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4401
Podstawka pod łyżkę
Szczegóły na s.8

4197
Naklejki na przetwory 
Szczegóły na s.8

10,90

790
14,90

990

-28%

-34%

Czas na
przetwory



Aby dbać o środowisko,  
stosujemy:

 3 proste opakowania,  
by nie zwiększać ilości śmieci

 3 plastikowe butelki  
do ponownego przetworzenia

 3 papier z surowców odnawialnych

Zachęcamy Państwa do segregacji odpadów  
i troski o czystość środowiska.

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

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

kontakt@betterstyle.pl, www.betterstyle.pl

W trosce o Twoje 
bezpieczeństwo  

okładka katalogu została 
pokryta antybakteryjną  

i antywirusową powłoką. 
 

W kontaktach z klientami 
zachowaj zasady 
bezpieczeństwa  

zgodne z zaleceniami 
WHO

Za każde 50 zł  
wydane na zakupy z tego katalogu!

-50%

11,90

590

WRZUĆ TABLETKĘ DO ZBIORNIKA LUB ROZPUŚĆ I WLEJ

8455
Wstążki ozdobne do roweru
Długość  frędzli: 22 cm, 
długość całkowita: 27 cm

 � Świetna zabawa - 
tańczą na wietrze 
w trakcie jazdy! 

2
szt.

8460
Klakson
15 x 8 cm

 � Naprawdę  
głośny! 

2
szt.

11901590

2062
Letni płyn do spryskiwaczy  
w tabletkach
2 sztuki na 10 litrów wody.
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8459
Dzwonek do roweru Biedronka
Biedronka przysiadła na ramie roweru i głośno… dzwoni! Ten oryginalny dzwonek polubią zwłaszcza 
dzieci i dorośli z poczuciem humoru. Wykonany z tworzywa i metalu.

 � Rozkłada  
skrzydełka!

8469
Zestaw Rybki i motylki
Załóż je na szprychy roweru, a Twój jednoślad zyska niepowtarzalny styl! 

13,90

1090

-24%
NOWOŚĆ

-22%
NOWOŚĆ

Czujesz
wiosnę?

16,90

1290

24
szt.

33DOMwww.betterstyle.pl
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2990

8418
Opaska na smartfon z panelem dotykowym
Wykonana z tworzywa, które łatwo wyczyścić.  
Pasuje na smartfony do 6,5 cala.

 � Otwór na słuchawki
 � Z tyłu kieszonka 

na drobiazgi

Panel  dotykowy

2081
Spray do czyszczenia  
rowerów i hulajnóg
500 ml

 � Idealny do usuwania   
błota i smarów

19,90

1590

-20%

19,90

1590

8211
Lampka rowerowa „Laser”
5 mocnych diod LED daje promień światła  
o szerokości 270 stopni. Zasilanie: 2 baterie AAA 
(niedołączone)

CIĄGŁE LUBMIGAJĄCE
-20%

Odblaski na koła rowerowe  
8 pasków o długości 21 cm każdy.

8359 czerwone

8,90

690

-22%

Panel  dotykowy

8
szt.
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4678
Bidon niebieski  
z wkładem
Z wyjmowanym  
wkładem na owoce  
i zioła, dzięki czemu  
można samodzielnie  
przygotować wodę sma-
kową. Idealny na rower, 
wycieczkę, podróż, siłownię. 
Szeroki wlew o średnicy 
5,5cm ułatwia czyszczenie  
i napełnianie bidonu.  
Pojemność: 500 ml

46,90

3590

Z wkładem  
lub bez

17,90

1390

83881
Wodoodporne etui na telefon ze smyczą 
Wykonane z nieprzemakalnego tworzywa.  
20 x 12 cm, długość smyczy 43 cm

-22%

Wodoodporny

Panel  dotykowy

-23%
NOWOŚĆ
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4592
Łyżka do lodów
Wykonana z solidnego  
tworzywa. 16,5 x 4 cm

14,90

1190

-20%

19,90

1490

-25%

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

4
szt.

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

4390 flamingi 19,5 x 10,5 cm
Silikonowe tworzywo ułatwia wygodne 
wyciśnięcie zamrożonych kostek.

 � Do kostek lodu z wody lub soku
 � Elastyczne - łatwo  wyciśniesz kostki
 � Zabawne kształty

12,90

990

-23%

-23%
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Silikonowa
tuba

Silikonowy rożek do lodów i sorbetów
4643 niebieski
4644 fioletowy
W tej silikonowej foremce zrobisz zdrowy, domowy deser mrożony w kształcie rożka, bardzo wygodnego do lizania.  
Wystarczy nalać przygotowany mus lub sok i zamrozić. 20 x 4 cm, 100 ml

14,90

1190

Pyszne, domowe  
lody i sorbety

 � Z soku lub musu  
owocowego

 � Z jogurtu
 � Ze śmietanki

Ogrzewasz
w dłoni
i wyciskasz

Nic nie 
wycieknie

-20%
NOWOŚĆ

1
szt.
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4401
Podstawka pod łyżkę
Wykonana z tworzywa wysokiej jakości.  
27 x 10 x 2,5 cm

4197
Naklejki na przetwory 
100 naklejek 7 x 4,5 cm w rolce.

10,90

790
14,90

990

-28%

-34%

16,90

1290

4634
Zestaw 3 lejków
Trzy lejki różnej wielkości,  
o średnicach 11, 9 i 6 cm

 � Mieszczą się jeden  
w drugim – zajmują  
mało miejsca

-24%

3
szt.

4601
Butelka na oliwę  
z zatyczką 
Pojemność: 250 ml

Wykonana 
ze szkła

17,90

1390

-22%

100
szt.
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 � Mieszczą się jeden  
w drugim – zajmują  
mało miejsca

4279
Grzybek do odkręcania słoików
Średnica 9 cm, wysokość 5,5 cm

-25%

11,90

890
10,90

890
4501
Drylownica
Wykonana z trwałego tworzywa.

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

-25%

11,90

890

Szeroki 
otwór

Z domowej
spiżarni

9KUCHNIAwww.betterstyle.pl
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4341
Uniwersalne szczypce kuchenne
Długość: 34 cm 1990

4419
Tarka z pojemnikiem
Średnica 8,5 cm,  
pojemność 230 ml

Otwór  w pokrywie

34,90

1990
12,90

990

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

9,90

790

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

-43%

-20%

-23%

SUPERCENA

 � Podaj tarkę na talerzyku, 
by każdy mógł zetrzeć 
sobie różne dodatki

10 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



4682
Durszlak z rozsuwanym dnem 
Innowacyjny durszlak łączy w sobie dwie praktyczne  
funkcje: odcedzanie i nakładanie na talerz. Po odcedzeniu  
wystarczy pociągnąć boczne uchwyty, by otworzyć dno durszlaka.  
Po zwolnieniu przycisku dno zamknie się automatycznie.  
Wykonany z trwałego tworzywa. 33 x  29 x 13 cm 

47,90

3790

1390
368057
Cedzak nakładany na garnek
32 x 12 cm

368500
Łyżka cedzakowa
33 x 12 x 6 cm 1290

Rozsuwanedno

Stabilne nóżki

-10zł
NOWOŚĆ

Duży i pojemny

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

4460
Zestaw mat do krojenia
30 x 23 cm, 4 sztuki

-20%

4
szt.

-23%

4444
Zestaw osłonek na żywność
Wykonane z tworzywa foliowego. 4 sztuki

 � Różnej wielkości 
 � Kolorowy, dekoracyjny wzór 

 � Mocny materiał
 � Wielokrotnego użytku4321

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

-20%

6
szt.

4
szt.

990

19,90

1590
12,90

990

24,90

1990
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4588
Durszlak – cedzak składany 
Bardzo poręczny, doskonały do mycia owoców, odcedzania ugotowanych warzyw lub 
makaronu. Ma nóżki i boczne uchwyty umożliwiające powieszenie. Wymiar po złożeniu:  
18,5 x 24 x 3 cm, po rozłożeniu: 18,5 x 24 x 7,5 cm

18,90

1490

4245
Miska z pokrywą
4000 ml

4243
Miska z pokrywą
1500 ml

 � Do przechowywania
 � Do zamrażania
 � Do mikrofalówki
 � Do przewożenia

2

1

-24%

1

2

2290

16,90

1290

 � Dodaj durszlak do kolekcji  
pomysłowych produktów,  
które zajmują mało  
miejsca

Postaw
lub powieś

7,
5 

cm
3 

cm
-21%
NOWOŚĆ
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4189
Obieraczka do czosnku
Kolory mogą się różnić. 5 x 5 cm

4426
Obracana szatkownica do czosnku
7 x 7 x 7 cm

4275
Pojemnik na czosnek
10 x 8 cm

4503
Pojemnik na cebulę
Wykonany z mocnego tworzywa.  
10 x 10 cm

1

Szczelnie zamykany

11,90

890

9,90

790

14,90

1190

-25%

-20%

-20%

990

1

2

3

4

2

3

4
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4623
Obieraczka wielofunkcyjna
Ostrza ze stali nierdzewnej do różnych zadań: do obierania wa-
rzyw, krojenia na cienkie plasterki i robienia pasków typu julien-
ne. Tarka do ścierania czosnku, imbiru itp. Szpikulec do nacinania 
cytrusów, by można było łatwo zdjąć skórkę. Długość 18,5 cm

14,90

1190

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

 � Wiele funkcji  
w jednej obieraczce

obieraczka

tarka

dłutko do oczek

jul
ien

ne

kolec do cytrusów

-20%
NOWOŚĆ

 � Do młodych ziemniaków
 � Do pieczonych buraków
 � Do nowalijek

Ostre 
wypustki

Tkanina
od wewnątrz21,90

1890

15KUCHNIAwww.betterstyle.pl
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Pojemnik do 
przechowywania 
żywności 
4553 Świnka
4554 Krówka
Doskonałe do prze-
chowywania wędlin, 
parówek, serów. Pokrywki 
wykończone silikonem, 
ozdobione zabawnym 
motywem. Wykonane  
z tworzywa wysokiej 
jakości. 22 x 17,5 x 5 cm

44121
Podkładki pod talerze Magnolie
4 sztuki, 45 x 30 cm

-20%

-33%

29,90

1990

24,90

1990

4
szt.

