
19,90

1390

368159
Antystatyczna pianka  
do czyszczenia mebli
300 ml
Szczegóły na s. 15

-30% Piękne
drewno

 h Czyści i pielęgnuje drewno
 h Nałbyszcza i zabezpiecza
 h Z dodatkiem silikonu
 h Antystatyczna - opóźnia 
osiadanie kurzu

 h Wydajna formuła piany

OKŁADKA  
POKRYTA POWŁOKĄ 

ANTYBAKTERYJNĄ  
I ANTYWIRUSOWĄ

GWARANCJA

SAT Y S FA KCJI

KWIECIEŃ 2021
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13,90

790

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.

1990

2050
Eco Blue 
Krem czyszczący biodegradowalny
Czyści zarówno mocne zabrudzenia jak i deli-
katne powierzchnie. W przypadku mocniejszych 
zabrudzeń pozostaw od 15 minut do godziny  
na plamie, a następnie wyczyść. 500 g 19,90

1490

BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI UNIWERSALNE  
ZA 6,90 ZŁ PRZY ZAKUPIE KREMU ECO BLUE ZŁ690

-25%

NOWOŚĆ

Delikatny

jak krem

KUCHENKI,
PIEKARNIKI

GARNKI,
PATELNIE

OKAPY,
WENTYLACJA

ARMATURA,
ZAWORY

WANNY,
PRYSZNICE

GLAZURA,
TERAKOTA

 h Stal 
 h Żeliwo 

 h Cynk 
 h Chrom 
 h Miedź 

 h Mosiądz 
 h Brąz

 h Aluminium 
 h Ceramika 

 h Akryl 
 h Glazura

SKUTECZNY JAK PASTA

BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI UNIWERSALNE  
ZA 6,90 ZŁ PRZY ZAKUPIE PASTY ECO GREEN

Za każde 50 zł  
wydane na zakupy 
z tego katalogu!

-43%

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

25
szt.

 h Usuwa rdzę, naloty,  
osady, kamień, zacieki 

 h Zabezpiecza przed osiadaniem brudu,  
pozostawiając ochronną powłokę

 h Delikatna, kremowa konsystencja pomaga 
chronić czyszczone powierzchnie, nie rysuje 

 h Efekt gładkości i połysku  
bez konieczności szorowania

WSTRZĄŚNIJ PRZED UŻYCIEM,  

aby zachować kremową konsystencję

2 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona 3
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Aby dbać o środowisko,  
stosujemy:

 3 proste opakowania,  
by nie zwiększać ilości śmieci

 3 plastikowe butelki  
do ponownego przetworzenia

 3 papier z surowców odnawialnych

Zachęcamy Państwa do segregacji odpadów  
i troski o czystość środowiska.

Firma 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@betterware.pl, www.betterware.pl

W trosce o Twoje 
bezpieczeństwo  

okładka katalogu została 
pokryta antybakteryjną  

i antywirusową powłoką. 
 

W kontaktach z klientami 
zachowaj zasady 
bezpieczeństwa  

zgodne z zaleceniami 
WHO

BetterStyle



SPECJALNA, 
PROFESJONALNA  

FORMUŁA
850 ML

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

2490
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! 

-29%

1x
KONCENTRAT!

JEDNA ŁYŻKA STOŁOWA
NA 1 LITR WODY!

Ekspert
w sprzątaniu

4 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona 5
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367553
Żel do usuwania 
kamienia i rdzy
500 ml

14,90

1190

1590

BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI UNIWERSALNE  ZA  6,90 ZŁ
PRZY ZAKUPIE DOWOLNEGO PRODUKTU ZE STRON  6-7

50
szt. ZŁ690

 h Do terakoty  
i glazury

 h Fugi jak nowe!
 h Prosty w użyciu

367552
Płyn do  
mycia kabin 
prysznicowych
500 ml

-35%

1590

NOWOŚĆ

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

29,90

2490

19,90

1290

8092
Szczoteczka 3 w 1 
Idealna do czyszczenia trudno dostępnych miejsc. 
Ma trzy powierzchnie czyszczące z mocnym, gęstym 
włosiem nylonowym. Wąska końcówka umożliwia 
usunięcie nagromadzonego brudu ze szczelin. 
Ergonomicznie wyprofilowany kształt. 
25 x 4 x 4 cm

 h 3 w 1
 h Mocne włosie
 h Ergonomiczny kształt

1290

 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

PRZED

PO

-20%

Bardzo  
poręczny

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

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM
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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

15,90

1190

-25%

Do zakamarków

18,90

1390

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

-26%

SZCZOTKA ZA 

PRZY ZAKUPIE 
Pianki do czyszczenia 
dywanów i tapicerki

ZŁ490

366469
Pianka do czyszczenia  
dywanów i tapicerki 
300 ml

 h Zawiera polimery,  
które wiążą i usuwają brud

 h Głęboko wnika we włókna
 h Łatwa w użyciu

16,90

1290

Dywany, wykładziny,
sofy i kanapy

JAK ŁATWO POZBYĆ SIĘ PLAM:

KROK 1. KROK 2. KROK 3. GOTOWE!

-24%

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 
szczoteczką umożliwiającą  
delikatne wtarcie preparatu  
w czyszczoną powierzchnię. 
250 ml 1690

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

-23%

19,90

1490

29,90

2290 990

-25%

12,90

990

1

1 2

2

3

4

5

6

6

3

4

5

13,90

1190

3990

1690

3990

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

TE
LE

SK
O

PO
W

Y

 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

1190
14,90

1190

-20%

69,90

5190

-26%

-20%

2016
Płyn uniwersalny  
do mycia 
1 litr

2

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM
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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
3-15zł

8293
Trójkątna myjka
30 x 14 x 6 cm

22,90

1790

-22%

2037
Preparat Premium  
z nanotechnologią  
do czyszczenia mebli
500 ml

Idealne do plastikowych
mebli ogrodowych

TAKŻE DO RAM OKIENNYCH

2

39,90

2990

-10zł

12 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona 13
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367907
Szczotka do pajęczyn
Kolory mogą się różnić.  
Nie zawiera kija.  
35 x 20 x 9 cm 1290

8333
Teleskopowa  
miotełka do kurzu
Teleskopowa: od 43 do 80 cm

TELESKO
PO

W
A

:  

od 43 do 80 cm

 h Przyciąga  
drobinki kurzu

 h Można ją  
spłaszczyć  

– do czyszczenia  
wąskich  

zakamarków

1790

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.

11,90

790

-34%

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

10,90

790

-24%

NOWOŚĆ

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

16,90

1290

 h Gęste i puszyste 
włosie

 h Kurz nie wzbija się 
w powietrze

26
 c

m
38

 c
m

Łatwo się
wygina

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

-30%

19,90

1390

-28%
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 h NASZ HIT!
 h Doskonała skuteczność
 h Czyści bez smug
 h Do szyb i innych  
powierzchni

12,90

990
14,90

990

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

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)1899

2007
Wielofunkcyjny  
płyn czyszczący z octem
Do mycia szyb, luster, blatów kuchen-
nych, ceramiki łazienkowej, glazury. 
Dokładnie je oczyszcza, nie pozosta-
wiając smug. Na bazie octu - wyko-
rzystuje jego naturalne właściwości 
czyszczące. Jako preparat na plamy 
przed praniem: spryskaj nim zaplamio-
ne miejsca, pozostaw na  
30 minut. 750 ml 1990

 h Na bazie  
octu winnego

 h Do szyb, luster,  
blatów, glazury

 h 750 ml

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

 h Polimery  
chronią szkło

 h Zabezpiecza  
przed brudem

 h Myje bez smug

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, arma-
tury łazienkowej, blatów kuchennych, 
szafek kuchennych, parapetów, 
glazury. 400 ml

-20%

NOWOŚĆ

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

19,90

1590

-23%

-34%

 h Do czyszczenia  
na sucho i mokro
 h Do mebli, szkła,  

metalu

2
szt.

48
 c

m

42 cm

31 cm

31
 c

m

W DWÓCH  
ROZMIARACH

Dwustronna!

16 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona 17
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16,90

1190

-30%

368607
Przepychacz  
do zlewu
Długość z uchwytem  
27 cm, średnica 13 cm 1290

368632
Soda  
kaustyczna
500 g 1990

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

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

11,90

890

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

-25%

16,90

1190

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

-30%  h Rozpuszcza 
zanieczyszczenia: 
tłuszcz, włosy, papier, 
watę, odpadki kuchenne

 h Likwiduje nieprzyjemne 
zapachy

Higienicznie  
czysta toaleta

18 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona 19
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367880
Mleczko czyszczące  
do stali nierdzewnej  
i chromowanej
300 ml

367711 
Mleczko do czyszczenia 
i impregnacji 
ceramicznych płyt 
kuchennych
300 ml

 h Czyści i impregnuje
 h Bez użycia wody

 h Nie rysuje

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

367033
Pianka Premium  
do czyszczenia przypaleń
300 ml

14,90

1190

14,90

1190

1790

2026
Uniwersalny płyn  
odtłuszczający
500 ml

 h Specjalistyczny,  
super skuteczny,  
usuwa trudne  
zabrudzenia

 h Łatwy w użyciu

-20%

2490

-26%

NOWOŚĆ

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

26,90

1990

2
szt.

