
4218
Mata  
do pieczenia
Szczegóły na s.22

9921
Foremki ze  
stempelkami
Szczegóły na s.23

LISTOPAD 2021

19,90

1290

12,90

990

-35%

MNÓSTWO POMYSŁÓW
NA UDANE PREZENTY

-23%



Za każde 50 zł wydane na zakupy z tego katalogu:

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

Aktywny  
węgiel

 h Zero nieprzyjemnych zapachów
 h Czystość i świeżość w lodówce
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9931  
Talerz świąteczny
Idealny element świątecznego wystroju stołu! Bardzo 
dekoracyjny, doskonale nadaje się jako półmisek 
na wędliny lub taca do serwowania przekąsek. Myć 
ręcznie. Wykonany z tworzywa. 37 x 25 cm

9920  
Miseczka Choinka
Wspaniała na ciastka i przekąski wszelkiego rodzaju. 
Pięknie prezentuje się na stole. Wykonana z tworzy-
wa. 26 x 18,5 cm. Myć ręcznie.

9929  
Świąteczny talerz do jaj 
Zabawny święty Mikołaj budzi uśmiech! Na deko-
racyjnym talerzu pięknie ułożysz 12 połówek jajek. 
29 x 27 cm

9935  
Podkładki pod talerze i kubki 
Radosny nastrój w trakcie posiłków to zasługa 
pysznych potraw i dekoracyjnych podkładek 
ozdobionych zawadiackim św. Mikołajem i uroczym 
bałwankiem. 4 duże podkładki pod talerze  
31 x 28 cm + 4 pod kubki 10 x 9 cm.

8
elem.

Dom
pełen gości

16,90

890

16,90

1290
16,90

1290

19,90

1590
15,90

1190

-47%
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Aby dbać o środowisko,  
stosujemy:

 3 proste opakowania,  
by nie zwiększać ilości śmieci

 3 plastikowe butelki  
do ponownego przetworzenia

 3 papier z surowców odnawialnych

Zachęcamy Państwa do segregacji odpadów  
i troski o czystość środowiska.

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

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

kontakt@betterstyle.pl, www.betterstyle.pl

W trosce o Twoje 
bezpieczeństwo  

okładka katalogu została 
pokryta antybakteryjną  

i antywirusową powłoką. 
 

W kontaktach z klientami 
zachowaj zasady 
bezpieczeństwa  

zgodne z zaleceniami 
WHO



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

9067
białe

50
szt.

9099 
kolorowe

5,
5 

cm

3 
cm

20
szt.

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

9083
Kryształowe śnieżynki
5 sztuk, średnica 8 cm

5
szt.

8 
cm

 h Nie zostawiają śladów 
na szybie

9,90

790
11,90

990
11,90

990

9923
Naklejki Bałwanki 
Wielokrotnego użytku. Z brokatem.  
Wysokość od 4 do 5 cm. 8 sztuk

9922
Naklejki świąteczne 
Wysokość od 1,5 do 9 cm.
19 sztuk

12,90

990

15,90

990
9,90

790

12,90

990

Fantazyjne motywy 3D do udekorowania różnych przedmiotów i powierzchni: od zeszytów i książek przez plecaki, torby 
i telefony po okna i lustra. 

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

48
szt.

3 
cm

5 
cm

9 
cm

8
szt.

19
szt.
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24,90

1690

12,90

990

23,90

1890

12,90

990

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

11
elem.

9924
Naklejki 3D – Choinka 
Za pomocą tego zestawu wyczarujesz 
całą aranżację i udekorujesz dużą 
powierzchnię okna.

9934
Magnesy na lodówkę 
„Choinki i sanie”
Zestaw 4 magnesów, wykonanych 
z miłego w dotyku PVC. Z zabawnymi 
motywami świątecznymi!

9925
Naklejki 3D - Bałwanek
Upiększą Twój dom przez całą zimę, 
nie tylko święta! Idealne do tworzenia 
dekoracji na oknach i drzwiach.

23,90

1890

9933
Magnesy na lodówkę 
„Bałwanki i mikołajki”
Zestaw 4 magnesów, wykonanych  
z miłego w dotyku PVC. Bałwanki  
i mikołajki rozweselą każdego!

4
szt.

4
szt.

8398
Ceramiczny 
kominek zapachowy
7 x 7 x 8 cm

Zestaw 6 wosków do kominka 
8400 jabłko-cynamon
8399 czekolada
6 kostek

15,90

1250
14,90

1090

29
 c

m

20
 c

m

11
elem.

11
elem.
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9932  
Dekoracja na butelkę
Złożona z 2 elementów: czapeczki i szalika, które 
nadadzą każdej butelce świąteczny klimat.

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

9936
Świąteczna ozdoba  
na krzesło
Zaskocz gości wyjątkowymi po-
krowcami założonymi na krzesła. 
W kształcie czapki św. Mikołaja! 
Wykonana z fizeliny i flauszu.  
65 x 48 cm

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

9088
Składane choinki - srebrne
Wykonane z tworzywa 
pokrytego brokatowym pyłem. 
Wysokość 8 cm, 5 sztuk

5
szt.

Brokatowe

9919
Dekoracja - etui na sztućce
Wyjątkowa ozdoba świąteczne-
go stołu. Czapka św. Mikołaja to 
dekoracyjne etui na sztućce do 
świątecznych posiłków! 
21 x 9 cm

8,90

490
29,90

2490

19,90

1590

9,90

790

9,90

790
17,90

1290

9928  
Talerz świąteczny
W połączeniu z klasycznymi motywami  
świątecznymi – Mikołajem, reniferem czy choinką na pewno spodoba się 
dzieciom, które najbardziej czekają na święta. Idealny również jako pod-
kładka pod talerze. Wykonany z tworzywa. Średnica 32 cm

11,90

890

8 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona 9
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16,90

990
16,90

990
16,90

990

12,90

990

14,90

990

9076
srebrne

9077
czerwone

9078
złote

4
szt.

4
szt.

3
szt.

4
szt.

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

9107
Bałwanek
W czapce, szaliku  
i bucikach. 26 x 10 cm

9108
Renifer z dzwonkami
Wykonany z flauszu  
i dzianiny. 22 x 8 cm

16,90

990

13,90

990

13,90

990

9109
Mikołaj z cekinami
Najmodniejszy Mikołaj –  
z przesuwanymi cekinami 
zmieniającymi kolor  
z czerwonego na zielony.  
19 x 10 cm

 h Cekiny 
zmieniające 

kolor

9011
Zestaw  
świątecznych 
kokardek
11 x 9 x 1,5 cm

9
szt.

3
szt.

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

Z kryształkiemZ kryształkiem
w środku!w środku!

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

Z dzwonkamiZ dzwonkami

14,90

990

10 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona 11
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Poszewka na poduszkę
9051 niebieska
9052 czerwona
Tworzą przytulny, świąteczny  
nastrój. Haft maszynowy, tkanina  
wysokiej jakości. 45 x 45 cm

29,90

1990

19,90

1490

39,90

2690

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

34
 c

m

Błyszczące
cekiny

Złota
nitka

Luksusowy
design

9106
Skarpeta do zawieszenia
Ozdobiona cekinami  
i naszytą twarzą Mikołaja. 
16 x 9,5 cm

11,90

890

39,90

2490

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

19,90

1290
29,90

2390

W rozmiarze
uniwersalnym

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

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

14,90

1190

12 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona 13
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9035
Przezroczyste okrągłe  
plasterki na paczki 
100 naklejek na rolce w wygodnym  
pudełeczku. Średnica 2,5 cm

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

100
szt.

9,90

790

11,90

990

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

367865
Naklejki na prezenty
100 naklejek na rolce w wygodnym  
pudełeczku. 7,5 x 5 cm

14,90

990
29,90

1990

100
szt.

9100
Girlanda świąteczna LED
Sznur 10 metrów, 100 lampek zasilanych prądem 
220 V, różne tryby świecenia, możliwość połącze-
nia kilu sznurów w jeden szereg.

100
lampek

39,90

2990

39,90

2990

9101
Girlanda „Sople lodu”
Sznur o długość 3 metrów,  
ozdobiony 20 lampkami  
w kształcie sopli lodu. Dwa  
tryby świecenia: ciągły  
i migający. Działa na dwie  
baterie AA.

20
szt.

14,90

1190

25,90

1690

8320
Potrójna ramka na zdjęcia „Family” 
Wykonana z tworzywa, lekka i trwała. 
Wymiary ramki: 29,5 x 19,5 x 1 cm

8319
Stojąca ramka na zdjęcie „Love”
Pasuje na zdjęcie 10 x 15 cm. Wykonana z tworzywa. 
Wymiary ramki: 16,5 x 12 x 1,5 cm

100
szt.

14 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona 15
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16,90

790

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

12,90

990

7,90

590

9,90

790

49,90

2990

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

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

19,90

990

9122
Świąteczne naklejki na paznokcie
Fantazyjne, świąteczne wzory na paznokciach 
w minutę? Uwierzysz, że to możliwe? Naklejki 
to idealne rozwiązanie, jeśli lubisz mieć 
oryginalne wzory na paznokciach, ale nie masz 
czasu na ich precyzyjne malowanie.

9937
Świecący pierścionek 
- Bałwanek
Naciśnij, by bałwanek 
zaczął świecić. Wyko-
nany z silikonu, w uni-
wersalnym rozmiarze. 
Jeden tryb świecenia 
– migające diody 
niebieskie, czerwone  
i zielone.

50
szt.

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

Fosforyzujące!

9085
Torebka na świąteczne łakocie 
Radość z ulubionych łakoci będzie jeszcze większa, 
gdy podarujesz je w ślicznej torebce. Wykonana  
z flauszu, zdobiona lśniącą nitką i złotymi naszywka-
mi. Ze ściągaczem z pomponikami. 23 x 19 cm

29,90

1990

1

1

2

2

23 cm

16 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona 17
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9926
Foremki do 
pierniczków 3D
Wytniesz i złożysz 
trójwymiarowe 
pierniczki, tworząc 
z nich różne figury. 
Wykonane ze stali 
nierdzewnej.

19,90

1590 49,90

3990

-20%

NOWOŚĆ

Pierniczkowe  
święta

10
elem

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

8
elem

9927
Foremki - domek bożonarodzeniowy
Zestaw foremek do wykrawania domku z piernika
Najlepsze świąteczne ozdoby to te, które można zjeść! Zachęć 
dzieci do wspólnego wykonania domku z piernika. Zestaw zawiera 
10 elementów – foremek do wykrawania ścian, podłogi, dachu 
i elementów dekoracyjnych domku. Reszta zależy od Twojej 
kreatywności! Wykonane ze stali nierdzewnej. Rozmiary:  
od 17 x 9,5 x 2,5 cm (największa foremka na podłogę)  
do 3 x 3 x 2,5 (małe foremki do elementów dekoracyjnych).

