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PRAWDZIWY ZAPACH ŚWIĄT
Stwórz już teraz tą prawdziwą magiczną atmosferę Świąt Bożego 
Narodzenia i daj się uwieść woni pieczonych pierniczków, 
waniliowych rogalików, rozgrzewającego cynamonu, anyżu oraz 
goździków ze szczyptą skórki pomarańczy i drzewa sandałowego. 

Ten charakterystyczny koktajl o zapachu egzotycznych przypraw 
rozgrzeje Twój dom.

200 ml100 ml

     FC33406T2 
DIFFUSEUR INTÉRIEUR
zapach do wnętrz 
z patyczkami, 200 ml. 

94,90 zł

9

     FC33406T 
DIFFUSEUR INTÉRIEUR
zapach do wnętrz z patyczkami, 100 ml. 

56,90 zł

7

     FC33406B 
PARFUM D'INTÉRIEUR
spray do wnętrz, 
100 ml. 

56,90 zł

11

7

     TA8860 
L’AVIVAGE®, 
płyn do płukania, 750 ml.

24,29 zł

1

GC0716 
bez pompki.

17,89 zł
(bez zdjęcia)

     GC07161 
ECOBALSAM AQUATIX®, koncentrat do 
ręcznego mycia naczyń z pompką, 500 ml. 

18,90 zł

3

     PA8861 
PARFUMAGE®, 
perfumowany superkoncentrat, 750 ml. 

43,19 zł

2

Zapakowane w ekskluzywne 
opakowania.

     FC33406A 
SOJOWY EKO WOSK 
ZAPACHOWY PARFUMIA® 
do aromalamp, 
pachnie 8-24 godzin, 40 ml. 

18,90 zł

4

     FC33406 
SOJOWA EKO ŚWIECA 
ZAPACHOWA PARFUMIA® 
czas palenia do 60 godzin, 
250 ml. 

73,39 zł

5

     FC33406X 
INTENSE 2 KNOTY sojowa EKO ŚWIECA® 
zapachowa, czas palenia do 35 godzin, 400 ml. 

112,99 zł

6

1
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4

4

INTENSE 
2 KNOTY
2 x więcej woni

400 ml

6

6

9

7

9

6

     DA33071 
CERAMICZNA  
AROMALAMPA, 
błyszcząca biała. 

56,90 zł

8

8

     FC33406E 
ESENCJA ZAPACHOWA  
do dyfuzorów i aromalamp, 
100 ml. 

27,90 zł

10

10

11

10

5

PARFUMIA®

5

250 ml

NOWOŚĆ

11

NOWY

EKO
ROŚLINNY

ZMIĘKCZACZ 

POMYSŁ
NA PREZENT

LIMITOWANA 
EDYCJA



INTENSE 
2 KNOTY
2 x więcej woni 

EKSKLUZYWNY 
BOŻONARODZENIOWY 

ZAPACH 
FRESH PINE

     FC33429 
Sojowa EKO świeca zapachowa, 
czas palenia do 60 godzin, 250 ml.

73,39 zł

2

     FC33429A 
Sojowy EKO wosk zapachowy 
do aromalamp, 40 ml.

18,90 zł

3

     FC33429X 
INTENSE 2 KNOTY, sojowa EKO świeca 
zapachowa, czas palenia do 35 godzin, 400 ml. 

112,99 zł

1

Świeża woń igliwia, lasu, ziołowa.
Głowa: jodła, jałowiec, igliwie
Serce: cedrowe drzewo i liście 
Podstawa: paczula, tonka, elemi, piżmo 

SOCZYSTA 
ŻURAWINA

AROMAT CHOINKI

WILD CRANBERRY

     FC33427 
Sojowa EKO świeca zapachowa, 
czas palenia do 60 godzin, 250 ml.

73,39 zł

5

     FC33427A 
Sojowy EKO wosk zapachowy do aromalamp, 40 ml.

18,90 zł

6

Słodki owocowy, lekko kwiatowy.
Głowa: żurawina, truskawki, rabarbar
Serce: czerwone owoce, kiwi, pomarańcza 
Podstawa: karmel, jabłko 

     FC33427X 
INTENSE 2 KNOTY, sojowa EKO 
świeca zapachowa, czas palenia 
do 35 godzin, 400 ml. 

112,99 zł

4

1

2

3

4 6

5

VANILLA & ORANGE
Zniewalająca słodka woń pieczonych ciasteczek ze szczyptą 
cynamonu, anyżu i goździków otulona łagodną woalką czerwonej 
pomarańczy oraz cytryny.

Ulegniesz aromatowi świeżo upieczonych rogalików waniliowych. 
Zapach ten jest jak stworzony na długie zimowe wieczory i rozpali 
w Tobie płomień uroku nadchodzącego magicznego okresu.

Głowa: czerwona pomarańcza, cytryna
Serce: cynamon, goździki
Podstawa: wanilia, tonka

NOWE LIMITOWANA 
EDYCJA

7

8

9

     FC33430 
SOJOWA EKO ŚWIECA ZAPACHOWA 
PARFUMIA® czas palenia do 60 godzin, 250 ml. 

73,39 zł

7      FC33430X 
INTENSE 2 KNOTY sojowa EKO świeca 
zapachowa, czas palenia do 35 godzin, 400 ml. 

112,99 zł

8      FC33430A 
SOJOWY EKO WOSK 
ZAPACHOWY PARFUMIA® 
do aromalamp, 
woni 8-24 godzin, 40 ml. 

18,90 zł

9

     TA0401 
L’AVIVAGE®, płyn do płukania, 750 ml.

24,29 zł

10

10

250 ml

250 ml

250 ml

1 4 8

INTENSE 2 KNOTY 400 ml

INTENSE 2 KNOTY 400 ml

INTENSE 2 KNOTY 400 ml

POMYSŁ
NA PREZENT
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2 szt. transparentnych bombek z 
wewnętrznym przyozdobieniem, średnica 
wszystkich 8 cm. Materiał plastik.  
     DA32951 gwiazdy 
     DA32944 zacisze 
     DA32941 choinka 

18,90 zł 
za każdy komplet 2 szt

1
2
3

TRANSPARENTINO 
ozdoby z wewnętrzną dekoracją

ZACISZE  
średnica wszystkich 

8 cm

GWIAZDA  
wysokość wszystkich 

10 cm

CHOINKA  
średnica wszystkich

 8 cm

MAXISKARPETA z aplikacją renifera i pętelką 
do zawieszania, z delikatnego mikropluszu. 
Wymiary ok.: szer. 25 x wys. 46 cm. 
     DA256912 kropki  
     DA256911 paski 

56,90 zł za każdą 

4
5

Idealne na łakocie 
od Mikołaja. 

Renifer z "pustym brzuszkiem" z tyłu suwak dla łatwego 
napełniania słodyczami lub małymi upominkami. 

     DA256812 w kropki, szer. 25 x gł. 15 x wys. 36 cm (z czapką 45 cm) 

     DA256811 w paski, szer. 25 x gł. 15 x wys. 31 cm (z czapką 50 cm)

56,90 zł za każdego 

     DA256821 w paski, szer. 21 x gł. 12 x wys. 23 cm (z czapką 40 cm)

46,90 zł

6

7

8

DREWNIANE KONSTRUKCJE 
Składane drewniane modele. Części są wstępnie 
wytłoczone (montuje się bez użycia kleju). Wymiary jednej 
niezmontowanej/ drewnianej płyty 33,5 x 20,5 cm.

     DA33361
Choinka, 
83 szt. na 5 drewnianych 
płytach, wymiary zmontowanej: 
średnica 23 x wys. 29 cm.  
56,90 zł

46,90 zł

9

     DA33360
Świąteczna karuzela, 68 szt. 
na 3 drewnianych płytach, 
wymiary zmontowanej: szer. 
12,5 x gł. 12,5 x wys. 26 cm. 

37,90 zł

10

wysokość  
29 cm

wysokość  
26 cm

     DA33359
Ozdobiona choinka, 22 szt. 
na 2 drewnianych płytach, 
wymiary zmontowanej: 
średnica 18 x wys. 26 cm. 

27,90 zł

11

10

10

11

119

9

8

76

3

2

1

4

5

wysokość  
26 cm

Dostarczamy bez 
słodyczy.

RENIFER ALFONS  
z dopracowanymi 

szczegółami. 

POMYSŁ
NA PREZENT

2
ELEMENTOWE 

ZESTAWY

NA WASZE 
ŻYCZENIE 
PONOWNIE 
W SPRZEDAŻY

POMYSŁ
NA PREZENT

4



OSZCZĘDZASZ 
25 zł 

CP0899
W komplecie:
• 1 x obraz na ramie „pomaluj sam” 
• 1 x 12 szt. twarzoffky  
• 1 x BUBLINO REBELITO cream gel, 500 ml
• 1 x 6 szt. płaskich pędzli
• 1 x duża papierowa torba na prezent 
    do zapakowania zestawu

Wartość kompletu: 88,18 zł

62,79 zł za zestaw 5 szt. 

mydło 
w płynie

REBELITO®
zestaw podarunkowy

Zastrzeżona 
zmiana motywu 

obrazu.
papierowa 
torba prezentowa 
do zapakowania 
kompletu.

5
wymiary 24 x 30 cm

PRIMAVERA NUOVA
zestaw podarunkowy
CP0276
W komplecie:
• 1 x eco balsam AQUATIX 
 do ręcznego zmywania naczyń, 500 ml 
• 1 x PARFUMAGE®, 750 ml 
• 1 x płyn do płukania, 750 ml
• 1 x przezroczysty woreczek 
 do zapakowania zestawu

Wartość kompletu: 86,38 zł

62,09 zł 
za zestaw 3 szt. 

DARMOWY  
ZMIĘKCZACZ 

KIKISTAR®
zestaw podarunkowy
CP0304
W komplecie:
• 1 x składany drewniany model 3D WIEWIÓRKA
• 1 x dwupiętrowy piórnik KIKISTAR® 
• 1 x 10 szt. grube flamastry
• 1 x naturalna dziecięca pasta do zębów SWEET & SMILE
• 1 x dziecięca szczoteczka do zębów GoEco® BAMBOO 
• 1 x duża papierowa torba na prezent 
 do zapakowania zestawu

Wartość kompletu: 97,99 zł

62,79 zł 
za zestaw 6 szt.

OSZCZĘDZASZ 
35 zł 

papierowa torba 
prezentowa 

do zapakowania 
kompletu

6

3

ELEMENTOWY 
ZESTAW

ELEMENTOWY 
ZESTAW

ELEMENTOWY 
ZESTAW

5



CP0305
W komplecie:
• 1 x PARFUM ESSENCE cedar wood,100 ml
• 1 x PARFUM ESSENCE provence,100 ml
• 1 x PARFUM ESSENCE fresh mint,100 ml
• 1 x PARFUM ESSENCE lila fashion,100 ml
• 1 x pudełko prezentowe  
 do zapakowania zestawu

Wartość kompletu: 100,65 zł

72,87 zł 
za zestaw 5 szt.

PARFUM ESSENCE
zestaw podarunkowy WONNE ESENCJE  nadają się do sonicznych 

dyfuzorów, aromalamp a także odkurzaczy wodnych.

pudełko upominkowe  
do zapakowania kompletu 

3+1
GRATIS 

PARFUM ESSENCE 
o wartości 

24,29 zł 
ZA DARMO 

zestaw podarunkowy
CP8514
W komplecie:
• 1 x płyn do płukania, 750 ml
• 1 x aloe gel BUBLINO mydło 
 w płynie, 500 ml 
• 1 x żel pod prysznic z ekstraktem 
 z Aloe Vera i gliceryną, 250 ml
• 1 x przezroczysty woreczek 
 do zapakowania zestawu 

Wartość kompletu: 56,09 zł

41,89 zł 
za komplet 3 szt.

ZAZEN

2+1
BEZPŁATNIE 

zestaw podarunkowy
CP0809
W komplecie:
• 1 x ECO SENSITIVE UNIVERSE
 żel do prania białego i kolorowego, 30 prań 
• 1 x płyn do płukania namasté, 750 ml
• 1 x XONOX ECO SPA płyn do łazienki, 500 ml
• 1 x XONOX ECO WIN płyn do szyb, 500 ml
• 1 x XONOX ECO COOK płyn do kuchni i tłuszczu, 500 ml
• 1 x pudełko prezentowe do zapakowania zestawu 

Wartość kompletu: 124,28 zł

94,90 zł 
za zestaw 6 szt.

pudełko 
upominkowe  

do zapakowania 
kompletu

CZYSTY DOM 
6

3POMYSŁ
NA PREZENT ELEMENTOWY 

ZESTAW

ELEMENTOWY 
ZESTAW

OSZCZĘDZASZ 
29 zł 

6



zestaw podarunkowy
CP0306
W komplecie:
• 1 x 10 szt. gąbek SOFT 
• 1 x eco balsam AQUATIX do ręcznego zmywania naczyń, 500 ml 
• 1 x płyn do płukania, 750 ml
• 1 x XONOX ECO SPA płyn do łazienki, 500 ml 
• 1 x przezroczysty woreczek do zapakowania zestawu

Wartość kompletu: 80,38 zł

56,90 zł 
za zestaw 4 szt.

dárková sada

CP0835
W komplecie:
• 1 x ECO CAR SHAMPOO 2in1 autoszampon, 500 ml
• 1 x ECO CARSHINEX nabłyszczacz samochodowy, 500 ml
• 1 x ECO CAR DISCOTEC do czyszczenia felg, 500 ml
• 1 x ECO CAR INSECTIDO do usuwania owadów z aut, 500 ml  
• 1 x ECO CAR POLARIUM odmrażacz szyb, 500 ml
• 1 x przezroczysty woreczek do zapakowania zestawu 

Wartość kompletu: 128,67 zł

82,90 zł 
za zestaw 5 szt.

zestaw podarunkowy
AUTOKOSMETYKA 

zestaw podarunkowy
CP8512
W komplecie:
• 1 x uniwersalne etui/nerka
• 1 x PARFUMAGE® sensitive, 750 ml
• 1 x pieniący żel pod prysznic energy, 250 ml
• 1 x przezroczysty woreczek 
 do zapakowania zestawu

Wartość kompletu: 93,99 zł

62,79 zł za zestaw 3 szt.

ZANZIBAR

DLA AKTYWNYCH 

4

3

5

DARMOWO  
ECO BALSAM 

AQUATIX

POMYSŁ
NA PREZENT

ELEMENTOWY 
ZESTAW

ELEMENTOWY 
ZESTAW

ELEMENTOWY 
ZESTAW

OSZCZĘDZASZ 
33,77 zł 

OSZCZĘDZASZ 
31 zł 

7



FC5540
Komplet upominkowy:
• 1 x elektryczny trymer SYSTEMAT
• 1 x antyperspirant PLATINUM, 200 ml 
• 1 x czyszczący żel do rąk 70 % alkoholu PLATINUM, 100 ml
• 1 x szampon 3w1 PLATINUM, 250 ml 
• 1 x FC pudełko prezentowe 
 do zapakowania zestawu

Wartość kompletu: 113,59 zł

86,59 zł za zestaw 5 szt.

PLATINUM
zestaw podarunkowy

5

pudełko prezentowe 
do zapakowania kompletu 

FC6593S
Komplet upominkowy:
• 1 x krem do twarzy na dzień & serum, 50 ml
• 1 x krem do twarzy na noc & serum, 50 ml, 
• 1x kieszonkowe lusterko powiększające  
• 1 x 12 szt. gąbek do makijażu 
 w plastikowym pudełku

Wartość zestawu: 183,60 zł

151,80 zł
za komplet 4 szt.

