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

14193
Pianka do mycia szyb  
i innych powierzchni

400 ml
Szczegóły na s. 55

18,99

1399

Wpuść słońce
do domu -26%

ZŁ690
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Za każde 50 zł  
wydane na zakupy 
z tego katalogu!

-43%

13,90

790

4441
Wykrawacz do dekoracji z owoców i warzyw
Aż 4 różne końcówki służące do różnych celów:  
usuwania pestek z awokado i melona, wykrawania 
kulek  i dekoracyjnych kształtów z owoców i warzyw. 
Solidnie wykonany:  ostrza ze stali nierdzewnej, mocne 
uchwyty z tworzywa oraz osłonka zabezpieczająca  
na nożyk. Długość: 22 cm

Nuazetka do wycinania kulek 
Nożyk do wycinania „ząbków” – z osłonką 
Obręcz do wykrawania awokado
Obręcz do usuwania pestek z melona

1
2
3
4

1

2

3

4

4482
Patera Ananas – duża 
29 x 19 x 2,5 cm

4481
Patera Ananas – mała
23 x 15 x 2 cm

-25%

NOWOŚĆ

DO

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

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

kontakt@betterstyle.pl, www.betterstyle.pl

W trosce o Twoje bezpieczeństwo  
okładka katalogu została pokryta  
powłoką antywirusową 
i antybakteryjną. 
 
W kontaktach z klientami zachowaj  
zasady bezpieczeństwa zgodne 
z zaleceniami WHO

15,90

1190

9,90

790

Soczyście owocowe  
kształty

Wysoka
jakość

Dekoracyjna patera w kształcie ananasa będzie piękną  
ozdobą stołu. Wykonana z solidnego tworzywa.

1

2

1

2

367129
Płyn do czyszczenia 
zmywarki
250 ml

 h Usuwa tłuszcz  
i osady

 h Usuwa  
przykre  
zapachy

 h Przedłuża  
żywotność  
zmywarki

3490
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4239
Miska - cedzak
Pojemna i poręczna, umożliwia wygodne umycie  
i odcedzenie owoców. Ma ergonomiczny kształt 
i wygodny uchwyt. Wykonana z trwałego tworzywa. 
21 x 20 x 9 cm, pojemność 1,8 litra

4501
Drylownica
Ułatwia szybkie i dokład-
ne usuwanie pestek. Nie 
sposób wyobrazić sobie dry-
lowania wiśni lub czereśni 
bez tej poręcznej drylow-
nicy. Wykonana z trwałego 
tworzywa.

15,90

1190

-25%

-20%

NOWOŚĆ

14,90

1190

4504
Pojemnik Jabłko
Świetny sposób na przechowywanie owoców, zapakowanie ich do torebki lub plecaka.
Wysokość 10 cm, średnica 9 cm, pojemność 330 ml

4456
Mini durszlak Truskawka
Bardzo poręczny, w sam raz do umycia niedużej 
porcji owoców. Świetny także do odcedzania 
kukurydzy, groszku, fasoli z puszki. Z wygodnym 
uchwytem. Wykonany z solidnego tworzywa. 
Wysokość 7 cm 1190

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

4243
Miska z pokrywą
1500 ml

22,90

1990

19,90

1690

16,90

1390

368179
Nóż – chwytak  
do arbuza
22 x 7 x 3 cm

1090

4244 
Miska z pokrywą
2700 ml  

4245
Miska z pokrywą
4000 ml

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

2990

368503
Profesjonalny nóż do ananasa
Teraz możesz rozkoszować się smakiem 
świeżego ananasa. Ten profesjonalny 
przyrząd umożliwia szybkie obranie owocu. 
Bez wysiłku, bałaganu i utraty soku. Skorupę 
ananasa możesz wykorzystać jako naczynie 
do serwowania np. ryżu. Stal nierdzewna, 
rączka z tworzywa. 8 x 24 cm 2490

1

1

2

2

3

3

Szczelnie  
zamykany

4 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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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

4403 
Składany lejek silikonowy
Możesz regulować jego głębokość w zależności  
od potrzeb. Po złożeniu zajmuje mało miejsca.  
18 x 15 x 12 cm

-22%

22,90

1790

15,90

1250

4422
Składany durszlak silikonowy – duży
Wielofunkcyjny składany owalny durszlak wykona-
ny z silikonu. Po złożeniu zajmuje mało miejsca  
w szufladzie. Można także powiesić go na haczyku. 
30 x 23 x 10 cm

10
 c

m

3 
cm

-21%

4434
Zestaw 3 lejków
Trzy lejki różnej wielkości, o średnicach: 8,5, 6 i 4 cm. 
Włożone jeden w drugi zajmują mniej miejsca w szu-
fladzie. Mają także otworki umożliwiające powiesze-
nie. Wykonane z trwałego tworzywa bez zawartości 
BPA. 3 sztuki

15,90

1190

3
szt.

-25%

2990

-20%

NOWOŚĆ

4500
Wirówka do sałaty i ziół 
Koniec z mozolnym osuszaniem liści sałaty! Dzięki tej funkcjonalnej i estetycznie wykonanej suszarce osuszysz je 
w kilkanaście sekund. Włóż liście do durszlaka, nałóż pokrywę i szybko kręć, trzymając za wystający bolec. Gotowe! 
Odwirowane z kropelek wody liście sałaty będą bardziej kruche i chrupkie, dłużej zachowają świeżość i apetyczny 
wygląd. Suszarka składa się z kilku elementów, które możesz wykorzystywać też do innych celów:  pojemny durszlak 
przyda Ci się do odcedzania innych warzyw i makaronu, a miska – do mieszania składników sałatek. Wykonane  
z trwałego plastiku. Pojemność miski: 3 litry

29,90

2390

Durszlak

Miska

Szybko i łatwo  
odwirujesz liście z wody

KROK 1 KROK 2 KROK 3 KROK 4 KROK 5

6 
cm

6 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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4426
Obracana szatkownica do czosnku
Rozdrobnij czosnek w mig! Wygodnie 
rozdrobnisz czosnek, kręcąc tą szatkownicą 
w obie strony. Od spodu ma przycisk – wy-
starczy go nacisnąć, by wypchnąć poszatko-
wane kawałki czosnku. Ergonomiczny kształt, 
zabawny wygląd. Wykonana z tworzywa bez 
zawartości BPA.  7 x 7 x 7 cm

14,90

1190

-20%

 hPrzyciśnij  
od spodu  

i wypchnij

368499
Rękawice do obierania i czyszczenia warzyw
Łatwo, szybko i dokładnie obierzesz  młode 
ziemniaki lub zdejmiesz skórkę z ugotowanych 
buraków. Bez bałaganu i brudzenia rąk! Gumowe, 
od środka wyścielane materiałem – miłe  
w dotyku. 1 para

-20%

19,90

1590

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

16,90

1290

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

KOLEC  
DO „OCZEK”

4414
Zaczepiany składany pojemnik na odpadki
Złożony: 25 x 15 x 8,5 cm, rozłożony: 25 x 15 x 16,5 cm 3990 3390

-24%

4189
Obieraczka  
do czosnku
Kolory mogą się  
różnić. 5 x 5 cm

4275
Pojemnik 
na czosnek
10 x 8 cm

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

Błyskawicznie
rozgnieciesz
czosnek

-25%

NOWOŚĆ

11,90

890

9,90

790

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

990

Szczelnie  
zamykany

CZY WIESZ ŻE:
Przekrojonej cebuli nie powinno się przechowywać w lodówce bez opakowania,
ponieważ przechodzi zapachami innych produktów.

SZEROKOŚĆ ZACZEPU
DO 2 cm

-20%

8 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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990

1490

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

367931
Uchwyt do krojenia warzyw  
i owoców na plasterki
Pokroisz cebulę, pomidory lub inne warzywa i owo-
ce w idealnie równe krążki i plasterki, nie ryzykując 
skaleczenia. Przygotujesz plasterki ziemniaków na 
domowe chipsy. Wykonany z trwałego tworzywa, 
z mocnym zaciskiem.  8 x 6,5 x 5,5 cm

368514
Nożyk do chipsów
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

4315
Krajalnica do warzyw
Jednym ruchem pokroisz w słupki ziemniaki, 
rzodkiew, buraki, marchewki, cukinię oraz owoce: 
jabłka, gruszki. Trwała obudowa z solidnego 
tworzywa, metalowe ostrza. 18,5 x 11 cm

12,90

990

16,90

1290

-24%

-23%

-20%

NOWOŚĆ

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

 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.

1990

4448
Deska do krojenia z ociekaczem 
Rewelacyjne rozwiązanie: umożliwia krojenie 
soczystych owoców i warzyw oraz odcedzenie 
nadmiaru soku wydobywającego się w trakcie kro-
jenia. Dwukomorowa, z przekładaną deską. Możesz 
zrzucić krojone warzywa lub owoce do komory  
z ociekaczem, by odcedzić je z soku, albo przełożyć 
deskę i żywność do komory bez ociekacza. Wysoka 
jakość i estetyka wykonania. 42,5 x 27 x 5,5 cm

-20%

29,90

2390

19,90

1590

 h Nie sugeruj się  
rysunkiem na macie  

– możesz używać ich 
 do każdej grupy  

żywności. 

4
szt.

Z otworkiem
do powieszenia

Elastyczne

Elastyczne

10 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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4155
Zginana deska do krojenia
duża - zielona  40 x 21 cm

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

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

2490
13,90

1190

4182
Ostrzałka do noży
Powierzchnia ze stali węglowej umożliwia szybkie 
naostrzenie noży. Ma wygodny uchwyt i wiesza-
czek. Długość: 26 cm

4190
Szejker do dressingów
Z wyjmowaną kulką, która doskonale napowietrza 
i ubija mieszany dressing. Wyprofilowany kształt 
sprawia, że wygodnie układa się w dłoni. Z pokry-
wą i uchylaną zatyczką. Pojemność: 400 ml

Z kulką  
do ubijania

1690990

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

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

44,90

3490

-22%

NOWOŚĆ

 h Dania fit -  
bez dodatku tłuszczu!

 h Kompletny obiad  
nawet w kilka minut!

 h Dokładny czas gotowania 
podany w instrukcji

Dwa dania 
za jednym razem 
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Pyszne i zdrowe
potrawy na parze!

 h Wrzuć kulkę 
do środka

12 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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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

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

44901490

19,90

1490

15,90

1190

-25%
4

MINUTYMINUTY

 h Skutecznie usuwa  
tłuszcz i przypalenia

 h Nie wymaga  
zmywania wodą

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

-25%

-22%

NOWOŚĆ

4479
Kubek z pokrywką do mikrofalówki 
Wygodnie podgrzejesz zupę lub napój w kubku 
w mikrofalówce. Wykonany z lekkiego tworzywa. 
Pojemność: 650 ml

22,90

1790

15,90

1250

4164
Forma do robienia omletu w mikrofalówce
Smakowity omlet bez smażenia na tłuszczu – w tym 
naczyniu szybko przyrządzisz go w  mikrofalówce. 
Forma wykonana z tworzywa bez zawartości BPA.  
21 x 12 x 4 cm

Twój  
gorący  
kubek

Uchyl zatyczkę

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.

-21%

14 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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4140
Pipeta do mięs, sosów i marynat
Do podlewania sosem drobiu, mięs lub 
ryb w trakcie pieczenia. Ułatwia także 
odciągnięcie nadmiaru tłuszczu z dna 
brytfanny. Z podziałką i szczoteczką do 
czyszczenia. Pojemność 30 ml, długość 
30 cm

 h Wykonana z tworzywa  
odpornego na wysoką  
temperaturę

34,90

2590

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

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

10
szt.

