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4320
Silikonowy pędzelek 
z pojemnikiem
Szczegóły na s. 24

16,90

1290

-24%

Idealny  
do nakładania
marynaty 
i tłuszczu

ŚWIĄTECZNY

HIT!

Smacznych  świąt!



Za każde 50 zł 
wydane na zakupy 

z tego katalogu!
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368361
Uniwersalny  
odmrażacz 
samochodowy
300 ml

 h Usuwa lód  
i szron z reflektorów,  
zamków, wycieraczek  
samochodowych  
oraz zewnętrznych  
powierzchni  
szyb

-50%

15,90

790

15,90

1190

33,90

2590

14,90

990

Pełnych ciepła,  
spokoju i radości
Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności 
w Nowym 2022 Roku
życzy Betterstyle

4540
Silikonowe foremki na babeczki 
Trzy foremki na klasyczne babeczki z kominkiem 
na środku, trzy na muffinki. Wykonane z silikonu, 
ułatwiają upieczenie pysznych babeczek.  
7 x 3 cm i 6,5 x 3 cm 

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

-24%

-34%

4483
Zestaw do dekorowania ciast
Kolory mogą się różnić. Długość pojedynczego  
patyczka 16 cm

8
szt.

6
szt.

1

2

3

-34%

-25%

2 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

Aby dbać o środowisko,  
stosujemy:

 3 proste opakowania,  
by nie zwiększać ilości śmieci

 3 plastikowe butelki  
do ponownego przetworzenia

 3 papier z surowców odnawialnych

Zachęcamy Państwa do segregacji odpadów  
i troski o czystość środowiska.

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

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

kontakt@betterstyle.pl, www.betterstyle.pl

W trosce o Twoje 
bezpieczeństwo  

okładka katalogu została 
pokryta antybakteryjną  

i antywirusową powłoką. 
 

W kontaktach z klientami 
zachowaj zasady 
bezpieczeństwa  

zgodne z zaleceniami 
WHO

http://www.betterstyle.pl/
mailto:kontakt@betterstyle.pl


ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

-25%

NOWOŚĆ

Święta 
pachnące

ciastami

1

2

3

3

KUCHNIA



4490
Separator do jajek
Bardzo praktyczny separator, dzięki któremu łatwo 
i dokładnie oddzielisz białko od żółtka. Wystarczy wbić 
jajko do środka, a separator zrobi sam resztę.  
Specjalny uchwyt pozwala na zaczepienie  
separatora o brzeg miski. 10 x 8 x 6 cm

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

4375
Zestaw miarek 
Cztery miarki o pojemności 250 ml, 125 ml, 
80 ml i 60 ml, spięte razem, by zawsze  
były pod ręką. Zawierają oznaczenie  
w mililitrach oraz na szklanki: od ¼ do całej. 
Wykonane z solidnego tworzywa.

1490

3990

4292
Mata silikonowa

Bardzo praktyczna – roz-
wałkujesz  na niej ciasto, 

wytniesz ciastka i od razu 
włożysz do piekarnika. 
Zakres temperatur: od 
-40 do 230°C. Możesz 

myć ją w zmywarce.  
50 x 30 cm

6,90

590
14,90

1190

-20%

11
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3

4

4
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1290
59,90

4690

44,90

3490

42,90

3290

-23%

4054
Foremki do wycinania ciastek
Wymiary pojedynczej foremki:  
12 x 11,5 x 2 cm

10
szt.

4413
Duża silikonowa mata do ciasta
40 x 50 cm

4545
Silikonowy wałek do ciasta
Silikonowa powłoka ułatwia rozwałkowanie ciasta, 
które nie przykleja się do silikonu w przeciwieństwie 
do drewnianych wałków. Nie wchłania zapachów 
ani płynów, jest łatwa w czyszczeniu. Wyprofilowane 
uchwyty o ergonomicznym kształcie wykonane  
z litego drewna. Długość powierzchni do 
wałkowania: 25 cm, długość całkowita: 43 cm

-22%

-22%

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).

8
szt.

1/4 cup – 59 ml
1/3 cup – 78 ml

1/2 cup – 118 ml
1 cup – 236 ml

1/2 tsp – 2,5 ml
1 tsp – 5 ml
1/2 tbsp – 7,5 ml
1 tbsp – 15 ml

25
 c

m

1

1

2

2

3

3

4

4

5

KUCHNIA



Wieczko  
pokrywy  
miski

4178
Miska do miksowania
Ma antypoślizgowy spód. 
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. 2490

1990

35,90

2690

39,90

2990

-25%

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

4367
Silikonowy worek do wyrabiania ciasta
Wsyp wszystkie składniki na ciasto do worka, zawiąż go 
zatyczką (w zestawie) i wygodnie zagnieć ciasto – bez  
oblepionych rąk i pobrudzonej stolnicy. Gotowe ciasto  
w worku włóż do zamrażalnika zgodnie z przepisem.  
Po wyjęciu ciasta łatwo wyczyścisz worek dzięki  
powłoce zapobiegającej przywieraniu.  
Pojemność 3 litry

Błyskawicznie
zagnieciesz

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM -25%

6 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



2490
14,90

1190

24,90

1990

4576
Dzbanek z miarką
W formie dużego kubka z dzióbkiem  
i wygodnym uchwytem pokrytym gumowym 
tworzywem, dzięki czemu nie ślizga się  
w dłoni. Podziałka w mililitrach od 20 do  
500 ml oraz filiżankach: od 0,25 do  
2,5 filiżanki. Pojemność: 500 ml 

-20%

NOWOŚĆ

4473
Przyrząd do wyrabiania ciasta
Zamiast męczyć się z ręcznym wyrabianiem kruchego 
ciasta skorzystaj z pomocy pomysłowego przyrządu, 
który ułatwi Ci połączenie masła z mąką. Idealny rów-
nież do przygotowania kruszonki. Wygodna rączka 
zapewnia mocny chwyt. Wykonany ze stali.  
4,5 x 10 x 11,5 cm

4491
Trzepaczka
Duża i poręczna trzepaczka do roztrzepywania jajek, 
mieszania składników sosu, dressingu lub ciasta na 
racuchy.  Z otworkiem do powieszenia. Wykonana ze 
stali nierdzewnej wysokiej jakości. 31 x 6,5 x 5 cm

-20%

7
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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

4381
Szczypce z sitkiem  
do odsączania  
Idealnie nadają się do wyjmowania oraz odsącza-
nia pączków, ciastek a także mięs, frytek i innych 
potraw smażonych w głębokim tłuszczu. Wygodna 
długa rączka zapobiega poparzeniu, a górna część 
szczypiec ułatwia przytrzymanie potrawy.  
Długość: 30 cm, sitko: 10 cm

4260
Silikonowy dzbanuszek do roztapiania czekolady
Ma pokrywkę, która zapewnia 100% szczelność  
podczas podgrzewania dzbanuszka w kąpieli 
wodnej. Możesz również stosować go  
w mikrofalówce. 9 x 8 x 6 cm. 150 ml

ROZPUŚĆ W KĄPIELI WODNEJ
LUB MIKROFALÓWCE

14,90

990

18,90

1490

-21%

1990

-34%

8 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



19,90

1490

4532
Szpryca z rękawem  

do nadziewania wypieków
Wygodnie nadziejesz pączki, ptysie, 

eklerki. Odpowiednio wyprofilowana 
końcówka ze stali nierdzewnej 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

-25%

NOWOŚĆ

 h Do pączków
 h Do ptysiów
 h Do eklerek

9
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4118
Szprycka do dekoracji ciast
Pojemność 100 ml. 7 końcówek w zestawie 

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

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

-20%

3990 1790

9,90

790

4470
Łopatka wielofunkcyjna 4 w 1
Stal nierdzewna, rączka z tworzywa.  
29 x 5 x 2 cm

26,90

1990

-26%

10 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



1490

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

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

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.

6
szt.

4539
Szpatuła silikonowa
Z elastyczną końcówką, doskonale wygarnia 
całą zawartość z naczyń. Idealna do powierzchni 
teflonowych i ceramicznych – nie rysuje ich.  
Wygodna rączka z otworkiem do powieszenia. 
Wykonana z wysokiej jakości silikonu. Długość: 24 cm

-23%

NOWOŚĆ

12,90

990
29,90

2190

-27%

11
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4217
Podkładka do pieczenia
Z nieprzywierającą powłoką z teflonu. Można na niej 
piec i grillować w piekarniku. Ułatwia także utrzyma-
nie go w czystości. Rozłóż matę na spodzie piekarnika 
i nie przejmuj się, że tłuszcz ściekający z burgerów 
pozostawi przypalone, trudne do usunięcia ślady. 
Potem wyjmiesz matę i łatwo ją wyczyścisz (można 
myć ją w zmywarce), a piekarnik pozostanie czysty! 
Wytrzymuje temperaturę do 260°C. Możesz przyciąć 
ją do pożądanego rozmiaru. Wielokrotnego użytku.  
Po zwinięciu zajmuje niewiele miejsca. 40 x 33 cm

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

17,90

1190

-34%

1990

 h Do wyjmowania 
ciasta z miski

 h Do wygładzania 
powierzchni

 h Do porcjowania 
ciasta

4547
Szpatuła do ciasta 
Elastyczne tworzywo dopasowuje się do kształtu miski, ułatwiając 
wyjęcie z niej przygotowywanego ciasta. Płaska, równa krawędź umoż-
liwia wygodne wyrabianie i porcjowanie ciasta oraz wygładzanie jego 
powierzchni. 12 x 9,5 x2 cm

8,90

690

-22%

12 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



4551
Okrągła forma do pieczenia
Z powłoką zapobiegającą przywieraniu. 
Idealnie nadaje się do pieczenia pizzy 
i tarty. Średnica: 30 cm

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

36,90

2990
49,90

3990

-20%

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

4471
Pędzelek silikonowy
Niezbędny w każdej kuchni! Do 
natłuszczania patelni, rozprowadza-
nia marynaty. Ma poręczny uchwyt 
wygodnie układający się w dłoni,  
z otworkiem do powieszenia.   
Wykonany z mocnego silikonu.  
20 x 4 cm

11,90

890990

-25%

Silikon

13
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4513
Patera na owoce
Wyeksponuj owoce w dekoracyjnej paterze! Wnosi 
powiew szyku i stylu na najwyższym poziomie.  
Średnica 41 cm, wysokość 6 cm

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

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

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

Nie zawiera łyżki

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

1

2

3

4

2

3

4

1

64,90

4990

59,90

4490

9490

2490

-23%

-25%
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-23%

NOWOŚĆ

4577
Zestaw hermetycznych pojemników do żywności
Bardzo eleganckie, pięknie prezentują się w kuchni. Szczelne pokrywy z silikonowymi uszczelkami umożliwiają 
przechowywanie produktów spożywczych bez dostępu powietrza.  Wysoka jakość wykonania: „przydymione” 
tworzywo i metaliczne pokrywy nadają pojemnikom szykowny wygląd. Pojemność: 900 ml, 14 x 9,5 x 9,5 cm

129,90

9990

3
szt.