ZESTAWY PODARUNKOWE PIELĘGNACJA TWARZY DZIEŃ & NOC 

CANNABIUM 
nutrigen 2in1
FC6591S
Komplet upominkowy:
• 1 x krem do twarzy na dzień & serum, 50 ml
• 1 x krem do twarzy na noc & serum, 50 mll
• 1x kieszonkowe lusterko powiększające  
• 1 x 12 szt. gąbek do makijażu 
 w plastikowym pudełku

Wartość zestawu: 145,60 zł

113,80 zł
za komplet 4 szt.

MACADAMIA 
liftigen 2in1

ARGIRELIN goldline 2in1 FC6597S
Komplet upominkowy:
• 1 x krem do twarzy na dzień & serum, 50 ml
• 1 x krem do twarzy na noc & serum, 50 ml
• 1x kieszonkowe lusterko powiększające  
• 1 x 12 szt. gąbek do makijażu 
 w plastikowym pudełku

Wartość zestawu: 183,60 zł

151,80 zł
za komplet 4 szt.

Argirelin ogranicza 
powstawanie 
zmarszczek 
mimicznych.

z olejkiem 
makadamia z olejem 

konopnym

PACZKI UPOMINKOWE KUPUJĄ U NAS FIRMY DLA SWOICH 
KLIENTÓW I PRACOWNIKÓW

2+2
GRATIS

ZA DARMO  
 lusterko i 12 szt.

gąbek 
kosmetycznych 

++

+
OSZCZĘDZASZ 
31,80 zł

OSZCZĘDZASZ 

27 zł 

ELEMENTOWY 
ZESTAW

8



CP8518 
W komplecie:
• 1 x żel pod prysznic z olejkiem brzoskwiniowym, 250 ml
• 1 x krem do ciała z olejkiem z pestek brzoskwini, 200 ml
• 1 x BAMBOO duży ręcznik z elegancką bordiurą, 50 x 100 cm
• 1 x przezroczysty woreczek na zapakowania zestawu

Wartość kompletu: 81,09 zł

62,19 zł
za zestaw 3 szt.

NECTARIUM zestaw podarunkowy 

DARMOWO  
ŻEL POD 

PRYSZNIC 

DEDRA DENT®

CP0901
W komplecie:
• 1 x naturalna pasta do zębów 
 ze złotem, składnikiem KALIDENT®
• 1 x naturalny płyn do ust refreshing menthol, 
 500 ml
• 1 x  szczoteczka BAMBOO 10.000 WŁÓKIEN, 
 GoEco®, z bambusa, ultra delikatna i gęsta 
• 1 x naturalny spray do ust o smaku 
 pomarańczy i mięty ORANGE & MINT, 30 ml
• 1 x przezroczysty woreczek 
 do zapakowania zestawu

Wartość kompletu: 127,99 zł

90,09 zł
za zestaw 4 szt.

zestaw podarunkowy 

CP116711
W komplecie:
• 1 x KWIATY wykrawacze, zestaw 3 szt.
• 1 x ECO foam AQUATIX® aktywna piana do 
 ręcznego mycia naczyń, owocowe smoothie, 300 ml
• 1 x BLACKIMAGE® eco sensitive żel do prania 
 czarnego i ciemnego, 750 ml
• 1 x odświeżacz powietrza i tekstyliów SAISON PARFUM, 250 ml
• 1 x przezroczysty woreczek do zapakowania zestawu

Wartość kompletu: 76,60 zł

57,70 zł za zestaw 4 szt.

DLA RADOŚCI 
zestaw podarunkowy 

BEZPŁATNIE  
OODŚWIEŻACZ 

POWIETRZA

3+1
GRATIS

OSZCZĘDZASZ 
18,90 zł

OSZCZĘDZASZ 
37,90 zł

4
ELEMENTOWY 

ZESTAW

4
ELEMENTOWY 

ZESTAW
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Zestaw upominkowy  
FC5467S
SUBSTANCE 

ETHERÉÉ

Zestaw upominkowy 

FC5468S
COQUETTE

Zestaw upominkowy 

FC5469S
CREATION ETHERÉÉ

Zestaw upominkowy 

FC5470S
MEI-MEI

Komplety zawierają:
• 1 x woda perfumowana EDP, 100 ml
• 2 x pieniący żel pod prysznic z olejkiem 
    brzoskwiniowym, 250 ml

ZESTAWY PODARUNKOWE 
EAU DE PARFUM 
+ DARMOWO   
2x ŻEL POD 
PRYSZNIC
DLA KOBIET 

3 ELEMENTOWE ZESTAWY   
tylko 131,89 zł

wartość kompletu 169,69 zł

1+2
GRATIS 

pudełko 
upominkowe do 

zapakowania 
kompletu

FC5541
W komplecie:
• 1 x EDP woda perfumowana  ORIGINAL, 100 ml 
• 1 x naturalna pasta do zębów WHITE&SILVER, 100 ml 
• 1 x odświeżające serum dla mężczyzn na dzień 
 FUTUREGEN, 50 ml
• 1 x regeneracyjne serum dla mężczyzn na noc 
 FUTUREGEN, 50 ml
• 1 x FC pudełko prezentowe do zapakowania zestawu  

Wartość kompletu: 246,60 zł

146,59 zł za zestaw 5 szt. 

ORIGINAL
zestaw podarunkowy

OSZCZĘDZASZ 
37,80 zł

OSZCZĘDZASZ 
100 zł

5
ELEMENTOWY 

ZESTAW

10



KAŻDY ZESTAW UPOMINKOWY ZAWIERA: 1x woda perfumowana (EDP), 100 ml / 1x żel pod prysznic z Aloe Vera i gliceryną, 250 ml 
 1x antyperspirant, 200 ml / 1x perfumy do rąk, 100 ml / 1x pudełko prezentowe do zapakowania zestawu

lacollectionprivée
EKSKLUZYWNE ZESTAWY 

4 ELEMENTOWE 
ZESTAWY  

tylko 94,90 zł
Wartość kompletu: 154,60 zł

3 ELEMENTOWE  
ZESTAWY UPOMINKOWE   

tylkko 84,80 zł
Wartość kompletu: 122,70 zł

1+3
GRATIS Częścią 

zestawu jest 
ekskluzywne 
pudełko 
prezentowe.

ZESTAW FEVER 
FC10401B

ZESTAW LAGOON 
FC9419B

ZESTAW  
NUIT DE MADAGASCAR 

FC13001B

KOMPLET RELAXATION  
FC8801S

KOMPLET ANTISTRESS  
FC8799S

KOMPLET BALANCE 
FC8807S

KOMPLET ENERGY  
FC8794S

KOMPLET NOURISHING 
FC8803S

KOMPLET LOVING  
FC8806S

KOMPLET SERENITY  
FC8804S

KOMPLET SENSUAL 
FC8798S 

OBOWIĄZUJE DO 30. 11. 2022
2 +1

GRATIS 

KAŻDY KOMPLET 
PODARUNKOWY ZAWIERA: 

1x zapach do wnętrz z patyczkami, 80 ml  
1x świeczka, 100 g 

1x zapach do wnętrz, spray, 80 ml ZA DARMO

OSZCZĘDZASZ 
59,70 zł

OSZCZĘDZASZ 
37,90 zł
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wysokość  
35 cm(!)

     DA34511
Świecący anioł z kolorowym 
oświetleniem LED. 
Wymiary: 7,5 x 5,5 x 10 cm. 

24,29 zł

6

     DA25611
Świecący anioł z kolorowym oświetleniem LED. 
Zmieniające się barwne oświetlenie LED także na 
końcach skrzydeł anioła, 14 x 9 x 21 cm.  

65,79 zł

4

     DA32721
Świecąca LED szopka wewnątrz klosza, świecąca i grająca melodie 
(można wyłączyć). Zasilanie na 3 baterie paluszki 1,5 V AAA 
(brak w zestawie). Plastik. Średnica 16 cm, wys. 21 cm.  

131,89 zł

5

Gra 
melodie 
i świeci.

wysokość
21 cm

wysokość  
21 cm(!)

Zmieniające się kolorowe 
oświetlenie LED.

Zmieniające się kolorowe 
oświetlenie LED.

Zmieniające się kolorowe 
oświetlenie LED.

wysokość  
10 cm

Wewnątrz kolorowe 
oświetlenie 

i latający brokat.

3

4

4

6

3

3

5
5

6

     DA25612
Duży świecący LED anioł z 
przezroczystego tworzywa sztucznego 
ze srebrnymi skrzydłami i podstawką, 
średnica 12 cm, wysokość 35 cm.  

131,89 zł

3ŚWIECĄCE 
DEKORACJE 

LED

     DA34421
Świecąca przezroczysta bombka LED 
z wewnętrznym przyozdobieniem. 
Średnica 7,8 cm. 

18,90 zł

2

6 szt. 
wysokość 
wszystkich  

5 cm

średnica 
7,8 cm

     DA32911
6 szt. serduszek z połyskującym wykończeniem, 
ozdobione brokatem, wysokość 5 cm . 

18,90 zł za komplet 6 szt.

1

1

1
2

2
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1 szt.
wysokość 8,5 cm

1 szt.
wysokość 
11,5 cm

DWUSTRONNE 
DEKORACJE 3D

1 szt.
szerokość 13 cm

1 szt.
wysokość 

16 cm

1 szt.
wysokość 

11 cm

1 szt.
średnica  
13 cm

9

1 szt.
wysokość 

17 cm

SPECJALNY PLASTIK, KTÓRY 
SPRAWIA WRAŻENIE 
OSZRONIONEGO 

POŁYSKUJĄCEGO LODU 

OZDOBYOZDOBY
OD

9,90 zł

Świecą łagodnym 
ciepłym światłem.

WOSKOWE 
ŚWIECE LED

4

3
Woskowa świecące LED dekoracja/
świeca, wykonana z wosku ze srebrnym 
wykończeniem, od spodu wyłączanie 
ON/OFF i minutnik. Zasilanie na baterie 
paluszki 3x AAA (brak w zestawie). 
     DA32641 choinka, 
średnica 12 x wys. 19 cm 

46,90 zł
     DA32631 prezent, 
8 x 8 x 9 cm 

37,90 zł

3

4

DREWNIANE 
SZCZEGÓŁOWO 
DOPRACOWANE 

OZDOBY 
Wykorzystasz jako ozdoby na choinkę, 

do różnych aranżacji, adwentowych 
wieńców i girland, na świąteczny stół 

albo na opakowania prezentów i kartki.

BESTSELLERY 1212

Drewniany domek dekoracyjny 
z motywami świątecznymi i 
oświetleniem LED, 6 x 6 x 8 
cm, zasilanie na baterię typu 
CR2032 (w komplecie).
     DA25781 bałwan  
     DA25784 ptaszek 
     DA25782 leśne zacisze  
     DA25783 świeczki   

18,90 zł za każdy

6
5

7
8

DEKORACJE LED - Zasilanie na baterie paluszki AA 1,5 V (jeśli nie zaznaczono inaczej- brak w zestawie).

wysokość wszystkich  8 cm
5 6 7 8

8

5

12 szt. drewnianych szczegółowo 
dopracowanych ozdób 
ze srebrnym wykończeniem. 
Długość ok. 4 cm.
     DA34532 choinki   
     DA34531 serduszka 

18,90 zł
za komplet 12 szt.

1
2

4

3

1
2

2

1

1

     DA22451
Duża śnieżynka, średnica 13 x gł. 1,5 cm.

10,90 zł za każdą 

     DA34366 
Anioł, 13 x 3 x 7,5 cm.

     DA15652
Jelonek, 8,5 x 2,5 x 16 cm.

     DA15651
Jeleń, 7 x 3 x 17 cm.

     DA22455
Jelonek, 11,5 x 1,5 x 8,5 cm.

     DA15653
Anielska wróżka, 10 x 2,5 x 11 cm.

     DA15654
Anielska wróżka, 11 x 2,5 x 11,5 cm.

9,90 zł 

10

9

11

12

13

14

15

10

11

12

15
14

13

Więcej dekoracji świątecznych na www.mojadedra.pl

ELEMENTOWE 
ZESTAWY

POMYSŁ
NA PREZENT
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DREWNIANE OZDOBY
SZCZEGÓŁOWO DOPRACOWANE

Drewniane śnieżynki 3D z brokatem, 
średnica jednej 9 cm.
     DA32771 z płatkiem śniegu 
     DA32772 z gwiazdką 

10,90 zł za każdą 

2
3

Drewniane ozdoby o koronkowym 
wyglądzie, długość jednej ok. 11 cm. 
     DA32733 bombka 
     DA32731 gwiazda 
     DA32732 choinka 

9,90 zł za każdą 

4
5
6

     DA32781
3 szt. komplet drewnianych ozdób, 
(serce 7,5 cm, gwiazda 9 cm 
i choinka 8 cm).

18,90 zł za zestaw 3 szt.

tj. tylko 6,30 zł za 1 szt.

1

SERCE  
wysokość 7,5 cm

GWIAZDA  
wysokość 9 cm

CHOINKA 
wysokość 8 cm

1 szt. 
średnica 9 cm

1 szt.
BOMBKA  

długość 11 cm

1 szt.
CHOINKA 
długość 11 cm1 szt.

GWIAZDA 
długość 11 cm

3 szt.
BOMBKI XL 

średnica 
wszystkich 8 cm

3 szt.
BOMBKI 

średnica 
wszystkich 6 cm

1 szt. 
średnica 9 cm

1

2

4

5

6

8

10

7

7

3

EFEKT 3D

Wszystkie wysokości mierzone bez zawieszki.

3

3

2

     DA32971
2 szt. bałwanków z czapką, 
wysokość 12 cm.

18,90 zł za zestaw 2 szt.

10

     DA32961
3 szt. XL bombki z naturalnym 
przyozdobieniem. Średnica wszystkich 8 cm.

24,29 zł za zestaw 3 szt.

tj. tylko 8,10 zł za 1 szt.

7

     DA32962
3 szt. bombek z dekoracyjną tkaniną
i przyozdobieniem. Średnica 
wszystkich 6 cm.

18,90 zł za zestaw 3 szt.

8

2 szt.
BAŁWANKI  

wysokość 
wszystkich 12 cm

3

wysokość 
10,5 cm

Zmieniające 
się kolorowe 

oświetlenie LED.

     DA34391
Dekoracyjny domek 
z oświetleniem LED, 
10 x 6,5 x 10,5 cm. 

24,29 zł

9

10

9

9

9

ELEMENTOWY
ZESTAW

ELEMENTOWY
ZESTAW

3
ELEMENTOWY

ZESTAW

ELEMENTOWY
ZESTAW

14



ŚWIECĄCE DEKORACJE LED
RZEŹBIONE DREWNO Z BIAŁYM WYKOŃCZENIEM 

I EFEKTAMI ŚWIETLNYMI
     DA78683
Trzy świecące anioły z 30 
żarówkami LED, wysokość 46,5 cm.

243,39 zł

2

     DA16161
Trzy świecące choinki 
drewniane z oświetleniem 
LED, wysokość 35,5 cm.

112,99 zł

4

     DA16151
Świecąca LED drewniana chatka
w szklanej kapsule,
wysokość 18,5 cm. 
94,90 zł

75,90 zł

1

     DA16152
Świecąca LED drewniana choinka 
w szklanej kapsule, 
wysokość 27 cm. 
169,59 zł

94,90 zł

3

1

2

4

3

wysokość  
46,5 cm!

wysokość  
35,5 cm!

DEKORACJE LED - Zasilanie na baterie paluszki AA 1,5 V (jeśli nie zaznaczono inaczej- brak w zestawie).

szerokość 45 cm

wysokość 42 cm!