Twarde 
włókno

-20%

Dwustronne zmywaki do czyszczenia Diamond
4,5 x 7 x 13 cm. 2 sztuki 

za 4,90 zł
przy zakupie Preparatu do czyszczenia piekarnika, grilla i kominka!

Aktywna 
piana

Miękka 
gąbka

Wygodny 
uchwyt

Silna 
formuła

ZŁ490

 h Grille i ruszty
 h Piekarniki
 h Patelnie i garnki
 h Szyby kominkowe

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

366962
Koncentrat Premium z nanotechnologią 
do czyszczenia podłóg
1 litr

366964
Koncentrat Premium z nanotechnologią  
do czyszczenia paneli podłogowych
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 FILM

Niezwykła skuteczność  
dzięki aktywnym nanocząsteczkom srebra!

1 2
3

4
5

55,00

4500

5500

6900

5500

-10zł

1

2

3

4

5
55,00

4500

-10zł

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

69,00

5400

-15zł

Olśniewająco
czyste szyby

 h Do mycia wszystkich  
powierzchni szklanych

 h Wzbogacony o dodatki  
antystatyczne

 h Zabezpiecza przed  
przyciąganiem kurzu

 h Nie pozostawia  
smug i zacieków
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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 samochodo-
wych. Poręczna, z komfortowym uchwy-
tem. Kolory mogą się różnić.  
13 x 7,5 cm

-22%

NOWOŚĆ

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

27,90

2190
11,90

890

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
34,90

27901790 790

-25%

NOWOŚĆ

-24%

NOWOŚĆ

368401
Preparat do czyszczenia 
wnętrz pojazdów
300 ml

 h Czyści  
wnętrza 
pojazdów

 h Usuwa uporczywe 
zabrudzenia

 h Wywabia plamy

1590

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

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

-20%

NOWOŚĆ

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

 hUsuwa smary,  
naloty i wszelkie  
zanieczyszczenia
 hDo wszystkich  
rodzajów felg  
i kołpaków
 hForma sprayu
 hWygodny  
w użyciu
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8226
Pokrowiec ochronny na rower
Pojemny pokrowiec, którym przykryjesz 1-2 
rowery. Łatwo go nałożysz, możesz od dołu 
zapiąć na rzepy. Chroni przed słońcem, wilgo-
cią, pyłem, kurzem, śniegiem. Wyprodukowa-
ny z wytrzymałej folii (PEVA).  
200 x 110 cm

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

8211
Lampka rowerowa „Laser”
Innowacyjny sposób oświetlania  drogi. 
Tryb laserowy wyznacza strefę bezpie-
czeństwa, czyli pas ruchu dla Twojego 
roweru. Uniwersalny montaż pod  
siodełkiem - pasuje do każdego roweru. 
5 mocnych diod LED daje promień  
światła o szerokości 270 stopni.  
Zasilanie: 2 baterie AAA  
(niedołączone)

26,90

2190

19,90

1590

8,90

690
8,90

690

CIĄGŁE LUB

MIGAJĄCE

8358 
zielone

8
szt.

 h Widoczne z daleka 
oświetlenie roweru

 h Laser wyznacza  
strefę bezpieczeństwa 
dla mijających 
samochodów

 h Montaż pod  
siodełkiem

 h 7 trybów świecenia 
diod LED

 h 2 tryby świecenia 
lasera

Laserowy
pas ruchu

-20%

24,90

2190

8357
Świecący dzwonek rowerowy „Kaczuszka”
Nie tylko wydaje głośny dźwięk, gdy naciśniesz główkę  
kaczuszki, ale także świeci. Elastyczna opaska pasuje na większość  
kierownic o średnicy 7-13 cm. Wymienne baterie w zestawie.


NOWOŚĆ

Odblaski na koła rowerowe  
Wykonane ze specjalnego materiału, który odbija światła samochodowe. Zwiększają Twoją widoczność podczas jazdy rowerem.  
Z warstwą samoprzylepną. 8 pasków o długości 21 cm każdy.

8359
czerwone

8
szt.

-22%

NOWOŚĆ

 h 2 tryby świecenia: 
ciągły i migający

 h Można zdjąć kask  
z kaczuszki  

 h Lampka  
i dzwonek  
w jednym 

 h Na kierownicy
 h Na kasku

39,90

3490
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8248
Zapinki do roślin Żabki
Praktyczne i dekoracyjne. Ułatwiają przypięcie 
roślin do tyczek, by nie połamały się w trakcie 
wzrostu. 2 sztuki, 14 x 4 cm

2
szt.

49,90

2990
19,90

1190

8214
Prostokątna  
doniczka 
z osłonką 
38 x 16 x 14 cm 

8213
Kwadratowa  
doniczka 
z osłonką 
15 x 15 x 12,5 cm 

Doniczki z osłonkami
Doniczki mają w spodzie otworki odprowadzające wodę.  
W dekoracyjnych osłonkach z tworzywa imitującego  
barwione szkło – prezentują się bardzo elegancko.

8207
Moskitiera z magnesami na drzwi
Dzięki magnesom obie części 
moskitiery zamykają się z powrotem 
samoczynnie, więc żaden owad 
nie wślizgnie się do wnętrza domu! 
Ozdobny wzór i wysoka jakość wyko-
nania. 210 x 90 cm

34,90

2790

-20%
Magnesy

 h Dzięki 
magnesom 

sama się 
zamyka

-20%

-40%

11,90

990

3
szt.

8208
Zestaw narzędzi ogrodniczych
Drewniane rączki mają piankowe,  
antypoślizgowe opaski.  
Długość: 30 cm

 h Do kamiennych  
parapetów

 h Do schodów  
i podłóg z kamienia

 h Do nagrobków  
i pomników

 h Do elementów  
ozdobnych w ogrodzie

 h Do murków  
i podmurówek

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

Poręczna 
butelka

15,90

1190

-25%

-23%

NOWOŚĆ

8346
Płaszcz przeciwdeszczowy 
Zapinany na zatrzaski (podwójnie zgrzewana listwa 
gwarantuje szczelność), ma kaptur ze ściągaczem  
i gumki wokół rękawów, by zapewniać pełną ochronę 
przed kroplami deszczu. Wykonany z mocnego  
materiału, będzie służył Ci przez długi czas. 
Rozmiar uniwersalny, długość: 145 cm

21,90

1690

3490

SUPER OFERTA!
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8305
Worek próżniowy 
duży
60 x 80 cm

8306
Worek próżniowy  
średni
50 x 70 cm

21,90

1490
17,90

1190

Worek próżniowy 
Doskonały do przechowywania ubrań zajmujących 
dużo miejsca w szafie, np. zimowych kurtek.  Po wy-
ssaniu powietrza objętość worka zmniejsza się  
nawet o 75%. 

OSZCZĘDŹ DO

75%
MIEJSCA

8206
Worek próżniowy 
z wieszakiem
Doskonały do przecho-
wywania ubrań zajmują-
cych dużo miejsca  
w szafie, np. zimowych 
kurtek. Po wyssaniu po-
wietrza objętość worka 
zmniejsza się nawet 
o 75%. Mocny haczyk 
umożliwia powieszenie 
worka w szafie.   
106 x 70 cm

8265
Uniwersalna lampka samoprzylepna
Przymocujesz ją w dowolnym miejscu bez wier-
cenia dzięki warstwie samoprzylepnej – wszędzie 
tam, gdzie potrzebujesz dodatkowego źródła 
światła. Trzy mocne diody LED zapewniają silny 
strumień światła. 3 x AAA (nie dołączone),  
średnica 7 cm

Samoprzylepne!

1
szt.

NACIŚNIJ 
OD DOŁU

14902990

34,90

2390

29,90

1990

8307
Pokrowiec na odzież  
- krótki
60 x 100 cm

8308
Pokrowiec na odzież  
- długi
60 x 137 cm

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

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

19,90

1390

24,90

1690

8300
Pudełko  
do przechowywania
28 x 30 x 15 cm

44,90

2990

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5

-34%
DO
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8292
Samoprzylepny wieszak
Idealny do suszenia bielizny i drobnych ele-
mentów garderoby. Możesz odpiąć klamerki 
i powiesić na nim wieszaki. Dzięki regulacji 
ustawienia dopasujesz rozpiętość do swoich po-
trzeb. Przyczepiany za pomocą mocnej warstwy 
samoprzylepnej. 26 x 5 cm

Składa się  
na płasko

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

8180
Pionowy 
wieszak  
na drzwi 
Doskonały na 
torebki, kapelusze, 
szale i apaszki. Wy-
godnie założysz go 
na drzwi, zyskując 
5 dodatkowych 
wieszaczków. Wy-
konany z solidnego 
tworzywa.  
Długość:  
28 cm

8335
Wieszak poczwórny 
Bardzo mocny i praktyczny – umożliwia 
przechowywanie pasków, torebek, butów w szafie, 
a także akcesoriów łazienkowych, szlafroków, 
ręczników. 16 x 7,5 x 7,5 cm

-25%

-25%

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

2
szt.