Hermetyczne
pokrywki

Silikonowa
uszczelka

Wysoka jakość
wykonania

15
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4579 
Szklany pojemnik „Marmurek”  
Pojemność: 425 ml

4580
Szklany pojemnik „Marmurek”
Pojemność: 660 ml

4581
Szklany pojemnik „Marmurek” 
Pojemność: 1 litr

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

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

1

2

3

4

2

3
4

18,90

1490

21,90

1690

25,90

19902690

-23%
DO
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Wytworny styl 
nie tylko  
od święta!

-23%

NOWOŚĆ

-20%

NOWOŚĆ

4596
Termos Marmurek
Odpowiednia konstrukcja sprawia, że termos 
utrzymuje temperaturę do 8 godzin. Ze szklanym 
wkładem, z zewnątrz pokryty wytrzymałym 
tworzywem o dekoracyjnym wzorze.  
Pojemność: 400 ml

4597
Szklany dozownik Marmurek 
Stylowy dozownik wyróżnia się wysoką jakością 
i estetyką wykonania. Idealny na mydło lub 
płyn do mycia naczyń. Pojemnik ze szkła,  
z oryginalnym, marmurkowym nadrukiem. 
Nasada z pompką z trwałego tworzywa. 
Pojemność: 300 ml

49,90

3990
25,90

1990

Szkło  h Utrzymuje  
temperaturę  
do 8 godzin

 h Ze szklanym  
wkładem

17
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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

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

-25%

39,90

2990

99,90

7990

4546 
Zestaw 8 pojemników z pokrywami
Wszechstronny zestaw pojemników różnej 
wielkości, ze szczelnymi pokrywkami w różnych 
kolorach. Do przechowywania żywności, maryno-
wania mięsa, wyrastania ciasta drożdżowego. Naj-
większy 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

8
szt.

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

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

7490

-20%
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29,90

2390

-20%

NOWOŚĆ

Pojemniki do przechowywania żywności
4553 Świnka
4554 Krówka
Doskonałe do przechowywania wędlin, parówek, serów. Pokrywki wykończone silikonem, ozdobione  
zabawnym motywem. Wykonane z tworzywa wysokiej jakości. 22 x 17,5 x 5 cm, pojemność 1 litr 

 h Pokrywka  
wykończona  
silikonem 

19
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4507
Szklany pojemnik do przechowywania
Idealny na pasty do smarowania pieczywa, dipy, 
sosy itp. Z dekoracyjną pokrywą, wysoka jakość 
wykonania. Możesz podać go na stół, bo wygląda 
estetycznie. Pojemność 415 ml, 12 x 7,5 cm

Szkło

-25%

4477
Nóż do twardego masła
Wreszcie łatwo rozsmarujesz masło 
prosto z lodówki! Ten pomysłowy nóż 
nabiera twarde masło za pomocą specjal-
nych otworków i umożliwia rozprowadze-
nie go na pieczywie. Wykonany ze stali 
nierdzewnej. 21 x 2,5 cm

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 2390

1990
19,90

1490

11,90

790

-34%

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

NA MIĘKKO

NA ŚREDNIO

NA TWARDO

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

4
szt.
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1590

15,90

990

15,90

1290

4424
Słoiczek 
na miód z łyżeczką
Wykonany z wysokiej jakości 
szkła i tworzywa. Łyżeczka, 
wkładana w wieczko, 
ułatwia nakładanie 
miodu bez kapania.  
370 ml

4425
Słoiczek na dżem  
z łyżeczką
Wykonany z wysokiej jakości 
szkła i tworzywa. Łyżeczka, 
wkładana w wieczko, ułatwia 
nakładanie dżemu.  
370 ml

Na miód 
i syrop

klonowy

Łyżeczka
w zestawie

-38%

NOWOŚĆ
4541
Dwustronna  
szpatułka z łyżeczką 
Doskonale wydobywa zawartość  
wąskich, wysokich słoików i butelek.  
Z jednej strony zakończona szpatułką  
o elastycznej końcówce, z drugiej  
– łyżeczką. Metalowa, pokryta  
silikonem. Długość: 30 cm

 h Wydobędziesz  
resztki dżemu,  
miodu,  
keczupu,  
majonezu

21
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4255
Zestaw 4 pojemników 
Mają pokrywy z wcięciami, które ułatwiają stabilne 
ustawienie mniejszych pojemników na większych 
dzięki systemowi „klik”. Wykonane z tworzywa bez 
zawartości BPA. Pojemności: 700 ml, 320 ml  
i dwa po 120 ml

4429
Pojemnik  
duży
1200 ml,  
18 x 13 x 9 cm 

Pojemniki „Makaroniki”
Ozdobne, z pokrywami stylizowanymi na ciastka-makaroniki. 
Przeznaczone zarówno do przechowywania żywności, jak 
również innych drobiazgów. W intensywnych, wesołych 
kolorach.

4428
Pojemnik  
mały
400 ml, 
13 x 13 x 5 cm  

1

2

3

-22% -24%

17,90

1390

19,90

1490

16,90

1290 1290 2390

4337
Zestaw 8 pojemników do żywności
W dwóch różnych kształtach i rozmia-
rach: cztery kwadratowe, o pojemności 
100 ml, oraz cztery w kształcie półksię-
życa o pojemności 180 ml. Idealne 
do przechowywania przekąsek oraz 
resztek posiłków. Wykonane 
z solidnego tworzywa 
bez BPA.

-25%

8
szt.

4430
Pojemnik  
średni
900 ml,  
13 x 13 x 10 cm  

1 2 3
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79,90

5990

-25%

NOWOŚĆ

4584
Zestaw pojemników na artykuły sypkie
Przezroczyste, stylowe pojemniki do przechowywania artykułów sypkich.  
W pokrywach mają dwa rodzaje otworów z przesuwanym zapięciem, by łatwiej 
dozować ilość produktu. Wykonane z solidnego tworzywa bez zawartości BPA. 
Pojemność: 600 ml, 800 ml i 1,2 litra

3
szt.

23
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4111
Okrągła pokrywka ochronna
Zabezpiecza przed pryskaniem tłuszczu. 
Średnica: 28,5 cm

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

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

4
szt.

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

990

1790

19,90

1390

16,90

1290

-30%

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

-24%
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21,90

16901990

9,90

790

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

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

4537
Ochronna podkładka do kuchenki gazowej
Chroń swoją kuchenkę i zawsze utrzymuj ją w czystości. 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

-20%

NOWOŚĆ

 h Wielokrotnego  
użytku 

-23%

Chroni kuchenkę
przed zabrudzeniem

25

KUCHNIA



4426
Obracana szatkownica do czosnku
Rozdrobnij czosnek w mig! Wygodnie rozdrob-
nisz czosnek, kręcąc tą szatkownicą w obie 
strony. Od spodu ma przycisk – wystarczy go 
nacisnąć, by wypchnąć poszatkowane kawałki 
czosnku. Ergonomiczny kształt, zabawny 
wygląd. Wykonana z tworzywa bez zawartości 
BPA.  7 x 7 x 7 cm

 hPrzyciśnij  
od spodu  

i wypchnij

4340
Mini-tarka stożkowa
Bardzo poręczna, z wygodnym uchwytem  
w kształcie gałki. Ma 3 rodzaje ostrza. Idealna do 
ścierania przypraw, czekolady, sera. Wysokość  
9 cm, średnica 4,5 cm

-34%

14,90

990

16,90

1290 990

990

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

-24%

Szczelnie 
zamykany
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12,90

890

 h Duży rozmiar:  
38,5 x 29,5 cm

 h Można myć  
w zmywarce

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

4
szt.

368506
Uchwyt do krojenia cebuli
Szybko i bezpiecznie pokroisz 
cebulę bez ryzyka skaleczenia.  
W zestawie osłonka na ostrza.  
Stal nierdzewna i tworzywo. 
8 x 11 cm

-31%

19,90

1490

-25%

4503
Pojemnik na cebulę
Jak przechować niewykorzystany kawałek cebuli, 
by nie stracił świeżości? Schowaj go do specjal-
nego pojemnika mającego kształt wielkiej cebuli. 
Gdy włożysz cebulę w pojemniku do lodówki, inne 
przechowywane w niej produkty nie nabiorą inten-
sywnego, cebulowego zapachu. Wykonany  
z mocnego tworzywa. 10 x 10 cm

11,90

790

Szczelnie 
zamykany

-34%
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4401
Podstawka pod łyżkę
Wygodnie odłożysz na nią łyżkę, chochlę lub 
szpatułkę w trakcie gotowania, nie brudząc 
blatu. Wykonana z tworzywa wysokiej jakości.  
27 x 10 x 2,5 cm

-20%

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

4405 
Składany durszlak silikonowy
Idealny do mycia drobnych warzyw i owoców 
oraz odcedzania. Ma stabilną podstawę i długą, 
poręczną rączkę. Po złożeniu na płasko zajmuje 
mało miejsca. Wykonany z silikonu wysokiej 
jakości i tworzywa. 31 x 14 x 6 cm

3,
5 

cm

368057
Cedzak nakładany na garnek
32 x 12 cm

22,90

1490

9,90

790

-35%

1390

1290
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2490

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

6
szt.

