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OKŁADKA  
POKRYTA POWŁOKĄ 

ANTYBAKTERYJNĄ  
I ANTYWIRUSOWĄ

4264
Silikonowy rękaw  

cukierniczy
Szczegóły na str. 28

-33% 29,90
19,90   

https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=3055


2082
Tabletki do czyszczenia zmywarek

2 sztuki

2
szt.

STOSUJ  
RAZ W TYGODNIU

Za każde 50 zł  
wydane na zakupy  

z tego katalogu!

9936
Świąteczna ozdoba  

na krzesło
Wykonana z fizeliny  
i flauszu. 59 x 49 cm

-58% 18,90
7,90   

-20% 14,90
11,90   

Pełnych ciepła,  
spokoju i radości świąt

Bożego Narodzenia
oraz pomyślności 

w Nowym 2023 Roku
życzy

Aby dbać o środowisko, stosujemy
proste opakowania, by nie zwiększać ilości 
śmieci, plastikowe butelki do ponownego  
przetworzenia, papier z surowców odnawialnych. 
Zachęcamy Państwa do segregacji odpadów  
i troski o czystość środowiska.

Firma Betterstyle należy do Polskiego Stowarzyszenia 
Sprzedaży Bezpośredniej PSSB oraz Europejskiego 
Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej SELDIA.  

Wszystkie produkty przeznaczone do kontaktu  
z żywnością posiadają odpowiednie atesty.  
Nie zawierają BPA i są bezpieczne dla zdrowia.  

Ceny podane w katalogu są cenami  
sugerowanymi.

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

kontakt@betterstyle.pl, www.betterstyle.pl

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

ZESKANUJ KOD I OBEJRZYJ FILM

2 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

https://www.betterstyle.pl/
mailto:kontakt@betterstyle.pl
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=4361
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9928
Talerz świąteczny
Wykonany z tworzywa.  

Średnica 32 cm

9931
Talerz świąteczny
Wykonany z tworzywa.  

37 x 25 cm

9929
Świąteczny talerz do jaj 
Na dekoracyjnym talerzu pięknie  

ułożysz 12 połówek jajek. 29 x 27 cm

                                      9935  
Podkładki pod talerze i kubki  

4 duże podkładki pod talerze  
31 x 28 cm + 4 pod kubki 10 x 9 cm.

-25% 15,90
11,90   -28% 17,90

12,90   

8
szt.

-24% 16,90
12,90   -28% 17,90

12,90   
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9123
Świąteczna  

mata-dywanik
60 x 40 cm

• Do przedsionka
• Do salonu
• Do kuchni
• Do łazienki
• Antypoślizgowy spód
• Gruby, mocny materiał

Poszewka na poduszkę
9051 niebieska
9052 czerwona

Haft maszynowy, tkanina  
wysokiej jakości. 45 x 45 cm

Poszewka na poduszkę
     9129 Merry Christmas 

     9128 Krasnal
Przytulna i miękka, z aksamitnego materiału o satyno-
wym wykończeniu. Piękne, ozdobne wzory. 45 x 45 cm

1
2

1

2

-17% 29,90
24,90   

-20% 34,90
27,90   -20% 34,90

27,90   

1

1

2

2

9144
Podkładki pod talerze Krasnal

45 x 30 cm. 4 sztuki

• Uroczy wzór z zabawnym 
krasnalem w roli głównej

• Wykonane z twardego 
tworzywa

• Druk odporny na ścieranie
• Można myć w zmywarce

4
szt.

28,90

4 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=5320
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=5321
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=3078
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• W rozmiarze 
uniwersalnym

9084
Skarpety świąteczne

Rozmiar uniwersalny: 36-41. 1 para

8398
Ceramiczny  
kominek zapachowy
Wysokość: 8 cm

Zestaw 6 wosków do kominka 
     8400 jabłko-cynamon
     8354 kwiat wiśni
6 kostek
2
1

1

2

-19% 15,90
12,90   -20% 14,90

11,90   

8319
Stojąca ramka  

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

-35% 19,90
12,90   -20% 14,90

11,90
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9076
srebrne

9077
czerwone

9078
złote

4
szt.

Nietłukące się bombki - gwiazdy 
Wymiary pojedynczej bombki: 7 cm

9080
Duża skarpeta na prezenty „Bałwanek”

Wykonana z materiału dzianinowego i flauszu.   
Z zawieszką. 34 cm

34
 c

m

367808
Zawieszka "Bałwanek"
11 x 5 cm

367803
Dziewczynka  
na patyczku
Do wbicia w doniczkę lub przywiąza-
nia do świątecznego bukietu. Wyko-
nana z drewna, filcu i włóczki. Figurka 
8 x 5 cm, patyczek 25 cm

9061
Łańcuch ozdobny

 niebieski
Długość 3 metry

-53% 16,90
7,90   -34% 14,90

9,90   

• Luksusowy  
design

• Złota nitka
• Błyszczące  

cekiny

-50% 39,90
19,90   

• Wykonana z tkaniny,  
tworzywa i drewna

-25% 11,90
8,90   

-34% 11,90
7,90   

6 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=3535
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9100
Girlanda świąteczna LED
Sznur 10 metrów, 100 lampek zasilanych prą-
dem 220 V, różne tryby świecenia, możliwość 
połączenia kilku sznurów w jeden szereg.

9101
Girlanda 

„Sople lodu”
Działa na dwie baterie AA.

20
lampek

100
lampekBE

Z 
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W
IE

9083
Kryształowe śnieżynki

5 sztuk, średnica 8 cm

8 
cm

5
szt.

50
szt.

3 
cm

9089
Fluorescencyjne  
naklejki „Śnieżynki”

3 
cm

48
szt.

-23% 12,90
9,90   

-25% 39,90
29,90   -25% 39,90

29,90   

-23% 12,90
9,90   

9099
Śnieżynki
fluorescencyjne
kolorowe

-25% 15,90
11,90

7www.betterstyle.pl
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9065
Pokrowiec na butelkę wina

30 cm

9932
Dekoracja na butelkę

Złożona z 2 elementów: czapeczki i szalika, które nada-
dzą każdej butelce świąteczny klimat.

9086
Ubranko na butelkę  

„Bałwanek”
Wykonana z flauszu. 22 cm

9088
Ozdobne składane choinki – srebrne

Wykonane z tworzywa pokrytego brokatowym pyłem. 
Wysokość 8 cm, 5 sztuk

Brokatowe

5
szt.

-45% 8,90
4,90   -20% 19,90

15,90   

-17% 11,90
9,90   -27% 29,90

21,90   

8 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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9134 
Naklejki na prezenty 3D

8 sztuk

9146
Zestaw naklejek na prezenty

9035
Przezroczyste okrągłe  

plasterki na paczki 
100 naklejek na rolce w wygodnym  

pudełeczku. Średnica 2,5 cm

100
szt.

15
elem.

100
szt.

7 cm

-20% 19,90
15,90   -20% 14,90

11,90   

-21% 18,90
14,90   

• Dekoracyjne naklejki  
ze świątecznymi,  
trójwymiarowymi  
motywami

• Z mocnym przylepcem

9135  
Papeteria świąteczna
Cudowny zestaw zawierający: 
• 5 standardowych kopert, 
• 5 kartek ozdobionych świątecznymi motywami, 
• 1 dużą kopertę zaadresowaną do św. Mikołaja, 
• 7 naklejek świątecznych, 
• zawieszkę na drzwi, 
• ołówek z gumką w kształcie głowy Mikołaja

8
szt.

-24% 16,90
12,90   
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9098
Termofor zimowy

Pojemność: 500 ml

9079
Opaska na głowę „Renifery”

Wykonana z flauszu i dzianiny.

8425
Metalowa zakładka  
do książki – "Szpilka"

8426
Metalowa zakładka  
do książki – "Śnieżynka"

6 x 5 cm, długość frędzla: 11,5 cm

-23% 12,90
9,90   -40% 49,90

29,90   

-30% 9,90
6,90   

10 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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9057
Puzderko z karabińczykiem

Średnica 7,5 cm
9127

Świecący pierścionek – Mikołaj

• Naciśnij, by  
Mikołaj zaczął 
świecić

Świąteczne kolczyki  
       Bałwanek
       Mikołaj
Urocze kolczyki umożliwiają stwo-
rzenie pełnej wdzięku stylizacji na 
świąteczne spotkania. Wykonane 
z metalu. Rozmiar uniwersalny. 
Długość 2 cm

1 2

-20% 11,90
9,50   

6 x 5 cm, długość frędzla: 11,5 cm Ten zestaw (KOD: 7172) 
Świąteczne kolczyki  Bałwanek
+ Świąteczne kolczyki  Mikołaj

TYLKO

1
2

-53% 16,90
7,90   

-75% 39,80
9,90   

PRZY ZAKUPIE  
dowolnego produktu  
z oferty świątecznej

11www.betterstyle.pl
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Wieszak na szczoteczkę 
do zębów
9139 Mikołaj
9140 Renifer
Wysokość: 7 cm

• Urocze, zabawne wzory
• Z mocną warstwą 

samoprzylepną, dobrze 
trzymają się podłoża

9122
Świąteczne naklejki  

na paznokcie

Świecą  
w ciemności!

50
szt.

-25% 7,90
5,90   

NOWOŚĆ -20% 9,90
7,90   

12 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=5340
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=5339
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81841
Zestaw ramek  
magnetycznych 
3 ramki na zdjęcia  
o wymiarach 10 x 15 cm

3
szt.

Magnetyczne!

