
KWIECIEŃ 2022

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

powierzchni

14193
Pianka do mycia szyb  
i innych powierzchni
400 ml
Szczegóły na s. 5

19,90

1390

-30%

PRZY ZAKUPIE PIANKI DO MYCIA SZYB 
BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI  
UNIWERSALNE ZA 6,90 ZŁ

25
szt.

ZŁ690
22,90



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

kontakt@betterstyle.pl, www.betterstyle.pl

Za każde 50 zł  
wydane na zakupy z tego katalogu!

2053 
Ściereczki uniwersalne  
nasączone octem jabłkowym
21 x 19 cm

 � Magiczne gąbki
 � Dwie warstwy:  

szorstka i gładka

366574
Gąbki z melaminy
Czyszczą brud, plamy, rysunki ze ścian, za-
rysowania od podeszwy butów. Bez użycia 
detergentów - wystarczy sama woda! Do 
czyszczenia terakoty i glazury, fug, kamienia, 
drewna. Świetnie sprawdzają się przy 
czyszczeniu wnętrz samochodów, deski 
rozdzielczej, kokpitu, podsufitki, tapicerki.  
2 sztuki. 11 x 6,5 x 3 cm

PRZY ZAKUPIE  
PASTY LUB MLECZKA  
BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI  
UNIWERSALNE  ZA

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

KUCHENKI GARNKI 
PATELNIE

OKAPY  
WENTYLACJA

ARMATURA 
ZAWORY

WANNY 
PRYSZNICE

GLAZURA 
TERAKOTA

 � Krany i prysznice
 � Wanny, umywalki
 � Glazura i terakota
 � Kuchenki gazowe  

i elektryczne
 � Szafki i blaty  

kuchenne
 � Zlewy i okapy
 � Garnki i patelnie

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

ZŁ690
22,90

19,90

890

12,90

890
19,90

1490
17,90

1390

-55%

-25%

-22%

-31%

25
szt.

2
szt.

32
szt.

Za każde 50 zł  
wydane na zakupy z tego katalogu!

Ciepłych, pełnych  
radosnej nadziei  

Świąt  
Wielkanocnych  

spędzonych w rodzinnym gronie  
- dużo zdrowia, pogody ducha  

i wspaniałych potraw  
na świątecznym stole,

życzy
BetterStyle 

OKAPY KUCHENKI

MEBLE OBUWIE

ŚCIANY PODŁOGI

KOKPITY ŁAZIENKI

SUPERCENA

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.

W trosce o Twoje  
bezpieczeństwo  

okładka katalogu została  
pokryta antybakteryjną  

i antywirusową powłoką. 

W kontaktach z klientami zachowaj zasady 
bezpieczeństwa zgodne z zaleceniami WHO.
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8441
Szczotka do rowków i framug
Doskonała do czyszczenia framug  
drzwi i okien, ciasnych rowków, krawędzi  
i szczelin. Szorstka gąbka usuwa trudne 
zabrudzenia. Z wygodnym, mocnym 
uchwytem.

8,90

690

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

19,90

1390-30%

-25%

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 silniejszych zabrudzeń.  
48 x 42 cm i 31 x 31 cm

PRZY ZAKUPIE PIANKI DO MYCIA SZYB 
BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI  
UNIWERSALNE ZA 6,90 ZŁ

25
szt.

2
szt.

57488
Grejpfrutowy płyn  
do mycia szyb 
Zawiera polimery chronią-
ce szkło przed ponownym 
zabrudzeniem. Zabezpie-
cza przed brudem  
i osadzaniem się pary.  
Nie pozostawia  
smug. 500 ml 1490

 � Polimery chronią szkło
 � Zabezpiecza przed  

brudem
 � Myje bez smug

55,00

4500

-10zł

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

3990

ZŁ690
22,90

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

powierzchni

 � Na bazie octu winnego
 � Do szyb, luster, blatów, 

glazury
 � 750 ml 

2007
Wielofunkcyjny  
płyn czyszczący z octem
Do mycia szyb, luster, blatów 
kuchennych, ceramiki łazienkowej, 
glazury. Dokładnie je oczyszcza, 
nie pozostawiając smug. Na bazie 
octu - wykorzystuje jego natural-
ne właściwości czyszczące. Jako 
preparat na plamy przed praniem: 
spryskaj nim zaplamione miejsca, 
pozostaw na 30 minut.  
750 ml 1990

 � Do mycia wszystkich  
powierzchni szklanych

 � Wzbogacony o dodatki  
antystatyczne

 � Zabezpiecza przed  
przyciąganiem kurzu

 � Nie pozostawia  
smug i zacieków

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

 � Pomysłowy kształt – do trudno dostępnych miejsc
 � Szorstka ściereczka usuwa trudne zabrudzenia
 � Łatwo ją wyjąć i umyć

19,90

1490

-22%
NOWOŚĆ

366961
Preparat premium z nanotechnologią  do czyszczenia szkłaDo mycia powierzchni szklanych, szyb, luster, kryształów, powierzchni emaliowanych i laminowanych, a także elementów ze stali nie-rdzewnej. Wzbogacony o dodatki antystatyczne, zabezpiecza przed przyciąganiem kurzu i szybkim, po-nownym zabrudzeniem. Nie wymaga wstępnego mycia. Nie pozostawia smug i zacieków. 1 litr

HOP, HOP, HOP –  
i wszystkie okna 
czyste 
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SPECJALNA, PROFESJONALNA FORMUŁA
850 ML

2033
Uniwersalny koncentrat  
do czyszczenia Home Expert
850 ml

2035
Płyn do czyszczenia 
łazienki Home Expert 
850 ml

KONCENTRAT!
JEDNA ŁYŻKA STOŁOWA
NA 1 LITR WODY!

 � Łazienka  
lśni czystością

 � Silna formuła
 � Łatwo usuwa naloty  

z mydła i osady  
wapienne

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

 � Idealny do porządków  
w całym domu! 

-29%

-25%

34,90

2490
39,90

2990
16,90

1290

 � Dopasowuje się do kształtu 
czyszczonych powierzchni

 � Mocne włosie radzi sobie  
z uporczywymi  
zabrudzeniami

8480
Elastyczna szczotka
Zgina się elastycznie, więc bez problemu 
dociera i czyści trudno dostępne 
miejsca. Mocne włosie usuwa wszelkie 
osady, a nawet rdzę.

ŁATWO  
WYCZYŚCISZ  
zagięte  
powierzchnie

1690

  ŁAZIENKA   KONCENTRAT

3490

 � Odtłuszcza powierzchnie  
i usuwa najbardziej  
uporczywe zabrudzenia

 � Pozostawia połysk  
bez smug

2034
Płyn do czyszczenia  
kuchni Home Expert
850 ml

2040
Żel do czyszczenia toalety  
Home Expert
Usuwa zanieczyszczenia, uciążliwe zacieki 
i wybiela. Pozostawia higieniczną czystość 
dzięki zawartości chloru. Niweluje przykre 
zapachy. Gęsta konsystencja, sprawa, że żel 
dłużej przylega do czyszczonej powierzchni 
i skuteczniej usuwa zanieczyszczenia. Działa 
nad i pod powierzchnią wody. Dzięki skład-
nikom wybielającym zwalcza kamień, rdzę 
oraz inne powstałe plamy. Odświeża  
całą toaletę. 750 ml 1990

  KUCHNIA   TOALETA

367552
Płyn do mycia  
kabin prysznicowych
Usuwa osady z mydła, szamponu  
i wody z szyb kabiny. Tworzy specjal-
ną powłokę zabezpieczającą przed 
osadzaniem się kropel wody i zacieka-
mi. Doskonały do wanien, umywalek  
i armatury łazienkowej. 500 ml

 � Lśniąca kabina w mgnieniu oka
 � Usuwa osady z mydła,  

szamponu i wody
 � Pozostawia powłokę ochronną

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

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

1690

-24%
NOWOŚĆ
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2013
Płyn do usuwania  
pleśni i zabrudzeń
Ułatwia usunięcie pleśni z fug, plastiko-
wych listew przy brodziku, silikonowych 
uszczelnień i wielu innych, trudno do-
stępnych miejsc. Działa superskutecznie 
– wystarczy raz spryskać, by czyszczone 
powierzchnie zalśniły świeżością. 500 ml

80921
Szczoteczka 3 w 1 
Idealna do czyszczenia trudno dostępnych 
miejsc. Ma trzy powierzchnie czyszczące  
z mocnym, gęstym włosiem nylonowym. Wąska 
końcówka umożliwia usunięcie nagromadzone-
go brudu ze szczelin. Ergonomicznie wyprofilo-
wany kształt. 25 x 4 x 4 cm

PRZED

PO

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

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

8196
Spirala do udrażniania rur
Długość: 100 cm

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

 � Sztywne włosie
 � Specjalnie wyprofilowana  

rączka dociera do  niedostępnych   
zakamarków

19,90

1390
16,90

1190

16,90

1290

16,90

1290
12,90

890

-30%

-24%

1190

SUPERCENA

-31%  � Rozpuszcza  

zanieczyszczenia:  

tłuszcz, włosy, papier, 

watę, odpadki kuchenne

 � Likwiduje nieprzyjemne 

zapachy

-24%

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

 � Usuwa pleśń

 � Zabezpiecza

 � Czyści

368607
Przepychacz do zlewu
Kolory mogą się różnić. 
Długość z uchwytem 27 cm, 
średnica 13 cm

368632
Soda kaustyczna
500 g 1990

 � Do terakoty  
i glazury

 � Fugi jak 
nowe!

 � Prosty  
w użyciu

368360
Specjalistyczny 
preparat do 
czyszczenia fug
300 ml 1590

13,90

1190

SUPERCENA

-30%

8 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona 9SPRZĄTANIEwww.betterstyle.pl



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

 � 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

1590

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

 � Do zmiatania  
okruszków ze stołu 

 � Do oszczyszczenia  
klawiatury komputera

 � Do łazienki

12,90

990

18,90

1490

-23%

-21%

 � Zawiera polimery,  
które wiążą brud

 � Głęboko wnika we włókna
 � Łatwa w użyciu

366469
Pianka do czyszczenia 
dywanów i tapicerki
300 ml 1690

 � Skutecznie usuwa plamy

 � Tworzy obfitą pianę

 � Nasada z poręczną  

szczoteczką

2051
Preparat do czyszczenia dywanów, wykładzin i tapicerki
Usuwa plamy z dywanów, wykładzin i obić tapicerskich dzięki zawartości enzymu rozpusz-
czającego zabrudzenia. Tworzy obfitą pianę. Nasada z poręczną szczoteczką umożliwiającą 
delikatne wtarcie preparatu w czyszczoną powierzchnię. 250 ml

16,90

1290

-24%

PRZY ZAKUPIE 
Preparatu do czyszczenia  
dywanów, wykładzin  
i tapicerki (2051) lub  
Pianki do czyszczenia  
dywanów (366469)

SZCZOTKA  
UNIWERSALNA  
ZA

ZŁ490
11,90

ZBIERA  
bardzo  
dokładnie! 

 � Gumowe włosie 
 � Nie wzbija kurzu  

w powietrze
 � Do czyszczenia suchych 

i mokrych powierzchni 

10 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona 11SPRZĄTANIEwww.betterstyle.pl



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

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

TE
LE

SK
O

PO
W

Y

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

TELESKO
PO

W
Y: 75 - 120 cm

56642
Zapas do mopa  
z frędzelkowej mikrofibry
45 x 15 cm

367665
Kij teleskopowy
Długość kija: 75 - 120 cm

1490

3990

1690
69,90

4990

19,90

1490

2

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

13,90

990

-29%

-29%

-25%

 � Do wszystkich  

powierzchni  

zmywalnych

 � Aromat owoców  

cytrusowych

 � Wydajny

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

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

1490

14,90

990

-34%
1

1

2

2

 � Skoncentrowany płyn  
do podłóg z dodatkiem 
nanosrebra

 � Przeznaczony do pielęgnacji 
i czyszczenia podłóg

 � Opóźnia proces  
osiadania kurzu

 � Usuwa brud i tłuste ślady
 � Wydajny koncentrat do  

rozcieńczania 40 ml  
na 5 l wody

 � Pozostawia  
przyjemny  
zapach

TYLKO 40 ml  
NA 5 L WODY

-20zł

2036
Koncentrat Premium  
z nanotechnologią  
do czyszczenia podłóg
500 ml

49,90

3490

3x

 � Nie wymaga wiercenia 
otworów w ścianie

 � Pomoże w utrzymaniu 
porządku

6900

69,00

4900

1

2366964
Koncentrat Premium z nanotechnologią 
do czyszczenia paneli podłogowych 
1 litr

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

1
2

TELESKO
PO

W
Y

KONCENTRATY!
TRZY ŁYŻKI STOŁOWE

NA 5 LITRÓW WODY!