Silikonowa 
uszczelka

SUPERCENA
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1990

4593
Talerz do jaj
Stylowy sposób na piękne podanie do 
stołu pysznych przystawek.  Wykonany  
z tworzywa. 30 cm x 22 cm

13,90

1090

18,90

1390

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

NA MIĘKKO

NA ŚREDNIO

NA TWARDO

4435
Krajalnica do jajek 
12 x 8,5 x 4 cm

 � Doskonała także  
do mozzarelli 

4118
Szprycka do 
dekoracji ciast
7 końcówek w różnych 
kształtach. Pojemność 
100 ml

Mocny  
tłok

1790

-26%

-22%
NOWOŚĆ

Na 12  
połówek  

jajek

17KUCHNIAwww.betterstyle.pl
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9,90

790

4689
Kubek do kawy  
na wynos
Z wygodnym dzióbkiem do picia. Wykonany  
z tworzywa dostosowanego do wysokich  
temperatur. Elegancki design. 340 ml 

8458
Torba na lunch
26,5 x 15,5 x 15 cm

25,90

1990

-23%

4504
Pojemnik Jabłko
Wysokość 10 cm, średnica 9 cm, 
pojemność 330 ml

Szczelnie 
zamykany

14,90

890

-40%

Wielorazowego użytku!

 � Bądź eko!  
Chodź z własnym 
kubkiem!

-20%
NOWOŚĆ

SUPERCENA
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Klik!

4683
Pojemnik na lunch
Dwupoziomowy, składa się z dwóch pojem-
ników przedzielonych przegródką, dzięki 
czemu ich zawartość nie zmiesza się w trakcie 
transportu. Łyżka i widelec w pokrywie.  
13 x 12 x 9,5 cm

23,90

1790

 � Dwupoziomowy
 � Łyżka i widelec  

w pokrywie

23,90

1290
4255
Zestaw 4 pojemników 
Pojemności: 700 ml, 320 ml i dwa po 120 ml

120 ml 

700 ml 

120 ml 

System „klik” –  
nóżki pojemników  

wpinają się  
w pokrywy

-46% 320 ml 

-25%
NOWOŚĆ

SUPERCENA

4
szt.

350 ml 

550 ml 
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4264
Silikonowy rękaw cukierniczy
Ma 6 wymiennych końcówek. Wykonany z siliko-
nu wysokiej jakości.

4268
Zestaw szpatułek
Wykonane z tworzywa. 6 sztuk.

6
szt.

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

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

26,90

1990

14,90

1190

29,90

2390

-26%

-20% -20%

8
szt.

1490
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4675
Zestaw 4 pojemników
W Twojej kuchni nie może zabraknąć pojemników do przechowywania różnych artykułów spożywczych.  
Te, wykonane z solidnego tworzywa, mają dekoracyjne pokrywki. Pojemności: 900, 1400, 2100 i 3100 ml

75,90

5990

 � Pojemne
 � Dekoracyjne  

pokrywki

4
szt.

Dodaj życiu
kolorów

-21%
NOWOŚĆ

3100 ml 

2100 ml 

900 ml 

1400 ml 
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4590
Wykrawacz do pączków „Serce” 
Średnica 7 cm

29,90

1590

69,90

5490

-47%

4381
Szczypce z sitkiem do odsączania  
Długość: 30 cm, sitko: 10 cm

4461
Dyspenser do ciasta
Wykonany z solidnego tworzywa.  
21 x 15 x 10,5 cm

-21%

18,90

1490

-21%

SUPERCENA
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4490
Separator do jajek
10 x 8 x 6 cm

6,90

590

59,90

4490
18,90

1290

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

4545
Silikonowy wałek do ciasta
Długość powierzchni do wałkowania: 25 cm,  
długość całkowita: 43 cm

4436
Zestaw 6 miarek
Wykonane z solidnego  
tworzywa.

Na rączce  
podane są  
pojemności

4292
Mata silikonowa
50 x 30 cm 3990

-25%

-32%

SUPERCENA

6
szt.

250 ml

125 ml
85 ml

60 ml 15 ml 7,5 ml

1 2

1

2

3

3

4

4

5

5

1290
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4218  
Mata do pieczenia
40 x 33 cm

NIE MUSISZ
używać tłuszczu
Wielokrotnego 

użytku

4642
Forma do pieczenia
25 x 10 x 7 cm

Z powłoką zapobiegającą  
przywieraniu

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

-38%

4217
Podkładka do pieczenia
40 x 33 cm

19,90

1590

39,90

2490

-20%

3990

1790

SUPERCENA
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4674
Papilotki do foremek
Dekoracyjne papilotki do pieczenia muffinek 
i babeczek oraz przygotowywania deserów 
typu kulki mocy. Wykonane z papieru. 
80 sztuk

9,90

790

9,90

790

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

-20%

80
szt.

3
szt.

-20%
NOWOŚĆ
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17,90

1390

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

10
szt.

49,90

3990

-20%

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

24,90

1990

-20%

-22%
NOWOŚĆ

4692
Łopatka teflonowa
Ergonomiczny kształt. Tworzywo teflonowe zapobiega przywieraniu potraw. Szybko i wygodnie odwrócisz smażone  
potrawy. 32 x 8 cm

 � Do naleśników
 � Do placków
 � Do mięsa Teflonowa
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4681
Stojak na noże 
Aby zapobiec skaleczeniu nożami leżącymi 
luzem w szufladzie, przechowuj je w 
profesjonalnym stojaku. Zawsze pod ręką, 
w pełnym porządku, bez ryzyka stępienia. 
Łatwo się myje. 22 x 10 cm

41,90

3190

Przechowuj noże 
w bezpieczny  
sposób

16,90

990

24,90

1990

4566
Rękawica  
i podkładka kuchenna 
Rękawica: 27 x 18 cm,  
podkładka: 17 x 17 cm

4621
Ściereczka kuchenna
50 x 40 cm

-41%

-20%

-24%
NOWOŚĆ

SUPERCENA

Chłonna
tkanina
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8484
Szczotka do czyszczenia grilla 3 w 1
36 x 7 cm 2190

8486
Prostokątna mata na ruszt 
40 x 30 cm

8487
Okrągła mata na ruszt 
Średnica: 30 cm

19,90

1590
16,90

1290

-24% -20%

367033
Pianka Premium  
do czyszczenia  
przypaleń
300 ml

25,90

1990

-23%

4320
Silikonowy pędzelek 
z pojemnikiem
11,5 x 5 cm, 70 ml

16,90

1290

 � Skuteczność  
klasy Premium

 � Ultra silne  
działanie

-24%
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4009 
Poręczny tłuczek  
do mięsa
4,5 x 4,5 x 10,5 cm 1690

8485
Szpadki do szaszłyków
Doskonałe do przygotowania szaszłyków na 
grillu lub w piekarniku. Z poręcznymi uchwytami 
ułatwiającymi obracanie szaszłyków. Bardzo trwałe, 
wykonane ze stali nierdzewnej wysokiej jakości. 
Długość: 44 cm 

29,90

2390

8488
Zestaw 2 pędzelków  
kuchennych
Dwa poręczne pędzelki różnej 
wielkości, łatwe w czyszczeniu, 
wygodne w użytkowaniu. Nylo-
nowe włosie doskonale rozpro-
wadza marynatę, roztrzepane 
jajko na wypiekach, oliwę itp. 
Większy: 21 x 4 cm, mniejszy: 
18,5 x 2,5 cm 

11,90

890

6
szt.

2
szt.

Bardzodługie

44
 c

m

-20%
NOWOŚĆ

-25%
NOWOŚĆ
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4364
Szpatułka
32 x 8 cm

4363
Łyżka do spaghetti
31 x 6 x 4 cm

3

4

1

2

3

4

 � Drewniane łyżki  
z silikonowymi   
końcówkami

 � Wysoka jakość
 � Nie rysują naczyń

Wysoka jakość wy-
konania i końcówki 
z mocnego silikonu 

o specjalnym wy-
kończeniu mającym 
właściwości powłoki 
zapobiegającej przy-

wieraniu. Wszystkie 
akcesoria mają rączki 

z drewna.Stylowe  
i praktyczne

4362
Łyżka do zupy
31 x 7,5 x 4 cm

4361
Szeroka łyżka
32 x 7 cm

1

2

25,90

1690

-35%

25,90

1690

25,90

1690

25,90

1490

W ZESTAWIE JESZCZE TANIEJ! 
Kup wszystkie za 103,60   59,90 zł!   Wpisz kod: 7142 -42%

-35%

-35%

-42%
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4662
Dzbanek do płukania 
kaszy i ryżu
Pojemność: 1,5 litra

12,90

790

4679
Pojemnik Kwiatek 
Pokrywa ozdobiona kwiat-
kiem, pod którym ukrywa 
się otwór umożliwiający 
wygodne nasypanie zawar-
tości. Szczelne zamknięcie 
na klik. 19 x 9,5 x 13 cm, 
pojemność: 1,2 litra 

21,90

1690

-39%

4509
Formy do ryżu i purée
Wykonane z solidnego tworzywa. Średnica: 9 cm, 
pojemność: 100 ml. 2 sztuki2190

2
szt.

Klik!

Wygodnie nasypiesz

-23%
NOWOŚĆ

SUPERCENA
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12,90

990

14,90

1190

Szkło

 

4600  
Szklany pojemnik  
z nakrętką  
300 ml

7c
m

 

4599  
Szklany pojemnik  
z nakrętką  
425 ml

9,
5 

cm

1
szt.

1
szt.

4598
Słoik z łyżeczką 
Pojemność: 500 ml

 

4615
Zestaw naklejek na słoiki 
Średnica pojedynczej naklejki: 4,5 cm,  
48 sztuk (2 arkusze).

9,90

790

-20%

1990

-23%

-20%

48
szt.

1
szt.
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4659
Słoik S
Pojemność: 425 ml 
Średnica: 8 cm,  
wysokość: 10 cm

4660
Słoik M
Pojemność: 660 ml
Średnica: 8 cm,  
wysokość: 14 cm

4661
Słoik L
Pojemność: 1 litr
Średnica: 8 cm,  
wysokość: 18 cm

15,90

1190
17,90

1390
21,90

1690

 � Nowoczesny  
i elegancki design

 � Higieniczne, bezpieczne  
dla zdrowia

 � Szklane - nie zmieniają  
smaku i aromatu  
przechowywanych  
produktów

Słoiki My Kitchen, My Rules
Estetyczne słoiki stanowią designerską ozdobę kuchni. Ustawione na kuchennym blacie prezentują się elegancko.  
Uniwersalne i praktyczne, doskonałe do przechowywania różnych artykułów spożywczych. Wykonane z wysokiej jakości szkła.