49,90

3990

-26%

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

-20%

1690
17,90

1390

-22%

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

4478
Uniwersalny rozdrabniacz
Umożliwia szybkie i dokładne rozdrobnienie 
mięsa mielonego, rozgniecenie awokado, 
banana, ziemniaków. Wykonany z solidnego 
tworzywa. 26 x 8 cm

19,90

1490

4396
Silikonowa podkładka  
pod naczynia
Chroni blaty i stoły przed znisz-
czeniem pod wpływem gorących 
naczyń. Można także stawiać na 
niej naczynia na szklanym stole, by 
zapobiec porysowaniu. Wykonana 
z silikonu. 15,5 x 15,5 cm

 h Estetyczny wygląd
 h Antypoślizgowa –  
nie przesuwa się

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 ml1490

-25%

NOWOŚĆ

 h Błyskawiczne  
rozdrabnianie 
- jednym ruchem 
dzielisz na cztery

 h Do mięsa mielonego
 h Do ziemniaków
 h Do avocado
 h Do bananów

1690

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

16 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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4279
Grzybek do  
odkręcania  
słoików 
Średnica 9 cm,  
wysokość 5,5 cm

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

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

11,90

890

-25%

2490990

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.

Elastyczne

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

-20%

NOWOŚĆ

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

9,90

790

 h Różnej wielkości 
 h Kolorowy, dekoracyjny wzór 
 h Mocny materiał

4
szt.

21,90

1690

4326
Silikonowa podstawka  
pod akcesoria kuchenne
15 x 15 cm

 h Czarną ktopkę ustawioną 
na zero przekręć w prawo 

do końca skali.
 h Następnie cofnij kropkę w 
lewo ustawiając pożądany 

czas.

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

-23%
4197
Naklejki na przetwory 
Stylowe naklejki na domowe 
przetwory – podpisz i przyklej, by 
wiedzieć, do kiedy należy spożyć 
zapasy. Ozdobione dekoracyjnym 
motywem warzyw lub owoców. 
100 naklejek 7 x 4,5 cm w rolce.

14,90

990

-20%

-34%

366677
Lejek do przetworów
Domowe przetwory wracają do mody, 
bo zachowują bogactwo owoców  
i warzyw bez konserwantów i sztucznych 
składników. Lejek umożliwia wygodne 
nalanie przygotowanej zalewy lub prze-
łożenie masy do słoików – nic nie rozleje 
się, a brzegi słoika pozostaną czyste. 
Wygodne uchwyty. Wykonany  
z solidnego tworzywa.  
8 x 19,5 cm

9,90

790

100
szt.

Pasuje na różne
rozmiary słoików

Szeroki 
otwór

18 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

KUCHNIA

19BetterStyle



25,90

1990
25,90

1990

4364
Szpatułka
32 x 8 cm

4363
Łyżka do spaghetti
31 x 6 x 4 cm

25,90

1990
3

4

1

2

3

4

 h Drewniane łyżki 
z silikonowymi  
końcówkami

 h Wysoka jakość
 h Nie rysują naczyń

Wysoka jakość 
wykonania i koń-

cówki z mocnego 
silikonu o specjal-

nym wykończeniu 
mającym właściwości 

powłoki zapobiega-
jącej przywieraniu. 

Wszystkie akcesoria, 
poza szczypcami 

kuchennymi, mają 
rączki z drewna.

Stylowe  
i praktyczne
4362
Łyżka do zupy
31 x 7,5 x 4 cm

4361
Szeroka łyżka
32 x 7 cm

1

2

25,90

1990 -23%

368057
Cedzak nakładany na garnek
32 x 12 cm

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

12,90

990

4421
Tarka z wymiennym ostrzem i pojemnikiem
Dwie nakładki z różnymi ostrzami  w dwóch  
kierunkach, co przyspiesza tarcie. Z pojemnikiem,   
do którego spadają wiórki.

34,90

2490

 h Dwukierunkowe 
ostrza - podwójna 

prędkość  
ścierania!

4339
Tarka czterostronna
Wykonana ze stali 
nierdzewnej.  
21 x 11 x 9 cm

4340
Mini-tarka  
stożkowa
Wysokość 9 cm, 
średnica 4,5 cm 990

1290

2890

-29%

-23%

20 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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4467
Pojemnik na cytrynę
Aby przekrojona cytryna dłużej zachowa-
ła soczystość oraz nie przeszła zapachami 
lodówki, przechowuj ją w tym pojemniku. 
Szczelnie zamykany, wykonany z mocne-
go tworzywa. 10 x 8,5 x 8,5 cm

-22%

8,90

690

4193
Wkłady chłodzące Pingwiny 
Ułatwiają utrzymanie niskiej temperatury w torbach 
termoizolacyjnych i lodówkach przenośnych. Przed 
użyciem zamroź je w zamrażalniku. Wykonane z nietok-
sycznego tworzywa sztucznego, które nie oddziałuje na 
produkty spożywcze. Do wielokrotnego użytku.  
4 sztuki, 13 x 12 cm

4
szt.

4442
Dwustronny wyciskacz  
– tarka do cytrusów 
Wielofunkcyjny gadżet do cytrusów! Z jednej strony ma 
wyciskacz umożliwiający wyciśnięcie soku z cytryny lub 
limonki. Z drugiej – kolec do nacinania skórki, nożyk 
do wycinania z niej paseczków i mini tarkę do ścierania 
na wiórki.  Ostrza ze stali nierdzewnej, komfortowy, 
antypoślizgowy uchwyt. 20 x 4 x 4 cm

 h Kolec do nacinania skórki
 h Nożyk do paseczków
 h Tarka 
 h Wyciskacz  

2490

1690

4505
Szklany wyciskacz do cytrusów
Idealny do wyciśnięcia soku z cytryny, limonki, pomarańczy. Ze szklanym pojemnikiem, dzięki czemu witamina C zawarta 
w soku nie wchodzi w reakcję z tworzywem sztucznym. Pojemność 300 ml, 12 x 8,5 cm

-20%

NOWOŚĆ

14,90

1190

4183
Foremki do lodów
Przygotuj ulubioną masę, wlej do foremek i zamroź 
– lodowe smakołyki gotowe! 4 x 150 ml

15,90

1190

-25% h Z rurkami do picia  
roztapiającego się sorbetu

Wysoka jakość  
wykonania

4463 zielony
4464 czerwony

12,90

990

Szklany kubek  
ze słomką i pokrywką
Pojemność: 370 ml

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

 h Wielokrotnego 
użytku

 h Różne kształty  
i kolory

 h Przechowuj  
w zamrażalniku

Nie rozcieńczają
napojów

11,90

890

-25% h Słomka  
wielokrotnego  
użytku z blokadą  
– nie wypadnie

-23%

Szkło

16
szt.

22 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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19,90

1490

22,90

1790

22,90

1790

4079
Kule do mrożenia
Średnica: 5,5 cm, 4 sztuki

4497
Karafka z zatyczką do nalewania
Zatyczka chroni napój przed owadami, a jednocze-
śnie umożliwia nalewanie. Szykowny wzór nadaje 
karafce elegancki wygląd. Wykonana ze szkła, z na-
kładką z tworzywa. Pojemność 1 litr, wysokość 27 cm

4498
Dzbanek z pokrywką 
Z uchylaną pokrywką i wyprofilowanym dzióbkiem 
ułatwiającym nalewanie. Stylowy wzór arabeski 
nadaje dzbankowi elegancki wygląd. Wykonany 
ze szkła, z uchwytem z tworzywa. Pojemność 1 litr, 
wysokość 18 cm, średnica 8 cm

4
szt.

2
szt.

4328
Stalowe słomki do napojów  
ze szczoteczką i woreczkiem
Ekologiczne, wielorazowego użytku. Bezpieczne dla 
zdrowia. Wykonane ze stali nierdzewnej najwyższej 
jakości, nie wpływają na smak napojów. W zestawie 
ze szczoteczką do czyszczenia. Zapakowane  
w elegancki woreczek – możesz nosić je ze sobą 
wszędzie, na przykład do kawiarni, oraz podarować 
w prezencie. 22 cm

-22%

 h Silikonowy ustnik
 h Ze szczoteczką do czyszczenia

Szkło

-22%

-25%

1990

19,90

1490

15,90

1190

12,90

990

-25%

NOWOŚĆ

DO

Szklane pojemniki Arabeska
Wykonane ze szkła, z nakrętkami z tworzywa.

4438
Szklany pojemnik Arabeska
Pojemność: 425 ml, 10 x 8,5 cm

4440
Szklany pojemnik Arabeska
Pojemność: 660 ml, 18 x 8,5 cm 

4443
Szklany pojemnik Arabeska
Pojemność: 1000 ml, 18 x 10 cm 

Szkło

Dekoracyjny  
wzór mozaiki

24 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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4379
Pojemnik na przyprawy
W pokrywce znajdują się trzy różne rodzaje otworków 
do sypania przypraw. Dzięki klasycznemu designowi 
pojemnik pasuje do każdego wystroju kuchni i stołu. 
Szkło + tworzywo. Pojemność: 210 ml

4376
Spodeczek „Imbryk”
Kształt imbryka nadaje mu dekoracyjny charakter. 
Jest dość głęboki, więc herbata z torebki na pewno 
nie poplami blatu. 10 x 8,5 x 2 cm

4377
Cukiernica
Z dekoracyjną pokrywką stylizowaną na kwiat. Ide-
alna na cukier, miód, syrop z agawy lub inny słodzik. 
Szkło + tworzywo. Pojemność: 210 ml

4378
Mlecznik
Wygląda szykownie dzięki klasycznemu kształtowi 
dzbanuszka i ozdobnej pokrywce w szykownym odcieniu 
kremowej bieli. Szkło + tworzywo. Pojemność: 210 ml

-25%

4358
Podwójny pojemnik śniadaniowy
Podasz w nim kostkę masła oraz dżem i miód lub keczup 
i majonez – Twoje ulubione dodatki. Wykonany z solidnego 
tworzywa. 16,5 x 8,5 cm

5,90

490
9,90

790
24,90

1990

24,90

1690

11,90

890

1

4

5

2

4

5

1

2

3

3

1190

1190

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

-23%

NOWOŚĆ

12,90

990

4385
Szablony do dekoracji
Ozdobisz wszystko, na co tylko przyjdzie Ci ochota: 
desery, lody, owsiankę, piankę na kawie. Usypiesz  
ciekawe wzorki z kakao, cynamonu lub innych przy-
praw w proszku. Wykonane z bezpiecznego tworzywa 
wysokiej jakości bez BPA. Średnica pojedynczego 
szablonu 10,5 cm, 3 sztuki

-20%

4167
Serwetniki „Tulipany”
Elegancki sposób na ułożenie serwetek na stole. Wystarczy 
wsunąć złożoną na pół serwetkę w płatki wewnątrz kwiatu  
i pokręcić łodyżką, by serwetka zwinęła się we wnętrzu  
tulipana. Wykonane z trwałego tworzywa, stanowią  
pomysłową ozdobę stołu. 6 sztuk

3
szt.

WŁÓŻ SERWETKĘ PRZEKRĘĆ GOTOWE!

-20%

2
szt.