24,90

1690

-32%

15,90

1190

15,90

1190

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

1690

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  

-25%

1 2

1

790
7,90

590

2

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

366215 
Dezodorant do obuwia 
z nanotechnologią
150 ml

-29%

 h Eliminuje woń
 h Pozostawia  
uczucie  
świeżości

1690

13,90

990

14,90

1190

-20%

NOWOŚĆ

Przegoń komary
bezpiecznie

Aromat
citronelli

1190

SUPER OFERTA!
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8288
Woreczek do prania bielizny
Bielizna zachowuje kształt i elegancki wygląd na 
dłużej, gdy pierzesz ją w specjalnie do tego celu 
zaprojektowanym woreczku. Ma usztywnione  
krawędzie i chowany zamek błyskawiczny.  
Wykonany z podwójnej warstwy siateczki.  
17 x 12 cm

8289
Worek do prania ubrań
49 x 40 cm

8290
Worek do prania ubrań
38 x 30,5 cm

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

38
 cm

30,5 cm
40 cm

49
 c

m

-20%

-29%

8318
Wieszak do suszenia
Oszczędność miejsca – możesz powiesić 
go wszędzie, by wysuszyć pościel, zasło-
ny, narzuty, które zajmują dużo miejsca 
na zwykłej suszarce. Innowacyjny, bar-
dzo praktyczny, niezastąpiony w małych 
łazienkach lub na małych balkonach.

 h Zastępuje  
2,2 m sznura!

 h Idealny  
do pościeli, 

zasłon, narzut, 
koców

1290 1690 1890
14,90

1190
12,90

990
19,90

1490

1790
34,90

2490

368297 
Balsam do prania  
wełny i tkanin 
delikatnych
1 litr

2029
Płyn do płukania tkanin 
„Niebieska perła”
1 litr

 h Nadaje ubraniom miękkość 
 h Ułatwia prasowanie
 h Wyjątkowa kompozycja  
zapachowa

 h Do delikatnych

2014
Uniwersalny 
żel do prania
1 litr

368399
Żel do prania  
ciemnego
1 litr

-25%

-23%

 h Do ciemnych h Uniwersalny
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65305
Odplamiacz z enzymami do 
tkanin białych i kolorowych 
Z aktywnymi enzymami. Ze skład-
nikami wybielającymi na bazie 
tlenu. Nie zawiera chloru. Jako 
dodatek do prania lub bezpośred-
nio na plamę. Polecany także  
do tkanin delikatnych.  
1 litr

 h Aktywne enzymy
 h Bezpieczny dla kolorowych  
i delikatnych tkanin

 h Usuwa  uporczywe  plamy
 h Nie zawiera chloru

2032
Pianka-odplamiacz 
150 ml

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

2490

1999

 h Błyskawicznie  
usuwa plamy

 h Ekologiczne
 h Bardzo  
wydajne!

 h Bez chloru
 h Mydelniczka 
GRATIS!

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

23,90

1990

367183
Płyn do 
czyszczenia pralki
250 ml

 h Neutralizuje  
nieprzyjemne zapachy

 h Zapobiega  
odkładaniu się  
kamienia

 h Przedłuża  
żywotność  
pralki

8182
Chusteczki zapobiegające  
zafarbowaniu prania
12 sztuk

 h Chronią ubrania  
przed zafarbowaniem

 h Wystarczy wrzucić 
chusteczkę do pralki

12
szt.

12,90

990

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

4
szt.

1390

1490

-23%Idealnie
czyste

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

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

 h Przywraca  
śnieżną biel

 h Zabezpiecza 
włókna

 h Nie zawiera 
chloru

 h Do białych

18,90

1490
19,90

1490
15,90

1190

-25%
-21%

-25%

2012
Płyn do prania firanek
Dzięki wyjątkowej formule zachowuje 
biel oraz zabezpiecza włókna przed 
ponownym zabrudzeniem. Płyn 
pozostawia przyjemny zapach, który 
na długo daje uczucie świeżości. Nie 
zawiera chloru dzięki czemu 
jest bezpieczny dla różnego 
rodzaju firanek. 500 ml

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

 h Do pokrowców
 h Do prześcieradeł

1490

4
szt.

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

 h Gładko wyprasujesz materiał  
nawet nad guzikami

 h Skraca czas prasowania oddając ciepło  
w stronę prasowanych rzeczy

 h Elastyczny ściągacz 
pozwala na łatwe 

dopasowanie

-20%

5990

14,90

1190

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

Śnieżnobiałe firanki

368397
Żel do prania białego
Dokładnie piorą wszystkie  
rodzaje tkanin nawet w niskich  
temperaturach. Niskopieniące.  
Pozostawiają przyjemny  
zapach. 1 litr
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8284
Zestaw igieł
Aż 25 igieł do różnych zadań: od poprawek 
krawieckich ubrań przez igły do podszycia 
dywanu i wykładziny po zagiętą igłę do zszy-
wania materaca. Przyrząd do nawlekania  
w zestawie. Wykonane z metalu. 25 sztuk

25
szt.

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

12,90

790

9,90

690

-30%

-39%

8151
Zestaw krawiecki 
 15 x 9 x 8 cm

8296
Samonawlekające się igły
12 igieł w różnych rozmiarach

12
szt.

1990

1290

368331
Zestaw do naprawy biustonoszy 
Nie wyrzucaj ulubionego biustonosza z powodu 
wystających fiszbin! Napraw je za pomocą poręcz-
nych zatyczek. Małe wypustki po bokach utrzymają 
fiszbiny na miejscu. Długość: 3 cm. 10 sztuk

10
szt.

1690

-25%

NOWOŚĆ

8367
Lupa do czytania 
5-krotne powiększenie ułatwia czytanie gazet,  
etykiet lub książek, bez wytężania wzroku. Z ochronną 
osłoną wykonaną z ekoskóry chroni szkło przed poryso-
waniem. Torebkowy rozmiar – średnica 50 mm.

15,90

1190

368479
Silikonowa rolka  
do zbierania  
włosów i sierści
Długość 23 cm

8375
Wielofunkcyjny organizer
Idealny do przechowywania przeróżnych akcesoriów  
i drobnych przedmiotów: przyborów do szycia, biżuterii, 
kosmetyków, lekarstw, narzędzi, zabawek. Składa się z 
jednego głębokiego pojemnika o wymiarach 29 x 20 x 11 cm 
oraz wyjmowanego wkładu, podzielonego na cztery komory 
(27,7 x 19 x 4,5 cm) oraz pokrywy z chowanym  
uchwytem. Zapinany na mocne klamry.  
Pojemność: 5 litrów

29,90

2390

-20% -22%

17,90

1390

 h Ochronna osłona  
z ekoskóry chroni  
przed porysowaniem 

 h 5-krotne powiększenie

SUPER OFERTA!
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TYLKO TERAZ!
Gąbka do kąpieli „Brzoskwinia” za jedyne 2,90 zł  

przy zakupie dowolnego mydła w płynie

Gąbki do kąpieli
8321 awokado 15 x 10 x 3 cm

8322 brzoskwinia 14,5 x 12,5 x 3 cm

 h Zmieniają żel do kąpieli  
w obfitą pianę

 h Kolorowe,  
uprzyjemniają  

każdą kąpiel

39,90

2990

8295
Uchwyt łazienkowy
Idealny dla osób starszych, z ograniczeniami  
w poruszaniu się, małych dzieci. Po przyłożeniu 
do podłoża wystarczy wcisnąć dwie zatyczki, by 
uchwyt mocno przyssał się do powierzchni, zapew-
niając stabilne podparcie. Wykonany z solidnego 
tworzywa. 29 x 9,5 x 8 cm

Mocne
przyssawki

-25%

8324
Pudełko na leki i suplementy 
Oddzielna przegródka na każdy 
dzień tygodnia, by nie zapomnieć  
o codziennym przyjmowaniu leków 
i suplementów. Z oznaczeniem 
także w alfabecie Braille’a  
dla niewidomych. 
8,5 x 8,5 cm

13,90

990

8282
Wyciskacz-stojak na tubkę
Stojak na tubkę i wyciskacz w jednym! Wy-
ciśniesz pastę do zębów czy krem do rąk do 
ostatniej kropli. 7 x 4 x 3,5 cm

 h Wyciśniesz 
do ostatniej 
kropli

11,90

890

-25%

8334
Półka pod prysznic 
Zamocuj ją wokół baterii prysznicowej, a zyskasz 
doskonałe miejsce, by mieć kosmetyki i akcesoria 
do kąpieli zawsze pod ręką. Wykonana z trwałego 
tworzywa. 10,5x7x22,3cm

8381
Etui na szczoteczkę
Idealne do przechowywania szczoteczki do zębów  
w higienicznych warunkach. Ma wywietrzniki umożli-
wiające dostęp powietrza. Zamykana na dwa mocne 
zatrzaski. 20 x 2,5 x 2 cm 590

17901190

-29%

2008
Flower kwiatowe 
300 ml

2009
Fresh  świeże 
300 ml

1190
11,90

890

65518
Uniwersalny korek do odpływu
Silikonowy korek pasuje na odpływy we wszystkich 
zlewach i umywalkach. Bardziej wytrzymały od zwykłej 
gumy, estetyczny i praktyczny. Aby go otworzyć, naci-
śnij na sam środek płatka kwiatu, a wówczas pokrywka 
odskoczy do góry, umożliwiając odpływ wody. Aby 
zamknąć, wciśnij pokrywkę. Średnica 7 cm 1290

2010
Fruit owocowe 
300 ml

-25%

1090

ZŁ290
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 h Do szaf i szafek z butami
 h Do lodówki i spiżarek

 h Do samochodu
 h Przy koszu na  śmieci

 h Do pomieszczeń,  
w których przebywają  

zwierzęta domowe

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

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

-23%

12,90

990

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

Wieszaki na 
kaloryfer łazienkowy
6 sztuk

368332    65643
białe    przezroczyste

6
szt.