Szczelne ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

4444
Zestaw osłonek na żywność
Bardziej uniwersalne niż pokrywki! Osłonki  
z mocnym ściągaczem, które pasują na naczynia  
o różnych średnicach: 12, 18, 22 i 26 cm. Wykonane 
z tworzywa foliowego. 4 sztuki

 h Różnej wielkości 
 h Kolorowy, dekoracyjny wzór 

 h Mocny materiał
 h Wielokrotnego użytku

4
szt.

1390

4082
Organizer na przyprawy
Przegródki uławiają pogrupowanie torebek  
i saszetek z przyprawami według kategorii, co 
pozwoli Ci szybciej znaleźć te, których akurat chcesz 
użyć. Możesz stosować go także jako pojemnik do 
lodówki. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa.  
25 x 15 x 11 cm

15,90

1190

9,90

690

-30%

-25%
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4322
Przedłużające świeżość kule do lodówki
Owoce i warzywa w lodówce na dłużej zachowają 
świeżość  - jak wprost z ogrodu! Każda kula zawiera 
naturalne minerały, które wchłaniają gazy powodują-
ce psucie się warzyw i owoców. Włóż po jednej kuli 
do szuflad, w których przechowujesz warzywa 
i owoce. Wymieniaj na nowe co dwa miesiące.  
Średnica pojedynczej kuli 5 cm. 2 sztuki.

2
szt.

 h Aktywna piana
 h Usuwa zabrudzenia
 h Usuwa zapachy

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

-22%

81751
Antypleśniowa mata do lodówki
Umożliwia swobodną cyrkulację powietrza. Zapobie-
ga wgnieceniom i rozwojowi pleśni. Produkty dłużej 
zachowują świeżość. Można przyciąć do pożądane-
go rozmiaru.  47 x 30 cm

-20%

-34%

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

100
szt.

4343
Naklejki na pojemniki  
do zamrażalnika
100 naklejek.  
7 x 4,5 cm

 h Również na zwykłe  
torebki foliowe

2490

1990 1590

14,90

1190

14,90

990
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 h Aktywna piana
 h Usuwa zabrudzenia
 h Usuwa zapachy

25,90

1990
4535
Pojemnik do przechowywania żywności
Z kratką umożliwiającą cyrkulację powietrza, dzięki czemu produkty dłużej zachowują świeżość. 27 x 11 x 6 cm

-23%

NOWOŚĆ

Z kratką 
umożliwiającą 
cyrkulację  
powietrza

31
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368402
Garnek-szybkowar do mikrofalówki
Ugotujesz w nim warzywa, ryż, kaszę, 
makaron, a nawet gulasz lub inne dania 
jednogarnkowe! W zestawie z pokrywką, 
łyżką, miarką i instrukcją czasów gotowania. 
27 x 21 x 15,5 cm, pojemność 2 litry

4164
Forma do robienia omletu w mikrofalówce
21 x 12 x 4 cm

367932
Woreczek do gotowania  
ziemniaków w mikrofalówce
26 x 18 cm

4
MINUTYMINUTY

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

44,90

3490

14,90

1190

-22%

1590

1990

-20%
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4480
Podwójny parowar do mikrofalówki
Przygotujesz zdrowy obiad na parze w ciągu kilku 
minut. Możesz wykorzystywać także do gotowania 
lub podgrzewania pojedynczych potraw. Dokładne 
czasy gotowania podane w dołączonej instrukcji. 
22 x 17 cm

-33%

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

4459
Miska do mikrofalówki
Szybko i wygodnie przygotujesz sporą porcję 
zupy lub inne danie w mikrofalówce. Pokrywa 
zapinana na mocne zatrzaski. Poręczny uchwyt 
ułatwia wyjęcie miski. Wykonana z trwałego 
tworzywa bez BPA. Pojemność: 940 ml

44,90

2990

15,90

1190

2790

-25%Czysto,
szybko,
świeżo

 h Skutecznie usuwa 
tłuszcz i przypalenia

 h Nie wymaga  
zmywania wodą

33

KUCHNIA



Usuwa
nieprzyjemne
zapachy

368515
Stalowe mydełko usuwające aromaty
Usuwa z dłoni mocną woń czosnku, cebuli,  
ryby. Wykonane ze stali nierdzewnej wysokiej  
jakości. Można myć je w zmywarce. Podstawka 
odprowadzająca wodę w zestawie.

Pachnące mydło w płynie
      2009 Fresh świeże

      2010 Fruit owocowe

      2008 Flower kwiatowe
300 ml

1

3

1

2

-25%

-24%

2

1190
11,90

890

16,90

1290

-25%

3

 h Intensywnie pachnące
 h Wydajne
 h pH neutralne
 h Łagodne dla  
skóry dłoni

 h Wygodne dozowanie
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2990
15,90

1190

 h Jakość Premium
 h Super koncentrat
 h Bezpieczne pH
 h Z wygodną  
pompką

367032
Płyn Premium do mycia naczyń
Uniwersalny, gęsty płyn do ręcznego mycia naczyń. Sku-
tecznie 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

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

Kup 2 ściereczki  
a trzecią otrzymasz  
GRATIS
WPISZ KOD: 7106 ZŁ980

14,70

-25%

NOWOŚĆ

1+1=3

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

 h Czyste i lśniące  
naczynia

 h Gęsty i wydajny
 h Piękny zapach 
jagód i wanilii

35
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2052
Płyn do mycia naczyń
Dzięki wydajnej recepturze 
i gęstej konsystencji do-
kładnie czyści i odtłuszcza 
zabrudzone naczynia. pH 
neutralne dla skóry. 1 litr

4472
Uniwersalny korek do odpływu
Elastyczny korek pasuje na odpływy we wszystkich zlewach, umywal-
kach i wannach. Bardziej wytrzymały od zwykłej gumy, estetyczny  
i praktyczny. Aby go otworzyć, naciśnij na sam środek płatka kwiatu,  
a wówczas pokrywka odskoczy do góry, umożliwiając odpływ wody. 
Aby zamknąć, wciśnij pokrywkę. Średnica 10 cm

-31%

 h Pasuje do wszystkich 
zlewów, umywalek i wanien

 h Wystarczy nacisnąć, 
żeby otworzyć

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

14,90

990

12,90

890

-34%

1290

1990

80901
Szczotka do mycia naczyń  
z dozownikiem na płyn
5 x 7 x 8 cm, pojemność 50 ml
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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

 h Łatwe, estetyczne  
i tanie wykończenie  
Twojej kuchni i łazienki 

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

 h Przezroczysta, z gustownym 
nadrukiem kwiatów 

 h Wodoodporna
 h Bardzo łatwa  
w użyciu

367880
Mleczko czyszczące  
do stali nierdzewnej  
i chromowanej
300 ml

 h Usuwa tłuszcz  
i zacieki

 h Nadaje połysk  
bez smug

 h Idealny  
do okapów

-26%

1390

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

34,90

2590

14,90

1190

-20%

37
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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

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

Dwustronne

3
szt.

368188
Wiszący organizer na zmywaki
Zaczep go wokół kranu. Trzymaj w nim zmywaczki 
kuchenne lub gąbki i myjki w łazience. Otworki 
umożliwiają odcieknięcie resztek wody i swobodną 
cyrkulację powietrza, by zmywaki nie były mokre. 
Wykonany z tworzywa silikonowego.  
19 x 13 x 5 cm 1190

1490
16,90

1290

15,90

1090

-24%

-31%

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

10
szt.
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4,90

390

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

-20%

17,90

1390

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

-22%

NOWOŚĆ

 h Czyści  
i impregnuje

 h Bez użycia  
wody

 h Nie rysuje

367711 
Mleczko do 
czyszczenia  
i impregnacji 
ceramicznych płyt 
kuchennych
300 ml 1490

Druciana szczotka

Twarde
włókno

Metalowy
szpikulec

Skrobak

39
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2024
Tabletki do  
zmywarki 7 w 1
15 sztuk

15
szt.

 h Usuwają zabrudzenia i osady
 h Wspomagają płukanie naczyń
 h Chronią zmywarkę przed kamieniem
 h Chronią szkło
 h Chronią naczynia ze stali
 h Zmiękczają wodę
 h Zapewniają świeży zapach

W rozpuszczalnej  
folii, bezpieczne  
dla dłoni

Odświeżacz  
do zmywarki
368040    368042 
cytryna   zielone jabłuszko

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

-22%

367129
Płyn do czyszczenia zmywarki
Czy wiesz, że Twoja zmywarka może stać się siedliskiem 
groźnych bakterii, które rozwijają się w resztkach jedzenia? 
Pozbądź się zalegającego tłuszczu i przykrego zapachu. Prze-
dłuż żywotność zmywarki i zapewnij zdrowie sobie i swoim 
bliskim. Opróżnij zmywarkę włóż do niej butelkę i uruchom 
program zmywania - to proste! Zalecamy użycie  
raz na dwa tygodnie. 250 ml

 h Usuwa tłuszcz  
i osady

 h Usuwa  
przykre  
zapachy

 h Przedłuża  
żywotność  
zmywarki

 h Krystaliczny blask
 h Bez plam
 h Bez zacieków
 h Bez smug

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

8,90

690

19,90

1490

890

1690

1390

-25%
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16,90

1190

19,90

1490490

2020
Odkamieniacz EKO  
do urządzeń  
gospodarstwa  
domowego
250 ml

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

 h Eliminuje kamień  
i osady wapienne 

 h Zawiera kwas  
cytrynowy

-25%

-24%

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

PRZED

PO

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

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

 h Zabezpiecza przed korozją

PRZED

PO

-30%
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62012
o zapachu kiwi

367815 
o zapachu mango

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

-22%

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

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

1790
26,90

1890
17,90

1390

-30%

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

 h Do całej kuchni
 h Poręczny i skuteczny
 h Pozostawia piękny zapach
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-22%

PRZY ZAKUPIE DOWOLNEGO PRODUKTU ZE STRON 42-43
BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI UNIWERSALNE  ZA

50
szt.

