
4218

Mata do pieczenia
40 x 33 cm

3022

Foremki 
– stempelki 
4 sztuk

-20%
14,90

11,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 14,90  zł

-25%
19,90

14,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 19,90  zł

MARZEC 2023

4
szt.

PAŃSTWA PRZEDSTAWICIEL

0323PL

OKŁADKA  
POKRYTA POWŁOKĄ 

ANTYBAKTERYJNĄ  
I ANTYWIRUSOWĄ

http://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=2801
http://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=6039


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

 � Skutecznie  
usuwa plamy

 � Tworzy obfitą pianę
 � Nasada z poręczną  

szczoteczką

Ażurowa  
podkładka na stół
Wykonana z tworzywa.  
Średnica: 38 cm

     4587 czarna 
     4586 ecru 

Wazon
Wykonany z nietłukącego się tworzywa.  
Wysokość: 21 cm, średnica: 7 cm 

     8462 biały
     8463 czarny
1

2

3

4

1

2

3

Za każde 50 zł  
wydane na zakupy  

z tego katalogu!

4

2051
Preparat do czyszczenia  
dywanów, wykładzin  
i tapicerki
250 ml

-53%
16,90

7,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 16,90  zł

-20%
14,90

11,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 14,90  zł

-20%
9,90

7,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 9,90  zł

2 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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Poszewka na poduszkę
40 x 40 cm

      8641 Liście monstery
      8642 Liście cykasa

4838

Podkładki  
pod naczynia  
Liście monstery
45 x 30 cm 
4 sztuki

4
szt.

• Oryginalny, wyrazisty wzór
• Stanowią prawdziwą ozdobę stołu
• Łatwo je wyczyścić
• Trwałe – posłużą Ci na lata

• Poszewka wykonana z weluru tapicerskiego wysokiej jakości
• Miękka i przyjemna w dotyku
• Modny, oryginalny wzór - nadruk z jednej strony, druga strona biała
• Dyskretne, niemal niewidoczne zapięcie na zamek błyskawiczny

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

1

1

2

2

-23%
29,90

22,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 29,90  zł

-21%
32,90

25,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 32,90  zł

3www.betterstyle.pl
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3020

Obrus wielkanocny  
150 x 230 cm

3002

Talerz na jajka  
"Wielkanocny zając"
Wykonany z tworzywa.  
Na 14 jajek. 28 x 28 x 2 cm

3001

Zestaw 6 jajek -  
ozdoby Wielkanocne
Wykonane z tworzywa.  
Do zawieszenia. 6 x 4 cm.  
6 sztuk - 3 białe  
i 3 niebieskie

9121
Ozdoby „Marchewki”
Wykonane z tworzywa, 
pokryte błyszczącym  
meszkiem. Długość: 11 cm

4
szt.

6
szt.

1

1

2

• Najlepsza ozdoba stołu, która może zastąpić cały jego wystrój!
• Wysoka jakość i estetyka wykonania 

• Wykonany z tworzywa wyglądającego jak tkanina  
– bardzo praktyczny, bo łatwo go wyczyścić

• Z podszewką z fizeliny
• Duży rozmiar

3014

Koszyk filcowy 
"Króliczek"
21 x 15 x 12 cm

NOWOŚĆ

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 46,90zł

2

3

3

4

4

-23%
12,90

9,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 12,90  zł

-23%
12,90

9,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 12,90  zł

-22%
13,90

10,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 13,90  zł

29,90

-21%
46,90

36,90

4 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

K
U

C
H

N
IA

http://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=4255
http://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=4277
http://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=4262
http://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=3710
http://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=6040


3018  
Świąteczne kurki
Z klamerkami ułatwiającymi  
przypinanie. 6 sztuk

9117
Lampki dekoracyjne  
„Króliczki”
10 lampek, 1 metr. Działa na dwie 
baterie AA  (niedołączone).

9115
Drewniane  
zajączki
- naklejki
8 sztuk

9116
Drewniane  
kurki
- naklejki
8 sztuk

9110
Dekoracja -  

zajączek
Uśmiechnięty zajączek w kształcie kuli do powie-

szenia, ze sterczącymi uszkami, wygląda uroczo. 
Do samodzielnego złożenia – wymaga spięcia 

lub związania. Wykonany z karbowanego papieru. 
Średnica: 23,5 cm

1

8
szt.

8
szt.

1

2

2

3

3

4

4

5

5

-22%
17,90

13,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 17,90  zł

-26%
18,90

13,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 18,90  zł

-23%
29,90

22,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 29,90  zł

-39%
12,90

7,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 12,90  zł

-39%
12,90

7,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 12,90  zł

6
szt.

5www.betterstyle.pl
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3023

Balon zajączek
Wykonany z mocnej folii. 
65 x 35 cm

8657
Pompka  
do balonów
foliowych
Solidna, wykonana z trwałego  
tworzywa. 28 x 4,5 cm

9112
Zestaw naklejek 
wielkanocnych

• Wielokrotnego  
użycia

• Nie pozostawiają  
śladów po  
odklejeniu

7
szt.

3021 
Fluorescencyjne  
tatuaże  
wielkanocne 
3 arkusze

• Zabawny zajączek  
wywoła uśmiech  
na twarzach  
domowników  
i gości!

• Do samodzielnego 
nadmuchania

• Nie musisz  
nadwyrężać płuc!

• Teraz łatwo i szybko  
nadmuchasz dużo  
balonów foliowych

• Ze specjalną, wąską  
końcówką

NOWOŚĆ

-22%
13,90

10,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 13,90  zł

-25%
11,90

8,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 11,90  zł

-18%
10,90

8,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 10,90  zł

-30%
16,90

11,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 16,90  zł

6 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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8657
do balonów
foliowych

Zawieszka
z pisankami
     3012 pomarańczowa
     3013 zielona
Wielkanocny mini-wieniec,  
ozdobiony pisankami  
i wstążkami.  
27 x 12 cm

Klamerka do kartek 
świątecznych
     9119 motylek
     9120 kwiatek
9,5 x 6 cm

1

2 1

2

3

4 3

9035
Przezroczyste okrągłe  
plasterki na paczki 
100 naklejek na rolce w wygodnym  
pudełeczku. Średnica 2,5 cm

100
szt.

4

-20%
14,90

11,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 14,90  zł

-25%
7,90

5,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 7,90  zł

-18%
21,90

17,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 21,90  zł

7www.betterstyle.pl
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4656
Silikonowa foremka do gotowania jajek
Nie musisz męczyć się z obieraniem gorących jajek ze skorupki. 1 sztuka

1
szt.

ZNÓW
W OFERCIE

4134 
Perfekcyjny  
timer do jajek

NA MIĘKKO

NA ŚREDNIO

NA TWARDO

• Przechowuj w tej 
samej temperaturze 
razem z jajkami

4784
Krajalnica do jajek  
12 x 8 x 4 cm

• Mocne struny zapewniają 
szybkie i precyzyjne  
pokrojenie jajek  
na plasterki 

• Wysoka jakość wykonania
• Doskonała także do 

mozzarelli

9,90

-20%
19,90

15,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 19,90  zł

-28%
17,90

12,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 17,90  zł

8 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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3006
Dekoracyjny  
talerz „Pisanki” 
Wykonany z tworzywa. 
Średnica 30 cm

3007
Owalny talerz  
dekoracyjny  
„Pisanki”  - duży
Wykonany z tworzywa.  
38 x 30 cm

3008

Owalny talerz 
dekoracyjny  
„Pisanki”  - mały
Wykonany z tworzywa.
28 x 23 cm

1

3 3

2

1

3004

Deska do krojenia  
„pisanki”
Wykonana z tworzywa.  
27 x 18 cm

2

4420

Podstawki do jajek  
„Kurze łapki”
Wykonane z solidnego  
tworzywa. 5 x 5 cm, 4 sztuki

4
szt.

-25%
15,90

11,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 15,90  zł

-29%
13,90

9,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 13,90  zł

-20%
9,90

7,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 9,90  zł

-25%
15,90

11,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 15,90  zł

-17%
11,90

9,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 11,90  zł

9www.betterstyle.pl
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4851 
Zestaw 2 tac
Większa 39 x 27 cm, mniejsza 31 x 22 cm

4385
Szablony do dekoracji
Średnica pojedynczego szablonu  
10 cm, 3 sztuki

3
szt.

4146
Maselniczka
17 x 12 x 5 cm

• Stylowy, oryginalny design 
• Bardzo poręczny kształt

9,90

NOWOŚĆ

-26%
26,90

19,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 26,90  zł

15,90

2
szt.

10 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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4850 
Trójpoziomowa 
patera
Wysokość 34 cm, 
średnica poziomów: 
30, 25 i 19 cm

3017 
Silikonowa forma  
wielkanocna 
Wykonana z silikonu
22 x 11 x 1,5 cm

• Elegancko podasz ciasta, 
owoce i inne smakołyki na 
trójpoziomowej paterze 

• Możesz rozłożyć ją na  
trzy pojedyncze  
miseczki 

• Wysoka jakość  
i estetyka  
wykonania  

• Własnoręcznie  
przygotujesz pralinki  
w wielkanocnym stylu

• 3 różne wzory: zajączki, 
pisanki, koszyki z jajkami. 
Łącznie 8 czekoladek

• Możesz także robić w tej 
foremce inne słodycze, 
np. galaretki, żelki lub 
marcepan

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

-21%
23,90

18,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 23,90  zł

-19%
52,90

42,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 52,90  zł

11www.betterstyle.pl
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4843

Forma do robienia pierogów
Wykonana z trwałego tworzywa. 
Średnica: 9 cm 

368500
Łyżka cedzakowa
33 x 12 x 6 cm

4871
Cedzak nakładany  
na garnek
32 x 12 cm

• Zamiast męczyć się z ręcznym  
lepieniem pierogów, skorzystaj  
z formy, która skleja je doskonale

NOWOŚĆ

-20%
9,90

7,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 9,90  zł

-23%
12,90

9,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 12,90  zł 15,90

Wytnij krążek  
spodem foremki

12 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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4867
Foremka do uszek  
Wykonana z solidnego tworzywa 
Średnica: 24 cm 

• Do wyjmowania  
ciasta z miski

• Do wygładzania 
powierzchni

• Do porcjowania  
ciasta

4547
Szpatułka  
do ciasta 
11,5 x 9 cm

4715
Duża stolnica  
elastyczna 
52 x 40 cm

• Wykonana  
z elastycznego tworzywa  
o zwiększonej odporności  
na zarysowania 

• Można myć ją w zmywarce

52
 c

m

• Wystarczy 
nałożyć jeden 
płat ciasta, 
nadzienie, drugi 
płat ciasta  
i delikatnie je 
rozwałkować

4703
Radełko do wycinania  
pierogów i ciastek
17 x 8 x 4 cm

NOWOŚĆ

-22%
17,90

13,90

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 17,90  zł

-34%
8,90

5,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 8,90  zł

12,90

61 uszek  w minutę!

-17%
119,90

99,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 119,90  zł

13www.betterstyle.pl
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4567
Zestaw mini miarek  
kuchennych 
Pojemności: 1 ml, 2,5 ml, 5 ml,  
7,5 ml, 15 ml. Wykonane  
z solidnego tworzywa.  
5 sztuk

5
szt.

368631
Ochronna pokrywka  
do miksera
Średnica pokrywki 30 cm



4753
Trzepaczka rotacyjna 
Wykonana ze stali nierdzewnej. 
Długość: 29 cm

• Przyspiesza i ułatwia ubijanie piany z białek
• Idealna do roztrzepywania jajek na omlety, mieszania 

składników sosu, dressingu lub ciasta na racuchy

• Wystarczy, że naciśniesz  
rękojeść w dół, a miotełka  
zacznie się obracać

ZNÓW
W OFERCIE

-30%
9,90

6,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 9,90  zł 29,90

-18%
21,90

17,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 21,90  zł

14 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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4555
Foremki do wycinania 
ciastek Kwiatki

3 cm

10 cm

• Łatwo wytniesz  
estetyczne ciasteczka

6
szt.