26,90

2190 2690

8325
Wieszak z przyssawką 
Łatwy do zamocowania, bardzo mocno przylega  
do podłoża. Przyssawka próżniowa – po przyłożeniu  
do podłoża zaciśnij, by wyssać powietrze. Przezroczysty  
i dyskretny, pasuje do każdego wnętrza. 12 x 8 cm

 h Próżniowa  
przyssawka  
mocno trzyma się  
podłoża

 h Przezroczysty  
i dyskretny 

8,90

690

-22%

8901390

8279
Przezroczyste wieszaczki
Dyskretne, samoprzylepne, dobrze 
trzymają się podłoża. Doskonałe na 
ściereczki, klucze oraz do wieszania 
ozdób i dekoracji – same  
wieszaczki są niemal  
niewidoczne.  
4 sztuki. 6 x 6 cm

4
szt.

Przezroczyste!
Dyskretne!

 h W kuchni
 h W łazience
 h W holu
 h W gabinecie

1290

1
szt.
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8338
Organizer  
samochodowy
Bardzo praktyczny 
organizer do samochodu, 
z elastycznym uchwytem 
zaczepianym wokół za-
główka. Elegancki, pasuje 
do każdego samochodu. 
Wykonany z bardzo 
mocnego tworzywa.  
19 x 7 x 6 cm

13,90

1190

 h Na parasolkę
 h Na butelkę wody
 h Na kredki 
dla dzieci

8277
Organizer - Krówka
Na różne drobiazgi w łazience, przed-
pokoju, pokoju dzieci. Trzy mocne 
przyssawki sprawiają, że dobrze  
trzyma się podłoża. Wykonana  
z trwałego tworzywa.  
17  x 16 x 6 cm

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.

8235
Etui na karty kredytowe
11 x 7 x 2 cm

8152
Etui  
na ładowarkę
11 x 8 x 4 cm

Et
ui

 n
ie

 z
aw

ie
ra

 a
kc

es
or

ió
w

990

-25%

NOWOŚĆ

-20%

NOWOŚĆ

8369
Podkładka pod 
klawiaturę i myszkę
Duża podkładka chroni 
blat przed zniszczeniem, 
ułatwia operowanie 
myszką. Antypoślizgowy, 
gumowany spód sprawia, 
że nie przesuwa się po 
blacie. 60 x 30 cm

29,90

2390

7,90

590

1290

1690

7,90

590

-25%

Antypoślizgowa  
podkładka pod kubek
8365 sowa
8366 pingwin
Z antypoślizgowym spodem – 
doskonale przylega do blatu, nie 
przesuwając się. Specjalna powierzch-
nia przytrzymuje kubek na miejscu. 
Praktyczna i zabawna. Wykonana  
z silikonu. Średnica 9 cm

Antypoślizgowa!
Antystatyczna!
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8336
Zestaw klipsów  
z magnesem
Wielofunkcyjne – możesz  
spiąć nimi torebki z żywno-
ścią 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

Magnetyczne!

12,90

990

8184
Zestaw ramek magnetycznych 
Włóż w ramki ulubione zdjęcia, przyczep do 
lodówki lub innej metalowej powierzchni.  
3 ramki na zdjęcia o wymiarach 10 x 15 cm

3
szt.

-23%

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

8356
Magnes – haczyk 
„Kotek”
Uroczy kotek z magnesem 
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

8314 
Torebka - organizer
Do przechowywania cebuli, ziemniaków, czosnku 
lub innych warzyw i owoców. Sprawdzi się także 
jako organizer na skarpetki dziecięce  
lub reklamówki. Wykonana z poliestrowej siateczki.   
43 x 11 cm

27,90

2190

4469
Pojemnik na reklamówki
Pozwoli zaoszczędzić miejsce i uporządkować 
torebki. Ma duży otwór umożliwiający łatwe wyjmo-
wanie torebek. Przymocuj za pomocą mocnej taśmy 
samoprzylepnej lub uchwytu umożliwiającego 
zaczepienie go na drzwiczkach szafki od wewnątrz. 
Wykonany z solidnego tworzywa. 34 x 16 x 9 cm

14,90

1190

-20%

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

Ostre ząbki

1690

1290

1290

 h Trzy sposoby mocowania:  
taśma samoprzylepna,  

uchwyt do zaczepienia,  
lub wkręty (nie dołączone)

-22%

NOWOŚĆ

1490
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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

4354
Wiszący organizer na noże
Doskonały pomysł na przechowywanie noży  
– organizer, który łatwo przyczepisz do ściany. 
Wystarczy rzut oka, by wiedzieć, który nóż wy-
brać. Wykonany z solidnego tworzywa.  
29 x 24,5 x 3 cm

-24% WKRĘTY 
W ZESTAWIE

27,90

2190

4446
Półka dwuelementowa
Praktyczna  półka pomoże Ci lepiej zagospodarować miejsce na blacie lub w szafce. Łatwo ją złożysz – prosto lub pod 
kątem, jeśli chcesz postawić ją w narożniku. Wykonana z trwardego tworzywa. Po złożeniu: 67 x 15,5 cm

34,90

2690

R
EG

U
LO

W
A

N
A

 P
Ó

ŁK
A

44161
Mini pojemnik
Wykonany z trwałego tworzywa.  
11 x 10,5 x 4 cm, pojemność 250 ml

1
szt.

-23%

16,90

1290
24,90

1890

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.

 h Otwory w pokrywie  
ułatwiają dozowanie

 h Ergonomiczny  
kształt 

Szkło

-24%WKRĘTY 
W ZESTAWIE

8154
Wieszak na akcesoria kuchenne
Każdy z ośmiu wieszaczków można przesuwać, 
by ustawić je na relingu w pożądanej odległości. 
Łatwo go zamontować, a prezentuje się elegancko. 
Długość: 50 cm 1390

-22%

890
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4321
Silikonowe osłonki na naczynia 
Łatwo zakładają się na naczynia, słoiki, 
otwarte opakowania jogurtów, a nawet 
kawałki owoców. Możesz myć je w zmy-
warce. Trwałe, wielorazowego użytku.  
6 sztuk. Średnice: 19,5 cm, 15,5 cm,  
14 cm, 11 cm, 9 cm, 6,5 cmElastyczne

19
,5

 c
m

15
,5

 c
m

14
 c

m
11

 c
m

9 
cm

6,
5 

cm

6
szt.

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

24,90

1990

-20%

Elastyczne

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

15,90

1290

368585
Zestaw klipsów 
do spinania
Klips XXL: 20 cm. Klipsy M  
(2 sztuki): 8 cm. Klipsy S  
(2 sztuki): 5 cm. Razem 5 sztuk 1490

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

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

20
szt.

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

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

-20%

NOWOŚĆ

4412
Podkładki pod talerze Magnolie 
Pięknie wyglądają na stole, wprowadzają wiosenny na-
strój. Duże i estetycznie wykonane, są niezastąpionym 
elementem rodzinnych posiłków. 45 x 30 cm

24,90

1990

15,90

1190

15,90

1190

15,90

1190

 h Duże podkładki
 h Łatwe w czyszczeniu
 h Piękny motyw magnolii pasuje 
do każdego wystroju stołu

4
szt.

5
szt.

-25%-25%

52 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

KUCHNIA

53



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

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

4465
Dzbanek z wkładem
Szklany dzbanek z pokrywą i wkładem, do którego 
możesz włożyć owoce i zioła, by przygotować 
smaczne i zdrowe wody smakowe. Zakręcane 
wieczko z otworem umożliwia nalewanie napoju 
przy założonej pokrywce. Odczepiany uchwyt –  
po jego zdjęciu dzbanek zajmuje mniej miejsca  
w lodówce. Wysokość: 27 cm, średnica  
podstawy: 9 cm, pojemność: 1,6 litra

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

4
szt.

12,90

990

34,90

29901990 2990

NOWOŚĆ

-23%

NOWOŚĆ

Silikonowa foremka  
do kostek lodu
4389 ananasy 18,5 x 14 cm

4390 flamingi 19,5 x 10,5 cm
Oryginalne kształty lodu urozmaicą różne napoje i wzbudzą zachwyt!  
Silikonowe tworzywo ułatwia wygodne wyciśnięcie zamrożonych kostek.

 h Do kostek lodu 
z wody lub soku

 h Elastyczne - łatwo  
wyciśniesz kostki

 h Zabawne kształty

 h Z wyjmowanym  
wkładem na owoce

 h Szkło wysokiej jakości 
 h Mieści się w kieszeni lodówki
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368057
Cedzak nakładany na garnek
32 x 12 cm

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

7 
cm

3,
5 

cm

4410
Durszlak -  koszyk składany
Nowoczesny, pomysłowy koszyk na owoce 
i warzywa, który służy także za durszlak. 
Składa się na płasko, zmieści się w szufladzie.  
Wygodnie wyprofilowane uchwyty.  
22 x 23 x 15,5 cm

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

15
 c

m
3 

cm

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

4189
Obieraczka  
do czosnku
5 x 5 cm

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

 h Dwukierunkowe ostrza -  
podwójna prędkość ścierania!