-32%

6
szt.
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368630
Talerz do jaj i przystawek
Elegancko podasz na nim jajka i przystawki.  
12 wgłębień na połówki jaj i środkowa część na 
inną potrawę. Wykonany z trwałego tworzywa. 
Średnica: 23 cm

18,90

1490

4435
Krajalnica do jajek 
Mocne struny zapewniają szybkie i precyzyj-
ne pokrojenie jajek na plasterki. Z zawieszką. 
Wysoka jakość wykonania. 12 x 8,5 x 4 cm

 h Doskonała także  
do mozzarelli 

-21%

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

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

1490 1590

4427
Zestaw: solniczka  
i pieprzniczka 
11 x 8,5 x 5 cm,  
pojemność: 40 ml

15,90

1190

19,90

1490

-25%

-25%

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

-20%

NOWOŚĆ

19,90

1590

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

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

15,90

1190

15,90

1190

-25%

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

14,90

1190

-20%

Wieczko  
do pokrywy  
miski

4178
Miska do miksowania
Ma antypoślizgowy spód. 
Pojemność: 2,6 litra

35,90

2790

14,90

1190

-22%

368631
Ochronna pokrywka do miksera
Chroni przed chlapaniem. Wykonana z tworzywa, 
środek z silikonu. Średnica pokrywki 30 cm. Pasuje  
na większość misek. 2490

4181
Mata do rolady
Doskonały sposób na przygotowanie rolady. 
Wylej ciasto na matę, upiecz je na niej, a po osty-
gnięciu rozprowadź nadzienie i zwiń. Wykonana 
z silikonu. 31x 26 cm

-20%

29,90

2390

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

-20%

-20%

NOWOŚĆ

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

 h Poręczny uchwyt 
 h Otworek do  
zawieszenia

4292
Mata silikonowa
Bardzo praktyczna – rozwałkujesz  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

4302
Wałek do ciasta
Silikonowa powierzchnia ogranicza przywiera-
nie ciasta. Rękojeści wykonane z drewna, 
nie ślizgają się w dłoniach. Długość:  
20 cm

3990

4990
9,90

790
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4418
Zestaw:       mini lejek +       separator do jajka +       sitko
Trzy niezbędne akcesoria! Składają się jeden w drugi,  
więc zajmują mało miejsca w szufladzie. Możesz zaczepić  
je na krawędzi naczynia dzięki wypustkom. Estetycznie  
wykonane z trwałego tworzywa.  
13 x 6,5 x 3,5 cm

1 2 3

1
2

3

3990

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

Czysty blat,
czyste ręce!

4395
Dzbanek z miarką 
Miarka w mililitrach: od 100 do 1000 ml. 
Ma dzióbek ułatwiający przelewanie lub 
przesypywanie zawartości oraz poręczny 
uchwyt. Wykonany z solidnego tworzy-
wa. Wysokość 12,5 cm, średnica 12,5 cm, 
pojemność 1 L 12,90

990

4185
Radełko do ciasta 
Szybko i łatwo wytniesz z ciasta dekoracyjny wierzch 
 w formie „kratki” do ciastek słodkich i wytrawnych.  
Wykonane z solidnego tworzywa, z otworkiem  
do zawieszenia. 19 x 11,5 cm1890

1490

4413
Duża silikonowa mata do ciasta
Doskonale wyrobisz i rozwałkujesz na niej 
ciasto  bez konieczności ciągłego podsy-
pywania mąką. Podziałki – prostokątna  
i okrągła  – ułatwiają przygotowanie od-
powiednich rozmiarów ciasta. Antypośli-
zgowy spód mocno przysysa się do blatu, 
zapobiegając przesuwaniu. Po użyciu 
możesz umyć matę w zmywarce  
i zwinąć – zajmuje bardzo mało miejsca 
w szufladzie. Doskonała także jako pod-
kładka do pieczenia. 40 x 50 cm

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

Na rączce  
podane są  
pojemności

4476
Szpatułka - nóż
Do wyrabiania i porcjowania ciasta na stolnicy. Do krojenia warzyw na sałatkę. Do podważania i serwowania gotowego 
ciasta. Szeroka, z komfortowym uchwytem. Wykonana ze stali nierdzewnej wysokiej jakości. 15 x 12 cm

23,90

1890

44,90

3490

-22%

-21%

NOWOŚĆ

1190

-23%

6
szt.

Z podziałką!

4251
Przesiewacz do mąki
Wykonany z wysokiej jakości stali 
nierdzewnej. Średnica 15 cm

18,90

1490

-21%

1

2

3

1

2

3
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4218  
Mata do pieczenia
40 x 33 cm

NIE MUSISZ
używać tłuszczu 1990

4264
Silikonowy rękaw cukierniczy
Ma 6 wymiennych końcówek.  
Wykonany z silikonu wysokiej jakości.

29,90

2390

-20%

4380
Minutnik Babeczka
Apetyczna babeczka pomoże Ci w gotowaniu i piecze-
niu, pilnując czasu przygotowywania potraw. Odlicza 
czas od jednej minuty do jednej godziny, a potem  
dzwoni. Wystarczy przekręcić ją do końca skali,  
a później cofnąć pokrętło ustawiając pożądany czas. 
Średnica 8 cm, wysokość 7,5 cm

32,90

2390

 h Nie przypieczesz ciasta
 h Prosty w obsłudze

 h Wszystko pod kontrolą
 h Głośny dzwonek

Ustaw  
minuty

-27%

4050
Łopatka do krojenia 
i podawania ciasta
Wykonana ze stali  
wysokiej jakości.  
28 x 5 cm

59,90

4990

22,90

1690

4374
Pojemnik na ciastka
Wykonany z tworzywa bez BPA. 22 x 15 x 7 cm,  
pojemność: 1600 ml

-26%

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

PRZYKRYJ POJEMNIK PRZEKRĘĆ POKRYWĘ ZAMKNIJ ZATRZASK ZŁAP ZA UCHWYT GOTOWE DO TRANSPORTU

Podwójne zabezpieczenie

 h Przezroczysta pokrywa
 h Mocne zatrzaski
 h Wysoka jakość  
wykonania

Plecionka Łezka Pasek karbowany Płatek

4118
Szprycka do dekoracji ciast
Pojemność 100 ml

4083
Obrotowa patera na ciasto
Wykonana z solidnego tworzywa. Średnica: 28 cm

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

Kwiatek Gwiazdka Pasek 
gładki

3990

1790

1990

-10zł

NOWOŚĆ

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM
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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.

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

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

1

1

2

2

3

3

4494
Miseczka na przekąski 
Idealna na dużą porcję cze-
goś pysznego do chrupania: 
od orzeszków przez prażynki 
po krakersy. Szeroka – łatwo 
sięgać po ulubioną przekąskę. 
Wykonana z lekkiego, trwa-
łego tworzywa. Pojemność 
750 ml

Kubełek na przekąski 
4495 żółty
4496 czerwony
Niezastąpione w trakcie grilla, 
pikniku i domowych seansów 
kinowych. Na chipsy, precelki, 
paluszki, popcorn. Solidnie 
wykonane z trwałego tworzy-
wa. Pojemność: 1,2 litra.  
19 x 10 x 7 cm

17,90

1490
16,90

1390
12,90

990
23,90

1890

8,90

690

14,90

1190

-20%

-22%

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

4336
Zestaw 6 pojemników
Idealne do przechowywania niedużych porcji  
w szafce, lodówce, zamrażalniku. Bardzo poręczne,  
z pokrywkami i przezroczystymi ściankami – widzisz 
zawartość bez konieczności zdejmowania pokryw-
ki. 6 sztuk: 2 x 200 ml, 4 x 100 ml

6
szt.

8310 
Pojemnik do  
przechowywania 2 L
22 x 17 x 11 cm

14,90

1190

8309 
Pojemnik do 
przechowywania 1 L
17 x 13 x 9 cm

Uniwersalne – do przechowywania żywności, torebek z przypra-
wami, drobnych akcesoriów kuchennych lub kosmetycznych. 
Ma pokrywę zapinaną na duże klamry – zatrzaski, z poręcznym 
uchwytem od spodu. Wykonany z solidnego tworzywa.

 h BPA free
 h Do lodówki

 h Do szafek
 h Do spiżarni

 h Do przechowywania żywności  
i innych niespożywczych  

drobiazgów 

-20%

Mocne 
zatrzaski

990

1890

3

-23%
DO -21%

1 2

1

2
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Pojemniki  
do przechowywania
4391 pomidor

4392 awokado
4393 cebula
Idealne do przechowywania całych warzyw lub pokrojonych na kawałki,  
a także niewielkich porcji sałatek. Możesz postawić je spodem do dołu lub 
odwrócić, by wykorzystać górę pojemnika jako miseczkę. 12 x 12 x 7 cm

17,90

1290

1790

2490
4348
Rozsuwana półeczka do lodówki
29 x 17 x 7 cm

20 cm28 cm

-28%

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

100
szt.

4387 
Organizer uniwersalny  
wysoki
24,5 x 12 x 17cm

4388 
Organizer uniwersalny  
niski
25 x 23 x 8,5cm

-25%

Organizery – koszyki na żywność
W Twojej kuchni zapanuje idealny po-
rządek, gdy raz na zawsze rozwiążesz 
kwestię przechowywania artykułów 
spożywczych: w lodówce, w szafkach, 
na półkach i blatach kuchennych. Or-
ganizery w kształcie koszyków umoż-
liwiają posegregowanie produktów. 
Uchwyt z przodu ułatwia wyjmowanie 
ich z lodówki/ szafki. Wykonane  
z solidnego tworzywa.

4355 
Organizer - koszyk mały
29 x 13 x 8 cm

4356 
Organizer - koszyk średni
31 x 18 x 8 cm

4357 
Organizer - koszyk duży
34 x 22,5 x 8 cm 

 h Do lodówki
 h Do szafek
 h Na blat kuchenny 

Ażurowe dno
ułatwia cyrkulację
powietrza

Wygodny  
uchwyt

2190

1590
15,90

1190
TAK ALBO TAK

14,90

1190

-20%

14,90

1190

-20%

16,90

1290

-24%

1

1

2

2

3

3
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 h Innowacyjna formuła  
szybko i skutecznie  
rozmraża

 h Nietoksyczny
 h Oszczędza czas

2011
Odmrażacz do lodówki i zamrażalnika
Innowacyjna formuła daje szybki efekt: nie musisz czekać godzinami, aż lodówka 
się rozmrozi. Teraz wystarczy, że rozpylisz preparat, a on szybko przeniknie przez 
nagromadzony lód i zacznie go rozpuszczać. Nietoksyczny. 300 ml

58461
Aktywna piana  
do czyszczenia 
lodówek
500 ml

 h Aktywna piana
 h Usuwa resztki
 h Usuwa zapachy

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 owo-
ce. Wymieniaj na nowe co dwa miesiące. Średnica 
pojedynczej kuli 5 cm. 2 sztuki.

2
szt.

23,90

1590

-33%

-20%

1590
14,90

1190 1490

8175
Antypleśniowa mata do lodówki
47 x 30 cm

8336
Zestaw klipsów  
z magnesem
Wielofunkcyjne – możesz 
spiąć nimi torebki z żyw-
nością lub dokumenty, 
a dzięki magnesowi na 
tylnej stronie przyczepić 
na lodówkę lub tablicę. 
Wykonane z trwałego 
tworzywa w wesołych 
kolorach. 5 x 4 x 2 cm

8355
Magnes – haczyk  
„Dalmatyńczyk”
Zabawny dalmatyńczyk 
z magnesem na spodzie! 
Długi ogon możesz 
wygiąć,  by stworzyć 
praktyczny haczyk do 
zawieszania różnych dro-
biazgów. 12,5 x 4 cm

8356
Magnes – haczyk 
„Kotek”
Uroczy kotek z magne-
sem na spodzie! Długi 
ogon możesz wygiąć,  
by stworzyć praktyczny 
haczyk do zawieszania 
różnych drobiazgów.  
12,5 x 4 cm

Z wyginanym
ogonkiem

12
,5

 c
m

12
,5

 c
m

Z wyginanym
ogonkiem

14,90

1190
12,90

990

12,90

990

-20%

-23%

-23%

4353
Klipsy do torebek
Praktyczne klamry do zamykania torebek  
z żywnością, którą chcesz przechować w szafce 
lub zamrażalniku. 20 sztuk, 10 x 3 cm

20
szt.