4840

Wałek z radełkiem 2 w 1 
22 x  12 cm

Wystarczy, że naciśniesz 
rękojeść w dół, a miotełka 
zacznie się obracać

• Z jednej strony drewniany 
wałeczek, z drugiej -  
radełko do wycinania 
plecionki z ciasta

4594
Trzepaczka  
ze szpatułką 2 w 1
Wykonana ze stali nierdzewnej  
wysokiej jakości, ze wstawką  
z silikonu. Długość 30 cm

Silikonowa  

szpatułka
pomaga  

wygarnąć  
ciasto

NOWOŚĆ

-23%
12,90

9,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 12,90  zł

-20%
34,90

27,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 34,90  zł

-26%
26,90

19,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 26,90  zł

15
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 h Z możliwością  

zebrania masy ciasta 

ze ścianek naczynia 

 h Silikonowa wstawka – 

szpatułka 2 w 1 

3010

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

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

3009

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

-25%
59,90

44,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 44,90  zł

-23%
12,90

9,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 12,90  zł

3022

Foremki 
– stempelki 

4 sztuk

-20%
14,90

11,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 14,90  zł

NOWOŚĆ

39,90

4
szt.

1

1

2

2

3

4

4

3
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4083

Obrotowa paterana ciasto
Wykonana z solidnego  
tworzywa. Średnica: 28 cm

Obrotowa

Duży silikonowy wałek do ciasta 

4785
Nóż cukierniczy
Wykonany ze stali nierdzewnej.  
Nóż: 37 x 3 cm, rączka: 11 cm

• Świetny do równomiernego  
nakładania kremu, lukru  

i innych mas cukierniczych 
• Do wygładzania ich  
bezpośrednio na torcie

• Z wygodną rączką  
i otworem do powieszenia
• Również jako łopatka  

do serwowania

37 cm

ZNÓW
W OFERCIE

Regulowana  
wysokość struny

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

-23%
12,90

9,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 12,90  zł

-20%
24,90

19,90

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 24,90  zł

39,90

17www.betterstyle.pl
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4642
Forma do pieczenia
25 x 10 x 7 cm

4638
Forma do pieczenia z tuleją
Średnica: 20 cm

4552
Forma do tarty  
z wyjmowanym dnem
Średnica: 26 cm

-25%
39,90

29,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 39,90  zł

-20%
49,90

39,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 49,90  zł

49,90

18 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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4550
Trójboczna blaszka 
do pieczenia
35 x 31 x 3 cm

4841 
Małe szczypce 
Wykonane ze stali nierdzewnej.
Długość: 18 cm 

• Bardzo poręczne: do kostek cukru i lodu, 
plasterków cytryny, serwowania pralinek  
i innych smakołyków

• Ząbkowane krawędzie pozwalają dobrze 
schwycić kawałki jedzenia

4218

Mata  
do pieczenia
40 x 33 cm

NIE MUSISZ

używać tłuszczu.

Wielokrotnego 

użytku

NOWOŚĆ

-27%
33,90

24,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 24,90  zł

-18%
16,90

13,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 16,90  zł

-25%
19,90

14,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 19,90  zł
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4045
Skrobak  
do ryby
19 x 3 x 1 cm

Łuski nie  
rozpryskują się

 
 
 
 
4782 
Nóż do obrabiania ryb 
Wykonany ze stali nierdzewnej. 
Długość: 24 cm

Świeże ryby  
w Twojej 

kuchni

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

4692
Łopatka  
teflonowa
32 x 8 cm

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

nieprzywierająca

-25%
11,90

8,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 8,90  zł

34,90

-28%
17,90

12,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 17,90  zł

20 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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Skrobak do usuwania łusek
Nóż do patroszenia
Nóż do filetowania

4111

Okrągła pokrywka ochronna
Średnica: 28 cm

4768
Zestaw podstawek  
pod łyżki
Wykonane z trwałego tworzywa.  
Wymiary 30 x 11 cm i 26 x 8 cm

• Chronią blaty przed zabrudzeniem
• Wysoka jakość i estetyka wykonania
• Z otworkiem do zawieszenia

2
elem.

4320

Silikonowy pędzelek  
z pojemnikiem
11 x 5 cm, 70 ml

-16%
18,90

15,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 18,90  zł

19,9019,90
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• Dzięki kratce mięso  
nie leży w wodzie

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.

4
1

 c
m

367795
Półmisek do rozmrażania
32 x 21 x 6 cm

4217
Podkładka  
do pieczenia
40 x 33 cm 17,90

-25%
19,90

14,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 14,90  zł

-20%
24,90

19,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 24,90  zł

22 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona

K
U

C
H

N
IA

http://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=622
http://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=5238
http://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=2800


4845
Termometr do mięsa  
Wykonany ze stali nierdzewnej.  
14 x 6 cm

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

• Do podlewania sosem 
 drobiu, mięs lub ryb  
w trakcie pieczenia

• Ułatwia także odciągnięcie  
nadmiaru tłuszczu z dna  
brytfanny

• Z miarką umożliwiającą  
precyzyjne dozowanie

4811

Uchwyt do  
pieczenia drobiu
19 x 16 cm

NALEJ WODĘ LUB PIWO
DO PODSTAWKI

NADZIEJ KURCZAKA 

NA UCHWYT
WŁÓŻ DO 

PIEKARNIKA

• Niezawodny sposób na idealnie 
upieczone mięso.

• Termometr ma czytelną i wyraźną 
tarczę pomiarową z rysunkami 
zwierząt, dopasowanymi do tem-
peratury, w jakiej powinno piec się 
poszczególne rodzaje mięs. 

• Pomiar w zakresie 0-120°C

NOWOŚĆ

-24%
37,90

28,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 37,90  zł

-20%
49,90

39,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 39,90  zł

-29%
13,90

9,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 13,90  zł
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368501
Foremki do galaretek
7 x 7 x 6 cm, pojemność:  
120 ml, 4 sztuki

4
szt.

4809 

Tłuczek do  
ziemniaków
11 x 7 x 19 cm

4639
Forma do  
galaretek i deserów 
Średnica: 24 cm, wysokość: 8 cm

-21%
79,90

62,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 62,90  zł

-22%
17,90

13,90

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 17,90  zł

39,90

24 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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4534 
Chochla z sitkiem i dzióbkiem  
Wykonana z trwałego tworzywa.  
Długość: 23 cm, średnica  
cedzaka: 7,5 cm

4541
Dwustronna  
szpatułka z łyżeczką 
Metalowa, pokryta silikonem.  
Długość: 30 cm

4852 
Zestaw akcesoriów  
kuchennych 

• Zestaw 3 elementów: szeroka łopatka  
(30 cm), klasyczna łyżka (27 cm) oraz łyżka 
do spaghetti i mieszania (28 cm)

• Wpinają się jedna w drugą, zajmując  
mało miejsca

NOWOŚĆ

3
elem.

-19%
36,90

29,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 36,90  zł

11,90

-34%
14,90

9,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 14,90  zł
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4842

Szczypce do serwowania
Wykonane ze stali nierdzewnej.
Długość: 23 cm 

• Duży rozmiar:  
38 x 29 cm

• Można myć  
w zmywarce

4608
Elastyczne maty  
do krojenia
38 x 29 cm, 4 sztuki.

4
szt.

4740 

Szejker do  
dressingu 
Pojemność: 500 ml

• Ma w pokrywie poręczny  
dzióbek z zatyczką

• Z miarką co 100 ml 
• Wyprofilowany kształt  

sprawia, że wygodnie  
układa się w dłoni

• Można zamknąć  
i schować do  
lodówki

• Szerokie  
łopatki ułatwiają  
nakładanie porcji

• Z blokadą, dzięki której  
nie rozłożą się w szufladzie

NOWOŚĆ

-21%
18,90

14,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 18,90  zł

-24%
16,90

12,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 12,90  zł 24,90

26 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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4837
Pomocnik  
kuchenny 5 w 1 
Wykonany z solidnego  
tworzywa, ostrze ze stali  
nierdzewnej.  
26 x 10 x 3 cm 

8572
Uchwyt na  
torebkę foliową
Wykonany z tworzywa. 26 x 13 cm

• Do mocowania dowolnej 
torebki foliowej

• Łatwo zaczepisz na 
drzwiczkach szafki

• Z pokrywką!

38602
Obieraczka  
do warzyw
Długość 17,5 cm

• Niezwykły pomocnik  
zastępujący 5 innych!

• Zawiera: separator do jajek, 
wyciskarkę do cytrusów oraz różne 
rodzaje tarek: szeroką do krojenia 
na plasterki, drobną do czosnku  
i imbiru oraz ząbkowaną do  
robienia pasków z warzyw 

• Z wygodnym uchwytem

NOWOŚĆ

-23%
21,90

16,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 21,90  zł

-35%
19,90

12,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 19,90  zł

-17%
22,90

18,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 22,90  zł
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4846
Uchwyt  
do bezpiecznego  
krojenia
Wykonany z solidnego  
tworzywa. 18 x 8 cm

4763
Deska do krojenia  
z ociekaczem
Wykonana z tworzywa. 38 x 24 cm

368503
Profesjonalny  
nóż do ananasa
8 x 24 cm

• Szybko i bezpiecznie 
pokroisz cebulę, 
pomidora, cytrynę na 
plasterki bez ryzyka 
skaleczenia

• Stabilna konstrukcja, 
poręczną rączka  
z blokadą

NOWOŚĆ

-20%
19,90

15,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 19,90  zł

-23%
29,90

22,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 29,90  zł

-38%
31,90

19,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 31,90  zł
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4853 
Ręczna  
szatkownica 
Średnica podstawy: 8 cm
Wysokość pojemnika: 7 cm
Pojemność: 300 ml 

4467
Pojemnik  
na cytrynę
10 x 8 x 8 cm

4503
Pojemnik  
na cebulę 
10 x 10 cm

4275
Pojemnik  
na czosnek
10 x 8 cm

• Innowacyjny napęd – wystarczy zdecydowanym  
ruchem pociągnąć za uchwyt ze sznurkiem

• Ostrza lub łopatka miksująca obracają się  
z dużą prędkością

• Szybko pokroisz warzywa i owoce, posiekasz zioła
• Łopatka miksująca umożliwi ubicie płynnej masy,  

na przykład jajek na omlet, wymieszanie sosu,  
dressingu, przygotowanie musu.  

ZNÓW W OFERCIE
Szczelnie  
zamykany

Szczelnie  
zamykany

NOWOŚĆ

-20%
49,90

39,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 49,90  zł

9,99 9,90

-25%
11,90

8,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 11,90  zł

Szczelnie  
zamykany

29www.betterstyle.pl
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4814

Dwupoziomowy pojemnik  
na lunch
21 x 17 x 7 cm

• Trójdzielne, pojemne pudełko
• Dwie dodatkowe półeczki
• Pojemnik na dressing
• Szczelna pokrywka 

z zapięciami

4654
Pojemnik z rączką
17 x 15 x 10 cm,  
pojemność: 1,4 litra

1
szt.

ZNÓW
W OFERCIE



-21%
42,90

33,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 33,90  zł

13,90

4689
Kubek do kawy  
na wynos
340 ml 9,90

30 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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4856 
Miska 3 L
Średnica 23 cm

• Estetycznie wykonane, lekkie miski 
• Tworzywo wysokiej jakości

-26%
26,90

19,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 26,90  zł

-24%
20,90

15,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 20,90  zł

4855 
Miska 5 L
Średnica 27 cm

4857 
Miska 2 L
Średnica 20 cm

NOWOŚĆ

-20%
14,90

11,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 14,90  zł

1

1

2

2

3

3
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4721
Rondelek  
do mikrofalówki
Pojemność: około 700 ml.  
Średnica: 12 cm,  
wysokość: 8 cm

58462
Aktywna piana  
do czyszczenia  
mikrofalówek
500 ml

• Skutecznie usuwa  
tłuszcz i przypalenia

• Nie wymaga  
zmywania wodą

4645
Woreczek do gotowania  
ziemniaków w mikrofalówce
23 x 18 cm

4
MINUTYMINUTY

-24%
16,90

12,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 16,90  zł 21,90

-52%
24,90

11,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 24,90  zł

32 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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4721
do mikrofalówki

WYMIESZAJ  
W MISCE JAJKA  
ZE SZPINAKIEM

WLEJ DO FORMY  
I ZAPIEKAJ PRZEZ  

30 SEK.

POŁÓŻ POMIDORY I SER 
I ZAPIEKAJ 1 MIN.