12,90

990

-23% -22%

35,90

2690

22,90

1790
28,90

2290

-25% -20%

1590

990

-21%

4275
Pojemnik 
na czosnek
10 x 8 cm

9,90

790

-20%

 hPrzyciśnij  
od spodu  

i wypchnij
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4180
Zestaw mat do krojenia 
30 x 22 cm, 4 sztuki

4
szt.368513

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

4
szt.

38602
Obieraczka  
do warzyw
Długość 17,5 cm

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
21,5 x 6,5 cm

4453
Zaczepiany pojemnik na odpadki
Możesz zaczepić go nad drzwiczkami przy blacie 
kuchennym. Bardzo praktyczny do zgarniania 
odpadków w trakcie przygotowywania posiłków. 
26 x 15 x 13 cm, pojemność: 2 litry

26 cm

368499
Rękawice do obierania ziemniaków
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

7062
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 obierzesz warzywa. Długość: 18 cm

16,90

1490

9,90

790

NOWOŚĆ

12,90

990

19,90

1590

-20%

-23%

-25%

-20%

1590

1690

1490

16,90

1390
19,90

1490

GRATIS!

Deska do krojenia „Cytryna” 

przy zakupie obieraczki  

do warzyw 

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

Wygodny 
uchwyt

2 cm

13 cm

KOLEC  
DO „OCZEK”
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65515
Klipsy do zrazów i gołąbków
10 sztuk. 6 x 9 cm

10
szt.

367795
Półmisek 
do rozmrażania
32 x 21,5 x 6 cm

 h Dzięki kratce  
mięso nie leży  
w wodzie

4396
Silikonowa podkładka pod naczynia
Chroni blaty i stoły przed zniszczeniem pod 
wpływem gorących naczyń. Można także sta-
wiać 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 ml

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

NIE MUSISZ
używać tłuszczu

 h Czarną ktopkę ustawioną 
na zero przekręć w prawo 

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

czas.

29,90

2390

4326
Silikonowa podstawka  
pod akcesoria kuchenne
15 x 15 cm

4317
Silikonowa  
łyżka
Długość 20 cm

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

49,90

3990

-20%

1690 1690

1490 1690 1990
17,90

1390

-22%

21,90

1690

-23%

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

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

60 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

KUCHNIA

61



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!

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

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

 h Mata do  
wałkowania 
i podkładka  
do pieczenia 
w jednym!

 h Zakres 
temperatur 
od -40°C 
do 230°C

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

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

4375
Zestaw miarek 
Cztery miarki o pojemności 250 ml, 125 ml, 80 ml i 60 ml

4
szt.

-20%

3990

14,90

1190

3990

-20%

49,90

3990

12,90

990

-23%

NOWOŚĆ

1490
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4395
Dzbanek z miarką 
Miarka w mililitrach: od 100 do 1000 ml. Ma 
dzióbek ułatwiający przelewanie lub przesy-
pywanie zawartości oraz poręczny uchwyt. 
Wykonany z solidnego tworzywa. Wysokość  
12,5 cm, średnica 12,5 cm, pojemność 1 L

Wieczko  
do pokrywy  
miski

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

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

4461
Dyspenser do ciasta
Odmierza odpowiednią ilość ciasta. Wypełnia foremki bez rozlewania i bałaganu. 
Idealny także przy smażeniu placków i naleśników. Bardzo wygodny w użyciu, ma 
dźwignię w uchwycie. Z podziałką na ściance: od 100 do 900 ml, pojemność całkowita 
1 litr. Z pokrywą – możesz przechować w nim ciasto na później. Spód zabezpieczony 
antypoślizgowym silikonem. Wykonany z solidnego tworzywa. 21 x 15 x 10,5 cm

35,90

2790

-22%

12,90

990

-23%

2490

69,90

5590

-20%

NOWOŚĆ

SILIKONOWA USZCZELKA

WYGODNY UCHWYT

Z POKRYWKĄ

CZYTELNA PODZIAŁKA

ANTYPOŚLIZGOWY SPÓD

4251
Przesiewacz do mąki
Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. 
Średnica 15 cm 1490

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

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

4118
Szprycka do dekoracji ciast
Pojemność 100 ml

Plecionka Łezka Pasek  
karbowany

Płatek

Kwiatek Gwiazdka Pasek 
gładki

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

4452
Osłona na żywność Parasolka
Chroni jedzenie przed dostępem niepożądanych gości. Prezentuje się bardzo elegancko  
– ozdobiona koronką. Po złożeniu zajmuje mało miejsca w szufladzie. Średnica: 45 cm, wysokość: 20 cm

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

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

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

29,90

2390

19,90

1590

-20%

-20%

-20% -25%

3990

1790

24,90

1990

49,90

3990
39,90

2990

-20%

NOWOŚĆ

 h Duża! Średnica 45 cm!
 h Idealna w domu,  
na tarasie, w ogrodzie

 h Po złożeniu zajmuje 
mało miejsca
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4468
Pojemnik na lunch
Podzielony na dwie komory, z pokrywą szczelnie zamykaną na klip. Bardzo poręczny, 
zmieści się w torbie, tornistrze, plecaku. Wykonany z trwałego tworzywa. 19 x 16 x 4,5 cm

Wewnętrzna 
warstwa
termo-
izolacyjna

8178
Termoizolacyjna  
torebka na lunch
Z warstwą termoizolacyjną, utrzymuje tempera-
turę zapakowanych dań. Ma zapięcie na zamek  
błyskawiczny i poręczne rączki. Modny wzór.  
Łatwa w czyszczeniu. 21 x 17 x 15 cm, 5 litrów

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

4411
Zestaw 3 pojemniczków do przechowywania
Niezbędne w każdej kuchni pojemniczki do przechowywania resztek, posiekanych ziół, 
niedużych porcji. Mają szczelnie zapinane pokrywy z uszczelkami. 10 x 8 x 4,5 cm, 150 ml

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

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

19,90

1590

-20%

NOWOŚĆ

17,90

1390

-22%

NOWOŚĆ

23,90

1890
15,90

1190

-21%
-25%

15902290

 h Do przechowywania resztek 
 h Do torebki na przekąski
 h Silikonowa uszczelka

Małe, ale 
praktyczne

3
szt.
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4084 
Uniwersalny pojemnik do lodówki lub na półkę 
28 x 12,5 x 8,5 cm

 h Innowacyjna formuła  
szybko i skutecznie  
rozmraża

 h Nietoksyczny
 h Oszczędza czas

2011
Odmrażacz do lodówki  
i zamrażalnika
300 ml

58461
Aktywna piana  
do czyszczenia 
lodówek
500 ml

 h Aktywna piana
 h Usuwa zabrudzenia
 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.

8175
Antypleśniowa  
mata do lodówki
Umożliwia swobodną cyrkulację powietrza.  
Zapobiega wgnieceniom i rozwojowi pleśni. Produkty 
dłużej zachowują świeżość. Można przyciąć  
do pożądanego rozmiaru.  47 x 30 cm

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

4467
Pojemnik na cytrynę
Aby przekrojona cytryna dłużej zachowała soczystość oraz 
nie przeszła zapachami lodówki, przechowuj ją w tym 
pojemniku. Szczelnie zamykany, wykonany z mocnego 
tworzywa. 10 x 8,5 x 8,5 cm

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

 h Również na  
zwykłe torebki  
foliowe

17,90

1290

23,90

1890

19,90

1490

-21%

-25%

1590
14,90

990

-34%

1290

1790

1490

-22%

NOWOŚĆ

8,90

690

-28%

SUPER OFERTA!
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4404 
Zestaw 2 misek do mikrofalówki
W tych miskach przechowasz zupę lub inne danie 
w lodówce, a potem podgrzejesz w mikrofalówce. 
Mają pokrywy z otworkami, poręczne uchwyty  
i praktyczny kształt. 500 i 1000 ml 

2
szt.

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.

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

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

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

 h Skutecznie  
usuwa tłuszcz  
i przypalenia
 h Nie wymaga  

zmywania wodą

4490 1490 2690

19,90

1490

-25%

1590

-25%

58462
Aktywna piana  
do czyszczenia  
mikrofalówek 
500 ml

15,90

1190

4
MINUTYMINUTY
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42731
Mata do 
suszenia naczyń 
Superchłonna i miękka mikrofibra z gąbkowym 
wkładem. Wchłania wodę, dzięki czemu umyte 
naczynia szybko schną.  Zabezpiecza krawędzie 
naczyń przed uszkodzeniem. Po złożeniu zajmie 
niewiele miejsca. 40 x 30 cm

4373
Mata do zlewu
26 x 26 cm

4372
Mata do zlewu
Średnica 31,5 cm

Zabezpiecza zlew przed porysowaniem, jak również zapobiega bezpośrednio kontaktowi naczyń, 
warzyw i owoców z powierzchnią zlewu. Wysoka jakość wykonania i dekoracyjny wygląd – doskonała 
także jako podkładka na blat kuchenny lub stół. Wykonane z PVC.