SUPERCENA

-15zł

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

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

 � Pasuje na kij  
BetterStyle  
(367665)

2077
Preparat do usuwania naklejek
Skutecznie usuwa uporczywe 
naklejki, etykiety i gumę do żucia 
oraz ich pozostałości z wszelkich 
powierzchni. Doskonale radzi 
sobie z trudnymi plamami z atra-
mentu, sadzy, szminki. Pozostawia 
przyjemny zapach. Zwilż płynem 
naklejkę lub zabrudzone  
miejsce, poczekaj 1-3 minuty,  
usuń. 100 ml

 � Usuwa naklejki,  
etykiety i gumę do żucia

 � Czyści plamy  
z atramentu i szminki

-23%

10,90

790

19,90

1590
21,90

1690

-28%

 � Wygodna pianka
 � Antystatyczna
 � Z dodatkiem silikonu
 � Nabłyszcza  

i zabezpiecza
 � Ożywia kolor
 � O zapachu  

słodkiego aloesu

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

16,90

1190

-20%

-30%

8179
Ściereczka do mycia 
Idealna do mycia naczyń i odku-
rzania bibelotów. Bardzo miękka  
i chłonna, wykonana ze specjalne-
go włókna. Nie rysuje powierzch-
ni, jest bezpieczna dla delikatnych 
naczyń ze szkła i porcelany 
 oraz powłok teflonowych.  
27 x 16 cm

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

4,90

390

-20%

-20%

1290

368159
Antystatyczna pianka  
do czyszczenia mebli
Usuwa kurz i brud z drewnianych 
i drewnopodobnych mebli. 
Ożywia ich naturalny kolor. 
Silikon zabezpiecza i nabłyszcza. 
Przyjemny zapach słodkiego 
aloesu. 300 ml 19,90

1590

2057
Pianka do ekranów LCD
Specjalnie opracowana  do czyszczenia ekra-
nów ciekłokrystalicznych w notebookach, lap-
topach, tabletach, telefonach, telewizorach, 
monitorach itp. Szybko i łatwo usuwa kurz 
i brud. Wygodna w stosowaniu – wstrząśnij 
przed użyciem, wyciśnij małą ilość pianki na 
ściereczkę z mikrofibry, rozprowadź  
na czyszczonej powierzchni.  
150 ml

SUPERCENA
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366959 
Preparat premium z nanotechno-
logią do czyszczenia piekarników, 
grilla i kominków
Do gruntownego i skutecznego 
czyszczenia grilla, wnętrz i szyb 
piekarników, wędzarni, rusztów, 
patelni, płyt grzewczych i kominków. 
Rozpuszcza i usuwa tłuszcz, resztki 
potraw i przypieczone zabrudzenia. 
Środek o bardzo silnym działaniu - 
załóż rękawiczki ochronne.  
1 litr

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

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

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

 � Doskonała pomoc w walce  
z przypaleniami

2041
Preparat Premium z nanotechnologią 
do czyszczenia powierzchni  
kuchennych
500 ml

 � Przeznaczony do umywalek, 
wanien, kabin prysznicowych, 
glazury i terakoty

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

2038
Preparat Premium  
z nanotechnologią  
do czyszczenia łazienek
500 ml

PRZY ZAKUPIE DOWOLNEGO PRODUKTU ZE STRON 16-17
BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI UNIWERSALNE  ZA  6,90 zł

55,00

4500
55,00

4500

39,90

2990

-10zł -10zł

5500 2990

3990

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

  KUCHNIAŁAZIENKA

ZŁ690
21,90

  

-10zł

Aktywne
cząstki 
srebra

Skoncentrowane
wyjątkowo silne 

działanie

Skuteczne
czyszczą i chronią 

powierzchnie

Oszczędne
wystarczają 

na dłużej

ŁazienkaPiekarnik,grill  
i kominek

PREPARATY PREMIUM

 � Preparat Premium do czyszczenia 
mebli z dodatkiem nanosrebra

 � Do mebli drewnianych,  
laminowanych i plastikowych

 � Skutecznie usuwa wszelkie  
zabrudzenia z powierzchni mebli

 � Dzięki właściwościom  
antystatycznym opóźnia  
proces osiadania kurzu

 � Pielęgnuje i chroni  
czyszczone  
powierzchnie

 � Zawiera przyjemną  
kompozycję zapachową

-10zł

2037
Preparat Premium  
z nanotechnologią  
do czyszczenia mebli
500 ml

39,90

2990

MEBLE

50
szt.
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PRZY ZAKUPIE DOWOLNEGO PRODUKTU ZE STRON 18-19
DWUSTRONNE ZMYWAKI DO CZYSZCZENIA DIAMOND  ZA ZŁ490

12,90

2
szt.

2026
Uniwersalny płyn 
odtłuszczający
500 ml

 � Specjalistyczny, 
super skuteczny, 
usuwa trudne 
zabrudzenia

 � Łatwy w użyciu

4397
Gąbka karborundowa
Wykonana z pianki i karborundu – tworzywa cera-
micznego o doskonałych właściwościach ścierających. 
Bardzo wytrzymała i trwała, radzi sobie z najbardziej 
uporczywymi zabrudzeniami – przypaleniami, sadzą, 
rdzą, tłustym osadem. 10 x 7 x 2,5 cm

367815 
o zapachu mango

62012
o zapachu kiwi

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

1 2

1
2

2072
Spray do czyszczenia  
powierzchni silnie zabrudzonych
Doskonale usuwa osad, zacieki i tłuste plamy ze: 
szkła, plastiku, ceramiki, muszli klozetowej, umy-
walki, wanny i brodzika, kranu i innych powierzchni 
chromowanych, płyt grzewczych, blatów kuchen-
nych, płytek ściennych i podłogowych. 750 ml

17,90

1290

22,90

1690
4,90

390

-28%

-20%

1790

4536
Szczotka 4 w 1
Idealna do czyszczenia kuchenki gazowej, rusztu  
w piekarniku, grilla, przypalonych spodów patelni  
i rondli. Z jednej strony ma szczotkę z miedzianego 
drutu do usuwania uporczywych zabrudzeń, z drugiej 
– z twardego tworzywa. Szpikulec schowany w rączce 
umożliwia wydobycie zabrudzeń z trudno  
dostępnych miejsc. Długość: 19 cm 1790

1790

367711 
Mleczko do czyszczenia 
i impregnacji 
ceramicznych płyt 
kuchennych
300 ml

14,90

1190
14,90

1190

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

 � Czyści i impregnuje
 � Bez użycia wody

 � Nie rysuje

-20% -20%

367880
Mleczko czyszczące  
do stali nierdzewnej  
i chromowanej
300 ml

 � Bardzo silny i wydajny

 � Usuwa tłuszcz, osad i zacieki

 � Wszechstronny, do różnych powierzchni

 � Łatwy w użyciu

 � Poręczny - ze spryskiwaczem,  

pozwalający dotrzeć do wszystkich  

zabrudzeń

-26%
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2024
Tabletki do  
zmywarki 7 w 1
15 sztuk

W rozpuszczalnej  
folii, bezpieczne  

dla dłoni

15
szt.

-22%

1

1

2

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.

-24%

14901690

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

2020
Odkamieniacz EKO  
do urządzeń gospodarstwa 
domowego 
Najlepszy do oczyszczania 
czajników, sitek, grzałek, żelazek, 
ekspresów, zmywarek i innych 
urządzeń AGD. Perfekcyjnie eli-
minuje kamień i osady wapien-
ne nawet z trudno dostępnych 
miejsc. Zawiera organiczny 
kwas cytrynowy rozpuszczający 
wapń. Pojemność 250 ml

1990

4,90

390

PRZED

PO

 � Do czajników, sitek, grzałek,  

żelazek, ekspresów, zmywarek

 � Eliminuje kamień i osady  

wapienne 

 � Zawiera kwas cytrynowy

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

16,90

1290

1990

Odświeżacz do zmywarki

368040                 368042 
cytryna                  zielone jabłuszko
Zapobiega powstawaniu nieprzyjemnej woni w zmywarce.  
Roztacza świeży, intensywny aromat.

8,90

690 890

 � Krystaliczny blask

 � Bez plam

 � Bez zacieków

 � Bez smug

1

1

2

2

-20% -24%

-22%

367129
Płyn do czyszczenia  
zmywarki
250 ml

 h Usuwa tłuszcz  
i osady

 h Usuwa przykre  
zapachy

 h Przedłuża  
żywotność  
zmywarki
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4607
Ściereczka kuchenna  
– wzór kwiatowy
Wzór polnych kwiatów 
sprawia, że ściereczka staje się 
stylowym elementem wystroju 
kuchni. Wykonana z chłonnej 
mikrofibry. 40 x 40 cm

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

 � Czyste i lśniące 
naczynia

 � Gęsty i wydajny
 � Piękny zapach 

jagód i wanilii

 � Bardzo wydajny
 � Wspaniale się pieni
 � Gęsty
 � Rozpuszcza  

tłuszcz
 � Pozostawia  

przyjemny  
zapach

 � pH neutralne  
dla skóry

poręczna 
butelkawspaniale się  

pieni

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 pojedyn-
czego zmywaka: 1 x 5,5 x 5,5 cm, 10 sztuk

8402
Samoprzylepny wieszak 
na ściereczkę- biały

8403
Samoprzylepny wieszak na 
ściereczkę - transparentny

Dyskretny, pasuje do każdej kuchni 
i łazienki, ma uniwersalny wzór. 
Idealny na kuchenne ściereczki i małe 
ręczniczki. Z warstwą samoprzylepną 
– łatwo zamocujesz, bez wiercenia. 
Średnica 5 cm

14,90

1190

14,90

1190

14,90

1190

6,90

590
6,90

590
19,90

1490 1590

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

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

-20%

-20%

-25%

 � Piękny,  
kwiatowy wzór

 � Mikrofibra  
doskonale  
wchłania wodę

-20%
NOWOŚĆ

40
 c

m

10
szt.

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

1
szt.

1
szt.
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4408
Samoprzylepna taśma uszczelniająca 
Zabezpiecza miejsca narażone na stałe chlapanie wodą, na przykład łączenia 
blatu ze zlewem czy glazury z umywalką. Zapobiega ich zawilgoceniu  
i zabrudzeniu. Szerokość: 3,5 cm, długość 320 cm

 � Łatwe, estetyczne i tanie  
wykończenie Twojej kuchni  
i łazienki

 � Przy wannie, zlewie,  
umywalce, brodziku, kabinie 
prysznicowej, kranach

 � Przezroczysta, z gustownym 
nadrukiem kwiatów

 � Wodoodporna
 � Bardzo łatwa  

w użyciu

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

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

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

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

Mocne  
przyssawki

Dwustronne

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

59,90

4690

16,90

1290

34,90

2690
15,90

990

11,90

890

-22%

-38%

-24%

-23%

-25%

1390 1590

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

 � Z wyjmowaną 
komorą

 � Solidne, trwałe 
tworzywo

 � Bez BPA

38 cm 26,5 cm

3
szt.

SUPERCENA
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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

18,90

1490

4560
Organizer z ruchomymi przegródkami
Ma cztery wyjmowane przegródki – możesz samodzielnie regulować 
szerokość komór. Wykonany z solidnego tworzywa. 26 x 8 x 6,5 cm

74,90

5990

-20%

-23%

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

39,90

2990

-25%

Zorganizuj po swojemu!

 � 4 ruchome przegródki
 � Na drobiazgi, akcesoria  

kosmetyczne, przyprawy, skarpetki
 � Idealny do kuchni, łazienki,  

przedpokoju

-21%
NOWOŚĆ

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).