9131
Lista zakupów Bałwanek

Papierowy notes - 30 kartek.  
Z magnesem. Wysokość 26 cm

-22% 17,90
13,90   -23% 12,90

9,90   

4
szt. 4

szt.

Magnesy na lodówkę
9934  „Choinki i sanie”

9933 „Bałwanki i mikołajki”
1

2

1
2

-23% 12,90
9,90   
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• Dekoracyjne  
kulki z perełkami 

• Także do firan

Zestaw magnetycznych  
upinaczy do zasłon 

8382 złoty
8383 srebrny

Długość całkowita: 48 cm

8530
Półki z ażurowymi ściankami
Dłuższa: 38 x 8 x 10 cm. Krótsza: 33 x 8 x 10 cm. Wkręty do montażu w komplecie.

• Wyeksponuj drobiazgi 
efektownie i stylowo

2
szt. 38 cm

33 cm

8 cm

-20% 24,90
19,90

2
szt.

-30% 49,90
34,90   

14 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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8606
Dyspenser na mydło 
Pojemność: 500 ml

8605
Wazon 
20 x 9 cm, pojemność: 1 litr

• Stylowy, pasuje do każdego wnętrza
• Wykonany z nietłukącego się tworzywa
• Wysokość 20 cm sprawia,  

że bukiety łatwo mieszczą się  
w wazonie i stoją w nim stabilnie 

NOWOŚĆ -17% 17,90
14,90   NOWOŚĆ -20% 19,90

15,90   

• Elegancki design
• Wykonany z nietłukącego się tworzywa
• Idealny także w kuchni,  

na płyn do mycia naczyń

15www.betterstyle.pl
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Tapeta wodoodporna w rolce
4722 Bluszcz      4723 Cegła      4724 Marmur

Gdy chcesz szybko zmienić wystrój wnętrza, tapeta o ciekawym wzorze  
to doskonały wybór. Samoprzylepna, można przecierać ją wilgotną  

ściereczką. 200 x 45 cm

• Wodoodporna i samoprzylepna
• Wykonana z wysoce trwałego 

materiału PCV
• Do frontów szafek, drzwi, mebli, 

mebli łazienkowych
• Chroni skutecznie przed  

zabrudzeniami 
• Na odwrocie posiada podziałkę
• Łatwa do utrzymania w czystości

-20% 24,90
19,90   

ZNÓW
W OFERCIE

16 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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Naklejki dekoracyjne
     8595 niebieskie
     8596 kolorowe
15 x 15 cm

Błyskawicznie 
odnowisz 
wnętrze! 
• Do dekoracji i renowacji 

wnętrz – idealne do  
odnawiania płytek,  
paneli ściennych,  
frontów szafek, schodów

• Z warstwą samoprzylepną
• Odporne na wilgoć,  

pleśń i temperaturę 
– nadają się do łazienki  
i kuchni

• Łatwe w czyszczeniu

6
szt.

1
2

1

2

15 cm

15 cm
NOWOŚĆ -20% 19,90

15,90   

17www.betterstyle.pl
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4798 
Tortownica 2 w 1
Średnica: 22 cm

4642
Forma do pieczenia

25 x 10 x 7 cm

4638
Forma do pieczenia z tuleją

Średnica: 20 cm

• Okrągła forma do pieczenia ze zdejmowanym brzegiem
• W zestawie druga obręcz do pieczenia w kształcie serca
• Łatwa w czyszczeniu i wygodna w użytkowaniu
• Maksymalna temperatura pieczenia 230°C

NOWOŚĆ -25% 59,90
44,90   

-40% 49,90
29,90   -25% 39,90

29,90   

18 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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4799 
Karbowana forma do pieczenia 
33 x 20 x 5 cm

4800  
Forma do pieczenia – keksówka
26 x 10 x 5 cm

• Półokrągła, klasyczna 
forma do pieczenia 
ciast, chleba, mięs, 
pasztetów

• Bardzo solidna i trwała

NOWOŚĆ -23% 29,90
22,90   

NOWOŚĆ -22% 31,90
24,90   

• Równomiernie rozprowadza ciepło
• Ciasta w niej upieczone mają  

oryginalne, karbowane brzegi
• Fakturowane dno zapobiega przywieraniu  

ciasta i znacznie ułatwia jego pieczenie

19www.betterstyle.pl
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9926
Foremki do pierniczków 3D

Wytniesz i złożysz trójwymiarowe pierniczki, 
tworząc z nich różne figury. Wykonane ze stali 

nierdzewnej.

Pierniczkowe  
święta

8
elem.

-25% 19,90
14,90   

9147
Foremki  

do ciasteczek  
- Choinki

12 x 11 cm i 9 x 9 cm

-20% 14,90
11,90   

2
szt.

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

10
elem.

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

-20% 49,90
39,90   

21www.betterstyle.pl
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9104
Zestaw foremek  
do wykrawania  
ciastek „Gwiazdki”
Sześć foremek różnej 
wielkości: od 13 do 3 cm 
szerokości. Wykonane z 
solidnego tworzywa.

4595
Zestaw 4 foremek  

do wycinania ciastek „Buźki”
Wykonane ze stali nierdzewnej,  

średnica: 7 cm, 4 sztuki

4
szt.

368582
Foremki do wycinania  
ciastek – aniołki
Wykonane z solidnego tworzywa. Rozmiary: 
od 10 do 6,5 cm

6
szt.

-20% 29,90
23,90   

-45% 17,90
9,90   -34% 14,90

9,90   

5
szt.

10
 c

m

22 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=2581
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=3526


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

4715
Duża stolnica  
elastyczna 
52 x 40 cm

4539
Szpatułka silikonowa
Wykonana z wysokiej jakości silikonu. 
Długość: 24 cm

3009
Duży silikonowy wałek do ciasta 
Długość powierzchni do wałkowania:  
25 cm, długość całkowita: 43 cm

1

1

2

2

3

3

4

4

10
szt.

-23% 12,90
9,90   -31% 12,90

8,90   

-17% 119,90
99,90   -33% 59,90

39,90   
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4473
Przyrząd do wyrabiania ciasta

Wykonany ze stali. 4 x 10 x 11 cm

4395
Dzbanek z miarką

Wysokość 12,5 cm, średnica 12,5 cm, pojemność 1 litr

4490
Separator do jajek

10 x 8 x 6 cm

44761
Szpatułka - nóż

Wykonana ze stali nierdzewnej wysokiej jakości.   
15 x 12 cm

-71% 6,90
2,00   

-39% 12,90
7,90   

-36% 24,90
15,90   -25% 23,90

17,90   

PRZY ZAKUPIE  
dowolnego produktu z kategorii Kuchnia

24 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=3894
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=3711
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4218
Mata do pieczenia

40 x 33 cm

NIE MUSISZ

używać tłuszczu

Wielokrotnego 

użytku

4471
Pędzelek silikonowy

Wykonany z mocnego silikonu. 20 x 4 cm

-20% 19,90
15,90   

4663
Trzepaczka turbo

20 x 5 cm

-20% 9,90
7,90   -23% 25,90

19,90   
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4217
Podkładka  
do pieczenia
40 x 33 cm

17,90

4550
Trójboczna blaszka 

do pieczenia
35 x 31 x 3 cm

-24% 33,90
25,90   

4755
Foremka silikonowa

Średnica: 13 cm

• Średniej wielkości foremka 
w oryginalnym kształcie

• Możesz myć  
w zmywarce

-31% 12,90
8,90   -20% 9,90

7,90   

4713
Silikonowa foremka  

Piernikowy ludzik
Wysokość 13 cm

13 cm

26 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=5244
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4639
Forma do  

galaretek i deserów 
Średnica: 24 cm, wysokość: 8 cm

-25% 39,90
29,90   

368501
Foremki do galaretek

7 x 7 x 6 cm, pojemność: 120 ml, 4 sztuki

4
szt.

-22% 17,90
13,90
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4264
Silikonowy rękaw cukierniczy

Ma 6 wymiennych końcówek.  
Wykonany z silikonu  

wysokiej jakości.

4083
Obrotowa patera na ciasto

Wykonana z solidnego tworzywa.  
Średnica: 28 cm

4487
Nóż strunowy do ciasta

33 x 18 cm

Regulowana  
wysokość  

struny

12,90

-33% 29,90
19,90   

39,90

Na ponad  
1 litr masy

28 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=3055
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4268
Zestaw szpatułek
Wykonane z tworzywa.  

6 sztuk.

6
szt.

4688
Rozsuwana łopatka  

do serwowania ciasta
Długość 26,5 cm

NACIŚNIJ I PRZESUŃ

4483
Zestaw do  

dekorowania ciast
Kolory mogą się różnić.  
Długość pojedynczego  

patyczka 16 cm

8
szt.

-40% 14,90
8,90   

-40% 14,90
8,90   -24% 16,90

12,90   
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4692
Łopatka  

teflonowa
32 x 8 cm

• Do mięsa
• Do naleśników
• Do placków
• Teflonowa powłoka  

nieprzywierająca

4045
Skrobak do ryby

19 x 3 x 1 cm

Łuski nie  
rozpryskują się

4111
Okrągła pokrywka  

ochronna
Średnica: 28 cm

19,90

-34% 11,90
7,90   

-28% 17,90
12,90   

30 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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4782 
Nóż do obrabiania ryb 
Wykonany ze stali nierdzewnej. 
Długość: 24 cm

-33% 29,90
19,90   

9054
Fartuszek świąteczny
Elegancki, niezastąpiony przy podawaniu potraw na stół. Wykonany z szykow-
nego materiału przypominającego welur, z fizelinową podszewką. 75 x 50 cm

Welurowy, 
szykowny

Świeże ryby  
w Twojej 

kuchni

NOWOŚĆ -20% 34,90
27,90   

• 3 w 1
• Skrobak do usuwania łusek
• Nóż do patroszenia
• Nóż do filetowania

30
 c

m
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4320
Silikonowy pędzelek z pojemnikiem

11 x 5 cm, 70 ml

 
 
 
 
4790 
Forma  
do burgerów
Średnica 13 cm

4478
Uniwersalny rozdrabniacz

Wykonany z solidnego tworzywa. 26 x 8 cm

• Włóż mięso mielone do 
formy, dociśnij praską.