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

ZNÓW
W OFERCIE

4812

Kubek  
do mikrofalówki   
Pojemność: 650 ml 

4813

Naczynie do podgrzewania  
w mikrofalówce   
Pojemność: 940 ml 

• Idealne do podgrzewania zupy i potraw  
jednogarnkowych w kuchence mikrofalowej

• Z zapinaną pokrywą - podgrzejesz danie bez  
pryskania, nie brudząc kuchenki mikrofalowej

22,90 27,90

-19%
15,90

12,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 15,90  zł

1

1

2

2
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4854
Przegródki  
na drzwi lodówki 
6 x 5 cm, 4 sztuki

6
szt.

4321

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

• Możesz myć je w zmywarce 
• Trwałe, wielorazowego  

użytku. 

81751
Antypleśniowa  
mata do lodówki
47 x 30 cm

• Zamocuj przegródki  
na drzwiczkach lodówki.

• Ułatwiają uporządkowanie  
produktów przechowywanych  

na półkach na drzwiach  
lodówki

• Zapobiegają ich  
przesuwaniu się

4
szt.

NOWOŚĆ

-20%
24,90

19,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 24,90  zł

-20%
19,90

15,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 19,90  zł

-17%
5,90

4,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 5,90  zł
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4847
Szufladka  
podwieszana 
18 x 11 x 5 cm

8473
Żelowy pochłaniacz  
zapachów do lodówki
9 x 7 x 3 cm, 200 g

• Pochłania i neutralizuje zapachy
• Wygodne opakowanie z żelem 
• Skuteczny i wydajny – działa  do 3 miesięcy

58461
Aktywna piana 
do czyszczenia lodówek
500 ml

• Bardzo pomysłowy sposób  
na zwiększenie miejsca do  
przechowywania w lodówce lub szafce

• Zaczep szufladę od spodu półki  
lub blatu – trzyma się stabilnie 
dzięki przyssawkom

• Łatwość dostępu do przechowywanego 
produktu

• Aktywna piana
• Usuwa zabrudzenia
• Usuwa zapachy

1
szt.

NOWOŚĆ-24%
33,90

25,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 33,90  zł

16,90

-24%
16,90

12,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 16,90  zł

Przyssawki

35www.betterstyle.pl

https://www.betterstyle.pl/
http://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=42
http://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=4344
http://www.betterstyle.pl/index.php?controller=product&id_product=6028


4831

Organizer na przyprawy 
23 x 6 x 4 cm

9,5 cm

22,5 cm

Organizer z przegródkami
22 x 9 x 7 cm

8351                 8352         

szary                                    beżowy                                 

9 cm

ZNÓW
W OFERCIE

• Przyczepiany do ściany za pomocą  
samoprzylepnych paneli

• Zawiera 5 połączonych pojedynczych uchwytów  
na buteleczki przypraw

• Możesz przymocować go w całości lub podzielić  
na poszczególne elementy

NOWOŚĆ

-20%
29,90

23,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 29,90  zł

9,90 9,90
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4858  
Koszyk
Lekki, poręczny, wykonany z trwałego tworzywa.
29 x 19 x 8 cm 

8529
Tablica  
magne- 
tyczna 
40 x 30 cm

Marker z magnesem  
i gąbką w zestawie

NAPISZ

ZETRZYJ

POWIEŚ

Osłonka 
zabezpieczająca

Z magnesem

4533 
Minizgrzewarka do folii 
Zasilana dwiema bateriami AA  
(niedołączone do zestawu).

ZNÓW
W OFERCIE

• Doskonały do przechowywania: 
produktów spożywczych  
w lodówce lub szafce, drobnych 
elementów garderoby,  
kosmetyków i gadżetów  
łazienkowych, artykułów 
biurowych

NOWOŚĆ

-24%
16,90

12,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 16,90  zł

19,90

-18%
27,90

22,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 27,90  zł
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4781
Samoprzylepna  
tapeta aluminiowa
200 x 60 cm

• Odporna na tłuszcz, wilgoć  
i wysokie temperatury

• Chroni przed zabrudzeniami
• Można dociąć ją do  

pożądanego rozmiaru
• Dzięki warstwie samoprzylepnej 

dobrze przywiera do różnych 
rodzajów podłoża

4536
Szczotka 4 w 1
Długość: 19 cm

4537
Ochronna podkładka  
do kuchenki gazowej
Tkanina z włókna + powłoka teflonowa.  
27 x 27 cm

• Wielokrotnego  
użytku

-22%
31,90

24,90

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 31,90  zł

-22%
17,90

13,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 17,90  zł 11,90

ZNÓW
W OFERCIE
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8216
Antypoślizgowe  
podkładki
14 x 14 cm, 2 sztuki

• Pod garnki (do 60oC)
• Do odkręcania słoików
• Do szuflady
• Do samochodu

4839

Ostrzałka  
do noży
9 x 3 cm

42791
Grzybek do odkręcania słoików
Średnica 9 cm, wysokość 5 cm

• Zapewnia  
profesjonalne  
naostrzenie noży 

• Dwie powierzchnie: 
gruboziarnista ze 
stali wolframowej 
(ostrzenie wstępne) 
i drobnoziarnista 
ceramiczna  
(polerowanie)

NOWOŚĆ

-20%
14,90

11,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 14,90  zł

2
szt.

-40%
9,90

5,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 9,90  zł11,90
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• Specjalistyczny, 
super skuteczny, 
usuwa trudne 
zabrudzenia

• Łatwy w użyciu

2026
Uniwersalny płyn  
odtłuszczający
500 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

• Piekarniki
• Patelnie  

i garnki
• Kominki
• Grille i ruszty

2054
Preparat do  
czyszczenia  
piekarnika, grilla  
i kominka
500 ml

367711 
Mleczko do czyszczenia  
i impregnacji ceramicznych  
płyt kuchennych
300 ml

19,90

14,90

-26%
26,90

19,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 26,90  zł

-13%
14,90

12,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 14,90  zł
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Płyn do czyszczenia  
powierzchni kuchennych
500 ml

367815
o zapachu mango

2095  
o zapachu kiwi

• Do całej kuchni
• Poręczny i skuteczny
• Pozostawia piękny  

zapach

8179
Ściereczka do mycia 
27 x 16 cm

• Do mycia
• Do wycierania
• Do odkurzania
• Super chłonna
• Nie niszczy  

powłok
• Można prać

18,90

-21%
18,90

14,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 18,90  zł

-20%
4,90

3,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 4,90  zł19,90

1010

Zestaw ściereczek z mikrofibry
48 x 42 cm i 31 x 31 cm

42 cm

31 cm

3
1

 c
m

W DWÓCH ROZMIARACH

4
8

 c
m

2
szt.

1

1

2

2
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367129
Płyn do czyszczenia  
zmywarki
250 ml

• Usuwa tłuszcz i osady
• Usuwa przykre zapachy
• Przedłuża żywotność  

zmywarki
4646
Kulka przeciw kamieniowi 
do czajników  
tradycyjnych  
i elektrycznych

2020

Odkamieniacz EKO  
do urządzeń 
gospodarstwa  
domowego
250 ml

8331

Kulka przeciw  
kamieniowi do pralki  
i zmywarki
Średnica 6 cm

STOSUJ  
RAZ W MIESIĄCU

• Specjalne  
magnesy  
pomagają  
zredukować  
ilość osadu  
i kamienia

-20%
19,90

15,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 19,90  zł

16,9017,90

-20%
24,90

19,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 19,90  zł
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2107
Tabletki do  
zmywarki
15 sztuk

15
szt.

2 2058
Nabłyszczacz  
do zmywarek
300 ml

• Krystaliczny  
blask

• Bez plam
• Bez zacieków
• Bez smug

-24%
16,90

12,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 16,90  zł

Odświeżacz  
do zmywarki

2

368040 
cytryna

368042 
zielone  
jabłuszko

1

2

8,90

-22%
8,90

6,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 8,90  zł

1

-23%
29,90

22,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 22,90  zł
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4684
Samoprzylepna taśma uszczelniająca 
Zabezpiecza miejsca narażone na stałe chlapanie wodą,  
na przykład łączenia blatu ze zlewem czy glazury z umywalką.  
Zapobiega ich zawilgoceniu i zabrudzeniu.  
Szerokość: 3,5 cm, długość 320 cm

• Przezroczysta!
• Łatwe, estetyczne i tanie  

wykończenie Twojej kuchni  
i łazienki

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

• Wodoodporna
• Bardzo łatwa  

w użyciu

ZNÓW
W OFERCIE

1015
Szczotka do butelek  
z miniszczoteczką
Długość 30 cm

1014

Czyściki
Dzięki elastycznemu, spiralnemu 
kształtowi docierają do wszystkich 
zagłębień naczyń. 3 sztuki

3
szt.

-24%
16,90

12,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 16,90  zł

-20%
9,90

7,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 9,90  zł

-26%
34,90

25,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 34,90  zł
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4848 
Sitko silikonowe  
do zlewu
Średnica 11 cm

2052
Płyn do  
mycia naczyń
1 litr

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

zapach
• pH neutralne dla skóry

• Utrzymuje odpływ w czystości  
i zapobiega zatykaniu się rur

• Wykonane z silikonu,  
higieniczne  
i trwałe

4517
Pojemnik na płyn  
do mycia naczyń z gąbką
Zmywak w zestawie. Pojemność: 385 ml płynu

NOWOŚĆ

19,90

-22%
17,90

13,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 17,90  zł

-18%
10,90

8,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 10,90  zł
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8401

Silikonowy  
organizer na kran
Wykonany z silikonu. 18 x 9 x 4 cm

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

10
szt.

4397
Gąbka karborundowa
10 x 7 x 2 cm

4520
Rękawice kuchenne  
z myjką
Wykonane z wytrzymałego  
materiału. Długość: około 30 cm

-42%
11,90

6,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 11,90  zł 14,90

4,90

-25%
19,90

14,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 19,90  zł
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4667
Mata do suszenia naczyń Kwiaty
Bardzo chłonna. Miękka, doskonała do suszenia 
delikatnych naczyń. Dekoracyjny wzór  
polnych kwiatów. 39 x 30 cm

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

1
szt.

8402

Samoprzylepny wieszak  
na ściereczkę - biały

8403

Samoprzylepny  
wieszak na ściereczkę  
- transparentny

1
szt. Kwiaty  

w Twojej kuchni

ZNÓW
W OFERCIE

-20%
14,90

11,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 14,90  zł

14,90

-29%
6,90

4,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 6,90  zł

6,90
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1021

Butelka ze sprayem  
do rozcieńczania  
koncentratu
500 ml

2087
Superkoncentrat
Home Expert 
100 ml

KUCHNIE

ŁAZIENKI

PARAPETY

SPRZĘT AGD

PODŁOGI

GLAZURA

SZYBY

LUSTRA

32
szt.