Specjalistyczny  
preparat

Łatwy  
w użyciu

Poręczny  
- ze spryskiwaczem

Uniwersalny  
- sprawdzi się  
nie tylko w kuchni

2026
Uniwersalny płyn  
odtłuszczający
Skutecznie rozpuszcza tłuszcz 
i usuwa zaschnięte zabru-
dzenia. Niezastąpiony przy 
czyszczeniu zatłuszczonych 
powierzchni: okapu, piekarni-
ka, kuchenki, blatów, rusztów 
i frytkownic. 500 ml

17,90

1390

ZŁ690
21,90

Generalne 
porządki 
tylko z odtłuszczaczem!

 ODTŁUSZCZA

43
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 h Lśniąca kabina  
w mgnieniu oka

 h Usuwa osady z mydła,  
szamponui wody

 h Pozostawia powłokę  
ochronną

367552
Płyn do mycia kabin 
prysznicowych
Usuwa osady z mydła, szamponu 
i wody z szyb kabiny. Tworzy 
specjalną powłokę zabezpiecza-
jącą przed osadzaniem się kropel 
wody i zaciekami. Doskonały do 
wanien, umywalek i armatury 
łazienkowej. 500 ml

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

KUCHENKI,
PIEKARNIKI

GARNKI,
PATELNIE

OKAPY,
WENTYLACJA

ARMATURA,
ZAWORY

WANNY,
PRYSZNICE

GLAZURA,
TERAKOTA

 h Do wszystkich powierzchni
 h Uniwersalna
 h Silna i bezpieczna
 h Przyjazna środowisku
 h Łagodna dla dłoni

1590 1990

 hBardzo silny i wydajny
 hUsuwa tłuszcz, kamień,  
osad i zacieki
 hWszechstronny, 
do różnych powierzchni
 hŁatwy w użyciu
 hPoręczny - ze spryskiwaczem,  
pozwalający dotrzeć  
do wszystkich zabrudzeń
 hUnikalna formuła  
gwarantuje wysoką  
skuteczność czyszczenia 

2072
Spray do czyszczenia  
powierzchni silnie zabrudzonych
Doskonale usuwa osad, kamień, zacieki,  
rdzę i tłuste plamy ze: szkła, plastiku, cera-
miki, muszli klozetowej, umywalki, wanny 
i brodzika, kranu i innych powierzchni 
chromowanych, płyt grzewczych,  
blatów kuchennych, płytek ścien-
nych i podłogowych. 750 ml

-22%

22,90

1790
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25
szt.

 h Krany i prysznice
 h Wanny, umywalki
 h Glazura i terakota
 h Kuchenki gazowe  
i elektryczne

 h Szafki i blaty  
kuchenne

 h Zlewy i okapy
 h Garnki i patelnie

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

Łazienka lśni 
CZYSTOŚCIĄ 

17,90

1290

PRZY ZAKUPIE MLECZKA
BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI UNIWERSALNE  ZA ZŁ690

22,90

-28%

25
szt.

45
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 h Do terakoty  
i glazury

 h Fugi jak nowe!
 h Prosty w użyciu

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

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

 h Szybko usuwa  
kamień i rdzę

 h Zawiera silne kwasy
 h Doskonale czyści

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

8386
Organizer na środki do sprzątania
Ma trzy przegródki: jedną dużą i dwie 
mniejsze. Trzymaj w nim preparaty  
i akcesoria do sprzątanie, by wygod-
nie przenosić z miejsca na miejsce  
w trakcie robieniaporządków.  
Wykonany z trwałego tworzywa.  
28 x 20 x 11,5 cm

1490 1590

-33%

29,90

1990
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80921
Szczoteczka 3 w 1 
Idealna do czyszczenia trudno dostępnych miejsc. 
Ma trzy powierzchnie czyszczące z mocnym, gęstym 
włosiem nylonowym. Wąska końcówka umożliwia 
usunięcie nagromadzonego brudu ze szczelin.  
Ergonomicznie wyprofilowany kształt.  
25 x 4 x 4 cm

 h Usuwa pleśń
 h Zabezpiecza
 h Czyści

PRZED

PO

2013
Płyn do usuwania  
pleśni i zabrudzeń
Ułatwia usunięcie pleśni z fug, plastikowych listew 
przy brodziku, silikonowych uszczelnień i wielu 
innych, trudno dostępnych miejsc. Działa supersku-
tecznie – wystarczy raz spryskać, by czyszczone  
powierzchnie zalśniły świeżością. 500 ml

-30%

-31%

19,90

1390
12,90

890

Pozbądź się

pleśni

47
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Zawsze czysta toaleta 
- świeżość przy każdym spłukaniu!

2023
Żel do czyszczenia WC

Preparat najnowszej generacji, skutecznie czyści 
 toaletę usuwając zacieki, kamień i rdzę. Bardzo  

mocny, na bazie chloru. 1 litr

59338
Szczoteczka do czyszczenia  

obrzeża muszli 
Długość 21 cm

-30%

 h Sztywne włosie
 h Specjalnie wyprofilowana 
rączka dociera do niedostępnych 
zakamarków1690

16,90

1190
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2027
Żel do udrażniania rur
500 ml

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

 h Likwiduje  
nieprzyjemne zapachy

8196
Spirala do udrażniania rur
Z jednej strony zakończona rączką, z drugiej ma 
specjalną spiralę zbierającą zabrudzenia blokujące 
swobodny odpływ wody w rurach. Wykonana  
z ocynkowanego drutu. Długość: 100 cm 1190 1690

19,90

1490
12,90

990

368607
Przepychacz do zlewu
Poręczny, nieduży i niezbędny w każdym domu.  
Z jego pomocą udrożnisz odpływ w zlewie lub  
umywalce. Kolory mogą się różnić. Długość  
z uchwytem 27 cm, średnica 13 cm

 h Do udrażniania  
odpływów

 h Do czyszczenia  
kubłów na śmieci

 h Do czyszczenia  
podjazdów

 h Do usuwania  
chwastów

368632
Soda kaustyczna
Niezastąpiona w każdym domu. Udrażnia rury, 
odpływy kanalizacyjne, usuwa nieprzyjemne 
zapachy. Do czyszczenia kosza na śmieci. 
Idealna do usuwania chwastów w ogrodzie, 
czyszczenia podjazdów i ścieżek. 500 g

-25%

-23%
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8414
Ściągaczka do szyb 
Idealna przy myciu szyb, czyszczeniu kabiny 
prysznicowej, usuwaniu pary wodnej z luster 
łazienkowych. Krawędź z mocnej gumy dokładnie 
przylega do czyszczonej powierzchni, doskonale 
zbierając wodę. Wykonana z lekkiego, trwałego 
tworzywa. 24,5 x 24,5 cm

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

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

 h Polimery chronią szkło
 h Zabezpiecza przed  
brudem

 h Myje bez smug

-24%

 h Do szyb
 h Do luster
 h Do kabin 
prysznicowych

 h Do glazury

1290

1490

1990

16,90

1290

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 naturalne 
właściwości czyszczące. Jako preparat 
na plamy przed praniem: spryskaj  
nim zaplamione miejsca,  
pozostaw na 30 minut.  
750 ml
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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 prysznico-
wych, armatury łazienkowej, 
blatów kuchennych, szafek 
kuchennych, parapetów, 
glazury. 400 ml

18,99

1390

 h NASZ HIT!
 h Doskonała  
skuteczność

 h Czyści bez smug
 h Do szyb i innych  
powierzchni

-27%

OKNA I FRAMUGI

ARMATURA

LUSTRA

KLOSZE

KABINY

BLATY

GLAZURA

SZAFKI

BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI UNIWERSALNE  ZA 
PRZY JAKIEGOKOLWIEK PRODUKTU ZE STRON 50-51 ZŁ690

22,90

25
szt.
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-24%
 h Do zakamarków

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

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

 h Poręczna
 h Do szybkich porządków
 h Dzieci chętniej pomogą  

w sprzątaniu

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

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

-28% -25%

10,90

790

1290 1890

15,90

1190

 h Pasuje na kij BetterStyle 
(367665)
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2051
Preparat do czyszczenia  
dywanów, wykładzin i 
tapicerki
Usuwa plamy z dywanów, 
wykładzin i obić tapicer-
skich dzięki zawartości 
enzymu rozpuszczającego 
zabrudzenia. Tworzy obfitą 
pianę. Nasada z poręczną 
szczoteczką umożliwiającą 
delikatne wtarcie preparatu 
w czyszczoną  
powierzchnię.  
250 ml

SZCZOTKA UNIWERSALNA 
 ZA 4,90 zł
PRZY ZAKUPIE DOWOLNEGO  
PRODUKTU Z TEJ STRONY

16,90

1190Dywan  
bez plam  
i kurzu! 

ZŁ490
11,90

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

2051
Preparat do czyszczenia  
dywanów, wykładzin i tapicerki
Usuwa plamy z dywanów, wykładzin 
i obić tapicerskich dzięki zawartości 
enzymu rozpuszczającego zabru-
dzenia. Tworzy obfitą pianę. Nasada 
z poręczną szczoteczką umożli-
wiającą delikatne wtarcie  
preparatu w czyszczoną  
powierzchnię.  
250 ml

366469
Pianka do czyszczenia dywanów i tapicerki 
Do wszelkich tekstyliów: tapicerek, dywanów, wykła-
dzin. Działa inaczej niż tradycyjne preparaty oparte  
na środkach powierzchniowo czynnych. Zawiera  
polimerową emulsję - drobinki polimeru znakomicie  
wiążą brud i kurz. Łatwa w użyciu - spryskaj,  
przetrzyj ściereczką, pozostaw do wyschnięcia  
i odkurz. Pozostawia przyjemny zapach. 300 ml

-30%

1690
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 h Wygodna pianka
 h Antystatyczna
 h Z dodatkiem  
silikonu

 h Nabłyszcza  
i zabezpiecza

 h Ożywia kolor
 h O zapachu  
słodkiego  
aloesu

368159
Antystatyczna pianka  
do czyszczenia mebli
300 ml

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

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

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

OKAPY KUCHENKI

MEBLE OBUWIE

ŚCIANY PODŁOGI

KOKPITY ŁAZIENKI
 h Dwie warstwy: 
chropowata 
i gładka

2
szt.

-34%

11,90

790

16,90

1290 1990

-24%
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42 cm

31 cm

31
 c

m

W DWÓCH  
ROZMIARACH

48
 c

m

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

2
szt.