1990

NIE PRZEGAP!

5
szt.
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44161
Mini pojemnik
Wykonany z trwa-  
łego tworzywa.  
11 x 10,5 x 4 cm, 
pojemność 250 ml

1
szt.

4406 
Pojemnik na przyprawy
Wykonany ze szkła, z dekoracyjną, uchylaną pokry-
wą z tworzywa i poręcznym uchwytem. Średnica 
8,5 cm, wysokość 9 cm, 300 ml

1
szt.

16,90

1290

Szkło

-24%

4145
Siateczkowe torebki na zakupy
Wielokrotnego użytku, mocne, lekkie i trwałe. Ze 
ściągaczem. Weź je na zakupy – możesz od razu 
umyć w nich warzywa po przyniesieniu do domu, 
nie wyjmując. Wysusz i użyj ponownie. Trzy sztuki  
w trzech rozmiarach: 41 x 30 cm, 33 x 31 cm,  
30 x 18 cm

26,90

1890

3
szt.

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 pojem-
nik do lodówki. Wykonany  
z wysokiej jakości tworzywa.  
25 x 15 x 11 cm 1590

890
4282
Pojemnik na folię spożywczą
Kolory mogą się różnić. 33,5 x 7 x 5 cm

8154
Wieszak na akcesoria kuchenne
Długość: 50 cm 1390

1690

-30%

SUPER OFERTA!

4506
Szklany pojemnik na przyprawy
W pokrywce znajdują się trzy różne rodzaje otworków do sypania przypraw. Dzięki klasycznemu designowi pojemnik 
pasuje do każdego wystroju kuchni i stołu. Wykonany ze szkła, pokrywa z tworzywa. Pojemność: 245 ml, 15 x 6 cm

-20%

NOWOŚĆ

14,90

1190

Organizer z przegródkami
8352 beżowy
8351 szary
Ułatwia utrzymanie porządku w szufladzie i posegre-
gowanie drobiazgów, skarpetek, bielizny itp. Zawiera 
5 przegródek. Wykonany z solidnego tworzywa.  
22,5 x 9,5 x 7,5 cm

9,5 cm

22,5 cm

8339
Składana półka
Solidna i  stabilna półka z pełnym dnem i rantem.  
Po rozłożeniu nóżki zatrzaskują się, dzięki czemu  
półka nie złoży się przypadkowo. Maksymalna 
nośność do 5 kg. 32 x 20 x 16,5 cm

39,90

2990

1
szt.

-25%

Trzy różne  
rodzaje otworków

1
szt.

9,90

790

-20%

3
szt.

WKRĘTY 
W ZESTAWIE
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4450
Pionowy ociekacz na sztućce
Ma zdejmowaną podstawę, do której ocieka woda 
– sztućce nie stoją w wodzie. Dzielona nakładka 
umożliwia oddzielne wkładanie noży, łyżek, widel-
ców i łyżeczek. Estetyczne wykonanie i nowocze-
sny design. Łatwo utrzymać go w czystości.  
23 x 13 x 12 cm

-23%

-20%

29,90

2290

4447
Organizer na sztućce
Ułatwia utrzymanie porządku w szufladzie  
i wygodne ułożenie sztućców. Wykonany  
z wysokiej jakości tworzywa.  
39 x 11 x 5 cm

27,90

2190

4449
Dwupoziomowy organizer na noże
Odpowiednio przechowywane noże dłużej zacho-
wują ostrość. Organizer to dużo bezpieczniejsze 
rozwiązanie niż przechowywanie noży w szufladzie 
luzem. 39 x 13,5 x 7 cm

 h Wysoka jakość 
wykonania

39 cm

7 
cm

27,90

2190

-22%
368188
Wiszący organizer  
na zmywaki
Zaczep go wokół kranu. 
Trzymaj w nim zmywaczki 
kuchenne lub gąbki i myjki  
w łazience. Otworki umoż-
liwiają odcieknięcie resztek 
wody i swobodną cyrkulację 
powietrza, by zmywaki nie  
były mokre. Wykonany  
z tworzywa silikonowego.  
19 x 13 x 5 cm 1190

4372
Mata do zlewu
Średnica  
31,5 cm 1490

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

4433
Sitko do zlewu
Uniwersalne sitko do odpływu, pasujące do 
wszystkich umywalek, brodzików i zlewozmywaków. 
Zapobiega zatykaniu się rur odpływowych. Łatwo 
założysz lub zdejmiesz - wystarczy położyć w otworze 
odpływowym. Wykonane ze stali nierdzewnej.  
Średnica 7 cm

8,90

690

Skutecznie 
zatrzymuje
zanieczyszczenia

367880
Mleczko czyszczące  
do stali nierdzewnej  
i chromowanej
300 ml

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

14,90

1190

-22%

1590

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

16,90

1390
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ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

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

367032
Płyn Premium  
do mycia  
naczyń
1 litr

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

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

 h pH neutralne  
dla skóry

367663
Wielofunkcyjna gąbka 
na długiej rączce
Idealna do mycia trudno dostępnych miejsc: 
słoików, butelek, termosów. Czyści dokładnie 
i nie rysuje. Szybko schnie. Odpowiednio 
wygięta i długa (22,5 cm) rączka  
ułatwia czyszczenie. 1290

2990

14,90

1190

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

-20%

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

10
szt.

2024
Tabletki do  
zmywarki 7 w 1
15 sztuk

W rozpuszczalnej 
folii, bezpieczne 
dla dłoni

Odświeżacz  
do zmywarki
368040 cytryna
368042 zielone jabłuszko

 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

16,90

1290
14,90

1190

8,90

6901990

-20%

-22%

8090
Szczotka do mycia naczyń  
z dozownikiem na płyn
5 x 7 x 8 cm, pojemność 50 ml

12,90

990

-23%

19,90

1490

-25%

-24%

15
szt.
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62012 
o zapachu kiwi

367815 
o zapachu mango

17,90

1290
19,90

1590

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

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

367470 
Kulka przeciw kamieniowi do czajników 
tradycyjnych i elektrycznych

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

 h Eliminuje kamień  
i osady wapienne 

 h Zawiera kwas  
cytrynowy

1007
Zmywaki dwustronne
3 sztuki, 18,5 x 8 x 1,5 cm 1690

1790

-20%

16,90

1390

 h Czyści  
i impregnuje

 h Bez użycia  
wody

 h Nie rysuje

367711 
Mleczko do czyszczenia  
i impregnacji ceramicznych  
płyt kuchennych
300 ml

2054
Preparat do czyszczenia  
piekarnika, grilla  
i kominka
500 ml

 h Grille i ruszty
 h Piekarniki
 h Patelnie  
i garnki

 h Kominki

-20%

 h Specjalistyczny,  
super skuteczny,  
usuwa trudne  
zabrudzenia

 h Łatwy w użyciu

1790

11,90

890

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

-25%

NOWOŚĆ
Idealny  
do grilla

2020
Odkamieniacz EKO do urządzeń  
gospodarstwa domowego
250 ml

-28%

2026
Uniwersalny płyn  
odtłuszczający
500 ml

14,90

1190
26,90

1990

-26%

3
szt.
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 h Usuwa zacieki, kamień i rdzę
 h Przywraca świeżość
 h W formie gęstego żelu
 h Aż 1 litr!

368632
Soda  
kaustyczna
500 g

16,90

1290
19,90

1490

-24%

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

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

367553
Żel do usuwania 
kamienia i rdzy
500 ml 1590

1290

367552
Płyn do  
mycia kabin  
prysznicowych
500 ml 1590

 h Usuwa pleśń
 h Zabezpiecza
 h Czyści

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

14,90

1190
19,90

1490

-25%

368360
Specjalistyczny preparat  
do czyszczenia fug
300 ml

 h Do terakoty  
i glazury

 h Fugi jak nowe!
 h Prosty w użyciu

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

-25%
PRZED

PO

-20%
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2033
Uniwersalny koncentrat  
do czyszczenia  
Home Expert
850 ml

2034
Płyn do czyszczenia  
kuchni Home Expert
850 ml

2035
Płyn do czyszczenia  
łazienki Home Expert
850 ml

2040
Żel do czyszczenia  
toalety Home Expert
750 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

-25%

3490 1990
34,90

2690
39,90

2990

 h Odtłuszcza powierzchnie 
i usuwa najbardziej 
uporczywe zabrudzenia

 h Pozostawia 
połysk bez smug

 h Doskonale czyści  
wszelkiego rodzaju  
powierzchnie

 h Idealny do porządków  
w całym domu! 

-23%

2053
Ściereczki uniwersalne nasączone octem jabłkowym
Nasączone octem jabłkowym, ułatwiają błyskawiczne czyszczenie powierzchni 
różnego rodzaju bez użycia detergentów. W pełni bezpieczne do mycia 
powierzchni mających kontakt z żywnością. Pozostawiają delikatny, świeży 
aromat.  Po użyciu nie trzeba dodatkowo przemywać czyszczonej powierzchni 
wodą. 21 x 19 cm

-25%

NOWOŚĆ

19,90

1490

 h Przebadane  
dermatologicznie

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

Uniwersalne:
 h Mikrofalówka
 h Lodówka
 h Blat kuchenny
 h Umywalka
 h Fronty szafek
 h Armatura
 h Glazura i terakota
 h Ceramika łazienkowa

32
szt.

Ultra proste
sprzątanie

KONCENTRAT!
JEDNA ŁYŻKA STOŁOWA
NA 1 LITR WODY!

52 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona 53

SPRZĄTANIE

BetterStyle



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.

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, porcela-
ny. Silna i bezpieczna - biodegradowalna. Można nią 
myć ręce silnie zabrudzone, np. smarami. 500 g

25
szt.