Transparentna
Mleczno-
transparentna

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

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

8181
Ociekacz na sztućce
Dwukomorowy. Na sztućce i przybory ku-
chenne. Zdejmowany spód umożliwia wylanie 
zbierającej się wody. Wykonany z mocnego 
tworzywa, które łatwo utrzymać w czystości. 
Wysokość i średnica: 12 cm

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

12,90

990

-23% -20%

1290

1490 1290

29,90

2390

-20%

14,90

11901190

-20%

29,90

2390

368609
Sitko na odpływ „Rozgwiazda”
Nakładka na odpływ w zlewie, umywalce, brodziku 
lub wannie. Zatrzyma wszelkie resztki, zapobiegając 
przedostaniu się ich do rur. Z przyssawkami, mocno 
przylega do podłoża. Wykonane z elastycznego 
tworzywa. Kolory mogą się różnić. 15 x 15 cm
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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

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

4345
Silikonowy zmywak do naczyń
 Średnica: 10 cm

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

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

 h pH neutralne dla skóry

8171
Szczotka do czyszczenia  
kieliszków i wazonów
Długość: 44 cm, średnica: 2,5 cm

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.

-34%

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

10
szt.

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

 h Usuwa tłuszcz i osady
 h Usuwa przykre zapachy
 h Przedłuża żywotność  
zmywarki

2024
Tabletki do  
zmywarki 7 w 1
15 sztuk

15
szt.

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

W rozpuszczalnej  
folii, bezpieczne  
dla dłoni

Odświeżacz  
do zmywarki
368040 cytryna
368042 zielone jabłuszko

14,90

1190

-20%

1290

19,90

1490

-25%

14,90

1190

-20%

1290

1490

-22%

8,90

690

1990 1390

2990
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1007
Zmywaki dwustronne
Z jednej strony miękka myjka z mikrofibry do 
zmywania naczyń, z drugiej – szorstki zmywak 
z metalową nicią do usuwania przypaleń. 
Wyprofilowany kształt – wygodnie układa się  
w dłoni. 3 sztuki, 18,5 x 8 x 1,5 cm

3
szt.

Dwustronne

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

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

62012 
o zapachu  
kiwi

367815 
o zapachu  
mango

 h Do całej kuchni
 h Poręczny i skuteczny
 h Pozostawia piękny 
zapach

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

 h Eliminuje kamień  
i osady wapienne 

 h Zawiera kwas  
cytrynowy

2020
Odkamieniacz EKO do urządzeń  
gospodarstwa domowego
250 ml

Proste kroki 
jak dbać 

o swój czajnik

Krok 1
Kamień i osad wapienny w Twoim 
czajniku nie odpuszcza? Nie musisz 
kupować nowego czajnika! 
Zastosuj nasz bio odkamieniacz do 
czajników. Dzięki zawartości kwasu 
cytrynowego z najwyższą dokładno-
ścią usunie kamień z twojego czaj-
nika, zmywarki , ekspresu, żelazka, 
sitek i grzałek.

Krok 2
Przedłuż żywotność swojego 
czajnika dzięki naszym kulkom do 
czajników. Zapobiegną powstawaniu 
kamienia i osadu, a Ty będziesz się 
cieszyć, przejrzystą wodą.

PRZED PO

Czajnik bez kamienia i osadu  
JUŻ W 30 MINUT!
1. Wlej do czajnika 1 litr wody  

i 50 ml odkamieniacza EKO
2. Podgrzej wodę do około 50°C
3. Odczekaj 30 minut
4. Wylej roztwór i dokładnie  

wypłucz czajnik
Gotowe! Czajnik lśni jak nowy!

17,90

1390 1790

4,90

390
19,90

1490

-20%

-25%

1690
16,90

1290

-24%

ZESKANUJ KOD
I OBEJRZYJ FILM

-22%

Płyn do czyszczenia powierzchni kuchennych
Specjalna formuła. Specjalny rozpylacz zamienia płyn w aktywną 
pianę. Skutecznie czyszczą zabrudzenia: z blatów, zlewów, oka-
pów, frontów szafek, glazury. 500 ml
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3

1

2

4

6

-29% Gdy marzysz już  

o lecie... -29%
7

8

5006
Woda perfumowana  
Lato w Wenecji
Orzeźwiająca i zarazem pełna słodyczy. 
Romantyczna jak lato w Wenecji, 
zmysłowa jak jaśmin królujący w nucie 
serca. 50 ml

Nuta głowy: cytryna, liście mięty, różowy pieprz. 
Nuta serca: jaśmin. 
Nuta podstawy: cedr, brązowy cukier,  
drzewo kaszmirowe. 

69,90

4990

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

5007
Woda perfumowana  
Lato w Andaluzji
50 ml

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

6990

16,90

1190

Nuta głowy: czarna porzeczka, gruszka. 
Nuta serca: irys, kwiat pomarańczy, jaśmin. 
Nuta podstawy: paczula, wanilia, fasola 
Tonka.

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

69,90

4990

1690

500048
Woda perfumowana  
Lato w Toskanii
50 ml

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

16,90

1190

6990

500049
Woda perfumowana Lato w Prowansji
Zapach, który sprawi, że każdego dnia na 
twarzy kobiety pojawi się uśmiech. Prze-
znaczona dla pań pozytywnie nastawio-
nych do życia i tryskających energią.  
Jest symbolem wolności i wiary.
50 ml

-30%-30%

5

6

8

7

2

4

3

1

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

5028
Woda perfumowana La Rosita
Upajająca woń kwiatów, wśród których 
króluje namiętna róża. Idealna kompozycja 
dla kobiet, które kochają uwodzicielskie 
zapachy na szlachetnym, wytwornym tle.  
50 ml

La Rosita

16,90

1190

6990

-30%

Caramella

-29%

Nuty głowy:  gruszka, mandarynka,  
czarna porzeczka  
Nuty serca:  róża, jaśmin, śliwka, fiołki, tuberoza 
Nuty bazy:  brzoskwinia, białe piżmo, heliotrop

5103  
Damska woda perfumowana Romantic
Perfumetka 20 ml 
Oszałamiający bukiet najpiękniejszych kwiatów  
i soczyste, orzeźwiające owoce – ten zapach to hołd 
złożony kobiecej zmysłowości. Otula Cię pachnącą 
woalką, która podkreśla Twój wdzięk kompozycją 
słodkich, ciepłych nut. W eleganckim etui

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

2990

5027
Woda perfumowana Caramella  
Grzeszna przyjemność, na którą możesz 
pozwolić sobie bez poczucia winy. Rozpieszcza 
zmysły jak pyszny deser z migdałami i kakao, 
uzależnia jak aromatyczna kawa, dodaje  
słodyczy jak wanilia.
50 ml 
 
5031
Perfumetka Caramella
Szklana butelka z atomizerem,10 ml

Nuty serca Nuty podstawyNuty głowy

 

Nuty głowy: migdał, kawa 
Nuty serca: tuberoza, jaśmin 
Nuty podstawy: fasolka tonka, kakao, drzewo  
sandałowe i wanilia.1690

69,90

4990

26 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona 27ZAPACHY



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.

29,90

1990

 3Efekt:  
Włosy mocne,  
błyszczące, puszyste, 
zregenerowane i od-
porne na szkodliwe 
działanie czynników 
zewnętrznych. 
 

 3Ekstrakt  
z korzenia  
żeńszenia  
wzmacnia strukturę  
włosów, dogłębnie 
odżywia, zapobiega  
ich wypadaniu  
i łysieniu. 

 3D-Pantenol 
nawilża, wygładza  
i pogrubia włókno 
włosa.

500030
Szampon wzmacniający 
dla mężczyzn Perfect Man 
z żeńszeniem
250 ml

21,90

1490

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

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

1590

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

500064
Perfumetka Spartan
Szklana butelka  
z atomizerem,10 ml 1690

69,90

4990

-29%

W eleganckim etui

500050
Victory Męska  
Woda Perfumowana
50 ml

500060
Perfumetka Victory
Szklana butelka  
z atomizerem,10 ml

16,90

1190

6990

-30%

-32%

-33%

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

Podaruj mu sposób  
na zadbany wygląd

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2
2

2

Nuty głowy: mandarynka, mięta 
Nuty serca: róża, cynamon 
Nuty bazy: akordy skórzane, ambra
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129,90

7990
4

2190

2190

2190

2190

500014 
Szampon wzmacniający 
włosy
250 ml

500018
Odżywka wzmacniająca 
włosy
200 ml

21,90

1750

Działa na bezbarwną melaninę 
włosów, dzięki czemu siwe włosy 
stopniowo i od wnętrza cebulek 
odzyskują swój naturalny młodzieńczy 
kolor i sprężystość charakterystyczną 
dla włosów ludzi młodych. Jednocześnie 
poprawia ich wygląd i nadaje połysk. Przy-
wrócisz włosom ich naturalny, oryginalny 
kolor bez farbowania.