• Uzyskasz okrągłego burgera 
o średnicy około 12 cm. 

• Domowe burgery to dużo 
zdrowsza i smaczniejsza 
opcja niż gotowe,  
kupowane w sklepie. 

• Możesz urozmaicać ich 
smak, łącząc mięso mielone 
z różnymi dodatkami, np. 
drobno poszatkowanymi 
pieczarkami. 

• Lekko natłuść formę  
przed użyciem. 

NOWOŚĆ -20% 14,90
11,90   

-50% 19,90
9,90   16,90

32 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=5373
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=3863
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=3432


4752
Silikonowe sznurki do potraw

Długość 41 cm, 6 sztuk

• Doskonałe do  
związywaniaroladek,  
kotletów de volaille  
i gołąbków

• Wielokrotnego użytku –  
lepsze niż nici kuchenne

• Odporne na wysokie  
temperatury do 230°C

6
szt.

41
 c

m

 
 
 
 
4788  
Pipeta do mięs,  
sosów i marynat
Pojemność 30 ml,  
długość 28 cm

4488
Wielofunkcyjne nożyce
Z osłonką na ostrza. 21 x 9,2 cm

• Miękki uchwyt
• Karbowane ostrze
• Z osłonką na ostrze
• Także dla leworęcznych

Z osłonką

Pysznie Ci się 
upiecze!• Do podlewania sosem 

 drobiu, mięs lub ryb  
w trakcie pieczenia

• Ułatwia także odciągnięcie  
nadmiaru tłuszczu z dna  
brytfanny

• Z miarką umożliwiającą  
precyzyjne dozowanie

-20% 19,90
15,90   

NOWOŚĆ -22% 13,90
10,90   

24,90
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4426
Obracana szatkownica do czosnku

7 x 7 x 7 cm

4460
Zestaw mat do krojenia

30 x 23 cm, 4 sztuki

4
szt.

38602
Obieraczka  
do warzyw
Długość 17,5 cm

-20% 14,90
11,90   -20% 19,90

15,90   

-17% 22,90
18,90   

ZNÓW
W OFERCIE

34 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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4791 
Ozdobna łopatka
Szerokość: 7 cm,  
wysokość: 18 cm 

4534 
Chochla z sitkiem i dzióbkiem  

Wykonana z trwałego tworzywa.  
Długość: 23 cm, średnica  

cedzaka: 7,5 cm

4405 
Składany durszlak silikonowy

31 x 14 x 6 cm

3,
5 

cm

• Doskonała do nakładania  
ryżu, kaszy, ziemniaków 

• Nic na niej nie  
zostaje – dzięki  
wypustkom ryż  
lub kasza nie  
przyklejają się do  
powierzchni łyżki

• Możesz wygodnie  
odstawić ją w pionie  
– ma podstawę  
w kształcie  
siedzącego  
króliczka

Nic nie 
przywiera

NOWOŚĆ -20% 9,90
7,90   

-44% 22,90
12,90   -25% 11,90

8,90   
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4647
Długie łyżeczki z rączką

Długość: 20 cm, 4 sztuki
4

szt.

4525
Szablony do dekoracji

5 szablonów 8,5 x 15 cm

4766
Zaparzaczka „Serce” 
Wykonana ze stali nierdzew-

nej. Długość 14 cm

4689
Kubek do kawy  

na wynos
340 ml

-20% 9,90
7,90   

5
szt.

6,90
5,90 -31% 12,90

8,90   

13,90

36 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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4792
Klipsy do torebek 

5 x 4 x 2 cm

4654
Pojemnik z rączką

17 x 15 x 10 cm,  
pojemność: 1,4 litra



1
szt.

Porządek  
na wyciągnięcie ręki ZNÓW

W OFERCIE

• Z mocnym  
zaciskiem

3
szt.

NOWOŚĆ -20% 9,90
7,90   

-22% 13,90
10,90   
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4793
Wieszak kuchenny

25 x 5 cm

Osłonka 
zabezpieczająca

Z magnesem

Do zgrzewania
opakowań foliowych

4533 
Minizgrzewarka do folii 

Zasilana dwiema bateriami AA (niedołączone  
do zestawu).

4621
Ściereczka 
kuchenna
50 x 40 cm

-25% 19,90
14,90   

• Bez wiercenia! 
Zaczepiany na haczyki 
samoprzylepne!

• Doskonały na noże i inne  
akcesoria kuchenne

• Otwory umożliwiają bezpieczne  
przechowywanie noży

• 6 haczyków do powieszenia 
różnych akcesoriów  
kuchennych

NOWOŚĆ -21% 33,90
26,90   

-24% 16,90
12,90   

38 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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8589
Haczyki do zawieszania  

z zatrzaskiem 
6,5 x 3 cm

4789
Samoprzylepny uchwyt  

do relingów
6 x 6 cm

Nie spadną! NOWOŚĆ -22% 13,90
10,90   

• Dzięki specjalnemu  
zatrzaskowi nie spadają  
z relingów

• Możesz także zaczepić je 
odwrotnie, by zatrzask  
przytrzymywał odzież  
na miejscu, zapobiegając  
jej zsuwaniu się

• Mocny uchwyt ze sprężyną dociskającą
• Pasuje na relingi do średnicy 20 mm
• Do kuchni, garderoby, łazienki
• Łatwy w montażu

NOWOŚĆ -22% 13,90
10,90   

4
szt.
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4348
Rozsuwana półeczka do lodówki

29 x 17 x 7 cm

20 cm28 cm

Na 15 jajek

• Otworki z boku – swobodna  
cyrkulacja powietrza 

• Możesz postawić jeden  
na drugim dzięki specjalnym  
wgłębieniom w pokrywce

4620
Pojemnik  
na jajka
27 x 17 x 6 cm

6
szt.

4321
Silikonowe osłonki  

na naczynia
6 sztuk. Średnice: 19 cm, 15 cm,  

14 cm, 11 cm, 9 cm, 6 cm

4134 
Perfekcyjny  

timer do jajek

NA MIĘKKO

NA ŚREDNIO

NA TWARDO

• Przechowuj w tej 
samej temperaturze 
razem z jajkami

-32% 24,90
16,90   

-20% 24,90
19,90   

-20% 19,90
15,90   

24,90

40 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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81751
Antypleśniowa mata do lodówki

47 x 30 cm

43701
Pochłaniacz zapachów do lodówki

13 x 9 x 5 cm

Aktywny  
węgiel

58461
Aktywna piana 

do czyszczenia lodówek
500 ml

• Aktywna piana
• Usuwa zabrudzenia
• Usuwa zapachy

-20% 19,90
15,90   

-24% 16,90
12,90   16,90
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4625
Pokrywka do mikrofalówki

Średnica: 26 cm, wysokość 6 cm

4751
Wielofunkcyjna podstawka 

do mikrofalówki  
Średnica 23 cm

1. POKRYWKA 2. PODSTAWKA 3. TACKA

58462
Aktywna piana do czyszczenia  

mikrofalówek
500 ml

• Skutecznie usuwa  
tłuszcz i przypalenia

• Nie wymaga  
zmywania wodą

4721
Rondelek do mikrofalówki

Pojemność: około 700 ml. Średnica: 12 cm, 
 wysokość: 8 cm

-25% 15,90
11,90   24,90

-23% 21,90
16,90   16,90

42 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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4716
Talerz do mikrofalówki  

Podgrzejesz w nim całe danie. Podzielony na trzy sekcje, zgodnie z modelem „zdrowego talerza”: największa  
część to zalecana porcja warzyw, dwie mniejsze: białka i węglowodanów. Wykonany z tworzywa bez zawartości BPA.  

Średnica – 22 cm. Wysokość 4,5 cm

• Model  
zbilansowanego  
posiłku

4479
Kubek  

z pokrywką do mikrofalówki
Wykonany z lekkiego tworzywa. Pojemność: 650 ml

4164
Forma do robienia  

omletu w mikrofalówce
21 x 12 x 4 cm

-23% 21,90
16,90   

15,90 -22% 22,90
17,90   
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4796 
Szczotka  
z wymiennymi  
wkładami 
Średnica: 9 cm

4650
Wiszący organizer na zmywaki

19 x 13 x 5 cm

2025
Zmywaki do szorowania  

nasączone mydłem
Wymiary pojedynczego zmywaka:  

5 x 5 x 1 cm, 10 sztuk
10
szt.

-23% 12,90
9,90   14,90

• Pomysłowy sposób na lepsze szorowanie –  
wyczyścisz dokładniej większą powierzchnię 

• Usuwa uporczywe przypalenia  
• W zestawie 2 druciane zmywaki do nakładania
• Nie niszcząc dłoni ani paznokci! 