DREWNIANY KALENDARZ ADWENTOWY
Z OŚWIETLENIEM LED 

Drewniane ozdoby w kształcie 
domku z uroczą aplikacją. 
Długość 16,5 cm (mierzono 
bez zawieszki).
     DA32751 bałwany  
     DA32752 anioł 
     DA32753 renifer  

14,90 zł 
za każdą 

8
9
10

obraca się 

wysokość 32,5 cm

     DA78682
Duża drewniana 
karuzela adwentowa 
z podświetleniem 
LED, na 4 tealighty. 
Wysokość 32 cm. 

150,79 zł

5
Złota druciana choinka LED.
Zasilanie na 3 baterie paluszki 
1,5 V AAA (brak w zestawie).
     DA34521 średnica 9,5 cm, wys. 31 cm 

112,99 zł 
     DA34522 średnica 11 cm, wys. 36 cm

131,89 zł

6

7

5 6

7

8 9 10

9

     DA34741
Szopka z dekoracyjnymi świeczkami 
LED. Wymiary: 45 x 6 x 33 cm.  

243,39 zł

11

     DA25585
Drewniany kalendarz adwentowy 
na 24 małe upominki. Oświetlenie 
LED. Wymiary: 36 x 9 x 42 cm.

224,49 zł

12

11

11

12

12

POMYSŁ
NA PREZENT
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NATURALNY 
WOSK SOJOWY

PRODUKCJA 
RĘCZNA

WYPRODUKOWANO 
W CZESKIEJ SKALICY

Kompletna oferta świeczek i wosków
 na www.mojadedra.pl. 

RELAXATION

     FC33408 
Sojowa EKO świeca zapachowa, 
czas palenia do 60 godzin, 250 ml.

73,39 zł

2

     FC33408A 
Sojowy EKO wosk zapachowy 
do aromalamp, 40 ml.

18,90 zł

3

Mieszanka lawendy, kwiatu wanilii 
i szlachetnego drewna.
Głowa: lawenda, rozmaryn
Serce: goździki, igliwie
Podstawa: wanilia, drzewo sandałowe

ROZGRZEWAJĄCA MAGIA DOMU 

     FC33408X 
INTENSE 2 KNOTY, sojowa EKO 
świeca zapachowa, czas palenia do 
35 godzin, 400 ml. 

112,99 zł

1

SAISON PARFUM

     FC33422 
Sojowa EKO świeca zapachowa, 
czas palenia do 60 godzin, 
250 ml.

73,39 zł

8

     FC33422A 
Sojowy EKO wosk zapachowy 
do aromalamp, 40 ml.

18,90 zł

9

Słodki, owocowy, piżmowy.
Głowa: słodkie jabłko
Serce: delikatny powiew jaśminu 
Podstawa: piżmo, wanilia 

     FC33422X 
INTENSE 2 KNOTY, sojowa EKO 
świeca zapachowa, czas palenia 
do 35 godzin, 400 ml. 

112,99 zł

7

Dlaczego wosk sojowy?

VEGAN

ZANZIBAR

     FC33421 
Sojowa EKO świeca zapachowa, 
czas palenia do 60 godzin, 250 ml.

73,39 zł

5

     FC33421A 
Sojowy EKO wosk zapachowy 
do aromalamp, 40 ml.

18,90 zł

6

     FC33421X 
INTENSE 2 KNOTY, sojowa EKO świeca 
zapachowa, czas palenia do 35 godzin, 400 ml. 

112,99 zł

4

Delikatny aromat soczystych owoców w połączeniu 
z drzewem sandałowym, laską wanilii i paczulą.
Głowa: brzoskwinia, cytryna, świeże jabłka
Serce: passion fruit, róża, jaśmin 
Podstawa: paczula, laska wanilii, drzewo sandałowe

SOJOWY EKO WOSK ZAPACHOWY 
• 100% naturalny produkt 
• produkcja ręczna 
• naturalny wosk sojowy 
• można użyć cały albo ułamać sobie tylko część 
• pachnie nawet bez podgrzania 
 (gdzie go położysz, tam woni) 
• odpowiedni do powszechnych aromalamp 
 (na tealighty i elektrycznych) 
• możesz wykorzystać go jako próbkę zapachu 
 świeczki/wosku dla swoich klientów 
• objętość 40 ml 
• pachnie 8-24 godzin, niektóre zapachy jeszcze dłużej

INTENSE 2 KNOTY 400 ml

INTENSE 2 KNOTY 400 ml

INTENSE 2 KNOTY 400 ml

250 ml

250 ml

250 ml

Zapakowane w ekskluzywne opakowania.

2
5

8
41 7

eko sojowy wosk 
eko bawełniany knot 
eko opakowanie ze szkła nadającego się 
do recyklingu z bambusowym wiekiem 

1

3

2

2

5

6

4

8

7

9

INTENSE 
2 KNOTY
2 x więcej woni 

41 7

• pali się aż o połowę dłużej niż parafina 
• to naturalny, roślinny surowiec 
• nie wytwarza substancji toksycznych podczas spalania 
• ma niższą temperaturę topnienia, dlatego lepiej 
 uwalnia zapach 
• podczas palenia nie tworzy czarnego dymu 
• pali się czystym płomieniem, bez sadzy 
• jest biodegradowalny 
• jest wegański

POMYSŁ
NA PREZENT
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PARFUMIA® SOJOWE ZAPACHOWE 

EKO ŚWIECE & WOSKI 
Każdą świecę i wosk wyrabiamy 

dla Ciebie ręcznie w Czeskiej Skalicy. 
Zawierają jakościowe zapachy premium.

INTENSE 2 KNOTY 400 ml

INTENSE 2 KNOTY 400 ml
250 ml

     FC33415X 
INTENSE 2 KNOTY sojowa EKO świeca 
zapachowa, czas palenia do 35 godzin, 400 ml. 

112,99 zł

6

250 ml

INTENSE 2 KNOTY SOJOWA EKO ŚWIECA ZAPACHOWA 
2 x WIĘCEJ ZAPACHU - NAWONI DUŻE PRZESTRZENIE 

RESTAURACJE, HOTELE, PENSJONATY, RECEPCJE, 
SZATNIE, BIURA, KUCHNIE, PALARNIE, 

LOUNGES, BUTIKI...

INTENSE 
2 KNOTY

2 x więcej woni 

NOWE

5

2 9
461 7

MANGO

     FC33424 
Sojowa EKO świeca zapachowa, 
czas palenia do 60 godzin, 250 ml.

73,39 zł

2

     FC33424A 
Sojowy EKO wosk zapachowy, 40 ml.

18,90 zł

3

Głowa: mango, grejpfrut
Serce: papaja, pomarańcza, fiołek
Podstawa: piżmo 

     FC33424X 
INTENSE 2 KNOTY sojowa EKO świeca 
zapachowa, czas palenia do 35 godzin, 400 ml. 

112,99 zł

1

TROPIKALNY ANANAS

     FC33415 
Sojowa EKO świeca zapachowa, 
czas palenia do 60 godzin, 250 ml.

73,39 zł

4

     FC33415A 
Sojowy EKO wosk zapachowy, 40 ml.

18,90 zł

5

Głowa: ananas, owoce tropikalne
Serce: cytrusy, truskawki 
Podstawa: wata cukrowa 

SOCZYSTA WOŃ GREJPFRUTA 

     FC33426 
Sojowa EKO świeca zapachowa, 
czas palenia do 60 godzin, 250 ml.

73,39 zł

9

     FC33426A 
Sojowy EKO wosk zapachowy, 40 ml.

18,90 zł

8

     FC33426X 
INTENSE 2 KNOTY sojowa EKO świeca zapachowa, 
czas palenia do 35 godzin, 400 ml. 

112,99 zł

7

INTENSE 2 KNOTY 400 ml

250 ml Głowa: grejpfrut 
Serce: kwiat cytryny, zielona 
Podstawa: czerwone owoce, skórka pomarańczy

1

3

2

6
4

8

7

9

6
1 71 6 7
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Możesz stosować na świeczki sojowe 250 ml i na sojowe woski, 
a także na świece INTENSE 2 KNOTY.

Dostarczamy w eleganckim 
aksamitnym woreczku.

4 5 6

TACKA

GAŚNIK 
NOŻYCZKI 
DO KNOTA

AKCESORIA PARFUMIA®
Oprócz funkcji estetycznej mają również 
zastosowanie praktyczne.
     FC33981 
Taca do odkładania gaśnika i nożyczek. Wykonano 
ze stali nierdzewnej ze złotym wykończeniem 
powierzchni. Wymiary: 23 x 9,5 x 1 cm. 

46,90 zł

4

     FC33971 
Gasidło do świec/ świeczki. Wykonano 
ze stali nierdzewnej ze złotym 
wykończeniem powierzchni. Długość 19 
cm, średnica kapelusza ok. 2 cm, wysokość 
kapelusza 2,5 cm. 

46,90 zł

5      FC33961 
Nożyczki knotowe do przycinania knota, długie, 
zakrzywione w L. Wykonano ze stali nierdzewnej 
ze złotym wykończeniem powierzchni. 
Długość 18 cm, szerokość 6 cm, średnica 
dolnej części 2 cm. 

46,90 zł

6

6

6

ŁADOWANA USB ZAPALARKA PLAZMOWA3

Ładowana USB zapalniczka plazmowa, elastyczna część górna (o długości 10,5 cm), przycisk 
włączania/ blokada przed dziećmi, przycisk do wyładowania plazmowego, na końcu oczko do 
zawieszania, w komplecie kabel z końcówką USB i USB C, długość kabla ok. 20 cm, wskaźnik 
ładowania LED. Całkowita długość zapalarki 28 cm. 
     EL33951 czarna 
     EL33952 złota

56,90 zł za każdą 

2
3

Dzięki GIĘTKIEJ CZĘŚCI GÓRNEJ prosto 
dotrzesz nawet do trudno dostępnych miejsc.

ŻADNEGO GAZU, benzyny, dymu ani 
płomienia = TYLKO ŁADOWANIE!

2

2

3

5

5

4

2w1 PODGRZEWACZ ZAPACHOWYCH 
ŚWIEC I WOSKÓW PARFUMIA® 
Nowoczesny i elegancki drewniany korpus 
z egzotycznego kauczukowca w połączeniu 
z czarną lampą doda Twojemu wnętrzu luksusu. ŁATWO ROZPUŚCI 

ŚWIECE I WOSKI BEZ 
ODPALANIA ŚWIECZKI 

DLA WIĘKSZEGO 
BEZPIECZEŃSTWA 

(DZIECI, ZWIERZAKI).

WOŃ BEZ 
PŁOMIENIA!

Intensywnością oświetlenia można regulować rozpuszczanie 
wosku, a tym intensywność woni.

     EL35211  
2w1 podgrzewacz zapachowych świeczek i wosków, el. 
regulacja, 3 programy, górne ogrzewanie, płynna regulacja 
intensywności grzania. Kabel o długości 1,5 m z wyłącznikiem, 
żarówka halogenowa, moc 50 W, napięcie 220-240 V, 
50/60 Hz. Materiał: drewno z kauczukowca oraz metal. 
Wymiary: 12,5 x 16 x 23 cm. 

375,49 zł

1

Zapakowany 
w eleganckim 
kartonowym 
pudełku.

Wyłącznik z timerem 
(1, 2 i 4 godz.) 
oraz płynną regulacją 
intensywności światła/ciepła

NOWY 

1

1

1 1 1

1

IM WIĘCEJ ŚWIECISZ, TYM WIĘCEJ GRZEJE I PACHNIE

POMYSŁ
NA PREZENT

Wykorzystasz do zapalania 
świec, grilli, kominków i pieców...
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MIDNIGHT CHERRY
Otul się zmysłowością dojrzałych wiśni, gorzkich migdałów oraz ylang-ylang. 
Następnie oczaruje Cię heliotrop peruwiański wraz z aromatem likieru wiśniowego, szczyptą marcepanu i śliwek. 
Na koniec przedstawią się ziarna tonki, drzewo gwajakowe oraz słodka wanilia

Głowa: wiśniowy i czereśniowy likier, ylang-ylang, gorzkie migdały
Serce: marcepan, wiązówka błotna, heliotrop peruwiański, róża
Podstawa: wanilia, ziarna tonki, drzewo sandałowe, śliwka, drzewo gwajakowe

NOWOŚCI 

     FC0695  
PIENIĄCY ŻEL POD PRYSZNIC  z 
ekstraktem z Aloe Vera i gliceryną, 250 ml. 

18,90 zł

1

200 ml

EDP

100 ml 250 ml

PARFUMIA®

     FC1025
EDP WODA PERFUMOWANA, 
100 ml. 

243,39 zł

2      FC33431B 
PARFUM D'INTÉRIEUR
spray do wnętrz, 100 ml. 

73,39 zł

3

     FC33431T 
DIFFUSEUR INTÉRIEUR
zapach do wnętrz, 
100 ml. 

73,39 zł

6     FC33431T2 
DIFFUSEUR INTÉRIEUR
zapach do wnętrz, 
200 ml. 

131,89 zł

5     FC33431E 
ESSENCE A L'INTÉRIEUR
esencja zapachowa do aromalamp 
i dyfuzorów, 100 ml. 

31,89 zł

4

     FC33431A 
SOJOWY EKO WOSK ZAPACHOWY PARFUMIA® 
do aromalamp, woni 8-24 godzin, 40 ml. 

18,90 zł

7      FC33431 
SOJOWA EKO ŚWIECA ZAPACHOWA PARFUMIA®
czas palenia do 60 godzin, 250 ml. 

94,90 zł

8

1

2

3

4

5

6

7

8

Zapakowane w ekskluzywne opakowania.

23

65

4

7 8
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NAJBARDZIEJ LUKSUSOWY 
ZAPACH KOSMETYCZNY W NASZEJ OFERCIERED VELVET

Luksusowy orientalno-kwiatowy zapach dla kobiet i mężczyzn. 
Stworzony na wyjątkowe okazje, podkreśla Twoją osobliwość, szyk i elegancję. 
Rozgrzewająca kompozycja dzienna oraz wieczorowa stopniowo uwalnia drzewne 
tony, ambrę i mech. Przyciąga aromatem szafranu, jaśminu oraz piżma.

Głowa: bergamotka, szafran 
Serce: jaśmin, kwiat pomarańczy
Podstawa: karmel, mech, piżmo, ambra, cedr

     FC0960 
EDP WODA PERFUMOWANA 
RED VELVET, 100 ml 
243,39 zł

1

     FC0693  
PIENIĄCY ŻEL POD PRYSZNIC
z ekstraktem z Aloe Vera i gliceryną 
RED VELVET, 250 ml 
18,90 zł

2

     BB0929  
PIANKOWE MYDŁO do rąk i ciała 
RED VELVET, 300 ml

24,29 zł

3

     TA0641 
ZMIĘKCZACZ DO TKANIN
RED VELVET, 750 ml 

29,99 zł

4

HONORÉ FUTURE MEN®
Nowy nałóg, z którego nie będziesz chcieć zrezygnować, stanowi zapach HONORÉ. 
Na samym początku powitają Cię orzeźwiające tony pomarańczy, brazylijskich mandarynek 
oraz cytryny. Później wonna kompozycja stopniowo rozwija się kwiatami róży, konwalii i jaśminu. 
O męskie zakończenie zadba cynamon, drzewo sandałowe i cedrowe, paczula oraz tonka.