2057
Pianka do ekranów LCD 
150 ml

-25%

19,90

1490

1990
21,90

1690

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 atramentu, 
sadzy, szminki. Pozostawia przyjemny zapach. Zwilż 
płynem naklejkę lub zabrudzone miejsce, poczekaj  
1-3 minuty, usuń. 100 ml

-23%

NOWOŚĆ

 h Usuwa naklejki,  
etykiety i gumę  
do żucia

 h Czyści plamy  
z atramentu  
i szminki

55

SPRZĄTANIE



• Do wszystkich powierzchni zmywalnych
• Aromat owoców cytrusowych
• Wydajny

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

WYBIERZ PREPARAT,  
który najbardziej odpowiada twojej podłodze

14,90

1190 1490

-20%

• Wydajny
• Pozostawia przyjemny  

zapach czystości

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

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

UNIWERSALNY  DO PANELI I PODŁÓG  
DREWNIANYCH
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2036
Koncentrat Premium  
z nanotechnologią  
do czyszczenia podłóg
500 ml

2033
Uniwersalny koncentrat  
do czyszczenia  
Home Expert
850 ml

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

KONCENTRAT!
JEDNA ŁYŻKA STOŁOWA
NA 1 LITR WODY!

-38% -30%

-20%

39,90

2490
49,90

3490

14,90

1190

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

• Idealny do porządków  
w całym domu! 

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

PRZY ZAKUPIE
JAKIEGOKOLWIEK
PŁYNU DO CZYSZCZENIA 
ZE STR. 56-57 
-----------------------
Mop teleskopowy  
z myjką z mikrofibry
 ZŁ3990

69,90
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366029
Mop teleskopowy mini z myjką
Myjka z miękkiej mikrofibry doskonale zbiera 
zabrudzenia i wchłania wodę. Możesz myć nią 
wszystkie powierzchnie: od terakoty i glazury 
przez panele laminowane po parkiet. Po użyciu 
upierzesz ją w pralce. Obrotowe nasadka kija 
umożliwia łatwe dotarcie pod meble. Regulowa-
na długość kija: 75 - 120 cm

1

2

3

1

2

3

-23%

367665
Kij teleskopowy
Długość kija: 75 - 120 cm

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

366026
Mini zapas  
z mikrofibry
13,8 x 25 cm

8391
Samoprzylepny  
uchwyt na kij
Zaciskowy uchwyt przytrzyma kij 
od mopa lub miotły zawsze na 
miejscu, by nie przewracały się  
i nie zawadzały. Tylna warstwa sa-
moprzylepna umożliwia szybkie 
przyklejenie go do ściany. 
8 x 6 x 5,5 cm

-31%

12,90

890

990

1690

29,90

2290

1390
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56642
Zapas do mopa 
z frędzelkowej mikrofibry
45 x 15 cm

-25%

19,90

1490

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 umożliwiającym 
powieszenie. Używaj na sucho lub na mokro.

TE
LE

SK
O

PO
W

Y

3990
21,90

1690

8434
Dwustronna gąbka do czyszczenia 
Z jednej strony ma mikrofibrę z grubymi, gęstymi 
frędzlami, które ułatwiają wytworzenie piany z płynu do 
mycia. Z drugiej – gąbkę pokrytą siateczką, doskonałą 
do usuwania różnych zabrudzeń. Wygodny, gumowy 
uchwyt na dłoń ułatwia pracę – możesz go przełożyć  
w zależności od tego, którą stroną chcesz czyścić  
w danym momencie. 22 x 11 x 5 cm

-23%

NOWOŚĆ

 h Dwustronna
 h Bardzo duża: 
22 x 11 cm
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2034
Płyn do czyszczenia  
kuchni Home Expert
850 ml

2035
Płyn do czyszczenia  
łazienki Home Expert
850 ml

 h Super gęsty żel przylega  
do powierzchni

 h Skutecznie usuwa  
zanieczyszczenia

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

 h Łazienka lśni  
czystością

 h Silna formuła
 h Łatwo usuwa naloty  
z mydła i osady  
wapienne

2040
Żel do czyszczenia  
toalety Home Expert
750 ml

2053
Ściereczki uniwersalne  
nasączone octem  
jabłkowym
21 x 19 cm

 h Odtłuszcza  
powierzchnie 
i usuwa  
najbardziej 
uporczywe  
zabrudzenia

 h Pozostawia 
połysk bez  
smug

 h Przebadane  
dermatologicznie

 h Duży rozmiar: 21 x 19 cm 
 h Świeży, jabłkowy aromat  

32
szt.

34,90

2490

-29%

1990 3490

1990

1 2

3

4

1

2

3

4
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 h Odtłuszcza  
powierzchnie 
i usuwa  
najbardziej 
uporczywe  
zabrudzenia

 h Pozostawia 
połysk bez  
smug

 h Przebadane  
dermatologicznie

 h Duży rozmiar: 21 x 19 cm 
 h Świeży, jabłkowy aromat  

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

2041
Preparat Premium  
z nanotechnologią  
do czyszczenia  
powierzchni  
kuchennych
500 ml

2038
Preparat Premium  
z nanotechnologią  
do czyszczenia 
łazienek
500 ml

2037
Preparat Premium  
z nanotechnologią  
do czyszczenia mebli
500 ml

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

3

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

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

4

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

39,90

2990399039903990

PRZY ZAKUPIE DOWOLNEGO PRODUKTU ZE STRON 60-61
BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI UNIWERSALNE  ZA

50
szt. ZŁ690

21,90

1 2 3 4

1

2

3
4

-25%
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ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

367033
Pianka Premium  
do czyszczenia przypaleń  
300 ml

3

366961
Preparat premium z nanotechnologią 
do czyszczenia szkła  1 litr

366964
Koncentrat Premium  z nanotechnologią 
do czyszczenia paneli podłogowych  1 litr

366962
Koncentrat Premium z nanotechnologią 
do czyszczenia podłóg  1 litr

366958
Preparat premium z nanotechnologią  
do czyszczenia łazienek  1 litr

366960
Preparat premium z nanotechnologią  
do czyszczenia mebli  1 litr

1

3

2

4

4

5

6

-27%

-28%

55,00

3990

69,00

4990

1

5500

5500

6900

2490

KONCENTRATY!
TRZY ŁYŻKI STOŁOWE
NA 5 LITRÓW WODY!

2

5

6
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Niezwykła 
skuteczność  
dzięki aktywnym  
nanocząsteczkom 
srebra!

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

55,00

3990

-27%

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM
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Spray do czyszczenia i konserwacji kokpitu
2064 matowy
2065 nabłyszczający
300 ml

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

Spray do czyszczenia  
i konserwacji kokpitu
2065  
nabłyszczający
300 ml 2490

24,90

1690

-32%

8378
Szczotka do mycia felg 
Łatwo wciska się w zakamarki,  
by dokładnie je umyć. Trwałe  
i gęste włosie nie rysuje felg.  
Długość 26 cm 1690

2064  
matowy
300 ml

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

 h Usuwa smary,  
naloty i wszelkie  
zanieczyszczenia

 h Do wszystkich  
rodzajów felg  
i kołpaków

 h Forma sprayu
 h Wygodny  
w użyciu

 h Usuwa zabrudzenia, 
nalot i tłuste ślady

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

2056
Szampon do mycia samochodu 
Skutecznie usuwa z karoserii zabrudzenia, nalot,  
tłuste ślady, zanieczyszczenia.  Zawiera emulsję z oleju 
z awokado, która chroni powierzchnię lakieru przed 
powstawaniem mikrorys w trakcie mycia. 500 ml3490

27,90

1990

-29%

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

-25%

7,90

590

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

 h Czyści wnętrza pojazdów
 h Usuwa uporczywe 
zabrudzenia

 h Wywabia plamy

17,90

1390

-22%
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2029
Płyn do płukania  
tkanin „Niebieska  
perła”
1 litr

2014
Uniwersalny  
żel do prania
1 litr

368297 
Balsam do prania  
wełny i tkanin 
delikatnych
1 litr

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

 h Przywraca  
nieskazitelną biel

 h Do prania  
delikatnych tkanin,  
firan, obrusów, 
koronek

 h Nie zawiera chloru

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

 h Przedłuża  
trwałość kolorów

 h Dokładnie pierze  
nawet w niskich  
temperaturach

 h Pozostawia  
przyjemny  
zapach

-20%

-20%

-22%

19,90

1590

17,90

1390

19,90

1590

1690 1290

 h Do prania we wszystkich 
temperaturach 

 h Doskonale usuwa  
wszelkie zabrudzenia
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19,90

1590

-20%

NOWOŚĆ

2075
Żel do prania ciemnych tkanin
Ciemne ubrania szybko płowieją w efekcie 
prania? Zapobiegnij temu! Wydajny. Skutecznie 
pierze już w 30 stopniach. Chroni ciemne 
kolory. Pozostawia przyjemny zapach. 1 litr

8182
Chusteczki zapobiegające  
zafarbowaniu prania
12 sztuk

 h Chronią ubrania przed zafarbowaniem
 h Wystarczy wrzucić chusteczkę do pralki

12
szt.