PRZY ZAKUPIE PASTY ECO GREEN
BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI UNIWERSALNE  ZA

ZŁ690

19,90

1490

KUCHENKI,
PIEKARNIKI

GARNKI,
PATELNIE

OKAPY,
WENTYLACJA

ARMATURA,
ZAWORY

WANNY,
PRYSZNICE

GLAZURA,
TERAKOTA

-25%

18,99

1399

 h NASZ HIT!
 h Doskonała  
skuteczność

 h Czyści bez smug
 h Do szyb i innych  
powierzchni

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

2007
Wielofunkcyjny  
płyn czyszczący  
z octem
750 ml 19901490

57488
Grejpfrutowy 
płyn do mycia szyb  
500 ml

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

-26%

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) 1290

11,90

950
BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI UNIWERSALNE   
ZA 6,90 ZŁ PRZY JAKIEGOKOLWIEK PRODUKTU ZE STRONY 55

ZŁ690

-20%

25
szt.
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2041
Preparat Premium  
z nanotechnologią  
do czyszczenia  
powierzchni  
kuchennych
500 ml

2036
Koncentrat Premium  
z nanotechnologią  
do czyszczenia podłóg
500 ml

2038
Preparat Premium  
z nanotechnologią  
do czyszczenia 
łazienek
500 ml

49,90

3990

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

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

TYLKO 40 ml  
NA 5 L WODY

1 2 3

1

3990 3990
3990

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

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

Nowoczesna  formuła PREMIUMw poręcznymopakowaniu

 h Preparat do szkła  
z dodatkiem nanosrebra 

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

 h Nie pozostawia smug
 h Zabezpiecza przed  

osiadaniem brudu i kurzu

4

4

2
3-10zł

8293
Trójkątna myjka
Idealnie zbiera kurz. Frędzelki z mikro-
fibry przyciągają go, więc nie unosi się 
w powietrze. Do bardzo delikatnych 
powierzchni – nie rysuje ich. Miękką 
nakładkę z mikrofibry możesz zdejmo-
wać i prać. 30 x 14 x 6 cm

2037
Preparat Premium  
z nanotechnologią  
do czyszczenia mebli
Preparat Premium do czysz-
czenia mebli z dodatkiem 
nanosrebra. Przeznaczony do 
pielęgnacji mebli drewnia-
nych, drewnopodobnych oraz 
elementów laminowanych 
i plastikowych. Skutecznie 
usuwa wszelkie zabrudzenia 
z powierzchni mebli. Dzięki 
właściwościom antystatycznym 
opóźnia proces osiadania kurzu. 
Pielęgnuje i chroni czyszczone 
powierzchnie. Zawiera  
przyjemną kompozycję  
zapachową. 500 ml

Idealne do plastikowych
mebli ogrodowych

TAKŻE DO RAM OKIENNYCH

2

39,90

2990

-10zł

22,90

1790

-22%
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367736
Elastyczna szczotka  
do grzejników i zakamarków
Kolory mogą się różnić.  
Długość 70 cm

10,90

850
16,90

1290

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

-20%

19,90

1590

-22%

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

19,90

1490

-25%

1690

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

2051
Preparat do czyszczenia  
dywanów, wykładzin i tapicerki
Usuwa plamy z dywanów, wy-
kładzin i obić tapicerskich dzięki 
zawartości enzymu rozpuszczają-
cego zabrudzenia. Tworzy obfitą 
pianę. Nasada z poręczną szczo-
teczką umożliwiającą delikatne 
wtarcie preparatu w czyszczoną 
powierzchnię.  
250 ml 1690

366469
Pianka do czyszczenia 
dywanów i tapicerki 
300 ml

PRZY ZAKUPIE 
Pianki do czyszczenia  
dywanów i tapicerki 
SZCZOTKA UNIWERSALNA ZA

 h Zawiera polimery,  
które wiążą brud

 h Głęboko wnika  
we włókna

 h Łatwa w użyciu

ZŁ490

-24%

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

15,90

1190

-25%

367907
Szczotka do pajęczyn
Kolory mogą się różnić. 
Nie zawiera kija.  
35 x 20 x 9 cm 1290

 h Pasuje na kij 
Betterware 
367665
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8094
Samoprzylepny  
uchwyt na kij
Zaciskowy uchwyt przytrzyma 
kij od mopa lub miotły zawsze 
na miejscu, by nie przewracały 
się i nie zawadzały. Tylna war-
stwa samoprzylepna umożliwia 
szybkie przyklejenie go do 
ściany. 8 x 6 x 5,5 cm

367665
Kij teleskopowy
Długość kija: 75 - 120 cm

56642
Zapas do mopa 
z frędzelkowej mikrofibry
45 x 15 cm

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

1

1
szt.

366026
Mini zapas  
z mikrofibry
13,8 x 25 cm

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

-23%

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

-20%

19,90

1590

29,90

2390 990

-20%

12,90

990

1

1 2

2

3

4

5

6

6

3

4

5

3990

1690

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

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

 h Wydajny
 h Pozostawia przyjemny  
zapach czystości

 h Do wszystkich  
powierzchni  
zmywalnych

 h Aromat owoców 
cytrusowych

 h Wydajny

2015
Płyn do paneli  
i podłóg  
drewnianych
1 litr

1
2

1

1490
14,90

990
14,90

990

-34%

69,90

5490

-21%

-34%

2016
Płyn uniwersalny  
do mycia 
1 litr

2

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

1390
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69,00

54006900

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

367033
Pianka Premium  
do czyszczenia przypaleń
300 ml

366961
Preparat premium z nanotechnologią  
do czyszczenia szkła
1 litr

366960
Preparat premium z nanotechnologią  
do czyszczenia mebli
1 litr

366958
Preparat premium z nanotechnologią 
do czyszczenia łazienek
1 litr

KONCENTRATY!
TRZY ŁYŻKI STOŁOWE
NA 5 LITRÓW WODY!

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILMNiezwykła skuteczność  

dzięki aktywnym nanocząsteczkom srebra!

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

1

4
5

-10zł

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

50
szt.

ZŁ690

55,00

4500

55,00

4500

5500

5500

-15zł

2490

1

2

3

4

5

-10zł

2

3

366964
Koncentrat Premium z nanotechnologią  
do czyszczenia paneli podłogowych
Doskonale czyści. Pogłębia naturalny kolor. Pielęgnuje i chroni 
czyszczone powierzchnie. Ma właściwości antystatyczne, 
opóźnia proces osiadania kurzu. Nie pozostawia smug. Pozo-
stawia przyjemny, długotrwały zapach. 1 litr
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 h Idealnie 
przywiera do 
powierzchni 
ułatwiając 
czyszczenie

 h Nie spływa  
z szyb

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

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

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

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

16,90

1290

7,90

590
27,90

2190

368401
Preparat do czyszczenia 
wnętrz pojazdów
300 ml

 h Czyści  
wnętrza 
pojazdów

 h Usuwa uporczywe 
zabrudzenia

 h Wywabia plamy

1790

3490

 h Usuwa smary,  
naloty i wszelkie  
zanieczyszczenia

 h Do wszystkich  
rodzajów felg  
i kołpaków

 h Forma sprayu
 h Wygodny  
w użyciu

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

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

 h Usuwa zabrudzenia, nalot i tłuste ślady
 h Zawiera emulsję z oleju z awokado,  
która chroni powierzchnię lakieru

-25%

-22%

1190

-24%

-25%

NOWOŚĆ

11,90

890

2062
Letni płyn do spryskiwaczy
w tabletkach
Dużo bardziej poręczna niż butelka 
z płynem. Silnie skondensowana 
formuła – tworzy płyn o doskonałych 
właściwościach myjących. 
Ekologiczna – bez zbędnego 
plastikowego opakowania. Wystarczy 
wrzucić do zbiornika na płyn do 
spryskiwaczy i uzupełnić 5 litrami 
wody. 2 sztuki na 10 litrów wody.

 h 1 kostka  
= 5 litrów płynu

 h Ekologiczne: 
bez zbędnego  
plastikowego 
opakowania

 h Ekonomiczne: 
70% tańsze niż 
płyn w butelce

2
szt.

DWA SPOSOBY STOSOWANIA:

Wrzuć tabletkę
i dolej wodę z kranu

Rozpuść tabletkę 
i wlej gotowy roztwór

1890

2056
Szampon do mycia samochodu 
Skutecznie usuwa z karoserii zabrudzenia, nalot,  
tłuste ślady, zanieczyszczenia.  Zawiera emulsję z oleju 
z awokado, która chroni powierzchnię lakieru przed 
powstawaniem mikrorys w trakcie mycia. 500 ml
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8362
Wiszący kwietnik ze sznurka
Upleciony ze sznurka kwietnik do powieszenia 
doniczki. Idealny do rustykalnych stylizacji, na taras, 
balkon itp. Rozmiar uniwersalny, długość: 90 cm

 h Upleciony  
ze sznurka

 h W rustykalnym  
stylu 

 h Długość:  
90 cm

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

11,90

890

990

-25%

8385
Zestaw kadzidełek przeciw komarom 
Osiem długich kadzidełek, które roztaczają przyjemny, cytrusowy zapach skutecznie odstraszający komary.  
Do użytku na zewnątrz: na balkonie, tarasie, w ogrodzie. Długość: 46 cm

8346
Płaszcz przeciwdeszczowy 
Rozmiar uniwersalny. Długość 
bez kaptura: 120 cm, szerokość: 
69 cm, długośc rękawa: 58 cm

19,90

1590

12
0 

cm

69 cm

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

-20%

NOWOŚĆ

Zapomnij  
o komarach

8
szt.

 h Czas palenia 
ok. 2 godzin

21,90

1990

8377
Odstraszacz komarów  
Wystarcza na około 6 tygodni.
Do użytku wewnątrz i na zewnątrz.

-20%

14,90

1190

368010
Odświeżacz powietrza w żelu  
o zapachu rubinu i wanilii
Szykowna kula kryje w sobie pachnący żel, który  
napełnia dom przyjemnym, aromatem. Odkręć kulę,  
a zacznie uwalniać swój zapach. 150 g

11,90

890

-25%

1490

36
szt.
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8028
Wieszak do spodni/spódnic
Więcej miejsca w szafie! Na jednym wie-
szaku powiesisz 5 par spodni lub spódnic. 
Wykonany z lekkiego metalu.  
36 x 34 cm

-25%

15,90

1190

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

11,90

890

-25%

-25%

NOWOŚĆ

7,90

590

-20%

NOWOŚĆ

24,90

1990

Odświeżacz do szaf
Neutralizuje brzydkie zapachy w Twojej szafie, odświeża  
i pozostawia delikatny aromat. Polecany do garderoby  
z ubraniami i szafek z obuwiem. Nie brudzi ubrań.

368363    368362 
świeżość   grejpfrut  

1 2
790

-25%

8265
Uniwersalna lampka samoprzylepna
3 x AAA (nie dołączone), średnica 7 cm

1
szt.

1490

Każde okno zyska  
luksusowy  

wygląd

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

8382 złoty
8383 srebrny

 h Dekoracyjne  
kulki z perełkami 

 h Także do firan

8387
Uchwyt na 5 wieszaków 
Zaczepisz na nim 5 wieszaków z ubraniami. Możesz stosować go w pionie lub poziomie. 
Wykonany z solidnego tworzywa. Całkowita długość po rozłożeniu: 40 cm

 h Oszczędzasz  
80% miejsca

2
szt.

7,90

590

1

2
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4100 
Wieszak na przyssawki
Łatwo przymocujesz go do każdego gładkiego pod-
łoża, a w razie potrzeby bez problemu przeniesiesz 
w inne miejsce. Dwie przyssawki mocno trzymają 
się podłoża. Z 5 wieszaczkami. Wykonany z solidne-
go tworzywa. 33 x 7 x 3 cm 890

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

368332    65643
białe    przezroczyste

6
szt.

26,90

1990 2690

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

14,90

1190

 h Mocno  
przysysa się  
do podłoża 

8393
Wieszak „Serduszko”
Szykowny wieszak w kształcie serca, w pastelowej 
kolorystyce. Idealny do garderoby, sypialni, 
przedpokoju, łazienki, pokoju dziecięcego.  
Z silną przyssawką. Średnica: 5 cm

10,90

890

-20%

-26%

Etui na szczoteczkę
Idealne do przechowywania szczo-
teczki do zębów w higienicznych wa-
runkach. Ma wywietrzniki umożliwia-
jące dostęp powietrza. Zamykana na 
dwa mocne zatrzaski. 20 x 2,5 x 2 cm

590

8,90

690

1
szt.

 h Przyczepisz do każdego  
gładkiego podłoża,  
np. lustra

8370
Uchwyt na szczoteczkę do zębów „Listki”
Przyssawka umożliwia przyczepienie uchwytu w 
dowolnym miejscu do każdego gładkiego podłoża. 
Estetyczny design listków. Wykonany z silikonu. 
Średnica przyssawki: 3 cm, szerokość całego 
uchwytu: 8 cm1190

2008
Flower kwiatowe 
300 ml

1190
11,90

890

2010
Fruit owocowe 
300 ml

-25% -22%

5,90

450

NOWOŚĆ

8381  
różowa

8394  
niebieska

-24%

Nowy  
kolor

TYLKO TERAZ!
Gąbka do kąpieli „Brzoskwinia” (kod 8322)  

za jedyne 10,90 2,90 zł przy zakupie dowolnego 
mydła w płynie

ZŁ290

1
szt.