18 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona 19
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4551
Okrągła forma  
do pieczenia
Z powłoką zapobiegają-
cą przywieraniu. Idealnie 
nadaje się do pieczenia 
pizzy i tarty. Średnica: 
30 cm

4550
Trójboczna blaszka do pieczenia
Po upieczeniu możesz wygodnie przesypać 
pierniczki, paszteciki lub inne wypieki na talerz. 
Wykonana z blachy ocynowanej. 35 x 31 x 3 cm

14,90

990
33,90

2590

36,90

2990

49,90

3990

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

16,90

1290

9930  
Silikonowa forma do pieczenia Choinka
Upiecz pyszne ciasto w kształcie choinki i udekoruj je 
pięknie. Choinka do zjedzenia będzie ozdobą świą-
tecznego stołu. Wykonana z wysokiej jakości silikonu. 
Odporna na temperatury do 220⁰C. 28 x 25 cm

26,90

2190

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

-24%

6
szt.

-34%

-20%

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

20 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona 21
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12,90

990

9921
Foremki ze  
stempelkami 
Możesz wycinać nimi 
ciastka lub robić 
stempelki – wzory 
w lukrze lub innej 
masie cukierniczej. 
Wykonane z trwałego, 
bezpiecznego two-
rzywa bez zawartości 
BPA. 4 sztuki,  
4 x 5 cm

4
szt.

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

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

4556
Mały wałek do ciasta
Doskonały do rozwałkowania wąskich pasów ciasta. 
Do dokładnego rozwałkowania krawędzi. Z kom-
fortową rączką. Wygodniejszy od dużego wałka w 
manewrowaniu. Drewno i metal. 7 x 16 cm

25,90

1790

19,90

1690

4413
Duża silikonowa  
mata do ciasta
40 x 50 cm12,90

990

4054
Foremki do wycinania ciastek
10 plastikowych foremek w zabawnych kształtach – są tu 
misie,  dinozaury, pieski. Duże, bezpieczne dla dziecię-
cych 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

10
szt.

-31%

4400
Silikonowa forma na mini babeczki 
Łatwo upieczesz w niej urocze babeczki. Wykona-
na z silikonu, trwała i łatwa w czyszczeniu.  
25 x 19 x 3 cm, średnica babeczki: 4,5 cm

-23%

-23%

4490

12,90

990

-23%

1

2

3

1

2

3

4

4

1290
19,90

1290

4218  
Mata do pieczenia
Koniec z papierem do pieczenia przyklejonym do 
ciasta! Mata nie przykleja się, nic do niej nie przy-
wiera. Możesz przyciąć ją do pożądanego rozmiaru 
i kształtu. Wielokrotnego użytku, można myć w 
zmywarce. Po zwinięciu zajmuje niewiele miejsca. 
40 x 33 cm

NIE MUSISZ
używać tłuszczu

- wielokrotnego  
użytku

-35%

22 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona 23
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4513
Patera na owoce
Wyeksponuj owoce w dekoracyjnej paterze! Wnosi 
powiew szyku i stylu na najwyższym poziomie.  
Średnica 41 cm, wysokość 6 cm

4515
Patera z pokrywą
Apetycznie wyglądające słodkości skuszą każdego, 
gdy podasz je na dekoracyjnej paterze z pokrywą. 
Ma spód z szykownym, ażurowym wzorem. Średni-
ca 26 cm, wysokość 16 cm

4514
Podstawka pod łyżkę
Pasuje do każdego wnętrza i każdej kolorystyki. 
Wysoka jakość wykonania. 25 x 11 x 6 cm

4512
Patera na przekąski
Idealna na wykwintne przekąski, zarówno na słodko, jak 
również słono. Dodaje elegancji każdej aranżacji stołu. 
Podzielona na 3 miseczki, z poręcznym, metalowym 
uchwytem. Średnica 24 cm, wysokość 19 cm

Nie 
za

wier
a ł

yż
ki

Gdy chcesz zrobić wrażenie na gościach lub zmienić zwykły podwie-
czorek w wytworną ucztę, szykowne patery pozwolą Ci błyskawicznie 
stworzyć wyjątkową atmosferę i wystrój stołu. Wykonane z najwyższej 
jakości akrylu o dekoracyjnym charakterze.

4579 
Szklany pojemnik „Marmurek” 425 ml  
Pojemność: 425 ml, wysokość: 10 cm, średnica: 8,5 cm

4580
Szklany pojemnik „Marmurek” 660 ml
Pojemność: 660 ml, wysokość: 18 cm, średnica: 8,5 cm

4581
Szklany pojemnik „Marmurek” 1000 ml 
Pojemność: 1000 ml, wysokość: 18 cm, średnica: 10 cm

24,90

1990
26,90

2190

18,90

1490

21,90

1690

25,90

1990

94,90

6990

1

2

3

4

1

2

3

4 Oryginalna kolekcja, 
złożona z pojemników 
i karafki, podkreśli 
charakter Twojej kuchni. 
Przyciąga spojrzenia cie-
kawym, marmurkowym 
wzorem. Wysoka jakość 
wykonania i materiał 
– szkło – gwarantują 
trwałość użytkowania. 

4578 
Karafka  
„Marmurek”
Zatyczka chroni napój,  
a jednocześnie 
umożliwia nalewanie. 
Szykowny wzór nadaje 
karafce elegancki wy-
gląd. Wykonana ze szkła, 
z nakładką z tworzywa. 
Pojemność 1 litr, wyso-
kość 27 cm 

Wytworny styl 
nie tylko od święta!

1

1

2

3

4

2

3
4

-26%
DO

6490

5990

-23%
DO

NOWOŚĆ
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4455
Rozsuwany durszlak na zlew
Możesz dopasować jego wielkość do komory 
zlewozmywaka i wykorzystać do odcedzania 
makaronu, ziemniaków i innych warzyw. Idealnie 
sprawdzi się do mycia owoców i warzyw. Po złoże-
niu durszlak zajmuje mało miejsca. Z poręcznymi 
uchwytami. Wymiary: złożony - 38 x 25,5 x 4 cm, 
rozsunięty:  58 x 25,5 x 12 cm

4530
Zestaw 8 miarek kuchennych
Dzięki miarkom precyzyjnie odmierzysz dokładną ilość różnych 
produktów. Wykonane z wysokiej jakości tworzywa, trwałe 
w użyciu. Zaczepione na kółku, co ułatwia przechowywanie. 
Pojemności: od 1 filiżanki (236 ml) po ½ łyżeczki (2,5 ml).

4529
Ociekacz na zlew
Wiele funkcji: służy jako ociekacz, durszlak do osu-
szania świeżo umytych warzyw, podstawka pod go-
rące naczynia na stole, a nawet kratka do studzenia 
wypieków. Można go zrolować, więc zajmuje mało 
miejsca w szufladzie. Wykonany z metalu,  
z silikonowymi końcówkami. 36 x 23 cm

74,90

5990

42,90

3290

-20%

-23%

4546 
Zestaw 8 pojemników z pokrywami
Wszechstronny zestaw pojemników różnej wielkości, ze szczelnymi pokrywkami w różnych kolorach. Do przechowywania 
żywności, marynowania mięsa, wyrastania ciasta drożdżowego. Największy pojemnik ma 6 litrów – doskonały jako miska 
do mieszania i przechowywania sałatki.

99,90

7990

8
szt.

8
szt.

3990

 h Do przechowywania
 h Do marynowania
 h Do wyrastania ciasta
 h Do zamrażania
 h Ze szczelnymi  
pokrywkami

6 litrów

8 w 1

 h 6 L 
 h 4 L 
 h 2,4 L 
 h 1,5 L 
 h 880 ml 
 h 500 ml 
 h 300 ml 
 h 160 ml

-20%

NOWOŚĆ
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12,90

990
12,90

990

 
9939
Pojemnik z pokrywą "Sweterek"
Uroczy motyw klasycznego wzoru ze świątecznego 
swetra sprawia, że ten pojemnik od razu budzi skoja-
rzenia z odświętną atmosferą, a zarazem przytulno-
ścią i komfortem. Pojemność: 1,2 L,  
wysokość: 13,5 cm, szerokość pokrywki: 13 cm

9938
Pojemnik z pokrywą „Pierniczki”
Ozdobiony motywem pierniczków i gwiazdek, 
idealny do przechowywania ciastek, bakalii itp.  
Ze szczelną pokrywką. Pojemność: 1,2 L,  
wysokość: 13,5 cm, szerokość pokrywki: 13 cm

Masz ochotę na przytulny wie-
czór z ulubionymi przekąskami? 
Wsyp je do tych pojemników 
ozdobionych świątecznymi 
motywami i rozkoszuj się sma-
kiem oraz relaksującą atmosferą  
w najlepszym stylu!

Czas na  

świąteczne  
łakocie

Pojemniki do przechowywania
Szczelnie zamykana pokrywa z wygodnymi uchwytami. Nowoczesny design. Wykonane z trwałego tworzywa wysokiej jakości. 
Kratka na dnie ułatwia cyrkulację powietrza.

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

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

NOWOŚĆ

4573
Pojemnik na artykuły sypkie
Pokrywa z poręcznym otworem 
ułatwiającym nasypywanie. 
Miarka na ściance. Wyżłobienia 
zapewniające wygodny 
chwyt. Wykonany z solidnego, 
przezroczystego tworzywa.
19,9x9,5x18 cm,  
pojemność 1,8 litra

26,90

2190

14,90

1190
26,90

2190

W TEJ SERII POLECAMY:

W TEJ SERII POLECAMY:

1

1

2

2

1
szt.

-23%

NOWOŚĆ

-20%
DO

NOWOŚĆ

28 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona 29

KUCHNIA



368508
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 cm1290

18,90

1290
18,90

1290

24,90

1690

4395
Dzbanek z miarką 
Miarka w mililitrach: od 100 do 1000 ml. Ma 
dzióbek ułatwiający przelewanie lub przesy-
pywanie zawartości oraz poręczny uchwyt. 
Wykonany z solidnego tworzywa. Wysokość  
12,5 cm, średnica 12,5 cm, pojemność 1 litr

-31%

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

4436
Zestaw 6 miarek 
Sześć miarek o pojemności od 7,5 ml do 250 ml. Na 
każdej oznaczono pojemność dwoma sposobami – 
w mililitrach oraz w przeliczeniu na  szklanki i łyżki. 
Mieszczą się jedna w drugiej, więc zajmują mało 
miejsca w szufladzie. Możesz je także powiesić. 
Wykonane z solidnego tworzywa.

-32%

-32%

6
szt.