42,90

3290

Wyjmowane
przegródki!

8 cm 

26 cm 

 KUCHNIA PREMIUM

8
szt.
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4617
Słoiczek na przyprawy z łyżeczką 
Idealny do przechowywania przy-
praw. Ma ozdobną nakrętkę  
i łyżeczkę. Szkło + tworzywo. 
Pojemność: 190 ml

 

4615
Zestaw naklejek na słoiki 
Stylowe naklejki na słoiczki z przyprawami – podpisz i przy-
klej, by od razu wiedzieć, jaka przyprawa kryje się w słoiczku. 
Ozdobione dekoracyjnym motywem różnych przypraw. 
Średnica pojedynczej naklejki: 4,5 cm, 48 sztuk  
(2 arkusze).

44161
Mini pojemnik
Poręczny, w sam raz do przechowywania 
i dozowania. Wygodnie układa się w dłoni. 
Wykonany z trwałego tworzywa.  
11 x 10,5 x 4 cm, pojemność 250 ml

4598
Słoik z łyżeczką 
Ma oryginalny kształt oraz dekoracyjną nasadkę  
z pokrywką.  Możesz postawić go na spodzie lub 
na boku. Łyżeczka w komplecie. Wykonany ze 
szkła, nasadka z tworzywa. Pojemność: 500 ml

4606
Regulowana miarka kuchenna 
Ułatwia precyzyjne odmierzanie płynów i artykułów w formie 
proszku. Ma podziałki na obu stronach, w gramach i mililitrach (od 
0,5 ml/g do 13 ml/g). Wystarczy delikatnie nacisnąć regulator, by 
uzyskać dokładny wynik pomiaru. Długość: 21 cm

12,90

990
14,90

1190

12,90

990
14,90

1190
8,90

690
19,90

1490

9,90

790

-25%

-23% -20%

-23%

-22%

-20%  � Idealna do odmierzania cukru,  
soli, mleka, przypraw itd.

 � Łatwa w obsłudze i poręczna -20%
NOWOŚĆ

Ile to jest 0,5 ml?
My wiemy!

od 5 ml/g do 13 ml/g

od 0,5 ml/g do 3,5 ml/g

Szkło
Szklane pojemniki z nakrętkami  
Doskonałe do przechowywania wszelkich 
artykułów sypkich, od płatków przez bakalie 
po przyprawy. Mają nakrętki o ciekawej fak-
turze, dzięki czemu prezentują się stylowo. 
Wykonane ze szkła, pokrywki z tworzywa.

 

4600  
Szklany pojemnik  
z nakrętką  
300 ml

7c
m

 

4599  
Szklany pojemnik  
z nakrętką  
425 ml

9,
5 

cm

48
szt.1

szt.

1
szt.

1
szt.

1
szt.

1
szt.
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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

 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

-20%

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

 � Skutecznie  
usuwa tłuszcz  
i przypalenia

 � Nie wymaga  
zmywania  
wodą

4479
Kubek  
z pokrywką do 
mikrofalówki
Wygodnie pod-
grzejesz zupę lub 
napój w kubku w 
mikrofalówce. Wy-
konany z lekkiego 
tworzywa.  
Pojemność:  
650 ml

Uchyl zatyczkę

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

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

 � Zero nieprzyjemnych zapachów
 � Czystość i świeżość w lodówce

 � Aktywna piana
 � Usuwa zabrudzenia
 � Usuwa zapachy

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

29,90

2390

22,90

1690

16,90

1290

-26%

-25%

-24%

2790 1690 1590

4612
Składana pokrywa
Średnica 26 cm

7,
5 

cm

3 
cm

Czysta
mikrofalówka
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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

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

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

1

1

2

2

System  
„klik” 

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

Na 15 jajek

 � Otworki z boku – swobodna 
cyrkulacja powietrza

 � Możesz postawić jeden  
na drugim dzięki specjalnym 
wgłębieniom w pokrywce

24,90

1990

-20%

4535
Pojemnik  
do przechowywania żywności
Z  wyjmowaną kratką umożliwiającą cyrkulację 
powietrza, dzięki czemu produkty dłużej zacho-
wują świeżość. 27 x 11 x 6 cm, 1 litr

-23%

25,90

1990

367869
Pojemnik na wędlinę i ser
Doskonały do przechowywania plasterków 
wędlin i serów w lodówce. Ze szczelną pokrywą, 
zapewnia świeżość przez dłuższy czas. Wykonany 
z tworzywa bez zawartości BPA, przeznaczonego 
do kontaktu z żywnością. 26 x 22 x 4 cm

24,90

1990

-20%

4343
Naklejki na pojemniki do zamrażalnika
Stylowe naklejki – podpisz i przyklej, by wie-
dzieć, 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

 � Również na zwykłe  
torebki foliowe

1490

ZNÓW
W OFERCIE

1
szt.

4620
Pojemnik na jajka
Na 15 jajek. Szczelnie 
zamykany, wykonany  
z trwałego, solidnego  
tworzywa. 27 x 17 x 6 cm

100
szt.

22901690

2490
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Klin do pokrywki
Pomysłowy i zabawny sposób zapobiegający 
kipieniu. Wystarczy przypiąć klin do krawędzi 
garnka, by podtrzymywał uchyloną pokrywkę. 
Wykonany z silikonu odpornego na wysoką 
temperaturę. 5 x 2,5 cm

4537
Ochronna podkładka do kuchenki gazowej
Chroń swoją kuchenkę i zawsze utrzymuj ją w czy-
stości. Podkładka, odporna na ciepło, zaoszczędzi Ci 
pracy – nie musisz potem męczyć się z usunięciem 
przypaleń.  Po zabrudzeniu łatwo umyjesz podkładkę 
pod strumieniem ciepłej wody lub w zmywarce.  
Tkanina z włókna + powłoka teflonowa. 27 x 27 cm

 � Wielokrotnego  
użytku

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

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

-20% -23%

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

4626
Papryka

9,90

790
11,90

990
12,90

990

1990 1990

1190

 � Pokrywka nie spadnie!
 � Klin podtrzymuje ją na 

krawędzi garnka

4546 
Zestaw 8 pojemników z pokrywami
Wszechstronny zestaw pojemników róż-
nej wielkości, ze szczelnymi pokrywkami 
w różnych kolorach. Do przechowywania 
żywności, marynowania mięsa, wyra-
stania ciasta drożdżowego. Największy 
pojemnik ma 6 litrów – doskonały jako 
miska do mieszania i przechowywania 
sałatki. Pojemność: 6 L, 4 L, 2,4 L, 1,5 L, 
880 ml, 500 ml, 300 ml, 160 ml 6 litrów

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

-30%

99,90

6990

4527
Marchewka

ZNÓW
W OFERCIE

8
szt.

NOWOŚĆ

SUPERCENA

8 w 1
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4499
Sitko - cedzak stalowy 
Głęboki i pojemny. Wygodnie odcedzisz nim sporą 
porcję warzyw, pierogów, klusek, wyjmiesz frytki, 
sajgonki, pączki czy falafele z oleju. Wykonany z 
metalu. Średnica: 14 cm, długość rączki: 21 cm

4662
Dzbanek do płukania 
kaszy i ryżu
Zaprojektowany specjalnie do płukania ryżu i kasz. 
Wrzuć ziarna do dzbanka, wypłucz nadmiar skrobii  
i zanieczyszczenia, a następnie przechyl dzbanek,  
by odsączyć wodę. Z wygodną rączką. Wykonany  
z solidnego tworzywa. Pojemność: 1,5 litra

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

21,90

1690

21,90

1690

-23%

1290

 � Dokładnie  
wypłuczesz  
ryż, kaszę  
i soczewicę  -23%

NOWOŚĆ

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

-25%

4420
Podstawki do jajek „Kurze łapki”
Zacznij dzień w świetnym humorze! Jajka, po-
dane w zabawnych podstawkach stojących 
na kurzych łapkach, to wspaniały sposób 
na udane śniadanie. Wykonane z solidnego 
tworzywa. 5 x 5 cm, 4 sztuki

15,90

1190
11,90

890

-25%

44121
Podkładki pod talerze Magnolie
Pięknie wyglądają na stole, wprowadza-
ją wiosenny nastrój. Duże i estetycznie 
wykonane, są niezastąpionym elementem 
rodzinnych posiłków. 4 sztuki, 45 x 30 cm

-20%

24,90

1990
19,90

1490

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

-25%

4
szt.

4
szt. 2

szt.
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 � Duży rozmiar:  
38,5 x 29,5 cm

 � Można myć  
w zmywarce

368513
Elastyczne maty do krojenia
38,5 x 29,5 cm. 4 sztuki.

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

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

4619
Składane sitko-durszlak 
Bardzo poręczny. Dzięki silikonowej wstawce możesz złożyć go na płasko, dzięki czemu nie zajmuje dużo miejsca  
w szafce. Ma otworki do powieszenia.  Średnica: 23, 5 cm, wysokość po złożeniu: 3,5 cm, wysokość po rozłożeniu: 9 cm

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

4243
Miska z pokrywą
1500 ml

1

2

3

3

19,90

1390

16,90

1290

19,90

1590

9,90

790

21,90

1690

-30%

-24%

-20%

1690

 � Zajmuje mało miejsca  
w szufladzie

-23%
NOWOŚĆ

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

13,90

1190

4244 
Miska z pokrywą
2700 ml  

4245
Miska z pokrywą
4000 ml

3,
5 

cm
9 

cm

4
szt.

SUPERCENA

2290

1

2
-20%
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368503
Profesjonalny nóż do ananasa
Teraz możesz rozkoszować się 
smakiem świeżego ananasa. Ten pro-
fesjonalny przyrząd umożliwia szybkie 
obranie owocu. Bez wysiłku, bałaganu 
i utraty soku. Skorupę ananasa możesz 
wykorzystać jako naczynie do serwo-
wania np. ryżu. Stal nierdzewna, rączka 
z tworzywa. 8 x 24 cm

4568
Butelka Truskawka  
ze słomką 

4589
Butelka Ananas  
ze słomką

14,90

1190
14,90

1190

2990

26,90

1990

26,90

1990

Dekoracyjny wygląd butelki 
sprawia, że picie napoju 
sprawia jeszcze więcej 
frajdy. Zakręcana pokrywka 
w ciekawym kształcie liści 
zabezpiecza napój przed 
dostępem owadów. W ze-
stawie ze słomką. Wykonana 
z nietłukącego się tworzy-
wa. Pojemność: 300 ml

Napij się soku  
prosto z owoców!

 � Zabawny design
 � Pokrywka w oryginalnym  

kształcie
 � Słomka  

z ogranicznikiem 
 � Nietłukące się  

tworzywo

-20%
NOWOŚĆ

-26%
NOWOŚĆ

Taca z kaktusami
4616 biała
46162 czarna
Każda przekąska lub danie podane na tej tacy 
smakują jeszcze lepiej! Urocze kaktusy nadają jej 
niepowtarzalny charakter. Bardzo poręczna,  
z wygodnymi uchwytami. 35 x 26 x 3 cm

-21%

32,90

2590

4657
Karafka z zatyczką do nalewania
Zatyczka chroni napój przed owadami, a jednocze-
śnie umożliwia nalewanie. Szykowny wzór nadaje 
karafce elegancki wygląd. Wykonana ze szkła, z na-
kładką z tworzywa. Pojemność 1 litr, wysokość 27 cm

4658
Dzbanek z pokrywką 
Z uchylaną pokrywką i wyprofilowanym 
dzióbkiem ułatwiającym nalewanie. Stylowy 
wzór arabeski nadaje dzbankowi elegancki 
wygląd. Wykonany ze szkła, z uchwytem  
z tworzywa. Pojemność 1 litr,  
wysokość 18 cm, średnica 8 cm

 h Uchwyt można  
odkręcić - pasuje  
na standardowe  
słoiki

Szkło

Automatyczny korek  chroni przed owadami

-21%
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4629
Forma na kostki do lodu Kaktusy i Ananasy 
Silikonowy spód ułatwia wyjęcie zamrożonych kostek lodu. Z jednej foremki uzyskasz 15 kostek lodu: 7 w kształcie  
ananasa, 8 w kształcie kaktusa. 29,5 x 11,5 x 2 cm

4394
Kostki wielokrotnego użytku do napojów
Różnokolorowe kostki do zamrażania chłodzą  
i zdobią napoje! Wykonane z tworzywa.  
Wymiary pojedynczej kostki (w zależności  
od kształtu): 2 x 2 x 3 cm

11,90

890

 � Wielokrotnego 
użytku

 � Różne kształty  
i kolory

 � Przechowuj  
w zamrażalniku

16,90

1290

19,90

1490

-25%

-25%

4592
Łyżka do lodów
Odpowiednio wyprofilowana, ułatwia 
nabranie i nałożenie gałki lodów. 
Poręczny uchwyt sprawia, że łyżka 
stabilnie leży w dłoni. Wykonana  
z solidnego tworzywa.  
16,5 x 4 cm

14,90

1190

 � Idealne do letnich  
napojów i drinków

 � 15 kostek: 7 w kształcie  
ananasa, 8 w kształcie kaktusa

Pyszne desery 
jak w najlepszej cukierni!