2053
Ściereczki uniwersalne  
nasączone octem jabłkowym
21 x 19 cm

• Silny koncentrat
• Tylko 5 ml (1 nakrętka) na pół litra wody!
• Zastępuje 20 butelek płynu czyszczącego
• Do wszystkich powierzchni
• Nie zostawia smug i zacieków
• Wstrząśnij roztwór przed użyciem  

- twarda woda może spowodować  
zmętnienie roztworu, nie wpływa  
to na jego walory czyszczące

=  20 x

19,90

3,50 19,90

HIGIENICZNIE CZYSTA TOALETA

2040

Żel do  
czyszczenia toalety  
Home Expert
750 ml

• Super gęsty żel przylega 
do powierzchni

• Skutecznie usuwa  
zanieczyszczenia

• Niweluje przykre 
zapachy

• Zwalcza kamień i rdzę 
• Zapewnia higieniczną 

czystość
• Zawiera chlor

-20%
19,90

15,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 19,90  zł

• Uniwersalne:
• Mikrofalówka
• Lodówka
• Blat kuchenny
• Umywalka
• Fronty szafek
• Armatura
• Glazura i terakota
• Ceramika łazienkowa
• I wiele innych ...
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2118

Płyn do  
czyszczenia  
łazienek
500 ml

NOWOŚĆ

-23%
25,90

19,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 25,90  zł

Twoja łazienka  
zalśni czystością!
• Z łatwością usuwa nawet  

uporczywe zabrudzenia
• Bardzo wydajna i skuteczna formuła 
• Przywraca lśniącą czystość
• Idealny do glazury, wanny, brodzika, 

umywalki, muszli klozetowej i armatury

49www.betterstyle.pl
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PRZED

PO

2013

Płyn do usuwania  
pleśni i zabrudzeń
500 ml

• Usuwa pleśń
• Zabezpiecza
• Czyści

367552
Płyn do  
mycia kabin  
prysznicowych
500 ml

• Lśniąca kabina  
w mgnieniu oka

• Usuwa osady  
z mydła,  
szamponu  
i wody

• Pozostawia  
powłokę  
ochronną

KUCHENKI GARNKI 
PATELNIE

OKAPY  
WENTYLACJA

ARMATURA 
ZAWORY

WANNY 
PRYSZNICE

GLAZURA 
TERAKOTA

367207
Eco Green Pasta  
uniwersalna  
biodegradowalna
500 g

2061
Mleczko do czyszczenia  
Eco Green
500 ml 17,90

-20%
19,90

15,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 19,90  zł

-20%
19,90

15,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 19,90  zł 16,90

PRZY ZAKUPIE  
PASTY LUB MLECZKA  
BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI UNIWERSALNE  ZA

25
szt.ZŁ690

22,90

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 6,90  zł
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8535
Szczoteczka do  
precyzyjnego  
czyszczenia 
3 sztuki

3
szt.

• Z łatwością dotrą  
w najmniejsze szczeliny

• Idealne do czyszczenia  
głowic prysznicowych

• Również do dysz żelazka

2101

Żel do usuwania  
kamienia i rdzy 
500 ml

• Szybko usuwa  
kamień i rdzę

• Doskonale czyści

367207
uniwersalna 
biodegradowalna

2072
Spray do czyszczenia  
powierzchni silnie 
zabrudzonych
750 ml

• Bardzo silny  
i wydajny

• Usuwa tłuszcz,  
osad i zacieki

• Wszechstronny,  
do różnych  
powierzchni

• Łatwy w użyciu

-31%
12,90

8,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 12,90  zł

22,90

-22%
17,90

13,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 17,90  zł

PRZY ZAKUPIE 
PASTY LUB MLECZKA
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59338
Szczoteczka do czyszczenia  
obrzeża muszli
Długość 21 cm

• Sztywne włosie
• Specjalnie wyprofilowana rączka  

dociera do  niedostępnych  
zakamarków

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

• Likwiduje  
nieprzyjemne  
zapachy

ZNÓW
W OFERCIE

• Dopasowuje się do  
kształtu czyszczonych  

powierzchni
• Mocne włosie radzi sobie  

z uporczywymi  
zabrudzeniami

8480

Elastyczna  
szczotka

2027
Żel do  
udrażniania rur
500 ml

-24%
16,90

12,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 16,90  zł

-24%
16,90

12,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 16,90  zł

16,90
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2023

Żel do czyszczenia WC
1 litr

• Usuwa zacieki,  
kamień i rdzę

• Przywraca świeżość
• W formie gęstego  

żelu
• Aż 1 litr!

8633
Myjka do toalety
Na długiej rączce: 30 cm 
Z oczkiem do powieszenia

• Odpowiednio wyprofilowana,  
dociera pod obrzeża muszli

• Myjka – zmywak doskonale czyści 
muszlę i deskę sedesową

NOWOŚĆ

16,90

-18%
21,90

17,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 21,90  zł
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2037
Preparat Premium  
z nanotechnologią  
do czyszczenia mebli
500 ml

39,90

2042

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

39,90

• Preparat do szkła  
z dodatkiem nanosrebra 

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

• Nie pozostawia smug

• Zabezpiecza przed  
osiadaniem brudu  
i kurzu

Zaufaj sile 
nanotechnologii

• Do pielęgnacji  
mebli drewnianych,  
drewnopodobnych  
i plastikowych
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2038

Preparat Premium  
z nanotechnologią  
do czyszczenia  
łazienek
500 ml

2041

Preparat Premium  
z nanotechnologią  
do czyszczenia  
powierzchni  
kuchennych
500 ml

TYLKO 40 ml  

NA 5 L WODY

2036
Koncentrat Premium
z nanotechnologią 
do czyszczenia podłóg
500 ml

-20%
49,90

39,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 49,90  zł

-25%
39,90

29,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 39,90  zł

39,90

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

• Idealny  
do wszystkich  
powierzchni  
kuchennych

ZŁ690
21,90

50
szt.

PRZY ZAKUPIE DOWOLNEGO 

PRODUKTU ZE STRON 54-55   

BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI  

UNIWERSALNE  ZA

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

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 6,90  zł
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366962
Koncentrat  
Premium 
z nanotechnologią  
do czyszczenia  
podłóg 
1 litr

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

366964
Koncentrat Premium  
z nanotechnologią  
do czyszczenia paneli 
podłogowych 
1 litr

2100

Płyn Premium 
do mycia 
naczyń
1 litr

-15zł
69,00

54,00
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 69,00  zł

-10zł
55,00

45,00
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 55,00  zł

69,00

39,90

55,00

55,00

Preparaty premium  
z nanotechnologią
POWIERZCHNIE DŁUŻEJ POZOSTAJĄ CZYSTE!
• Aktywne cząstki srebra
• Skoncentrowane – wyjątkowo silne działanie
• Skuteczneczyszczą i chronią powierzchnie
• Oszczędne – wystarczają na dłużej
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366962
Premium
z nanotechnologią  
podłóg

366960
Preparat Premium  
z nanotechnologią  
do czyszczenia mebli 
1 litr

367033
Pianka Premium  
do czyszczenia  
przypaleń
300 ml

• Skuteczność  
klasy Premium

• Ultra silne działanie
• Usuwa tłuszcz,  

przypalenia i sadzę

Płyn Premium 
naczyń

-10zł
55,00

45,00
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 55,00  zł

25,90

21,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 25,90  zł
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1024 
Gąbka ze ściągaczką
Gąbka: 19 x 4 x 3 cm
Uchwyt ze ściągaczką:  
16 x 4 cm 

57488
Grejpfrutowy  
płyn do mycia  
szyb  
500 ml 14193

Pianka do mycia szyb 
i innych powierzchni
400 ml

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

powierzchni

• Polimery  
chronią szkło

• Zabezpiecza  
przed brudem

• Myje bez smug

• Gąbka ułatwia dokładne 
wyczyszczenie różnych 
powierzchni

• Uchwyt wpięty w jej nasadę 
ma gumową krawędź, która 
doskonale sprawdza się w 
roli ściągaczki

• Bardzo poręczny, owalny 
kształt

NOWOŚĆ

-18%
16,90

13,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 16,90  zł

21,90

-24%
16,90

12,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 12,90  zł
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2117
Specjalistyczny spray  
do lamp i żyrandoli
650 ml

NOWOŚĆ

-21%
28,90

22,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 28,90  zł

• Oszczędza czas
• Doskonale usuwa zabrudzenia z lamp  

i żyrandoli, również kryształowych,  
ornamentów, grzejników 

• Rozpuszcza kurz, osady, ślady  
po insektach oraz inne zabrudzenia

• Chroni przed ponownym  
osadzaniem się kurzu

• Nie pozostawia smug
• Przywraca blask
• Nie wymaga dodatkowego polerowania 
• Wydajny atomizer ułatwia aplikację sprayu  

nawet w trudno dostępnych miejscach

Spryskaj  
i zostaw 
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2016
Płyn uniwersalny  
do mycia
1 litr

2015
Płyn do paneli i podłóg  
drewnianych
1 litr

• Do wszystkich  
powierzchni  
zmywalnych

• Aromat owoców  
cytrusowych

• Wydajny

• Wydajny
• Pozostawia przyjemny  

zapach czystości

8391

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

• Nie wymaga wiercenia  
otworów w ścianie

• Pomoże w utrzymaniu  
porządku

8551
Szczotka  
gumowa 3 w 1 
Długość całkowita: 25 cm

Gumowe  
włosie

Ściągaczka 
do wody

Szczotka do szczelin

15,90

-25%
15,90

11,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 15,90  zł

-23%
25,90

19,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 25,90  zł

-29%
13,90

9,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 13,90  zł
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2016
Płyn uniwersalny 

Do wszystkich 
powierzchni 
zmywalnych

cytrusowych
Wydajny

• Zawiera polimery,  
które wiążą brud

• Głęboko wnika  
we włókna

• Łatwa w użyciu

8342

Szczotka Słonik
Wykonana z trwałego tworzywa.  
20 x 13 x 6 cm

• Poręczna
• Do szybkich 

porządków
• Dzieci chętniej 

pomogą  
w sprzątaniu

2119

Pianka do czyszczenia  
dywanów i tapicerki
300 ml

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

• Można nakręcić  
na większość kijów

Szczotka do szczelin

367941
Szczotka uniwersalna
Wszechstronna – do użytku  
w całym domu. Średnio szorstkie 
włosie doskonale usuwa zabrudze-
nia z różnych powierzchni.  
Ergonomiczny uchwyt ułatwia 
pracę. Kolory mogą się różnić.  
14 x 8 x 6,5 cm

14 cm

19,90

-17%
17,90

14,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 17,90  zł12,90

-17%
11,90

9,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 11,90  zł
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8503
Czyściki uniwersalne 
10 sztuk, 14 x 1,5 cm

10
szt.

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

2057
Pianka do  
ekranów LCD
150 ml

• Magiczne gąbki
• Czyszczą bez  

użycia detergentów
• Dwie warstwy:  

szorstka i gładka
19,90

17,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 19,90  zł

19,90

12,90

-30%
9,90

6,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 9,90  zł
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8466
Nawilżacz  
na kaloryfer 
Pojemność 500 ml,  
19 x 14 x 3 cm

• Dyskretny i praktyczny
• Na wszystkie grzejniki panelowe
• Wygodnie zaczepisz 

Ze wskaźnikiem  

poziomu wody

Oddychaj dobrym powietrzem

367736
Elastyczna szczotka  
do grzejników i zakamarków
Długość 70 cm

• Sztywne włosie 
• Na elastycznym, metalowym pręcie
• Idealna do czyszczenia grzejników  

i innych trudno dostępnych miejsc

70 cm

-23%
12,90

9,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 12,90  zł

-22%
22,90

17,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 17,90  zł
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1

3

• Intensywnie pachnące
• Wydajne pH neutralne
• Łagodne dla skóry dłoni
• Wygodne dozowanie

Pachnące mydło w płynie
2010 Fruit owocowe

 
 
 
2008 Flower kwiatowe

2009 Fresh świeże
300 ml

2

8447
Organizer na  
przyssawki  
Żółwik
16 x 14 cm

• Na przyssawki  
– przyczepisz go  
tam, gdzie chcesz

• Pomieści akcesoria,  
które warto mieć  
pod ręką

• Zabawny wygląd

14 cm

1
6

 c
m

8579
Woreczek na mydło  
w kostce 
12 x 9 cm

• Ułatwia obfite  
wytwarzanie piany

• Delikatnie złuszcza skórę
• Doskonały na końcówki 

mydełek, by zużyć je  
do końca

IDEALNY  
DO PEELINGU

-22%
13,90

10,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 13,90  zł

-34%
5,90

3,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 5,90  zł

11,90

-25%
11,90

8,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 11,90  zł

1

2
3

ZŁ290

10,90
Gąbka do kąpieli „Avokado” (8321) za jedyne 2,90 zł  
przy zakupie dowolnego mydła w płynie

Najniższa cena w ostatnich  
30 dniach: 10,90  zł
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8640
Uchwyt łazienkowy
Mocowany na panel samoprzylepny. 9 x 5 cm 

83161
Silikonowa myjka  
– masażer do ciała 
60 x 10 cm

8015
Pochłaniacz wilgoci
40 g

• Poprawia jakość powietrza
• Zapobiega powstawaniu pleśni
• Do łazienki, garderoby
• Działa do 3 miesięcy

• Zyskasz dużo więcej miejsca do po-

wieszenia ręczników oraz akcesoriów 
łazienkowych

NOWOŚĆ

-22%
13,90

10,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 13,90  zł

-20%
19,90

15,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 19,90  zł

-20%
14,90

11,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 14,90  zł
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2071
Wybielacz Oxy
1 litr

2075
Żel do prania  
ciemnych tkanin
1 litr

-20%
19,90

15,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 19,90  zł

-26%
18,90

13,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 18,90  zł

• Zawiera enzymy,  
które przeciwdziałają  
szarzeniu tkanin

• Nadaje tkaninom  
miękkość

2076 
Żel do prania  
białego 
1 litr

19,90

• Przedłuża trwałość  
kolorów

• Dokładnie pierze nawet  
w niskich temperaturach

2074 
Żel do prania  
kolorowego
1 litr

19,90

2070 
Płyn do prania firan  
i tkanin delikatnych  
z efektem  
wybielania
250 ml 17,90

• Przywraca  
nieskazitelną biel

• Do prania delikatnych  
tkanin, firan, obrusów, 
koronek

• Nie zawiera chloru
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• 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

39,90

-30%
19,90

13,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 19,90  zł

które przeciwdziałają 

Nadaje tkaninom 
miękkość

2076 
Żel do prania 
białego
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2090

Odplamiacz z enzymami  
do tkanin białych  
i kolorowych 

1 litr

• Aktywne enzymy
• Bezpieczny  

dla kolorowych  
i delikatnych tkanin

• Usuwa  uporczywe  plamy
• Nie zawiera chloru

2032

Pianka-odplamiacz
150 ml

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

2083

Tabletki do  
czyszczenia pralek
2 sztuki

2
szt.