4570
Duży szklany pojemnik na przyprawy
Z ozdobną pokrywą z dwoma rodzajami otworów do dozo-
wania przypraw. Szykowny wygląd – wspaniale prezentuje się 
w kuchni. Wykonany ze szkła, pokrywa z tworzywa 
6,5 x 6,5 x 12,5 cm, pojemność: 240 ml

9,90

790

W TEJ SERII POLECAMY:

240 ml

-32%

-20%

NOWOŚĆ
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4118
Szprycka do dekoracji ciast
Pojemność 100 ml. 7 końcówek w zestawie 

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

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

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

17,90

1390

14,90

1090

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

-22%

-20%

39,90

3190

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

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

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

2990
49,90

3690

19,90

1390

39,90

2990

-26% -25%

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.

-27%

6
szt.

-30%
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4111
Okrągła pokrywka ochronna
Zabezpiecza przed pryskaniem tłuszczu. 
Średnica: 28,5 cm

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

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

Łuski  
nie rozpryskują się

9,90

690

368501
Foremki do galaretek
Mają dwie pokrywki – z wierzchu i od spodu, co 
umożliwia wyjęcie gotowej galaretki w idealnym 
kształcie. Wykonane z solidnego tworzywa. 
7 x 7 x 6,5 cm, pojemność: 120 ml, 4 sztuki

4
szt.

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

17,90

1190

12,90

990

-23%

1990

-30%-34%
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367795
Półmisek do rozmrażania
Świetny do rozmrażania mięsa i ryb. Wyjmowana kratka umożliwia 
swobodne odcieknięcie wody. Wykonany z trwałego tworzywa.  
32 x 21,5 x 6 cm

 h Dzięki kratce  
mięso nie leży  
w wodzie

16,90

1190

4341
Uniwersalne szczypce kuchenne
Bardzo poręczne, niezastąpione przy serwowaniu 
różnych potraw: wszelkich sałatek, surówek, mięs, 
ciast. Wykonane z metalu, mają chwytne, wyprofilo-
wane  końcówki z tworzywa. Z blokadą zapobiega-
jącą otwarciu. Długość: 34 cm 1990 1690 4990

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

4320
Silikonowy pędzelek  
z pojemnikiem
Ułatwia natłuszczanie patelni, gofrownicy, tostera, 
foremek oraz rozprowadzanie marynaty na mięsie. 
Dzięki podziałce na pojemniczku możesz  
kontrolować, ile tłuszczu zużywasz. Bardzo 
poręczny. 11,5 x 5 cm, 70 ml 1790

16,90

990

4009 
Poręczny tłuczek do mięsa
Wygodnie układa się w dłoni. 
Doskonały do precyzyjnego rozbicia 
mniejszych kawałków mięsa. 
Wykonany z drewna i metalu.   
4,5 x 4,5 x 10,5 cm

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

10
szt.

-30%-41%  h Ergonomiczny uchwyt
 h Metalowa nakadka
 h Solidne wykonanie
 h Zajmuje mało miejsca
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4477
Nóż do twardego masła
Wreszcie łatwo rozsmarujesz masło prosto  
z lodówki! Ten pomysłowy nóż nabiera twarde 
masło za pomocą specjalnych otworków  
i umożliwia rozprowadzenie go na pieczywie. 
Wykonany ze stali nierdzewnej. 21 x 2,5 cm

23,90

1890

-21%

44,90

3490

34,90

2990

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

-38%

4569
Szklany dzbanek z pokrywą
Pokrywa z uchylanym wieczkiem umożliwiającym wygodne 
nalanie napoju. Komfortowy uchwyt. Nowoczesny design. 
Mieści się na drzwiach lodówki. Pokrywa wykonana  
z tworzywa bez BPA 10,5x10,3x29 cm,  
pojemność: 1,6 litra

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

NA MIĘKKO

NA ŚREDNIO

NA TWARDO

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

4525
Szablony do dekoracji
Do wykonania fantazyjnych dekoracji z kakao, cu-
kru pudru lub cynamonu. Łatwo i wygodnie przy-
ozdobisz ciastka, desery, piankę na kawie. Poręczne 
uchwyty ułatwiają usypanie wzorku. 5 szablonów  
 8,5 x 15 cm

6,90

550

5
szt.

-20%

15,90

990

19,90

1490

-25%

4583
Pojemnik na wypieki
Stylowy i praktyczny, idealny do przechowywania bułek, rogali, ciastek, a także innych przekąsek. Z uchylaną klapą 
zapewniającą łatwy dostęp do zawartości oraz kratką umożliwiającą swobodną cyrkulację powietrza. Wykonany  
z solidnego tworzywa. Pięknie prezentuje się w kuchni. 30 x 19 x 14 cm

-22%

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

W TEJ SERII POLECAMY:

Kratka ułatwiająca 
cyrkulacje powietrza

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

44,90

2990
33,90

2690

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

 hBłyskawicznie  
rozgnieciesz  
czosnek

-21%-33%

34,90

2690

4437 
Dziadek do orzechów
Bardzo mocny i solidny, rozłupie najtwardszy orzech. Dzięki 
komfortowym rączkom wygodnie układa się w dłoni. Posłuży 
również jako otwieracz do butelek. Jeden gadżet, dwie 
możliwości! Wykonany z metalu. 16 x 6 x 6 cm

 h Metalowy  
 h Z mocnym zaciskiem
 h Rozłupie każdy orzech

4460
Zestaw mat do krojenia 
Produkty z różnych grup żywnościowych najlepiej 
przygotowuj na osobnych, przeznaczonych do tego 
matach. Higieniczne, łatwo je umyć. Wykonane z ela-
stycznego tworzywa, mają otworki do zawieszenia.  
30 x 23 cm, 4 sztuki

4
szt.

19,90

1490

-25%

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

16,90

1290

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

KOLEC  
DO „OCZEK”

-24%

4574
Dekoracyjna miska z pokrywą
Oryginalny, bardzo dekoracyjny wzór. 
Pokrywa z poręcznymi uchwytami. 
Wysoka jakość i estetyka wykonania
Trwałe tworzywo. 12,5x24,2x26,5 cm, 
pojemność: 3 litry 

34,90

2690

W TEJ SAMEJ SERII 
POLECAMY:

3 litry

HIT SPRZEDAŻY

-23%

NOWOŚĆ

-23%

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

4444
Zestaw osłonek na żywność
Wykonane z tworzywa foliowego. 4 sztuki

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

6
szt.

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

24,90

1690

19,90

1590

4467
Pojemnik na cytrynę
Szczelnie zamykany, wykonany z mocne-
go tworzywa. 10 x 8,5 x 8,5 cm

8,90

690

14,90

1190

9,90

790

4503
Pojemnik na cebulę
Wykonany z mocnego 
tworzywa. 10 x 10 cm

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

16,90

1290

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

-20%

-22%

-20%

-24%

-32%

1190 990

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

5
szt.

Szczelnie  
zamykany

Szczelnie 
zamykany

4
szt.

Osłonka 
zabezpieczająca

Z magnesem

Do zgrzewania
opakowań foliowych -20%

NOWOŚĆ
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367869
Pojemnik na wędlinę i ser
26 x 22 x 4 cm1490 2490 1490

81751
Antypleśniowa mata do lodówki
Umożliwia swobodną cyrkulację powietrza. Zapobiega 
wgnieceniom i rozwojowi pleśni. Produkty dłużej zacho-
wują świeżość. Można przyciąć do pożądanego rozmiaru.  
47 x 30 cm

19,90

1490

15,90

1190

 h Zapobiega wgnieceniom 
i rozwojowi pleśni

 h Umożliwia cyrkulację 
powietrza pod żywnością

 h Również do pater z owocami, do koszy  
i pojemników na warzywa w spiżarni

4322
Przedłużające świeżość kule do lodówki
Owoce i warzywa w lodówce na dłużej zachowają 
świeżość  - jak wprost z ogrodu! Każda kula zawiera 
naturalne minerały, które wchłaniają gazy powodują-
ce psucie się warzyw i owoców. Włóż po jednej kuli 
do szuflad, w których przechowujesz warzywa 
i owoce. Wymieniaj na nowe co dwa miesiące.  
Średnica pojedynczej kuli 5 cm. 2 sztuki.

2
szt.

-25%
-20%

 h Aktywna  
piana

 h Usuwa  
zabrudzenia

 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

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

20 cm

28 cm

100
szt.

-24%

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

 h Również na zwykłe  
torebki foliowe

-25%

24,90

1890
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1490

4490

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

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

15,90

1190

19,90

1490

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

367815 
o zapachu mango

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

17,90

14901790 1590

58462
Aktywna piana do czyszczenia mikrofalówek 
Usuwa tłusty brud i przypalone jedzenie. Tworzy 
aktywną pianę. Do mikrofalówek, okapów, ku-
chenek. Skutecznie usuwa tłuszcz. Nie powoduje 
zarysowań. Nie wymaga zmywania wodą.  
500 ml

-25%

-25%

367932
Woreczek do gotowania  
ziemniaków w mikrofalówce
Ekspresowe danie – włóż ziemniaki w mundurkach do 
woreczka i do mikrofalówki, a po 4 minutach wyjmiesz 
je ugotowane! Wewnątrz woreczka tworzy się „kieszeń 
parowa”, w której ziemniaki gotują się błyskawicznie, za-
chowując pełnię smaku i swoich wartości odżywczych. 
Teraz szybko przyrządzisz mnóstwo potraw na bazie 
ziemniaków. Woreczek nadaje się także do gotowania 
kukurydzy w kolbach, odgrzewania wczorajszego pie-
czywa lub tortilli. Wielokrotnego użytku – pierz  
go ręcznie. 26 x 18 cm

4
MINUTYMINUTY

TYLKO TERAZ! SUPERZESTAW W SUPERCENIE!
Płyn do czyszczenia powierzchni kuchennych o zapachu kiwi za 4 zł  
przy zakupie Aktywnej piany do czyszczenia mikrofalówek! WPISZ KOD: 777871

62012 
o zapachu kiwi

33,80

1990

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

1 2

3

3

21
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367663
Wielofunkcyjna gąbka  
na długiej rączce
Idealna do mycia trudno dostępnych miejsc: słoików, 
butelek, termosów. Czyści dokładnie i nie rysuje. 
Szybko schnie. Odpowiednio wygięta i długa  
(22,5 cm) rączka ułatwia czyszczenie.

1590

1990

1490

80901
Szczotka do mycia naczyń z dozownikiem na płyn
Zintegrowany ze szczotką pojemnik umożliwia łatwe do-
zowanie 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

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

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

 h pH neutralne dla skóry

17,90

1390
12,90

1090

12,90

990

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

Pr
zy

ci
śn

ij

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

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

 h Jakość  
Premium

 h Super  
koncentrat

 h Bezpieczne  
pH

 h Z wygodną  
pompką

29,90

1990

-22%

-23%

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

-33%

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM
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4520
Rękawice kuchenne z myjką
Prawa rękawica ma silikonową myjkę na wewnętrznej 
części dłoni. Wypustki ułatwiają dokładne oczyszcze-
nie różnych powierzchni. Nie przyklejają się do skóry. 
Wykonane z wytrzymałego materiału.  
Długość: około 30 cm

19,90

1490

490 1390

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

14,90

990

11,90

890

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

Dwustronne-25%

3
szt.