 � Wyprofilowany 
kształt – łatwe  
nabieranie  
zmrożonych  
lodów 

-24%
NOWOŚĆ

-20%
NOWOŚĆ

4079
Kule do mrożenia
Lodowe kule z zamrożonymi w środku kawałkami owo-
ców lub listkami mięty doskonale nadają się do lemo-
niady, koktajli, drinków. Wykonane z tworzywa, szczelnie 
zamykane, na stabilnych nóżkach – płyn nie wyleje się  
w czasie mrożenia. Średnica: 5,5 cm, 4 sztuki

16
szt.

4
szt.
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4532
Szpryca z rękawem do nadziewania wypieków
Wygodnie nadziejesz pączki, ptysie, eklerki. Odpo-
wiednio wyprofilowana końcówka ze stali nierdzew-
nej łatwo wbija się w ciastko bez niszczenia jego 
kształtu. Trwałe tworzywo, wygodne w użytkowaniu. 
Wymiary końcówki: 1,5 x 7,5 cm, pojemność rękawa 
na nadzienie: 750 ml

 � Metalowa 
szpryca

4062
Wykrawacz do donatów
Niezastąpiony, gdy lubisz domowe pączki. Za jego pomocą 
możesz przygotować również donuty o idealnym  
kształcie lub kruche ciastka. Ma specjalny uchwyt  
z zaokrąglonymi brzegami. Wykonany z wysokiej  
jakości stali nierdzewnej. Średnica 8,5 cm

14,90

990

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

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

-20%

-34%

1490

2990

19,90

1590

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

Przezroczysta –
idealna do wyrabiania
i wyrastania ciasta

44,90

3490

-10zł
ZNÓW
W OFERCIE

5 litrów

6
szt.

-34%

SUPERCENA
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3009
Duży silikonowy wałek do ciasta 

Silikonowa powłoka zapobiega przyklejaniu się ciasta. 
Wałek obraca się lekko i łatwo, ma duże, wygodne 
uchwyty. Bardziej higieniczny niż wałki drewniane. 

Możesz myć go w zmywarce. Długość powierzchni do 
wałkowania: 25 cm, długość całkowita: 43 cm

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

-22%

1

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

Silikonowa  
szpatułka
pomaga  
wygarnąć  
ciasto

4418
Zestaw: mini lejek + separator do jajka + sitko
Trzy niezbędne akcesoria! Składają się jeden w drugi, więc 
zajmują mało miejsca w szufladzie. Możesz zaczepić je  
na krawędzi naczynia dzięki wypustkom. Estetycznie  
wykonane z trwałego tworzywa. 13 x 6,5 x 3,5 cm

4611
Szpatuła – skrobak
Szeroka, ma ergonomiczny kształt, który pozwala zbierać masę z różnych powierzchni o różnych kształtach. 
Biała nakładka jest wykonana z mocnego silikonu, dopasowującego się do ścianek naczynia. Haczyk  
umożliwia zawieszenie szpatułki. 15 x 6 cm

Wieczko 
pokrywy 
miski

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

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

59,90

4690

11,90

890

26,90

1990

13,90

1090

35,90

2790

-26%

3990

2490

-22%

 � Dokładnie wybierzesz  
całą masę z miski 

 � Elastyczna końcówka  
z mocnego silikonu 

 � Również do patelni

-22%
NOWOŚĆ

1

2

2

3

3

-25%
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4637
Foremki do ciastek Miś i Ludzik
Upieczesz ciastka w oryginalnych kształtach  
miśka (10 cm) i ludzika (9 cm).

Wytłaczany wzór

2
szt.

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

-23%

4133
Lejek – dozownik do ciasta
Przycisk przy uchwycie zapewnia precyzyjne dozo-
wanie masy. Może służyć także jako klasyczny lejek. 
Pojemność: do 500 ml, wysokość: 16 cm,  
średnica: 12,5 cm 1490

4451
Wykrawacz do ciastek  
i kanapek Kwiatek
Wygodnie wykroisz duże kwiatki z ciasta lub 
chleba, by przygotować pyszne wypieki i przekąski. 
Wykonany z mocnego tworzywa, z komfortowym 
uchwytem. 8 x 8 x 6 cm

Szybko i łatwo odcisniesz wzorki na dużej powierzchni ciasta, masy cukierniczej, lukru. Powstanie misterny wzór dekora-
cyjny – trudno byłoby go uzyskać innym sposobem!  15 x 8 cm

4483
Zestaw do dekorowania ciast
Wyczarujesz bajeczne dekoracje.  
8 patyczków, każdy z dwiema różnymi końcówkami, 
co daje łącznie 16 różnych pomysłów na zdobienie 
ciastek. Do rysowania wzorków i modelowania masy 
cukierniczej w dowolne kształty. Kolory mogą się 
różnić. Długość pojedynczego patyczka 16 cm

14,90

1190

14,90

990
25,90

1990

12,90

890

-31%

1490

-34%

 � Misterny wzór  
dekoracyjny

 � Odciśniesz go  
szybko i łatwo

-20%
NOWOŚĆ

4609
Stempel do dekoracji ciast Serduszka

4610
Stempel do dekoracji ciast Kwiatki

1 2

1

2

1
szt.

8
szt.

SUPERCENA

SUPERCENA

1890
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4642
Forma do pieczenia
Upieczesz w niej pyszny keks, pasztet, chleb, pieczeń  
rzymską. Z powłoką zapobiegającą przywieraniu.  
25 x 10 x 7 cm

Z powłoką zapobiegającą  
przywieraniu

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

Z powłoką  
zapobiegającą  
przywieraniu

4516
Foremki na tartaletki 
Spody do tartaletek – na słodko lub słono 
– upieką się doskonale w tych foremkach. 
Wykonane z metalu. Średnica 7 cm

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

NIE MUSISZ
używać tłuszczu
Wielokrotnego 

użytku

39,90

2990

49,90

3990

49,90

3990

-10zł-10zł

15901990

4487
Nóż strunowy do ciasta
Ułatwia przecinanie biszkoptu na 
warstwy. Możesz regulować strunę 
tnącą co 5 mm, uzyskując równe 
warstwy o różnej grubości.  
33 x 18 cm

11,90

890

-25%

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

Z powłoką zapobiegającą przywieraniu 49,90

3990

-10zł

Regulowanawysokośćstruny

6
szt.
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4118
Szprycka do 
dekoracji ciast
7 końcówek w różnych 
kształtach umożliwia 
pełną kreatywność 
w ozdabianiu ciast. 
Klasyczna szpryca  
z mocnym tłokiem, 
o sporej pojemności 
– jedno napełnienie 
kremem wystarczy na 
udekorowanie dużej 
części tortu. Wykonana 
z solidnego tworzywa. 
Pojemność 100 ml

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

4508
Okrągły pojemnik na ciasto 
Bardzo mocne, bezpieczne  zapięcie – przekręć  
i zatrzaśnij, a wówczas możesz spokojnie przenosić 
pojemnik bez ryzyka, że otworzy się przypadkiem. 
Średnica: 29 cm, wysokość: 10 cm

Mocny  
tłok

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

Obrotowa
4639
Forma do galaretek i deserów 
Doskonała do przygotowania galaretek, tortów lodowych, deserów i serników na zimno. Wyprofilowane ścianki nadają 
deserowi dekoracyjny kształt. Jedna forma wystarczy na kilkanaście porcji galaretek. Wykonana z tworzywa wysokiej 
jakości, przeznaczonego do zamrażania. Średnica: 24 cm, wysokość: 8 cm

39,90

3490

17,90

1290

17,90

1390

59,90

4490

-28%

-22%

-15zł

3990

Wyczaruj bajeczne  
galaretki i desery

 � Trzy elementy:  
forma, komin, pokrywa. 

 � Średnica 24 cm

NOWOŚĆ

4
szt.
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8458
Torba na lunch
Warstwa termoizolacyjna chroni zapakowane produkty przed szybkim nagrzaniem się. 
Jedna duża, pojemna komora zapinana od góry na zamek błyskawiczny. Z mocnymi  
uchwytami. 26,5 x 15,5 x 15 cm

25,90

1990

-23%
NOWOŚĆ

8486
Prostokątna mata na ruszt 
40 x 30 cm

8487
Okrągła mata na ruszt 
Średnica: 30 cm

4166
Zestaw akcesoriów do grilla
Zawiera łopatkę, widelec do 
mięs, szczypce i pędzel do 
smarowania. Długie rączki nie 
nagrzewają się – nie popa-
rzysz się. Wykonane ze stali 
nierdzewnej wysokiej jakości. 
Długość: 40 – 43 cm

19,90

1590
119,90

7990
16,90

1290

-33%

Ma formę siatki o drobnych oczkach, dzięki czemu możesz upiec na niej  
nawet drobno pokrojone kawałki.  Wykonana z nieprzywierającego teflonu,  
wytrzymuje do 260°C.

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

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

16,90

1290

16,90

1290

-24%

-24%4217
Podkładka do pieczenia
Z nieprzywierającą powłoką z teflonu. Można na niej piec  
i grillować w piekarniku. Ułatwia także utrzymanie go w 
czystości. Rozłóż matę na spodzie piekarnika i nie przejmuj 
się, że tłuszcz ściekający z burgerów pozostawi przypalone, 
trudne do usunięcia ślady. Potem wyjmiesz matę i łatwo ją 
wyczyścisz (można myć ją w zmywarce), a piekarnik pozosta-
nie czysty! Wytrzymuje temperaturę do 260°C. Możesz  
przyciąć ją do pożądanego rozmiaru. Wielokrotnego  
użytku. Po zwinięciu zajmuje niewiele miejsca.  
40 x 33 cm

17,90

1290

-28%

KRAWĘDŹ Z ZĄBKAMI

OTWIERACZ DO KAPSLI

SILIKONOWY PĘDZEL

PRECYZYJNE SZCZYPCE

WIDELEC DO MIĘSA

DO POWIESZENIA

SUPERCENA

4
elem.

-24%

NOWOŚĆ

DO
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8484
Szczotka do czyszczenia grilla 3 w 1
Z jednej strony ma metalową, drucianą szczotkę skutecznie usuwają-
cą zabrudzenia z rusztu. Z drugiej – gąbkę do mycia. Skrobak ułatwia 
usunięcie przyklejonych i przypalonych zabrudzeń, a wycięcia w jego 
krawędziach – oczyszczenie pojedynczych prętów rusztu. Długa rączka 
umożliwia wygodne posługiwanie się szczotką. 36 x 7 cm

2054
Preparat  
do czyszczenia  
piekarnika, grilla  
i kominka
Usuwa zabrudzenia  
i przypalenia z piekarni-
ków, rusztów grilla, patel-
ni, naczyń emaliowanych, 
ceramicznych i ze  
stali szlachetnej.  
500 ml

 � Grille i ruszty
 � Piekarniki
 � Patelnie i garnki
 � Kominki

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

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

21,90

1690

11,90

890

26,90

1990

-25%

-26%

2590

 � Druciana szczotka
 � Gąbka
 � Skrobak z wycięciami 
 � Długa rączka

-23%
NOWOŚĆ

 � Skuteczność  
klasy Premium

 � Ultra silne działanie
 � Do grilla, piekarnika, 

kominka
 � Usuwa tłuszcz,  

przypalenia i sadzę
 � Bardzo gęsta piana,  

nie spływa
 � Prosta i wygodna  

w użyciu

Idealny do
rusztu

Skrobak

Twardy zmywak

Drucianaszczotka

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

8377
Odstraszacz komarów  
Na bazie olejku z citronelli - najskuteczniejszego na-
turalnego środka odstraszającego insekty. Roztacza 
przyjemny, cytrynowy aromat. Możesz stosować go  
w pomieszczeniu i na zewnątrz, na tarasie, 
w ogrodzie. Wystarczy odkleić górną naklejkę,  
by odsłonić otworki pojemnika z żelem.  
Wystarcza na około 6 tygodni.