     FC0694 
PIENIĄCY ŻEL POD PRYSZNIC z ekstraktem 
z Aloe Vera i gliceryną HONORÉ, 250 ml 

18,90 zł

5      FC0956  
3w1 ANTYPERSPIRANT 
spray HONORÉ, 200 ml 

27,90 zl

6

     TA0642 
ZMIĘKCZACZ DO TKANIN  
HONORÉ, L’AVIVAGE®, 750 ml 

29,99 zł

7      FC0959 
EDP WODA PERFUMOWANA 
HONORÉ, 100 ml 

243,39 zł

8

Głowa: pomarańcza, mandarynka, cytryna
Serce: róża, konwalia, jaśmin, cynamon 
Podstawa: drzewo sandałowe, cedr, wanilia, paczula, Tonka

5
6

7

8

W atrakcyjnym opakowaniu 
ze złotym tłoczeniem.

4

3

2
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MY HOME Odkryj pociągający zapach, dzięki któremu będziesz mieć doskonały nastrój przez 
cały dzień i wyrusz w podróż po wyjątkowe doznania zmysłowe. 

Najpierw dotrze do Ciebie jego drzewny, ale wciąż elegancki początek, uzupełniony 
połączeniem bergamotki, pomarańczy oraz zielonych liści. Odurzające akordy 
jaśminu, czekolady i piżma z cedrem podkreślą Twój wdzięk. 

     FC33417T2 
DIFFUSEUR INTÉRIEUR
perfumy do wnętrz, 
200 ml. 

131,89 zł

12

Głowa: bergamotka, pomarańcza, mandarynka, zielone liście
Serce: jaśmin, czekolada, brzoskwinia
Podstawa: piżma, paczula, cedr

     FC33417E 
ESSENCE A L'INTÉRIEUR
zapachowa esencja do aroma-
lamp i dyfuzorów, 100 ml. 

31,89 zł

11     FC33417B 
PARFUM D'INTÉRIEUR
spray do wnętrz, 
100 ml. 

73,39 zł

10      FC33417T 
DIFFUSEUR INTÉRIEUR
perfumy do wnętrz, 
100 ml. 

73,39 zł

13

     FC1023 
EDP WODA 
PERFUMOWANA, 
100 ml. 

243,39 zł

9

     FC1022  
PIENIĄCY ŻEL POD 
PRYSZNIC 
z ekstraktem z Aloe Vera i 
gliceryną, 250 ml. 

18,90 zł

7

     TA1021 
ZMIĘKCZACZ DO 
TKANIN, 750 ml. 

29,99 zł

8

200 ml

OKRYJ SIĘ 
CIEPŁYM KOCEM

KOC/PLED
150 x 200 cm

STYL SKANDYNAWSKI
Połącz z poduszkami w gwiazdki i stwórz swój własny przytulny kącik w domu.

XL duży koc/pled 
150 x 200 cm dwustronny. 
Miła w dotyku tkanina ozdobiona 
frędzlami Materiał: 100% akryl. 
     FC94112 szary
     FC94111 naturalny 
188,49 zł

94,90 zł za każdy

5
6

MEGA duża poduszka 60 x 60 cm (!!!). Ściągana poszewka 
zapinana na suwak. Wewnętrzne wypełnienie z pustego 
włókna.Materiał: poszewka 70% PES, 30% bawełna, 
wypełnienie 100% PES.
     FC94081 naturalna 
     FC94082 szara 
131,89 zł

75,90 zł za każdą z wypełnieniem

1
2

     FC94091 
Poszewka na poduszkę 45 x 45 cm, 
naturalna. Zamykanie na suwak.
Materiał: 70% PES, 30% bawełna. 
65,79 zł

37,90 zł

3

     FC94101 
Poszewka na poduszkę 30 x 50 cm. 
Zamykanie na suwak.
Materiał: 70% PES, 30% bawełna.
62,09 zł

22,90 zł

4

1

1

2

2

4

5

6

3

Można używać 
też do siedzenia.

6

ZNIŻKA 
do

94 zł

100 ml

PARFUMIA®

9

11

12

10

13

10

11

12

13

7

8

9

EDP

POMYSŁ
NA PREZENT

Zapakowane 
w ekskluzywne 
opakowania.
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WIELOFUNKCYJNE ROBOTY KUCHENNE 
z rewolucyjnym podwójnym hakiem, metalowym korpusem 
i mechanizmem.

     EL33251
ROBOTHEUM® 1000 W, rewolucyjny podwójny hak, 
5 L naczynie ze stali nierdzewnej, całkowicie metalowy 
korpus i przekładnia, regulacja obrotów (8 prędkości) z 
funkcją PULSE (błyskawiczna prędkość), planetarny system 
mieszania, długość przewodu 130 cm. Zasilanie 220-240V 
/ 50-60Hz. Wymiary: 33 x 22,5 x 34 cm, waga ok. 7 kg. 
Dostarczamy wraz z instrukcją

1130,19 zł

1

PLANETARNY SYSTEM MIKSOWANIA
(okrężne ruchy nasadek wokół własnej osi i wokół 
całej misy) = wszystko doskonale się wymiesza.

ROBOTHEUM®

     EL33241
ROBOTHEUM® 1500 W, rewolucyjny podwójny
hak do wyrabiania ciasta, 10 l naczynie ze stali 
nierdzewnej, wyświetlacz, całkowicie metalowy 
korpus i przekładnia, regulacja obrotów (6 prędkości) 
z funkcją PULSE (błyskawiczna prędkość), planetarny 
system mieszania, długość przewodu 130 cm. Zasilanie 
220-240V / 50-60Hz. Wymiary: 41 x 28 x 41,5 cm, 
waga ok. 11 kg. Dostarczamy wraz z instrukcją.

1507,49 zł

2

Z łatwością poradzi sobie z ciastem 
na 3 chleby za jednym razem! 

Da radę ubić nawet kilka litrów kremu na raz. 
Ani się przy tym nie spoci!

EKSTRA MOCNY SILNIK 1500 W

5 L

10 L

       Obrotowe ramię dla łatwej obsługi 
i wygodniejszej wymiany sprzętu.

1 2

NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANY 
SYSTEM UGNIATANIA NA ŚWIECIE 

= w pełni zastępuje wyrabianie ręczne!

1 2

   Bagnetowy system 
mocowania końcówek

1 2

Przeznaczony dla 
wszystkich powszechnych 

gospodarstw.

1

Przeznaczony dla 
dużych rodzin, dla rolników, 

        dla pasjonatów 
cukiernictwa...

2

Masywny metalowy 
korpus i mechanizm. Długa żywotność.

1 2

 Za pomocą podwójnego haka do 
ugniatania przetworzysz też zwarte 

ciasta na ciasteczka, domowe 
chlebowe oraz drożdżowe ciasta. 

1 2

2

1

     EL33321
Końcówka do tarcia żywności 
z dwiema metalowymi tarkami 
(plastry i grubsze paski). Stal 
nierdzewna, utwardzony plastik. 
Nadaje się do obu robotów 
ROBOTHEUM®. 

131,89 zł

3

KOŃCÓWKA 
DO TARCIA 
ŻYWNOŚCI

     EL33291
Maszynka do mięsa + końcówka do napełniania kiełbas 
+ robienia makaronu i końcówka do wyciskanych/ maszynkowych 
ciastek. Wysokiej jakości nóż ze stali nierdzewnej i podajnik 
ślimakowy u maszynki do mięsa zapewnią odporność 
na zużycie. Stal nierdzewna, utwardzony plastik. 
Nadaje się do obu robotów ROBOTHEUM®.

186,79 zł

4

MASZYNKA DO MIĘSA, NAPEŁNIANIA 
KIEŁBAS, WYCISKANYCH CIASTEK

Wykorzystasz też 
do tworzenia 

domowych kiełbas.Z końcówką do maszynkowych 
ciasteczek wyczarujesz piękne kształty.

Również do 
makaronów.

     EL33311
2+1 GRATIS młynek do 
makaronu, 3 końcówki 
do produkcji domowych 
makaronów. Materiał: 
wysokiej jakości stal 
nierdzewna. Nadaje się do 
obu robotów ROBOTHEUM®.

752,79 zł

5

2+1 GRATIS 
MŁYNEK DO MAKARONU

z możliwością 
ustawienia 
grubości

WĄSKIE 
NITKI

SZEROKIE NITKI

2+1
GRATIS

PLASTRY GRUBE PASKI

3

4

5

FILM
na 

mojadedra.pl

POMYSŁ
NA PREZENT
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EL25891 
Wielofunkcyjne centrum gotowania 
i szybkowar, wewnętrzne naczynie do 
gotowania o objętości 5 litrów 
z powierzchnią nieprzywierającą BIOPAN®. Dostarczamy z instrukcją 
obsługi. Maks. wymiary: 31 x 38 x 30 cm, waga ok. 7 kg, pobór mocy 
1250 W, zasilanie 220–240 V / 50–60 Hz.
Cena sprzedaży 
1130,20 zł

INDUKCYJNE, 
CIŚNIENIOWE 

I ZDROWE GOTOWANIE!

NIE POTRZEBA 
GAZU

*Połowa ceny

565,10 zł

PRECYZYJNA LCD CYFROWA WAGA KUCHENNA

EL35011
Cyfrowa waga kuchenna z nierdzewną powłoką z wyświetlaczem LCD
oraz funkcją TARA. Połączenie stali nierdzewnej i plastiku ABS.
Zasilanie na 2 baterie 1,5 V AAA (brak w zestawie).
Waga: 250 g. Wymiary: szer. 14 x gł. 18 x wys. 1,8 cm.

75,90 zł
• udźwig do 5 kg
• podświetlany na niebiesko 
 wyświetlacz LCD
• automatyczne wyłączanie
• zmiana jednostek (g/kg/oz/lb/oz)
• sygnalizacja przeciążenia i słabej baterii
• antypoślizgowe nóżki

Zestawy foremek do wykrawania, 
mix kolorów, utwardzony plastik.

     DA6022 
Kwiatki 3 szt., wys. 2,5 cm

     DA6030 
Choinki 5 szt., wys. 4 cm

     DA6023 
Ciastka 3 szt., wys. 2,5 cm

     DA7065 
Głowa misia 5 szt., 
wys. 4 cm
12,90 zł

1

2

3

4

FOREMKI
Cena promocyjna obowiązuje 

tylko do 20.01.2023!
1

2

3
45

5

3

ELEMENTOWY 
ZESTAW

3
tylko

10,90   zł
za zestaw

W eleganckim slim designie z nierdzewną powierzchnią 
ważącą, funkcją TARA i czytelnym wyświetlaczem LCD. FUNKCJA TARA

*Za każde 189 zł zakupu z całego asortymentu w cenach 

katalogowych, wybierz sobie 1 COMBIVAR za połowę! 
Dopisz go do swojego zamówienia, po spełnieniu warunku cena 

automatycznie się obniży!

*Kombinacja kolorów każdego zestawu jest losowa.
Nie musi zgadzać się ze zdjęciem. 

W plastikowym zamykanym 
pojemniku.

odstępstwo 
1 gram (!)

NOWOŚĆ

COMBIVAR®NEO MÓWI! 
ASYSTENT GŁOSOWY INFORMUJE CIĘ O WSZYSTKIM, CO WŁAŚNIE ROBI.

O 50 % 
WIĘKSZA POWIERZCHNIA 

GRZEWCZA

OGRZEWANIE 3D   
INDUKCYJNE DNO I ŚCIANY   

= ogrzewa na całym dnie 
i po bokach 

CHCESZ ZAOSZCZĘDZIĆ ENERGIĘ 
I PIENIĄDZE? UŻYWAJ GARNKA 

CIŚNIENIOWEGO!

Obowiązuje  TYLKO do 30.11.2022!

5litrów

30̊ C —185°C

1min — 24godz.

18 programów

OSZCZĘDNOŚĆOSZCZĘDNOŚĆ

565,10 zł565,10 zł

16 
URZĄDZEŃ  
w JEDNYM DOLNE I BOCZNE 

OGRZEWANIE

OSTATNIE 
SZTUKI

OSTATNIE 
SZTUKI

OSTATNIE 
SZTUKI

ELEMENTOWY 
ZESTAW

ELEMENTOWY 
ZESTAW

ELEMENTOWY 
ZESTAW
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     DA31891 
ŁOPATKA do tortu z boku z ząbkami dla łatwego krojenia, 
długość 26 cm, wykonano z wytrzymałego plastiku, 
z oczkiem do zawieszenia.

10,90 zł

3

detal 
ząbków 

XL 2-PIĘTROWY
     DA89851
Na żywność, objętość 2 x 3500 ml. 
Wytrzymały plastik, nadaje się do 
zmywarki, zamrażarki i lodówki, 
32 x 22 x 14 cm.

46,90 zł

4

3 x 3500 ml

2 x 3500 ml

Na ciasteczka, 
ciasta, babeczki, 

kanapki 
i inne przekąski.

4
4

5
6 

     DA19971
Na żywność. Trwały plastik, 
nadaje się do zmywarki, 
zamrażarki i lodówki. Wymiary: 
32 x 22 x 19,5 cm, wymiary 
wewnętrzne jednego piętra 
30 x 21 x 6,5 cm.

65,79 zł

5

XXL 3-PIĘTROWY

XXL 3-PIĘTROWY
     DA19972 
3-PIĘTROWY XXL CIASTKONOSZ 
1 x 3500 ml + 2 x 2000 ml.
Trwały plastik, nadaje się do 
zmywarki, zamrażarki i lodówki, 
32 x 22 x 14,5 cm.

56,90 zł

6

Idealne do 
przechowywania 

żywności w lodówce 
i chłodziarce.

1 x 3500 ml
+ 2 x 2000 ml

6
6

Matę możesz w zależności 
od potrzeby przyciąć do 

pożądanego rozmiaru.

SILIKONOWA 
MATA DO PIECZENIA

     DA4865 
Silikonowa podkładka do pieczenia 50 x 30 cm, 
matowa, nieprzywierająca warstwa wierzchnia, 
błyszcząca, antypoślizgowa warstwa spodnia, 
temperatura użytkowania do 220°C.

37,90 zł

2

50 cm

30 cmZastosujesz do wałkowania ciasta, 
pieczenia rozwałkowanego ciasta, aby 
ułatwić zwijanie rolad…

2

2

2

2

2

3 3

3

XXL CIASTKONOSZ 

Pojedyncze piętra 
można odpinać 
lub dodawać.

Wykorzystasz np. do dekorowania ciast, 
do pieczenia wielkanocnych pierniczków...

DUŻY ZESTAW 
FOREMEK DO TORTÓW I CIAST
     DA31881 
13 szt. foremek o różnych kształtach w zamykanym 
pudełku. Wykonano z wytrzymałego plastiku. Średnica 
opakowania 23 cm, wysokość form 4 cm. Komplet 
zawiera: 1 duże koło (ø 22 cm) + 1 duży kwiatek (ø 
21,5 cm) + 1 średnie kółko (ø 11 cm) + 1 średni kwiat (ø 
10 cm) do wycinania np. korpusów biszkoptowych lub 
tortowych, do produkcji ciast warstwowych + 9 różnych 
wykrawaczy (ø ok. 3-6 cm)

37,90 zł za zestaw

1

oryginalnie 
ozdobiony 
tort/ ciasto

1

1

1

ŁOPATKA DO TORTU 

14

SPRAWDZONE

PRZEZ 
KLIENTÓW

ELEMENTOWY 
ZESTAW
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Formy do pieczenia ze stali, ze złoto-miedzianą nieprzywierającą 
powierzchnią premium BIOPAN® GOLD, która jest łatwa 
w utrzymaniu i ma długą żywotność. 
Foremek do pieczenia nie powinno zabraknąć w żadnej kuchni.

FORMY WYKORZYSTASZ DO PIECZENIA BABKI, 
MUFFINEK, TORTU, SALCESONU, PIECZENI, PASZTETU, GALARETY itd….

     DA25482
FORMA DO BABKI, 
pojemność 1400 ml, średnica 
23 cm, wysokość 8 cm.