NOWOŚĆ

-25%
DO

1 2 3

1

2

3
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4513
Patera na owoce
Średnica 41 cm, wysokość 6 cm

4515
Patera z pokrywą
Średnica 26 cm, wysokość 16 cm

4514
Podstawka pod łyżkę
25 x 11 x 6 cm

4512
Patera na przekąski
Średnica 24 cm, wysokość 19 cm

Nie zawiera łyżki

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

1

2

3

4

3

4

1

24,90

19905990

-20%

2

 KUCHNIA PREMIUM

6490 9490
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4668
Owalny pojemnik  
do przechowywania S
Pojemność: 450 ml 
Średnica: 9,5 cm,  
wysokość: 7 cm

4669
Owalny pojemnik  
do przechowywania M
Pojemność: 850 ml 
Średnica: 9,5 cm,  
wysokość: 12,5 cm

4670
Owalny pojemnik  
do przechowywania L
Pojemność: 1250 ml 
Średnica: 9,5 cm,  
wysokość: 19 cm

14,90

1190
21,90

1690
26,90

1990

Owalne pojemniki do przechowywania
Szczelnie zamykane pojemniki mają pokrywki z gumowymi uszczelkami, które chronią zawartość przed dostępem moli i wilgoci. 
Produkty zachowują świeżość, nie wietrzeją.

Gumowauszczelka

Bardzo szczelne

Skuteczna ochrona
przed molami

NOWOŚĆ

-26%
DO

1 2 3

1

2

3
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4564
Pojemnik z wkładem i pokrywą
Pojemność 900 ml, 24 x 15 x 4 cm

 � Do rozmrażania
 � Do odcedzania
 � Do przechowywania 

21,90

1690

-23%

367869
Pojemnik na wędlinę i ser
26 x 22 x 4 cm 2490

999

4467
Pojemnik  
na cytrynę
10 x 8,5 x 8,5 cm

14,90

990
4343
Naklejki na pojemniki do zamrażalnika
Rolka z naklejkami. 100 naklejek. 7 x 4,5 cm

 � Również  
na zwykłe  
torebki  
foliowe

100
szt.

-34%

Szczelnie  
zamykany

SUPERCENA
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4671
Organizer  
przezroczysty M
32 x 11 x 10 cm

4672
Organizer  
przezroczysty L
32 x 15 x 10 cm

31,90

2490
36,90

2890

Organizery przezroczyste
Organizery ułatwiają posegregowanie różnego rodzaju żywności, od potraw mięsnych i rybnych, przez owoce i warzywa po nabiał. 
Przezroczyste ścianki – od razu widzisz, co jest w środku, bez konieczności wyciągania wszystkich organizerów po kolei. Możesz 
ustawiać je piętrowo. Nie zaleca się mycia w zmywarce.

1 2

1

2

-22%
NOWOŚĆ
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24,90

1990

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

-20%

4432
Klipsy do torebek
Już nic się nie wysypie – szerokie klipsy z mocnym 
zaciskiem to świetny sposób na szczelne zamknięcie 
torebek Wykonane z trwałego tworzywa.  
10 x 1,5 cm, 4 sztuki

4
szt.

9,90

590

-40%

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

3
szt.

17,90

1290

-28%SUPERCENA
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 � Aktywna piana
 � Usuwa zabrudzenia
 � Usuwa zapachy

58461
Aktywna piana  
do czyszczenia 
lodówek
500 ml1990

81751
Antypleśniowa mata do lodówki
47 x 30 cm

-25%

8473
Żelowy pochłaniacz 
zapachów do lodówki
9,5 x 7 x 3 cm,  
200 g

16,90

1290

15,90

1190

-24%
NOWOŚĆ

Przedłuża  
świeżość

 � Pochłania  
i neutralizuje zapachy

 � Wygodne  
opakowanie z żelem 

 � Skuteczny i wydajny - 
działa  do 3 miesięcy
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58462
Aktywna piana  
do czyszczenia  
mikrofalówek
500 ml

 � Skutecznie  
usuwa tłuszcz  
i przypalenia

 � Nie wymaga  
zmywania  
wodą

4479
Kubek  
z pokrywką do mikrofalówki
Wykonany z lekkiego tworzywa. 
Pojemność: 650 ml

Uchyl zatyczkę

4459
Miska do mikrofalówki
Wykonana z trwałego  
tworzywa bez BPA.  
Pojemność: 940 ml1690 2790

22,90

1690

-26%
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4625
Pokrywka do mikrofalówki
Potrawy podgrzewają się szybciej, nie wysychają oraz lepiej smakują. Przykrycie talerza pokrywką chroni wnętrze mikrofa-
lówki przed zabrudzeniem. Możesz myć ją w zmywarce. Średnica: 26 cm, wysokość 6 cm

15,90

1190

-22%

-25%
NOWOŚĆ

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

44,90

3490
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4431
Wielopoziomowa półka
31 x 22 cm

D
W

A
 K

O
M

PL
ET

Y 
 

N
Ó

ŻE
K

:  
12

,5
 c

m
 i 

10
 c
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4502
Mata do suszenia naczyń
40 x 30 cm

18,90

990 1390

-48%

4360
Składany ociekacz silikonowy
33 x 27 x 12 cm, pojemność ok. 5 L

54,90

2990

-46%

 � Perforowane dno 
odprowadza wodę 
i umożliwia cyrkulację 
powietrza

4408
Samoprzylepna taśma uszczelniająca 
Szerokość: 3,5 cm, długość 320 cm 3490

SUPERCENA

SUPERCENA
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19,90

1590

15,90

990
4347
Silikonowe sitko do odpływu 
13 x 13 cm

Mocne  
przyssawki

-38%

14,90

1190

 � Usuwa tłuszcz 
i zacieki

 � Nadaje połysk 
bez smug

 � Idealny do 
okapów

-20%

367880
Mleczko czyszczące  
do stali nierdzewnej  
i chromowanej
300 ml

-20%
NOWOŚĆ

SUPERCENA

Mata do zlewu
4690 szara
4691 czarna
Chroni zlew przed porysowaniem. Stanowi warstwę amortyzującą, zapobiegając uszkodzeniom naczyń i porysowaniu 
powierzchni zlewu. Otwory w dnie umożliwiają swobodny odpływ wody. Wykonana z mocnego, elastycznego tworzywa. 
28 x 28 cm
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2025
Zmywaki do szorowania  
nasączone mydłem
Wymiary pojedynczego  
zmywaka: 1 x 5,5 x 5,5 cm,  
10 sztuk

10
szt.

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

-40%

2052
Płyn do mycia  
naczyń
1 litr

 � Bardzo wydajny
 � Wspaniale się pieni
 � Gęsty
 � Rozpuszcza  

tłuszcz
 � Pozostawia  

przyjemny  
zapach

 � pH neutralne  
dla skóry

wspaniale się  
pieni

19,90

1190 1990

1490

SUPERCENA

11,90

790
8401
Silikonowy organizer na kran
Wykonany z silikonu. 18 x 9 x 4,5 cm

-34%

SUPERCENA
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14,90

990

15,90

1190

4345
Silikonowy zmywak do naczyń
Średnica: 10 cm

-34%

 � Czyste i lśniące 
naczynia

 � Gęsty i wydajny
 � Piękny zapach 

jagód i wanilii

poręczna 
butelka

2060
Płyn do mycia naczyń
500 ml

490

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

4397
Gąbka karborundowa
10 x 7 x 2,5 cm

14,90

990

-34%

-25%

SUPERCENA

SUPERCENA

45SPRZĄTANIEwww.betterstyle.pl

http://www.betterstyle.pl/


2024
Tabletki do  
zmywarki 7 w 1
15 sztuk

2058
Nabłyszczacz  
do zmywarek 
300 ml

1990

1

2

-22%

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

368040                368042 
cytryna                  zielone jabłuszko890

8,90

690

16,90

1290

 � Krystaliczny blask
 � Bez plam
 � Bez zacieków
 � Bez smug

-24%

1 2

15
szt.
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367129
Płyn do czyszczenia  
zmywarki
250 ml

 � Usuwa tłuszcz  
i osady

 � Usuwa przykre  
zapachy

 � Przedłuża  
żywotność  
zmywarki

1490

18,90

1390

2082
Tabletki do czyszczenia zmywarek
Dzięki nowoczesnej technologii wystarczy jedna tabletka, by skutecznie wyczyścić zmywarkę. Usuwa tłuszcz, zabrudzenia, 
resztki jedzenia i osad z kamienia. Pozostawia świeży, cytrynowy zapach. Sposób użycia: wyjmij tabletkę z folii ochronnej, 
włóż do pustej zmywarki. Nastaw program na minimum 65°C.  

2
szt.

 � Usuwa tłuszcz, brud 
i resztki jedzenia

 � Usuwa osad  
z kamienia

 � Usuwa przykre 
zapachy zostawiając 
świeży, cytrynowy 
zapach

-26%
NOWOŚĆ

STOSUJ  

RAZ W TYGODNIU

STOSUJ  RAZ W MIESIĄCU

Wrzuć  
do środka
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367815 
Płyn do czyszczenia  
powierzchni kuchennych
o zapachu mango
500 ml

62012
Płyn do czyszczenia 
powierzchni  
kuchennych
o zapachu kiwi
500 ml

 � Do całej 
kuchni

 � Poręczny  
i skuteczny

 � Pozostawia 
piękny 
zapach

18,90

1290 1890

PRZED

PO

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

 � Eliminuje kamień i osady wapienne 
 � Zawiera kwas cytrynowy

1

1

2

2

2020
Odkamieniacz EKO do urządzeń  
gospodarstwa domowego 
250 ml

2063
Odkamieniacz w proszku
Saszetka 30 g

19,90

1590

490

a jeśli wolisz  
zapach mango....

SUPERCENA

-32%

-20%
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367815 
Płyn do czyszczenia  
powierzchni kuchennych
o zapachu mango
500 ml

10131
Pumeks do czyszczenia grilla  
i artykułów metalowych
10 x 6 x 4 cm

367711 
Mleczko do czyszczenia  
i impregnacji ceramicznych 
płyt kuchennych
300 ml

2054
Preparat do czyszczenia 
piekarnika, grilla  
i kominka
500 ml

 � Grille  
i ruszty

 � Piekarniki
 � Patelnie  

i garnki
 � Kominki

 � Czyści  
i impregnuje

 � Bez użycia  
wody

 � Nie rysuje

4536
Szczotka 4 w 1
Długość: 19 cm

1490

-22%-25%

17,90

1390
11,90

890

2690

 � Specjalistyczny, 
super skuteczny, 
usuwa trudne 
zabrudzenia

 � Łatwy w użyciu

2026
Uniwersalny płyn 
odtłuszczający
500 ml

18,90

1290

-32%

SUPERCENA
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KONCENTRAT!
JEDNA ŁYŻKA  
STOŁOWA
NA 1 LITR WODY!