2009
Fresh  świeże 
300 ml

1 2 3

1

3

2

Pachnące mydło  
w płynie

-25%
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-22%

NOWOŚĆ

8371
Otwieracz  
do butelek  
„Karta as”
Wielkości karty 
kredytowej, zmieści 
się w portfelu. 
Stylowy, wykonany 
z wysokiej jakości 
stali nierdzewnej. 
4,9 x 8,5 cm 7,90

590
14,90

1190

8254
Wiatrak USB
Zasilany z portu USB. Na elastycznej 
nóżce, umożliwia dowolne ustawienie 
kierunku nadmuchu. Kompaktowy 
rozmiar, bardzo cichy. 14 x 8,5 cm

 h Chłodny  
powiew powietrza 

 h Bardzo cichy  
podczas pracy

 h Niskie zużycie prądu

WŁÓŻ DO POWERBANKU
I ZABIERZ ZE SOBĄ-25%

1190

-20%

NOWOŚĆ

8384
Zestaw 2 kosmetyczek
Bardzo praktyczne, zapinane na strunowe zapięcie na suwak. Łatwo je wyczyścić, wystarczy przetrzeć. Mają dekoracyjny 
wzór i kółeczka do powieszenia. Większa: 23 x 11 cm, mniejsza: 23 x 6 cm 

14,90

1190

8223
Woreczek do  
okładów na zimno 
Wypełnij go kostkami 
lodu lub zimną wodą 
– okład przyniesie 
błyskawiczną ulgę  
przy stłuczeniach, 
opuchnięciach,  
oparzeniach.  
450 ml

19,90

1590

WŁÓŻ LÓD DO ŚRODKA

-20%

8337
Pudełko medyczne
Na suplementy, leki, plastry opatrunkowe. Osiem 
przegródek, każda z osobno zamykaną pokrywą. 
Całe pudełko zamykane na mocny zatrzask.  
11 x 7,5 x 3 cm

 h Mini apteczka na wyjazd 
 h Osiem przegródek, każda  
z osobną pokrywą

 h Do torebki na co dzień  
i na podróż 

-20%

Wodoodporne

17,90

1390

8388
Wodoodporne etui na telefon ze smyczą 
Niezastąpione na plaży, basenie, w trakcie uprawiania wszelkich 
sportów wodnych. Doskonale chroni telefon przed wodą, 
piaskiem i uszkodzeniami mechanicznymi. Nie utrudnia dostępu 
do ekranu dotykowego: możesz swobodnie robić zdjęcia, 
nagrywać filmy i wysyłać wiadomości. Z dopinaną smyczą. 
Wykonane z nieprzemakalnego tworzywa. 20 x 12 cm,  
długość smyczy 43 cm

 h Nie zakłóca sygnału 
 h Nie utrudnia  
dostępu do ekranu  
dotykowego

 h Z dopinaną smyczą 

 h Idealne na pędzle  
do makijażu, tusze,  
kredki
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2032
Pianka-odplamiacz 
150 ml

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

2490

 h Błyskawicznie  
usuwa plamy

 h Ekologiczne
 h Bardzo  
wydajne!

 h Bez chloru
 h Mydelniczka 
GRATIS!

368225
Mydło do usuwania plam
Bardzo proste w użyciu - wystarczy potrzeć zabrudzenie my-
dełkiem, pozostawić na kilka minut, a następnie spłukać.  
W przypadku tapicerki czy dywanu zebrać brud wilgotną 
ściereczką. Do wszystkich rodzajów tkanin. Ekologiczne. 
Łagodne dla skóry. Etui do przechowywania/ mydelniczka  
w zestawie. Działa szybko i skutecznie. Nie zawiera barwni-
ków, konserwantów, substancji zapachowych ani  
składników na bazie chloru. Łatwe w użyciu,  
ekonomiczne. 7 x 5 x 2,8 cm. 90 g

23,90

1890

39,90

2990
14,90

1190

19,99

1599

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

8364
24 klamerki w koszyczku 
Klamerki mają mocne 
sprężynki, dzięki czemu 
wytrzymują nawet silne po-
dmuchy wiatru. W koszyczku 
15 x 11 x 6 cm

 h Nieduże, ale mocne klamerki
 h W koszyczku
 h 24 sztuki

24
szt.

-21%

-25%-20%

65305
Odplamiacz z enzymami 
do tkanin białych  
i kolorowych 
1 litr1690 1890

19,90

1590

368297 
Balsam do prania  
wełny i tkanin 
delikatnych
1 litr

 h Z lanoliną
 h Pielęgnuje włókna
 h Pozostawia miły zapach

2014
Uniwersalny 
żel do prania
1 litr

368399
Żel do prania  
ciemnego
1 litr

-20%

 h Aktywne enzymy
 h Bezpieczny dla kolorowych  
i delikatnych tkanin

 h Usuwa  uporczywe  plamy
 h Nie zawiera chloru

-20%

Dokładnie piorą wszystkie rodzaje tkanin nawet  
w niskich temperaturach. Niskopieniące. Pozostawiają  
przyjemny zapach.
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 h Z aktywnym tlenem
 h Wybiela
 h Usuwa plamy
 h Nie niszczy tkanin
 h Nie zawiera chloru

 h Do białych

14,90

1190
12,90

990
15,90

1190
368397
Żel do prania białego
1 litr

2029
Płyn do płukania tkanin 
„Niebieska perła”
Nadaje ubraniom miękkość. Wyjąt-
kowa kompozycja aromatycznych 
esencji zapachowych pozostawia 
na tkaninach przyjemny aromat.  
Testowany dermatologicznie.  
1 litr 1890

-23%

8361
Pokrowiec na deskę do prasowania
Umożliwia szybkie, dokładne i wygodne wyprasowanie ubrań. Ma bawełnianą powierzchnię, po której materiał nie prze-
suwa się, oraz grubą warstwę spodnią, która odbija ciepło w stronę prasowanych rzeczy. Elastyczny ściągacz zapewnia 
szybkie i dokładne naciągnięcie nakładki na deskę bez żadnych wybrzuszeń i nierówności. Pasuje na większość standardo-
wych desek o długości do 130 cm i szerokości do 48 cm

59,90

4490

8313
Siatka do prasowania
Zapobiega „błyszczeniu się” prasowanych 
ubrań. 40 x 60 cm 1390

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

 h Do pokrowców
 h Do prześcieradeł-20%

 h Gładko wyprasujesz materiał  
nawet nad guzikami

 h Skraca czas prasowania oddając ciepło  
w stronę prasowanych rzeczy

 h Elastyczny ściągacz 
pozwala na łatwe 

dopasowanie

LICZBA OGRANICZONA

-25% h Nadaje ubraniom miękkość 
 h Ułatwia prasowanie
 h Wyjątkowa kompozycja 
zapachowa

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

-25%
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-23%

NOWOŚĆ

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

12,90

990

8170
Etui zabezpieczające  
karty bankowe 
Chronią Twoje karty bankowe 
przed zeskanowaniem przez 
złodziei. Wykonane z mocnej  
folii aluminiowej, odporne  
na wilgoć i rozdarcia.  
9 x 6,5 cm, 2 sztuki

2
szt.

7,90

590

-25%

8235
Etui na karty kredytowe
Wykonane z aluminium, zabezpiecza karty 
kredytowe przed zeskanowaniem przez oszustów.  
Ma 6 przegródek rozkładanych jak harmonijka.  
Lekkie, z mocnym zamknięciem na zatrzask.  
Trwałe, solidnie wykonane. 11 x 7 x 2 cm 1690

8284
Zestaw igieł
Aż 25 igieł do różnych zadań: od poprawek 
krawieckich 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 skró-
cisz ubrania, podwiniesz 
zasłony, zacerujesz prze-
tarte lub dziurawe ele-
menty garderoby. Taśma 
jest wytrzymała, odporna 
na pranie. 10 metrów. 
Szerokość 2,5 cm 12,90

990

9,90

690

-30%
-23%

8296
Samonawlekające się igły
12 igieł w różnych rozmiarach

12
szt.1290

8389
Czyścik do okularów z breloczkiem 
Gąbeczki powleczone mikrofibrą - nie zostawiają 
smug ani nitek na czyszczonych szkłach. Idealne  
do czyszczenia okularów korekcyjnych  
i przeciwsłonecznych. Z breloczkiem. Długość 7 cm

-25%

NOWOŚĆ

7,90

590

8368
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

17,90

1390

-22%

SUPER OFERTA

 h Nie zostawia  
smug ani nitek
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2

2

Kremowa, aksamitna czekolada 
rozpieszcza kubki smakowe swoim 
bogactwem. Możesz przygotować 
ją na wiele sposobów, dodając 
ulubione przyprawy, mleko, bitą 
śmietanę. Delektuj się wyśmienitym 
smakiem czekoladowego napoju – 
tak jak lubisz! 

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

24,99

1999

24,99

1999

5177
Czekolada deserowa  
do picia Marcepan 
120 g

5171
Czekolada deserowa  
do picia
120 g

5173
Czekolada do picia  
Wiśnie w rumie 
120 g

2499

-20%

-20%

-20%

-20%

-20%

5168
Kawa  Blue Dream  
mielona o smaku  
amaretto 
150 g

5169
Kawa rozpuszczalna  
– kokosowa
120 g

5170
Kawa rozpuszczalna  
Advocat
120 g 249924992499

5172
Kawa rozpuszczalna 
naturalna 
120 g

24,99

1999

5165
Kawa rozpuszczalna 
– waniliowa
120 g

24,99

1999

24,99

1999

-20%

5166
Kawa Blue Dream mielona  
o smaku tiramisu
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. 
150 g

1

1

1

1

2

2
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1

2

4

3

4

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

2

3

3

4

1

27CIAŁO I WŁOSY

500014 
Szampon wzmacniający 
włosy
250 ml

500018
Odżywka wzmacniająca 
włosy
200 ml 2190

2190

500013 
Szampon zwiększający  
objętość włosów 
250 mll 

500017 
Odżywka zwiększająca  
objętość włosów
200 ml 

2190

2190

-20%

500012 
Szampon do włosów suchych  
i zniszczonych
250 ml 

500016 
Odżywka do włosów suchych  
i zniszczonych 
200 ml

21,90

1750

21,90

1750

WŁOSY  
sucheWzmocniony oliwą z oliwek oraz   

proteinami mlekowymi dogłębnie 
regeneruje, wypełnia mikrouszkodzenia 
w strukturze włosów. Nawilża łodygę 
włosa, sprawiając, że włosy stają się 
mocne, lśniące, elastyczne i naturalnie 
miękkie w dotyku.

 BEZ
SILIKONÓW,  

SLES, SLS,  
parabenów!