 3 Błyskawiczny efekt – już po kilku 
dniach stosowania zauważysz pierwsze 
rezultaty.

 3 Bezpieczny dla włosów i skóry – użyte 
składniki nie tylko przywracają natural-
ny, młodzieńczy kolor, ale jednocześnie 
chronią włosy i opóźniają proces ich 
starzenia.

 3 Nie zawiera konserwantów.
 3 Nie zawiera sztucznych barwników.
 3 Koniec z łupieżem! – preparat skutecznie 

niweluje łupież.
 3 Do każdego rodzaju i koloru włosów, dla 

kobiet i dla mężczyzn.
 3 Prosta, wygodna aplikacja w sprayu.

500044
Aktywator Koloru Time Away! 
125 ml

500011 
Szampon do włosów farbowanych
250 ml

500015 
Odżywka do włosów farbowanych
200 ml

500012 
Szampon do włosów suchych i zniszczonych
250 ml 

500016 
Odżywka do włosów suchych i zniszczonych 
200 ml

21,90

1750

500013 
Szampon zwiększający  
objętość włosów 
250 mll 

500017 
Odżywka zwiększająca  
objętość włosów
200 ml 

3

4

-20%

21,90

1750

21,90

1750

PRZED

PO

W ZESTAWIE TANIEJ

WPISZ KOD: 777919
-35%ZA 28,50 ZŁ-50zł

WŁOSY 
SUCHE

Wzmocniony 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.

WŁOSY  
FARBOWANE

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

1

1

2

2

2
2

1

3

3

3

4

4

4

1
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7

Ultranawilżenie
sekret młodej skóry

ZAWIERA KERATYNĘ

IDEALNY DO  

DEMAKIJAŻU

2

6

19,90

1390 1990

1990

-40%
49,90

2990

STOSUJ RANO 

I WIECZOREM

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

5

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

5014
Regenerująca odżywka do  
włosów w sprayu Hydroclinic
Zadbaj o swoje włosy o każdej 
porze dnia i w każdym momencie! 
Błyskawiczna odżywka regenerująco 
– nawilżająca do włosów, w sprayu, 
bez spłukiwania! 
EFEKT: nawilża oraz chroni włosy 
przed czynnikami zewnętrznymi,  
regeneruje, wzmacnia, zwiększa 
gęstość.
150 ml

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

 

 3 Usuwa zanieczyszczenia
 3 Zwiększa jędrność  

i elastyczność skóry
 3 Wspomaga proces  

regeneracji naskórka 
 3 Nawilża i wzmacnia barierę  

wodno-lipidową
 3 Przywraca naturalne pH skóry
 3    Łagodzi podrażnienia skóry

5026
Tonik do twarzy Hydroclinic
Przeznaczenie: do każdego  
rodzaju cery. 150 ml

1990

1290

5025
Pomadka  
Care Balm 
3,5 g

Pomadka za

5,90 zł
SPRAWDŹ SUPER OFERTĘ NA STR. 2

-30%

4

4

5

1

1

3

3

7

5003
Mleczko do ciała Hydroclinic 
EFEKT: skóra nawilżona, odżywiona, 
elastyczna, zmiękczona, jedwabiście 
gładka w dotyku. 
 250 ml

2

6

1990
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5033
Odżywczy balsam  
do ciała Senso
Nakładanie balsamu to czysta  
przyjemność: dzięki kremowej  
konsystencji uczucie jedwabistej  
gładkości towarzyszy Ci już od 
momentu aplikacji, a piękny zapach 
długo utrzymuje się na skórze.
150 ml

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

5029
Odżywczy peeling do ciała Senso
250 g

Pielęgnuje, wygładza i chroni skórę,  
a zmysłowy zapach utrzymuje się  

na niej przez długi czas.

Pełne energii, ujędrnione 
i gładkie ciało!

24,90

1990

2

3 19,90

1590 2990
3

3

-20% -20%

W ZESTAWIE TANIEJ
WPISZ KOD: 7063

+
-35%

= ZA
28,90

5030
Peeling do ciała Senso 
 – awokado
250 g

29,90

2390

 3 Odżywia, nawilża  
i wygładza skórę dłoni

 3 Wzmacnia paznokcie  
i zmiękcza skórki wokół paznokci

 3 Łagodzi podrażnienia

 3 Szybko się wchłania,  
nie pozostawiając lepkiego filmu

 3 Zmysłowy zapach

5043
Krem do rąk  
i paznokci Senso
40 ml

Cudownie gładkie  
dłonie, mocne  
paznokcie

12,90

990

-20%

5036
Łagodzący żel pod prysznic Senso
200 ml

5034
Balsam do ciała Senso – awokado
150 ml 1990

2490

-23%

 3 Skutecznie złuszcza martwy 
naskórek

 3 Stymuluje skórę, poprawiając 
 jej ukrwienie i koloryt

 3 Wygładza, ujędrnia i regeneruje 
skórę

 3 Natłuszcza ją, nawilża i chroni
 3 Kolor i zapach dodają energii  

i witalności 

Senso
euforia dla zmysłów

1

1

1

1

2

2

2

3
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4990

49,90

3990

500034 
Eliksir piękna - Retinol
15 ml

Wybierz,  
jeśli Twoja skóra 

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

z widoczną utratą  
elastyczności

4990 6990

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

Po 2 
tygodniach

 3 zwiększenie kolagenu  
i elastyny o 115%

 3 wzrost jędrności  
i napięcia skóry

Po 4 
tygodniach

 3 zmniejszenie oznak 
starzenia skóry

BŁYSKAWICZNY  
WZROST NAWILŻENIA  

SKÓRY

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

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

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

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 starzenia skóry. 
Aplikuj rano i wieczorem –  
samodzielnie lub pod krem.

500035 
Eliksir piękna - Collagen
15 ml

-10 zł

69,90

5990

-10 zł

2

2

1

1

Działanie:  
Zwiększa poziom  
nawilżenia skóry  

i poprawia jej elastycz-
ność.  Zapobiega wiot-
czeniu skóry, przywraca 

jej właściwą gęstość, 
spoistość
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500027
Odżywczy krem do twarzy na noc  Botanic! 
50 ml

3990

3990

49,90

2990

29,90

1990

1790

500026
Nawilżający krem do twarzy na dzień Botanic!
50 ml

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

-10 zł

-20 zł

UŻYWAJ, GDY:

 3 Reguluje pracę gruczołów łojowych
 3 Poprawia barierę lipidową skóry
 3Wyrównuje niedoskonałości skóry
 3Wspomaga leczenie trądziku i wy-
prysków skórnych
 3 Zapobiega powstawaniu zmarszczek
 3 Opóźnia proces starzenia się skóry

 3 Błyskawiczne, długotrwałe  
zmatowienie skóry
 3 Skóra świeża, napięta,  
optymalnie nawilżona

 witamina 
 B3

Ekstrakt  
z zielonej 
herbaty 

 3Masz świecącą cerę
 3 Przy tendencji do zmian 
skórnych takich jak wypryski, 
wągry, trądzik
 3Makijaż „spływa” z twarzy
 3Masz cerę tłustą lub  
mieszaną

DZIAŁANIE: EFEKTY:

500028
Krem normalizujący do twarzy i dekoltu Botanic!  
Przeznaczony do pielęgnacji cery tłustej i mieszanej.  
Na dzień i na noc.

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

Botanic!
ODZYSKAJ ŚWIEŻĄ CERĘ  

bez nieestetycznego  
świecenia się

3

3

2

2

1
1
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500024 
Balsam do higieny intymnej Perfect Care
Delikatnie oczyszcza, odświeża i optymalnie nawilża,  
zapewniając komfort wrażliwej skórze okolic intymnych.  
Zawiera ekstrakt z lnu i kwas mlekowy. 300 ml

19,90

1290

19,90

13901990

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

500020 
Orzeźwiający żel pod  
prysznic i do kąpieli 
Perfect Care
Ekstrakt z werbeny – znany 
jest ze swoich dobroczynnych 
właściwości. Bogate źródło gli-
kozydów, zawiera flawonoidy, 
fitosterole, olejek eteryczny. 
Działa orzeźwiająco  
i odświeżająco.
250 ml990

5009
Krem do rąk Happy Hands 
40 ml 

 3 Intensywnie nawilża,  
łagodzi podrażnienia 

 3 Zapewnia błyskawiczne  
uczucie wygładzenia dłoni

 3 Zawiera masło shea,  
olej arganowy  
i prowitaminę B5

5163
Regenerujący balsam   
do stóp Heel Balm  
70 g

 3 Do suchych, spękanych  
i spierzchniętych pięt 

 3 Nawilża i wygładza
 3 Głęboko wnikająca 

formuła
 3 Bezzapachowy
 3 Kompleks z mocznikiem

IDEALNIE MYJE RĘCE  
bez użycia wody

 
EKSTRAKT 
 aloesu  

 
WITAMINA 

 B5 

63%
alkoholu

 
WITAMINA 

E

12,90

990

 3 Odświeża
 3 Nawilża
 3 Chroni florę  
bakteryjną
 3 Neutralne pH
 3 Bez parabenów,  
silikonów, SLES,  
SLS

EKSTRAKT Z LNU
 
Zapewnia optymalne nawilże-
nie, niweluje uczucie suchości, 
pielęgnuje wrażliwą skórę. 