8462
biały

8463
czarny

14,90

1190
16,90

1290

14,90

1190
14,90

1190

-20%-24%

-20%
-20%
NOWOŚĆ

LI
CZ

BA
 O

G
RA

N
IC

ZO
N

A

 � Powoli dozuje wodę 
 � Na około tydzień
 � Dba o Twoje  

rośliny, gdy  
wyjeżdżasz  
na wakacje 

8405
Dozownik do nawadniania roślin 
doniczkowych
Pomysłowy sposób na zapewnienie roślinom 
w doniczkach stopniowego podlewania. Wbij 
napełniony wodą dozownik w ziemię w doniczce, 
a woda będzie sączyć się powoli, przez około pięć 
dni. Wykonany z mocnego tworzywa, długość:  
24 x 13 x 5 cm, 250 ml

18,90

1290

-32%

Pasuje  
na każdą  

butelkę

8363
Dwustronna podlewaczka do kwiatów
Zmień zwykłą butelkę po wodzie w poręczną 
konewkę. Wystarczy nakręcić na nią tę pomysłową 
podlewaczkę z dwiema końcówkami: długim 
dzióbkiem (z osłonką) i sitkiem. Wykonana z two-
rzywa. 3 x 6 x 7 cm. Średnica gwintu: 28 mm

11,90

890

-25%

24,90

1990

Zestaw magnetycznych upinaczy do zasłon 
Z pomocą tych eleganckich upinaczy stworzysz różne styliza-
cje swoich zasłon i firanek. Mocno spinają się dzięki magne-
som, więc nie zsuwają się z tkanin. Długość całkowita: 48 cm

8382 złoty
8383 srebrny

Ażurowa podkładka na stół
Elegancka i bardzo praktyczna. Choć wygląda jak koronko-
wa, jest wykonana z tworzywa, więc wystarczy przetrzeć ją 
wilgotną ściereczką, by usunąć wszelkie zabrudzenia.  
Średnica: 38 cm

4587 
czarna   

9,90

790

Wazon
Smukły, o ciekawym kształcie, wygląda nowocześnie  
i elegancko. Wykonany z lekkiego, nietłukącego się tworzywa. 
Wysokość: 21 cm, średnica: 7 cm 

9,90

790

2
szt.

2
szt.

1 2

4586  
ecru

3 4

1

2

3

4

Aromat citronelli

SUPERCENA
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2

SUPERCENA

 � Do szaf i szafek z butami
 � Do lodówki i spiżarek
 � Do samochodu
 � Przy koszu na  śmieci
 � Do pomieszczeń, w których  

przebywają zwierzęta domowe

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

18,90

1490

8307
Pokrowiec na odzież - krótki
60 x 100 cm

8308
Pokrowiec na odzież - długi
60 x 137 cm

8299 
Pojemnik do przechowywania  
z przezroczystą pokrywą
80 x 45 x 15 cm

8298 
Pojemnik do przechowywania  
z przezroczystym panelem
45 x 30 x 20 cm

19,90

1390

24,90

1690

34,90

2390

29,90

1990

8301
Organizer  
z 6 przegródkami
Na paski, krawaty, szale. 
Z usztywnionymi 
bokami. Wykonany
z oddychającej tkaniny.  
34 x 16 x 10 cm

8297
Wiszący organizer  
z kieszeniami
Idealny do przechowy-
wania kapci, zabawek, 
artykułów kosmetycz-
nych i innych 
drobiazgów. 
75 x 30 cm

8300
Pudełko do  
przechowywania
Usztywniane, z miej-
scem na podpisanie 
zawartości, wykonane 
z oddychającej tkani-
ny. 28 x 30 x 15 cm

44,90

2990

8475
Wieszak na spodnie
Na tym wieszaku powiesisz aż 4 pary 
spodni! Zaoszczędzisz dużo miejsca  
w szafie. Specjalne, żłobione poprzeczki 
sprawiają, że spodnie nie zsuwają się  
z wieszaka. 34 x 16 cm

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

17,90

1390

-23%

1290

17,90

1190

12,90

990

-21%
NOWOŚĆ

-34%
DO

1

2

3

4

1

3

4

Schowaj zimowe 
ubrania do szafy

1290
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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, 4 sztuki.

8490
białe

8491
przezroczyste

Pachnące mydło w płynie 
300 ml

    2010 Fruit owocowe   

      2009 Fresh świeże 
      2008 Flower kwiatowe

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

2030
Odświeżacz powietrza
- kwiatowy
150 ml

13,90

890

13,90

1090

1390

2031
Odświeżacz powietrza
- owocowy
150 ml

8464
Samoprzylepny pojemnik łazienkowy 
W zestawie plastikowy uchwyt oraz transparentne dyskretne 
mocowanie  umożliwiające zawieszenie uchwytu bez konieczności 
wiercenia. 13,5 x 12,5 x 11 cm

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

26,90

1990

11,90

890

-26%

-23%

-25%
-36%

2690

1190

8379
Wieszak na  
słuchawkę  
prysznicową
Praktyczny uchwyt na 
słuchawkę prysznica, który 
łatwo zamocujesz bez żad-
nego wiercenia do czystych 
i suchych powierzchni. 
Przyssawka mocno  
trzyma się podłoża.  
13,5 x 7,5 cm

14,90

1190

 � Mocno  
przysysa się  
do podłoża 

-20%

 � Łatwo przykleisz 
go do glazury lub 
szafki - bez gwoździ 
i wkrętów

 � Zakładaj i zdejmuj 
kiedy chcesz

-22%
NOWOŚĆ

KROK 1

KROK 2

83402
Osłona na rury
Średnica: 125 mm, pasuje na rury  
o średnicy 40-80 mm

83401
Osłona na rury
Średnica: 70 mm, pasuje na rury  
o średnicy 10-40 mm

8,90

690

Maskuje nieestetyczne połączenie rury ze ścianą. Wyko-
nana z trwałego tworzywa, łatwa do zamocowania.

9,90

790

1

1

2

2

-20% -22%

4
szt.

1 2

1 2

1 2
3

1

2

3

SUPERCENA

ZŁ290
10,90
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8182
Chusteczki  
zapobiegające  
zafarbowaniu  
prania
12 sztuk

 � Chronią ubrania przed 
zafarbowaniem

 � Wystarczy wrzucić 
chusteczkę do pralki

65305
Odplamiacz z enzymami  
do tkanin białych  
i kolorowych 
1 litr

2074 
Żel do prania 
kolorowego
1 litr

367183
Płyn do  
czyszczenia pralki
250 ml

 � Neutralizuje  
nieprzyjemne zapachy

 � Zapobiega  
odkładaniu się kamienia

 � Przedłuża żywotność pralki

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

 � Przywraca  
nieskazitelną biel

 � Nie zawiera  
chloru

2076 
Żel do prania  
białego 
1 litr

 � Zawiera enzymy,  
które przeciwdziałają  
szarzeniu tkanin

 � Nadaje tkaninom  
miękkość

2071
Wybielacz  
Oxy
1 litr

 � Do wybielania  
ręcznego i w pralce

 � Z aktywnym tlenem 
– nie niszczy tkanin

2032
Pianka 
-odplamiacz
150 ml

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

19,99

1599

17,90

1390
19,90

1490
18,90

1490

19,90

1590

-20%

-22%

-25%

-21%

-20%

2014
Uniwersalny żel 
do prania
1 litr

2075
Żel do prania 
ciemnych tkanin
1 litr1690 1990

1490 2490

12
szt.

12,90

990

-23%

1
2

3 4

1

2

3

4

1 2 3

4

1

2

3

4
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2066
Specjalistyczny preparat  
do czyszczenia przypalonych 
żelazek
Spryskaj wacik kosmetyczny, przyłóż 
do miejsca zabrudzenia i pozostaw 
na około 5 minut, następnie  
dokładnie wyczyść. Sprawdź,  
czy w otworach wylotowych  
pary nie pozostały żadne  
zabrudzenia. 100 ml

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

 � Szybsze,  
łatwiejsze  
i przyjemniejsze  
prasowanie

 � Świeży  
zapach

14,90

1190
23,90

1790

-20%

8148
Gumki naciągające z klipsami 
Paski naciągające z mocnymi metalowymi 
żabkami na końcach umożliwiają odpowiednie 
napięcie materiału i skutecznie zapobiegają 
jego zsuwaniu się i marszczeniu. Rozpiętość: 
od 20 do 40 cm, 4 sztuki

 � Do pokrowców
 � Do prześcieradeł

14,90

1190

-20%

-25%

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

 � Chroni żelazko  
przed kamieniem  
i osadami

 � Pozostawia  
odświeżający  
zapach

1590

8453
Neoprenowy pasek do okularów
Zabezpiecza okulary przed spadnięciem, 
np. przy aktywności fizycznej. Rozciąga  
się - pasuje na zauszniki o grubości do  
8 mm. Wykonany z elastycznego neoprenu 
wysokiej jakości. Długość: 41,5 cm,  
po maksymalnym rozciągnięciu: 70 cm, 
szerokość: 2 cm

9,90

790

-20%
NOWOŚĆ

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

 � Ze srebrem koloidalnym
 � W wygodnej formie sprayu
 � Do szkieł szklanych  

i plastikowych

15,90

1190

-25%

8435
Folia stretch mini z rączką
Bardzo poręczna – umożliwia szybkie owi-
nięcie i zabezpieczenie niedużych paczek, 
bagażu, bibelotów itp. Szerokość foli:  
10,5 cm, długość: 50 metrów.

14,90

1190

-20%

8296
Samonawlekające się igły
12 igieł w różnych  
rozmiarach

12,90

890

-31%

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

 � Przywraca blask  
cennym  
przedmiotom

 � Skuteczny 
 � Z koszyczkiem  

– wygodny  
w użyciu 

2990

4
szt.

 � Aktywna piana skutecznie 
usuwa przypalenia  
powstałe na stopie  
żelazka

 � Czyści bez  
szorowania 
i zarysowań

12
szt.

SUPERCENA
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8481
Półwkładki do butów na obcasie
Wykonane z miękkiej pianki dopasowującej się do 
kształtu stóp, zwiększają komfort w trakcie chodzenia, 
amortyzując wstrząsy. Idealne do obuwia na wysokim 
obcasie. 9,5 x 6,5 cm

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

1
para

7,90

590
9,90

790

-25%
-20%
NOWOŚĆ

8483
Szklany pilniczek do paznokci
Doskonały do opiłowania naturalnych paznokci i tipsów, nie powoduje ich rozdwajania. Powierzchnia z mikroskopijnymi 
szlifującymi drobinkami.  Wykonany z hartowanego szkła. 14 x 1,2 cm, grubość 3 mm

8,90

690

 � Dwustronny
 � Delikatny dla paznokci
 � Higieniczny – łatwo go umyć
 � Diamenciki dodają elegancji -22%

NOWOŚĆ

8467
Silikonowe osłony przeciw haluksom 
Zmniejszają ból w przypadku wypukłości kości 
dużego palca. Zapobiegają otarciom i powstawa-
niu dalszych stanów zapalnych. Miękki, elastyczny 
silikon zapewnia uczucie komfortu. Higieniczne – 
wystarczy przemyć je pod ciepłą wodą.

