej, głównej przyczyny  
próchnicy

 3 Nie zawiera konserwantów  
oraz alkoholu

TWÓJ PIĘKNY
uśmiech

500023
Żel pod prysznic Family Care dla całej rodziny 
Rodzinny żel pod prysznic o zapachu jagód z natural-
nym ekstraktem z aloesu. Dzięki zastosowaniu lekkich 
składników myjących, gliceryny i przy obojętnym 
pH oczyszcza i nawilża skórę, która zachowuje swoją 
naturalną równowagę. 650 ml

3

3

1

1

1

1

2

2

2

2

ekstrakt 
z aloesu
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500014 
Szampon wzmacniający włosy 
250 ml 

500018
Odżywka wzmacniająca włosy 
200 ml 

500011 
Szampon do włosów farbowanych
250 ml

500015 
Odżywka do włosów farbowanych 
200 ml

Ekstrakt 
z tymianku

Ekstrakt 
z korzenia 
tataraku

2190

2190

2190

2190

19,90

13901990

-30%

500019 
Odżywczy żel pod prysznic i do kąpieli 
Perfect Care 
– dzięki naturalnym ekstraktom z jagód goji 
łagodnie myje,  nawilża i odżywia skórę, po-
prawia jej napięcie. Pozostawia skórę gładką 
i przyjemnie  nawilżoną. 250 ml

EKSTRAKT Z JAGÓD GOJI  
bogaty w cenne przeci-
wutleniacze, witaminy, 
minerały, nienasycone 

kwasy tłuszczowe, amino-
kwasy. Przyspiesza proces 
odnowy naskórka, wyka-
zuje właściwości odżyw-
cze, opóźniające proces 
starzenia, poprawiające

jędrność skóry.

EKSTRAKT Z WERBENY 
działa orzeźwiająco

i odświeżająco

500020 
Orzeźwiający żel pod prysznic i do kąpieli 
Perfect Care 
– odświeżające działanie zawdzięcza naturalnemu 
ekstraktowi z werbeny, delikatnie czyści skórę
przynosząc jej ukojenie i pozostawiając na długo 
uczucie świeżości.  250 ml

NATURALNE 
EKSTRAKTY

dla Twojej skóry

3

3

4

4

1

1

2

2
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ODŻYWKA 
W PREZENCIE
przy zakupie 
szamponu

777919
ZESTAW DO WŁOSÓW SUCHYCH  I ZNISZCZONYCH 
SZAMPON 250 ml + ODŻYWKA 200 ml
Efekt: włosy mocne, lśniące, elastyczne i miękkie w dotyku

777918
ZESTAW DO WŁOSÓW CIENKICH I PRZETŁUSZCZAJĄCYCH SIĘ 
SZAMPON 250 ml + ODŻYWKA 200 ml
Efekt: włosy lekkie, sypkie i elastyczne

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

43,80

2190 43,80

2190

Perfect Hair Linia do włosów, która w swoich recepturach 
wykorzystuje wieloletnie badania nad skutecznością 
i uzdrawiającym wpływem roślin i ziół. 

Dla naszych preparatów do włosów najważniejsze 
są…włosy. Ich zdrowie, gęstość, naturalny blask i pięk-
no dlatego główną rolę grają tutaj naturalne wyciągi 
z dobroczynnych roślin.

ZREGENERUJ WŁOSY PO ZIMIE!

Po zimie Twoje włosy są osłabione mroźnym i suchym 
powietrzem, porywistym wiatrem, noszeniem czapki.  
Podaruj im troskliwą pielęgnację, a odzyskają zdrowy, 
lśniący wygląd. 

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

NIE ZAWIERA SILIKONÓW, 
SLES, SLS, PARABENÓW

ODŻYWKA 
W PREZENCIE

ODŻYWKA 
W PREZENCIE

76 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



 3 Skutecznie złuszczają martwy naskórek
 3 Stymulują skórę, poprawiając jej  
ukrwienie i koloryt

 3 Wygładzają, ujędrniają  
i regenerują skórę

 3 Natłuszczają ją, nawilżają i chronią 
 3 Kolory i zapachy dodają energii  
i witalności 

CUKIER
złuszcza górną warstwę naskórka, 
wygładzając skórę. Ma właściwości 
nawilżające,  łagodzące i kojące. 

PUDER Z ŁUPIN  
ORZECHA WŁOSKIEGO
złuszcza obumarłe komórki naskórka,  
usuwa zanieczyszczenia i nadmiar 
sebum 

OLEJ Z AWOKADO 
(zielony peeling) 
wzmacnia i uelastycznia skórę, działa 
natłuszczająco, silnie odżywczo  
i ochronnie. 

OLEJ Z MIGDAŁÓW 
(różowy peeling)
natłuszcza, odżywia, regeneruje,  
wygładza i chroni. Wzmacnia płaszcz 
lipidowy skóry.  Zalecany do pielę-
gnacji każdego rodzaju skóry, również 
wrażliwej, podrażnionej, suchej 
i atopowej. 