9 
cm

NOWOŚĆ -21% 18,90
14,90   

44 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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1020
Obrotowa szczotka z gąbką  
do butelek i wazonów 
Długość 32 cm

2052
Płyn do mycia  

naczyń
1 litr

• Bardzo wydajny
• Wspaniale się pieni
• Gęsty
• Rozpuszcza tłuszcz
• Pozostawia przyjemny  

zapach
• pH neutralne dla skóry

• Dwie powierzchnie czyszczące:  
szczotka do mycia dna i gąbka  
do mycia ścianek

• Obrotowa rączka bardzo ułatwia pracę

4520
Rękawice kuchenne z myjką

Wykonane z wytrzymałego  
materiału. Długość: około 30 cm

-25% 19,90

14,90 -25% 19,90
14,90   

NOWOŚĆ -20% 24,90
19,90   
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4719
Łańcuszek  

do umywalki 
Długość 35 cm

1019
Miniszczoteczka 

18 x 2 cm

• Do trudno dostępnych miejsc.
• Ułatwia dokładne wyczyszczenie 

wszelkich zakamarków, szczelin, 
odpływów itp. 

• Elastycznie wyginana nasada  
dopasowuje się do kształtu  
czyszczonych powierzchni 

NOWOŚĆ -20% 9,90
7,90   

• Włóż do odpływu i pozostaw
• Raz na kilka dni wyjmuj łańcuszek i usuwaj 

nagromadzone zanieczyszczenia

-22% 8,90
6,90   
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4347
Silikonowe sitko do odpływu 

13 x 13 cm

Mocne  
przyssawki

 
 
 
 
4787  
Organizer  
do zlewu
Regulacja w zakresie  
32 cm – 45 cm 
Szerokość: 6 cm 

Samoprzylepna taśma uszczelniająca 
Szerokość: 3,5 cm, długość 320 cm

4684    4408 
transparentna  z nadrukiem

• Ociekacz o regulowanej szerokości 
– dopasujesz go do większej lub 
mniejszej komory zlewu. 

• Z ramieniem do powieszenia 
ściereczek

• Wykonany z solidnego  
tworzywa

4408
Samoprzylepna taśma szczelniająca 
Szerokość: 3,5 cm, długość 320 cm

34,90 34,90
29,90

otwory na wodę

NOWOŚĆ -19% 36,90
29,90   

rozsuw
any

-25% 15,90
11,90   
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4536
Szczotka 4 w 1

Długość: 19 cm

• Wielokrotnego  
użytku

4537
Ochronna podkładka  
do kuchenki gazowej

Tkanina z włókna + powłoka teflonowa. 27 x 27 cm

-25% 11,90
8,90   

-28% 17,90
12,90   

8500
Elastyczna szczotka  

do wąskich przestrzeni 
Długość: 44 cm

• Druciana,  
z mocnym  
włosiem

• Wygina się, 
dopasowując  
do kształtu

• Idealna do  
czyszczenia  
wąskich  
przestrzeni

-34% 17,90
11,90   
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1018 
Skrobak 
Długość: 12 cm

4397
Gąbka karborundowa

10 x 7 x 2 cm

10131
Pumeks do czyszczenia grilla  

i artykułów metalowych
10 x 6 x 4 cm

-20% 4,90
3,90   11,90

• Umożliwia wyczyszczenie trudno  
dostępnych miejsc

• Do czyszczenia przypaleń
• Wykonany z twardej gumy  

dopasowuje się do kształtu naczynia
• Trwały i elastyczny
• Nie ma ostrych krawędzi, nie uszkadza  

ani nie rysuje powierzchni

NOWOŚĆ -22% 13,90
10,90   
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• Specjalistyczny, 
super skuteczny, 
usuwa trudne 
zabrudzenia

• Łatwy w użyciu

2026
Uniwersalny płyn  

odtłuszczający
500 ml

367711 
Mleczko do czyszczenia  

i impregnacji ceramicznych  
płyt kuchennych

300 ml

• Czyści i impregnuje
• Bez użycia wody
• Nie rysuje

• Usuwa  
tłuszcz i zacieki

• Nadaje połysk  
bez smug

• Idealny do okapów

367880
Mleczko czyszczące  
do stali nierdzewnej  

i chromowanej
300 ml

• Grille i ruszty
• Piekarniki
• Patelnie  

i garnki
• Kominki

2054
Preparat do  
czyszczenia  

piekarnika, grilla  
i kominka

500 ml

18,90

14,90 26,90

-20% 14,90
11,90   
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1017 
Ściereczka z łatą do 

trudniejszych zabrudzeń 
28 x 28 cm, łatka 7 x 7 cm

Płyn do czyszczenia  
powierzchni kuchennych

500 ml

367815
o zapachu mango

62012  
o zapachu kiwi

• Do całej kuchni
• Poręczny i skuteczny
• Pozostawia piękny  

zapach

18,90

• Bardzo pomysłowa, ze 
wstawką do szorowania 
mocniejszych zabrudzeń

• Wykonana z chłonnej  
mikrofibry, doskonale 
zbiera brud. 

łatka  
do szorowania

-21% 18,90
14,90   

28 cm
NOWOŚĆ -22% 13,90

10,90   

7 cm
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Odświeżacz do zmywarki

2368040 
cytryna

368042 
zielone jabłuszko

2

1

2058
Nabłyszczacz  
do zmywarek

300 ml

1

16,90

8331
Kulka przeciw kamieniowi 

do pralki i zmywarki
Średnica 6 cm

-20% 24,90
19,90   

8,90

• Specjalne magnesy 
pomagają zredukować 
ilość osadu i kamienia

• Krystaliczny  
blask

• Bez plam
• Bez zacieków
• Bez smug
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2020
Odkamieniacz EKO do urządzeń 

gospodarstwa domowego
250 ml

4646
Kulka przeciw kamieniowi do czajników tradycyjnych  

i elektrycznych

-30% 19,90
13,90   

17,90

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

• Eliminuje kamień  
i osady wapienne 

• Zawiera kwas cytrynowy
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2027
Żel do  

udrażniania rur
500 ml

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

• Likwiduje  
nieprzyjemne  
zapachy

2023
Żel do czyszczenia WC

1 litr

• Usuwa zacieki,  
kamień i rdzę

• Przywraca  
świeżość

• W formie  
gęstego żelu

• Aż 1 litr!

8502
Szczotka do WC

Długość: 38 cm

81961
Spirala do udrażniania rur

Długość: 100 cm

• Idealnie dopasowuje się  
do obrzeży muszli

• Silikonowa nasadka  
czyszcząca z wypustkami 

• Bardzo higieniczna
• Łatwo ją wyczyścić – wystarczy  

opłukać pod bieżącą wodą

-24% 16,90
12,90   

-24% 16,90
12,90   

11,90
9,90

16,90
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PRZED
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2013
Płyn do usuwania  
pleśni i zabrudzeń

500 ml

• Usuwa pleśń
• Zabezpiecza
• Czyści

-30% 19,90
13,90   
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• Dopasowuje się do  
kształtu czyszczonych  
powierzchni

• Mocne włosie radzi sobie  
z uporczywymi  
zabrudzeniami

8480
Elastyczna szczotka

Zgina się elastycznie, więc bez problemu dociera  
i czyści trudno dostępne miejsca. Mocne włosie usuwa 

wszelkie osady, a nawet rdzę.

367553
Żel do usuwania  
kamienia i rdzy 

500 ml

• Szybko usuwa  
kamień i rdzę

• Zawiera silne kwasy
• Doskonale czyści

2072
Spray do czyszczenia  

powierzchni silnie 
zabrudzonych

750 ml

• Bardzo silny  
i wydajny

• Usuwa 
tłuszcz, osad  
i zacieki

• Wszech-
stronny,  
do różnych  
powierzchni

• Łatwy  
w użyciu

-22% 22,90
17,90   

-30% 16,90
11,90   

16,90

56 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=4023
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=496
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=4320


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

elektryczne
• Szafki i blaty  

kuchenne
• Zlewy i okapy
• Garnki i patelnie

PRZY ZAKUPIE  
PASTY LUB MLECZKA  
BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI  
UNIWERSALNE  ZA

25
szt.

367207
Eco Green Pasta 

uniwersalna biodegradowalna
500 g

ZŁ690
22,90

2061
Mleczko do czyszczenia 

Eco Green
500 ml

-20% 19,90
15,90   

17,90
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2042
Preparat Premium  
z nanotechnologią  
do mycia szyb, 
luster i powierzchni 
szklanych 
500 ml

2038
Preparat Premium  
z nanotechnologią  
do czyszczenia 
łazienek
500 ml

39,90

-10zł 39,90
29,90   -10zł 39,90

29,90   

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

• Preparat do szkła  
z dodatkiem nanosrebra 

• Nie pozostawia smug
• Zabezpiecza przed osiadaniem 

brudu i kurzu

39,90

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

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

2041
Preparat Premium z nanotechnologią  

do czyszczenia powierzchni kuchennych
500 ml

2037
Preparat Premium z nanotechnologią  

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

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

366958
Preparat premium  
z nanotechnologią  
do czyszczenia łazienek 
1 litr

366961
Preparat premium 
z nanotechnologią 
do czyszczenia szkła 
1 litr

367033
Pianka Premium  
do czyszczenia  
przypaleń
300 ml

• Skuteczność klasy Premium
• Ultra silne działanie
• Do grilla, piekarnika, kominka
• Usuwa tłuszcz, przypalenia i sadzę
• Bardzo gęsta piana, nie spływa
• Prosta i wygodna w użyciu

Aktywne
cząstki 
srebra

Skoncentrowane
wyjątkowo silne 

działanie

Skuteczne
czyszczą i chronią 

powierzchnie

Oszczędne
wystarczają 

na dłużej

366960
Preparat premium  
z nanotechnologią  
do czyszczenia mebli 
1 litr

25,90

-10zł 55,00
45,00   -10zł 55,00

45,00   -10zł 55,00
45,00   

55,00

1

1

2

2

3

3

PREPARATY PREMIUM Z NANOTECHNOLOGIĄ
POWIERZCHNIE DŁUŻEJ POZOSTAJĄ CZYSTE!
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• Polimery  
chronią szkło

• Zabezpiecza  
przed brudem

• Myje bez smug

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

powierzchni

14193
Pianka do mycia szyb 
i innych powierzchni

400 ml

57488
Grejpfrutowy  

płyn do mycia szyb  
500 ml

Umyj  
bez smug

8501
Ściągaczka do szyb 

24 x 21 cm

16,90-23% 21,90
16,90   

8440
Trójkątna szczotka do framug

23,5 x 6,5 cm

14,90-25% 15,90
11,90   
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• Super gęsty żel przylega 
do powierzchni

• Skutecznie usuwa  
zanieczyszczenia

• Niweluje przykre 
zapachy

• Zwalcza kamień i rdzę 
• Zapewnia higieniczną 

czystość
• Zawiera chlor

2040
Żel do  

czyszczenia toalety  
Home Expert

750 ml

• Uniwersalne:
• Mikrofalówka
• Lodówka
• Blat kuchenny
• Umywalka
• Fronty szafek
• Armatura
• Glazura  

i terakota
• Ceramika  

łazienkowa
• I wiele innych ...