11,90

890

-25%
NOWOŚĆ

8468
Szczoteczka do rąk i paznokci
Bardzo poręczna, idealnie mieści się w dłoni.  
Doskonale czyści skórę rąk i paznokcie. 490

1
para

1
para

8234
Tarka do stóp
Doskonale usuwa 
zrogowaciały naskórek, 
wygładzając skórę stóp. 
Wysoka jakość wyko-
nania – solidna i trwała. 
24,5 x 6 cm

Dwustronna

15,90

990

-38%

SUPERCENA
NOWOŚĆ
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PRZED PO

8436
Stojak na buty damskie 
Pomysłowy sposób na przechowywanie szpilek lub 
czółenek. Stojak spełnia jednocześnie rolę prawideł, 
dzięki czemu Twoje szpilki i czółenka dłużej zachowu-
ją nienaganny kształt. 15 x 6 x 4 cm

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

1590

8418
Opaska na smartfon z panelem dotykowym
Panel umożliwia obsługę smartfonu bez wyjmowania go z opaski. Opaska zapinana na suwak, z otworem na słuchawki. 
Pasek z możliwością regulacji. Wykonana z tworzywa, które łatwo wyczyścić. Pasuje na smartfony do 6,5 cala.

29,90

2290

 � Otwór na słuchawki
 � Z tyłu kieszonka 

na drobiazgi
-23%

8392
Uchwyt-wieszak na telefon komórkowy
W kształcie ludzika – mocno przytrzymuje telefon. 
Możesz powiesić go w dowolnym miejscu, także  
w samochodzie. Wykonany z tworzywa, ma elastyczne 
rączki i nóżki, by można było wygiąć je i dopasować 
do wielkości telefonu. 18 x 4,5 x 4 cm

-31%

12,90

890

PRZED

8474
Organizer na kable 
Białe, dyskretne pudełko zamiast plątaniny kabli na 
biurku, stoliku, podłodze. Ten organizer, w którym 
możesz ukryć cały przedłużacz z różnymi kablami, 
zmienia chaos w porządek! Długość 32 cm, szero-
kość 12 cm , wysokość 11 cm

32,90

2590

-21%

366215 
Dezodorant do obuwia z nanotechnologią
Dzięki nanocząsteczkom srebra i krzemionki skutecz-
nie usuwa nieprzyjemną woń obuwia. Pozostawia 
uczucie świeżości na dłużej niż tradycyjne dezodo-
ranty. 150 ml

 � Eliminuje woń
 � Pozostawia  

uczucie  
świeżości

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

9,90

790

-20%

1690

-36%

13,90

890

-36%

SUPERCENA SUPERCENA SUPERCENA
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8455
Wstążki ozdobne do roweru
Różnokolorowe, błyszczące wstążki sprawiają, że rower Twojego dziecka 
wyróżnia się i jest widoczny z daleka. Plastikowy uchwyt pasuje do kierownicy 
każdego roweru. Długość  frędzli: 22 cm, długość całkowita: 27 cm

2081
Spray do czyszczenia  
rowerów i hulajnóg
Wygodny sposób na przywrócenie 
czystości Twojemu ulubionemu 
jednośladowi! Dokładnie usuwa 
zabrudzenia różnego pochodzenia. 
Bezpieczny do czyszczenia elemen-
tów gumowych, metalowych  
oraz wykonanych z tworzyw  
sztucznych. 500 ml

8460
Klakson
Zamocuj na kierownicy roweru 
dzwonek w kształcie klaksonu. 
Wydaje głośny dźwięk, który na 
pewno wszyscy usłyszą. 15 x 8 cm

-25%

9,90

690

8380
Dekoracyjne koraliki do roweru
36 różnokolorowych koralików, które można łatwo 
zamocować na szprychach roweru lub wózka 
dziecięcego. Pomysłowy sposób na ozdobienie 
swojego „pojazdu”! Wykonane z solidnego tworzy-
wa. Wymiary pojedynczego koralika 2 x 1,5 cm

8226
Pokrowiec ochronny na rower
Pojemny pokrowiec, którym przykryjesz 1-2 rowery. 
Łatwo go nałożysz, możesz od dołu zapiąć na rzepy. 
Chroni przed słońcem, wilgocią, pyłem, kurzem, 
śniegiem. Wyprodukowany z wytrzymałej folii 
(PEVA). 200 x 110 cm

39,90

2990

11,90

890
19,90

1590

15,90

1190

-30%
-25%

8212
Regulowany uchwyt  
na kierownicę rowerową
Przymocujesz do kierownicy roweru smartfon lub 
nawigację (o wymiarach minimalnych: 5.8 cm x 12 cm 
/ maksymalnych: 9 cm x 18 cm). Solidna konstrukcja 
gwarantuje stabilność urządzenia w trakcie każdej, 
nawet najbardziej ekstremalnej jazdy rowerem.

26,90

1990

-26%

 � Świetna zabawa - 
tańczą na wietrze 
w trakcie jazdy! 

 � Naprawdę  
głośny! 

-25%
NOWOŚĆ

-20%
NOWOŚĆ

-25%
NOWOŚĆ

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

17,90

1290

-28% Czas  
na rower

SUPERCENA

 � Idealny do usuwania   
błota i smarów

2
szt.
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W łatwy i szybki sposób W łatwy i szybki sposób 
zabezpieczysz cały kokpit, zabezpieczysz cały kokpit, 
przywrócisz głęboką przywrócisz głęboką 
barwę oraz wyrazistą barwę oraz wyrazistą 
fakturę czyszczonych fakturę czyszczonych 
elementów.elementów.

Spray do czyszczenia  
i konserwacji kokpitu 
300 ml 

2065  
nabłyszczający

2064  
matowy

-20%

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

368401
Preparat do czyszczenia wnętrz pojazdów
Skutecznie czyści elementy z tworzyw sztucznych, 
wywabia plamy i usuwa uporczywe zabrudzenia 
z tapicerki samochodowej. 300 ml

 � Czyści wnętrza pojazdów
 � Usuwa uporczywe 

zabrudzenia
 � Wywabia plamy

 � Usuwa zabrudzenia,  
nalot i tłuste ślady

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

2056
Szampon do mycia samochodu 
500 ml

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

2055
Spray  
do czyszczenia felg
Usuwa smary, naloty  
i wszelkie zanieczyszcze-
nia. Ma neutralne pH –  
nadaje się do wszystkich 
rodzajów felg i kołpaków,  
również aluminio-
wych. 500 ml

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

11,90

890

24,90

1990

27,90

1990

16,90

1190

-29%-25%

-30%

1790

3490

2490

790

8482
Klips na okulary przeciwsłoneczne
Sposób na bezpieczne przechowywanie okularów  
w samochodzie. Ma metalowy, sprężysty uchwyt i miękką 
piankę wewnątrz, dzięki czemu okulary się nie porysują. 
Elegancki design, ergonomiczny kształt. 7,5 x 2,5 x 2,3 cm

9,90

790

-20%
NOWOŚĆSUPERCENA
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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

8415
Podkładka  
gumowa pod miskę
Chroni podłogę przed zabrudzeniami, gdy 
Twój pupilek rozchlapuje zawartość miski. 
Gumowa, dobrze przylega do podłoża, nie 
przesuwa się. Kształt dopasowany do miski. 
Z wyprofilowanym rantem zabezpiecza-
jącym przed wylaniem się rozchlapanej 
wody na podłogę. 44 x 24 cm

8411
Podwójna miska 
dla zwierząt
Dwukomorowa, z antypoślizgowymi 
wstawkami na nóżkach, by nie przesuwała 
się po podłodze. Wykonana z tworzywa. 
30 x 18 cm, pojemność 2 x 250 ml

8511
Kompleks z pokrzywą Happy Cat  
- dodatek do karmy dla kotów  
Zawiera witaminy i sole mineralne potrzebne kotom 
do zachowania zdrowej sierści i ogólnej witalności. 
Dawkowanie zależne od wagi zwierzęcia - patrz 
tabela na opakowaniu. 60 g

8512
Kompleks wapniowo-kolagenowy Happy Cat  
- dodatek do karmy dla kotów 
Ułatwia zaspokojenie potrzeb żywieniowych kotów  
z myślą o zachowaniu mocnych kości i zębów. 
Pozyskiwany ze skorupki jaja kurzego, która zawiera 
ponad 90% węglanu wapnia oraz wiele innych cen-
nych mikroelementów. Dawkowanie zależne od wagi 
zwierzęcia - patrz tabela na opakowaniu. 100 g

29,90

1990

22,90

1790

-26%

-33%

2290

11,50

850

39,90

2990
39,90

2990

To, co tygrysy
lubią najbardziej

-25%
NOWOŚĆ

Mocne  
kości i zęby

Piękna  
i zdrowa  
sierść

8416
Obcinaczka do pazurów
Profesjonalna obcinaczka do pazurów wykonana z wysokiej 
jakości stali nierdzewnej. Wyposażona w ogranicznik długości 
cięcia. Profilowane uchwyty mają specjalną gumowo- 
silikonową antypoślizgową powłokę, dzięki czemu  
zapewniają maksymalny komfort i precyzję pracy.  
Idealna dla średnich i dużych psów.

 � Prosty sposób na  
skrócenie pazurów

 � Z ogranicznikiem  
długości cięcia

 � Profilowane uchwyty 
z gumową powłoką -22%

SUPERCENA

 � Wystarczy  
szczypta  
lub dwie 
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8409
Butelka - poidełko dla psa
Gdy wybierasz się na spacer ze swoim pupilem, pamiętaj  
o zabraniu dla niego wody do picia! Ta poręczna butelka  
z korytkiem umożliwia wygodne napojenie psa.  
Ma wieszaczek, by można było wygodnie  
przytroczyć ją do paska. 24 x 6 x 6 cm, 400 ml

8410
Piłeczka z piszczałką  
Twój psiak kocha gonitwy za piłką? Spraw mu 
prezent – piszczącą piłeczkę, idealną do tarmoszenia. 
Wielkości piłki tenisowej – średnica 6 cm



2059
Szampon dla psów
Uniwersalny szampon do każdego typu sierści, włosów i skóry 
psa. Z gliceryną i naturalnymi ekstraktami z bawełny i pokrzy-
wy. Kompozycja zapachowa bez alergenów nie podrażnia 
receptorów węchowych psa. Nadaje sierści lub włosom  
psa przyjemny zapach. Nie zawiera barwników.  
pH neutralne dla skóry psa. 250 ml

 h Z gliceryną i naturalnymi 
ekstraktami z bawełny 
i pokrzywy

 h Bez alergenów  
i barwników

 h Neutralne pH

17,90

1390
9,90

790

-22%

-20%

-20%

8408
Rękawica 
do zbierania 
sierści
22 x 16 cm

24,90

1990

-20%

8407
Szczotka  
dla zwierząt
12,5 cm x 8 cm

2490
14,90

1190

39,90

2990

39,90

2990

Piękna sierść,
mocne kości,
zdrowe zęby

 � Błyszcząca sierść

 � Mocne kości i zęby
 � Bardzo wydajny

-25%
NOWOŚĆ

Wygodne dawkowanie 
-miarka w zestawie

8514
Kompleks wapniowo-kolagenowy Happy Dog  
- dodatek do karmy dla psów 
Aby Twój pies miał mocne zęby i kości, potrzebuje 
odpowiednich składników odżywczych. Preparat, 
pozyskiwany ze skorupki jaja kurzego, która zawiera 
ponad 90% węglanu wapnia, dostarcza wielu cennych 
mikroelementów. Dawkowanie zależne od wagi  
zwierzęcia - patrz tabela na opakowaniu. 100 g

8513
Kompleks z pokrzywą Happy Dog  
- dodatek do karmy dla psów 
Zawiera witaminy i sole mineralne potrzebne 
psom do zachowania zdrowej sierści i ogólnej wi-
talności. Dawkowanie zależne od wagi zwierzęcia 
- patrz tabela na opakowaniu. 60 g
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5165
Kawa  
rozpuszczalna  
– waniliowa
120g

5172
Kawa  
rozpuszczalna  
naturalna 
120 g 

5168
Kawa   
Blue Dream mielona  
o smaku 
amaretto 
150 g

Wyśmienite połączenie wanilii 
i najlepszych kawowych ziaren prosto z plantacji w Meksyku.  Głęboki smak kawy o lekko orzechowej nucie har-monizuje z subtelną słodyczą wanilii, a zniewalający aromat budzi zmysły. Filiżanką waniliowej kawy możesz 

delektować się zarówno rano, jak rów-nież w trakcie błogiego, popołudnio-wego relaksu.