OLEJ KOKOSOWY
zmiękcza, odżywia, natłuszcza  
i nawilża,  chroni skórę przed  
działaniem czynników zewnętrznych 
i utratą nawilżenia.

MASŁO SHEA
ma silne właściwości  odżywcze, 
nawilżające, kojące, antyoksydacyjne. 

WITAMINA E
działa przeciwstarzeniowo, ujędrnia-
jąco i odżywczo. Poprawia ukrwienie 
skóry i przyspiesza jej regenerację. 

OLEJ Z PESTEK SŁONECZNIKA
pełni funkcję odżywczą,  
natłuszczającą, łagodzącą. 

Cukrowe peelingi do ciała z linii Senso od Blue Nature  
to multifunkcjonalne kosmetyki, które pobudzając 
zmysły dotyku, wzroku i węchu, łączą w sobie 
właściwości pielęgnacyjne, relaksacyjne oraz 
głębokiego masażu.

Pełne energii 
ujędrnione, gładkie ciało

NATURALNYCH SKŁADNIKÓW! 
BEZ KONSERWANTÓW!99% euforia dla zmysłów

Senso

NOWOŚĆ

-33%

-33%

5029
Peeling do ciała
Senso - migdałowy
250 g

5030
Peeling do ciała
Senso - awokado
250 g

29,90

1990
29,90

1990
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5003
Hydroclinic  
mleczko do ciała
Idealne po kąpieli – wchła-
nia się w kilka sekund. 
Błyskawicznie likwiduje 
uczucie suchości skóry. 
EFEKT: skóra nawilżona, 
odżywiona, elastyczna, 
zmiękczona, jedwabiście 
gładka w dotyku.
250 ml

SKŁADNIKI AKTYWNE:
proteiny z mleka, ekstrakt 
z aloesu, ekstrakt z grejp-
fruta, masło shea, olej 
lniany, olej jojoba 

5004
Hydroclinic żel  

pod prysznic  
Delikatna baza myjąca 

zapewnia gęstą, kremową 
pianę. Przyjemny zapach 
zapewnia relaks i odprę-

żenie. 
EFEKT: skóra nawilżona, 

odżywiona, zrewitali-
zowana, zrelaksowana 

i odprężona. 
250 ml

SKŁADNIKI AKTYWNE:
proteiny z mleka, prowita-

mina B5, alantoina 

5014
Regenerująca odżywka
do włosów w sprayu
Zadbaj o swoje włosy o każdej 
porze dnia i w każdym momencie! 
Błyskawiczna odżywka regene-
rująco – nawilżająca do włosów, 
w sprayu, bez spłukiwania! 150 ml

EFEKT: nawilża oraz chroni włosy 
przed czynnikami zewnętrznymi, 
regeneruje, wzmacnia, 
zwiększa gęstość

ZAWIERA 
KERATYNĘ

-30%

19,90

1390

5005
Hydroclinic  płyn micelarny
EFEKT: Błyskawicznie zmywa ma-
kijaż, pozostawia skórę nawilżoną, 
wygładzoną, gotową do kolejne-
go kroku pielęgnacyjnego. Nie 
pozostawia uczucia lepkości i tłustej 
warstwy. 200 ml

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
kwas hialuronowy, ekstrakt z ko-
ziego mleka, komórki macierzyste 
z magnolii, prowitamina B5. 

5008
Hydroclinic – Krem  do twarzy  
na dzień i na noc  
Dzięki zastosowanej recepturze krem za-
pewnia natychmiastowe i długotrwałe 
nawilżenie, jednocześnie wzmacnia skórę, 
poprawia jej elastyczność i chroni przed 
przedwczesnym starzeniem. Dodatkowo 
utrzymuje naturalne pH i ogranicza wy-
dzielanie sebum, nadając cerze matowy 
wygląd. Lekka formuła sprawia, że krem 
szybko się wchłania, nie pozostawia 
tłustej warstwy. 50 ml

 3 Głęboko nawilża
 3 Poprawia elastyczność
 3 Wzmacnia skórę

19,90

1390

19,90

1390

-30%

-30%

1990 4990

Za każde 
50 zł 
wydane na zakupy 
z tego katalogu

39,90

1590

-60%

ULTRANAWILŻENIE
sekret młodej skóry

500054
Golden Sand – puder  
brązująco-rozświetlający
8 g

LI
CZ

BA
 O

G
RA

N
IC

ZO
N

A
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MARZEC 2020

0320PL

PAŃSTWA PRZEDSTAWICIEL

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

GWARANCJA

SAT Y S FA KCJI

NATURAL

IN G R E D I E N TS

NO ANIMAL

T E S T I N G

ECO

F R I E N D LY

5003
Hydroclinic 
mleczko do ciała 
250 ml

5004
Hydroclinic żel 
pod prysznic 
250 ml

19,90

1390

19,90

1390

-30%

Świętuj z nami!