32
szt.2053

Ściereczki uniwersalne  
nasączone octem jabłkowym

21 x 19 cm

1021
Butelka ze sprayem  
do rozcieńczania  
koncentratu
500 ml

2087
Superkoncentrat
Home Expert 
100 ml

Umyj  
bez smug

-20% 19,90
15,90   

3,50 19,90

KUCHNIE

ŁAZIENKI

PARAPETY

SPRZĘT AGD

PODŁOGI

GLAZURA

SZYBY

LUSTRA

= x 20

19,90
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1010
Zestaw ściereczek  

z mikrofibry
48 x 42 cm i 31 x 31 cm

42 cm

31 cm

31
 c

m

W DWÓCH ROZMIARACH

48
 c

m

2
szt.

• Magiczne  
gąbki

• Czyszczą bez  
użycia wody

• Dwie warstwy:  
szorstka  
i gładka 366574

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

2
szt.

• Wygodna pianka
• Antystatyczna
• Z dodatkiem 

silikonu
• Nabłyszcza  

i zabezpiecza
• Ożywia kolor
• O zapachu 

słodkiego  
aloesu

368159
Antystatyczna pianka  
do czyszczenia mebli
300 ml

-31% 12,90
8,90   19,90

-30% 19,90
13,90   

8326
Gumowa szczotka

26,5 x 5 x 3 cm

18,90 Do zakamarków

62 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=199
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=864
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=3753
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=3651


366469
Pianka do czyszczenia  
dywanów i tapicerki
300 ml

 � Zawiera polimery,  
które wiążą brud

 � Głęboko wnika  
we włókna

 � Łatwa w użyciu

PRZY ZAKUPIE 
Pianki do czyszczenia dywanów  
Szczotka uniwersalna za

ZŁ490
11,90

-15% 19,90
16,90   

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

1009
Zapasowa myjka  
z mikrofibry do mopa
37 x 23 cm

8391
Samoprzylepny  

uchwyt na kij
8 x 6 x 5,5 cm

• Nie wymaga  
wiercenia  
otworów  
w ścianie

• Pomoże  
w utrzymaniu  
porządku

2015
Płyn do  
paneli i podłóg  
drewnianych
1 litr

• Do wszystkich  
powierzchni zmywalnych

• Aromat owoców  
cytrusowych

• Wydajny

2016
Płyn uniwersalny  
do mycia
1 litr

15,90

-29% 69,90
49,90   

-29% 13,90
9,90   

-25% 15,90
11,90   

-34% 14,90
9,90   
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• Elastyczny
• Mocne, wysuwane 

szczypce

8534
Elastyczny chwytak

Pozwala na wydobycie drobnych przedmiotów z trudno 
dostępnych miejsc. Mocne szczypce zapewniają 

precyzyjny chwyt.  Sprawdzi się również idealnie do 
oczyszczania rur odpływowych w domu.  

Długość: 60 cm

8499
Elastyczna szczotka  

do kaloryferów 
Długość: 70 cm

8466
Nawilżacz na kaloryfer 

Pojemność 500 ml,  
19 x 14 x 3 cm

367907
Szczotka do pajęczyn

Kolory mogą się różnić. Nie zawiera kija.  
35 x 20 x 9 cm

12,90

-22% 22,90
17,90   -20% 14,90

11,90   

-30% 16,90
11,90   

• Można nakręcić  
na większość kijów

S
P
R
ZĄTA

N
IE

65www.betterstyle.pl

https://www.betterstyle.pl/
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=4427
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=4177
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=692
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=5188


8503
Czyściki uniwersalne 

10 sztuk, 14 x 1,5 cm

8474
Organizer na kable 

Długość 32 cm, szerokość 12 cm , 
wysokość 11 cm

2057
Pianka do ekranów LCD

150 ml
10
szt.

-20% 19,90
15,90   

PRZED

-33% 32,90
21,90   

-20% 9,90
7,90   
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8592 
Uchwyt na kable  

Rekin 
10 cm

14,90

Zestaw samoprzylepnych  
uchwytów na kable
8449 transparentne
8450 czarne
3 x 1 cm, 20 sztuk

NOWOŚĆ -20% 19,90
15,90   

• 20 sztuk w zestawie
• Z warstwą samoprzylepną 
• Sposób na uporządkowanie kabli

• Łatwo uporządkujesz kable,  
unikniesz bałaganu

• Samoprzylepny, nie wymaga 
wiercenia otworów

• Po usunięciu nie pozostawia 
śladów, więc nie musisz martwić 
się o meble

20
szt.
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Pasta do butów
2017 brązowa
2018 czarna
2019 transparentna
60 ml

2073
Impregnat w sprayu 2 w 1

150 ml

• Do kurtek
• Do płaszczów
• Do spodni
• Do parasolów
• Do butów 366215 

Dezodorant do obuwia 
z nanotechnologią

150 ml

• Eliminuje woń
• Pozostawia uczucie  

świeżości
-26% 26,90

19,90   

8472
Zapiętki do obuwia

Zapewniają wrażenie komfortu i niwelują  
odczucie twardości zapiętek w butach.

1
para

ZNÓW
W OFERCIE

-25% 11,90
8,90   7,90

-17% 17,90
14,90   

68 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=2984
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=2985
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=2986
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=4254
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=4083
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=158


8547
Okulary żelowe

Masz zmęczone oczy? Potrzebujesz chwili relaksu? Za-
łóż żelowe okulary i odpręż się! Przed użyciem schłodź 

je w lodówce. Mocowane na gumkę. 19 x 5 cm

9136 
Składane lusterko dwustronne
Średnica: 7 cm

Niezbędne 
w każdej 
damskiej 
torebce!

• W metalowej,  
dekoracyjnej obudowie 

• W środku dwa  
lusterka: normalne  
i powiększające 200% 

• Niezbędne do szybkiego 
poprawiania makijażu

8591 
Ozdobny wieszak Liść

11 x 9 cm

• Możesz przyczepić go w łazience: na szczoteczki 
do zębów, maszynki do golenia, myjki kąpielowe

• Sprawdzi się także jako wieszak na łańcuszki, 
gumki do włosów itp. 

• Z mocnym panelem samoprzylepnym

11,90 NOWOŚĆ -18% 10,90
8,90   

NOWOŚĆ -29% 27,90
19,90   
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5 kred  
w zestawie

Samoprzylepny wieszak
8593 Świnka
8594 Tygrysek
10 x 7 cm

83901
Samoprzylepna tablica memo z kredami
Różne kolory kredy w zestawie. 90 x 60 cm

• W rolce - można przycinać 
do dowolnego rozmiaru

• Z panelem samoprzylepnym, 
mocno trzyma się podłoża 

• Przyda się w łazience, pokoju 
dziecięcym, przedpokoju

• Na akcesoria łazienkowe, 
biurowe i inne drobiazgi

Idealna na prezent

NOWOŚĆ -17% 11,90
9,90   

19,90
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8282
Wyciskacz-stojak na tubkę

7 x 4 x 3,5 cm

• Wyciśniesz  
do ostatniej 
kropli

8583 
Dozownik do mydła Żabka

16 x 8 cm, pojemność: 350 ml

Pojemnik
8601 Świnka
8602 Tygrysek
16 x 13 cm

ZNÓW
W OFERCIE

• Zaprojektowany z my-
ślą o bezpieczeństwie 
dzieci - nie zawiera 
żadnych małych 
elementów, które 
dziecko mogłoby 
połknąć. 

• Wyposażony w 
niezawodny i łatwy 
w użyciu system 
dozujący. 

• Zmienia zwykłą kąpiel 
w zabawę!

• Na pastę do zębów, akcesoria 
łazienkowe, kosmetyki do 
makijażu itp. 