STOSUJ  
RAZ W TYGODNIU

2080

Chusteczki  
zapobiegające  
zafarbowaniu prania
12 sztuk + 3 gratis!

• Chronią ubrania przed  
zafarbowaniem

• Wystarczy wrzucić  
chusteczkę do pralki

24,90

-20%
24,90

19,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 24,90  zł

18,90

-20%
14,90

11,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 14,90  zł

15
szt.
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8289

Worek do  
prania ubrań
49 x 40 cm

8290

Worek do  
prania ubrań
38 x 30 cm

2066
Specjalistyczny  
preparat do  
czyszczenia 
przypalonych 
żelazek
100 ml

• Aktywna piana  
skutecznie usuwa  
przypalenia  
powstałe na  
stopie żelazka

• Czyści bez  
szorowania  
i zarysowań

2067
Woda perfumowana  
do żelazek 
1 litr

• Chroni żelazko  
przed kamieniem  
i osadami

-20%
14,90

11,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 14,90  zł
15,90

-20%
14,90

11,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 14,90  zł12,90
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8560
Przedłużka do spodni 
Prosty sposób na poszerzenie obwodu w talii dżinsów, spódnic  
lub szortów. o 1,5 lub 3,5 cm. Ma miękkie silikonowe oczko,  
które łatwo się dopasowuje. Długość całkowita: 5,5 cm

• Poszerza o 1,5 
lub 3,5 cm

ZNÓW
W OFERCIE

8510
Metki – wprasowanki  
z długopisem
50 sztuk

50
szt.

8284

Zestaw igieł
Wykonane z metalu. 25 sztuk

25
szt.

6,90

5,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 6,90  zł

-20%
9,90

7,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 9,90  zł 14,90
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8646  
Duża pęseta 
Wykonana ze stali nierdzewnej.  
Długość: 14 cm 

8439

Zestaw do  
przesuwania  
mebli i AGD
Podręczny lewarek z rolkami  
ułatwia przesuwanie mebli i sprzętu AGD.  
Podstawki mają na środku obracaną  
podkładkę, przez co można obracać  
dany przedmiot w dowolnym kierunku.  
Wykonane z solidnego tworzywa  
i metalu. Maksymalne obciążenie:  
150 kg

ZNÓW
W OFERCIE

Elastyczna

8582
Mocna taśma dwustronna
Długość: 3 metry, szerokość: 2 cm

• Wielokrotnego użytku – można umyć ją 
pod bieżącą wodą bez utraty właściwo-
ści klejących i użyć ponownie

• Wykonana z bardzo mocnej  
i trwałej gumy akrylowej

• Nie zostawia śladów po oderwaniu
• Do zawieszenia: obrazów, zdjęć, kabli, 

akcesoriów kuchennych itp.

ZNÓW
W OFERCIE

NOWOŚĆ

-22%
13,90

10,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 13,90  zł

13,90

89,90

74,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 89,90  zł
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8636
Zawieszka do  
telefonu komórkowego
Miękka, silikonowa obręcz wygląda stylowo  
jak duża bransoleta. Średnica: 8 cm 

ZAMYKANIE / OTWIERANIE

8423

Zaślepka kamery  
w laptopie/telefonie
Wykonana z tworzywa ABS.  
Z warstwą samoprzylepną,  
długość około 1,5 cm

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

i plastikowych

2079
Preparat do  
czyszczenia  
okularów 
60 ml

• Uchroń swój smartfon  
przed upuszczeniem

• Przyczep zawieszkę  
do telefonu, załóż  
na nadgarstek

NOWOŚĆ

-34%
8,90

5,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 8,90  zł

-25%
15,90

11,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 15,90  zł

-18%
10,90

8,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 10,90  zł
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8630  
Podstawka do smartfonu  
z czyścikiem   
Z nakładką zabezpieczającą. 
4,5 x 4,5 cm

2078
Preparat do  
czyszczenia  
złota, srebra i miedzi
140 ml

• Usuwa naklejki,  
etykiety i gumę do żucia

• Czyści plamy z atramentu  
i szminki

2077
Preparat do  
usuwania naklejek
100 ml

NOWOŚĆ

-18%
10,90

8,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 10,90  zł

21,90

-20%
29,90

23,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 29,90  zł
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8586
Taśma ozdobna
Długość: 200 cm. Szerokość: 10 cm

• Szykowny element wystroju wnętrza
• W rolce – łatwo ją przykleić 
• Mocna warstwa samoprzylepna 
• Klasyczny, elegancki wzór
• Wodoodporna

8587
Samoprzylepna taśma  
dekoracyjna 3D
Długość: 225 cm. Szerokość: 5 cm

• Jako dekoracyjna rama lustra, obrazów, drzwi
• Mocna warstwa samoprzylepna
• Wykonana z miękkiej pianki 
• Wodoodporna

8559
Zazdrostka
Dekoracyjna lamperia, idealna jako  
zazdrostka na okna, meble, gablotki,  
witryny kuchenne, kabiny prysznicowe.  
W rolce wymiarach 45 x 100 cm  
– dotnij do pożądanego rozmiaru. 

ZNÓW
W OFERCIE

35,90

29,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 35,90  zł

-27%
21,90

15,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 21,90  zł

-30%
19,90

13,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 19,90  zł
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8635
Wieszak Jeleń
Wykonany z solidnego tworzywa. 
18 x 16 x 6 cm 

ZNÓW
W OFERCIE

• Bardzo oryginalny -  
przyciąga spojrzenia!

• Powieś małe i lekkie  
przedmioty na porożach  
i uszach jelenia, a większe – 
na głównym haczyku. 

• Mocowany na panel  
samoprzylepny

8543
Samoprzylepna półka Ludziki 
Udźwig: do 3 kg, wymiary: 33 x 13 cm,  
wysokość ludzika: 13 cm 

• Uchwyty z warstwą  
samoprzylepną –  
przymocujesz do  
ściany bez wiercenia

• Można przymocować ją 
także do bocznej ścianki 
biurka, glazury w łazience 

33 cm
13 cm

NOWOŚĆ

-23%
21,90

16,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 21,90  zł

26,90

22,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 26,90  zł

ZNÓW
W OFERCIE

18 cm
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8629
Pompka do worków  

próźniowych
Długość 23 cm 

8627
Worki próżniowe
Większy: 100 x 70 cm, 
mniejszy: 70 x 50 cm

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

2
szt.

NOWOŚĆ

-25%
35,90

26,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 35,90  zł

-22%
13,90

10,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 13,90  zł

-26%
26,90

19,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 19,90  zł 17,90
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8634 
Wieszak do samochodu
Wykonany ze stali, z gumowymi  
nakładkami na końcówkach
15 x 2 cm 

8644
Okrągłe lusterko  
martwego pola
Mocowane na warstwę  
samoprzylepną. Średnica: 5 cm

• Dodatkowe miejsce  
do powieszenia rzeczy  
w samochodzie!

• Łatwy do zamocowania  
przy zagłówku fotela

8598
Hydrofobowe  
naklejki na lusterka 
samochodowe
- okrągłe 
10x 10 cm, 2 sztuki

1
szt.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

-18%
10,90

8,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 10,90  zł

-18%
10,90

8,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 10,90  zł

-23%
12,90

9,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 12,90  zł

2
szt.

• Przyklej na lusterko boczne
• Zwiększa zasięg  

widoczności, niwelując  
efekt „martwego pola”

• Regulowane –  
możesz ustawić je  
pod kątem

Zwiększ  
bezpieczeństwo  

na drodze
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8514
Kompleks wapniowo-kolagenowy 
Happy Dog  
- dodatek do karmy dla psów 
100 g

8511
Kompleks z pokrzywą Happy Cat  
- dodatek do karmy dla kotów  
60 g

8512
Kompleks wapniowo-kolagenowy 
Happy Cat - dodatek do karmy  
dla kotów 
100 g

Mocne  
kości i zęby

Piękna  
i zdrowa sierść

8513
Kompleks z pokrzywą Happy Dog  
- dodatek do karmy  
dla psów 
60 g

1

2

3

4

1

2

3

4

39,90

-25%
39,90

29,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 39,90  zł

-25%
39,90

29,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 39,90  zł

39,90
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8632
Tabliczki do roślin 
Wykonane z tworzywa. 
15 x 5 cm, 12 sztuk

12
szt.

• Ołówkiem technicznym,  
flamastrem lub markerem  
napisz na tabliczce nazwę 
rośliny

• Wbij w ziemię, oznaczając  
swoje uprawy

• Wykonane z tworzywa

4676 
Szufelka do sypania - duża
Bardzo poręczna i uniwersalna, ułatwia nasypanie karmy do miski, zia-
ren, piasku, soli, nawozów. Sprawdza się także jako łopatka przy przesa-
dzaniu roślin. Wykonana z wytrzymałego tworzywa. Pojemność 700 ml

NOWOŚĆ

-23%
12,90

9,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 12,90  zł

-29%
13,90

9,90
Najniższa cena w ostatnich  

30 dniach: 13,90  zł
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5076
Czarna herbata  
Strawberry  
Cream
50 g 

5060
Herbata owocowa 
Malibu Dream 
50 g

Każdy łyk naparu tej wyjątkowej  
mieszanki przeniesie Cię w wyobraźni  
na rajską plażę! 

Kandyzowany ananas, płatki  
migdałów, wiórki kokosowe  
i rodzynki cudownie komponują się  
z jabłkiem i hibiskusem.

Głęboki smak herbaty z indyjskich plantacji  
w połączeniu z truskawką i płatkami jaśminu 
tworzy wspaniałą kompozycję o kremowym 

charakterze z wyraźnie wyczuwalną nutą  
słodyczy. Idealna na miły początek dnia lub 
popołudniową chwilę relaksu.

26,90

26,90

BlueGarden Tea
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5078
Herbata zielona 
Sunrise
50 g

5079
Herbata biała  
Mango Sun 
50 g

Wyśmienita i aromatyczna herbata o bardzo egzotycznym 
smaku. Zawarte w niej kawałki mango i papai dodają  
soczystości, a rodzynki i płatki róży – elegancji i słodyczy.  
Płatki bławatka nadają naparowi aromat świeżych kwiatów. 
Doskonała w wersji na zimno i na ciepło.