12,90

890

-31%
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-20%

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

19,99

1590

24,90

1690

-20%

-32%

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

 h Aktywne enzymy
 h Bezpieczny  
dla kolorowych  
i delikatnych tkanin

 h Usuwa uporczywe plamy
 h Nie zawiera chloru

1390

 h Neutralizuje  
nieprzyjemne zapachy

 h Zapobiega odkładaniu  
się kamienia

 h Przedłuża  
żywotność 

 h pralki

39,90

2990

8373
Składana miska do  mycia
Silikonowa wstawka sprawia, że po złożeniu miska 
ma tylko 5 cm wysokości, więc zmieści się wszędzie. 
Uniwersalna i praktyczna, przydatna przy zmywa-
niu, drobnych przepierkach i porządkach. Średnica: 
33 cm, wysokość po rozłożeniu: 13 cm,  
po złożeniu: 5 cm, pojemność 7 litrów

 h Tylko 5 cm wysokości 
po złożeniu

 h Pojemność 7 litrów
-25%

367183
Płyn do czyszczenia pralki
Skutecznie neutralizuje nieprzyjemne zapachy, 
usuwa brud i pozostałości detergentów. Zapobiega 
odkładaniu się kamienia nawet w trudno dostępnych 
miejscach, ważnych dla prawidłowego funkcjonowa-
nia pralki. Stosowany regularnie zapewnia utrzyma-
nie czystości i przedłuża żywotność pralki. Sposób 
użycia: raz w miesiącu wlej zawartość butelki do 
pustej pralki. Nastaw program prania na 60˚C. 250 ml
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12,90

990

17,90

129014901390

2071
Wybielacz Oxy
Przywraca tkaninom idealną biel, usuwa plamy i odświeża. Formuła na 
bazie nadtlenku wodoru - odplamiacz tlenowy. 1 litr

-21%

NOWOŚĆ

8289
Worek do prania ubrań
49 x 40 cm

8290
Worek do prania ubrań
38 x 30,5 cm

38
 cm30,5 cm

40 cm

49
 c

m

8288
Woreczek do prania bielizny
Bielizna zachowuje kształt i ele-
gancki wygląd na dłużej, gdy pie-
rzesz ją w specjalnie do tego celu 
zaprojektowanym woreczku. Ma 
usztywnione krawędzie i chowany 
zamek błyskawiczny. Wykonany  
z podwójnej warstwy  
siateczki. 17 x 12 cm

2032
Pianka-odplamiacz 
150 ml

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

-23% -28%

2490

18,90

1490

 h Do wybielania  
ręcznego  
i w pralce

 h Z aktywnym  
tlenem – nie  
niszczy tkanin
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8284
Zestaw igieł
Aż 25 igieł do różnych zadań: od poprawek kra-
wieckich ubrań przez igły do podszycia dywanu  
i wykładziny po zagiętą igłę do zszywania materaca. 
Przyrząd do nawlekania w zestawie. Wykonane  
z metalu. 25 sztuk

25
szt.

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

-31%

12,90

890 990

8313
Siatka do prasowania 
Zapobiega „błyszczeniu się” prasowanych ubrań. 40 x 60 cm

13,90

890

-36%
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2067
Woda perfumowana  
do żelazek
Chroni żelazko przed osadza-
niem się kamienia. Uprzy-
jemnia i ułatwia prasowanie. 
Odpowiednia do każdego 
rodzaju tkanin.  
1 litr

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

 h Szybsze, łatwiejsze  
i przyjemniejsze  
prasowanie

 h Świeży zapach

15902390

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

 h Aktywna piana skutecznie 
usuwa przypalenia powstałe 
na stopie żelazka

 h Czyści bez szorowania  
i zarysowań

 h Działa błyskawicznie:  
wystarczy spryskać,  
odczekać 5 minut  
i przetrzeć

14,90

990

 h Chroni żelazko  
przed kamieniem  
i osadami

 h Pozostawia  
odświeżający  
zapach

 h Ułatwia  
prasowanie

 h Zawiera aktywne 
składniki

-34%
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 h Eliminuje woń
 h Pozostawia uczucie  
świeżości

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

366215 
Dezodorant do obuwia z nanotechnologią
150 ml

-29%

 h Do zamszu,  
nubuku,  
naturalnej skóry  
nielakierowanej,  
tekstyliów 

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

1690

890

26,90

1990

13,90

990

-26%

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
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 h Do zamszu,  
nubuku,  
naturalnej skóry  
nielakierowanej,  
tekstyliów 

8431 
Szczotka do zamszu i nubuku
Dwustronna – z jednej strony ma szczo-
teczkę miedzianą, która usuwa brud  
i kurz z obuwia. Strona gumowa ułatwia 
pozbycie się brudu głęboko wtartego 
w materiał.

 h Idealnie wyczyszczone  
obuwie z zamszu

 h Bardzo łatwa w użyciu
 h Regularnie używana  
umożliwia zachowanie  
estetycznego wyglądu  
zamszu na dłużej

9,90

790

-20%

NOWOŚĆ

8349
Półeczka na buty
Świetna do szafy, gardero-
by, przedpokoju. Wygodne 
uporządkowanie butów  
i oszczędność miejsca.  
Na jedną parę obuwia.  
32 x 11 cm

 h Szeroka -  
zmieści się też  
męskie obuwie

8,90

690

-22%

73

DOM



-27%

-21%

8398
Ceramiczny 
kominek zapachowy
7 x 7 x 8 cm

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

15,90

1250
14,90

1090

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

 h Dekoracyjne  
kulki z perełkami 

 h Także do firan

2
szt.

-20% ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM
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8433
Podwójny haczyk samoprzylepny
Przezroczysty, niemal niewidoczny haczyk umożliwia zawieszenie różnych przedmiotów w estetycznym stylu.  
Bez wiercenia, bez wkrętów, bez dziur. Wykonany z wytrzymałego tworzywa.

-22%

NOWOŚĆ

8,90

690

 h Przydatny w łazience, 
kuchni i przy biurku

 h Łatwo zdjąć przedmiot  
z haczyka, a potem  
odwiesić go  
na miejsce

 h Do 3 kg

Zdejmuj i zakładaj
kiedy chcesz

Wystarczy 
zaczepić!

75
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8428 
Osłonki na szczoteczki do zębów 
Chronią włosie szczoteczki przed zniszczeniem i do-
stępem bakterii. Jeśli członkowie Twojej rodziny mają 
identyczne szczoteczki, osłonki umożliwią ich łatwe 
odróżnianie. Już nigdy więcej nikt nie użyje Twojej 
szczoteczki! Higieniczne i praktyczne. 4 sztuki

4
szt.

8401
Silikonowy organizer na kran
Zaczep go wokół kranu przy umywalce, wannie, zlewie.  
Idealny do przechowywania przyborów toaletowych  
lub kuchennych. Z otworami umożliwiającymi  
odciekanie wody. Wykonany z silikonu.  
18 x 9 x 4,5 cm

8315
Mydelniczka
Nowoczesna, oryginalna stylistyka. Mydelniczkę 
możesz przykleić do glazury lub postawić na umy-
walce. Woda swobodnie ścieka, więc mydło nie 
rozmoknie. Wykonana z tworzywa. 12 x 9 x 7 cm

 h Przyklej do ściany  
lub postaw na umywalce

5,90

450

-24%

14901190

26,90

1990 2690

Wieszaki na kaloryfer łazienkowy
10 x 2,5 x 6,5 cm, 6 sztuk

6
szt.

-26%

368332
białe

65643
przezroczyste
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2

1

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

14,90

11901190

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

-20%

65643
przezroczyste

13,90

990

Odświeżacz powietrza
     2030 kwiatowy
     2031 owocowy 
Poczuj kwiatową lub  
owocową świeżość  
w całym domu. Dzięki 
starannie dobranym 
składnikom odświeżacz 
roztacza delikatny,  
ale trwały zapach  
maskujący  
nieprzyjemne  
wonie. 150 ml 

-29%

1
2
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8117
Lawendowa zawieszka na mole
Skutecznie odstrasza mole i chroni przed nimi   
Twoją odzież w szafach, szufladach i na półkach  
w garderobie. Nadaje ubraniom przyjemny,  
lawendowy zapach. 2 sztuki.

2
szt.

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

Wielokrotnego  
użytku

21,90

1690 1690

-23%

8421 
Wieszak na  
9 wieszaków 
- czarny

8422 
Wieszak na 
9 wieszaków 
- szary

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

12,90

990

1290

-23% Oszczędność  
miejsca do 80% 
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11,50

790

17,90

1190

22,90

1590

24,90

1690

14,90

10902290 2490

2990

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

8412
Zabawka dla kota Myszka
16 x 4 x 3,5 cm

8416
Obcinaczka  
do pazurów
Idealna dla  
średnich i dużych  
psów.

-31% -32%

-31%

-27%

-34%



8408
Rękawica 
do zbierania 
sierści
22 x 16 cm

2059
Szampon  
dla psów
250 ml

8415
Podkładka  
gumowa pod miskę
44 x 24 cm

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

8407
Szczotka dla zwierząt
12,5 cm x 8 cm

990

8410
Piłeczka z piszczałką  
Wielkości piłki 
tenisowej –  
średnica 
6 cm
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5168
Kawa  Blue Dream  
mielona o smaku  
amaretto
150 g

5172
Kawa  
rozpuszczalna  
naturalna 
120 g 

5169
Kawa rozpuszczalna  
– kokosowa
120 g

Wyśmienite połączenie wanilii i najlepszych kawowych 
ziaren prosto z plantacji w Meksyku.  Głęboki smak kawy 
o lekko orzechowej nucie harmonizuje z subtelną  
słodyczą wanilii, a zniewalający aromat budzi zmysły.  
Filiżanką waniliowej kawy możesz delektować się zarów-
no rano, jak również w trakcie błogiego,  
popołudniowego relaksu.

Wyborne połączenie kawy ze słodyczą likieru, idealna  
propozycja dla wszystkich miłośników „małej czarnej”  
w klasycznej wersji deserowej. Kremowe nutki likieru 
jajecznego doskonale wtapiają się w orzechowo-cze-
koladowe 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.

Moc gorącego brazylijskiego słońca i wykwintna 
słodycz klasycznego włoskiego deseru w jednej 
filiżance. Brazylijska kawa wyróżnia się zrównowa-
żonym smakiem, a dzięki nutom tiramisu nabiera 
wyjątkowej elegancji i delikatności. Smakuje  
wyśmienicie z dodatkiem mleka lub  
kremowej śmietanki.

5166
Kawa Blue Dream  
mielona o smaku tiramisu 
150 g

2499 2499 2499

24,99

1999

24,99

1999

24,99

1999

5170
Kawa rozpuszczalna Advocat 
120 g 

5165
Kawa rozpuszczalna – waniliowa
120 g

-20%

-20%

-20%

28 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



29KAWY

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

5177
Czekolada deserowa  
do picia Marcepan 
120 g 2499

24,99

1999

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

 Wiśnie w rumie
-20%

5173
Czekolada do picia 
Wiśnie w rumie 
120 g



5179
Herbatka z melisą Chillout 
50 g

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

368411
Czarna herbata 
Strawberry Cream 
50 g

5178
Czarna herbata  
Happy Moments
50 g

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

24,99

1999

24,99

1999

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. 