• Z czterema uchwytami na 
szczoteczki do zębów 

• Mocowany do ściany  
za pomocą panelu  
samoprzylepnego  
o zabawnym wyglądzie

NOWOŚĆ -20% 29,90
23,90   

-25% 11,90
8,90   NOWOŚĆ -23% 21,90

16,90   
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• Wydajny
• Skutecznie pierze  

już w 30 stopniach
• Chroni ciemne kolory 
• Pozostawia przyjemny 

zapach

2075
Żel do prania ciemnych tkanin

1 litr

2076 
Żel do prania białego 

1 litr

2014
Uniwersalny żel do prania

1 litr

• Zawiera enzymy,  
które przeciwdziałają  
szarzeniu tkanin

• Nadaje tkaninom miękkość

2074 
Żel do prania kolorowego

1 litr

• Przedłuża trwałość kolorów
• Dokładnie pierze nawet  

w niskich temperaturach

• Do prania we wszystkich  
temperaturach 

• Do różnych rodzajów tkanin

2070 
Płyn do prania firan i tkanin  

delikatnych z efektem wybielania
250 ml

• Przywraca nieskazitelną biel
• Do prania delikatnych tkanin, firan, 

obrusów, koronek

• Zmiękcza tkaniny
• Nadaje im odświeżający 

zapach
• Ułatwia prasowanie

2088 
Płyn do płukania tkanin

1 litr

2086
Perfumy do prania

100 ml

• Luksusowa  
kompozycja zapachowa

• Wzmacnia efekt płynu  
do płukania tkanin

• Nadaje tkaninom piękny,  
długotrwały zapach

19,90

17,90

-20% 19,90
15,90   

-20% 19,90
15,90   

-28% 17,90
12,90   

39,90

-20% 19,90
15,90   
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2
szt.

8424
Kule do pralki i suszarki 

2 sztuki

2090
Odplamiacz z enzymami do tkanin 

białych i kolorowych 
1 litr

2071
Wybielacz Oxy

1 litr

• Do wybielania  
ręcznego i w pralce

• Z aktywnym tlenem  
– nie niszczy tkanin

• Aktywne enzymy
• Bezpieczny  

dla kolorowych  
i delikatnych  
tkanin

• Usuwa   
uporczywe   
plamy

• Nie zawiera  
chloru

367183
Płyn do  

czyszczenia pralki
250 ml

• Neutralizuje  
nieprzyjemne  
zapachy

• Zapobiega  
odkładaniu się  
kamienia

• Przedłuża  
żywotność  
pralki

STOSUJ  
RAZ W MIESIĄCU

18,90

-17% 22,90
18,90   

16,90

-31% 15,90
10,90   

Nowa odsłona 
flagowego  

produktu
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8288
Woreczek do  

prania bielizny
17 x 12 cm

8289
Worek do  

prania ubrań
49 x 40 cm

2066
Specjalistyczny preparat  
do czyszczenia 
przypalonych 
żelazek
100 ml

• Aktywna piana skutecznie 
usuwa przypalenia  
powstałe na stopie  
żelazka

• Czyści bez  
szorowania  
i zarysowań

• Szybsze, łatwiejsze  
i przyjemniejsze  
prasowanie

• Świeży  
zapach

2068
Płyn ułatwiający 
prasowanie
500 ml

ZNÓW
W OFERCIE

-20% 14,90
11,90   

-20% 14,90
11,90   -33% 23,90

15,90   

-22% 17,90
13,90   
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2

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

8300
Pudełko do  

przechowywania
28 x 30 x 15 cm

1

2

3

1

3

8174
Pochłaniacz  
wilgoci
210 g

-50% 29,90
14,90   

-54% 34,90
15,90   

-52% 24,90
11,90   

-20% 14,90
11,90   

-56% 44,90
19,90   
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8549
Wieszak  

Nieskończoność
Szerokość: 41 cm

8540
Wieszaki na drzwi 

8 x 4 cm
2

szt.

8533
Wieszak  

3-poziomowy
39 x 37 cm

8574
Wieszak z 4 haczykami 

7 x 6 cm 

• Doskonały  
na akcesoria łazienkowe

• Mocowany na panel samoprzylepny
• Regulowane ustawienie haczyków

8496
Wieszaczki  
na wieszaki 

4 cm, 10 sztuk

8492
Wieszaczki dla dzieci
2 różowe, 2 białe, 2 niebieskie

6
szt.

10
szt.

-42% 11,90
6,90   -42% 11,90

6,90   

-31% 15,90
10,90   

-34% 11,90
7,90   -28% 17,90

12,90   

-23% 12,90
9,90   
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8350
Wieszak na paski  

i krawaty
Długość: 33 cm

8603 
Wieszak na czapki i szaliki 
23 x 14 cm

8291
Wieszak uniwersalny składany 

32 x 46 cm

• Twoje kaszkiety i inne eleganckie 
nakrycia głowy nie stracą kształtu, gdy 
powiesisz je na tym specjalnie zaprojek-
towanym wieszaku. 

• Możesz powiesić wieszaki piętrowo, za-
czepiając jeden o drugi, by zyskać dużo 
miejsca na przechowywanie czapek i 
szalików. 

NOWOŚĆ -20% 19,90
15,90   

-23% 21,90
16,90   9,90

77www.betterstyle.pl

D
O

M

https://www.betterstyle.pl/
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=5345
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=3690
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=3505


8600
Ochraniacz na fotel samochodowy

42 x 57 cm

Hydrofobowe naklejki na 
lusterka samochodowe

8598 
Okrągłe (10x 10 cm, 2 sztuki)

8597 
Owalne (15 x 10 cm, 2 sztuki)

• Chroni tylną część przedniego fotela  
przed zabrudzeniami 

• Pasuje na tył każdego fotela z ruchomym  
zagłówkiem – łatwo go założyć i zdjąć

• Bardzo łatwy w czyszczeniu
• Wykonany z grubej i wytrzymałej folii

• Folia hydrofobowa zapobiega 
gromadzeniu się pary wodnej 
na lusterku

• Ułatwia odprowadzanie wody 
z powierzchni lusterka,  
znacznie poprawiając  
widoczność w czasie opadów

• Ogranicza odbijanie się 
promieni słonecznych

1

2

1
2

NOWOŚĆ -17% 17,90
14,90   

NOWOŚĆ -23% 12,90
9,90   
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8513
Kompleks z pokrzywą 
Happy Dog – lśniąca 
sierść i witalność 
60 g

8514
Kompleks wapniowo- 
kolagenowy Happy Dog  
– mocne kości i zęby 
100 g

CE
RTYFIKOWANE

P
RZEZ INSTYTUT WETERYN

A
R

II

2

2

38511
Kompleks z pokrzywą 
Happy Cat – lśniąca 
sierść i witalność  
60 g

8512
Kompleks wapniowo-
kolagenowy Happy Cat  
– mocne kości i zęby 
100 g

39,9039,90

1

1 Za każde 50 zł  
wydane na zakupy  

z tego katalogu!

-75%
39,90

9,90

3

39,90

4

4
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5185 
Wykałaczki  
z nicią  
dentystyczną 
50 sztuk 9,90

50
szt.

5186 biała

5187 złota
5188 żółta

5189 czerwona

Bambusowa 
szczoteczka 
z węglem 
aktywnym  
do zębów

366003 zielona
366001 pomarańczowa

366002 różowa
366004 niebieska

Szczoteczka do zębów 
Nano Gold  
z nanocząsteczkami złota
miękkie włosie

29,90

19,90 29,90 
19,90

-33%

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona28

https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=4185
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=4187
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=4186
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=4188
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=146
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=144
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=145
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=143
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=4055


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

366934
Proszek do wybielania  
zębów White Action
30 ml

367427
Pasta stomatologiczna 
Silver Action ze srebrem 
koloidalnym
50 ml

29,90

24,90 
19,90

-20%

7171
Zestaw White Action
Proszek do wybielania zębów  
White Action  30 ml
Bambusowa szczoteczka z węglem 
aktywnym

49,80 
34,90

29,90

PROMOCJE 
DO

-30%

PIĘKNY UŚMIECH 29
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24,99 
19,99

24,99 
19,99

5165
Kawa rozpuszczalna 
– waniliowa
120 g

5170
Kawa rozpuszczalna  
Advocat
120 g 

5172
Kawa rozpuszczalna 
naturalna 
120 g

24,99 24,99

5169
Kawa rozpuszczalna  
– kokosowa 
120 g

-20%
-20%
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24,99 24,99

5177
Czekolada do picia  
Marcepan
120 g

5168
Kawa  mielona  
o smaku amaretto 
150 g

5173
Czekolada do picia  
Wiśnie w rumie 
120 g

5166
Kawa mielona  
o smaku tiramisu
150 g

24,99 
19,99

24,99 
19,99

-20%
-20%
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26,90

5078
Herbata zielona 
Sunrise
50 g

5076
Czarna herbata 
Strawberry  
Cream
50 g 

Herbata Gunpowder, 
herbata Sencha, 
owoce goji, skórka 
cytrynowa, kwiat 
granatu, trawa  
cytrynowa.

Herbata czarna 
liściasta, truskawka 
liofilizowana, płatki 
jaśminu 26,90 

21,90

-19%

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona24
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Suszone jabłko, 
hibiskus, ananas 
kandyzowany, migdał 
w płatkach, wiórki 
kokosowe, rodzynki.