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

26,90
21,90

26,90
21,90

W herbacianym ogrodzie 

-19%

-19%

Najniższa cena  
w ostatnich 
30 dniach: 
26,90  zł

Najniższa cena  
w ostatnich 

30 dniach: 
26,90  zł
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5165
Kawa rozpuszczalna – waniliowa
120 g

5170
Kawa rozpuszczalna Advocat
120 g 

Przygotowana ze starannie wybranych ziaren 
robusta z Meksyku. Ma wyrazistą nutę  
smakową i aksamitną konsystencję. Odmiana 
robusta zawiera więcej kofeiny niż arabika,  
dlatego docenią ją osoby pijące kawę  
w celu dodania sobie energii. Idealna także  
dla kawoszy, dla których proces  
samodzielnego mielenia ziaren jest zbyt  

pracochłonny.  Możesz zabrać ją ze sobą  
i w dowolnym momencie zalać wodą,  
by błyskawicznie przyrządzić napar

Wytworna kompozycja najlepszych, wolno  
wypalanych ziaren Arabica i słodkich tonów 
kokosa. Delikatny aromat doskonale podkreśla 
łagodny charakter kawy z Hondurasu. Idealna  
propozycja  zarówno na zimowe dni, jak również 
letnie, błogie poranki. Doskonała do deserów. 
Warto spróbować jej z dodatkiem mleka  
lub śmietanki

5172
Kawa  
rozpuszczalna  
naturalna 
120 g

5169
Kawa  
rozpuszczalna  
– kokosowa 

120 g

24,99

24,99

24,99
19,99 24,99

19,99

-20%

-20%Najniższa cena  
w ostatnich 
30 dniach: 
24,99  zł

Najniższa cena  
w ostatnich 
30 dniach: 
24,99  zł

1

1
2

2

3

3

4

4
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rozpuszczalna  
– kokosowa
120 g

5173
Czekolada do picia  
Wiśnie w rumie 

120 g

5177
Czekolada deserowa  
do picia Marcepan
120 g

5166
Kawa Blue Dream  
mielona o smaku  
tiramisu
150 g

5168
Kawa  Blue Dream  
mielona o smaku  
amaretto 
150 g

24,99

24,99
19,99

24,99

24,99
19,99

Skosztuj marcepanu
Wyrazisty marcepanowy aromat w połączeniu  
z intensywną, czekoladową głębią gwarantuje  
niezapomniane wrażenia smakowe. Migdałowe  
nutki idealnie współgrają z kakaowym tłem.  
Filiżanka tej czekolady jest wybornym dodatkiem  
do ciast bakaliowych, pierników,  
kruchych ciasteczek

Niepowtarzalna brazylijska kawa  
z dodatkiem wykwintnego włoskiego 
likieru o migdałowym aromacie.  
Wyśmienicie smakuje ze śmietanką,  
lodami lub kruchymi, migdałowymi  
ciasteczkami

-20%

-20%

Najniższa cena 
w ostatnich 
30 dniach:
24,99  zł

Najniższa cena  
w ostatnich 

30 dniach: 
24,99  zł

Najniższa cena  
w ostatnich 

30 dniach: 
24,99  zł

5

6

5

6

7

8

7

8
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5065
Woda  
perfumowana  
Monsieur Lion 
33 ml

500050

Victory Męska Woda  
Perfumowana
50 ml

5048

Męska woda perfumowana  
Mister Silver 
33 ml

5020

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

79,90

45,90
29,90

49,9045,90

Śmiały, wyrazisty zapach  
dla mężczyzny, który  
doskonale odnajduje się  
w miejskiej dżungli.  
Przyciąga uwagę pikantnymi  
nutami na aromatyczno 

-drzewnym tle. Intryguje  
oryginalnością  
i aurą wewnętrznej siły.

NUTY GŁOWY: cytryna,  
mandarynka, bergamotka,  
akordy zielone
NUTY SERCA: rozmaryn,  
czarny pieprz, akordy  
aromatyczno-drzewne
NUTY BAZY: białe piżmo,  
ambra, mech morski

-35%

Najniższa cena  
w ostatnich 
30 dniach::  
45,90  zł

1

1
2

2

3

3
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i balsam po goleniu  
2 w 1 Perfect Man

NUTY GŁOWY: cytryna, 
mandarynka, bergamotka, 
akordy zielone

 rozmaryn, 
czarny pieprz, akordy 
aromatyczno-drzewne

białe piżmo, 
ambra, mech morski

5050

Woda perfumowana  
Lady Gold 
33 ml
5049

Woda perfumowana  
Miss Pink 
 33 ml

45,90
29,90

45,90
35,90

5064
Woda perfumowana  
Madame Panthere
33 ml

5063
Woda perfumowana  
Madame Tigresse
33 ml 

45,90
29,90

45,90
35,90

5028

Woda perfumowana  
La Rosita
50 ml

5027
Woda perfumowana  
Caramella
50 ml

79,90
59,90

79,90
59,90

Specjalna oferta  
z okazji Dnia Kobiet 

Najniższa cena  
w ostatnich 
30 dniach:  
79,90  zł

Najniższa cena  
w ostatnich 
30 dniach:  
45,90  zł

Najniższa cena  
w ostatnich 
30 dniach: 
35,90  zł

Najniższa cena  
w ostatnich 
30 dniach: 
59,90  zł

Najniższa cena  
w ostatnich 
30 dniach:  
35,90 zł

Najniższa cena  
w ostatnich 
30 dniach: 
45,90  zł

1 2 3 4

5

6

1

2

3

4

5

6

PROMOCJE
DO

-35%
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5186 biała
5187 złota
5188 żółta

5189 czerwona

Bambusowa szczoteczka  
z węglem aktywnym  
do zębów

5072
Wybielająca pasta do zębów  
z węglem aktywnym  
i srebrem koloidalnym 
50 ml
5080

Płyn do ust z węglem  
aktywnym 
500 ml

5185 
Wykałaczki  
z nicią  
dentystyczną 

50 sztuk
50
szt.9,90

29,90

25,90
19,90

19,90
19,90

14,90

 • Skutecznie wybiela zęby, nie uszkadzając szkliwa
 • Zapobiega powstawaniu kamienia nazębnego.
 • Doskonale oczyszcza zęby, przywracając  
im naturalną biel

 • Łagodzi objawy zapalenia dziąseł  
i nieświeżego oddechu

 • Pomimo czarnego koloru nie pozostawia  
po spłukaniu żadnych śladów na szkliwie

Węgiel aktywny: absorbuje osady i przebarwienia  
znajdujące się na powierzchni zębów (między  
innymi po kawie, herbacie, sokach). 
Srebro koloidalne zapewnia długotrwałe  
uczucie czystości i świeżości w jamie ustnej.
Olejek z mięty pieprzowej nadaje wyrazisty,  
miętowy i chłodzący smak i aromat.
Ekstrakt z aloesu korzystnie oddziałuje  
na błony śluzowe w jamie ustnej. 
Stewia – naturalna substancja słodząca  
- zapewnia przyjemny smak. 

Bezpieczne wybielanie -23%

-25%

Najniższa cena  
w ostatnich 

30 dniach: 
19,90  zł

Najniższa cena  
w ostatnich 

30 dniach: 
25,90  zł

1 2 3

1

2

3
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367427
Pasta  
stomatologiczna  
Silver Action  
ze srebrem  
koloidalnym
50 ml 366003 zielona

366001 pomarańczowa
366004 niebieska

366002 różowa

Szczoteczka do zębów 
Nano Gold  
z nanocząsteczkami złota
miękkie włosie

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

366934
Proszek  
do wybielania  
zębów  
White Action
30 ml

29,90

29,90
19,90

25,90 29,90
23,9029,90

Wszystko dla Twojego uśmiechu
 • Wzmacnia szkliwo
 • Utrzymuje zdrowe dziąsła
 • Odświeża oddech
 • Hamuje odkładanie się  
płytki nazębnej,  
głównej przyczyny próchnicy

 • Nie zawiera konserwantów  
oraz alkoholu

-20%

-33%

Najniższa cena  
w ostatnich 

30 dniach 

:29,90  zł

Najniższa cena  
w ostatnich 

30 dniach: 
29,90  zł

1 2 3 4

1 2 3 4
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Ekstrakt  
z tymianku

Ekstrakt  
z korzenia  
tataraku

500015 

Odżywka do włosów  
farbowanych
200 ml

500011 

Szampon do włosów  
farbowanych
250 ml

500018

Odżywka wzmacniająca  
włosy
200 ml

500014 
Szampon  
wzmacniający włosy
250 ml 21,90

21,90

21,90

21,90

Perfec Hair
Naturalnie

piękne włosy

1

2

1

2

3

4

4

3
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500016 
Odżywka do włosów  
suchych i zniszczonych
200 ml

500017 
Odżywka zwiększająca  
objętość włosów 
200 ml 

21,90
16,90

21,90
16,90

21,90
16,90

21,90
16,90

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

Ekstrakt z arniki

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

Ekstrakt z lnu

500012 

Szampon do włosów suchych  
i zniszczonych
250 ml

500013 

Szampon zwiększający  
objętość włosów
250 ml

piękne włosy

-23%

-23%

Najniższa cena  
w ostatnich 
30 dniach: 
21,90  zł

5

5

6

6

7

8

7

8Najniższa cena  
w ostatnich 
30 dniach: 
21,90  zł

Najniższa cena  
w ostatnich 
30 dniach: 
21,90  zł

Najniższa cena  
w ostatnich 
30 dniach: 
21,90  zł
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500019 

Odżywczy żel pod prysznic i do kąpieli  
Perfect Care- goji
250 ml

500020 

Orzeźwiający żel pod prysznic  
i do kąpieli Perfect Care - werbena
250 ml

19,90

19,90
15,90

500024 

Balsam do higieny  
intymnej  
Perfect Care
300 ml

Delikatnie oczyszcza,  
odświeża i optymalnie  
nawilża, zapewniając  
komfort wrażliwej skórze  
okolic intymnych.  
Zawiera ekstrakt z lnu  
i kwas mlekowy

19,90
15,90

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

-20%

-20%

Najniższa cena  
w ostatnich 
30 dniach: 
19,90  zł

Najniższa cena  
w ostatnich 

30 dniach: 
19,90  zł

1

1

2 3

2

2

3
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Dead Sea 

Najsławniejsza na świecie karnalitowa sól  
z Morza Martwego to wysoko  
zmineralizowana sól magnezowo- 

potasowa, zawierająca również żelazo, 
chrom, mangan, cynk i inne  
ważne pierwiastki.
• Wpływa dobroczynnie na kondycję skóry
• Poprawia krążenie krwi w skórze
• Znakomicie usuwa zmęczenie, relaksuje i uspokaja.
• Łagodzi bóle reumatyczne i artretyczne,  

bóle pourazowe, napięcie mięśni
• Skutecznie wspomaga leczenie łuszczycy, grzybicy  

oraz zwalczanie trądziku i wyprysków skórnych

5071 
Sól karnalitowa  
z Morza Martwego. 500 g 
SPOSÓB UŻYCIA: 
wsyp co najmniej 2 nakrętki  
soli do wanny z ciepłą wodą

46,90
36,90

5069
Mydełko z błotem i solą  
z Morza Martwego 

100 g 19,90

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

Morze Martwe zasługuje na miano cudu  
natury. Zabiegi i kuracje z użyciem błota  
i soli z Morza Martwego oraz kosmetyków  
na ich bazie poprawiają kondycję  
skóry dzięki wyjątkowej zawartości  
cennych pierwiastków.