35,69 zł

3

     DA29201
FORMA DO CHAŁKI, 
pojemność 1600 ml, 
16,5 x 39 x 6 cm.

31,89 zł

1

     DA29204
ROZKŁADANA FORMA 
TORTOWA w kształcie serca, 
z metalową sprzączką dla 
łatwego odpinania obręczy, 
spód z krawędzią do 
przenoszenia i serwowania. 
Wymiary z tacą 30 x 30 x 8 
cm, forma 27 x 27 x 7 cm.

46,90 zł

2

     DA29202
SARNI GRZBIET, tradycyjna forma, 
pojemność 1000 ml, 
12 x 31 x 4 cm.

31,89 zł

5

     DA29203
GŁĘBOKA BLACHA, pojemność 
3900 ml, 42 x 29 x 4,5 cm. 

37,90 zł

4

     DA29205
FORMA DO MUFFINEK12 szt., 
wymiary formy 35 x 27 x 3 cm, otwór na 
muffinkę średnica 6,5 cm, wysokość 3 cm.

33,79 zł

6

2

3

Chałka bez zaplatania.

1

Formy nadają się do piekarników elektrycznych, gazowych i konwekcyjno-parowych.

3

6

1

6

2

4

5

     DA33161
FORMA W KSZTAŁCIE GWIAZDY,
pojemność 2100 ml, 
średnica 32 cm, wysokość 7 cm.

37,90 zł

7
2-PIĘTROWE 

PATERY

Pakowane 
w pudełko 

prezentowe.

Pakowane w pudełko 
prezentowe.

WYSOKIEJ JAKOŚCI 
PORCELANA 
Z MOTYWEM 

NA CAŁEJ 
POWIERZCHNI.

2-piętrowa patera,
wykonana z porcelany 
i metalu. Pudełko prezentowe 
z twardego kartonu.
Wymiary: 23 x 23 x 27 cm
     DA83893 BLUE FLOWERS 
     DA83892 BIKE & FLOWERS
112,99 zł

94,90 zł 
za każdą

8
9

7

8

9
8

9

Babka ma 
oryginalny kształt.

Zastosujesz ją do pieczonych czy 
niepieczonych tortów, serników i słonych 

przysmaków. 

POMYSŁ
NA PREZENT
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8

     DA26874
Regulowana prostokątna forma XXL 
ze stali nierdzewnej, ze zdejmowaną 
przegródką. Zmienne ustawienie rozmiaru,
głębokość 5 cm.

37,90 zł

8

8

REGULOWANE FORMY ZE STALI 
NIERDZEWNEJ
Z łatwością dostosujesz do pożądanego rozmiaru. 
idealne do wielopoziomowych tortów. 
Można je również wykorzystać na drożdżówki, 
ciasta i słone zapiekanki.

4

54 4

56

6

7

7

5
5

     DA4866 
XXXXL MEGA stolnica silikonowa 
z podwyższoną krawędzią 
ok. 2,5 cm. Wymiary: 
65 x 45 cm (!!!).

131,89 zł

1

OGROMNA STOLNICA XXXXL

1

3

1

     DA31431
47 cm nierdzewny wałek do ciasta, 
długość 47 cm, 
średnica 5 cm, długość powierzchni 
wałkowania 25 cm.  

94,90 zł

3

2w1 DZIADEK DO 
ORZECHÓW

WALEK DO CIASTA

     DA6454
2w1 DZIADEK DO ORZECHÓW
Wytrzymały plastik i metal, masywna 
konstrukcja. Wymiary 18 x 6 cm.

27,90 zł

2

2

3

3

     DA268731 okrągła forma M, 
głębokość 8 cm.

27,90 zł

6      DA26873 okrągła forma L, 
głębokość 8,5 cm.

31,89 zł

7

Regulowana okrągła forma ze stali nierdzewnej z 
zaznaczoną miarką średnicy. Zmienne ustawienie średnicy.

Regulowana kwadratowa forma do pieczenia, 
ze stali nierdzewnej, głębokość 5 cm.
     DA26871 kwadratowa forma M 

24,29 zł
4      DA26872 kwadratowa  forma L 

27,90 zł
5

ŚWIĄTECZNE PIECZENIE

6 7

regulowana 
średnica  

16 do 28 cm

regulowana 
średnica 

16 do 20 cm

Do przygotowania 
i obróbki ciasta, ciasto 
się nie skleja a dzięki 

podniesionym brzegom 
mąka nie będzie 
spadać wszędzie 

dookoła.80% OSZCZĘDNOŚĆ 
MIEJSCA PODCZAS PRZECHOWYWANIA

MEGA WIELKA 
STOLNICA XXXXL 

45 x 65 cm

Wyjmowana przegroda 
umożliwia pieczenie dwóch 
różnych ciast jednocześnie.

 Również
na drożdżówki 
lub zapiekanki.

regulowana 18 do 34 cm

regulowana 
28 do 53 cm

8

regulowana  
9 do 15,5 cm

regulowana  
15 do 28 cm

Do wszystkich rodzajów 
orzechów i migdałów.

ZNIŻKA
10 zł

ZNIŻKA
36,99 zł
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9

A

B

C

D

E

Łatwo przemieścisz upieczone ciasto, 
dużą ilość ciastek i babeczek z blaszki 
lub wygodnie przeniesiesz pokrojone 

warzywa na patelnię.

2

9 SZT. ZESTAW TYLEK 
DO OZDABIANIA
Wykorzystasz do dekorowania ciast, deserów 
i słonych przysmaków, na kremy i pasty.

9 szt. ZESTAW TYLEK do zdobienia z wysokiej jakości stali 
nierdzewnej. Średnica górna 2 cm, dolna 3 cm, wysokość 4,2 cm.
     DA26881 szerokie  
     DA26882 szczegółowe rosyjskie  

31,89 zł za każdy zestaw

3
4

3

4

4

5

5

5

A B C D

E

Pasują do silikonowego 
worka zdobiącego.

     DA6257
PROFI-CREAM silikonowy zestaw 
do zdobienia zawierający mocny 
silikonowy worek wielokrotnego 
użytku + 5 różnych plastikowych 
końcówek.

37,90 zł

5

PROFI-CREAM

5

     DA26842
Rozsmarowująca łopatka/szpatułka do łatwego rozprowadzania kremów, 
ze stali nierdzewnej, uchwyt z wytrzymałego plastiku. Długość 36,5 cm, 
powierzchnia rozprowadzająca 19,5 x 3 cm.

12,90 zł

2

ROZSMAROWUJĄCA 
ŁOPATKA/SZPATUŁKA 

2

Stosowanie na wszystkich powierzchniach grzewczych: 
gaz, kuchenka el., płyta szkło-ceramiczna, indukcyjna, halogen, 

pieczenie w piekarniku (łącznie z pokrywką), na grillach zewnętrznych.

Wewnętrzne boki pokrywek posiadają kondensacyjne 
wypustki, które pomagają w prawidłowej cyrkulacji pary. 
Dzięki temu mięso dusi się w sosie własnym  
i nie dochodzi do wysuszenia.

XXL owalny głęboki garnek/ brytfanna z pokrywką. 
Maks. pojemność 7000 ml. Maks. wymiary zewnętrzne 
z pokrywką: 42,5 x 26 x 18,5 cm, głębokość brytfanki 13 cm. 
Waga z pokrywką 7,5 kg (!!!). 
     DA83815 zielony 
     DA83811 czerwony
     DA83814 szary

375,49 zł 
za każdy

7
6

8

7

8

SZEROKA ŁOPATKA/SZPATUŁKA
     DA26841
XXL Szeroka łopatka/szpatułka do pieczenia i gotowania, ze stali 
nierdzewnej, uchwyt z wytrzymałego plastiku. Wymiary całkowite 
20 x 24,5 x 3,5 cm, powierzchnia zbierająca ok. 20 x 20 cm.

37,90 zł

1

1

6

IRONMASSIVE PRZETRWA WIEKI!
MASYWNE NACZYNIA ŻELIWNE OPATRZONE PORCELANOWĄ 
EMALIOWANĄ WARSTWĄ POWIERZCHNIOWĄ

W ciągu chwili stworzysz 
delikatne kwiaty, liście, trawę 

jednym pociągnięciem.

Prosta konserwacja, 
długa żywotność.

Samopodlewająca 
pokrywka.

Żeliwo ma doskonałe właściwości związane z 
przewodzeniem i akumulacją ciepła, jedzenie jest 

równomiernie podgrzewane ze wszystkich stron, 
więc mięso jest zawsze doskonale upieczone. 

Masywna konstrukcja zapewnia wysoką odporność 
i długotrwałe utrzymanie temperatury.

Naprawdę 
szeroka 20 cm (!)

Pojemność  
7 000 ml

ELEMENTOWE 
ZESTAWY

POMYSŁ
NA PREZENT
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Bambusowa deska do krojenia ze sprasowanego 
bambusa z praktycznym uchwytem do trzymania, 
grubość deski ok. 1,7 cm.
     DA25152 30 x 40 cm 

56,90 zł
     DA25151 25 x 36 cm 

50,79 zł

1

2

8

     DA25141
5 szt. ZESTAW 
bambusowych PRZYBORÓW 
KUCHENNYCH.
Wymiary całkowite: średnica 
7,3 x wys. 31,5 cm, długość 
akcesoriów ok. 30 cm.

37,90 zł za zestaw 5 szt.

7

     DA1464 
Bambusowa stolnica XXL 60 x 40 cm.
Do przygotowania, wałkowania, krojenia i wykrawania 
wszystkich rodzajów ciast. Z praktycznym ogranicznikiem 
w przedniej części. 

75,90 zł

5

4

3

2

2

BAMBOO
Produkty z bambusa mają przewagę nad plastikiem i drewnem, nie 
wydzielają ani nie pochłaniają zapachów, nie odbarwiają, są naturalnie 
antybakteryjne i wytrzymają dłużej oraz więcej niż klasyczne drewno.

7

     DA25211 
BAMBOO WINOTEKA/STOJAK 
na wino na 9 butelek, ze sprasowanego 
bambusa z materiałem łączeniowym 
stalowym. Wymiary: 33 x 16,5 x 33,5 cm, 
na butelki o średnicy ok. 8 cm. 

281,09 zł

4

1

5

8

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

9 5

Wykorzystasz do rozwałkowania 
ciasta bezpośrednio na blaszce 

lub w formie. Idealny do przygotowania 
ciasta, tarty i domowej pizzy.

8

     DA25181
47 cm BAMBOO WAŁEK DO CIASTA
ze sprasowanego bambusa. 
Długość 47 cm, średnica ok. 6 cm. 

27,90 zł

9

     DA25231 
WAŁEK do ciasta
z drewna bukowego. Wymiary całkowite: 
14,5 x 4 x 17,5 cm, długość wałka 13,8,  
średnica 4 cm.  

24,29 zł

8

     DA26691
4 szt. BAMBUSOWE PODKŁADKI, 45 x 30 cm,
przeszyte nici, można zwinąć dla łatwego 
przechowywania. 

37,90 zł za komplet

6     FC20134 
SAKAI nóż do pieczywa, 
długość całkowita 330 mm, 

75,90 zł

3

6

6

stojak 

łopatka szpatułka 
okrągła 
łyżka 

skośna 
łyżka

GOTUJ ZE SMAKIEM 
UŻYWAJĄC 

EKOLOGICZNYCH 
PRZYBORÓW!

Z POWODU 
DUŻEGO 

ZAINTERESOWANIA 
PONOWNIE 
W OFERCIE

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU 
www.facebook.com/mojadedra.pl

NA PREZENT 
POMYSŁ 

4
ELEMENTOWY 

ZESTAW

5
ELEMENTOWY 

ZESTAW

ZNIŻKA
37 zł
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     DA28141 
Bambusowy stojak na serwetki. 
Wymiary: 15 x 5 x 11,5 cm.

24,29 zł

1

Nadaje się na 
serwetki papierowe 

i materiałowe.

     DA28171   
80 szt. bambusowe patyczki do szaszłyków.
Długość jednego ok. 24,5 cm. 

5,49 zł

2

     DA28221 
Tłuczek do mięsa z litego drewna 
bukowego, obustronny. Długość 
33 cm, wymiary powierzchni tłuczka 
5,5 x 5,5 cm, średnica rączki 
ok. 2 cm.

37,90 zł

4

     DA28261   
Bambusowy stojak na banany.
Średnica 17,5 cm, wysokość 
28,5 cm. 

46,90 zł

3

     DA25161
Bambusowa szczotka do włosów, 
korpus oraz zaokrąglone końcówki 
z bambusa, są delikatne dla skóry 
głowy i zamocowane w podkładce 
z kauczuku. Wymiary: 8 x 3 x 23 cm.

56,90 zł

7

Podczas czesania masuje skórę 
głowy, nie elektryzuje 

i pozostawia włosy gładkie.
Delikatnie rozczesze 

skołtunione i gęste włosy!

Kuchenne akcesoria z bambusa lub drewna, 
jako ponadczasowa klasyka, nadadzą domowego 
uroku każdemu mieszkaniu.

     DA28151 
2 szt. miodołyżeczka do 
miodu z drewna bukowego. 
Długość jednej 16 cm, maks. 
średnica ok. 2 cm 

9,90 zł za 2 szt. 

5
     DA28161  
70 szt. bambusowe szpikulce. 
Długość jednego ok. 8,5 cm. 

5,49 zł za 70 szt.

6

Meble wykonane są z 
bambusa, czym zapewniają 

zrównoważony rozwój i 
zastosowanie szybko rosnącego 

bambusa do produkcji mebli.

2

80

70

NOWOŚCI

BAMBUSOWY REGAŁ z półkami 
i drzwiczkami w dolnej części. 
Wymiary: szer. 36 x gł. 33 cm.

     DA34091 
1 półka, wysokość 80 cm

375,49 zł
     DA34092 
2 półki, wysokość 110 cm

469,79 zł
     DA34093 
3 półki, wysokość 140 cm

564,19 zł

9

10

11

DZIĘKI REGAŁOM BĘDZIESZ MIEĆ W 
DOMU ZAWSZE WSZYSTKO PRZEJRZYŚCIE 

WYRÓWNANE I UPORZĄDKOWANE.

Z NATURALNEGO SPRASOWANEGO BAMBUSA 
Eleganccy pomocnicy raz na zawsze nadadzą porządek w Twoim domu, 
wszystko będzie przejrzyście ułożone!
Regały wykorzystasz jako praktyczny dodatek łazienkowy do przechowywania 
ręczników, kosmetyków i akcesoriów do pielęgnacji ciała. Lub w dowolnym miejscu 
w domu do składowania rzeczy.

BAMBOO MEBLE

POMYSŁ
NA PREZENT

wysokość 
80 cm

wysokość 
140 cm

wysokość 
110 cm

10 

10 

9

9

1

1

2

2

3

11

11

5

5

7

6

4

4

     DA25171
BAMBUSOWA SZKATUŁKA na chusteczki 
higieniczne, z praktycznym wiekiem na zawiasach 
i otworem. Wymiary: 23,5 x 12 x 9 cm.

46,90 zł

8

7

7

Sprzedawane 
bez chusteczek. 

1. Wyjmij chusteczki 
z opakowania 
papierowego.

1.

2. Dzięki odwróconej 
pokrywie bez problemu 
włożysz chusteczki do 

kasety.

2.

3. Gotowe.

3.