24,99

1999

5173
Czekolada do 
picia Wiśnie  
w rumie
120 g 2499 249924992499

CZEKOLADOWA  
ROZKOSZ

5177
Czekolada deserowa do picia  
Marcepan
120 g

-20%

5169
Kawa  
rozpuszczalna
 – kokosowa
120 g

5166
Kawa Blue Dream mielona  
o smaku tiramisu 
150 g

Moc gorącego brazylijskiego słońca i wykwintna słodycz klasycznego włoskiego 
deseru w jednej filiżance. Brazylijska kawa wyróżnia się zrównoważonym smakiem,  a dzięki nutom tiramisu nabiera wyjątkowej elegancji i delikatności. Smakuje  

wyśmienicie z dodatkiem mleka lub kremowej 
śmietanki.

24,99

1999

5170
Kawa rozpuszczalna Advocat 
120 g 

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

24,99

1999

-20%

24,99

1999 -20%

PORANEK Z KAWĄ

3

2

2

1

1

3

-20%
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5040
Zielona herbata Sunrise
Najbardziej cenione odmiany zielonej 
herbaty, wzbogacone jagodami goji, 
kwiatami granatu, trawą i skórką 
cytrynową. Z każdą filiżanką tej herbaty 
dostarczasz organizmowi porcji anty-
oksydantów!
50 g

5059
Herbata biała Mango Sun
Delikatny smak białej herbaty 
wspaniale komponuje się z dojrzałym 
i soczystym mango. Płatki nagietka 
nadają naparowi wyrazisty charakter 
i kolor. Pierwsze parzenie zapewnia 
mocniejszy smak i aromat, natomiast 
kolejne są nieco delikatniejsze.  
50 g

5178
Czarna herbata Happy Moments
Delektuj się naparem o bursztynowym 
kolorze i głębokim, lekko słodowym 
aromacie. Dodatek cynamonu, skórki 
i kwiatów pomarańczy, goździków i ma-
lin nadaje herbacie wyrazisty, szlachetny 
smak. Doskonale komponuje się z mio-
dem i mlekiem. Zaparz imbryk Happy 
Moments i ciesz się chwilą wytchnienia 
w gronie najbliższych. 
50 g 24992499 2499

5041
Owocowa herbata  
Secret Garden 
Suszone owoce czarnego 
bzu  i czarnej porzeczki 
sprawiają, że ta herbatka 
idealnie wspomaga Twoją 
odporność! Z dodatkiem 
kwiatów hibiskusa. Delektuj 
się owocowym napa-
rem, dobroczynnym dla 
zdrowia.  
50 g

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

24,99

1999

24,99

1999

-20%

BOGACTWO HERBAT 

-20%
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 3 Przywróć swoim  
włosom ich naturalny 
kolor

5102
Męska woda perfumowana Soul
Perfumetka 20 ml

500044
Aktywator Koloru Time Away! 
125 ml

500050
Victory Męska Woda Perfumowana
50 ml

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

5048
Męska woda perfumowana Mister Silver 
33 ml

44,90

2990

DLA NIEGO DLA NIEJ

-10zł

2990

6990

4490

-15zł
-20zł

Nuty głowy: migdał, kawa
Nuty serca: tuberoza, jaśmin

Nuty podstawy: fasolka tonka, kakao, drzewo  
sandałowe i wanilia. 

5027
Woda perfumowana Caramella
50 ml

5049
Woda  perfumowana Miss Pink 
 33 ml

5103  
Damska woda perfumowana Romantic
Perfumetka 20 ml

5028
Woda perfumowana La Rosita
50 ml

5050
Woda perfumowana Lady Gold 
33 ml

Nuty głowy: mandarynka, mięta
Nuty serca: róża, cynamon
Nuty bazy: akordy skórzane, ambra

29,90

1990

129,90

8990

6990

4490

4990

-40zł

69,90

4990

4

3

3

2

2

1

1

5 5 5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

4
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DLA NIEGO

367427
Pasta stomatologiczna 
Silver Action ze srebrem 
koloidalnym
50 ml

 3Zapobiega  
próchnicy i powstawaniu 
kamienia nazębnego
 3Wzmacnia zęby 
i dziąsła
 3Chroni i nie podrażnia 
dziąseł
 3Doskonale czyści  
i pielęgnuje
 3 Słodzona naturalną 
roślinną substancją 
słodzącą  
otrzymywaną ze stewii

 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

366934
Proszek do wybielania 
zębów White Action
30 ml

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

29,90

1990

23

 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

5185 
Wykałaczki z nicią 
dentystyczną 
50 sztuk

Ułatwiają pielęgnację jamy ustnej. 
Ostry koniec pomaga usunąć resztki 
jedzenia z trudno dostępnych miejsc. 
Nić o zapachu mięty usuwa resztki spo-
między zębów.  Praktyczne - zastępują 
typowe nici dentystyczne. W domu 
i poza domem

NIĆ  
o zapachu 

 mięty
50
szt.

-10zł

-20%

2490

9,90

790

366003  
zielona

29,90

1990

366001 
pomarańczowa

29,90

1990

366002  
różowa 2990

SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW  
Nano Gold  
z nanocząsteczkami złota
miękkie włosie

2990366004  
niebieska

19905186
biała

19,90

14905187
złota

19905188
żółta

19,90

14905189
czerwona

Bambusowa szczoteczka 
z węglem aktywnym  
do zębów 

Z WĘGLEM AKTYWNYM  
LUB ZŁOTEM

PIĘKNY UŚMIECH

2990

2

1

4

4 8

8

3

-10zł

-25%

3 7

7

2 6

6

1 5

5
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ENERGIA I WITALNOŚĆ SUPER DETOX

 BOGATE ŹRÓDŁO SKŁADNIKÓW, KTÓRE:
 3 wzmacniają naturalne mechanizmy chroniące  

organizm przed szkodliwym wpływem  
wolnych rodników

 3 pomagają utrzymać prawidłowy poziom glukozy we krwi
 3 pomagają unormować poziom cholesterolu we krwi, 

przyczyniając się do zdrowia układu krążenia
 3 wspomagają witalność organizmu, zwiększając  

przypływ energii
 3 wspomagają usuwanie nadmiaru wody – działają drenująco
 3 wykazują korzystny wpływ na procesy przemiany materii
 3 działają wzmacniająco na organizm, dostarczając składników 

mineralnych, przede wszystkim żelaza oraz polifenoli
 3 wspomagają witalność organizmu

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

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

49,90

3490

59,90

4990
49,90

3990

367256
pH Body Balance 125 g
(miesięczna dawka)

= 4 gramy

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

5010
Mineral Balance
SUPLEMENT DIETY 
30 kapsułek pullulanowych.  
Zalecana dzienna porcja:  
1-3 kapsułki 5990

-15zł

-10zł -10zł

-23%

5490

UA Без ГМО

Без наповнювачів 
та консервантів

Вегетаріанські 
та веганські

Капсула 
пулулановаUA Без ГМО

Без наповнювачів 
та консервантів

Вегетаріанські 
та веганські

Капсула 
пулуланова

UA Без ГМО

Без наповнювачів 
та консервантів

Вегетаріанські 
та веганські

Капсула 
пулуланова

UA Без ГМО

Без наповнювачів 
та консервантів

Вегетаріанські 
та веганські

Капсула 
пулуланова

UA Без ГМО

Без наповнювачів 
та консервантів

Вегетаріанські 
та веганські

Капсула 
пулуланова

PROFILAKTYKA
wzmocnij układ  
immunologiczny

RÓWNOWAGA
organizmu

ODPORNOŚĆ
organizmu

ODCHUDZANIE
wymarzona  
sylwetka  
na wiosnę

 3 Oczyszcza i odkwasza organizm

 3 Neutralizuje toksyny

 3 Reguluje perystaltykę jelit

 3 Zmniejsza wchłanianie cholesterolu

38,90

2990

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

pH Body Balance to dla mnie 
oczywisty wybór. Codziennie 
rano mieszam go z 200 ml 
wody i wypijam, by czuć się 
lepiej. Dzięki temu uczucie 
pełności i wzdęty brzuch to 
już przeszłość! 
Polecam każdemu, kto boryka 
się z tym problemem.

LUCIA ŠIMKOVIČ, AMBASADORKA  
BLUE NATURE ZE SŁOWACJI 
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400 ml

23,90 990 

UWAGA!
Przy zakupie 

dowolnego 
koktajlu

Profesjonalny 
szejker Blue Nature

otrzymasz za

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

OCHRONA I REGENERACJA  
organizmu

WITAMINA D 2000
 9 Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
 9 Pomaga w utrzymaniu zdrowych kości, mięśni, zębów. 
 9 Pomaga w prawidłowym wchłanianiu wapnia i fosforu. 

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

KAŻDY NASZ KOKTAJL:
 3 Wspomaga kontrolę wagi

 3 Wspiera zdrowe odżywianie

 3 Dodaje energii na co dzień

1

1

2

2

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

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

MOCNE STAWY,  
piękna skóra

59,90

4490

59,90

4490

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

BIOTYNA 

4000   

Pudełko 
na suplementy 
otrzymasz za

Przy zakupie  
dowolnego produktu ze str. 18-21

5 90
zł

14,90

-15zł

-15zł

15900

5990

159,00

9900

Stosuj Natural Collagen, jeśli chcesz:
Utrzymać kości, stawy i mięśnie w dobrej kondycji,  
zapobiegać chorobom stawów - kolagen  
stanowi główny składnik ścięgien.

Zregenerować skórę, włosy i paznokcie 
kolagen jest głównym białkiem tkanki łącznej,  
warunkującym elastyczność skóry.

 9 wspomaga wzrost włosów  
zapobiega ich wypadaniu,

 9 wspomaga formowanie mieszków  
włosowych, 

 9 utwardza płytkę paznokci,   
zapobiega ich łamaniu i rozdwajaniu,

 9 poprawia kondycję skóry

WITAMINA D

2000   

ZDROWE ODŻYWIANIE LŚNIĄCE WŁOSY,  
mocne paznokcie

-60zł

BEZ
KAZEINY

14
SKŁADNIKÓW

MINERALNYCH

8
AMINOKWASÓW

13
WITAMIN

100%
ZBILANSOWANY

1

2

zł
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REGENERACJA

Ekstrakt 
z arniki

Ekstrakt  
z palmy 
sabałowej

1

500012 
Szampon do włosów  suchych i zniszczonych
250 ml 

500016 
Odżywka do włosów  suchych i zniszczonych
200 ml

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 

500011 
Szampon do włosów farbowanych
250 ml

500015 
Odżywka do włosów farbowanych
200 ml

2190

2190

2190

2190

21,90

1690

21,90

1690

17

-23%-23%

21,90

1690

21,90

1690

EKSTRAKT Z TYMIANKU
Regeneruje włosy uszkodzone farbowaniem, wzmacnia 

cebulki, stymuluje porost,  zapobiega przetłuszczaniu 
się włosów, pomaga utrzymać  głęboki kolor, przywraca 

piękny połysk.

EKSTRAKT Z LNU
Wzmocniony oliwą z oliwek oraz  proteinami mlekowy-
mi dogłębnie regeneruje, wypełnia mikrouszkodzenia 

w strukturze włosów. Nawilża łodygę włosa, sprawiając, 
że włosy stają się mocne, lśniące, elastyczne i naturalnie 

miękkie w dotyku.

4

4

3

3

1

1

1

1

2

2

2

2

4

4
3

3
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5047
Żel do mycia ciała   
Argan Queen
200 ml

DO KAŻDEGO 
rodzaju 

skóry 

 3 Wzmacnia włosy  
aż po końcówki  

 3 Chroni włosy przed utratą 
wody i blaknięciem

 3 Przywraca miekkość 
i elastyczność

 3 Włosy na dłużej  pozostają 
świeże i pełne blasku

5051
Szampon do mycia  
włosów Argan Queen
200 ml

 3 Regeneruje i wygładza

 3 Chroni końcówki przed 
wysuszeniem i łamaniem

 3 Znacząco poprawia  
kondycję włosów

 3 Ułatwia rozczesywanie  
i układanie

 3 Włosy są jedwabiście 
gładkie i lśniące

500020 
Orzeźwiający żel pod  
prysznic  i do kąpieli  
Perfect Care
250 ml 19902590

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

RYTUAŁ DLA ZMYSŁÓW

 3 Nawilża, odżywia,  
wygładza skórę i włosy

 3 Ujędrnia ciało, działa 
antycellulitowo

 3 Opóźnia proces  
starzenia skóry

 3 Stosowany na końcówki 
włosów wzmacnia je  
i przeciwdziała łamaniu

 3 Jego lekka konsystencja 
szybko się wchłania 
pozostawiając skórę 
jedwabiście gładką  
i cudownie pachnącą  
na długo.