-21%

Najniższa cena  
w ostatnich 

30 dniach: 
36,90  zł

1

1

2 2
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5005

Płyn micelarny 
200 ml

5008 

Krem  do twarzy  
na dzień i na noc 
50 ml

5074
Szczoteczka  
silikonowa  
do oczyszczania  
twarzy 

8 x 6 cm

5025

Pomadka  
Care Balm
3,5 g

49,90

19,90

12,90
9,90

14,90

 • Koi i odżywia  
spierzchniętą skórę

 • Chroni przed wysychaniem  
i pękaniem

 • Nadaje skórze gładkość
 • Do ust
 • Jako sztyft do spierzchniętej  
skóry wokół nosa

 • Na suche łokcie

 • Przywraca naturalne pH skóry
 • Zwiększa jędrność  
i elastyczność skóry

 • Wspomaga proces  
regeneracji naskórka 

 • Nawilża i wzmacnia barierę  
wodno-lipidową

 • Łagodzi podrażnienia  
i poprawia koloryt skóry

 • Usuwa zanieczyszczenia

5026
Tonik  
do twarzy 
150 ml

19,90
15,90

-23%

-20%

Najniższa cena  
w ostatnich 
30 dniach: 
12,90  zł

Najniższa cena  
w ostatnich 

30 dniach: 
19,90  zł

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona16
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5184

Szampon 
250 ml

5003

Mleczko  
do ciała  
250 ml

5009

Krem do rąk  
Happy Hands
40 ml 

19,90

12,90
9,90

19,90

 • Intensywnie nawilża, łagodzi  
podrażnienia 

 • Zapewnia błyskawiczne uczucie  
wygładzenia dłoni

 • Zawiera masło shea, olej arganowy  
i prowitaminę B5

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

5014

Regenerująca odżywka  
do włosów w sprayu  
150 ml

19,90
15,90

Delikatna baza myjąca zapewnia gęstą,  
kremową pianę. Przyjemny zapach tworzy  
relaks i odprężenie. 
EFEKT: skóra nawilżona, odżywiona,  
zrewitalizowana, zrelaksowana i odprężona. 
SKŁADNIKI AKTYWNE: 
proteiny z mleka, prowitamina B5, alantoina

5004

Żel pod prysznic  
250 ml

19,90
15,90

Hydroclinic
Pełnia  
nawilżenia

-20%

-23%

Najniższa cena  
w ostatnich 

30 dniach: 
19,90  zł

Najniższa cena  
w ostatnich 

30 dniach: 
19,90  zł

Najniższa cena  
w ostatnich 
30 dniach: 
12,90  zł
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5030

Łagodzący peeling do ciała – awokado
250 g

5043

Łagodzący krem  
do rąk i paznokci
40 ml
5036
Łagodzący żel pod prysznic  
200 ml

5034

Łagodzący balsam do ciała – awokado
150 ml

Senso

33,90
29,90

16,90
24,90

21,90

26,90

Oczyszcza i nawilża

Nawilża dłonie, 
wzmacnia paznokcie

Wygładza, nadaje 

sprężystość Złuszcza i stymuluje

-12%

-12%

1 2

1

2

3 4

3

4

Najniższa cena  
w ostatnich 
30 dniach::  
24,90  zł
Najniższa cena  
w ostatnich 
30 dniach: 
33,90  zł

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona14
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5045

Arbuzowa  
pomadka  
peelingująca 
4,3 g5044 

Odżywczy krem do rąk i paznokci
40 ml

5033
Odżywczy balsam do ciała
150 ml

5035
Odżywczy żel pod prysznic 
200 ml33,90

16,90

26,90

24,90 16,90

5029

Odżywczy peeling do ciała 

250 g

Złuszcza i stymuluje Zapewnia gładki, 
jędrny wygląd

Oczyszcza 

i odżywia

Odżywia 

i chroni dłonie

Wygładza 

i pielęgnuje usta

Piękno w każdym  

rozmiarze

Najniższa cena  
w ostatnich 
30 dniach:: 
24,90  zł
Najniższa cena  
w ostatnich 
30 dniach:
33,90  zł

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5
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5052

Odżywka  
do włosów 
200 ml

5051

Szampon  
do mycia  
włosów  
200 ml

• Wzmacnia włosy aż po końcówki
• Chroni je przed utratą  

wody i blaknięciem
• Przywraca miękkość  

i elastyczność
• Włosy na dłużej pozostają  

świeże i pełne blasku

5046
Balsam  

w żelu 
 do ciała  
i włosów 

200 ml

5047
Żel do mycia  
ciała   
200 ml

Uwielbiasz aromatyczne kąpiele?  
Podaruj sobie cudowny relaks – zanurz się  
w wodzie z dodatkiem soli kąpielowej  
o zmysłowym zapachu Argan Queen.

5075
Sól do kąpieli 
600 g

29,90
23,90

25,90
19,90

25,90

25,90
19,90

25,90

• Nawilża, odżywia, wygładza  
skórę i włosy

• Ujędrnia ciało, działa  
antycellulitowo

• Opóźnia proces starzenia skóry. 
Stosowany na końcówki  
włosów wzmacnia je  
i przeciwdziała łamaniu

• Jego lekka 

 konsystencja  
szybko się wchłania  
pozostawiając skórę  
jedwabiście gładką  
i cudownie  
pachnącą  
na długo

Argan Queen
-20%

-23%

-23%

1

1

2
2

3

3

4 5

4

5

Najniższa cena  
w ostatnich 

30 dniach: 
29,90  zł

Najniższa cena  
w ostatnich 

30 dniach: 
25,90  zł

Najniższa cena  
w ostatnich 
30 dniach: 
25,90  zł

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona12
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Odżywka  
do włosów 
200 ml

25,90
19,90

25,90

5018

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

5019

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

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

*DermCom® 

*Detoxi-Look® 

Kwas hialuronowy  
Silanol  
Kolagen morski  
Squalane  
Ekstrakt  
z kiełków pszenicy

500035

Eliksir piękna - Collagen
15 ml
500034 

Eliksir piękna - Retinol
15 ml
500036
Eliksir piękna - Coenzyme Q10
15 ml

49,90
34,90

49,90

49,90

69,90
49,90

69,90
49,90

DZIAŁANIE: 
Zwiększa poziom nawilżenia  
skóry i poprawia jej elastyczność.  
Zapobiega wiotczeniu skóry,  
przywraca jej właściwą gęstość,  
spoistość

WYBIERZ 

COLLAGEN PEPTIDES

JEŚLI TWOJA SKÓRA JEST:  
wiotka, sucha, dojrzała,  
z oznakami starzenia,  
z widoczną utratą  
elastyczności

*opatentowane składniki

Collagen Booster

DermCom®  
nowatorski składnik pozyskiwany
poprzez ekstrakcję bulw krokusa. 
Aktywizuje komunikację
międzykomórkową,
skutecznie stymuluje biosyntezę
kolagenu i elastyny.

-30%

-29%

1

2
3

1

2

3

1 2

1

2

Najniższa cena  
w ostatnich 
30 dniach:
25,90  zł Najniższa cena  

w ostatnich 
30 dniach: 

49,90  zł

Najniższa cena  
w ostatnich 
30 dniach: 
49,90  zł

Najniższa cena  
w ostatnich 
30 dniach: 
69,90  zł
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5057
Krem  
pod oczy 
15 ml

FORM KWASU 
HIALURONOWEGO5

5055

Krem  
na dzień 
50 ml SPF 15

5070
Głęboko  
regenerująca  
maseczka  
ES5ENCE  

na płacie 

22 g

5058

Serum  
do twarzy  
i dekoltu 
30 ml

5068
Żel do mycia twarzy  
i demakijażu  
200 ml

• Oczyszcza, nawilża i wygładza skórę
• Zawiera 5 form kwasu  

hialuronowego oraz aktywny  
składnik rozjaśniający, który  
hamuje powstawanie przebarwień

• Nie podrażnia i nie wysusza  
skóry – odpowiedni do każdego  
rodzaju cery, także wrażliwej

• Doskonały do demakijażu.

POWSTRZYMANIE
PROCESÓW 

STARZENIA SIĘ 
NOCĄ

72h 
CIĄGŁEGO NAWILŻENIA  

DLA GŁADKIEJ 
I PROMIENNEJ 

SKÓRY!

59,90

39,90

19,90

34,90
25,90

49,90
39,90

Do wszystkich rodzajów cery,  
zwłaszcza do odwodnionej  
skóry, na której pojawiają się  
pierwsze oznaki starzenia.  
Stosuj dwa razy dziennie,  
pod kremy na dzień i na noc 

Kosmetyki ES5ENCE:
zawierają 5 form kwasu hialuronowego  
o optymalnej wielkości cząsteczkowej, które  
docierają do 5 różnych warstw skóry, zapewniając  
kompleksową pielęgnację anti-aging  

i 72 godziny ciągłego nawilżenia.

OCHRONA PRZED 
STARZENIEM SIĘ 
SKÓRY W CIĄGU 

DNIA

ES5ENCE

-20%

-26%

Najniższa cena  
w ostatnich 

30 dniach: 
49,90  zł

Najniższa cena  
w ostatnich 

30 dniach: 
34,90  zł

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona10
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5057
pod oczy 
15 ml

5070
Głęboko 
regenerująca 
maseczka 
na płacie
22 g

5056 

Krem na noc 
50 ml

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

59,90
44,90

NOWOŚĆ
MASAŻ PRZYNOSI WIELE KORZYŚCI:
• Pobudza krążenie, ułatwia lepsze dotlenienie skóry,  

dodaje jej blasku
• Rozluźnia mięśnie twarzy, zmniejszając widoczność  

drobnych zmarszczek
• Usuwa opuchnięcia, pozwala zamknąć pory skórne
• Poprawia elastyczność skóry, unosi ją, modelując owal twarzy 
• Ma działanie nie tylko upiększające, ale także  

relaksująco-odprężające

MASAŻER DO TWARZY Z JADEITU 
• Rolki wykonane są z naturalnego  

kamienia - jadeitu. 
• Duża rolka służy do masażu twarzy,  

szyi, dekoltu, a także dłoni, mała  
- okolic oczu i nosa.

• Przechowuj masażer w lodówce  
– wykonuj masaż schłodzonym  
kamieniem. 

5191

Jadeitowy  
masażer  
do twarzy

SEKRET MŁODEGO  
WYGLĄDU AZJATEK
Lifting, odmłodzenie, wygładzenie  
zmarszczek i promienny blask cery!

29,90
21,90

-27%

-25%
Najniższa cena  

w ostatnich 
30 dniach: 

59,90  zł

Najniższa cena  
w ostatnich 
30 dniach:  
29,90  zł

Dla uzyskania jeszcze lepszego efektu przed masażem  
rozprowadź serum na twarzy

PIELĘGNACJA 11
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5038

Immunity Garlic Power 

suplement diety 

40 kapsułek 

Zalecana dzienna porcja:  
1 kapsułka

• Czosnek jest tradycyjnie stosowany  
do zapobiegania i zwalczania infekcji  
wirusowych, zwłaszcza górnych dróg  
oddechowych, a czystek kreteński  
i czarci pazur wspomagają dobroczynne  
działanie czosnku

• Składniki zawarte w Immunity pomagają  
wzmacniać ogólną odporność, wykazują  
działanie przeciwzapalne,  
przeciwdrobnoustrojowe, przeciwwirusowe

• Zawiera najcenniejsze biologicznie  
aktywne substancję: Allinę i Allicynę, 
 która może pełnić funkcję antybiotyku  
w organizmie

ODPORNOŚĆ

5053

D3 2000 ADE+K 
suplement diety.  
40 kapsułek 

Zalecana dzienna porcja:  
1 kapsułka

Witamina D 2000

• Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu  
układu odpornościowego

• Pomaga w utrzymaniu zdrowych kości,   
mięśni, zębów

Witamina A:
• Pomaga zachować zdrową skórę
Witamina E:

• Pomaga w ochronie komórek przed  
stresem oksydacyjnym

Witamina K:
• Przyczynia się do prawidłowego  

krzepnięcia krwi

OCHRONA  I REGENERACJA

5039

Vitamin C Natural 
suplement diety.  
40 kapsułek 

Zalecana dzienna porcja:  
1-2 kapsułki

• Wspiera pracę układu  
odpornościowego

• Pomaga w ochronie komórek przed  
stresem oksydacyjnym

• Pomaga w prawidłowej produkcji  
kolagenu w celu zapewnienia  
prawidłowego funkcjonowania  
naczyń krwionośnych, kości,  
chrząstki i skóry

PROFILAKTYKA

69,90
59,90

69,90

69,90
59,90

-10zł

-10zł

Najniższa cena  
w ostatnich 
30 dniach:  
59,90  zł

Najniższa cena  
w ostatnich 
30 dniach: 
59,90  zł

8 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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Przy zakupie dowolnego produktu 
Pudełko na suplementy 
otrzymasz  za 3,90 zł

suplement diety. 
40 kapsułek
Zalecana dzienna porcja: 
1 kapsułka

suplement diety. 
40 kapsułek
Zalecana dzienna porcja: 
1-2 kapsułki

367256
pH Body Balance 
(miesięczna dawka) 
125 g

• Oczyszcza i odkwasza  
organizm

• Neutralizuje toksyny
• Reguluje perystaltykę jelit
• Ma przyjemny,  

cytrusowy smak

38,90
28,90

Oczyść  
organizm  
na wiosnę

-10zł

Wystarczy rozpuścić 4-5 gramów  
w 100 ml wody i wypić na kwadrans  
przed śniadaniem.