8

8

8

8

Masywna konstrukcja.SUPER
CENA

5,49 zł 

ELEMENTOWY 
ZESTAW

ELEMENTOWY 
ZESTAW

ELEMENTOWY 
ZESTAW
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REBELITO® 
SPORT&WEEKENDER

ORGANIZER  
DO SIATKI CZY TOREBKI
Torebkowy porządkownik przy wymianie torebki 
przenosisz tylko ten organizer. Główna kieszeń jest 
otwarta z 2 bocznymi kieszonkami na suwak, po 
bokach 10 kieszeni różnej wielkości. 100% PES, 
maks. wymiary: 27,5 x 9 x 17 cm. 
     FC20491 fuksja  
     FC20493 czarny 

24,29 zł

1
2

1

2

Nadaje się do ogrodu i parku, na piknik, kemping, wycieczki na łonie na-
tury, nad wodę, na taras, do relaksu przy zimowych szaleństwach (narty, 
snowboard), na plażę, na festiwale… Może być używany 
również w pomieszczeniach.

AIRBAG WOREK DO SIEDZENIA/ LEŻENIA

AirBag worek powietrzny do siedzenia 
i leżenia. Rozłożony ok. 250 x 70 cm. 
Złożony w torbie ok. 18 x 15 x 35 cm. 
Nośność 140 kg.   
 DA95133 różowy
 DA95132 zielony
 DA95134 niebieski 

94,90 zł 
za każdy

4
3

5

UNIWERSALNA PRAKTYCZNA 
SASZETKA/NERKA 
posiada kieszeń na telefon z otworem na 
słuchawki, uchwyt na butelkę oraz kieszeń na 
drobiazgi. Nieprzemakalny materiał.
Wymiary etui 42,5 x 20 cm, obwód paska 
i nerki wokół talii od ok. 62-104 cm. 
     DA20832 turkusowa 
     DA20831 czarna
     DA20833 zielona
56,90 zł

37,90 zł za każdą

10
11
12

Idealna torba na krótkie służbowe wyjazdy.

Torba sportowa z materiału.
Regulowany, odpinany pasek przez ramię. 
Antypoślizgowe gumowe podkładki przeciw 
obcieraniu. Wymiary ok.: 51 x 22 x 33 cm. 
     FC21023 niebieski melanż 
     FC21024 czarna 
     FC21021 szary melanż 
     FC21022 różowa

75,90 zł 
za każdą

6
7
8
9

9

6

7

8

10

11

12

10

WYGODNA  
CZAPKA

FC modna i wygodna czapka. 
Wierzch gładki z nadrukiem, wewnątrz 
ciepły polar, materiał 100% PES. 
Obwód ok. 54 – 58 cm.
37,90 zł 
za każdą

WEWNĄTRZ 
CIEPŁY POLAR

FC33591
FC33594

FC33593

FC33596

FC33598

FC33595

FC33592

3

4

5

4 4

Mocowana na 
regulowany pas wokół 

talii zapinany 
na plastikową klamrę.

Można wykorzystać 
też jako "organizer" 
do toreb, plecaków 

i walizek.

KOMPAKTOWY 
I PRZENOŚNY

WODOODPORNY

długość 180 - 190 cm (można regulować),
szerokość  75 - 85 cm (można regulować)

ZNIŻKA
74,69 zł

ZNIŻKA
19 zł

POMYSŁ
NA PREZENT

OSTATNIE 
SZTUKI

OSTATNIE 
SZTUKI

OSTATNIE 
SZTUKI

OSTATNIE 
SZTUKI

OSTATNIE 
SZTUKI

OSTATNIE 
SZTUKI
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XL PLED
Może służyć jako okrycie 
na ramiona lub większy 
szal na szyję.

UNISEX SZAL 
Unisex szal z białą obwódką 
190 x 30 cm, 100% PAN.
     FC81545 fuksjowo-fioletowy
     FC81544 czarny
46,90 zł

27,90 zł za każdy

2
1

CZAPKA/KOMIN 
2w1 LAGOON VELVET 

Dzięki ściągaczom 
możesz z czapki zrobić 

komin i na odwrót.

DAISY FLOWER 
CZAPKA 

10

SUPER 
CENY

Pled XL z delikatnej dzianiny, 
100% akryl, 65 x 190 cm.  
     FC93233 czerwono-niebieski 
     FC93232 szaro-czerwony
56,90 zł

37,90 zł za każdy

11
10

1

1

2

11

SZALIKI Z DZIANINY
Dzianinowy unisex szalik w paski 
190 x 30 cm, 100% PAN. 
     FC81554 ciemnoszaro-biały 
     FC81552 szaro-biały
50,79 zł

37,90 zł 
za każdy

5
6

Imitacja futra norek z miękkiego mikropluszu.
Wykonany w 100% z miękkiej mikrofibry 
PES. Wymiary: długość 105 cm, 
szerokość  19 cm.

SZAL REBELITO®

5 6

ZNIŻKA
12,89 zł

Dziana czapka z aplikacją logo 
FC, wewnątrz ciepły polar. 100% 
PES, bardzo elastyczny materiał.
Obwód ok. 36 -56 cm.
     FC35121 antracytowa
     FC35131 kremowa
     FC35111 czarna

46,90 zł za każdą

12
13
14

DZIANINOWA CZAPKA 
Z CIEPŁĄ PODSZEWKĄ

12

14

ZNIŻKA
19 zł

13
14

12

    WEWNĄTRZ 
CIEPŁY 
POLAR

Dzianinowa czapka niezawodnie ogrzeje Cię 
w chłodne dni, jest elastyczna i bardzo wygodna.

2

     FC19944
Czapka/komin, fuksja. Z miękkiego materiału.
W górnej części ściągacz, wykonana z LAGOONU, miękkie 
włókno poliestrowe 100% PES. Wysokość 26 x 48 – 66 cm. 
37,90 zł 
27,90 zł

3

     FC16891
Czapka z dzianiny z POMPONEM 
ze sztucznego futra. 100% akryl, rozmiar 
uniwersalny.
46,90 zł

37,90 zł

4

3

3

4

4

Z aplikacją Rebelito®.
     FC19391 szary
     FC19381 czarny 
     FC19411 kremowy
56,90 zł

37,90 zł
za każdy

7
8
9

13

13

7

7

8

8

9

POMYSŁ
NA PREZENT

OSTATNIE 
SZTUKI

OSTATNIE 
SZTUKI

OSTATNIE 
SZTUKI
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Magiczna wodna książka rysunkowa + 2x pisak wodny o różnej szerokości końcówek. 
Wewnątrz 5 różnych obrazków i różne zadania. 
     DA24162 zwierzątka  
     DA24164 liczby  
     DA24166 pojazdy  

46,90 zł

1
2
3

     DA29063 
Zmywalna podkładka rysunkowa + 6 kolorowych 
pisaków. Można prać w pralce. Wymiary: 48 x 48 cm.

29,99 zł

6

Wypełnij wzory barwami i narysuj swoje własne obrazki.
MALOWANIE W KOLORACH!

Po pomalowaniu matę można 
wyprać i rysować ponownie!

6

Zabawne i czyste wodne malowanie!

WODNA MATA RYSUNKOWA
Po wyschnięciu obrazki znowu są „niewidoczne” 
i można rysować ponownie! Wystarczy napełnić 
wodą - żadnego tuszu, żadnych chemikaliów!

     DA29061  
Wodna podkładka rysunkowa + 1 pisak 
wodny, z tyłu dwie pętelki do ewentualnego 
zawieszenia na ścianie, 57 x 48 cm.

46,90 zł

7 WIELOKROTNEGO  
UŻYTKU!

Napełnij pióro wodą i zacznij rysować. 
Możesz tworzyć dowolne rysunki.

Więcej mat na 
www.mojadedra.pl.

PUZZLE 
DINOZAUR 4w1

W KOMPLECIE:
tablica dwustronna (czarna: do rysowania kredą, biała: 
do magnesów i rysowania pisakiem) + stojak/szufladka 
1 szt. czarny mazak z magnesem i gąbeczką do ścierania 
3 szt. kolorowych kred 
1 szt. gąbka 
134 szt. różnych magnesów do tworzenia obrazków

     DA33383 
3w1 stołowa dwustronna tablica magnetyczna,
naturalnie drewniana, z jednej strony powierzchnia do 
rysowania kredą (3 kolorowe kredy są w komplecie), z 
drugiej biała tablica magnetyczna z możliwością rysowania 
pisakiem (mazak w opakowaniu), w zestawie także gąbka 
do ścierania napisanego tekstu. Wymiary: 29,5 x 23 x 3 cm 
(rozłożona 18,5 cm), obszar rysowania 24 x 17 cm. 

75,90 zł za 140 - częściowy komplet

8

134 SZTUKI  
RÓŻNYCH MAGNESÓW  

3w1 STOŁOWA DWUSTRONNA 
TABLICA MAGNETYCZNA

MAGICZNA KSIĄŻKA WODNA

POWRÓT POWRÓT 
LEGENDLEGEND

POWRÓT POWRÓT 
LEGENDLEGEND

1

3

2

3

1

59

     DA30571 
59 szt. PUZZLE DINOZAUR 4w1,
plastikowe puzzle mozaikowe, z których 
można stworzyć 4 różne obrazki. 
Wymiary podkładki 11 x 11,5 cm.

12,90 zł 
za komplet 59 szt.   

5

5

5 6

140140
7

8

8

8

8

     DA30572  
59 szt. PUZZLE POJAZDY 
TRANSPORTOWE 
4w1, plastikowe puzzle 
mozaikowe, z których 
można stworzyć 
4 różne obrazki. 
Wymiary podkładki 
11 x 11,5 cm.

12,90 zł
za komplet 59 szt.

4

PUZZLE
POJAZDY TRANSPORTOWE

wraz z instrukcją

ELEMENTOWY  
ZESTAW

59

4

4

ELEMENTOWY  
ZESTAW

ELEMENTOWY  
ZESTAW
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KOMPAKTOWA,
dzięki mniejszym rozmiarom wykorzystasz 

ją też na wyjazdach i wakacjach.

Idealna nie tylko do rysowania, 
ale także do nauki liter i cyfr

W KOMPLECIE:
    tablica dwustronna (czarna: do rysowania kredą,    
    biała: do magnesów i rysowania pisakiem) 
    1 szt. czarny mazak z magnesem i gąbeczką do ścierania 
    3 szt. kolorowych kred 
    1 szt. gąbka 
    54 szt. magnesów ze zwierzątkami, literami i cyframi 

     DA33381 
3w1 stołowa dwustronna tablica magnetyczna,
naturalnie drewniana, z jednej strony powierzchnia do 
rysowania kredą, z drugiej biała tablica magnetyczna z 
możliwością rysowania pisakiem. Wymiary: 29 x 22 x 3 cm 
(rozłożona 18,5 cm), obszar rysowania 24 x 17 cm. 

75,90 zł za 76-częściowy komplet

1

     DA33382 
3w1 dwustronna tablica magnetyczna na 
stojaku, naturalnie drewniana, z jednej strony 
powierzchnia do rysowania kredą, z drugiej 
biała tablica magnetyczna z możliwością 
rysowania pisakiem, można złożyć dla 
prostego przechowywania. 
Wymiary: 37 x 31 x 54 cm, 
obszar rysowania 29,5 x 31,5 cm. 

169,59 zł 
za 60-częściowy zestaw

2

1

71 SZTUK 
RÓŻNYCH MAGNESÓW 1

2

54 SZTUKI
RÓŻNYCH MAGNESÓW2

1

POWRÓT POWRÓT 
LEGENDLEGEND

60

1

2w1 PROJEKTOR OBRAZKÓW I GRA LOGICZNA
Projektor nauczy każde dziecko rysować     a gra logiczna zabawi je na długi czas.

Lampkę 
(delfina i żyrafę) 

można przechylać 
w górę oraz na boki i 

regulować tak wielkość 
oraz położenie 
projektowanego 

obrazka.

64

1

2

2

WYŚWIETLA 
OBRAZEK

GRA LOGICZNA

Gra 
melodie 
i świeci.

Do projektora włóż wybrany dysk z obrazkami, 
które wyświetlą się na papierze i dzieci już same 

je obrysują oraz pokolorują.

1. zwierzęta  2. owoce/warzywa 3. środki 
transportu

A

B

Lampka projekcyjna i gra logiczna w jednym.
Zasilanie na 3 baterie AA 1,5 V (brak w zestawie). 
Wykonano z wytrzymałego plastiku. 
Średnica tarczy 5,5 cm, średnica obrazków ok. 7-10 cm. 
Dla dzieci od 3 roku życia. 
     DA35211 delfin, złożone ok. 30 x 27 x 30 cm 
     DA35212 żyrafa, złożone ok. 30 x 23 x 36 cm

75,90 zł za komplet 

3
4

3

4

4

3

3

3 4

NOWE 

2w1

1.

2.

3.

ELEMENTOWY  
ZESTAW

76
ELEMENTOWY  

ZESTAW

W KOMPLECIE:
    tablica dwustronna (czarna: do rysowania kredą, biała: 
    do magnesów i rysowania pisakiem) + stojak/szufladka 
   1 szt. czarny mazak z gąbeczką do ścierania 
   2 szt. kolorowych kred 
   1 szt. gąbka 
   71 szt. różnych magnesów do tworzenia obrazków

POMYSŁ
NA PREZENT

ELEMENTOWY  
ZESTAW

W KOMPLECIE:
    stolik z lampką projekcyjną 
    3 szt. dysków projekcyjnych 
    12 szt. kolorowych pisaków 
    1 szt. kółko do gry logicznej 
    1 szt. woreczek do przechowywania 
     kostek 
    1 szt. podkładka na stolik 
    1 szt. gąbka do ścierania 
    1 szt. papier do rysowania 
   42 szt. kostek do gry logicznej

33



Płótno canvas jest przymocowane na ramie MDF.
ZESTAW 4 SZT. PŁÓTNA MALARSKIEGO

30 x 25 cm

25 x 20 cm

20 x 15 cm

15 x 10 cm

     DA23761 
ZESTAW 4 SZT. płótna malarskiego różnych wielkości.
Wymiary: 30 x 25, 25 x 20, 20 x 15, 15 x 10 cm.

37,90 zł za zestaw 4 szt.

3

     DA27602  EKSKLUZYWNY ZESTAW 
artystycznych kredek. Sześciokątne, 150 
odcieni, 2 temperówki. Zapakowane w 
solidnym kartonowym pudełku. Średnica 
kredki ok. 7 mm, długość 17,5 cm. Wymiary 
opakowania: 46 x 20 cm, grubość 4 cm.

186,79 zł

4

Lekko suną po papierze, 
łatwo się miesza, nakłada 

warstwy i cieniuje.

ARTISTIC
ARTYSTYCZNE KREDKI

*

STOŁOWA 
TEMPERÓWKA 
     DA29211 
Stołowa ręczna temperówka do ołówków o średnicy do 
ok. 0,9 cm, z wysokiej jakości stalowym nożem i dużym 
pojemnikiem na "trociny", w komplecie materiał mocujący 
do stołu. Wymiary: 5,5 x 7 cm (z rączką 10,5 cm x 10 cm)  

37,90 zł

2

DEDRA DESIGN

2

3

3

4

4

4

ARTISTIC
PASTELE OLEJNE 
Dla początkujących artystów 
i zapalonych twórców.
     DA32821  
36 szt. zestaw artystycznych pasteli olejnych 
najwyższej jakości, okrągłe. Wymiary jednej 
kredki: średnica 11 mm, długość 7 cm.

65,79 zł za 36 szt.

1

Znakomite krycie 
i jasne, intensywne kolory.

Wysoka miękkość dla 
łatwej aplikacji oraz 
dobra przyczepność 

do różnych powierzchni.

1

1

Namaluj swoje własne 
obrazy według nastroju 

i upodobań. 

Te płótna zabawią 
zarówno Ciebie, 

jak Twoje dzieci i są 
świetnym, twórczym 
prezentem, który 

sprawi Wam 
przyjemność!