KWAS MLEKOWY

Wspomaga odbudowę  
flory bakteryjnej, pomaga  
utrzymać jej naturalną,  
fizjologiczną równowagę.

-35%

-30%

1890

5015
Żel do rąk
Idealna higiena rąk bez użycia wody. Nie pozostawia uczucia lepkości na dłoniach. 
Szybko się wchłania. Żel wzbogacony w ekstrakt z aloesu i witaminę B5 pozwala na 
nawilżenie skóry. Witamina E zawarta w kapsułkach pielęgnuje i chroni skórę. 
SPOSÓB UŻYCIA: niewielką ilość żelu rozprowadzić na dłoniach  
i pozostawić do wyschnięcia. 50 ml

-23%

1

1 2

2
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15,90

1190

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

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

NOWOŚĆ

 3 Niweluje przebarwienia,  
wyrównuje koloryt skóry

 3 Regularnie stosowane zapewnia  
młodzieńczy wygląd 

 3 Zawiera bogactwo składników  
mineralnych z naturalnego 
źródła – mleka oślego

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

366934
Proszek do 
wybielania zębów 
White Action
30 ml

29,90

1990

2990

2990

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

29,90

2390

-33%

 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

 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 Nie zawiera fluoru

367427
Pasta stomatologiczna Silver 
Action ze srebrem 
koloidalnym
50 ml

24,90

1990

-20%

Bez fluoru

1590

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

 3 Wspaniale odżywia skórę

 3 Wzmacnia jej warstwę lipidową

 3 Zapobiega wysuszeniu

-25%

-20%

CZY WIESZ, ŻE
Mleko ośle słynie ze swoich dobroczynnych  
właściwości pielęgnacyjnych od czasów  
starożytności. Właśnie w nim kąpała się piękna 
Kleopatra! Jest bogate w witaminy A, B1, B6, C, D, E, 
aminokwasy, kwasy tłuszczowe omega 3 i 6, wapń  
i naturalny retinol, więc cudownie odżywia,  
rewitalizuje i odmładza skórę.

OŚLE MLEKO

15,90

1190

-25%

Pielęgnacia  
dla całej rodziny

10 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona 11PIELĘGNACJA



2

5042
Zielona herbata FORTE w kapsułkach 
SUPLEMENT DIETY 
30 kapsułek. Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka 4990

14900

62988
Koktajl Blue Nature 
Jogurtowo-Wiśniowy

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

1
2

5990

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

W
ZM

O
CN

IE
N

IE
 

or
ga

ni
zm

u

  
ZDROWIE, SIŁA, ENERGIA!  

MOCNE STAWY,  
PIĘKNA SKÓRA

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

59,90

4490

ZADBAJ O WŁAŚCIWY POZIOM 
kolagenu w organizmie, jeśli chcesz:

 3 Utrzymać stawy i mięśnie w dobrej  

kondycji - kolagen stanowi główny  

składnik ścięgien.

 3 Zachować zdrową skórę - kolagen jest 

głównym białkiem tkanki łącznej,  

warunkującym elastyczność skóry. 

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

-25%

BEZ
KAZEINY

14
SKŁADNIKÓW

MINERALNYCH

8
AMINOKWASÓW

13
WITAMIN

100%
ZBILANSOWANY

1 szklanka truskawek  
(świeżych lub mrożonych)  

+ ½ szklanki napoju sojowego 
 + 2 łyżki koktajlu Blue Nature  

(każdy smak pasuje) 

SZYBKO WYCZARUJ LEKKIE,  
ODŻYWCZE ŚNIADANIE

-50 zl

1

62990
Koktajl Blue  
Nature Waniliowy

SUPLEMENT DIETY 
600 g (ok. 20 porcji)

SUPLEMENT DIETY   
600 g (ok. 20 porcji)

149,00

9900

1

2

2

1

1

ok. 400 
KCAL
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CHROM
 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

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

CZARNY PIEPRZ 
 3 dzięki zawartości piperyny (10 mg w każdej 

kapsułce) wspiera wydolność fizyczną organi-
zmu i przyśpiesza spalanie tkanki tłuszczowej

 3 wspomaga trawienie i przyswajanie  
składników odżywczych

 3 pomaga kontrolować wagę ciała
 3 ze względu na właściwości antyoksydacyjne 

wspiera układ odpornościowy

CZERWONA HERBATA
 3 pomaga w spalaniu tkanki tłuszczowej   
 3 źródło antyoksydantów, wzmacnia obronę 

organizmu przed wolnymi rodnikami
 3 pomaga utrzymać właściwy poziom glukozy 

we krwi.

4990

5990

367256
pH Body Balance 125 g
(miesięczna dawka)
Składniki aktywne, które mają zdolność odkwaszania organizmu oraz usuwania z niego 
złogów metali ciężkich i aluminium. Soda oczyszczona posiada zdolność podwyższania ph 
organizmu. Pektyny neutralizują toksyny, zmniejszą wchłanianie cholesterolu, chroniąc przed 
zawałem i miażdżycą, regulują perystaltykę jelit i zapobiegają zaparciom. EDTA, zmniejsza złogi 
miażdżycowe w naczyniach krwionośnych. Stewia (Stevia rebaudiana): naturalna substancja 
słodząca i lecznicza, posiada indeks glikemiczny i ilość kalorii równą „0”

36,90

2690

 3 Oczyszcza i odkwasza organizm

 3 Neutralizuje toksyny

 3 Reguluje perystaltykę jelit

 3 Zmniejsza wchłanianie cholesterolu

-27%

OCZYSZCZANIE 
ORGANIZMU

= 4 gramy

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

5039
Immunavita

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

KROK 2Niskokaloryczna dieta 
 + SUPLEMENTACJA

JAK SCHUDNĄĆ  
SKUTECZNIE?

Zamiast stosować kolejną 
dietę cud, która zakończy 
się efektem jo-jo, przeczy-
taj  „Dekalog skutecznego 
odchudzania”  

KROK 1

-46%

1

1

2

2

ODCHUDZANIE

ZESKANUJ KOD
I PRZECZYTAJ

54,90

2990

 O
D

PO
RN

O
ŚĆ

 
O

RG
A

N
IZ

M
U
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5041
Owocowa herbata   
Secret Garden
50 g 24,99

1999

24,99

1999

24,99

1999

24,99

1999

24,99

1999

5040
Zielona herbata  
Sunrise
50 g

368411
Czarna herbata 
Strawberry Cream
50 g 24,99

1999

5165
Kawa rozpuszczalna 
– waniliowa
120 g

5166
Kawa Blue Dream  
mielona o smaku  
tiramisu
150 g

5172
Kawa rozpuszczalna 
naturalna 
120 g

-20%

-20%

-20%

-20%

5168
Kawa  Blue Dream  
mielona o smaku  
amaretto 
150 g 2499

5169
Kawa rozpuszczalna  
– kokosowa
120 g

2499

5170
Kawa rozpuszczalna  
Advocat
120 g 2499

368410
Zielona herbata  
Secret Dance
50 g

5178
Czarna herbata  
Happy Moments
50 g

5160
Herbata owocowa  
Szarlotka
50 g

2499 2499 2499

-20%

1

1

1

1

2

2

2
2

3

3

-20%
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2499

Olej ryżowy

Ekstrakt  
z bawełny

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

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

19,90

1390
19,90

1390

2

2

-30%

5177
Czekolada deserowa  
do picia Marcepan 
120 g

5171
Czekolada deserowa  
do picia
120 g

5173
Czekolada do picia  
Wiśnie w rumie 
120 g

24,99

1999

24,99

1999

-20%

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

Pomadka ochronna, na bazie natu-
ralnych składników,  idealnie nawilża, 
regeneruje i zmiękcza skórę. 

Działanie:
 3 chroni przed  
wysychaniem i pękaniem
 3 koi i odżywia spierzchniętą skórę
 3 nadaje skórze gładkość 

Zastosuj również:
 3 na suche łokcie
 3 jako ochronę wrażliwych miejsc na 
twarzy w zimne i wietrzne dni
 3 jako sztyft do spierzchniętej skóry 
wokół nosa podczas kataru

Za każde 
50 zł 
wydane na zakupy 
z tego katalogu

UKOJENIE
dla Twoich ust

-54%

LI
CZ
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N
IC
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N

A

12,90

590

5025
Pomadka  
Care Balm 
3,5 g

-20%

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!

Wyrazisty marcepanowy aromat w 
połączeniu z intensywną, czekolado-
wą głębią gwarantuje niezapomnia-
ne wrażenia smakowe. Migdałowe 
nutki idealnie współgrają z kaka-
owym tłem. Filiżanka tej czekolady 
jest wybornym dodatkiem do ciast 
bakaliowych, pierników, kruchych 
ciasteczek

 Zanurz się  
  w czekoladowej rozkoszy

-30%

1

1
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54,90

2990
5037
Red Tea Forte 
Szczegóły na stronie  7.

-46%

Powitaj  
wiosnę  
z doskonałą  
sylwetką

0421PL

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

KWIECIEŃ 2021