26,90

5060
Herbata owocowa 
Malibu Dream 
50 g

5079
Herbata biała  
Mango Sun 
50 g

Herbata biała  
Pai Mu Tan, mango  
liofilizowane,  
płatki nagietka. 26,90 

21,90

-19%

25HERBATY
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62990
Koktajl Blue  
Nature Waniliowy
SUPLEMENT DIETY   
600 g (ok. 20 porcji)

Profesjonalny 
szejker  
Blue Nature
otrzymasz za 
9,90 zł

23,90 990 159,00 
99,00

159,00 
99,00

38,90

 9 Zbilansowany pod względem wartości  
odżywczych, lekkostrawny posiłek

 9 Doskonały w diecie niskokalorycznej  
oraz dla osób kontrolujących wagę ciała

 9 Wspomaga układ  odpornościowy oraz pomaga 
chronić komórki przed stresem oksydacyjnym

367256
pH Body Balance 
(miesięczna dawka) 
125 g

UWAGA 
Przy zakupie 
dowolnego koktajlu

1

1

2

3

-60zł

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

2

3
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5053
D3 2000 ADE+K 
suplement diety 
40 kapsułek pullulanowych. 
Zalecana dzienna porcja:  
1 kapsułka

5039
Vitamin C Natural 
suplement diety 
40 kapsułek pullulanowych. 
Zalecana dzienna porcja: 1-2 kapsułki

69,90 
59,90

69,90 
59,90

         Witamina D 2000
ݵ  pomaga w prawidłowym  

funkcjonowaniu układu odpornościowego
ݵ  pomaga w utrzymaniu zdrowych kości,  

mięśni, zębów

         Witamina A:
ݵ  pomaga zachować zdrową skórę

        Witamina E:
ݵ  pomaga w ochronie komórek przed stresem  

oksydacyjnym

         Witamina K:
ݵ  przyczynia się do prawidłowego  

krzepnięcia krwi

         Witamina C
ݵ  wspiera pracę układu  

odpornościowego

Kompleks witamin  
o wielokierunkowym,  
uzupełniającym się  
działaniu poprawiającym 
funkcjonowanie układu 
odpornościowego.

-10zł
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5042
Antioxidants Green Tea 
suplement diety 
40 kapsułek  
pullulanowych. 
Zalecana dzienna  
porcja: 1 kapsułka

ENERGIA  
I WITALNOŚĆ

5066
Hair & Nails Complex 
suplement diety 
40 kapsułek  
pullulanowych. 
Zalecana dzienna  
porcja: 1 kapsułka

MOCNE, LŚNIĄCE  
WŁOSY I PAZNOKCIE

Przy zakupie dowolnego  
produktu ze str. 18-23
Pudełko na suplementy 
otrzymasz za 5,90 zł

590zł

Biozgodność  
i przyswajalność

Kapsułki  
pullulanowe

Składniki  
pochodzenia  
naturalnego

Bez wypełniaczy  
i konserwantów

Clean Label

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ  
SUPLEMENTY BLUE NATURE?

Wysokiej jakości, sprawdzone i bezpieczne suplementy diety Blue 
Nature pomagają nam w dostarczaniu organizmowi składników, 
których może brakować nam nawet przy bardzo zbilansowanej diecie. 

Szczególnie gdy prowadzimy aktywny tryb życia, zarówno 
w pracy, jak i czasie wolnym. Naturalne ekstrakty roślinne, witaminy i 
składniki odżywcze o wysokiej biodostępności pozwolą nam  
utrzymać dobrą formę i łatwiej sprostać codziennym wyzwaniom.

69,90 
59,90

69,90 
59,90

WSZYSTKIE SUPLEMENTY -10 zł

20 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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5037 

Fat Burn Piperine 
suplement diety 
40 kapsułek  
pullulanowych 
Zalecana dzienna  
porcja: 1 kapsułka

ODCHUDZANIE

5038
Immunity Garlic Power 
suplement diety 
40 kapsułek  
pullulanowych 
Zalecana dzienna  
porcja: 1 kapsułka

ODPORNOŚĆ

5066
Hair & Nails Complex 
suplement diety 
40 kapsułek  
pullulanowych. 
Zalecana dzienna  
porcja: 1 kapsułka

MOCNE, LŚNIĄCE  
WŁOSY I PAZNOKCIE

69,90 
59,90

5024
Fish Collagen Joints & Skin 
suplement diety 
40 kapsułek  
pullulanowych. 
Zalecana dzienna  
porcja: 1-3 kapsułki

MOCNE STAWY, 
PIĘKNA SKÓRA

69,90 
59,90

69,90 
59,90

ݵ  Wspomaga utrzymywać kości, 
stawy i mięśnie w dobrej 
kondycji

ݵ  Pomaga zregenerować skórę, 
włosy i paznokcie, kolagen jest 
głównym białkiem tkanki łącz-
nej, warunkującym elastycz-
ność skóry

ݵ  Przyśpiesza i wspomaga spalanie 
tkanki tłuszczowej i zapobiega 
ponownemu jej tworzeniu

ݵ  Przyśpiesza trawienie i wspo-
maga przyswajanie składników 
odżywczych

ݵ  Pomaga kontrolować wagę ciała
ݵ  Przyczynia się do utrzymania pra-
widłowego metabolizmu makro-
składników odżywczych

ݵ  Pomaga w utrzymaniu prawidło-
wego poziomu glukozy we krwi, 
dzięki czemu masz mniejszą 
ochotę na słodycze

ݵ  Dostarcza organizmowi dobro-
czynnych polifenoli

ݵ  Czosnek jest tradycyjnie stosowany 
do zapobiegania i zwalczania infekcji 
wirusowych, zwłaszcza górnych dróg 
oddechowych, a czystek kreteński 
i czarci pazur wspomagają dobro-
czynne działanie czosnku 

ݵ  Składniki zawarte w Immunity poma-
gają wzmacniać ogólną odporność, 
wykazują działanie przeciwzapalne, 
przeciwdrobnoustrojowe, przeciwwi-
rusowe

ݵ  Zawiera najcenniejsze biologicznie 
aktywne substancję: Allinę i Allicynę, 
która może pełnić funkcję antybioty-
ku w organizmie

Immunity Garlic Power Fat Burn Piperine Fish Collagen Joints & Skin
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5077
Pure Egg Membrane 
SUPLEMENT DIETY 
90 kapsułek pullulanowych

 9Wspomaga regenerację chrząstek stawowych.
 9 Przyczynia się do poprawienia mobilności stawów.
 9 Przyczynia się do ograniczenia ryzyka kontuzji, spowalniania 
tempa zużywania się chrząstek stawowych.

 9 Przyczynia się do tłumienia stanów zapalnych w obrębie 
stawów, zmniejszaniu obrzęków i dolegliwości bólowych.

 9 Przyczynia się do poprawienia kondycji skóry.
 9Wspomaga syntezę i transport elastyny w organizmie.
 9 Pomaga poprawić elastyczność i jędrość skóry.

SKÓRA

STAWY, ŚCIĘGNA

WYSOKIE BEZPIECZEŃSTWO  
BIOLOGICZNE  
– kolagen pochodzący z błon jajowych 
charakteryzuje się tym, że praktycznie nie 
powoduje reakcji alergicznych i immunolo-
gicznych.   
 
NAJLEPSZE ŹRÓDŁO KOLAGENU DLA 
WEGETARIAN 
Pozyskiwanie błony jest ekologiczne, bez-
pieczne dla środowiska i zwierząt. 
 
Wszystkie składniki naturalnie występujące 
w błonie skorupki jaja kurzego dają EFEKT 
SYNERGICZNY i działają komplementarnie, 
zapewniając niezwykłą skuteczność.

Składniki pochodzenia 
naturalnego

Kompatybilny z cyklem 
życia

Bez wypełniaczy  
i konserwantów

Biozgodność  
i przyswajalność

Przyjazny  
dla środowiska

Wegetariański
738 mg 

sproszkowanej błony 
w 1 kapsułce

Profilaktycznie:  
1 kapsułka dziennie 
Wspomagająco:  
2 kapsułki dziennie

PRZEŁOMOWA TECHNOLOGIA  
pozwala oddzielić błonę bez stosowania 
środków chemicznych, dzięki czemu pozy-
skujemy w pełni czystą membranę. Pod-
kreślamy to w nazwie suplementu słowem 
„pure”, czyli „czysta”. 

90
KAPSUŁEK

Kolagen typu I, II, III, IV, V i X
Kwas hialuronowy

Aminokwasy endogenne i egzogenne
Chondroityna, żelazo, krzem, cynk

149,00 
129,00

-20zł

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona18
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Podaruj skarb natury 
dla zdrowia

SUPLEMENTY 19



21,90 
16,90

21,90 
16,90

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

-23%

500011 
Szampon do włosów  
farbowanych
250 ml

500015 
Odżywka  
do włosów  
farbowanych
200 ml

21,90

21,90

500012 
Szampon do włosów suchych  
i zniszczonych
250 ml

500016 
Odżywka do włosów suchych  
i zniszczonych
200 ml

1

2

1

2

2

1

1

2

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

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona16
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500013 
Szampon zwiększający  
objętość włosów
250 ml

21,90 
16,90

21,90 
16,90

-23%

500017 
Odżywka zwiększająca  
objętość włosów 
200 ml 

Ekstrakt z arniki
wykazuje silne działanie lecznicze i kosmetyczne. Doskonale pielęgnuje włosy cienkie i przetłuszczające się,
łagodzi łupież, zapobiega wydzielaniu łoju, zwiększa wytrzymałość.

1

2

1 2

CIAŁO I WŁOSY 17
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500019 
Odżywczy żel  
pod prysznic  
i do kąpieli  
Perfect Care
250 ml

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

19,90 
15,90

19,90 
15,90

Ekstrakt z jagód goji - bogaty 
w cenne przeciwutleniacze, 
witaminy, minerały, niena-
sycone kwasy tłuszczowe, 
aminokwasy. Przyśpiesza 
proces odnowy naskórka, wy-
kazuje właściwości odżywcze, 
opóźniające proces starzenia, 
poprawiające jędrność skóry

Ekstrakt z werbeny – znany 
jest ze swoich dobroczynnych 
właściwości. Bogate źródło 
glikozydów, zawiera flawonoidy, 
fitosterole, olejek eteryczny. 
Działa orzeźwiająco i odświe-
żająco.