2034
Płyn do czyszczenia kuchni Home Expert
850 ml

 � Odtłuszcza powierzchnie  
i usuwa najbardziej  
uporczywe zabrudzenia

 � Pozostawia połysk  
bez smug

2035
Płyn do czyszczenia 
łazienki  
Home Expert 
850 ml

 � Łazienka lśni czystością
 � Silna formuła
 � Łatwo usuwa naloty  

z mydła i osady  
wapienne

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

 � Idealny do  
porządków  
w całym domu! 

2033
Uniwersalny  
koncentrat  
do czyszczenia 
Home Expert
850 ml

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

32
szt.

2053
Ściereczki uniwersalne nasączone 
octem jabłkowym
21 x 19 cm

34,90

2490

19,90

1490

3990 3490

1990

-29%

HIGIENICZNIE CZYSTA TOALETA

SPECJALNA, 
PROFESJONALNA 

FORMUŁA
850 ML

-25%
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16,90

1290

1290

16,90

1290

-24%

367553
Żel do usuwania  
kamienia i rdzy 
500 ml

 � Szybko usuwa kamień i rdzę
 � Zawiera silne kwasy
 � Doskonale czyści

367552
Płyn do mycia  
kabin prysznicowych
500 ml

 � Lśniąca kabina w mgnieniu oka
 � Usuwa osady z mydła,  

szamponu i wody
 � Pozostawia powłokę ochronną

 � Do terakoty  
i glazury

 � Fugi jak nowe!
 � Prosty  

w użyciu

368360
Specjalistyczny preparat  
do czyszczenia fug
300 ml

80921
Szczoteczka 3 w 1 
25 x 4 x 4 cm

 � 3 w 1
 � Mocne włosie
 � Ergonomiczny kształt

15,90

1290

-24%

LŚNIĄCA KABINA

BEZ KAMIENIA I RDZY

IDEALNIE CZYSTE FUGI
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368632
Soda kaustyczna
500 g

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

59338
Szczoteczka do czyszczenia obrzeża muszli
Długość 21 cm

 � Sztywne włosie
 � Specjalnie wyprofilowana rączka dociera  

do  niedostępnych zakamarków

-20%

2023
Żel do czyszczenia WC
1 litr

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

1390

1690

19,90

1590

1690

 � Do udrażniania  
odpływów

 � Do czyszczenia  
kubłów na śmieci

 � Do czyszczenia  
podjazdów

 � Do usuwania  
chwastów
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16,90

1290
11,90

890

 � 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.

81961
Spirala do udrażniania rur
Długość: 100 cm

-25%

 � Usuwa pleśń
 � Zabezpiecza
 � Czyści

2013
Płyn do usuwania  
pleśni i zabrudzeń
500 ml

-24%

22901990 1690

 � Bardzo silny  
i wydajny

 � Usuwa tłuszcz, 
osad i zacieki

 � Wszechstronny,  
do różnych 
powierzchni

 � Poręczny - ze 
spryskiwaczem, 
pozwalający 
dotrzeć do 
wszystkich 
zabrudzeń

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

 � Likwiduje  
nieprzyjemne  
zapachy

2072
Spray do czyszczenia  
powierzchni silnie 
zabrudzonych
750 ml

2027
Żel do  
udrażniania rur
500 ml
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PRZY ZAKUPIE  
PASTY LUB MLECZKA  
BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI  
UNIWERSALNE  ZA

KUCHENKI GARNKI 
PATELNIE

OKAPY  
WENTYLACJA

ARMATURA 
ZAWORY

WANNY 
PRYSZNICE

GLAZURA 
TERAKOTA

 � Krany i prysznice
 � Wanny, umywalki
 � Glazura i terakota
 � Kuchenki gazowe i elektryczne
 � Szafki i blaty kuchenne
 � Zlewy i okapy
 � Garnki i patelnie

ZŁ690
22,90

2061
Mleczko do czyszczenia Eco Green
500 ml

17,90

1390

-22%

25
szt.

 � Magiczne gąbki
 � Dwie warstwy:  

szorstka i gładka

366574
Gąbki z melaminy
2 sztuki, 11 x 6,5 x 3 cm

2
szt.

OKAPY KUCHENKI

MEBLE OBUWIE

ŚCIANY PODŁOGI

KOKPITY ŁAZIENKI

367207
Eco Green Pasta uniwersalna 
biodegradowalna
500 g 1990

1290
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PRZY ZAKUPIE  
PASTY LUB MLECZKA  
BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI  
UNIWERSALNE  ZA

 � Krany i prysznice
 � Wanny, umywalki
 � Glazura i terakota
 � Kuchenki gazowe i elektryczne
 � Szafki i blaty kuchenne
 � Zlewy i okapy
 � Garnki i patelnie

2041
Preparat Premium  
z nanotechnologią  
do czyszczenia  
powierzchni  
kuchennych
500 ml

2036
Koncentrat Premium  
z nanotechnologią do  
czyszczenia podłóg
500 ml

2037
Preparat Premium  
z nanotechnologią  
do czyszczenia  
mebli
500 ml

TYLKO 40 ml  
NA 5 L WODY

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

 � Do pielęgnacji  
mebli drewnianych, 
drewnopodobnych, 
laminowanych 
i plastikowych

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

2038
Preparat Premium  
z nanotechnologią  
do czyszczenia 
łazienek
500 ml

 � 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

-10zł
 � Skutecznie usuwa  

osady z mydła,  
kamienia i tłuste  
ślady z olejków  
kąpielowych

39,90

2990
39,90

2990

399049903990

 � Idealny do  
wszystkich  
powierzchni  
kuchennych

-10zł

NANO CZYSTE SZYBY NANO CZYSTA ŁAZIENKA
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42 cm

31 cm

31
 c

m

W DWÓCH ROZMIARACH

48
 c

m

1010
Zestaw ściereczek z mikrofibry
48 x 42 cm i 31 x 31 cm

2
szt.

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

1990

1990

 � 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

8293
Trójkątna myjka
30 x 14 x 6 cm

12,90

890

22,90

1490

-35%

-31%

1990

SUPERCENA

SUPERCENA
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8437
Szczotka do framug 
23 x 6 cm

 � Twarde włosie  
ustawione skośnie

 � Nie zużywa się nawet 
przy mocnym  
szorowaniu

8446
Stoper do drzwi і okien 
Wykonany z elastycznego tworzywa  
dzięki czemu nie niszczy framug drzwi.

STOPER DO DRZWI STOPER DO OKIEN

12,90

990
6,90

590

-23%

 � Polimery  
chronią szkło

 � Zabezpiecza  
przed brudem

 � Myje bez  
smug

Wiosenne
PORZĄDKI

14193
Pianka do mycia szyb  
i innych powierzchni
400 ml

1990

57488
Grejpfrutowy płyn  
do mycia szyb  
500 ml

16,90

990

SUPERCENA

-41%
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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 i tapicerki 
SZCZOTKA  
UNIWERSALNA ZA

ZŁ490
11,90

-24%

8342
Szczotka Słonik
Wykonana z trwałego tworzywa.  
20 x 13 x 6 cm

-25%

2051
Preparat do czyszczenia 
dywanów, wykładzin  
i tapicerki
250 ml

 � Skutecznie  
usuwa plamy

 � Tworzy obfitą pianę
 � Nasada z poręczną  

szczoteczką

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

16,90

1290
15,90

1190

16901090
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 � Skutecznie  
usuwa plamy

 � Tworzy obfitą pianę
 � Nasada z poręczną  

szczoteczką

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

TE
LE

SK
O

PO
W

Y

6990
14,90

990

69,90

4990

8391 
Samoprzylepny  
uchwyt na kij
8 x 6 x 5,5 cm

13,90

990

-29%

-34%
1490

14,90

990

 � Nie wymaga wiercenia 
otworów w ścianie

 � Pomoże w utrzymaniu 
porządku

8452
Froterki-kapcie
Rozmiar uniwersalny, 1 para

1
para

34,90

1990

-43%

 
 
2016
Płyn uniwersalny  
do mycia
1 litr

1

SUPERCENA

2015
Płyn do paneli  
i podłóg drewnianych
1 litr

2

-34%
1

2
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366958
Preparat premium z nanotechnologią  
do czyszczenia łazienek 
1 litr

Aktywne
cząstki 
srebra

Skoncentrowane
wyjątkowo silne 

działanie

Skuteczne
czyszczą i chronią 

powierzchnie

Oszczędne
wystarczają 

na dłużej

PREPARATY PREMIUM

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

366961
Preparat premium z nanotechnologią  
do czyszczenia szkła 
1 litr

366962
Koncentrat Premium z nanotechnologią 
do czyszczenia podłóg 
1 litr

366960
Preparat premium  
z nanotechnologią 
do czyszczenia 
mebli 
1 litr

5500

5500

6900

5500

55,00

4500

69,00

5400

-10zł

366964
Koncentrat Premium 
z nanotechnologią 
do czyszczenia paneli 
podłogowych 
1 litr

-15zł

1

2

1

2

3

4

5

6

3

4 5

6
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367033
Pianka Premium  
do czyszczenia  
przypaleń
300 ml

25,90

1990

-10zł

29,90

1990

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

ZŁ690
21,90

50
szt.