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

-20%

1690

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

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

-34%

-25%
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890

2490

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

 h Perforowane dno 
odprowadza wodę 
i umożliwia cyrkulację 
powietrza

54,90

3490

-36%

367129
Płyn do czyszczenia 
zmywarki
250 ml 1390

1990

2024
Tabletki do  
zmywarki 7 w 1
15 sztuk

15
szt.

 hUsuwają  
zabrudzenia  
i osady
 hWspomagają  
płukanie 
 hnaczyń
 hChronią  
zmywarkę  
przed kamieniem
 hChronią szkło
 hChronią  
naczynia ze stali

16,90

990

Perfekcyjna kuchnia
od A do Z

-22%

Odświeżacz  
do zmywarki
368042   368040 
zielone jabłuszko  cytryna

Zapobiega powstawaniu nieprzyjemnej woni w zmywarce. 
Roztacza świeży, intensywny aromat. Wystarcza na 14 dni

8,90

690

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

STOSUJ WYSOKIEJ JAKOŚCI TABLETKI 

REGULARNIE CZYŚĆ ZMYWARKĘ

ZAPOBIEGAJ OSADOM I KAMIENIOWI 

ZAPOBIEGAJ NIEMIŁYM ZAPACHOM

 TWOJE LŚNIĄCO CZYSTE NACZYNIA

 WIĘCEJ MIEJSCA W TWOJEJ KUCHNI

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

 h Usuwa tłuszcz i osady
 h Usuwa przykre  
zapachy

 h Przedłuża  
żywotność  
zmywarki

-41%
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2063
Odkamieniacz w proszku
Zawartość opakowania rozpuść w 0,5 - 1 litra ciepłej wody.  
Wlej gotowy roztwór do naczynia. Po kilkunastu minutach wylej,  
a następnie starannie wypłucz naczynie wodą. Nie stosuj  
do urządzeń aluminiowych, żelazek. Saszetka 30 g

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

 h Zabezpiecza przed korozją

-24%

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

2020
Odkamieniacz EKO  
do urządzeń  
gospodarstwa  
domowego
250 ml

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

 h Eliminuje kamień  
i osady wapienne 

 h Zawiera kwas  
cytrynowy

1690 1990

PRZED

PRZED

PO

PO

4,90

390

11,90

890

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

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

Polecany przez 
hydraulików

2027
Żel do udrażniania rur
Skuteczny preparat udrażniający  
w formie żelu przyda 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

1990

16,90

990

-41%

-25%

1290

 h Za pomocą korbki wkręć całą spiralę  

w otwór kanalizacji, a następnie 

wykręć ją kręcąc korbką  

w przeciwnym kierunku

RADA EKSPERTA

-20%
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2023
Żel do czyszczenia WC
Preparat najnowszej ge-
neracji, skutecznie czyści 
toaletę usuwając zacieki, 
kamień i rdzę. Bardzo  
mocny, na bazie chloru.  
1 litr

 h Usuwa zacieki,  
kamień i rdzę

 h Przywraca świeżość
 h W formie  
gęstego żelu

 h Aż 1 litr!

16901990 1290

PRZED

PO

15,90

1290
80921
Szczoteczka 3 w 1 
25 x 4 x 4 cm

 h 3 w 1
 h Mocne włosie
 h Ergonomiczny  
kształt

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 zanieczysz-
czenia szczotką i dokładnie spłukać. Przed zastosowa-
niem 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 Usuwa  
osady z mydła, 
szamponu  
i wody

 h Pozostawia  
powłokę  
ochronną

367552
Płyn do  
mycia kabin  
prysznicowych
500 ml

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

15,90

1190

-25%
-20%

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

14,90

1190

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

 h Sztywne włosie
 h Specjalnie wyprofilowana  
rączka dociera do   
niedostępnych   
zakamarków

16,90

1290

-24%
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26901790

2072
Spray do czyszczenia  
powierzchni silnie 
zabrudzonych
750 ml

 h Bardzo silny i wydajny
 h Usuwa tłuszcz, kamień,  
osad i zacieki

 h Wszechstronny, 
do różnych powierzchni

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

 h Unikalna formuła  
gwarantuje wysoką  
skuteczność  
czyszczenia 

19,90

1490

22,90

1790

2061
Mleczko do czyszczenia 
Eco Green
Skutecznie usuwa zabru-
dzenia i tłuste osady:  
z urządzeń kuchennych, 
sanitarnych i powierzchni 
niklowanych. Pozostawia 
delikatny połysk i przy-
jemny zapach. Nie rysuje 
czyszczonych powierzchni. 
97% składników natural-
nych. 500 ml

367207
Eco Green Pasta 

uniwersalna 
biodegradowalna

Doskonale czyści wiele 
powierzchni. Uniwersalne  
zastosowanie: w łazience, 
kuchni, na tarasie i balko-
nie. Stosuj ją do garnków, 
przypaleń, zlewów, szkła, 

porcelany. Silna i bezpiecz-
na - biodegradowalna. 

Można nią myć ręce silnie 
zabrudzone, np. smarami. 

500 g

1790

2054
Preparat do czyszczenia 
piekarnika, grilla  
i kominka
Usuwa zabrudzenia  
i przypalenia z piekarników,  
rusztów grilla, patelni,  
naczyń emaliowanych,  
ceramicznych i ze stali 
szlachetnej.  
500 ml

-22%

-25%

2026
Uniwersalny płyn  
odtłuszczający
500 ml

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

-20%

 h Specjalistyczny, super 
skuteczny, usuwa  
trudne zabrudzenia

 h Łatwy w użyciu

 h Czyści  
i impregnuje

 h Bez użycia  
wody

 h Nie rysuje

367711 
Mleczko do 
czyszczenia  
i impregnacji 
ceramicznych płyt 
kuchennych
300 ml

367880
Mleczko czyszczące  
do stali nierdzewnej  
i chromowanej
300 ml

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

1490

14,90

1190

25
szt.

ZŁ690
22,90PRZY ZAKUPIE PASTY  

LUB MLECZKA
BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI  
UNIWERSALNE  ZA
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SPECJALNA, 
PROFESJONALNA 

FORMUŁA

2033
Uniwersalny koncentrat  
do czyszczenia  
Home Expert
850 ml

2034
Płyn do czyszczenia 
kuchni Home Expert
850 ml

2035
Płyn do czyszczenia 
łazienki Home Expert
850 ml

 h Super gęsty żel przylega  
do powierzchni

 h Skutecznie usuwa  
zanieczyszczenia

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

 h Zawiera chlor

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

KONCENTRAT!
JEDNA ŁYŻKA STOŁOWA
NA 1 LITR WODY!

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

 h Idealny do porządków  
w całym domu!

2040
Żel do czyszczenia  
toalety Home Expert
750 ml

 h Odtłuszcza powierzchnie  
i usuwa najbardziej  
uporczywe zabrudzenia

 h Pozostawia połysk bez smug

 h Do różnych powierzchni
 h Przebadane dermatologicznie
 h Duży rozmiar: 21 x 19 cm 
 h Świeży, jabłkowy aromat

32
szt.

19,90

1490

34,90

2690

19,90

1490 3490 3990

-23%

-25%

-25%

2053
Ściereczki uniwersalne 
nasączone octem 
jabłkowym
21 x 19 cm
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2041
Preparat Premium  
z nanotechnologią  
do czyszczenia  
powierzchni  
kuchennych
500 ml

2036
Koncentrat Premium  
z nanotechnologią  
do czyszczenia podłóg
500 ml

2038
Preparat Premium  
z nanotechnologią  
do czyszczenia 
łazienek
500 ml

2037
Preparat Premium  
z nanotechnologią  
do czyszczenia mebli
500 ml

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

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

TYLKO 40 ml  
NA 5 L WODY

1 2 3

1

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

2042
Preparat Premium z nanotechnologią  
do mycia szyb, luster i powierzchni szklanych 
Zapewnia czystość i błysk, nie pozostawiając smug. 
Zastosowana nanotechnologia działa antystatycz-
nie. 500 ml

 h Preparat do szkła z dodatkiem nanosrebra 
 h Przeznaczony do szyb, luster, szklanych  
blatów i innych powierzchni szklanych

 h Nie pozostawia smug
 h Zabezpiecza przed osiadaniem  
brudu i kurzu

4

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

2

3

4

49903990 3990

Czyste i lśniące
szyby i lustra39,90

2990

39,90

2990

-25%

-25%

PRZY ZAKUPIE DOWOLNEGO PRODUKTU ZE STRON 62-63
BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI UNIWERSALNE  ZA ZŁ690

21,90

50
szt.
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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

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

366961
Preparat premium z nanotechnologią  
do czyszczenia szkła 
1 litr

KONCENTRATY!
TRZY ŁYŻKI STOŁOWE
NA 5 LITRÓW WODY!

Niezwykła skuteczność  
dzięki aktywnym nanocząsteczkom srebra!

1

2

3

4

2

3

1

6900

5500

5500

-20%

2

4

69,00

5500

55,00

4500

55,00

4500
24,90

1690

PRZY ZAKUPIE DOWOLNEGO PRODUKTU ZE STRON 64-65
DWUSTRONNE ZMYWAKI DO CZYSZCZENIA DIAMOND  ZA ZŁ490

12,90

2
szt.