-20%
1

1

2

2

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona14
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5046
Balsam w żelu do ciała i włosów  
Argan Queen
200 ml

5047
Żel do mycia ciała   
Argan Queen 
200 ml

5051
Szampon do mycia włosów  
Argan Queen 
200 ml

5052
Odżywka do włosów  
Argan Queen
200 ml

25,90 
19,90

25,90

-23%

25,90

25,90 
19,90

1

1

2

2

3

3
4

4

CIAŁO I WŁOSY 15
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5029
Odżywczy peeling do ciała 
Senso 
250 g

5030
Łagodzący peeling do ciała 
Senso – awokado
250 g 33,90

33,90

Pełne energii, ujędrnione i gładkie ciało!  

Cukrowy peeling do ciała to multifunkcjonalny  
kosmetyk, który pobudza zmysły wzroku,  
dotyku i węchu oraz łączy w sobie   
właściwości pielęgnacyjne,  
relaksacyjne i głębokiego  
masażu.

5045
Arbuzowa 
pomadka 
peelingująca 
4,3 g 16,90 

12,90

-24%

 
Twój sposób  
na jędrną skórę

ZŁUSZCZANIE

NAWILŻANIE

1
2

Senso

1

2

2

1

Wykonaj zabieg złuszczający 
przy użyciu swojego ulubione-
go peelingu do ciała Senso.

Podaruj skórze odżywienie 
i nawilżenie, wmasowując w 
nią wybrany Balsam do ciała 
Senso..

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona12
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5033
Odżywczy balsam  
do ciała Senso
150 ml

5035
Odżywczy żel pod prysznic  
Senso
200 ml

5036
Łagodzący żel pod prysznic  
Senso 
200 ml

5034
Łagodzący balsam do ciała  
Senso – awokado
150 ml26,90

26,90

5043
Łagodzący krem  
do rąk i paznokci
40 ml

5044 
Odżywczy krem  
do rąk i paznokci
40 ml 14,90

14,90 
11,90

-20%
 
Twój sposób  
na jędrną skórę

1

1 2

2

1

1

2

2

1

2

2

1

24,90 
21,90

-12%

24,90 
21,90

-12%

PIELĘGNACJA 13
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5008 
Krem  do twarzy na dzień i na noc  
Hydroclinic
50 ml

Głęboko nawilża 
Poprawia elastyczność 
Wzmacnia skórę

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

5005
Płyn micelarny  
Hydroclinic
200 ml

5026
Tonik do twarzy  
Hydroclinic
150 ml

5025
Pomadka  
Care Balm
3,5 g

19,9012,90

49,90 
34,90

19,90 
15,90

1

2

1

2

1

2

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona10
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5026
Tonik do twarzy  
Hydroclinic
150 ml

5003
Mleczko do ciała  
Hydroclinic
250 ml

5004
Żel pod prysznic  
Hydroclinic 
250 ml

5184
Szampon Hydroclinic
250 ml

5014
Regenerująca odżywka  
do włosów w sprayu  
Hydroclinic 
150 ml

19,90 19,90

19,90 
15,90

19,90 
15,90

HYDROCLINIC 
Nawilżaj ciało i włosy 
Do codziennej pielęgnacji każdego  
rodzaju skóry, również wrażliwej,  
skłonnej do podrażnień.  
Posiada pH neutralne dla skóry.

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

Idealne po kąpieli – wchłania się  
w kilka sekund. Błyskawicznie likwiduje 
uczucie suchości skóry.  
EFEKT: skóra nawilżona, odżywiona, 
elastyczna, zmiękczona, jedwabiście 
gładka w dotyku. 
SKŁADNIKI AKTYWNE: proteiny  
z mleka, ekstrakt z aloesu, ekstrakt  
z grejpfruta, masło shea, olej lniany,  
olej jojoba.

1

2

1

2

1

2

PROMOCJE 
DO

-30%

PIELĘGNACJA 11
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5056 
Krem na noc  
ES5ENCE
50 ml

5058
Serum  
do twarzy  
i dekoltu 
ES5ENCE 
30 ml

5068
Żel do mycia  
twarzy  
i demakijażu  
ES5ENCE 
200 ml

5074
Szczoteczka  
silikonowa  
do oczyszczania  
twarzy 
8 x 6 cm

59,90

34,9049,90

59,90 
44,90

39,90 
29,90

14,90 
9,90

SPF 15

5055
Krem na dzień 
ES5ENCE 
50 ml

Do wszystkich rodzajów  
cery, zwłaszcza  
do odwodnionej skóry,  
na której pojawiają się  
pierwsze oznaki starzenia. 

5070
Głęboko  
regene- 
rująca  
maseczka 
ES5ENCE  
na płacie
19,90

5057
Krem pod oczy  
ES5ENCE
15 ml

-25%

-25%

-34%

1

2

3

1

2

3

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona8
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500035
Eliksir piękna - Collagen
15 ml

500034 
Eliksir piękna - Retinol
Skóra sucha, z oznakami starzenia,  
dojrzała, tracąca elastyczność. 15 ml

49,90

1500036
Eliksir piękna - Coenzyme Q10
Skóra z drobnymi zmarszczkami, skłonna do  
wysuszania, narażona na promieniowanie UV 15 ml

49,90 
39,90

2

3

5018
Krem naprawczy dotwarzy 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

69,90

24,90 15,90
5073
Zalotka

5183
Maskara  
pogrubiająca  
i wydłużająca  
Happy Lashes

69,90 
49,90

-29%

Przed nałożeniem tuszu – 
najpierw wpodkręć, a potem 
pomaluj rzęsy

Piękno w eliksirze

Ratunek dla skóry
w szybkim tempie poprawia gęstość,  
elastyczność i jędrność, zwalcza oznaki
starzenia się

-20%

3

2

1 1

2

2

1

49,90

PIELĘGNACJA 9
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5048
Męska woda perfumowana  
Mister Silver 
33 ml

500050
Męska Woda Perfumowana  
Victory
50 ml

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

79,90 
59,90

45,90 
35,90

49,90 
34,90

5063
Perfumetka Madame Tigresse
33 ml 

5027
Woda perfumowana Caramella
50 ml

5028
Woda perfumowana La Rosita
50 ml

5049
Woda perfumowana Miss Pink 
33 ml

PROMOCJE 
DO

-30%

79,90 
59,90

79,90 
59,90

45,90 
35,90

45,90 
35,90

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona6
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43,80 
25,90

W torebce  
prawdziwej damy

7127
Zestaw do włosów  
suchych i zniszczonych
Szampon 250 ml  
Odżywka 200 ml

40,80 
26,90

7173
Zestaw Niezbędnik  
do torebki
Składane lusterko dwustronne 
*szczegóły na str. 69 
Pomadka Care Balm

PROMOCJE 
DO

-41%

POMYSŁY NA PREZENTY 7
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49,80 
34,90

58,80 
38,90

7042
Zestaw Senso
Łagodzący peeling do ciała Senso 250 g
Łagodzący balsam do ciała Senso 150 ml

7103
Zestaw Argan Queen
Szampon do mycia włosów Argan Queen 200 ml
Odżywka do włosów Argan Queen 200 ml

Najcenniejsze olejki
w prezencie dla Ciebie

PROMOCJE 
DO

-34%

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona4

https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=5364
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=4101


7042
Zestaw Senso
Łagodzący peeling do ciała Senso 250 g
Łagodzący balsam do ciała Senso 150 ml

7170
Zestaw ES5ENCE
Krem pod oczy ES5ENCE 15 ml
Serum do twarzy i dekoltu ES5ENCE 30 ml

89,80 
59,90

40,80 
29,90

Wyjątkowy zestaw
dla wyjątkowej kobiety

7169
Zestaw Happy Lashes
Maskara pogrubiająca  
i wydłużająca Happy Lashes
Zalotka

PROMOCJE 
DO

-33%

POMYSŁY NA PREZENTY 5

https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=5361
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=5362


 

7163 
Zestaw  
Cinnamon Cookie:  
płyn do kąpieli  
(500 ml)  
+ butelka Piernikowy  
ludzik (500 ml)  
Płyn do kąpieli o zapachu  
cynamonowych  
ciasteczek tworzy obfitą  
pianę, zmieniając każdą  
kąpiel w relaksującą przyjemność.

39,90 
14,90

ZA KAŻDE 50 ZŁ 
wydane na zakupy z tego katalogu

Kąpiel w pianie o zapachu  
cynamonowych ciastek

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona2

https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=5382


46,90 
36,90

19,90 
15,90

5069
Mydełko z błotem i solą  
z Morza Martwego
100 g 

5071 
Sól karnalitowa  
z Morza Martwego.  
500 g. Wsyp co najmniej 2 nakrętki  
soli do wanny z ciepłą wodą.

-21%

Mikro-granulki sprawiają, że peeling  
wykonywany mydełkiem nie powoduje 
nieprzyjemnego wrażenie porysowania 
i podrażnienia skóry.

Najsławniejsza na świecie  
karnalitowa sól z Morza Martwego  
to wysoko zmineralizowana sól  
magnezowo-potasowa, zawierająca również  
żelazo, chrom, mangan, cynk i inne  
ważne pierwiastki.

 9Wpływa dobroczynnie na kondycję skóry. 
 9 Poprawia krążenie krwi w skórze. 
 9 Znakomicie usuwa zmęczenie,  
relaksuje i uspokaja.
 9 Łagodzi bóle reumatyczne i artretyczne,  
bóle pourazowe, napięcie mięśni. 
 9 Skutecznie wspomaga leczenie  
łuszczycy, grzybicy oraz zwalczanie  
trądziku i wyprysków skórnych.

-20%

NOWOŚĆ!

MORZE MARTWE 3

https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=5365
https://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=4535
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