Duży wybór kolorów 
= 150 różnych odcieni.

PIĘKNIE NASYCONE I JASNE BARWY

Dziękujemy naszej klientce, pani Dagmarze Petrowickiej, za przesłanie 
obrazków pomalowanych naszym zestawem artystycznych kredek. * Dostarczamy w kasecie z mocnego kartonu.

Detal 
przymocowania 
do stołu.

ELEMENTOWY 
ZESTAW

36

ELEMENTOWY 
ZESTAW

4

150150
ELEMENTOWY 

ZESTAW
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6

     DA27604 
150 szt. EKSKLUZYWNY ZESTAW artystycznych kredek
akwarelowych najwyższej jakości, okrągłe, odpowiednie do malowania 
na sucho i mokro, 150 odcieni, 2 temperówki, 1 pędzelek. Zapakowane 
w solidnym kartonowym pudełku. Średnica kredki ok. 7 mm, długość 
17,5 cm. Wymiary opakowania: 48 x 20 cm, grubość ok. 4 cm. 

186,79 zł

6

AQUARELLE ARTYSTYCZNE KREDKI ROZMAZYWALNE WODĄ

ZESTAWY ARTYSTYCZNYCH KREDEK NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Możesz używać ich jak klasyczne kredki lub rozmywać wodą za pomocą pędzelka, czy rysować 
na wilgotnej powierzchni albo namaczać kredkę bezpośrednio w wodzie.

12 szt. komplet artystycznych kredek najwyższej jakości, 
sześciokątne, 12 odcieni. Średnica kredki ok. 7 mm, długość 17,5 cm. 
     DA32791 artystyczne kredki ARTISTIC
     DA32792 kredki akwarelowe AQUARELLE 

27,90 zł za każdy 12-częściowy zestaw

4
5

12 szt. komplet artystycznych kredek najwyższej jakości, 
okrągłe, 12 odcieni. Średnica kredki ok. 7 mm, długość 17,5 cm. 
     DA32793 świetliste odcienie NEON
     DA32794 błyszczące odcienie METALLIC 

27,90 zł za każdy 12-częściowy zestaw

2
3

DEDRA 
DESIGN

6

6

6

DEDRA 
DESIGN

2 3 4 5

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

POSLEDNÍ 
KUSY

24 SZT. ZESTAW
KRED ARTYSTYCZNYCH 
     DA32851  
24 szt. komplet artystycznych kred 
najwyższej jakości, suche pastele pyłkowe, 
kwadratowe. Wymiary kredy ok. 10 x 10 mm, 
długość 6,5 cm.

46,90 zł za 24 szt.

1

Można łatwo 
cieniować 

i rozmazywać.

DEDRA 
DESIGN

1

1
ELEMENTOWY 

ZESTAW

24

ELEMENTOWY 
ZESTAW

12

150150
ELEMENTOWY 

ZESTAW

ARTYSTYCZNE NEONOWE 
JASKRAWE

METALICZNE 
LŚNIĄCE 

ROZMAZYWALNE 
WODĄ

Duży wybór kolorów 
= 150 różnych odcieni.

PIĘKNIE NASYCONE 
I JASNE BARWY!

2w1

Dostarczamy w kasecie z mocnego kartonu.

MALOWANIE 
NA SUCHO 
I MOKRO!

POMYSŁ
NA PREZENT
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Ceramiczna aromalampa błyszcząca glazura.

     DA33071 
średnica 10 cm, wys. 11 cm 

56,90 zł 
     DA33051 drzewo, 
średnica ok. 8 cm, wys. 9,5 cm 

46,90 zł 

     DA33061 
średnica ok. 10 cm, wys. 12 cm 

     DA33041 kwiaty, 
średnica ok. 8 cm, wys. 9,5 cm

37,90 zł za każdą

1

2

3

4

*Wybrany kod esencji dopisz 
do zamówienia, a zapłacisz 
tylko 13 zł.

WONNE ESENCJE PARFUM ESSENCE
Odpowiednie do dyfuzorów sonicznych, kominków, a także odkurzaczy wodnych. 
Możesz stosować też do NASZYCH XXL SONICZNYCH AROMADYFUZORÓW.

9 10

CERAMICZNE  
AROMALAMPYSTWÓRZ MAGICZNĄ 

ATMOSFERĘ W DOMU
Rozświetl swój parapet, biurko lub półkę. 
Dzięki otworom wokół obwodu 
kominka powstają piękne 
efekty świetlne.

OFERTA PROMOCYJNA OBOWIĄZUJE PRZEZ CAŁY 
OKRES WAŻNOŚCI TEGO KATALOGU DO 20.01.2023

Idealne do użycia z woskami zapachowymi lub wonnymi esencjami, 
które nawonią Twoje mieszkanie i wprowadzą spokojną atmosferę.

Dzięki koronkowemu wzorowi stworzą piękne efekty świetlne.

Ceramiczna aromalampa 
z wyjmowaną miską,
matowa glazura z koronkowym 
dekorem. Średnica 8 cm, wys. 13 cm. 
     DA34572 czarna
     DA34571 kremowa

46,90 zł za każdą

5
6

Ceramiczna aromalampa w eleganckim 
designie, matowa biała glazura 
z tłoczonym wzorem. 
Średnica: 9,5 cm, wys. 12 cm. 
     DA34583 motylki 
     DA34581 mandala 

56,90 zł za każdą

7
8

PARFUM ESSENCE  Esencja zapachowa, 100 ml. 
 FC0391 lila fashion 
 (luksusowy, perfumowany, piżmowy aromat) 
 FC0200 fresh mint 
 (świeża, miętowa, delikatnie chłodząca woń) 
 FC0388 cedar wood 
 (drzewny zapach drewna cedrowego) 
 FC0389 provence (lawendowy aromat)
 FC0426 citronella 
 (świeża woń lemongrass, cytronela, 
 rozmaryn, paczula i cyprys)

*24,29 zł za każdą 

9

10

11

12
13

11 12 13

5

Po włożeniu podgrzewacza powstanie 
piękny motyw, sprawia wrażenie 

miękkiej półprzezroczystości.

Z głęboką 
wyjmowaną 

miską.

5

5

6

7

8
8

5 6
6

*Parfum essence, 100 ml o wartości 
24,29 zł.

Wybrany kod dopisz do swojego zamówienia. 

1 2 3
4

7 8

7

Aplikuj pod pot-pourri.

*DO 
KAŻDEJ  

aromalampy wybierz 
sobie esencję 

zapachową tylko za 
13 zł

o 30 % 
ZAPACHU  
WIĘCEJ 

*Przy zakupie aromalampy cena

esencji jedynie 13 zł.
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Cena promocyjna TYLKO do 30.11.2022! 
Poza tym okresem obowiązuje cena regularna.LISTOPAD

PIERWSZA 
NA RYNKU!

DA34751 
PRALKOKULA,
dozownik do żeli 
piorących, maks. 
pojemność 250 ml. 
Średnica ok. 9 cm, 
wysokość ok. 7 cm. 

37,90 zł

PRALKOKULA jest odporna aż do temperatury 230 °C,
tzn., że łatwo zniesie gotowanie w 95 °C.

Materiał: grubościenny silikon najwyższej jakości
• dobrze leży w dłoni, dobrze się uzupełnia
• nie hałasuje podczas prania = nie uderza w bęben kiedy pierzesz
• wytrzyma nawet najwyższe temperatury prania 
   (nie deformuje się pod wpływem temperatury)

Z praktyczną skalą dozowania.

      NIE DEFORMUJE SIĘ POD 
WPŁYWEM TEMPERATURY

ECOSENSITIVE ŻELE DO PRANIA   
WSZYSTKIE NOWE żele piorące ECOSENSITIVE  
•zawierają mieszankę bioaktywnych enzymów BIO-SYNERGETIX*, które we wzajemnej 
   synergii usuwają szeroką skalę zanieczyszczeń pochodzenia roślinnego lub biologicznego 

• zawierają delikatne i ulegające degradacji w naturze środki powierzchniowo czynne, 
    posiadają surfaktant wyprodukowany z oleju słonecznikowego z lokalnych źródeł 

• są odpowiednie dla skóry wrażliwej, dla niemowląt i osób z problemami skórnymi 
   (receptura SENSITIVE)

     TS9045   
Płynny EKO środek do łagodnego 
prania kolorowych ubrań 
ECOSENSITIVE COLORITO,  
1500 ml = 30 prań.

3

     TS9044   
Uniwersalny płynny EKO środek 
piorący do łagodnego prania  
ECOSENSITIVE UNIVERSE,  
1500 ml = 30 prań.

1

     TS9047  
Specjalny płynny EKO środek do 
prania przepoconych ubrań, np. po 
sporcie ECOSENSITIVE JOGGING, 
1500 ml= 30 prań.

2

     TS9042 
Specjalny płynny EKO środek 
do prania czarnego i ciemnego 
ECOSENSITIVE BLACKIMAGE®, 
1500 ml = 30 prań.

4

     TS9046  
Specjalny płynny EKO środek 
do prania delikatnego i dzianin  
ECOSENSITIVE MOHAIRA, 
1500 ml = 30 prań.

5

1

CENA REGULARNA 

46,90 zł

2

3

4

530

CENA REGULARNA 

37,90 zł

UNIKATOWA MIĘKKA PRALKOKULA

               NASZ WYNALAZEK, 
WYJĄTKOWA, INNOWACYJNA

          NIE ROBI HAŁASU 
PODCZAS PRANIA

Akcja obowiązuje
do 20.01.2023

30
PRAŃ 

za 37,90 zł

Kup 2 ŻELE  
i masz 

PRALKOKULĘ  
za jedyne  

13,14 zł OSZCZĘDNOŚĆ 

24,76 zł

OSZCZĘDNOŚĆ 

9 zł 

zawierają substancje 
zapachowe 

bez alergenów

WYPRODUKOWANO 
Z OLEJU 

SŁONECZNIKOWEGO 
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ekologiczne płyny do płukania tkanin 750 ml
L AVIVAGE®

ZMIĘKCZĄ TWOJE PRANIE I BĘDZIE PO  NICH MIĘKKIE ORAZ GŁADKIE

TA0056 TA0394 TA0064 TA0065 TA0073 TA0068

TA0991TA0054 TA0070 TA0974 TA0322TA0399

ALOE VERA 
BARBADENSIS

100% recyklowane 
opakowania.

NOWA ROŚLINNA 
EKO RECEPTURA 
GŁÓWNY SKŁADNIK ZMIĘKCZAJĄCY  
WYKONANY Z SUROWCÓW 
ROŚLINNYCH

NOWY

EKO
ROŚLINNY

ZMIĘKCZACZ 

KAŻDY
za

24,29 zł
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Zawierają 4 x więcej kosmetycznych substancji zapachowych 
niż powszechnie dostępne zmiękczacze. Pachną nawet po suszeniu 
prania w suszarce. 

Zawierają aloe vera barbadensis. 
Posiadają elastil® ME, który zapobiega gnieceniu pojedynczych 
włókien prania i nadaje im niezbędną elastyczność, jednocześnie 
ułatwia prasowanie. 

Dzięki składnikowi antistaticum Twoje pranie 
„nie elektryzuje” się. Bez dodatku barwników.

DLACZEGO NASZE PŁYNY 
DO PŁUKANIA SĄ UNIKATOWE?

TA0395 TA0320

TA0061 TA0633 TA0638

TA0635 TA0265 TA0058 TA0639 TA0648 TA0338 TA0737

TA1004

TA0313 TA0640

ŁATWIEJSZE
PRASOWANIE

100%

L‘AVIVAGE ZWYKŁY ZMIĘKCZACZ

750 ml

6x
skoncentrowany

Czy naprawdę potrzebujesz przynosić do domu więcej plastiku i  
niepotrzebnie obciążać środowisko? Więcej odpadów, więcej emisji CO2.

=
4500 ml

nieskoncentrowany

(6 x 750 ml)
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NASZE PROSZKI DO PRANIA 
NIE ZAWIERAJĄ:
• ZEOLITÓW 
• FOSFORANÓW 
• OPTYCZNYCH ROZJAŚNIACZY 

• PERBORATÓW 
• CHLORU

PROSZKI DO PRANIA

ECORAPID 
     TR0724 ECORAPID SENSITIVE,
proszek do prania dla skóry wrażliwej, 
60 prań, 2000 g
     TR0721 ECORAPID BIANCO,
proszek do prania białego, 
60 prań, 2000 g.
     TR0723 ECORAPID UNIVERSE,
proszek do prania białego i kolorowego, 
60 prań, 2000 g.
     TR0722 ECORAPID COLORITO,
proszek do prania kolorowego, 
60 prań, 2000 g

75,90 zł za każdy

2

3

4

1

SKONCENTROWANA SIŁA PIORĄCA

60

1

2

3

4

NASZA WSKAZÓWKA:
Specjalne materiały funkcyjne pierz 
maksymalnie w temperaturze 40°C (zależy 
od zaleceń producenta odzieży), stosuj 
delikatny program lub program bezpośrednio 
do odzieży sportowej (Sport, Fitness, itd.). 
Nie stosuj zmiękczacza, który może 
ograniczyć funkcjonalność ubrań 
sportowych. 
Zamiast zmiękczacza bez 
obaw używaj PARFUMAGE.

EKO SPECJAŁY DO PRANIA SPECJALNEGO 

     TS9049 
Specjalny płynny EKO środek 
piorący do softshellu, materiałów 
polarowych i streczowych,
ECO SOFTSHELL, 200 ml

37,90 zł

5

     TS9050 
Specjalny eko środek do prania tekstyliów i 
obuwia z membraną ochronną, 
ECO MEMBRANO, 200 ml.

37,90 zł

7

     TS9051 
Szybko rozpuszczalny i wyjątkowo 
delikatny EKO specjał do 
puchówek oraz śpiworów, 
ECO UP&DOWN, 200 ml.

37,90 zł

6

8

DO ODZIEŻY SPORTOWEJ, PUCHÓWEK I ŚPIWORÓW, UBRAŃ Z MEMBRANĄ OCHRONNĄ (NP.: GORE-TEX®)
Usuwają brud oraz zanieczyszczenia alergenami i jednocześnie wspierają funkcjonalność materiałów. 

6

7
8

8

5

posiadają delikatne i ulegające degradacji w naturze środki 
powierzchniowo czynne, zawierają surfaktant wyprodukowany 
z oleju słonecznikowego z lokalnych źródeł  
są odpowiednie dla skóry wrażliwej, dla niemowląt i osób 
z problemami skórnymi (receptura SENSITIVE)

5 6 7

WYPRODUKOWANO
Z OLEJU 

SŁONECZNIKOWEGO 
GŁÓWNE ZALETY:
   skuteczny środek do prania odzieży i obuwia 
z membraną ochronną (GORE-TEX, SYMPATEX, eVENT,...). 
   środek nie jest perfumowany

GŁÓWNE ZALETY:
   aktywna piana pomaga 
skutecznie usuwać zabrudzenia 
z puchówek i śpiworów  
   środek nie jest perfumowany 

100% recyklowane 
opakowania

Receptura przyjazna 
środowisku

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ ŚWIATOWEJ 
RODZINY SZANOWANYCH MAREKw CZ 10 lat

2022

8×8×

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ ŚWIATOWEJ 
RODZINY SZANOWANYCH MAREKw CZ 10 lat

2022

8×8×

GŁÓWNE ZALETY:
• SUPER do SOFTSHELLU, POLARU 
i materiałów STRETCH: popularne 
kurtki, spodnie, kombinezony, bluzy, 
koszulka oraz inna odzież funkcjonalna  

• o przyjemnym aromacie: owocowy, 
tropikalny, mango, zielony

• zawiera substancje zapachowe 
bez alergenów
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ZAMIAST PRASOWANIA 
1.SPRYSKAJ UBRANIE 

2. WYGŁADŹ RĘKOMA 

3. GOTOWE

• Aloe Vera zapewni
 odżywczą pielęgnację skóry
• gliceryna utrzymuje skórę
 gładką, nietłustą i elastyczną
• bez parabenów

ZESTAW 10 x 100 ml
ŻELI POD PRYSZNIC 
Z LINII LA COLLECTION PRIVÉE

GŁÓWNE ZALETY: 
•Opakowanie podróżne odpowiednie na wakacje. 
• Buty bez zapachu. 
• Neutralizuje nieprzyjemny fetor z obuwia, 
    więc Twoje nogi znów będą świeże..