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

5

5

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 meblo-
wych. Dzięki właściwościom antystatycznym opóźnia 
proces osiadania kurzu. Pielęgnuje i chroni czyszczone 
powierzchnie. Pozostawia delikatny połysk. 1 litr

367033 
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

-32%

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

 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
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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

366026
Mini zapas z mikrofibry
13,8 x 25 cm

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

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

1

1 2

2

3

4

5

6

6

3

4

5

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

1990

1290

9,90

790

16,90

1390

39,90

3190

-20%

-20%

2015
Płyn do  
paneli i podłóg  
drewnianych
1 litr

2016
Płyn uniwersalny 
do mycia 
1 litr

1009
Zapasowa myjka  
z mikrofibry  
do mopa
37 x 23 cm

 
1008
Mop teleskopowy 
z myjką z mikrofibry
37 x 12 cm, długość  
kija: 72 - 121 cm

14,90

990149014902990 6990

-34%

PRZY ZAKUPIE DOWOLNEGO  
PRODUKTU ZE STRON 66-67  
SAMOPRZYLEPNY UCHWYT NA KIJ ZA

ZŁ390
13,901390

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM
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PRZY ZAKUPIE 
Pianki do czyszczenia  
dywanów i tapicerki 
SZCZOTKA  
UNIWERSALNA ZA

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 Wygodna pianka
 h Antystatyczna
 h Z dodatkiem  
silikonu

 h Nabłyszcza  
i zabezpiecza

 h Ożywia kolor
 h O zapachu  
słodkiego  
aloesu

368159
Antystatyczna pianka do czyszczenia mebli
Usuwa kurz i brud z drewnianych i drewnopodob-
nych mebli. Ożywia ich naturalny kolor. Silikon za-
bezpiecza i nabłyszcza. Przyjemny zapach słodkiego 
aloesu. 300 ml

19,90

1590

12,90

990

8414
Ściągaczka do szyb 
Idealna przy myciu szyb, czyszczeniu kabiny 
prysznicowej, usuwaniu pary wodnej z luster 
łazienkowych. Krawędź z mocnej gumy dokładnie 
przylega do czyszczonej powierzchni, doskonale 
zbierając wodę. Wykonana z lekkiego, trwałego 
tworzywa. 24,5 x 24,5 cm

14193
Pianka do mycia szyb  
i innych powierzchni
400 ml

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)

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

-23%

14,90

990

1899

1990

1690

1690

2057
Pianka do ekranów LCD 
150 ml

-20%

PRZY ZAKUPIE DOWOLNEGO PRODUKTU ZE STRONY 68
BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI UNIWERSALNE  ZA ZŁ690

22,90

ZŁ490
11,90

 h Polimery chronią szkło
 h Zabezpiecza przed  
brudem

 h Myje bez smug

-34%

25
szt.

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM
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19,90

1490

12,90

990

18,90

1490

42 cm

31 cm

31
 c

m

W DWÓCH 
ROZMIARACH

48
 c

m

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

2
szt.

-25%

-24%
 h Do zakamarków

8326
Gumowa szczotka
Dokładnie zbiera sierść z różnych powierzchni. Guma 
nie podnosi kurzu. Skutecznie zbiera zabrudzenia  
z mokrych i suchych powierzchni. 26,5 x 5 x 3 cm

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

 h Poręczna
 h Do szybkich porządków
 h Dzieci chętniej pomogą  

w sprzątaniu

8340
Elastyczna miotełka do kurzu
Przyciąga drobinki kurzu jak magnes.  
Gęste i puszyste włosie idealnie zbiera 
kurz, nie wzbijając go w powietrze. Ela-
styczna – możesz dowolnie ją wyginać,  
by dopasować do kształtu przedmiotów  
i dotrzeć do trudno dostępnych miejsc.  
Długość: 64 cm

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

1690

1590

1090

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

367907
Szczotka do pajęczyn
Długie, sztywne włosie idealnie 
zgarnia pajęczyny, nie rozmazując 
ich po ścianie. Nakręć szczotkę 
na standardowy kij teleskopo-
wy Betterstyle (367665) - łatwo 
zbierzesz pajęczyny spod sufitu. 
Na mocnym, metalowym drucie. 
Kolory mogą się różnić.  
35 x 20 x 9 cm,  
nie zawiera kija

 h Pasuje na kij 
Betterstyle 
367665

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

2
szt.

-23%

1190

-21%
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2
szt.

8288
Woreczek do prania bielizny
Bielizna zachowuje kształt i elegancki wygląd na dłu-
żej, gdy pierzesz ją w specjalnie do tego celu zapro-
jektowanym woreczku. Ma usztywnione krawędzie  
i chowany zamek błyskawiczny. Wykonany z podwój-
nej warstwy siateczki. 17 x 12 cm

15,90

1190

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

1790

1490

8289
Worek do prania ubrań
49 x 40 cm

8290
Worek do prania ubrań
38 x 30,5 cm

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

40 cm

49
 c

m

-34%

-25%

1290

14,90

990

1990

368297 
Balsam do prania  
wełny i tkanin 
delikatnych
1 litr

 h Nadaje ubraniom miękkość 
 h Ułatwia prasowanie
 h Wyjątkowa kompozycja  
zapachowa

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

16,90

1390

 h Z lanoliną
 h Pielęgnuje 
włókna

19,90

1590

2074 
Żel do prania kolorowego
Zawiera formułę chroniącą kolory, która zapobiega 
blaknięciu tkanin. Zawarte w formule enzymy 
przyczyniają się do efektywnego usuwania 
zabrudzeń. Do stosowania we wszystkich 
rodzajach pralek automatycznych i do prania 
ręcznego. Dokładnie pierze nawet w niskich 
temperaturach. Pozostawia przyjemny zapach.  
Do wszystkich rodzajów tkanin. 1 litr

 h Przedłuża  
trwałość kolorów

 h Dokładnie pierze  
nawet w niskich  
temperaturach

 h Pozostawia  
przyjemny  
zapach

8189
Podkładki antywibracyjne
Masz dość hałasującej pralki, której drgania słychać nawet  
u sąsiada? Wsuń pod nią te praktyczne amortyzatory,  
a wytłumią nieprzyjemne odczucie wibracji  
i ustabilizują pralkę. 4 sztuki, 7 x 7 cm

4
szt.

-20%

NOWOŚĆ
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 h Błyskawicznie  
usuwa plamy

 h Ekologiczne
 h Bardzo wydajne
 h Bez chloru

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

2032
Pianka-odplamiacz 
150 ml

USUŃ PLAMĘ  
W TRZECH KROKACH:

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

PRZED

PO

23,90

1590

24,90

1990
12,90

990

-20%

367183
Płyn do czyszczenia 
pralki
250 ml

 h Neutralizuje  
nieprzyjemne zapachy

 h Zapobiega odkładaniu  
się kamienia

 h Przedłuża  
żywotność pralki

1390

1999

65305
Odplamiacz z enzymami 
do tkanin białych i kolorowych 
1 litr

 h Aktywne enzymy
 h Bezpieczny dla kolorowych  
i delikatnych tkanin

 h Usuwa  uporczywe  plamy
 h Nie zawiera chloru

2029
Płyn do płukania tkanin „Niebieska perła”
Nadaje ubraniom miękkość. Wyjątkowa kompozycja 
aromatycznych esencji zapachowych pozostawia na 
tkaninach przyjemny aromat. Testowany dermatolo-
gicznie. 1 litr

2070 
Płyn do prania firan i tkanin delikatnych 
z efektem wybielania 
Doskonały do prania delikatnych tkanin, firan, 
obrusów, garderoby z koronkowymi elementami. 
Przeciwdziała szarzeniu tkanin, przywraca nieskazi-
telną biel i niweluje mechacenia. Pozostawia przy-
jemny zapach. Nie zawiera chloru, jest bezpieczny 
dla delikatnych tkanin. 250 ml

17,90

1390

Opakowanie działa jak tarka - 
pomaga usuwać zabrudzenia

 h Przywraca nieskazitelną biel
 h Do prania delikatnych tkanin, firan,  
obrusów, koronek

 h Nie zawiera chloru

 h Nadaje  
ubraniom 
miękkość

 h Ułatwia prasowanie
 h Wyjątkowa 
kompozycja 
zapachowa

-33%

-23%

-22%

NOWOŚĆ
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59,90

4490

8283
Taśma krawiecka 
Szybko, bez konieczności 
używania igły i nici skró-
cisz ubrania, podwiniesz 
zasłony, zacerujesz 
przetarte lub dziurawe 
elementy garderoby. 
Taśma jest wytrzymała, 
odporna na pranie.  
10 metrów.  
Szerokość  
2,5 cm 1290

8284
Zestaw igieł
Wykonane z metalu. 25 sztuk

25
szt. 990

12
szt.

-30%

-25%
-23%

9,90

690

8296
Samonawlekające się igły
12 igieł w różnych  
rozmiarach

1290

1490

2067
Woda perfumowana do żelazek
Chroni żelazko przed osadzaniem się kamienia. 
Uprzyjemnia i ułatwia prasowanie. Odpowiednia  
do każdego rodzaju tkanin. 1 litr

 h Chroni żelazko  
przed kamieniem  
i osadami

 h Pozostawia  
odświeżający  
zapach

 h Ułatwia  
prasowanie

 h Zawiera aktywne 
składniki

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

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

15,90

1190

23,90

1790

 h Szybsze, łatwiejsze  
i przyjemniejsze  
prasowanie

 h Świeży zapach

-25%

8413
Pokrowiec na deskę do prasowania
Pasuje na większość standardowych desek  
o długości do 130 cm i szerokości do 48 cm

Warstwa oddająca 
ciepło ułatwia  
i przyśpiesza  
prasowanie

-25%
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1190

8428 
Osłonki na szczoteczki do zębów 
Chronią włosie szczoteczki przed zniszczeniem i dostępem bakterii. Jeśli członkowie 
Twojej rodziny mają identyczne szczoteczki, osłonki umożliwią ich łatwe odróżnianie. 
Już nigdy więcej nikt nie użyje Twojej szczoteczki! Higieniczne i praktyczne. 4 sztuki

Wieszaki na kaloryfer łazienkowy
Gdy chcesz szybko zyskać więcej miejsca do powieszenia rzeczy na kaloryferze, sięgnij po szerokie, praktyczne wieszaki. Założysz je jednym 
ruchem! Dzięki podpórkom stabilnie trzymają się kaloryfera, a ich duża powierzchnia i mocne tworzywo, z którego są wykonane, utrzymają 
nawet ciężkie, mokre ręczniki. 10 x 2,5 x 6,5 cm, 6 sztuk.

65643                        368332
przezroczyste                    białe

6
szt.

26,90

1990

5,90

450

2690

-26%

Pachnące mydło w płynie
      2009 Fresh świeże

      2010 Fruit owocowe

      2008 Flower kwiatowe
300 ml

1

3

1

2
3

-25%2

11,90

890

6
szt.

 h Bardzo praktyczne  
w podróży

 h Do odróżniania  
i ochrony 

 h Mocne zapięcie 

4
szt.

Gąbka do kąpieli „Avokado” (8321) za jedyne 2,90 zł  
przy zakupie dowolnego mydła w płynieZŁ290

10,90

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

16,90

1290

 h Elastyczna  
– rozciąga się 

 h Mięciutki, miły  
w dotyku materiał

 h Nie niszczy włosów 
 h Rozmiar uniwersalny

-24%

NOWOŚĆ

-24%

NOWOŚĆ
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8350
Wieszak na paski  
i krawaty
Ułatwia uporządkowa-
nie i wygodne prze-
chowywanie pasków, 
krawatów i apaszek. 
Zajmuje niewiele 
miejsca w szafie, a po-
mieści całkiem sporo 
elementów garderoby. 
Długość: 33 cm

-40%

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.