21,90

1750

21,90

1750

2

2

1

1

4

Ekstrakt z tymianku

EKSTRAKT Z LNU

WŁOSY  
FARBOWANE

-20%

500011 
Szampon do włosów farbowanych
250 ml

500015 
Odżywka do włosów farbowanych
200 ml

3
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1

2990

2990

29,90

1990

Szczoteczka do zębów Nano Gold  
z nanocząsteczkami złota 
366001pomarańczowa 
366002 różowa
 
366003 zielona 
366004 niebieska

366934
Proszek do wybielania zębów 
White Action
30 ml

29,90

1990

Bez fluoru

 3 Zapobiega próchnicy i powstawaniu 
kamienia nazębnego

 3 Wzmacnia zęby i dziąsła

 3 Chroni i nie podrażnia dziąseł

 3 Doskonale czyści i pielęgnuje

 3 Słodzona naturalną roślinną substancją 
słodzącą otrzymywaną ze stewii

 3 BEZ FLUORU

 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

-33%

-20%

 3 Srebro koloidalne
 3 Olejki: goździk, eukaliptus, 
mięta pieprzowa

 3 Ekstrakty: stewia,  
zielona herbata, aloes,  
kora sosnowa

367427
Pasta stomatologiczna Silver  
Action ze srebrem  
koloidalnym
50 ml

24,90

1990

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

29,90

2390

 3 Wlej niewielką ilość płynu do zakrętki   
i uzupełnij wodą według uznania

 3 Zapobiega zapaleniu dziąseł  
i śluzówki jamy ustnej

 3 Chroni przed próchnicą  
i krwawieniem dziąseł

 3 Wstrzymuje rozwój płytki nazębnej

 3 Nie przebarwia szkliwa

 3  Można stosować do płukania gardła   
w przypadku infekcji gardła i migdałków

 3 Zawiera naturalne olejki eteryczne

Olśniewający 

uśmiech

1

2

2

-20 %
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2

5020
Krem do twarzy  
i balsam po goleniu  
2 w 1 Perfect Man
50 ml 4990

368158 
Żel do mycia ciała  
i włosów dla mężczyzn  
Perfect Care
250 ml 1590

 3 Efekt:  
Włosy mocne, błyszczące, pusz-

yste, zregenerowane i odporne 

na szkodliwe działanie czynników 

zewnętrznych.

 3 Ekstrakt z korzenia z żeńszenia:  
wzmacnia strukturę włosów,  

dogłębnie odżywia, zapobiega  

ich wypadaniu i łysieniu.

 3 D-Pantenol: 
nawilża, wygładza  

i pogrubia włókno włosa.

500030
Szampon wzmacniający 
dla mężczyzn Perfect Man 
z żeńszeniem
250 ml

21,90

1490

500044
Aktywator Koloru  
Time Away! 
125 ml 129,90

8990

Żegnajcie
siwe włosy!

Naturalnie przywróć swoim 
włosom ich naturalny kolor

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

-40 zł

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

69,90

4990

500060
Perfumetka Victory
Szklana butelka z atomizerem,10 ml

500050
Victory Męska Woda 
Perfumowana
50 ml

16,90

1290

6990

500064
Perfumetka Spartan
Szklana butelka  
z atomizerem,10 ml

29,90

1990

1690

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

Nuta głowy: kadzidło, gałka  
muszkatołowa, grejpfrut, cytryna 
Nuta serca: drzewo sandałowe, 
bursztyn, różowy pieprz 
Nuta bazy: jaśmin, imbir, paczuli.

5102
Męska woda perfumowana Soul
Perfumetka 20 ml
Stworzona dla mężczyzny, który dokładnie 
wie, czego pragnie od życia. Drzewno- 
korzenna kompozycja emanuje charyzmą 
połączoną z wrażeniem luksusu.

2

2

3

3

3

3

1

1

1

1-20 zł

-32% -24%

-10zł

2

4

5

4
5
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5032
Perfumetka La Rosita
Szklana butelka z atomizerem,10 ml

5027
Woda perfumowana Caramella 
50 ml

5031
Perfumetka Caramella
Szklana butelka z atomizerem,10 ml

6990
6990

1690

6990

1690

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

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

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

69,90

4990

16,90

1290

69,90

4990

16,90

1290

16,90

1290

6990
500048
Woda perfumowana Lato w Toskanii
50 ml

1

2

5028
Woda perfumowana La Rosita
50 ml

5007
Woda perfumowana Lato w Andaluzji
50 ml

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

5013
Perfumetka Lato w Wenecji
Szklana butelka z atomizerem,10 ml 1690

2990

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

Zapach, który sprawi, 
że każdego dnia na 

twarzy kobiety pojawi 
się uśmiech. Przeznaczo-
na dla pań pozytywnie 
nastawionych do życia 
i tryskających energią. 

Jest symbolem 
wolności i wiary.

-24 %
-24 %

-20 zł

5103  
Damska woda perfumowana Romantic
Perfumetka 20 ml

1

2

2

3

4

4

5

6

7

8

8

11

11
10

10

9

9

12

13

13

12

1

-20 zł

-24 %

5

3

6

7

Orzeźwiająca  
i zarazem pełna 

słodyczy. Romantycz-
na jak lato w Wenecji, 
zmysłowa jak jaśmin 

królujący w nucie  
serca 
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2

  

4990

49,90

3490

500034 
Eliksir piękna - Retinol
15 ml

Wybierz,  
jeśli Twoja skóra 

JEST:   
wiotka, sucha, dojrzała,  
z oznakami starzenia,  

z widoczną utratą  
elastyczności

49906990

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

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

Innowacyjne kompleksy  
aktywnych składników w linii  
Collagen Booster, między innymi:

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

 3 Kolagen morski
 3  Squalane 

 3 Ekstrakt z kiełków  
pszenicy

500036 
Eliksir piękna - Coenzyme Q10
15 ml

Wybierz jeśli Twoja skóra jest:   
z drobnymi zmarszczkami, skłonna 
do wysuszania, narażona na pro-
mieniowanie UV. Każdy rodzaj cery.

Działanie:  
Nawilża, poprawia jędrność skóry 
i jej elastyczność, niweluje drobne 
zmarszczki. Chroni przed szkodliwy-
mi działaniami promieniowania UV  
i zanieczyszczeniem  
środowiska.

POBUDŹ SYNTEZĘ  
naturalnego kolagenu

500035 
Eliksir piękna - Collagen
15 ml

-15zł

69,90

4990

2 2

2

11

1

Działanie:  
Zwiększa poziom  
nawilżenia skóry  

i poprawia jej elastycz-
ność.  Zapobiega  
wiotczeniu skóry,  

przywraca jej właściwą 
gęstość, spoistość

-20 zł

Po 4 
tygodniach

 3 zmniejszenie oznak 
starzenia skóry

Po 2 
tygodniach

 3 zwiększenie kolagenu  
i elastyny o 115%

 3 wzrost jędrności  
i napięcia skóry

BŁYSKAWICZNY  
wzrost nawilżenia  

skóry

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

1

2

Wybierz, jeśli Twoja skóra jest:   
sucha, z oznakami starzenia, 
 dojrzała, tracąca elastyczność.

Działanie:  
Podnosi poziom nawilżenia, 
poprawia elastyczność, zapobiega 
wiotczeniu skóry, przywraca gęstość  
i spoistość, opóźnia procesy starze-
nia skóry.Aplikuj rano i wieczorem –  
samodzielnie lub pod krem.

18 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona 19PIELĘGNACJA



2

2

4

1

4

1

500027
Odżywczy krem do twarzy  
na noc  Botanic! 
50 ml 3990

1790

29,90

1990

15,90

1190

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

1590

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 regu-
larnym stosowaniu niweluje oznaki 
starzenia i zapewnia młody wygląd 
skóry. 100 g

1590

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

15,90

1190

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

49,90

3490

39,90

2990

-25%

-25%

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

Moc 
              rokitnika 

=

-10zł

Pielęgnacja  
dla całej rodziny

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

500029
Krem do rąk z olejkiem  
z awokado Botanic!
75 ml

-15zł

-10zł

Ekstrakt z zielonej herbaty 

3

3 5

5

1

1 2

2
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3

2

2

1

1

42

2
3

3

3

5180
Żel pod prysznic 
Chocolate Fantasy
500 ml

5181
Szampon do każdego  
rodzaju włosów  
Chocolate Fantasy
500 ml

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

500020 
Orzeźwiający żel pod  
prysznic i do kąpieli 
Perfect Care
 250 ml 19901990

-25 %

5009
Krem do rąk  
Happy Hands 
40 ml 

5163
Regenerujący balsam   
do stóp Heel Balm
70 g 1890

1290
5015
Żel do rąk
50 ml

19,90

1290

19,90

1490

silikonów, SLES,  
SLS,  

parabenów!0%

     EFEKT:
           skóra 

 3 gładka
 3 nawilżona
 3 jędrniejsza

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

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

-35%

 3 Odświeża
 3 Nawilża
 3 Chroni florę  

bakteryjną
 3 Neutralne pH

EKSTRAKT Z LNU

Zapewnia optymalne  
nawilżenie, niweluje uczu-

cie suchości, pielęgnuje 
wrażliwą skórę.

KWAS MLEKOWY

Wspomaga odbudowę 
flory bakteryjnej, pomaga 

utrzymać jej naturalną, 
fizjologiczną równowagę.

silikonów, SLES,  
SLS,  

parabenów!0%

1

1

4

19,90

1590

-20 %

990
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3

1

1290

2

3

5043
Krem do rąk  
i paznokci Senso
40 ml 1290

1990

1290

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

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

2490

2990

Senso
Masło z nasion kakaowca właściwego  
- tworzy na powierzchni warstwę okluzyjną, 
która zapobiega nadmiernemu odparowywaniu 
wilgoci, przez co kondycjonuje, czyli zmiękcza  
i wygładza skórę.

Masło shea - natłuszcza i nawilża skórę, chroni 
przed wysuszeniem, wspomaga utrzymanie 
nawilżenia. 

Ekstrakt z liści winorośli - składnik silnie  
antyoksydacyjny, rozjaśniający, łagodzący, 
wzmacniający skórę i nawilżający. Koi po-
drażnienia i zaczerwienienie skóry, likwiduje 
przebarwienia, poprawia jędrność i elastyczność, 
zapobiega fotostarzeniu. 

Ekstrakt z granatu - chroni przed wolnymi 
rodnikami, powodującymi przedwczesne starze-
nie skóry. Nawilża, uelastycznia i ujędrnia skórę.  

Olej z nasion słonecznika - pełni funkcję 
odżywczą i natłuszczającą. 

Ekstrakt z owoców malin - odświeża, łagodzi 
podrażnienia, poprawia wygląd skóry, wzmacnia 
ją, skutecznie wygładza i regeneruje. 

Ekstrakt z opuncji - wykazuje silne działanie 
nawilżające i odświeżające zarówno naskórek, 
jak i głębsze warstwy skóry, zapobiega utracie 
wody z naskórka. Chroni skórę przed niekorzyst-
nymi czynnikami środowiska np. promieniowa-
niem UV. 

Zadbane dłonie  
TO TWOJA WIZYTÓWKA 
Przy każdym myciu i dezynfekcji rąk 
zdzieramy z nich ochronną warstwę 
lipidową. Ratunkiem dla wysuszonej 
skóry dłoni jest krem o silnie odżywczej 
formule, który przynosi ulgę niczym 
kojący opatrunek. 

euforia dla zmysłów

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

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

5029
Odżywczy peeling do ciała Senso 
250 g 2990

2490

1990
5030
Łagodzący peeling  
do ciała Senso – awokado 
250 g

5044
Odżywczy 
krem do rąk Senso 
40 ml 

SPRAWDŹ  
SUPER OFERTĘ  

NA STR. 2
Krem za 

6,90 zł

1

1

4

4

2

2

3

3

1

2

NOWOŚĆ
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1290

19,90

1590

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

5003
Mleczko do ciała Hydroclinic 
250 ml

5005
Płyn micelarny Hydroclinic
200 ml 1990

1990

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

5026
Tonik do twarzy Hydroclinic
150 ml

ULTRANAWILŻENIE
sekret młodej skóry

5014
Regenerująca odżywka  
do włosów w sprayu Hydroclinic
150 ml

49,90

3990

19,90

1590

IDEALNY DO  
DEMAKIJAŻU

1990

5025
Pomadka  
Care Balm
3,5 g

-20%

  
H

yd
ro

cl
in

ic

Oczyszcza, nawilża i chroni włosy. 
Formuła wzbogacona keratyną  
i proteinami mleka. Neutralne  
pH nie narusza równowagi  
skóry głowy. 