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

367032
Płyn Premium  
do mycia naczyń
1 litr

-23% � 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
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8378
Szczotka  
do mycia felg 
Długość 26 cm

2055
Spray do czyszczenia felg
500 ml

34,90

2690

-23%

 � Usuwa zabrudzenia,  
nalot i tłuste ślady

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

2056
Szampon do mycia 
samochodu 
500 ml1690 2790

 � Usuwa smary, naloty  
i wszelkie zanieczyszczenia

 � Do wszystkich rodzajów 
felg i kołpaków

 � Forma sprayu
 � Wygodny w użyciu

7,90

590

8068
Miniściągaczka do lusterek
Kolory mogą się różnić.  
13 x 7,5 cm

-25%
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18,90

1390

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

1012
Gąbka do mycia  
samochodu
23 x  11 x 3,5 cm

11,90

890

-25%

Spray do czyszczenia i konserwacji kokpitu 
W łatwy i szybki sposób zabezpieczysz cały kokpit, przywrócisz głęboką barwę  
oraz wyrazistą fakturę czyszczonych elementów. 300 ml

2065  
nabłyszczający

2064  
matowy

24,90

1990 2490

-20%

 � Idealnie przywiera 
do powierzchni 
ułatwiając 
czyszczenie

 � Nie spływa z szyb

-26%
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8456
Moskitiera z magnesami na drzwi
Dzięki magnesom obie części 
moskitiery zamykają się z powrotem 
samoczynnie, więc żaden owad 
nie wślizgnie się do wnętrza domu! 
Ozdobny wzór i wysoka jakość wyko-
nania. 210 x 90 cm

-20%

 � Dzięki 
magnesom 

sama się 
zamyka 8385

Zestaw kadzidełek 
przeciw komarom 
Długość: 46 cm, 8 sztuk

 � Czas palenia 
ok. 2 godzin

8377
Odstraszacz komarów  
Wystarcza na około 6 tygodni.

Aromat citronelli

19,90

1590

14,90

1190

-20%

-20%

34,90

2790

-20%
NOWOŚĆ

8
szt.

aż 46 cm
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8454
Poduszka podróżna
Zapewnia podparcie dla głowy, zapewnia komfort w podróży. Wypełniona kulecz-
kami styropianowymi, dzięki czemu jest lekka. Łatwo i wygodnie dopasowuje się 

35,90

2790

 � Lekka i miękka  
w dotyku

 � Do samochodu, 
samolotu, pociągu 
i autobusu

8170
Etui zabezpieczające  
karty bankowe 
9 x 6,5 cm, 2 sztuki

2
szt.

-38%

8395
Płaszcz przeciwdeszczowy 
Rozmiar uniwersalny. Długość 
bez kaptura: 120 cm, szerokość: 
69 cm, długośc rękawa: 58 cm

12
0 

cm
69 cm

21,90

990

-55%

-22%
NOWOŚĆ

SUPERCENA SUPERCENA

7,90

490
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1590
80281
Wieszak do spodni/spódnic
34 x 34 cm

PRZED

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

Samoprzylepna!

NACIŚNIJ 
OD DOŁU

-20%

1
szt.

14,90

1190

8421 
Wieszak na  
9 wieszaków 
- czarny

8422 
Wieszak na 
9 wieszaków 
- szary

Zaczepisz na nim 9 
wieszaków z ubraniami. 
Możesz stosować go 
w pionie lub poziomie 
– wystarczy przesunąć 
haczyk. Wykonany  
z solidnego tworzywa.  
33 x 5 cm

Oszczędność  
miejsca do 80% -23%

12,90

990

1290
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8492
Wieszaczki dla dzieci
W szafie Twoich pociech zapanuje 
większy porządek, gdy ubrania trafią 
na zabawne wieszaki w kształcie 
chmurek. 2 różowe, 2 białe,  
2 niebieskie

17,90

1390

8117
Lawendowa zawieszka na mole
2 sztuki

-24%

2
szt.

8174
Pochłaniacz wilgoci
210 g

-23%

12,90

990
16,90

1290

 � W kształcie  
chmurek 6

szt.

-22%
NOWOŚĆ
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2

Odświeżacz do szaf

368363
świeżość

368362  
grejpfrut

1 2

1

890

Pasta do butów
2017 brązowa
2018 czarna
2019 transparentna
60 ml

9,90

790

-20%

-22%

366215 
Dezodorant do obuwia z nanotechnologią
150 ml

 � Eliminuje woń
 � Pozostawia  

uczucie  
świeżości

1690
8,90

690

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

-20%

9,90

790
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4
szt.

8524
Zestaw  
przyssawek 

19,90

1590

Mocna przyssawka

-20%
NOWOŚĆ

Pojemnik Paryż
Bardzo dekoracyjny – ma ciekawy kształt, wytłoczone napisy po francusku i rysu-
nek Wieży Eiffla. Trzymaj w nim kosmetyki, akcesoria biurowe i wszelkie drobiazgi.

8479   8478
duży   mały 
24 x 17 x 8 cm                                        14 x 11 x 11 cm

 � W paryskim stylu 

19,90

1590
14,90

1190
1 2

1

2

-20%
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13,90

1090
8464
Samoprzylepny pojemnik łazienkowy 
13,5 x 12,5 x 11 cm

 � Łatwo przykleisz go do 
glazury lub szafki - bez 
gwoździ i wkrętów

 � Zakładaj i zdejmuj 
kiedy chcesz

KROK 1 KROK 2

-22%

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

 � Przyklej do ściany  
lub postaw na  
umywalce

15,90

1190

-25%

8282
Wyciskacz-stojak na tubkę
7 x 4 x 3,5 cm

 � Wyciśniesz  
do ostatniej 
kropli

1190

2031 
owocowy  

22030  
kwiatowy 

1

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

1 2

13,90

990
13,90

990

-29% -29%
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590 1190

8493
Dozownik do kosmetyków 
Panda
Ułatwia oszczędne i precyzyjne 
dozowanie mydła w płynie lub 
żelu pod prysznic. Zabawny 
design. Wykonany z tworzywa. 
Wysokość z pompką 17 cm, 
pojemność: 300 ml 

18,90

1490

11,90

890
Pachnące mydło w płynie 
300 ml

 2009 Fresh świeże 

 2008 Flower kwiatowe
 2010 Fruit owocowe

Gąbka do kąpieli „Brzoskwinia” (kod 8322)  
za jedyne 2,90zł przy zakupie dowolnego mydła w płynie

1

2
3

8428 
Osłonki na szczoteczki  
do zębów 
4 sztuki

 � Bardzo praktyczne  
w podróży

 � Do odróżniania  
i ochrony 

 � Mocne zapięcie 

Co panda robi  
w łazience?

-21%
NOWOŚĆ

4
szt.

1

2
3

-25%

ZŁ290
10,90
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2075
Żel do prania  
ciemnych tkanin
1 litr

2014
Uniwersalny żel do prania
1 litr

-20%

-30%

2074 
Żel do prania 
kolorowego
1 litr

16,90

1190
19,90

1590

2076 
Żel do prania 
białego 
1 litr

1990 1990 1790

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

 � Do prania we wszystkich  
temperaturach 

 � Doskonale usuwa  
wszelkie zabrudzenia

 � Nadaje ubraniom  
subtelny zapach

 � Wyjątkowa formuła
 � Do różnych  

rodzajów tkanin

DO BIAŁEGO DO KOLORU DO PRANIA FIRAN

SUPERCENA
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65305
Odplamiacz z enzymami do 
tkanin białych i kolorowych 
1 litr

 � Aktywne enzymy
 � Bezpieczny dla kolorowych  

i delikatnych tkanin
 � Usuwa uporczywe plamy
 � Nie zawiera chloru

1999

2032
Pianka-odplamiacz
Usuwa różne plamy, także po 
kawie, winie, sokach. Do tkanin każ-
dego rodzaju, nawet delikatnego 
jedwabiu. Forma aerozolu ułatwia 
aplikację. 150 ml

PRZED

PO

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

24,90

1790

-28%

2071
Wybielacz Oxy
1 litr

 � Do wybielania  
ręcznego i w pralce

 � Z aktywnym tlenem –  
nie niszczy tkanin

-21%

18,90

1490

ODPLAMIACZ WYBIELACZ
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8289
Worek  
do prania 
ubrań
49 x 40 cm

49 cm

40 cm

-20%

8290
Worek do prania 
ubrań
38 x 30,5 cm

38
 cm

30,5 cm

2066
Specjalistyczny preparat  
do czyszczenia przypalonych 
żelazek
100 ml

2068
Płyn ułatwiający  
prasowanie
500 ml

 � Szybsze,  
łatwiejsze  
i przyjemniejsze  
prasowanie

 � Świeży  
zapach

17,90

1390

1490

1290

2390

 � Aktywna piana skutecznie 
usuwa przypalenia  
powstałe na stopie  
żelazka

 � Czyści bez  
szorowania 
i zarysowań

8288
Woreczek do prania bielizny
17 x 12 cm

-22%

14,90

1190

15,90

1190
2067
Woda perfumowana  
do żelazek
1 litr

-25%

 � Chroni żelazko  
przed kamieniem  
i osadami

 � Pozostawia  
odświeżający  
zapach

7474 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



2083
Tabletki  
do czyszczenia pralek
Dzięki nowoczesnej technologii 
wystarczy jedna tabletka, by 
skutecznie wyczyścić pralkę. Usuwa 
kamień, czyści i odświeża wnętrze 
pralki, przedłuża jej żywotność. 
Sposób użycia: wyjmij tabletkę 
z folii ochronnej, włóż do bębna 
pustej pralki. Nastaw program na 
minimum 60°C. 

18,90

1390

367183
Płyn do czyszczenia pralki
250 ml

1490

 � Neutralizuje  
nieprzyjemne zapachy

 � Zapobiega  
odkładaniu się kamienia

 � Przedłuża żywotność  
pralki

-26%
NOWOŚĆ

STOSUJ  

RAZ W TYGODNIU

STOSUJ  RAZ W MIESIĄCU

2
szt.

7575DOMwww.betterstyle.pl
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2078
Preparat do czyszczenia  
złota, srebra i miedzi
140 ml

 � Przywraca blask  
cennym  
przedmiotom

 � Skuteczny 
 � Z koszyczkiem  

– wygodny  
w użyciu 

2079
Preparat do czyszczenia 
okularów 
60 ml

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

i plastikowych

2077
Preparat do usuwania 
naklejek
100 ml

 � Usuwa naklejki,  
etykiety i gumę do żucia

 � Czyści plamy  
z atramentu i szminki

-20%

29,90

2390

9,90

690

2190

1590

1290
8284
Zestaw igieł
Wykonane z metalu. 25 sztuk

-30%

8283
Taśma krawiecka 
10 metrów. Szerokość 2,5 cm

SUPERCENA

25
szt.

7676 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



13,90

1090
59,90

2990

8313
Siatka  
do prasowania
40 x 60 cm

8413
Pokrowiec na deskę do prasowania
Pasuje na większość standardowych desek  
o długości do 130 cm i szerokości do 48 cm

-22%

-50%

1290

8148
Gumki naciągające z klipsami 
Rozpiętość: od 20 do 40 cm,  
4 sztuki

 � Do pokrowców
 � Do prześcieradeł

14,90

1190

-20%

4
szt.

8296
Samonawlekające się igły
12 igieł w różnych  
rozmiarach

12
szt.