-24%

Wieszak na 9 wieszaków 
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

8421 czarny              8422 szary

8429 
Wieszak na ręcznik
Łatwy w montażu – z tyłu ma mocną warstwę 
samoprzylepną, więc przyczepić go bez wiercenia! 
Gustowny design sprawia, że pasuje do każdej 
łazienki. Długość 43 cm

12,90

990

9,90

590

16,90

1290

12,90

990

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

2
szt.

8015
Pochłaniacz wilgoci
Specjalne kryształki wiążą wilgoć, pochłaniając ją z powietrza 
do 3 razy więcej, niż wynosi ich waga. Pomaga zapobiegać 
rozwojowi pleśni i poprawia jakość powietrza. Stosuj w po-
mieszczeniach 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 14901290

21,90

1690

11,90

890

-23%

8430
Rolka do zbierania włosów i sierści
Lepka powierzchnia rolki dokładnie zbiera włosy, sierść i wszel-
kiego rodzaju kłaczki z odzieży i innych tkanin, mebli tapicerowa-
nych, foteli samochodowych. Z ochronną osłoną. Wymiary wałka: 
9,5 x 5 x 5 cm 

Wielokrotnego  
użytku

-25%

-23%

NOWOŚĆ

-23%

NOWOŚĆ
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Regulacja
intensywności

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

2
szt.

8404
Uniwersalne wkładki do butów
Piankowe, działają amortyzująco w trakcie  
chodzenia, zapewniając większy komfort.  
Narysowane na nich linie ułatwiają docięcie  
do rozmiaru obuwia. 1 para 1390

16,90

1390
26,90

1990

 h Eliminuje  
woń

 h Pozostawia  
uczucie  
świeżości

368078
Gąbka do czyszczenia  
obuwia sportowego
Poręczna, łatwa w użyciu gąbka dozująca płyn 
wspaniale czyści obuwie sportowe. Świetna 
przede wszystkim do butów sportowych, nadaje 
się także do czyszczenia innych przedmiotów ze 
skóry naturalnej i ekologicznej, nubuku, tekstyliów. 
10 x 6 x 3 cm, pojemność 75 ml

366215 
Dezodorant do obuwia 
z nanotechnologią
Dzięki nanocząsteczkom 
srebra i krzemionki sku-
tecznie usuwa nieprzy-
jemną woń obuwia. Pozo-
stawia uczucie świeżości 
na dłużej niż tradycyjne 
dezodoranty.  
150 ml 1390

-20%

14,90

1190

2073
Impregnat w sprayu 2 w 1
Chroni przed zawilgoceniem i powstawaniem tłustych plam. W trakcie aplikacji małe kropelki impregnatu przylegają do 
tkaniny, zabezpieczając ją przed wodą i brudem. Krople tłuszczu nie wsiąkają w głąb materiału, tylko pozostają na powierzch-
ni, skąd łatwo je zetrzeć. 150 ml

8353
Pudełko na buty i dodatki 
Trwałe i solidne, ze szczelnym zamknięciem  
i uchwytem do przenoszenia – wygodnie przenie-
siesz spakowane buty do samochodu. Ma otworki 
umożliwiające cyrkulację powietrza. Idealne także 
do przechowywania rękawiczek, apaszek itp.  
32 x 19 x 10 cm

24,90

1690

-32%

 h Do zamszu,  
nubuku,  
naturalnej skóry  
nielakierowanej,  
tekstyliów 

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

8,90

690

-22%

1
para

-26%

NOWOŚĆ
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W łatwy i szybki sposób W łatwy i szybki sposób 
zabezpieczysz cały kokpit, zabezpieczysz cały kokpit, 
przywrócisz głęboką barwę przywrócisz głęboką barwę 
oraz wyrazistą fakturę czysz-oraz wyrazistą fakturę czysz-
czonych elementów.czonych elementów.

Spray do czyszczenia  
i konserwacji kokpitu
2064  
matowy
300 ml

2065  
nabłyszczający
300 ml

2056
Szampon do mycia samochodu 
Skutecznie usuwa z karoserii zabrudzenia, nalot, tłuste 
ślady, zanieczyszczenia.  Zawiera emulsję z oleju  
z awokado, która chroni powierzchnię lakieru przed 
powstawaniem mikrorys w trakcie mycia. 500 ml

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

 h Duża i wygodna w użyciu
 h Zmienia szampon  
w obfitą pianę

8360
Klucz uniwersalny
Niezwykle poręczny! Mając go przy sobie, odkrę-
cisz każdą śrubkę i każdy wkręt. Ma aż 18 końcówek 
(bolce i otwory), każda w innym kształcie. Z bre-
loczkiem do powieszenia. Średnica: 6 cm

8034
Podkładka z warstwą  
samoprzylepną
Pomysłowy sposób, by w samocho-
dzie mieć telefon zawsze pod ręką. 
Przyczep podkładkę do deski rozdziel-
czej – trzyma się jej mocno dzięki 
warstwie samoprzylepnej. Specjalne, 
lekko kleiste wypustki przytrzymują 
telefon lub inne drobiazgi (np. długo-
pis, klucze) zawsze na miejscu 
– nie spadną nawet na zakrę-
tach. 7 x 13 cm

-20%

-34%-28%

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

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

17,90

1290
11,90

790

9,90

790

24,90

1890

2790 2490

1690 790
17,90

1190
34,90

1290

-34%

-63%

8153
Magnetyczny uchwyt do telefonu 
3 x 3 cm

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

-24%

TYLKO TERAZ!  Spray do czyszczenia felg  
za 12,90 zł przy zakupie dowolnego  
produktu z tego katalogu

LI
CZ
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G
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N
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N

A
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8409
Butelka - poidełko dla psa
24 x 6 x 6 cm, 400 ml

1150

8410
Piłeczka z piszczałką  
Wielkości piłki tenisowej – średnica 6 cm

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

8412
Zabawka dla kota Myszka
Twój domowy tygrys chętnie zapoluje na tę myszkę! 
Wykonana z materiału wełnopodobnego, ogonek ze 
sznurka. 16 x 4 x 3,5 cm

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

8407
Szczotka dla zwierząt
12,5 cm x 8 cm

8408
Rękawica do zbierania sierści
22 x 16 cm

1790

2290 2490
8416
Obcinaczka do pazurów
Idealna dla średnich i dużych psów.

 h Prosty sposób na  
skrócenie pazurów

 h Z ogranicznikiem  
długości cięcia

 h Profilowane  
uchwyty 
z gumową  
powłoką

9,90

690

24,90

1690

-30%

-32%

2059
Szampon dla psów
250 ml

 h Z gliceryną i naturalnymi 
ekstraktami z bawełny 
i pokrzywy

 h Bez alergenów  
i barwników

 h Neutralne pH

8415
Podkładka  
gumowa  
pod miskę
44 x 24 cm

8411
Podwójna miska 
dla zwierząt
Wykonana z tworzywa. 
30 x 18 cm, pojemność 
2 x 250 ml

29,90

19902290

-33%

1490
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5168
Kawa  Blue Dream mielona  
o smaku amaretto
150 g

24,99

1999

5165
Kawa rozpuszczalna 
– waniliowa
120 g

5170
Kawa rozpuszczalna  
Advocat  
120 g 

5166
Kawa Blue Dream mielona  
o smaku tiramisu 
150 g

24992499 2499

5172
Kawa rozpuszczalna  
naturalna 
120 g 

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

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. Warto spróbo-
wać jej z dodatkiem mleka  
lub śmietanki.

24,99

1999
24,99

1999

Niepowtarzalna brazylijska kawa z do-
datkiem wykwintnego włoskiego likieru 
o migdałowym aromacie. Wyśmienicie 
smakuje ze śmietanką, lodami lub kru-
chymi, migdałowymi ciasteczkami.

29KAWY

5169
Kawa rozpuszczalna  
– kokosowa
120 g

Święta pełne aromatu  
I SMAKU

-20%

-20%-20%

Ama   to Kokosowa Natu alna
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5040
Zielona herbata  

Sunrise
50 g

Najbardziej cenione odmiany 
zielonej herbaty, wzbogacone 

jagodami goji, kwiatami gra-
natu, trawą i skórką cytrynową. 

Z każdą filiżanką tej herbaty 
dostarczasz organizmowi porcji 

antyoksydantów! 

2499

5041
Owocowa herbata  

 Secret Garden
50 g

Suszone owoce czarnego bzu  
i czarnej porzeczki sprawiają, że 
ta herbatka idealnie wspomaga 

Twoją odporność!  
Z dodatkiem kwiatów hibisku-

sa. Delektuj się owocowym 
naparem, dobroczynnym dla 

zdrowia. 

2499

5160
Herbata owocowa  
Szarlotka
50 g
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.

5179
Herbatka z melisą Chillout 
50 g
Kompozycja melisy z zieloną 
herbatą i pokrzywą wspoma-
ga Twój organizm, ułatwiając 
wyciszenie i odzyskanie sił 
witalnych. Skórka cytryny  
i płatki róży nadają naparowi 
wspaniały aromat

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

24,99

1799

24,99

1999

24,99

1999

-28%

-20%

368411
Czarna herbata  

Strawberry Cream
50 g

Owocowa mieszanka na bazie 
czarnej herbaty Cejlon z do-

mieszką kawałków truskawek, 
śmietanowym aromatem  

i kawałkami białej czekolady 
i kwiatków rumianku. Słodki, 
soczysty i lekki napar niczym 

wyśmienity deser.

2499

-20%

Błogi  
relaks  
W ŚWIĄTECZNEJ 

 ATMOSFERZE
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5173
Czekolada do picia 
Wiśnie w rumie 
120 g

24,99

1999
24,99

1999

Wyrazisty marcepanowy aromat w połą-
czeniu z intensywną, czekoladową głębią 
gwarantuje niezapomniane wrażenia sma-
kowe. Migdałowe nutki idealnie współgrają 
z kakaowym tłem. Filiżanka tej czekolady jest 
wybornym dodatkiem do ciast bakaliowych, 
pierników, kruchych ciasteczek.

Delektuj się kremowym smakiem cze-
kolady z wyraźną nutą wiśni w rumie. 
Możesz także dodawać czekoladę  
w proszku do różnych deserów, by 
wzbogacić ich smak. 