-20%

-20%

2499

POCZUJ MAGIĘ  
świątecznych spotkań!
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27HERBATY

Najbardziej cenione odmiany zielonej 
herbaty, wzbogacone jagodami goji, 
kwiatami granatu, trawą i skórką 
cytrynową. Z każdą filiżanką tej herbaty 
dostarczasz organizmowi porcji  
antyoksydantów! 

5160
Herbata owocowa  
Szarlotka 
50 g

Suszone owoce czarnego bzu i czarnej 
porzeczki sprawiają, że ta herbatka  
idealnie wspomaga Twoją odporność!  
Z dodatkiem kwiatów hibiskusa. Delek-
tuj się owocowym naparem, dobro-
czynnym dla zdrowia

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

5040
Zielona herbata Sunrise
50 g

24,99

1999

5041
Owocowa herbata   
Secret Garden
50 g

24,99

1999

24,99

1999

-20%

-20%

-20%
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366934
Proszek do wybielania 
zębów White Action
30 ml

367427
Pasta stomatologiczna 
Silver Action ze srebrem 
koloidalnym
50 ml 2490

 3 Innowacyjna szczoteczka 
Nano Gold zawiera  
nanocząsteczki złota

 3 Specjalny kształt i rozmiar 
włosia — dokładniejsze  
czyszczenie przestrzeni  
międzyzębowych

 3 Optymalnie dobrana  
miękkość włosia

 3 Higienicznie czysta 
szczoteczka

SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW NANO GOLD 
z nanocząsteczkami złota

366001 
pomarańczowa

29,90

1990

29,90

1990

366003  
zielona

366002  
różowa

366004  
niebieska 2990

2990

-33%

Wybielaj  
naturalnie

Bez  
fluoru

2990
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HIGIENA

 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

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

29,90

1590

-47%

Bez  
fluoru

Srebro  
koloidalne

Olejki:
goździk

eukaliptus
mięta  

pieprzowa

Ekstrakty:
aloes

kora sosnowa
zielona herbata

stewia

Zawsze piękny
uśmiech

25



500026
Nawilżający krem do twarzy na dzień Botanic! 
50 ml

500027
Odżywczy krem do twarzy na noc  Botanic!
50 ml

500025
Przeciwzmarszczkowy  krem pod oczy  Botanic!
15 ml

500028
Krem normalizujący do twarzy i dekoltu Botanic! 
150 ml

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

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

19,90

1490 19,90

1690

-25%

2990

4990

3990

3990

1

2

3

4

1
2

3

4
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1990
19,90

1490

500019 
Odżywczy żel pod prysznic  
i do kąpieli Perfect Care
Ekstrakt z jagód goji - bogaty w cenne przeciwutleniacze, 
witaminy, minerały, nienasycone kwasy tłuszczowe, amino-
kwasy. Przyśpiesza proces odnowy naskórka, wykazuje właści-
wości odżywcze, opóźniające proces starzenia, poprawiające 
jędrność skóry. 250 ml

500020 
Orzeźwiający żel pod prysznic i do kąpieli 
Perfect Care
Ekstrakt z werbeny – znany jest ze swoich 
dobroczynnych właściwości. Bogate źródło gli-
kozydów, zawiera flawonoidy, fitosterole, olejek 
eteryczny. Działa orzeźwiająco  
i odświeżająco.250 ml

21

1

-25%

2

Rozpieść skórę  
naturalnymi ekstraktami!

23CIAŁO



 
Zawiera cenne fitosterole, flawonoidy, 
polisacharydy i lipidy. Zatrzymuje na-
wilżenie we włosach, przeciwdziała ich 
wypadaniu i łojotokowi.

500013 
Szampon zwiększający  
objętość włosów
250 ml 

500017 
Odżywka zwiększająca  
objętość włosów 
200 ml 2190

2190

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

500014 
Szampon wzmacniający 
włosy
250 ml

 

500018
Odżywka wzmacniająca 
włosy
200 ml 2190

2190

EKSTRAKT Z PALMY 
SABAŁOWEJ

EKSTRAKT  
Z ARNIKI

W
ŁO

SY
 O

SŁ
AB

IO
NE

W
ŁO

SY
 C

IE
NK

IE
, 

PR
ZE

TŁ
US

ZC
ZA

JĄ
CE

 S
IĘ

WŁOSY FARBOWANE
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Regeneruje włosy uszkodzone farbo-
waniem, wzmacnia cebulki, stymuluje 
porost,  zapobiega przetłuszczaniu się 
włosów, pomaga utrzymać  głęboki 
kolor, przywraca piękny połysk.

500011 
Szampon do włosów 
farbowanych
250 ml

500015 
Odżywka do włosów 
farbowanych
200 ml

EKSTRAKT  
Z TYMIANKU

21,90

1790

21,90

1790

W
ŁO

SY
 S

UC
HE

WŁOSY FARBOWANE

EKSTRAKT 
Z LNU

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

500012 
Szampon do włosów  
suchych i zniszczonych
250 ml 

500016 
Odżywka do włosów  
suchych i zniszczonych
200 ml

21,90

1690

21,90

1690

-23%

W ZESTAWIE  

TANIEJ 

WPISZ KOD: 777831 

-43% 43,80
24,90

ML003

IDEALNA 
TOREBKA
do tego 
zestawu

450
ZŁ

21WŁOSY



5050
Woda perfumowana Lady Gold 
33 ml

5049
Woda perfumowana Miss Pink 
33 ml

5103  
Damska woda perfumowana Romantic
Perfumetka 20 ml

4490

2990

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

6990

44,90

3490
1

2

3

1

2

3

-22%
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5006
Woda perfumowana Lato w Wenecji
50 ml

500049
Woda perfumowana Lato w Prowansji 
50 ml

500048
Woda perfumowana Lato w Toskanii
50 ml

5007
Woda perfumowana Lato w Andaluzji
50 ml 6990

6990

6990

6990

1
1

2

3

4

2 3 4

-29%

 

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

5027
Woda perfumowana Caramella
Grzeszna przyjemność, na którą możesz pozwolić 
sobie bez poczucia winy. Rozpieszcza zmysły jak 
pyszny deser z migdałami i kakao, uzależnia jak 
aromatyczna kawa, dodaje słodyczy jak wanilia. 
50 ml

69,90

4990

ULUBIONE PERFUMY  
w prezencie dla  
przyjaciółki! 

19ZAPACHY



6990

4490 4990

5102
Męska woda 
perfumowana 
Soul
Perfumetka 20 ml

500050
Victory Męska Woda  
Perfumowana 
50 ml

5048
Męska woda perfumowana 
Mister Silver 
33 ml 

5020
Balsam po goleniu  
i krem do twarzy  
2 w 1 Perfect Man
50 ml

-10zł

29,90

1990

O czym marzy Twój  
MĘŻCZYZNA? 

16
Spiesz się! Liczba produktów  
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NATURALNIE 
PRZYWRÓĆ SWOIM  

włosom ich naturalny 
kolor

Aktywator koloru Time Away! to inno-
wacyjny kosmetyk zaprojektowany na 

bazie srebra i naturalnych enzymów, 
wzbogacony o silny antyoksydant 

koenzym Q10. Preparat skutecznie 
przywraca włosom ich naturalny kolor 

bez konieczności farbowania. 

500044
Aktywator Koloru Time Away! 
125 ml

25DLA NIEGO

129,90

7990

69,90

4990

-50zł

500063
Spartan Męska Woda Perfumowana 
Zapach dla współczesnego wojownika, który stawia 
czoła różnym wyzwaniom. Męski i zdecydowany,  
intryguje oryginalnymi nutami. Rozgrzewający imbir  
i tajemnicze kadzidło nadają mu moc, a grejpfrut i cytry-
na orzeźwiają cytrusowym aromatem. Jaśmin i różowy 
pieprz rozpalają zmysły. 50 ml

-20zł

17DLA NIEGO



5183
Maskara pogrubiająca i wydłużająca 
Happy Lashes 
10 ml

9,90

690

1290 2490

5009
Krem do rąk Happy Hands
Intensywnie nawilża, łagodzi podrażnienia i zapewnia błyskawicz-
ne uczucie wygładzenia dłoni. Szybko się wchłania, nadaje skórze 
delikatny, przyjemny zapach. Do każdego rodzaju skóry. Zawiera 
odżywcze masło shea, olej arganowy i prowitaminę B5.  
Zmieści się w każdej torebce – możesz mieć go zawsze przy sobie. 
40 ml 

MEGA OBJĘTOŚĆ 
i WYDŁUŻENIE, 
GŁĘBOKA CZERŃ!

SILIKONOWA SZCZOTECZKA  
w kształcie stożka precyzyjnie dociera 
nawet do najkrótszych rzęs i rozczesuje je 
od nasady aż po same końce, jednocze-
śnie nadając im maksymalną objętość  
i długość.