SUPERCENA

7777DOMwww.betterstyle.pl
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8415
Podkładka  
gumowa pod miskę
44 x 24 cm

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

-26%

2990

4676 duża
Pojemność 700 ml

6,90

590

22,90

1690

13,90

1090 4677 mała
Pojemność 400 ml

Szufelka do sypania
Bardzo poręczna i uniwersalna, ułatwia nasypanie karmy do miski, ziaren, piasku, soli, nawozów.  
Sprawdza się także jako łopatka przy przesadzaniu roślin. Wykonana z wytrzymałego tworzywa. 

700 ml

400 ml

SUPERCENA

NOWOŚĆ

-22%
DO

Kup mi cały 
zestaw!
WPISZ KOD:  
7143 

52,80

2990

-43%

7878 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



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

39,90

2990

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

39,90

2990

39,90

2990

Mocne  
kości i zębyPiękna  

i zdrowa  
sierść

-10zł

39,90

2990

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

1

2

 � Bardzo wydajne

3

4

1 2

3

4

7979DOMwww.betterstyle.pl
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5165
Kawa rozpuszczalna  
– waniliowa
120g

5172
Kawa rozpuszczalna 
naturalna 
120 g 

5169
Kawa rozpuszczalna
 – kokosowa
120 g

5168
Kawa  Blue Dream  
mielona o smaku 
amaretto 
150 g

5170
Kawa rozpuszczalna 
Advocat 
120 g 

5177
Czekolada deserowa  
do picia Marcepan
120 g

5173
Czekolada do picia 
Wiśnie w rumie
120 g

-20%

24,99

1999

2499

2499

2499

2499

5166
Kawa Blue Dream  
mielona o smaku  
tiramisu 
150 g

24,99

1999
24,99

1999
24,99

1999

-20%

-20%

-20%

43

4

2

2

1

1

5

5

6

6

8

8

7

7

3
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5179
Herbatka z melisą Chillout 
50 g

5041
Owocowa herbata  Secret Garden 
50 g

5040
Zielona herbata SunriseNajbardziej cenione odmiany zielonej herbaty, wzbogaco-ne jagodami goji, kwiatami grana-tu, trawą i skórką cytrynową. 

Z każdą filiżanką tej herbaty 
dostarczasz or-ganizmowi porcji antyoksydantów! 50 g

24,99

1999

24,99

1999

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

24,99

1999

5059
Herbata biała Mango Sun
Delikatny smak białej herbaty wspaniale 
komponuje się z dojrzałym i soczystym mango. 
Płatki nagietka nadają naparowi wyrazisty 
charakter i kolor. Pierwsze parzenie zapewnia 
mocniejszy smak i aromat, natomiast kolejne są 
nieco delikatniejsze. 
50 g

-20%

-20%

-20%

2499

2499

2

2

1

1

29KAWY I HERBATY



500044
Aktywator Koloru  
Time Away! 
125 ml 12990

5020
Krem do twarzy i balsam po goleniu  
2 w 1 Perfect Man 
Łączy działanie dwóch kosmetyków: nawilżającego kremu 
i kojącego balsamu po goleniu. Dzięki aktywnym składni-
kom głęboko nawilża, wzmacnia skórę i łagodzi  
podrażnienia, na długo pozostawiając uczucie  
komfortu. Do każdego rodzaju cery, zwłaszcza  
wrażliwej i suchej. 50 ml

49,90

3490

 3 łagodzi podrażnienia  
i procesy zapalne

 3 ujędrnia
 3 wygładza
 3 regeneruje

-15zł

4

3

-15zł

 3 Przywróć swoim  
włosom ich naturalny 
kolor

7990

500050
Victory Męska Woda Perfumowana 
Nuta głowy: grejpfrut, mandarynka, nuty morskie. 
Nuta serca: jaśmin, liść laurowy. 
Nuta podstawy: drzewo gwajakowe, ambra,  paczuli, 
mech dębowy
50 ml

3

2

2

1

1

4

5048
Męska woda perfumowana Mister Silver 
Nuty głowy:  śliwka, gruszka  
Nuty serca:  jaśmin, konwalia, drzewo cedrowe  
Nuty bazy: vetiwer, białe piżmo, bursztyn, wanilia 
33 ml

44,90

2990

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona26



5027
Woda perfumowana Caramella
50 ml

5049
Woda  perfumowana Miss Pink 
 33 ml

44

3

3

2

2

1

44,90

2990

7990

4490

7990

5028
Woda perfumowana La Rosita
Nuty głowy: piwonia, frezja, liczi 
Nuty serca: magnolia, róża, konwalia 
Nuty podstawy: ambra, drewno cedrowe
50 ml

1

Zapachy 
budzą emocje!Dzień 

Matki
26 MAJA

5050
Woda perfumowana Lady Gold 
Nuty głowy: grejpfrut, brzoskwinia, kokos, akordy morskie  
Nuty serca:  jaśmin, konwalia, fiołek, kwiat pomarańczy, karmel  
Nuty bazy:  wanilia, vetiwer, praliny 
33 ml

-15zł

27ZAPACHY



5063
Perfumetka Madame Tigresse
Nuty głowy:  cytrusy, brzoskwinia, różowy pieprz 
Nuty serca: czarna porzeczka, kwiat pomarańczy, irys, jaśmin, róża 
Nuty bazy: drzewo cedrowe, paczuli, fasola tonka, praliny
33 ml 

PanthèreTigresse

Nieco drapieżna, jedyna w swoim rodzaju 
kompozycja dla kobiet, które łączą w sobie siłę 
z uwodzicielskim wdziękiem. Zaskakuje kontra-
stami, budzi podziw szlachetną harmonią nut. 
Soczyste akordy owocowe przyprawione różo-
wym pieprzem prowadzą do kwiatowego wnę-
trza, oszałamiającego swoim bogactwem. 

NOWOŚĆ

45,90

2990

-35%

24 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



5064
Perfumetka Madame Panthere
Nuty głowy: cytryna, czarny pieprz
Nuty serca: jaśmin, kwiat pomarańczy, białe kwiaty
Nuta bazy: drzewo sandałowe, białe piżmo, wanilia 
33 ml

Panthère

45,90

2990

Oczarowuje wdziękiem płynącym z połą-
czenia świeżości cytryny i pikanterii pieprzu 
z ciepłem wanilii. Idealna kompozycja dla 
kobiet, które pragną cieszyć się zmysłową 
urodą życia. Wibruje energią, przywodząc 
na myśl smukłą, zwinną panterę, która za-
chwyca swoją gracją.

NOWOŚĆ
-35%

25ZAPACHY



KAŻDY NASZ KOKTAJL:
 3 Wspomaga kontrolę wagi

 3 Wspiera zdrowe odżywianie
 3 Dodaje energii na co dzień

UWAGA!
Przy zakupie 

dowolnego
koktajlu

Profesjonalny 
szejker Blue Nature

otrzymasz za              

400
 m

l

2

2

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

1

-60zł

159,00

9900 15900

PYSZNY SPOSÓB  
na zdrowy posiłek
Wspomagają i wzmacniają odporność 
Doskonałe w diecie niskokalorycznej 
oraz dla osób kontrolujących wagę ciała. 
Niezbędne jako składnik zbilansowanej 
codziennej diety. Wskazane również przy 
rekonwalescencji w przypadkach osłabie-
nia organizmu

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

1

23,90 990 zł

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona22



MOCNE  
STAWY,  
piękna  
skóra

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

5066
Hair & Nails Complex
SUPLEMENT DIETY  
30 kapsułek pullulanowych. 
Stosowanie: 1 kapsułka raz dziennie, 
obficie popijając wodą

BIOTYNA 

4000   

 9 wspomaga wzrost włosów  
zapobiega ich wypadaniu,

 9 wspomaga formowanie mieszków 
włosowych, 

 9 utwardza płytkę paznokci,   
zapobiega ich łamaniu i rozdwajaniu,

 9 poprawia kondycję skóry

5990 5990

59,90

3990

UZUPEŁNIJ MINERAłY 
niezbędne dla organizmu

Mineral Balance uzupełnia codzienną dietę o wita-
miny, składniki mineralne i aminokwasy niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania organizmu

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

 3 Świadomie dbasz o zdrowie  
i dobre samopoczucie

 3 Jesteś na diecie odchudzającej

 3 Oczyszczasz organizm z toksyn

 3 Stosujesz dietę wegetariańską lub wegańską

 3  Palisz papierosy, spożywasz alkohol

Składniki zawarte w Mineral Balance przyczyniają się do:  
 3 Ochrony tkanek i komórek organizmu  

przed uszkodzeniem oksydacyjnym 
 3 Zwiększenia witalności i energii
 3 Uzupełnienia diety wegetariańskiej  

i wegańskiej o składniki odżywcze
 3 Wsparcia pracy wątroby
 3 Utrzymania prawidłowego poziomu cukru 
 3 Wzrostu dobroczynnej mikroflory jelitowej

-20zł

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

Clean label

Bez GMO

Bez wypełniaczy  
i konserwantów

Wegetariański i 
wegański

Kapsułka 
pullulanowa

Składniki pochodzenia 
naturalnego

Clean label

Bez wypełniaczy  
i konserwantów

Wegetariański i 
wegański

Kapsułka 
pullulanowa

Clean label

Bez GMO

Bez wypełniaczy  
i konserwantów

Kapsułka 
pullulanowa

SUPLEMENTY 23



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

PROFILAKTYKA
wzmocnij układ  
immunologiczny

ODPORNOŚĆ
organizmu

5038
Garlic Forte  
SUPLEMENT DIETY 
30 kapsułek pullulanowych.  
Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka 
obficie popijając wodą 49905990

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

OCHRONA I REGENERACJA  
organizmu

WITAMINA D 2000
 9 Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu  

układu odpornościowego.
 9 Pomaga w utrzymaniu zdrowych kości,  

mięśni, zębów. 
 9 Pomaga w prawidłowym wchłanianiu  

wapnia i fosforu.

 Witamina A:
 3 przyczynia się do utrzymania prawidłowego  

metabolizmu żelaza, optymalnego stanu błon  
śluzowych i prawidłowego widzenia, 

 3 pomaga zachować zdrową skórę

 Witamina E:
 3 pomaga w ochronie komórek przed  

stresem oksydacyjnym.

 Witamina K:
 3 przyczynia się do prawidłowego  

krzepnięcia krwi,
 3 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. 