Marcepan Wiśnie w rumie

-20%

-20%

5177
Czekolada deserowa 
do picia Marcepan 
120 g

-25%

5181
Szampon do każdego rodzaju 
włosów Chocolate Fantasy
Twoje włosy będą pachnieć 
kuszącym aromatem czekolady  
i pomarańczy. Ekstrakt z bawełny 
o silnym działaniu odżywczym 
zapewnia im miękkość. pH 
neutralne dla skóry głowy.  
500 ml

5180
Żel pod prysznic  
Chocolate Fantasy
Zmienia zwykłą kąpiel w zmy-
słową przyjemność za sprawą 
kuszącego aromatu czekolady  
i pomarańczy, rozpieszczającego 
zmysły. Zawiera olej ryżowy, 
który działa wzmacniająco  
i ujędrniająco oraz wspomaga 
proces odbudowy naskórka.  
pH neutralne dla skóry.  
500 ml

Do 
 wszystkich 
rodzajów 
włosów

1990

19,90

1490

Czekoladowa  
rozkosz
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2190

2190

2190

500011 
Szampon do włosów 
farbowanych
250 ml

500015 
Odżywka do włosów 
farbowanych  
200 ml

500012 
Szampon do włosów  
suchych i zniszczonych
250 ml 

500016 
Odżywka do włosów  
suchych i zniszczonych 
200 ml

21,90

1690
21,90

1690

21,90

1690
21,90

16902190

500013 
Szampon zwiększający  
objętość włosów 
250 ml 

500017 
Odżywka zwiększająca  
objętość włosów 
200 ml 

500014 
Szampon wzmacniający 
włosy
250 ml
 

500018
Odżywka wzmacniająca 
włosy
200 ml 

 
zawiera cenne fitosterole, 
flawonoidy, polisacharydy  
i lipidy. Zatrzymuje nawilżenie 
we włosach, przeciwdziała ich 
wypadaniu i łojotokowi.

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

500044
Aktywator Koloru Time Away! 
125 ml

Wzmocniony oliwą z oliwek oraz 
proteinami mlekowymi dogłębnie re-
generuje, wypełnia mikrouszkodzenia 
w strukturze włosów, nawilża łodygę 
włosa, sprawiając, że włosy stają się 
mocne, lśniące, elastyczne i naturalnie 
miękkie w dotyku.

-23%-23%

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

NATURALNIE 
PRZYWRÓĆ SWOIM  
włosom ich naturalny kolor
Aktywator koloru Time Away! to innowa-
cyjny kosmetyk zaprojektowany na bazie 
srebra i naturalnych enzymów, wzboga-
cony o silny antyoksydant koenzym Q10. 
Preparat skutecznie przywraca włosom ich 
naturalny kolor bez konieczności farbo-
wania. 

12990
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990

1590

1590

1990 1890

5009
Krem do rąk  
Happy Hands
40 ml 

 3 Intensywnie nawilża,  
łagodzi podrażnienia

 3 Zapewnia błyskawiczne  
uczucie wygładzenia dłoni

 3 Zawiera masło shea,  
olej arganowy  
i prowitaminę B5

15,90

1190

500024 
Balsam do higieny 
intymnej Perfect Care
300 ml

5163
Regenerujący balsam   
do stóp Heel Balm
70 g

 3 Do suchych,  
spękanych  
i spierzchniętych pięt 

 3 Nawilża i wygładza
 3 Głęboko wnikająca formuła
 3 Bezzapachowy
 3 Kompleks  

z mocznikiem500019 
Odżywczy żel  
pod prysznic  
i do kąpieli  
Perfect Care
250 ml

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

19,90

1490
19,90

1490

EKSTRAKT Z JAGÓD GOJI   
bogaty w cenne przeciwutleniacze, wita-
miny, minerały, nienasycone kwasy tłusz-
czowe, aminokwasy. Przyśpiesza proces 
odnowy naskórka, wykazuje właściwości 
odżywcze, opóźniające proces starzenia, 

poprawiające jędrność skóry.

ORZEŹWIENIE Z WERBENĄ
Ekstrakt z werbeny – znany jest ze swoich 

dobroczynnych właściwości.  
Bogate źródło glikozydów, zawiera  

flawonoidy, fitosterole, olejek eteryczny. 
Działa orzeźwiająco  

i odświeżająco.

 3 Odświeża 
Nawilża

 3 Chroni florę  
bakteryjną

 3 Neutralne pH
 3 Bez  
parabenów,  
silikonów, 
SLES, SLS

5176
Mydełko siarkowe
Idealne do oczyszczania tłustej skóry, ze skłonno-
ścią do trądziku, łuszczycy i atopowego zapalenia 
skóry. Siarka reguluje wydzielanie sebum, łagodzi 
stany zapalne skóry. Złuszcza zrogowaciały na-
skórek, przywracając skórze miękkość i gładkość. 
100 g

5182
Mydełko z oślim mlekiem 
Doskonale nawilża i odżywia skórę dzięki 
wysokiej zawartości witamin i składników mine-
ralnych.  Przy regularnym stosowaniu niweluje 
oznaki starzenia i zapewnia młody wygląd skóry. 
100 g

5175
Mydełko z kozim mlekiem
Słynące z silnego działania nawilżającego mleko 
kozie, dzięki zawartości witamin z grupy B, zmięk-
cza zrogowaciały naskórek. Proteiny wchodzące 
w jego skład łagodzą podrażnienia i dodatkowo 
tworzą na skórze warstwę ochronną. Idealne do 
pielęgnacji wrażliwej cery.  
100 g

5174
Mydełko oliwkowe 
Dodatek oliwy z oliwek sprawia, że mydełko 
wspaniale odżywia skórę  
i wzmacnia jej warstwę lipidową, zapobiegając 
utracie nawilżenia. Doskonałe dla całej rodziny. 
100 g

-25%-25%
-25%

15,90

990

-38%

20 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona 21PIELĘGNACJA



500026
Nawilżający krem do twarzy  
na dzień Botanic! 
Optymalnie nawilża i pielęgnuje cerę. 
Zapobiega  przedwczesnemu starzeniu 
skóry, działa przeciwzmarszczkowo, wygła-
dza i uelastycznia. Łagodzi podrażnienia, 
działa kojąco na skórę; poprawia jędrność. 
Ma lekką konsystencję.  
50 ml

500027
Odżywczy krem do twarzy  
na noc  Botanic!
Doskonale odżywia i regeneruje skórę 
twarzy w czasie nocnego odpoczynku. 
Optymalnie ją nawilża i jednocześnie 
natłuszcza. Przeciwdziała powstawaniu 
zmarszczek, wygładza, ujędrnia i poprawia 
sprężystość skóry.
50 ml 39,90

2790

29,90

2390

49,90

3990

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

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

1

3990

5036
Łagodzący żel pod prysznic Senso
Nadaje skórze zmysłową miękkość  
i rozpieszczający zmysły zapach. 
Zawiera naturalne ekstrakty oraz 
łagodzący d-panthenol, dzięki czemu 
po kąpieli skóra jest jedwabista  
w dotyku, nawilżona i odżywiona.
200 ml

Senso
euforia dla zmysłów

24,90

1690

 3 Ekstrakt z opuncji 
figowej - wspomaga 
odżywienie i regenerację; 

 3 Ekstrakt z hibiskusa – 
ceniony za właściwości 
odżywcze i nawilżające; 

 3 Ekstrakt z granatu - 
nawilża, uelastycznia  
i ujędrnia skórę; 

 3 Żel aloesowy – silnie 
nawilża, łagodzi  
podrażnienia, działa 
kojąco; 

 3 D-panthenol – pozosta-
wia uczucie gładkości.

5030
Łagodzący peeling  
do ciała Senso – awokado 
250 g

2990

5034
Łagodzący 
balsam do ciała 
Senso – awokado
150 ml

1990

5043
Krem do rąk  
i paznokci Senso
40 ml 1290

-20%

-20%

-30%

-32%

1

1

2

2
3

3

4

4
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366934
Proszek do wybielania 
zębów White Action
30 ml

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

367427
Pasta stomatologiczna 
Silver Action ze srebrem 
koloidalnym
50 ml 24,90

1990

29,90

1990

Bez fluoru

 3 Zapobiega  

próchnicy i powsta-

waniu kamienia 

nazębnego

 3Wzmacnia zęby  

i dziąsła

 3 Chroni i nie podraż-

nia dziąseł

 3Doskonale czyści  

i pielęgnuje

 3 Słodzona naturalną 

roślinną substancją 

słodzącą otrzymy-

waną ze stewii

366001 
pomarańczowa

29,90

1990

29,90

1990

366003  
zielona

2990

2990

366002  
różowa

2990

366004  
niebieska

9,90

790
5185 
Wykałaczki z nicią 
dentystyczną  
50 szt

 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

Szczoteczka do zębów  

NANO GOLD  
z nanocząsteczkami złota

-33%

-33%

-20%

-33%

 3 Skutecznie wybiela i usuwa  
przebarwienia zębów spowodowane 
m.in. paleniem papierosów,  
piciem kawy i herbaty
 3Nie narusza szkliwa
 3Obniża pH, odświeża oddech
 3Możesz nakładać go na zwilżoną  
szczoteczkę lub stosować  
na pastę do zębów

Ułatwiają pielęgnację jamy ustnej.  
Ostry koniec pomaga usunąć resztki 
jedzenia z trudno dostępnych miejsc.  
Nić o zapachu mięty usuwa resztki 
spomiędzy zębów.  Praktyczne - zastę-
pują typowe nici dentystyczne. Idealne 
do stosowania w domu i poza domem.

NIĆ  
o zapachu 

 mięty

50
szt.

-20%
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368158 
Żel do mycia ciała i włosów dla 
mężczyzn Perfect Care
250 ml
250  ml

44,90

3490

69,90

4990

2190 1590

6990

500030
Szampon wzmacniający 
dla mężczyzn Perfect Man 
z żeńszeniem
250 ml

500063
Spartan Męska Woda 
Perfumowana
50 ml

Dla nowoczesnych mężczyzn, 
którzy cenią sobie indywidualizm. 
Soczyste nuty owocowe budzą 
wrażenie rześkości. Wykwintne 
nuty jaśminu i konwalii pięknie 
współgrają z cedrem. Wanilia  
i piżmo dodają zmysłowości,  
a wetiwer – wytwornej elegancji.  
 
Flakon luksusowo zapakowany  
w etui z welurowego  
materiału

5048
Męska woda perfumowana 
Mister Silver  
33 ml 

EKSTRAKT Z ALOESU 
wygładza i nawilża 
skórę, wzmacnia włosy 
nadając im blask,  
działa odświeżająco. 
GLICERYNA silnie  
i dogłębnie nawilża  
regenerując skórę.

-22%

-29%

7100
ZESTAW „Męska elegancja”
• Krem do twarzy i balsam po goleniu  

2 w 1 Perfect Man 50 ml – 49,90 zł
• Męska woda perfumowana Soul 20 ml – 29,90 zł

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

ML008

IDEALNA 
TOREBKA
do tego 
zestawu

490
ZŁ

-50% 79,80
39,90

DLA NIEGO14
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w promocji oraz nowości ograniczona 15



29,90

1990
69,90

4990
Nuty głowy: piwonia, frezja, liczi 
Nuty serca: magnolia, róża, konwalia 
Nuty podstawy: ambra, drewno cedrowe

5027
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 słody-
czy jak wanilia. 
50 ml
 

Nuty głowy: migdał, kawa 
Nuty serca: tuberoza, jaśmin 
Nuty podstawy: fasolka tonka, 
kakao, drzewo sandałowe i wanilia.