 3 Regeneruje,  
odżywia i nawilża  

skórę w trakcie kąpieli

 3 Cudowna, orientalna 
kompozycja zapachowa 
zmienia zwykłą kąpiel 

w zmysłową  
przyjemność

 3 Skóra jest gładka 
w dotyku i cudownie 

pachnąca

-23%
-23%

BEZ  
parabenów,  

silikonów, SLES,  
SLS

19,90

1590

500024 
Balsam do higieny intymnej  
Perfect Care
300 ml

19,90

1590

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

Ekstrakt z jagód goji -  
bogaty w cenne przeciwu-

tleniacze, witaminy, minerały, 
nienasycone kwasy tłuszczowe, 
aminokwasy. Przyśpiesza proces 
odnowy naskórka, wykazuje wła-
ściwości odżywcze, opóźniające 
proces starzenia, poprawiające  

jędrność skóry.

 9 Odświeża
 9 Nawilża

 9 Chroni florę bakteryjną
 9 Neutralne pH

 9 Bez parabenów, silikonów,  
SLES, SLS

-20%

SKÓRA
 9 pobudzona
 9 rześka
 9 nawilżona

PIELĘGNACJA CIAŁA

2590

5052
Odżywka do włosów  
Argan Queen
200 ml

25,90

1990
25,90

1990

-20%
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2990

2690

2690

2990 2490

2490

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

5030
Łagodzący peeling do ciała Senso – awokado 
Pełne energii, ujędrnione i gładkie ciało!  Cukrowy peeling do 
ciała to multifunkcjonalny kosmetyk, który pobudza zmysły 
wzroku, dotyku i węchu oraz łączy w sobie  właściwości pielę-
gnacyjne, relaksacyjne i głębokiego masażu.
250 g

5029
Odżywczy peeling do ciała Senso
Wspaniale złuszcza, a jednocześnie nawilża, natłuszcza 
i ujędrnia skórę. 
250 g

PEELINGI  SENSO
 3 Skutecznie złuszczją martwy 

naskórek

 3 Stymulują skórę, poprawiając jej  
ukrwienie i koloryt

 3 Wygładzają, ujędrniają 
i regenerują skórę

 3 Natłuszczają, nawilżają i chroną

 3 Kolor i zapach dodają  
energii i witalności 

5034
Łagodzący balsam do ciała Senso – awokado
Wmasuj balsam w skórę po kąpieli, a od razu zobaczysz 
i poczujesz różnicę! Wysoka zawartość składników o silnym 
działaniu ujędrniającym sprawia, że skóra ładnie się napina, 
dzięki czemu Twoje ciało zyskuje  
zgrabniejszy wygląd.
150 ml

5033
Odżywczy balsam do ciała Senso
Nakładanie balsamu to czysta przyjemność: dzięki 
kremowej konsystencji uczucie jedwabistej gładkości 
towarzyszy Ci już od momentu aplikacji, a piękny zapach 
długo utrzymuje się na skórze.
150 ml

5035
Odżywczy żel pod prysznic Senso
Odżywczy żel wspaniale oczyszcza i wygładza skórę, 
pozostawia cudowny zapach. Bogactwo naturalnych 
ekstraktów zapewnia nawilżenie i odżywienie. 
200 ml

Senso

5045
Arbuzowa pomadka 
peelingująca  
4,3 g

5044
Odżywczy 
krem do rąk  
Senso 
40 ml 

5043
Krem do rąk  
i paznokci Senso
40 ml

1490 1490

1690

4

4

3

3

5

5

6

7

7

8

8

9

9

6

1

1

2

2
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1590

15,90

1190

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

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

15,90

1190

5163
Regenerujący balsam   
do stóp Heel Balm 
70 g

5183
Maskara 
pogrubiająca 
i wydłużająca 
Happy Lashes 
10 ml

-20%

24,90

1990

1890

5009
Krem do rąk  
Happy Hands
40 ml 990

5015
Żel do rąk
50 ml

63%
alkoholu

-31%

12,90

890

MYDEŁKA

5182
Mydełko z oślim mlekiem
100 g

-25%

-25%

1

1

2

2

ZESTAW

WPISZ KOD 7081 
Maskara pogrubiająca i wydłużająca Happy Lashes (5183)  
+ Płyn micelarny Hydroclinic (5005)

44,8024 90

-44 %

W ZESTAWIE TANIEJ
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5003
Mleczko do ciała Hydroclinic
Idealne po kąpieli – wchłania się w kilka sekund.  
Błyskawicznie likwiduje uczucie suchości skóry.  
250 ml

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

19,90

1590 

19,90

1590 

19,90

1590 
5026
Tonik do twarzy 
Hydroclinic
150 ml

-20%

TONIZACJAZACHWYCAJ GŁADKĄ 
SKÓRĄ

5004
Żel pod prysznic Hydroclinic 
250 ml 1990

5184
Szampon Hydroclinic
250 ml 1990

5008 
Krem  do twarzy na dzień i na noc Hydroclinic
Stosuj rano i wieczorem
50 ml 4990

5005
Płyn micelarny Hydroclinic 
EFEKT: Błyskawicznie zmywa makijaż, pozostawia skórę 
nawilżoną, wygładzoną, gotową do kolejnego kroku 
pielęgnacyjnego. Nie pozostawia uczucia lepkości 
i tłustej warstwy.  
SKŁADNIKI AKTYWNE: kwas hialuronowy, ekstrakt 
z koziego mleka, komórki macierzyste z magnolii, 
prowitamina B5.
200 ml 1990

12,90

890 
5025
Pomadka 
Care Balm
3,5 g

-31%

 3 Usuwa zanieczyszczenia
 3 Zwiększa jędrność  i elastyczność skóry

 3 Wspomaga proces  regeneracji naskórka

 3 Nawilża i wzmacnia  barierę wodno-lipidową

 3 Przywraca naturalne pH skóry

 3 Łagodzi podrażnienia   
i poprawia koloryt skóry

-20%

Przeznaczenie: 
do każdego  
rodzaju cery

ZAWIERA  
KERATYNĘ

1

6

6

1

4

4

3

8

8

3

2

7

7

2

5

5

-20%
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5019
Skoncentrowane 
serum  do twarzy 
i pod oczy Collagen 
Booster 
(dzień i noc), 30 ml

500034 
Eliksir piękna 
 - Retinol
15 ml

500035 
Eliksir piękna 
 - Collagen
15 ml

4990

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

49,90

3490

Składniki Collagen Booster zapewniają kompleksowe 
działanie poprawiające kondycję skóry:

 9 Zapewniają spektakularny wzrost  
kolagenu i elastyny w skórze  

 9 Trójwymiarowa sieć naturalnych włókien napinających 
skórę zostaje odbudowana!  

 9 Wygładzenie zmarszczek i poprawa owalu twarzy!

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

4990

-15zł

ANTI-AGEING NAWILŻENIE

NAWILŻA 

POPRAWIA JĘDRNOŚĆ  
skóry i jej elastyczność 

NIWELUJE  
drobne zmarszczki 

CHRONI  
przed szkodliwymi działaniami  

promieniowania UV i zanieczyszczeniem środowiska

500036 
Eliksir piękna - Coenzyme Q10
Wybierz, jeśli Twoja skóra jest:  
z drobnymi zmarszczkami, 
skłonna do wysuszania, nara-
żona na promieniowanie UV. 
Każdy rodzaj cery. 15 ml69906990

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

Stosuj serum i krem razem  
– uzupełniają się idealnie!
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5055
Krem na dzień ES5ENCE 
Do wszystkich rodzajów cery, zwłaszcza do odwodnionej skóry,  
na której pojawiają się pierwsze oznaki starzenia. Stosuj codziennie 
rano, po oczyszczeniu skóry i nałożeniu serum ES5ENCE. 50 ml

5056
Krem na noc ES5ENCE  
Do wszystkich rodzajów cery, zwłaszcza do odwodnionej skóry, na której pojawiają 
się pierwsze oznaki starzenia. Stosuj codziennie wieczorem, po oczyszczeniu skóry 
i nałożeniu serum ES5ENCE. 50 ml 5990

59,90

4490

ES5ENCE 
kuracja anti-ageing

*Podwyższony poziom nawilżenia utrzymuje się do 72 godzin po aplikacji kosmetyku.

POWSTRZYMANIE 
PROCESÓW 

STARZENIA SIĘ 
NOCĄ  

72h 
CIĄGŁEGO NAWILŻENIA  

DLA GŁADKIEJ  
I PROMIENNEJ  

SKÓRY!

OCHRONA PRZED 
STARZENIEM SIĘ 
SKÓRY W CIĄGU 

DNIA

Redukuje głębokość zmarszczek. 
Zapewnia 72 godziny ciągłego nawilżenia*. 

Poprawia elastyczność skóry.

Zapewnia poczucie komfortu, likwidując  
ściągnięcie i przesuszenie skóry. 

Dodaje cerze blasku. 

Lekka konsystencja sprawia, że krem szybko się wchłania. 

Filtry SPF 15 chronią skórę przed foto-starzeniem

Olej z palmy babassu nadaje skórze miękkość i zabezpiecza przed  
działaniem niekorzystnych czynników zewnętrznych. 

Proszek z jęczmienia poprawia jędrność i elastyczność, spłyca zmarszczki,  
spowalnia procesy starzenia się skóry, wzmacnia jej odporność immunologiczną. 

SPF 15

Przeciwdziała procesom starzenia,  
wspomagając nocną regenerację skóry. 

Redukuje głębokość zmarszczek. 

Zapewnia 72 godziny ciągłego nawilżenia*.

Poprawia kondycję skóry.

Likwiduje uczucie ściągnięcia i przesuszenia, 
przywracając skórze poczucie komfortu.  

Skóra staje się bardziej elastyczna  
i gładka w dotyku. 

Olej z palmy babassu nadaje skórze miękkość 
i zabezpiecza przed działaniem niekorzystnych 
czynników zewnętrznych. 

Masło shea zapobiega utracie nawilżenia,  
zmiękcza i wygładza skórę.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

-15zł

FORM KWASU 
HIALURONOWEGO5
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5058
Serum do twarzy i dekoltu  
Do wszystkich rodzajów cery, zwłaszcza do 
odwodnionej skóry, na której pojawiają się 
pierwsze oznaki starzenia. Stosuj dwa razy 
dziennie, pod kremy na dzień i na noc.  
30 ml

49,90

3990

Zaawansowana technologicznie formuła  
zawiera 5 różnych form kwasu  
hialuronowego o optymalnej 
wielkości cząsteczkowej. Dzięki temu 
poszczególne składniki docierają do 
5 różnych warstw skóry, zapewniając 
kompleksową pielęgnację anti-aging.

-10zł

Za każde 
50 zł 
wydane na zakupy  
z tego katalogu

5174
Mydełko oliwkowe 
100 g

*Podwyższony poziom nawilżenia utrzymuje się do 72 godzin po aplikacji kosmetyku.

ES5ENCE
HYALURON THERAPY

15,90

690

-57%

Redukcja zmarszczek.

Uelastycznienie  
i wygładzenie skóry.

Ukojenie odwodnionej 
skóry.

72 godziny ciągłego 
nawilżenia*. 

Zapobiega procesom starzenia się. 

Likwiduje uczucie przesuszenia  
i ściągnięcia, przywracając  

skórze komfort.

Szybko się wchłania.

Skóra jest jedwabiście gładka  
w dotyku, odzyskuje  

promienny wygląd. 

JAK NAKŁADAĆ

NOWOŚĆ

FORM KWASU 
HIALURONOWEGO5

PIELĘGNACJA 3Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona2 Wesołej Wielkanocy



KWIECIEŃ  2022

0422PL

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