Najniższa cena  
w ostatnich 
30 dniach: 
38,90  zł

390zł
14,90 złNajniższa cena  

w ostatnich 
30 dniach: 
3,90  zł

SUPLEMENTY 9
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5066
Hair & Nails Complex 
suplement diety 

40 kapsułek 

Zalecana dzienna porcja:  
1 kapsułka

MOCNE, LŚNIĄCE WŁOSY  
I PAZNOKCIE

• Wspomaga wzrost włosów
• Zapobiega ich wypadaniu
• Wspomaga formowanie mieszków włosowych
• Utwardza płytkę paznokci
• Zapobiega ich łamaniu i rozdwajaniu
• Poprawia kondycję skóry

5037 

Fat Burn Piperine 

suplement diety 

40 kapsułek 

Zalecana dzienna porcja:  
1 kapsułka

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

• Przyśpiesza trawienie i wspomaga przyswajanie  
składników odżywczych

• Pomaga kontrolować wagę ciała
• Przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu  

makroskładników odżywczych
• Pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy  

we krwi, dzięki czemu masz mniejszą ochotę na słodycze
• Dostarcza organizmowi dobroczynnych polifenoli

ODCHUDZANIE

69,90

69,90
6 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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5042

Antioxidants  
Green Tea 

suplement diety 

40 kapsułek 

Zalecana dzienna porcja:  
1 kapsułka

ENERGIA  
I WITALNOŚĆ

• Wspomaga ogólną witalność organizmu,  
zwiększając przypływ energii

• Wzmacnia naturalne mechanizmy chroniące  
organizm przed szkodliwym wpływem  
wolnych rodników

• Pomaga utrzymać prawidłowy poziom  
glukozy we krwi

• Pomaga unormować poziom  
cholesterolu we krwi

• Wspomaga usuwanie nadmiaru wody,

5024

Fish Collagen  
Joints & Skin 

suplement diety 

40 kapsułek 

Zalecana dzienna porcja:  
1-3 kapsułki

MOCNE STAWY,  
PIĘKNA SKÓRA

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

• Wspomaga utrzymanie kości, stawów  
i mięśni  w dobrej kondycji

• Pomaga zregenerować skórę, włosy i paznokcie,  
kolagen jest głównym białkiem tkanki łącznej,  
warunkującym elastyczność skóry

Przyśpiesza i wspomaga spalanie tkanki tłuszczowej 
i zapobiega ponownemu jej tworzeniu
Przyśpiesza trawienie i wspomaga przyswajanie 
składników odżywczych
Pomaga kontrolować wagę ciała
Przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu  
makroskładników odżywczych
Pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy 
we krwi, dzięki czemu masz mniejszą ochotę na słodycze
Dostarcza organizmowi dobroczynnych polifenoli

69,90
59,90

69,90
59,90

-10zł

-10zł

Najniższa cena  
w ostatnich 
30 dniach:  
59,90  zł

Najniższa cena  
w ostatnich 
30 dniach:  
59,90  zł

SUPLEMENTY 7
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100%  czystej  naturalnej błony jaja

Przeczytaj więcej na stronie: 
www.pureeggmembrane.com

Najważniejsze białko strukturalne  
stanowiące 30% wszystkich białek  
człowieka. Pure Egg Membrane zawiera  
kolagen typu I, II, III, IV, V i X, biozgodny  
z kolagenem występującym naturalnie  
w organizmie człowieka, dzięki czemu jest  
bardzo dobrze przyswajalny i skutecznie 

wykonuje swoje funkcje biologiczne.

KOLAGEN

KWAS HIALURONOWY

Substancja naturalnie występująca  
w organizmie człowieka, głównie w skórze.  
Wiążąc wodę, wyraźnie poprawia nawilżenie 
skóry, nadaje jej sprężystość i elastyczność.  
Ale jest niezbędny także dla zdrowia stawów: 
tworzy w organizmie roztwór stanowiący  
doskonały „smar” dla powierzchni stawowych,  
by zmniejszyć tarcie między kośćmi.

NATURALNA WITAMINA C

niezbędna do prawidłowej syntezy kolagenu.

Jak Pure Egg Membrane  
wpływa na Twój organizm:

• Wspomaga regenerację chrząstek  
stawowych

• Przyczynia się do poprawienia  
mobilności stawów

• Przyczynia się do ograniczenia ryzyka  
kontuzji, spowalniania tempa zużywania się  
chrząstek stawowych

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

• Przyczynia się do poprawienia kondycji skóry
• Wspomaga syntezę i transport elastyny  

w organizmie
• Pomaga poprawić elastyczność  

i jędrność skóry

Kolagen zawarty w błonie jaja kurzego  
jest biozgodny z kolagenem występującym  
naturalnie w organizmie człowieka, dzięki czemu  
jest bardzo dobrze przyswajalny i skutecznie  
wykonuje swoje funkcje biologiczne.

4 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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BŁONA JAJA KURZEGO, w tym:
KOLAGENY
INNE PROTEINY (m.in. chondroityna)
KWAS HIALURONOWY
MIKROELEMENTY (Fe, Co, Si, Cu, Zn)
NATURALNA WITAMINA C

738 mg
ok. 25%
ok. 68%

ok. 5%
ok. 2%
22 mg

Składniki  
pochodzenia 

 naturalnego

Kompatybilny  
z cyklem życia

Bez wypełniaczy  
i konserwantów

Biozgodność  
i przyswajalnośćPrzyjazny  

dla środowiska
Wegetariański738 mg 

sproszkowanej błony 

w 1 kapsułce

Profilaktycznie:  
1 kapsułka dziennie 

Wspomagająco:  
2 kapsułki dziennie

90
KAPSUŁEK

5077
Pure Egg Membrane 

suplement diety 

90 kapsułek
149,00

Twoje stawy, ścięgna i skóra 
pracują dla Ciebie całe życie

*Technologia produktu  
zgłoszona jest  
do ochrony patentowej  
w Urzędzie Patentowym RP

Kolagen zawarty w błonie jaja kurzego 
jest biozgodny z kolagenem występującym 
naturalnie w organizmie człowieka, dzięki czemu 
jest bardzo dobrze przyswajalny i skutecznie 
wykonuje swoje funkcje biologiczne.

SUPLEMENTY 5
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-60%

Silikonowa szczoteczka w kształcie  
stożka precyzyjnie dociera nawet  
do najkrótszych rzęs i rozczesuje  
je od nasady aż po same końce,  
jednocześnie nadając im maksymalną  
objętość i długość

Brain Booster dostarcza Ci:
Magnez w formie cytrynianu magnezu – to najlepiej przyswajana, 
organiczna postać tego pierwiastka.  
Magnez, nazywany „pierwiastkiem życia”: 
• jest niezbędny do prawidłowego przebiegu wielu procesów  

biochemicznych organizmu
• wspomaga procesy kognitywne oraz regenerację mózgu
• pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych
• wspiera funkcjonowanie układu nerwowego.

Witamina B6 – niezbędna do zachowania energii, przyczynia się także  
do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, pomaga w prawidłowym  
funkcjonowaniu układu nerwowego. 

Witamina D – wraz z witaminą B6 zwiększa komórkowe 
wchłanianie jonów magnezu.

• ułatwia skupienie i zapamiętywanie 
• poprawia wydajność umysłu
• zmniejsza uczucie zmęczenia psychicznego podczas  

wysiłku umysłowego
• pomaga obniżyć stres, odprężyć się i wyciszyć
• przyczynia się do poprawy snu, nastroju,  motywacji  

i produktywności w pracy
• działa antyoksydacyjnie, niwelując wolne rodniki i spowalniając  

proces starzenia
• poprawia wygląd i kondycję skóry – wpływa na syntezę kolagenu  

i kwasu hialuronowego

Ekstrakt z żeńszenia syberyjskiego:

Dla kogo Brain Booster  
jest niezastąpiony?
• dla osób wykonujących pracę umysłową
• wszystkich żyjących w stresie
• studentów
• osób, które zauważają trudności z zapamiętywaniem
• osób po infekcjach wirusowych,  

doświadczających „mgły mózgowej” 
• w stanach osłabienia fizycznego i psychicznego

Za każde 50 zł
wydane na zakupy  
z tego katalogu 
otrzymasz  
Maskarę pogrubiającą  
i wydłużającą  
za 9,90

Żeńszeń syberyjski jest bogaty w ginsenozydy  
– główne substancje aktywne o bardzo szerokim spektrum  
pozytywnego działania. Badania naukowe dowodzą, że ginsenozydy   
podnoszą wydolność psychofizyczną oraz wzmacniają organizm  
w okresie osłabienie i zmęczenia. Wpływają na proces uczenia  
się i zapamiętywania. Pomagają przeciwdziałać skutkom stresu.

Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 19,90  zł

5183
Maskara pogrubiająca  
i wydłużająca  
Happy Lashes 
10 ml

24,90
9,90

2 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona
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5089

Brain Booster  
Magnesium + B6 + Ginseng 
40 kapsułek 
suplement diety 

69,90
59,90

CYTRYNIAN MAGNEZU

 w tym:  jony magnezu
EKSTRAKT Z ŻEŃSZENIA SYBERYJSKIEGO DER 4:1. 

w tym ginsenozydy
WITAMINA B6
WITAMINA D3 

690 mg
110 mg (29%*)

110 mg
~10 mg

1 mg (72%*)
7,5 µg (300 j.m.) (150%*)

– niezbędna do zachowania energii, przyczynia się także  
do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, pomaga w prawidłowym  
funkcjonowaniu układu nerwowego. 

ułatwia skupienie i zapamiętywanie 
poprawia wydajność umysłu
zmniejsza uczucie zmęczenia psychicznego podczas 
wysiłku umysłowego
pomaga obniżyć stres, odprężyć się i wyciszyć
przyczynia się do poprawy snu, nastroju,  motywacji 
i produktywności w pracy
działa antyoksydacyjnie, niwelując wolne rodniki i spowalniając 
proces starzenia
poprawia wygląd i kondycję skóry – wpływa na syntezę kolagenu 
i kwasu hialuronowego

Ekstrakt z żeńszenia syberyjskiego:

NOWOŚĆ

Jak Brain Booster wpływa  
na Twój organizm: 

• Wspomaga pracę mózgu,  
ułatwia skupienie i zapamiętywanie

• Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu  
układu nerwowego

• Przyczynia się do utrzymania prawidłowego  
metabolizmu energetycznego

• Poprawia pamięć roboczą
• Pomaga w utrzymaniu prawidłowych  

funkcji psychologicznych  
i sprawności umysłowej

• Przyczynia się do zmniejszenia  
uczucia zmęczenia i znużenia

• Sprzyja zwiększeniu motywacji  
i produktywności w nauce i pracy 

• Dodaje witalności

Żeńszeń syberyjski jest bogaty w ginsenozydy 
– główne substancje aktywne o bardzo szerokim spektrum 
pozytywnego działania. Badania naukowe dowodzą, że ginsenozydy  
podnoszą wydolność psychofizyczną oraz wzmacniają organizm 
w okresie osłabienie i zmęczenia. Wpływają na proces uczenia 
się i zapamiętywania. Pomagają przeciwdziałać skutkom stresu.

-10zł

Przyjmuj  
1-2 kapsułki dziennie,  
obficie popijając wodą. 

Najniższa cena  
w ostatnich 
30 dniach:  
69,90  zł

Aktywuj moc swojego  
mózgu, popraw  
koncentrację!

Bez wypełniaczy  
i konserwantów

Clean Label

Składniki  
pochodzenia  
naturalnego

Biozgodność  
i przyswajalność

SUPLEMENTY 3
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Świętuj 
z nami!
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