5050
Woda perfumowana Lady Gold 
33 ml

5049
Woda perfumowana Miss Pink 
33 ml

44,90

3490

44,90

3490

Nuty głowy:  grejpfrut, brzoskwinia,  
czarna porzeczka  
Nuty serca:  malina, jaśmin, fiołki 
Nuty bazy: białe piżmo, drzewo cedrowe, ambra

Nuty głowy: grejpfrut, brzoskwinia, kokos, 
akordy morskie  
Nuty serca:  jaśmin, konwalia, fiołek, kwiat 
pomarańczy, karmel  
Nuty bazy:  wanilia, vetiwer, praliny

5006
Woda perfumowana Lato w Wenecji
50 ml

500049
Woda perfumowana Lato w Prowansji 
50 ml

500048
Woda perfumowana Lato w Toskanii
50 ml

5007
Woda perfumowana Lato w Andaluzji
50 ml

5103  
Damska woda perfumowana Romantic
Perfumetka 20 ml

6990

6990

6990

-22%

-22%

-33%

6990

6990

-29%

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

1

2

3

4

1

2 3
4

Luksusowo zapakowany
w etui z welurowego
materiału
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5053
ADE+K Forte 
SUPLEMENT DIETY 
30 kapsułek pullulanowych.  
zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka

59,90

4490

      Witamina A:
 3 przyczynia się do utrzymania prawidłowego 

metabolizmu żelaza, optymalnego stanu błon 
śluzowych i prawidłowego widzenia, 

 3 pomaga zachować zdrową skórę 
 
Witamina D:

 3 pomaga w prawidłowym wchłanianiu/wykorzysty-
waniu wapnia i fosforu,

 3 pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu 
wapnia we krwi,

 3 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości, mięśni, 
zębów. 
 
Witamina E:

 3 pomaga w ochronie komórek przed stresem 
oksydacyjnym. 
 
Witamina K:

 3 przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi,
 3 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.

INULINA 
naturalny ekstrakt z cykorii – to błonnik prebiotyczny, który wpływa 
korzystnie na mikroflorę jelitową. Stanowi pokarm dla dobroczynnych 
bakterii, niezbędnych do utrzymania równowagi mikrobiomu  
jelitowego. 
 
Czy wiesz, że 70% komórek odpornościowych znajduje się  
w jelitach?  Zdrowe jelita to podstawa silnego układu  
odpornościowego!

ZESTAW ADE+K 
pomaga uzupełnić niedobory ważnych witamin, które uczestni-
czą w wielu ważnych procesach – są niezbędne do zachowania 
zdrowia całego organizmu.

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

ODCHUDZANIE ENERGIA  
I WITALNOŚĆ

5042
Green Tea Forte 
SUPLEMENT DIETY 
30 kapsułek pullulanowych.  
Zalecana dzienna  
porcja: 1 kapsułka5490 4990

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

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

UWAGA!           

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

159,00

9900
159,00

9900

5054
Pudełko na suplementy

OCHRONA  
I REGENERACJA  

organizmu

-15zł

ZDROWA,  
LEKKA DIETA
Bądź fit!

 3 Koktajle wspomagają i wzmacniają  

odporność

 3 Niezbędne jako składnik  

zbilansowanej codziennej diety

 3 Doskonałe w diecie niskokalorycznej  

oraz dla osób kontrolujących wagę 

ciała

 3 Wskazane również przy  

rekonwalescencji w przypadkach 

osłabienia organizmu

-60zł-60zł

400 ml

1490

PUDEŁKO NA SUPLEMENTY 
ZA 5,90 przy zakupie  

dowolnego produktu ze str 8-10
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367256
pH Body Balance 
125 g
(miesięczna dawka) 3890

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

59,90

4490

59,90

4990
49,90

3990

59,90

4490

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

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

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

7101
ZESTAW „Równowaga organizmu”
• pH Body Balance 
• Mineral Balance 

IDEALNA TOREBKA
do tego zestawu

ML009
490

ZŁ

STOSUJ IMMUNAVITĘ:
 3 profilaktycznie   
 3 w stanach zapalnych, przy przeziębieniu,  

infekcjach bakteryjnych i wirusowych 
 3 w stanach przemęczenia  

i osłabienia organizmu  

      GARLIC FORTE:
 3 Czosnek jest tradycyjnie stosowany  

do zapobiegania infekcjom  
wirusowym, zwłaszcza górnych 
dróg oddechowych

 3 Składniki zawarte w Garlic Forte 
pomagą wzmacniać ogólną 
odporność

-45% 109,80
59,90

-44%98,80
54,90

IDEALNA TOREBKA
do tego zestawu

ML007 490
ZŁ

7096
ZESTAW „Odporność”
• Immunavita 
• Garlic Forte 

-25%

-25%

-20%
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49,90

3490

500034 
Eliksir piękna 
 - Retinol
15 ml

WYBIERZ,  
JEŚLI TWOJA SKÓRA JEST: 
z drobnymi zmarszczkami, skłonna do wysuszania, 
narażona na promieniowanie UV. Każdy rodzaj cery. 
DZIAŁANIE:  
Nawilża, poprawia jędrność skóry i jej elastyczność, 
niweluje drobne zmarszczki. Chroni przed szkodliwymi 
działaniami promieniowania UV i zanieczyszczeniem  
środowiska.

4990

500036 
Eliksir piękna  
- Coenzyme Q10
15 ml

WYBIERZ,  
JEŚLI TWOJA SKÓRA JEST:   
sucha, z oznakami starzenia,  
dojrzała, tracąca elastyczność.

DZIAŁANIE:  
Podnosi poziom nawilżenia, 
poprawia elastyczność,  zapobie-
ga wiotczeniu skóry, przywraca 
gęstość i spoistość, opóźnia 
procesy starzenia skóry. Aplikuj 
rano i wieczorem – samodzielnie 
lub pod krem.

-15zł

WYBIERZ, JEŚLI TWOJA 
SKÓRA JEST:   
wiotka, sucha, dojrzała, z oznaka-
mi starzenia, z widoczną utratą 
elastyczności. 
DZIAŁANIE: 
 Zwiększa poziom nawilżenia 
skóry i poprawia jej elastyczność.  
Zapobiega wiotczeniu skóry, 
przywraca jej właściwą gęstość, 
spoistość.

500035 
Eliksir piękna 
 - Collagen
15 ml 4990

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

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

69,90

49906990

7020
ZESTAW „Kolagen dla Twojej urody”
• Skoncentrowane serum do twarzy i pod oczy  

Collagen Booster
• Krem naprawczy do twarzy  

i pod oczy Collagen Booster

COFNIJ 
wskazówki zegara!

 3 w widoczny sposób poprawia elastycz-
ność i napięcie skóry

 3 skutecznie zmniejsza oznaki starzenia się 
– efekty już po 4 tygodniach

 3 zapobiega powstawaniu worków  
i sińców wokół oczu

 3 zmniejsza widoczność kurzych łapek
 3 zmniejsza widoczność linii i zmarszczek

 3 skutecznie i głęboko odbudowuje matriks skóry
 3 w szybkim tempie poprawia jej gęstość,  

elastyczność i jędrność
 3 zapewnia kompleksowe działanie  

przeciwzmarszczkowe
 3 zwalcza oznaki starzenia się 

IDEALNA TOREBKA
do tego zestawu

ML009
490

ZŁ

-50% 139,80
69,90

-20%
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5046
Balsam w żelu 
do ciała i włosów 
Argan Queen   
 200 ml 

24,90

1990

5047
Żel do mycia ciała   
Argan Queen 
200 ml 2490

5052
Odżywka do 
włosów  
Argan Queen 
200 ml

5051
Szampon do 
mycia włosów  
Argan Queen 
200 ml

2490
24,90

1990

1990

5033
Odżywczy balsam  
do ciała Senso
150 ml

5044
Odżywczy krem 
do rąk Senso   
40 ml 1290

1690

DO  
KAŻDEGO  

rodzaju  
skóry 

-20%

5045
Arbuzowa pomadka 
peelingująca  
4,3 g

7104
ZESTAW „Gładkie ciało”
• Odżywczy żel pod prysznic Senso 200 ml –24,90 zł
• Odżywczy peeling do ciała Senso 250 g – 29,90 zł

DO  
KAŻDEGO  

rodzaju  
włosów

7103
ZESTAW „Lśniące włosy”
• Odżywka do włosów Argan Queen 
• Szampon do mycia włosów Argan Queen 

Owocowa 
energia  

na Gwiazdkę! 

IDEALNA 
TOREBKA
do tego 
zestawu

ML006

490
ZŁML008

IDEALNA 
TOREBKA
do tego 
zestawu

490
ZŁ

-50%
49,80

24,90

-45% 54,80
29,90
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5026
Tonik do twarzy Hydroclinic  150 ml

5183
Maskara pogrubiająca i wydłużająca Happy Lashes 10 ml

5005
Płyn micelarny Hydroclinic 200 ml

19,90

1490

49,90

3990

24,90

1990

1990

5008
Krem  do twarzy na dzień i na noc Hydroclinic 50 ml

7058
ZESTAW „Piękna cera”
• Tonik do twarzy Hydroclinic 
• Krem  do twarzy na dzień i na noc Hydroclinic

7081
ZESTAW „Dla Twoich oczu”
• Maskara Happy Lashes
• Płyn micelarny Hydroclinic 

-43% 69,80
39,90

-44% 44,80
24,90

5184
Szampon Hydrolinic 
250 ml

5014
Regenerująca 
odżywka do  
włosów w sprayu 
Hydroclinic
150 ml

5004
Żel pod prysznic 
Hydroclinic
250 ml

5003
Mleczko do ciała 
Hydroclinic
250 ml

19,90

1490

1990

1990

19,90

1490

-25%
-25%

-54%

 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

5025
Pomadka Care Balm 
3,5 g

12,90

590

Za każde 
50 zł 

wydane na zakupy 

z tego katalogu

 NATURALNE SKŁADNIKI
POMYSŁY  

na wymarzone prezenty
IDEALNA 
TOREBKA
do tego 
zestawu

ML006

490
ZŁ

IDEALNA TOREBKA
do tego zestawu

ML009
490

ZŁ

1

1

2

2

3

3

4

4

-25%

-20%

-20%
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LISTOPAD 2021

Podaruj radość  
w prezencie!

1121PL

PAŃSTWA PRZEDSTAWICIEL

NATURAL

IN G R E D I E N TS

NO ANIMAL

T E S T I N G

ECO

F R I E N D LY

OKŁADKA  
POKRYTA POWŁOKĄ 

ANTYBAKTERYJNĄ  
I ANTYWIRUSOWĄ