59,90

4490

WITAMINA D

2000   

WITAMINA C

-15zł

Clean label

Bez GMO

Bez wypełniaczy  
i konserwantów

Wegetariański i 
wegański

Składniki pochodzenia 
naturalnego

Kapsułka 
pullulanowa

Składniki pochodzenia 
naturalnego

Bez GMO

Bez wypełniaczy  
i konserwantów

Wegetariański i 
wegański

Kapsułka 
pullulanowa

Clean label

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona20



367256
pH Body Balance  
125 g
(miesięczna dawka)

= 4 gramy

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

ODCHUDZANIE

54,90

3990

 3 wspomaga trawienie i przyswajanie  
składników odżywczych

 3 pomaga kontrolować wagę ciała
 3 pomaga w spalaniu tkanki tłuszczowej
 3 przyczynia się do utrzymania prawidłowego  

metabolizmu makroskładników odżywczych
 3 pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu 

glukozy we krwi, dzięki czemu masz mniejszą 
ochotę na słodycze. 

Pudełko 
na suplementy 
otrzymasz za

PRZY ZAKUPIE  
dowolnego produktu 
ze str. 20-23

5 90
zł

14,90

-15zł

ENERGIA  
i witalność

4990 3890

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

Clean label

Bez GMO

Bez wypełniaczy  
i konserwantów

Wegetariański i 
wegański

Kapsułka 
pullulanowa

Clean label

Bez GMO

Bez wypełniaczy  
i konserwantów

Wegetariański i 
wegański

Składniki pochodzenia 
naturalnego

Kapsułka 
pullulanowa

SUPLEMENTY 21



2990

29,90

1990

366003  
zielona

366001 
pomarańczowa

366002  
różowa

SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW  
Nano Gold  
z nanocząsteczkami złota
miękkie włosie

366004  
niebieska

5186
biała

5187
złota

5188
żółta

5189
czerwona

Bambusowa szczoteczka 
z węglem aktywnym  
do zębów 

2

1

4

4 8

8

3

-25%

3 7

7

2 6

6

1 5

5

19,90

1490

1990

1990
29,90

1990

2990
19,90

1490 -10zł

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona18



2490

366934
Proszek do wybielania 
zębów White Action
30 ml 2990

2
1367427

Pasta stomatologiczna  
Silver Action ze srebrem  
koloidalnym
50 ml

 3 Zapobiega próchnicy  
i powstawaniu kamienia 
nazębnego

 3 Wzmacnia zęby i dziąsła

 3 Chroni i nie podrażnia dziąseł

 3 Doskonale czyści  
i pielęgnuje

 3 Słodzona naturalną roślinną 
substancją słodzącą  
otrzymywaną ze stewii

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

 3 Zapobiega zapaleniu dziąseł  
i śluzówki jamy ustnej

 3 Chroni przed próchnicą  
i krwawieniem dziąseł

 3 Wstrzymuje rozwój płytki nazębnej

 3 Nie przebarwia szkliwa

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

 3 Zawiera naturalne olejki eteryczne

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

29,90

2390

-20%

Zadbaj o piękny uśmiech 
kompleksowo!

3

3

1

2

HIGIENA 19



19901990

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

500024 
Balsam do  
higieny  
intymnej  
Perfect Care
300  ml

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

ORZEŹWIENIE  
z werbeną

Ekstrakt z werbeny – znany 
jest ze swoich dobroczynnych 

właściwości. Bogate źródło 
glikozydów, zawiera flawonoidy, 

fitosterole, olejek eteryczny. 
Działa orzeźwiająco  

i odświeżająco.

SKÓRA   
 9 Nawilżona
 9 Rześka
 9 Pobudzona

19,90

1590

-20%

19,90

990

5181
Szampon do każdego 
 rodzaju włosów  
Chocolate Fantasy
500 ml

-10zł

silikonów, SLES,  
SLS,  

parabenów!0%

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona16



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

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

 3 Do oczyszczania tłustej cery, ze 
skłonnością do trądziku, łuszczycy  
i atopowego zapalenia skóry

 3 Siarka reguluje wydzielanie sebum
 3 Łagodzi stany zapalne skóry

5176
Mydełko siarkowe
100 g

DO CERY  
PRZETŁUSZCZAJĄCEJ SIĘ

15,90

1190

1590

-25%

Mydełka 
z naturalnymi  

ekstraktami 

1590

PIELĘGNACJA 17



1 2KROK KROK
Wykonaj zabieg złuszcza-
jący przy użyciu swojego 
ulubionego peelingu do 
ciała Senso. 

Podaruj skórze odżywie-
nie i nawilżenie, wma-
sowując w nią wybrany 
Balsam do ciała Senso. 

5036
Łagodzący żel  
pod prysznic Senso
200 ml

CIAŁO I WŁOSY

5043
Odżywczy krem do rąk  
i paznokci Senso
40 ml

1490

2690

5030
Peeling do ciała 
Senso – awokado
250 g 2990

Czujesz, że Twoja skóra jest wysuszo-
na i szorstka? Potrzebuje zabiegów 
złuszczających, by „zrzucić” warstwę 
zrogowaciałych komórek naskórka.  
Bez tego żaden balsam nie przywróci  
jej gładkości i miękkości!

Dlatego zacznij od  
CUKROWEGO PEELINGU SENSO,  
który wspaniale złuszcza,  
a jednocześnie nawilża, natłuszcza  
i ujędrnia skórę. Działa cuda!

Jak przygotować  
CIAŁO NA LATO

Senso

 3Skutecznie złuszcza martwy naskórek
 3Stymuluje skórę, poprawiając  
jej ukrwienie i koloryt
 3Wygładza, ujędrnia i regeneruje
 3Natłuszcza ją, nawilża i chroni
 3Kolor i zapach dodają energii  
i witalności
 3Stosuj regularnie aby uzyskać jędrną, 
gładką skórę

2490

5034
Łagodzący  
balsam do ciała 
Senso – awokado
150 ml

1

1

2

2

3

3

4

4

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona14



5035
Odżywczy żel  
pod prysznic Senso
200 ml

5029
Peeling do ciała  
Senso – migdałowy
250 g

5044
Odżywczy krem  
do rąk Senso 
40 ml

2990 2690

1490

5033
Balsam do ciała  
Senso – migdałowy
150 ml

1

1

2

2

3

3

6

4

4

5045
Arbuzowa pomadka 
peelingująca
4,3 g

16,90

12902490

-24%

19,90

1490

-25%

5062
Sól do kąpieli o aromacie 
żurawinowym 
600 g

6

5

IDEALNY PRODUKT 
NA DZIEN MATKI

5

Dzień 
Matki

26 MAJA

PIELĘGNACJA 15
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500012 
Szampon do włosów  
suchych i zniszczonych
250 ml

500016 
Odżywka do włosów  
suchych i zniszczonych
200 ml

500013 
Szampon zwiększający  
objętość włosów 
250 ml

500017 
Odżywka zwiększająca  
objętość włosów
200 ml

EKSTRAKT Z LNU
Wzmocniony oliwą z oliwek oraz proteinami 
mlekowymi dogłębnie regeneruje, wypełnia 
mikrouszkodzenia w strukturze włosów, nawil-
ża łodygę włosa, sprawiając, że włosy stają się 
mocne, lśniące, elastyczne i naturalnie miękkie 
w dotyku.

   EKSTRAKT Z ARNIKI
Doskonale pielęgnuje włosy cienkie i przetłusz-
czające się, łagodzi łupież, zapobiega wydziela-
niu łoju, zwiększa wytrzymałość.

1

2

3

4

1

2

3

4

21902190

21902190

Jakiej pielęgnacji 
potrzebują Twoje włosy?

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona12
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2190

2190
21,90

1590

21,90

1590

500015 
Odżywka do włosów 
farbowanych
200 ml 

500011 
Szampon do włosów 
farbowanych
250 ml

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

500018
Odżywka wzmacniająca  
włosy
200 ml 

500014 
Szampon wzmacniający  
włosy
250 ml

EKSTRAKT  
Z PALMY SABAŁOWEJ 

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

4

3

2

1

1

2

3

4-27%

43,80

2490

  
Zestaw wzmacniający włosy
WPISZ KOD 777878   
Szampon wzmacniający włosy (500014)  
+ Odżywka wzmacniający włosy (500018)

W ZESTAWIE 
TANIEJ

-43 %

Dzień 
Matki

26 MAJA

WŁOSY 13



19,90

1590 

5005
Płyn micelarny
Hydroclinic 
200 ml

5008 
Krem  do twarzy na dzień  
i na noc Hydroclinic
Stosuj rano i wieczorem
50 ml

 3 Głęboko nawilża
 3 Poprawia elastyczność
 3 Wzmacnia skórę

5026
Tonik do twarzy  
Hydroclinic
150 ml 1990 1290

5025
Pomadka 
Care Balm
3,5 g

-15zł

49,90

3490 

69,80

3990

  
Zestaw Hydroclinic
WPISZ KOD 7058   
Hydroclinic - krem do twarzy na dzień i na noc (5008) 
+Hydroclinic tonik do twarzy (5026)

-20%

W ZESTAWIE 
TANIEJ

-43 %

Dzień 
Matki

26 MAJA

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona10



19,90

1590 

5004
Żel pod prysznic Hydroclinic 
Delikatna baza myjąca zapewnia gęstą, kremową pianę. 
Przyjemny zapach tworzy relaks i odprężenie.  
EFEKT: skóra nawilżona, odżywiona, zrewitalizowana, 
zrelaksowana i odprężona.  
SKŁADNIKI AKTYWNE: 
Proteiny z mleka  
Prowitamina B5  
Alantoina
250 ml

5003
Mleczko do ciała 
Hydroclinic
250 ml 1990

5014
Regenerująca  
odżywka do włosów  
w sprayu Hydroclinic 
150 ml

ZAWIERA  
KERATYNĘ

1990

5184
Szampon Hydroclinic
Oczyszcza, nawilża i chroni włosy. Formuła  
wzbogacona keratyną i proteinami mleka.  
Neutralne pH nie narusza równowagi skóry głowy.  
250 ml

-20%

-20%

19,90

1590 

Moc nawilżenia 
dla skóry i włosów

1

1

2

2

PIELĘGNACJA 11



5047
Żel do mycia ciała  
Argan Queen 
200 ml

5046
Balsam w żelu  
do ciała i włosów 
Argan Queen
200 ml 2590

2590

 3 Regeneruje,  
odżywia i nawilża 

skórę w trakcie kąpieli

 3 Cudowna,  
orientalna kompo-

zycja zapachowa 
zmienia zwykłą kąpiel 

w zmysłową  
przyjemność

 3 Skora jest gładka  
w dotyku i cudownie 

pachnąca 

 3 Nawilża, odzywia,  
wygładza skórę i włosy

 3 Ujędrnia ciało, działa 
antycellulitowo

 3 Opóźnia proces  
starzenia skóry

 3 Stosowany na końcówki 
włosów wzmacnia je  
i przeciwdziała łamaniu

 3 Jego lekka konsystencja 
szybko się wchłania 
pozostawiając skórę 
jedwabiście gładką  
i cudownie pachnącą  
na długo.CIA

ŁO

DO 
KAŻDEGO 

 rodzaju  
włosów

BEZ  
parabenów,  

silikonów, SLES,  
SLS

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona8



Jak stosować?  
Nałóż odżywkę na wil-
gotne włosy, pozostaw 
na 2-3 minuty, następ-
nie dokładnie spłucz.