 3 Do ust
 3 Jako sztyft  

do spierzchniętej  
skóry wokół nosa

 3 Na suche łokcie
 3 Chroni przed  

wysychaniem  
i pękaniem

 3 Koi i odżywia  
spierzchniętą skórę

 3 Nadaje skórze gładkość

5025
Pomadka Care Balm
3,5 g

-30%

14 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



15901590

15,90

1190

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

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

5175
Mydełko z kozim mlekiem

Słynące z silnego działania nawilżają-
cego mleko kozie, dzięki zawartości 

witamin z grupy B, zmiękcza zrogowa-
ciały naskórek. Proteiny wchodzące  
w jego skład łagodzą podrażnienia  

i dodatkowo tworzą na skórze  
warstwę ochronną. Idealne do pielę-

gnacji wrażliwej cery.  
100 g

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

15,90

990

Pielęgnacia  
dla całej rodziny

Do cery wrażliwej

 3 Wspaniale odżywia skórę
 3 Wzmacnia jej warstwę lipidową
 3 Zapobiega wysuszeniu

 3 Mleko kozie silnie nawilża skórę
 3 Zmiękcza zrogowaciały naskórek 
 3 Łagodzi podrażnienia

-25%-38%

15PIELĘGNACJA



159,00

9900

15900

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

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

 3 Koktajle wspomagają  

i wzmacniają odporność

 3 Niezbędne jako składnik  

zbilansowanej codziennej diety

 3 Doskonałe w diecie niskokalorycznej  

oraz dla osób kontrolujących  

wagę ciała

 3 Wskazane również przy  

rekonwalescencji w przypadkach 

osłabienia organizmu

BĄDŹ ZAWSZE
w dobrej formie

UWAGA! 
Przy zakupie dowolnego 

koktajlu 
Profesjonalny 

szejker Blue Nature 
otrzymasz za

400 ml

-60zł

2

2

1

1

ZŁ990
23,90
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5163
Regenerujący balsam   
do stóp Heel Balm
70 g

-25%

19,90

14901890

 3 Odświeża
 3 Nawilża
 3 Chroni florę  
bakteryjną

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

 3 Do suchych,  
spękanych  
i spierzchniętych pięt 

 3 Nawilża i wygładza
 3 Głęboko wnikająca 
formuła

 3 Bezzapachowy
 3 Kompleks  
z mocznikiem

500024 
Balsam do higieny intymnej Perfect Care 
Delikatnie oczyszcza, odświeża i optymalnie 
nawilża, zapewniając komfort wrażliwej skórze 
okolic intymnych. Zawiera ekstrakt  
z lnu i kwas mlekowy.
300 ml

13PIELĘGNACJA



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

MOCNE STAWY,  
piękna skóra

5053
ADE+K Forte 
SUPLEMENT DIETY 
30 kapsułek pullulanowych.  
Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułkaRE

G
EN

ER
A

C
JA

 

5990

59,90

4490

54,90

3990

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

O
D

CH
U

D
ZA

N
IE          RED TEA FORTE: 

 3 wspomaga trawienie i przyswajanie składników odżywczych

 3 pomaga kontrolować wagę ciała

 3 pomaga w spalaniu tkanki tłuszczowej

 3 przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu  
makroskładników odżywczych

 3 pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi, 
dzięki czemu masz mniejszą ochotę na słodycze. 

Podaruj bliskim naturalny sposób 
 NA ZDROWIE! 

      Witamina A:
 3 przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu żelaza, optymalne-

go stanu błon śluzowych i prawidłowego widzenia,  
 
Witamina D:

 3 pomaga w prawidłowym wchłanianiu/wykorzystywaniu wapnia i fosforu, 
 
Witamina E:

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

 3 przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi,

PUDEŁKO  
NA SUPLEMENTY 
ZA 5,90 przy zakupie  
dowolnego produktu  
ze str 10-11

5054
Pudełko  
na suplementy 1490

-15zł

-15zł

10 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



5990

O
D

PO
RN

O
ŚĆ

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

O
FI

LA
K

TY
K

A

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

      GARLIC FORTE:
 3 Czosnek jest tradycyjnie stosowany do zapobiegania  

infekcjom wirusowym, zwłaszcza górnych dróg oddechowych
 3 Składniki zawarte w Garlic forte pomaga wzmacniać ogólną 

odporność
 3 Korzystnie wpływają na pracę układu pokarmowego  

i pozbycie się pasożytów
 3 Zwalczają wolne rodniki i hamuje powstawanie nowych,  

co opóźnia procesy starzenia się organizmu.

STOSUJ  IMMUNAVITĘ:
�profilaktycznie   

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

�w stanach przemęczenia  
i osłabienia organizmu 

49,90

3990

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

RÓWNOWAGA 
organizmu 

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

367256
pH Body Balance 125 g
(miesięczna dawka)

SUPER DETOX 

 3 250 razy bardziej szczelne niż kapsułki celulozowe i 9 razy bardziej niż żelatynowe.

 3 Skutecznie chronią swoją cenną zawartość przed utlenianiem i zawilgoceniem. 

 3 Hipoalergiczne ze względu na brak skrobi i glutenu. 

 3 Bez GMO. 

 3 Wykazują działanie prebiotyczne, wspomagając rozwój prawidłowej mikroflory przewodu pokarmowego.

KAPSUŁKI  

PULLULANOWE

ENERGIA  
I WITALNOŚĆ

 
4990

 
3890

59,90

4990

-10zł

-10zł
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5008
Krem  do twarzy na dzień i na noc Hydroclinic
50 ml

5014
Regenerująca odżywka do  
włosów w sprayu Hydroclinic
150 ml
EFEKT: nawilża oraz chroni włosy przed czyn-
nikami zewnętrznymi, regeneruje, wzmacnia, 
zwiększa gęstość.

5026
Tonik do twarzy Hydroclinic
150 ml

5184
Szampon Hydroclinic
250 ml

1990

1990

4990

BEZ 
 SPŁUKIWANIA

IDEALNY DO  
DEMAKIJAŻU

5005
Płyn micelarny Hydroclinic
200 ml 
EFEKT: Błyskawicznie zmywa makijaż, pozosta-
wia skórę nawilżoną,  wygładzoną, gotową do 
kolejnego kroku pielęgnacyjnego. Nie pozostawia 
uczucia lepkości i tłustej warstwy. 

19,90

1490

19,90

1490

3

4
5

-25%

-25%
2

2

1

1

5

4

3
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1990 1990

5004
Żel pod prysznic Hydroclinic 
250 ml
Delikatna baza myjąca zapewnia gęstą,  
kremową pianę. Przyjemny zapach  
tworzy relaks i odprężenie.  
EFEKT: skóra nawilżona, odżywiona, 
zrewitalizowana, zrelaksowana  
i odprężona. 

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

-50% 39,80
19,90

7053
ZESTAW „HYDROCLINIC DO CIAŁA”
• Żel pod prysznic Hydroclinic 250 ml 
• Mleczko do ciała Hydroclinic 250 ml

ML003

IDEALNA 
TOREBKA
do tego 
zestawu

450
ZŁ

Podaruj  
ocean nawilżenia! 

9SUPLEMENTY 9PIELĘGNACJA



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

500036 
Eliksir piękna - Coenzyme Q10
15 ml 4990

6 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



500034 
Eliksir piękna 
 - Retinol
15 ml

WYBIERZ, JEŚLI TWOJA 
SKÓRA JEST:   
sucha, z oznakami starzenia,  
dojrzała, tracąca elastycznoś 
DZIAŁANIE:  
podnosi poziom nawilżenia, 
poprawia elastyczność, 
zapobiega wiotczeniu skóry, 
przywraca gęstość i spoistość, 
opóźnia procesy starzenia skóry. 
Aplikuj rano i wieczorem –  
samodzielnie lub pod krem.

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

500035 
Eliksir piękna 
 - Collagen
15 ml 4990 4990

-50% 99,80
49,90

777922
ZESTAW „Eliksir piękna”
• Eliksir piękna - Collagen 15 ml 
• Eliksir piękna - Retinol 15 ml 

ML003

IDEALNA 
TOREBKA
do tego 
zestawu

450
ZŁ

7PIELĘGNACJA



1

Senso

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

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

5036
Łagodzący żel pod prysznic Senso
Nadaje skórze zmysłową miękkość i roz-
pieszczający zmysły zapach. Odżywczy żel 
wspaniale oczyszcza i wygładza skórę
200 ml

5043
Krem do rąk i paznokci Senso 
Odżywia, nawilża i wygładza skórę dłoni.
Wzmacnia paznokcie i zmiękcza skórki wo-
kół paznokci. Łagodzi podrażnienia. Szybko 
się wchłania, nie pozostawiając lepkiego 
filmu. Zmysłowy zapac 
40 ml

19,90

1590

12,90

890

2490

2990

euforia dla zmysłów

-20%

-31%

1

1

2

2

3

3

4

4
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5033
Odżywczy balsam do ciała Senso
150 ml

5044
Odżywczy krem do rąk Senso 
40 ml 1290

1690

2490

2990

1990

5045
Arbuzowa pomadka peelingująca
4,3 g

5029
Odżywczy peeling do ciała Senso 
250 g

5035
Odżywczy żel pod prysznic Senso
200 ml

Zawiera cenne składniki mineralne: 
wapń, cynk, żelazo, potas

NOWOŚĆZanurz się w relaksującej kąpieli z dodatkiem soli  
pochodzącej z naturalnych złóż i wzbogaconej  
mikroelementami, które poprawiają kondycję skóry  
i działają odprężająco na układ nerwowy.  Kuszący  
aromat żurawinowy rozpieszcza zmysły

 3 Działa relaksująco, ułatwiając rozluźnienie 
mięśni i złagodzenie stresu 

 3 Mikroelementy zawarte w soli poprawiają 
kondycję skóry

Senso

19,90

1490

-25%

5062
Sól do kąpieli o aromacie 
żurawinowym
600 g

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

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

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

69,90

5490

6990

 3 skutecznie i głęboko  
odbudowuje matriks skóry 

 3  w szybkim tempie poprawia jej gęstość,  
elastyczność i jędrność 

 3 zapewnia kompleksowe działanie przeciwzmarszczkowe 
 3 zwalcza oznaki starzenia się 

12,90

490

-21%

-62%

 3 Idealnie myje  
ręce bez użycia 
wody

 3 Z ekstraktem  
z aloesu  
i witaminą  
B5 oraz E

5015
Odświeżający 
żel do rąk
50 ml

Za każde 
50 zł 

wydane na zakupy 
z tego katalogu

 3 w widoczny sposób poprawia  
elastyczność i napięcie skóry

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

 3 zapobiega powstawaniu worków  
i sińców wokół oczu 

 3 zmniejsza widoczność kurzych łapek
 3 zmniejsza widoczność linii i zmarszczek

Błyskawiczny  
wzrost nawilżenia skóry

2 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



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

24,90

1990
24,90

1990

5047
Żel do mycia ciała  
Argan Queen
200 ml2490 2490

5052
Odżywka do włosów  
Argan Queen
200 ml

5051
Szampon do 
mycia włosów 
Argan Queen
200 ml

-20%

DO  
KAŻDEGO  

rodzaju  
skóry 

Magia  
Orientu  
w prezencie 
pod choinkę 

-20%

DO  
KAŻDEGO  

rodzaju  
włosów

3PIELĘGNACJA



GRUDZIEŃ 2021

Prezenty  
pełne radości!

1221PL

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
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