Szampon do włosów  
HYDROCLINIC

5184
Szampon Hydrolinic
200 ml

19,90

1590

-20%

Zachwycaj lśniącymi, gładkimi włosami.
Pielęgnuj swoje włosy już w trakcie mycia! 
Aby przywrócić im połysk i zdrowy wygląd, 
myj je nawilżającym szamponem Hydroclinic. 
Szampon cudownie pielęgnuje włosy dzięki 
starannie dobranym składnikom aktywnym:

Keratyna  
– nawilża, wzmacnia i wygładza włosy. Doskona-
le wnika w strukturę zniszczonych włosów, od-
budowując je od środka. Piękny wygląd Twoich 
włosów zależy w dużym stopniu od aminokwa-
sów siarkowych zawartych w keratynie. 

Proteiny mleka to bogate źródło wapnia oraz wi-
taminy A i D. Nawilżają, odżywiają i odbudowują 
włosy. Wzmacniają skórę i włosy,  przyśpieszają 
ich regenerację.
 

Lactose – utrzymuje wilgoć, odżywia, wzmacnia  
i nadaje połysk pozbawionym blasku włosom. 

Składniki aktywne  
w linii  

Hydroclinic:

 3 Kwas  
hialuronowy

 3 Komórki 
macierzyste  
z magnolii

 3 Ekstrakt  
z koziego mleka

 3 Ekstrakt z aloesu

 3 Olej z orzechów  
makadamii

 3 Witamina E

 3 Olej arganowy

 3 Proteiny z mleka

 3 Ekstrakt  
z grejpfruta

 3 Masło shea

 3 Olej lniany

 3 Olej jojoba

 3 Alantoina

 3 Prowitamina B5

ZAWIERA  
KERATYNĘ

-20%

-20%

STOSUJ RANO  
I WIECZOREM

2

2

1

1

3

3

4

4

6

6

5

5

KERATYNA
PROTEINY MLEKA

LACTOSE

0% silikonów,  
SLES, SLS,  

parabenów!

Dla  
wszystkich  
rodzajów  
włosów

NOWOŚĆ
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14900
149,00

9900

UWAGA!
Przy zakupie 
dowolnego koktajlu
PROFESJONALNY 
SZEJKER BLUE NATURE
otrzymasz za 9,90 zł

ZBILANSOWANA 

DIETA
MOCNE STAWY,  
piękna skóra

59,90

4490

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

BEZ
KAZEINY

14
SKŁADNIKÓW

MINERALNYCH

8
AMINOKWASÓW

13
WITAMIN

100%
ZBILANSOWANY

400 ml
62988
Koktajl Blue Nature 
Jogurtowo-Wiśniowy

2

2

ZADBAJ O WŁAŚCIWY POZIOM 
kolagenu w organizmie,  
jeśli chcesz:

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

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

-15zł

-50zł

62990
Koktajl Blue  
Nature Waniliowy

SUPLEMENT DIETY   
600 g (ok. 20 porcji)

SUPLEMENT DIETY   
600 g (ok. 20 porcji)

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

 3 Koktajle są doskonałe w diecie  
niskokalorycznej oraz dla osób  
kontrolujących wagę ciała. 

 3 Niezbędne jako składnik  
zbilansowanej codziennej diety. 

 3 Wspomagają i wzmacniają odporność. 
 3 Wskazane również przy rekonwalescencji 
w przypadkach osłabienia organizmu

1

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

4990

 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.

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

59,90

4990

 3 wspomaga usuwanie nadmiaru wody –  
działa drenująco

 3 wykazuje korzystny wpływ na procesy  
przemiany materii

 3 działa wzmacniająco na organizm,  
dostarczając składników mineralnych,  
przede wszystkim żelaza, oraz polifenoli

 3 wspomaga witalność organizmu

to bogate źródło składników, które wzmacniają 
naturalne mechanizmy chroniące organizm przed 
szkodliwym wpływem wolnych rodników

 3 pomaga utrzymać prawidłowy poziom  
glukozy we krwi

 3 pomaga unormować poziom cholesterolu 
we krwi przyczyniając się do zdrowia układu 
krążenia

 3 wspomaga witalność organizmu, zwiększając 
przypływ energii

4990

Czosnek, czystek kreteński, czarci pazur

GARLIC FORTE:
 3 zapobiega infekcjom wirusowym, zwłaszcza 

górnych dróg oddechowych, oraz skraca ich 
przebieg,

 3 pomaga wzmacniać ogólną odporność,

 3 korzystnie wpływa na pracę układu  
pokarmowego i pozbycie się pasożytów,

 3 może obniżyć ciśnienie tętnicze,

 3 zwalcza wolne rodniki i hamuje powstawanie 
nowych, co opóźnia procesy starzenia się 
organizmu.

5039
Immunavita

 3 Składniki aktywne, które mają zdolność odkwaszania organizmu  
oraz usuwania z niego złogów metali ciężkich i aluminium.  

 3 Soda oczyszczona posiada zdolność podwyższania ph organizmu. 

 3 Pektyny neutralizują toksyny, zmniejszą wchłanianie cholesterolu, chroniąc 
przed zawałem i miażdżycą, regulują perystaltykę jelit i zapobiegają zapar-
ciom. EDTA, zmniejsza złogi miażdżycowe w naczyniach krwionośnych. 

 3 Stewia (Stevia rebaudiana): naturalna substancja słodząca  
i lecznicza, posiada indeks glikemiczny i ilość kalorii równą „0”

367256
pH Body Balance 125 g
(miesięczna dawka)

czerwona herbata

czarny pieprz

chrom

OCZYSZCZANIE 
ORGANIZMU

ODPORNOŚĆ 
ORGANIZMU

WZMOCNIENIE 
ORGANIZMU

ODCHUDZANIE

38,90

2990

SUPLEMENT DIETY 
30 kapsułek pullulanowych.  
Zalecana dzienna porcja:  
1-2 kapsułk

5042
Zielona herbata FORTE w kapsułkach 
SUPLEMENT DIETY 
30 kapsułek pullulanowych.   
Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka

-23%

= 4 gramy

RED TEA FORTE: 

-15zł
zielona herbata

pokrzywa

ZIELONA HERBATA FORTE 

54,90

3990

-10zł
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5010
Mineral Balance
SUPLEMENT DIETY 
30 kapsułek pullulanowych.  
Zalecana dzienna porcja: 1-3 kapsułki

UZUPEŁNIJ MINERAłY 
niezbędne dla organizmu

59,90

4490

W trakcie upałów tracimy dużo soli  
mineralnych wraz z potem. Aby zachować 
witalność, trzeba je uzupełnić!  
Mineral Balance uzupełnia codzienną  
dietę o witaminy, składniki mineralne  
i aminokwasy niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania organizmu.

 Spirulina
Młody 
jęczmień

Chlorella

Kapsułki pullulanowe

MineralBalance
to potężna dawka

minerałów pochodzących
z trzech roślin:

100% składników  
pochodzenia  
naturalnego

100%
wegański

SPIRULINA:  
Zielono-niebieska alga morska, 
bogate źródło białka, witamin 
oraz składników mineralnych. 
Stanowi silną "bombę energe-
tyczną" dla organizmu.

POMAGA:

 3 poprawić witalność,

 3 zmniejszyć uczucie  
zmęczenia,

 3 zyskać więcej energii. 
 

CHLORELLA  
to prawdziwa „bomba  
odżywcza” - zielona alga  
słodko-wodna zaliczana do 
SUPER - FOOD ze względu  
na swoje wyjątkowo cenne 
właściwości odżywcze. 

 3 Wspomaga oczyszczanie  
organizmu z toksyn.

 3 Przyspiesza regenerację 
tkanek.

 3 Wspomaga trawienie –  
pomaga regulować poziom 
cukru i cholesterolu we krwi. 

 3 Korzystnie wpływa  
na pracę wątroby.

MŁODY JĘCZMIEŃ  
to „bomba aminokwasowa” -  
w roślinie tej występują  
aminokwasy, jakich potrzebuje 
ludzki organizm, witaminy, 
enzymy i składniki mineralne. 

 3 Chroni tkanki i komórki 
organizmu przed  
uszkodzeniem  
oksydacyjnym.

 3 Oczyszcza organizm  
z toksyn.

 3 Przyczynia się  
do prawidłowego  
wytwarzania żółci.

Włącz Mineral Balance do swojego programu  
zdrowego stylu życia, jeśli: 

 3 Świadomie dbasz o zdrowie  
i dobre samopoczucie

 3 Jesteś na diecie odchudzającej
 3 Oczyszczasz organizm z toksyn
 3 Stosujesz dietę wegetariańską lub wegańską
 3 Palisz papierosy, spożywasz alkohol

Składniki zawarte  
w Mineral Balance 
przyczyniają się do:  

 3 Ochrony tkanek i komórek organizmu  
przed uszkodzeniem oksydacyjnym 

 3 Zwiększenia witalności i energii

 3 Uzupełnienia diety wegetariańskiej  
i wegańskiej o składniki odżywcze

 3 Wsparcia pracy wątroby

 3 Utrzymania prawidłowego poziomu cukru 

 3 Wzrostu dobroczynnej mikroflory jelitowej

-15zł

Przyczynia się także do kon-
troli masy ciała, wspomagając 
trawienie. Utrzymuje poziom 
glukozy we krwi w normie. 

 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. 
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Za każde 50 zł  
wydane na zakupy  
z tego katalogu

2499 2499
24,99

1999

5040
Zielona herbata Sunrise

Najbardziej cenione odmiany zielo-
nej herbaty, wzbogacone jagodami 
goji, kwiatami granatu, trawą i skór-

ką cytrynową. Z każdą filiżanką tej 
herbaty dostarczasz organizmowi 

porcji antyoksydantów! 50 g

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

3

3

24,99

1699

368410
Zielona herbata  
Secret Dance
50 g

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

5041
Owocowa herbata  Secret Garden

Suszone owoce czarnego bzu i czar-
nej porzeczki sprawiają, że ta herbatka 
idealnie wspomaga Twoją odporność!  

Z dodatkiem kwiatów hibiskusa. 
Delektuj się owocowym naparem, 

dobroczynnym dla zdrowia. 50 g

5160
Herbata owocowa  

Szarlotka  
50 g

1

1

2

2

DELEKTUJ SIĘ 
harmonią smaków
mrożonej herbaty

12,90

690

-20%

Zaparz 6 łyżeczek herbaty w litrze wody  
o temperaturze około 75-85 stopni Celsjusza. 
Dodaj liście mięty. Zostaw do ostygnięcia.  
Po 15 minutach przecedź herbatę przez sitko. 
Następnie dodaj miód, sok z cytryny i dokład-
nie wymieszaj. Wystudzoną herbatę wstaw 
do lodówki na kilka godzin. Podawaj z lodem, 
plastrem cytryny i liściem mięty.

Składniki: 
 3 1 litr wody, 
 3 6 łyżeczek zielonej herbaty  

Sunrise, 
 3 garść świeżych liści mięty 
 3 sok z połowy cytryny, 
 3 2 łyżki miodu

Mrożona herbata
z miętą i miodem

Wypróbuj nasz przepis:

-32%

NOWOŚĆ

-47%

4

4

5

5

6

6

2499 2499

5044
Odżywczy krem  
do rąk Senso 
40 ml 
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GOTOWA  na lato?
-35%

500024 
Balsam do higieny intymnej  
Perfect Care 
Szczegóły na stronie 14.

19,90

1290
0621PL

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

CZERWIEC 2021



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download