5051
Szampon do mycia włosów „ 
Argan Queen
200 ml

 3 Regeneruje i wygładza

 3 Chroni końcówki przed 
wysuszeniem i łamaniem

 3 Znacząco poprawia 
kondycję włosów

 3Ułatwia rozczesywanie  
i układanie

 3Włosy są jedwabiście 
gładkie i lśniące

5052
Odżywka do włosów  
Argan Queen
200 ml

25,90

1990
25,90

1990

97%  
SKŁADNIKÓW  

POCHODZENIA  
NATURALNEGO 

- OLEJ ARGANOWY SOK Z ALOESU  
- EKSTRAKT Z WANILLI  

- EKSTRAKT Z KAWY ARABICA 
- EKSTRAKT Z KAKAO  

-WITAMINA E 

98% 
SKŁADNIKÓW  
POCHODZENIA  
NATURALNEGO 
- OLEJ ARGANOWY  
- KOMPLEKS VELVET TOUCH  
(MONOI, MAKADAMIA, KOKOS)  
- SOK Z ALOESU 
- EKSTRAKT Z WANILLI 
- EKSTRAKT Z KAWY ARABICA 
- EKSTRAKT Z KAKAO  
- WITAMINA E 

 3Wzmacnia włosy  
aż po końcówki  

 3 Chroni włosy przed 
utratą wody  

i blaknięciem

 3 Przywraca miekkość  
i elastyczność

 3Włosy na dłużej  
pozostają świeże i peł-

ne blasku

 Argan Queen
orientalny rytuał  

dla zmysłów

W
ŁO

SY

DO 
KAŻDEGO 

 rodzaju  
włosów

BEZ  
parabenów,  

silikonów, SLES,  
SLS

-23%

-23%

PIELĘGNACJA 9



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

6990

6990

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

Po 2  
tygodniach

 9 zwiększenie kolagenu 
i elastyny o 115%
 9wzrost jędrności  
i napięcia skóry

Po 4  
tygodniach

 9 zmniejszenie oznak 
starzenia skóry

Potwierdzone działanie 
składników aktywnych:

2

2

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

Składniki Collagen Booster zapewniają 
kompleksowe działanie poprawiające  
kondycję skóry:

 9 Zapewniają spektakularny wzrost  
kolagenu i elastyny w skórze  

 9 Trójwymiarowa sieć naturalnych włókien 
napinających skórę zostaje odbudowana!  

 9 Wygładzenie zmarszczek i poprawa  
owalu twarzy!

 9 Wiele korzyści: poprawa gęstości, jędrności, 
elastyczności, napięcia, optymalne nawilżenie

Regeneruje matrix skóry  

w zaskakująco krótkim czasie!

1

1

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona6



500034 
Eliksir piękna  - Retinol
15 ml

49,90

3490

500035 
Eliksir piękna - Collagen
15 ml 
Wybierz jeśli Twoja skóra jest:   
wiotka, sucha, dojrzała, z oznakami starze-
nia, z widoczną utratą elastyczności 
Działanie: Zwiększa poziom nawilżenia 
skóry i poprawia jej elastyczność.  Zapobie-
ga wiotczeniu skóry, przywraca jej właściwą 
gęstość, spoistość.

500036 
Eliksir piękna - Coenzyme Q10
15ml
Wybierz, jeśli Twoja skóra jest:   
z drobnymi zmarszczkami, skłonna do 
wysuszania, narażona na promieniowanie 
UV. Każdy rodzaj cery.
Działanie: Nawilża, poprawia jędrność 
skóry i jej elastyczność, niweluje drobne 
zmarszczki. Chroni przed szkodliwymi 
działaniami promieniowania UV  
i zanieczyszczeniem środowiska.

WYBIERZ, JEŚLI TWOJA SKÓRA JEST:   
sucha, z oznakami starzenia, dojrzała, tracąca 
elastyczność.

DZIAŁANIE:  
podnosi poziom nawilżenia, poprawia 
elastyczność, zapobiega wiotczeniu skóry, 
przywraca gęstość i spoistość, opóźnia pro-
cesy starzenia skóry. Aplikuj rano i wieczorem 
–  samodzielnie lub pod krem.

-15zł

4990 4990

Każda kropla  
kryje w sobie moc 

dobroczynnych składników

PIELĘGNACJA 7



5058
Serum do twarzy i dekoltu 
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. 30 ml

Zapobiega procesom starzenia się. 

Likwiduje uczucie przesuszenia  
i ściągnięcia, przywracając  

skórze komfort.

Szybkie wchłanianie.

Skóra jest jedwabiście gładka  
w dotyku, odzyskuje promienny 

wygląd.

4990

*Podwyższony poziom nawilżenia utrzymuje się do 72 godzin po aplikacji kosmetyku.

POWSTRZYMANIE
PROCESÓW 

STARZENIA SIĘ 
NOCĄ

72h 
CIĄGŁEGO NAWILŻENIA 

DLA GŁADKIEJ 
I PROMIENNEJ 

SKÓRY!

OCHRONA PRZED 
STARZENIEM SIĘ 
SKÓRY W CIĄGU 

DNIA

Redukcja zmarszczek.

Uelastycznienie  
i wygładzenie skóry.

Ukojenie  
odwodnionej skóry.

72 godziny ciągłego  
nawilżenia*.

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona4



5056
Krem na noc ES5ENCE 
Do wszystkich rodzajów cery, zwłaszcza do odwod-
nionej skóry, na której pojawiają się pierwsze oznaki 
starzenia. Stosuj codziennie wieczorem, po oczysz-
czeniu skóry i nałożeniu serum ES5ENCE. 50 ml

59,90

44905990

-15zł

FORM KWASU 
HIALURONOWEGO5

Przeciwdziała procesom starzenia  
wspomagając nocną regenerację skóry. 
Redukuje głębokość zmarszczek. 
Zapewnia 72 godziny ciągłego nawilżenia*.
Poprawia kondycję skóry.
Likwiduje uczucie ściągnięcia i przesuszenia  
przywracając skórze poczucie komfortu.  
Skóra staje się bardziej elastyczna i gładka w dotyku.
Olej z palmy babassu nadaje skórze miękkość  
i zabezpiecza przed działaniem niekorzystnych  
czynników zewnętrznych. 
Masło shea zapobiega utracie nawilżenia, zmiękcza  
i wygładza skórę.

5055
Krem na dzień ES5ENCE 
Do wszystkich rodzajów cery, zwłaszcza do odwodnionej 
skóry, na której pojawiają się pierwsze oznaki starzenia.  
Stosuj codziennie rano, po oczyszczeniu skóry 
i nałożeniu serum ES5ENCE. 50 ml

ES5ENCE 
kuracja anti-ageing

SPF 15

PIELĘGNACJA 5



5183
Maskara pogrubiająca  
i wydłużająca Happy Lashes 
10 ml 2490

5163
Regenerujący balsam   
do stóp Heel Balm 
70 g

19,90

790

-60%

12,90

890 990

 3 Intensywnie  
nawilża,  
łagodzi podrażnienia 

 3 Zapewnia błyskawiczne  
uczucie wygładzenia dłoni

 3 Zawiera masło shea,  
olej arganowy  
i prowitaminę B5

IDEALNIE MYJE RĘCE  
bez użycia wody

 
EKSTRAKT 
 aloesu  

 
WITAMINA 

 B5 

63%
alkoholu

 
WITAMINA 

E

5015
Żel do rąk
SPOSÓB UŻYCIA: niewielką ilość żelu rozprowadzić na dłoniach 
 i pozostawić do wyschnięcia. 50 ml

5009
Krem do rąk  
Happy Hands
40 ml 

-31%

Za każde 
50 zł 
wydane na zakupy  
z tego katalogu

TUSZ NIE OSYPUJE SIĘ,  NIE SKLEJA RZĘS  
I NIE TWORZY NA NICH NIEESTETYCZNYCH GRUDEK.

PIĘTY

KOLANA

IDEALNY DO  
SUCHYCH MIEJSC,  
NIE TYLKO STÓP

ŁOKCIE

MEGA OBJĘTOŚĆ  
I WYDŁUŻENIE,  
GŁĘBOKA CZERŃ!

 3 Innowacyjna 
formuła

 3 Silikonowa  
szczoteczka

Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona2



5057
Krem pod oczy ES5ENCE
Do wszystkich rodzajów cery, zwłaszcza do od-
wodnionej skóry, na której pojawiają się pierwsze 
oznaki starzenia. 15 ml

39,90

2990

Redukuje głębokość zmarszczek,  
w tym „kurzych łapek”

Wyraźnie zmniejsza opuchnięcia  
i cienie pod oczami

Zapobiega procesom starzenia

Zapewnia nawilżenie przez 72 godziny*

Regeneruje skórę wokół oczu

Przywraca jej blask

Zawiera 5 wyselekcjonowanych form kwasu 
hialuronowego i olej z palmy babassu

Szybko się wchłania

Do wszystkich rodzajów cery - szczególnie  
do wrażliwej, odwodnionej, ze zmarszczkami 
wokół oczu

ES5ENCE
Przywróć blask młodości  

skórze wokół oczu!
FORM KWASU 
HIALURONOWEGO5

SPOSÓB UŻYCIA: 
niewielką ilość kremu 
nanieś na skórę w oko-
licach oczu dwa razy 
dziennie: rano i wie-
czorem. Odpowiedni 
dla osób noszących 
soczewki kontaktowe.

-25%

NOWOŚĆ

*Podwyższony poziom nawilżenia utrzymuje się do 72 godzin po aplikacji kosmetyku.

PIELĘGNACJA 3
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