     TB00511 
Pochłaniacz zapachów z obuwia 
ECO ANTI-ODOUR 
BOOTS SPRAY, 100 ml

16,90 zł

1

PACHNĄCY KROK PRZEZ CAŁY ROK

POCHŁANIACZ 
ZAPACHÓW 
Z OBUWIA

Receptury przyjazne 
środowisku.      TH00481 

ECO ŻELAZKO W SPRAYU®

wyrównujące zagniecenia na odzieży, 
100 ml. 

9,90 zł

2

EKO ŻELAZKO W SPRAYU®
Docenisz zawsze, kiedy nie masz możliwości wyprasować 
ubrań w klasyczny sposób (urlopy, podróże służbowe,…)

KOMPAKTOWE OPAKOWANIA, 100 ml 
IDEALNE W PODRÓŻ 

1 2

ZESTAW
10 x 100 ml

56,90 zł

FC0754

     FC28461 
Podróżne etui na przybory toaletowe, 
z praktycznym uchwytem do przenoszenia, 
wewnątrz 4 przezroczyste kieszenie. 
Wymiary: 23 x 8 x 19 cm.

37,90 zł

3

     FC28463 
Trzypiętrowy futerał podróżny na bieliznę 
i skarpetki, z praktycznym uchwytem do przenoszenia. 
Na 1. piętrze 5 przejrzystych kieszeni, 2. środkowe 
głębokie piętro z 4 kieszeniami, 3. wąskie dolne 
piętro. Wymiary: 28 x 12 x 16 cm.

46,90 zł

4

3

3

4

4

4

PRZYJEMNY 
ZAPACH 

NOWY
EKO 
SKŁAD 

NOWY
EKO 
SKŁAD 

WSZYSTKO PRZEJRZYŚCIE 
UPORZĄDKOWANE W 
PODRÓŻY I W DOMU.

TRAVELLER 
ORGANIZERY

WSZYSTKO W JEDNYM 
MIEJSCU – PIĘKNIE 

RAZEM!

Wykorzystasz na drobną bieliznę, 
skarpety, pończochy, rajstopy...
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1+1
GRATIS

NIERDZEWNA PĘSETA & NOŻYCZKI

Dopasuje się do powierzchni skóry, 
produkty nie gromadzą się w drobnych 

niedoskonałościach cery. Gąbką możesz 
nanosić fluid (płynny i kompaktowy), 

korektor, puder, bronzer i róż.

PRZYJEMNY MIĘKKI MATERIAŁ

Użytkowanie: 
1. zwilż gąbkę przed użyciem 
2. nałóż fluid w kilku punktach na twarz 
     i rozprowadź gąbką do zaniknięcia 
3. po użyciu wypierz gąbkę w wodzie  
    delikatnie z mydłem i pozostaw 
    do wyschnięcia.

Gąbeczka kosmetyczna jest idealna do doskonałego i precyzyjnego 
nakładania fluidu, dotrze nawet do najmniejszych fałd twarzy.

MAKE-UP BEZ SKAZY 

     FC27021  
4 szt. kosmetyczne gąbki 
do makijażu w kształcie 
serca, kolorowe, z delikatnego 
syntetycznego lateksu. Wymiary 
jednej: 5 x 4 cm (grubość 1,7 cm)

10,90 zł 
za zestaw 4 szt.

4

     DA27291   
Organizer BEAUTY WHITE 
z wytrzymałego plastiku. 
Wymiary: 30,5 x 19,5 x 13,3 cm. 

56,90 zł

5

ORGANIZER KOSMETYCZNY
Idealny do przechowywania i uporządkowania szminek, lakierów do paznokci, 
fluidu, różu, tuszów do rzęs, kredek, pędzli, ale także naszyjników, pierścionków, 
bransoletek, a nawet spinek, grzebieni i innych drobiazgów w domu.

NIGDY WIĘCEJ 
BRUDNYCH 

PALCÓW

PĘSETA do delikatnego usuwania 
zbędnego owłosienia, skośna, 
nierdzewna. Długość całkowita 9,5 cm.
     DA15006 czarna
     DA15008 niebieska
     DA15007 różowa
     DA15005 biała

9,90 zł za każdą

6
7
8
9

NOŻYCZKI z wysokiej jakości stali nierdzewnej. 
Idealne do owłosenia w nosie, uszach i do obcinania 
paznokci. Długość 8,5 cm, długość ostrzy 2 cm.        
     DA15016 czarne
     DA15018 niebieskie
     DA15017 różowe
     DA15015 białe

10,90 zł za każde

10
11
12
13

4
5

5

6

7

8

9

10

11

12

13

SUSZARKOCHWYTAK 3in1 HAIR STYLERZESTAW DO FARBOWANIA 
WŁOSÓW

3w1

     DA3155
SUSZARKOCHWYTAK, metalowy uchwyt 
na suszarkę do włosów. Wymiary: średnica 
wewnętrzna 6 cm, wysokość całkowita ok.13 cm.

18,90 zł

2

     DA19731 Praktyczny zestaw do farbowania 
włosów nie tylko w salonie fryzjerskim, ale także 
do użytku domowego.

10,90 zł

1

     EL9961 
3in1 HAIR STYLER - automatyczna lokówka, prostownica 
i suszarka w jednym. Automatyczne wyłączenie po 
30-stu minutach bezczynności. Pobór mocy 1600W. 
Maks. wymiary suszarki: 20,5 x 7 x 26 cm, długość kabla 
zasilającego 185 cm. Wartość porównywalnych 
produktów na rynku ok. 700 zł: 415 zł (lokówka) 
+ 170 zł (prostownica) + 115 zł (suszarka). 

375,49 zł

3

1

2

3

3 2

A.

B.
+

FC8003 
PRYSZCZEX 2W1 do walki z trądzikiem, 
delikatnie i skutecznie oczyszcza skórę. 
Długość: 12,5 cm.

10,90 zł za 2 szt.

NOBEL
OFKA

Jak uzyskać najlepszy efekt: 
Przed każdym użyciem wysterylizuj 

urządzenie środkiem na bazie 
alkoholu. Weź gorący prysznic 

lub rozgrzej twarz, by pory skórne 
się otworzyły. Umieść urządzenie 

pośrodku pryszcza i naciśnij. Urządzenie posiada 
antypoślizgowy uchwyt, dzięki temu 
pewnie leży w dłoni. Końcówki mają różne 
zastosowanie:
A. PĘTELKA - w walce z trądzikiem i zatkanymi 
porami. Stosować wedle uznania w zależności 
od indywidualnych 
cech skóry.
B. MISECZKA - do usuwania zaskórników (po 
naciśnięciu zmiana pęcznieje i łatwiej ją usunąć).

DZIAŁA NA ZASADZIE 
PODCIŚNIENIA W WYZNACZONYM 

MIEJSCU.

więcej na www.mojadedra.pl

NASZA
LEGENDA

ELEMENTOWY 
ZESTAW

4

OFERTA SPECJALNA OBOWIĄZUJE 
PRZEZ CAŁY OKRES WAŻNOŚCI

TEGO KATALOGU DO 20.01.2023

17 przegródek różnej wielkości, 
2 wyjmowane szuflady.

Dostarczane 
bez dekoracji.

ELEMENTOWY 
ZESTAW

4
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1 2

PIENIĄCE ŻELE POD PRYSZNIC Z ALOE VERA I GLICERYNĄ
Kremowo-pielęgnacyjny skład zmiękcza i nawilża 
skórę. Podczas kąpieli tworzy bogatą pianę.

ALOE VERA
BARBADENSIS

3 5

6
4

7 98 10 11 12

ŻEL POD PRYSZNIC, 
z ekstraktem z Aloe Vera, 250 ml. 
     FC0689 PRIMAVERA NUOVA
     FC0545 RELAXATION
     FC0544 LILA FASHION
     FC1006 ZANZIBAR
     FC0543 FLEUR DE VANILLE 
     FC0542 NAMASTÉ
     FC0686 MAGNOLIA 
     FC0687 ZAZEN 
     FC0685 MAGIC GARDEN 
     FC0684 PULPIDOO 

12,90 zł za każdy

3

5

7

4

6

8
9
10
11
12

Z GLICERYNĄ DLA DELIKATNEJ SKÓRY • BEZ PARABENÓW

*Wyniki badania konsumenckiego użytkowniczek serum FC ARGIRELIN GOLDline.

goldline
argirelin

     FC6597 
ARGIRELIN goldline 2in1, krem do 
twarzy na dzień & serum w jednym, 50 ml.

75,90 zł

1

     FC6598 
ARGIRELIN goldline 2in1, krem do 
twarzy na noc & serum w jednym, 50 ml.

75,90 zł

2

Zawiera również: 
Argireline, 
Kwas hialuronowy, 
Kolagen, 
Panthenol, 
Witaminę E, 
Koenzym Q10

KREM 
& SERUM 2in1 

użytkowniczek poleciłoby 
złoty krem swojej przyjaciółce*

96 %

z wysoką zawartością Argireline
• substancja o działaniu podobnym 
 do toksyny botulinowej  
• ogranicza tworzenie zmarszczek 
 mimicznych

z olejem z Kiełków
• chroni komórki przed wolnymi rodnikami 
• spowalnia powstawanie zmarszczek

DO ZMIĘKCZACZY STOSUJEMY  
ZAPACHY KOSMETYCZNE 

W odróżnieniu od większości producentów 
używamy kosmetycznych perfum premium 

również do płynów. 
Oto dowód! 

Żele pod prysznic o identycznych 
zapachach jak zmiękczacze.

100% recyklowane 
opakowania
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NIETŁUSTY 
SKŁAD 

XXL
150 ml OPAKOWANIE 

SZYBKO 
SCHNIE 

PIELĘGNACJA TWOICH STÓP
     BB05001  
PEDIBACILEX genetics sensitive 
DEO CREAM Nietłusty odświeżający 
krem do stóp z dodatkiem 
dezodoryzującym, 150 ml.

24,29 zł

8      BB05051 
PEDIBACILEX genetics sensitive DEO 
SPRAY Odświeżający spray do stóp 
ze specjalnym zapachem 
neutralizującym fetor, 100 ml

24,29 zł

9

     FC7694 
PIĘTOGILOTYNA do zrogowaciałego naskórka na 
stopach, zwłaszcza na piętach. Urządzenie posiada 
wymienne ostrza- 10 sztuk w opakowaniu. 
Konstrukcja ze stali nierdzewnej. 
Długość: 15 cm, szer. 3 cm   

24,29 zł

2

PIĘTOGILOTYNATARKA DO PIĘT XL
     FC7696 
TARKA DO STÓP I PIĘT 
po użyciu polecamy krem 
Pedibacilex. 
Wymiary: 23 x 6,5 x 2 cm.   

10,90 zł

1

SZYBKO I SKUTECZNIE 
USUWA TWARDY 

I ZROGOWACIAŁY 
NASKÓREK.

        Bezpiecznie usuwa twardy 
naskórek, duża powierzchnia ścierająca 

(10,5  x 6,5 cm)

     FC22191 
GENIUS metalowy obcinacz do paznokci, 
boczna konstrukcja, 10 x 1,4 cm.

10,90 zł

3

2

1

Egronomiczny kształt 
ułatwia chwytanie  
i bezpieczne cięcie.

GENIALNIE OBRÓCONE 
OSTRZE = każdy da 
radę obciąć nimi 
paznokcie.

WYGODNE  
użytkowanie 
jak nożyczki.

METALOWY OBCINACZ XL NATURALNY PUMEKS

Przed użyciem należy 
przygotować gorącą kąpiel 
dla stóp następnie wilgotne 
stopy złuszczamy 
pumeksem.

     FC7695 
XL naturalny pumeks owalny. By dokładnie 
usunąć szorstki lub twardy naskórek na stopach. 
Po użyciu zaleca się zastosowanie kremu 
Pedibacilex. 
Wymiary: 12,5 x 8 x 2,5 cm  

9,90 zł

4

3

5

4

8

9

ALOE VERA

     DA24471
3 szt. pilniczek ścierny na 
miękkiej piance z pewnym 
wzmocnieniem, dwustronny, dł. 
17,5 cm i szer. 2 cm. 

7,49 zł za zestaw 3 szt.

5

Opowiednie 
do naturalnych 

i sztucznych paznokci.

PROFESJONALNE OBCINACZE
3 szt. PILNICZEK Profesjonalne obcinacze do paznokci ze stali 

nierdzewnej z nożem łukowym.
Mocne i ostre ostrza.

     FC7698 
szer.: 1,5 cm, dług.: 8 cm

10,90 zł

6

     FC7697 
szer.: 1,2 cm, dług.: 6,5 cm 

9,90 zł

7
6

7

ROZPYL NA NÓŻKĘ, 
ODŚWIEŻYSZ SKÓRĘ!

Do odświeżania i neutralizowania 
zapachu stóp w dowolnym 

miejscu i czasie.

wymienne DWUSTRONNE 
ostrza - 10 szt. (w opakowaniu)

Przygotuj ciepłą kąpiel 
dla stóp, usuń twardy 
naskórek.

Zapobiega 
rozkładowi potu i 

przez to powstawaniu 
brzydkiego zapachu.

OBUSTRONNA

POMAGA
USUWAĆ

BAKTERIE!

DŁUGOTRWALE 
OBNIŻONA 

CENA

ELEMENTOWY 
ZESTAW

3

OSTATNIE 
SZTUKI

OSTATNIE 
SZTUKI

OSTATNIE 
SZTUKI

OSTATNIE SZTUKI
Pomimo, że się staramy, to nie gwarantujemy dostępności wszystkich pozycji przez cały okres 

obowiązywania katalogu. Dlatego produkty, którym grozi „niedobór” są oznaczone: OSTATNIE 
SZTUKI. Nasza wskazówka: jeśli coś Ci się podoba, zalecamy nie zwlekać z zamówieniem.44



KOMPLETY ŁAZIENKOWE ZAWIERAJĄ:
• kubek (maks. objętość 300 ml) 
• pojemnik na szczoteczki do zębów 
 (objętość 300 ml, wysokość 9,5 cm) 
• dozownik mydła z pompką (objętość 
 300 ml, wysokość z pompką 15,5 cm) 
• mydelniczkę (13 x 9 x 3 cm) 
• 5-litrowy kosz na śmieci 
 (średnica 19 cm, wysokość 24 cm) 
• szczotkę toaletową 
 (średnica 10 cm, 
 wysokość 36 cm)

DOPASOWANA 
ŁAZIENKA 

2w1 SILIKONOWA 
SZCZOTKA 
Z DOZOWNIKIEM ŻELU

6-elementowy zestaw łazienkowy 
z odpornego plastiku.
     FC27363 miętowy  
     FC27364 morelowy 
     FC27484 piórka   
     FC27365 lilia    

112,99 zł 
za każdy  

1
2
3
4

Myjka gąbka do mycia 
pleców z utwardzonego 
plastiku, z możliwością 
powieszenia. Wymiary: 
myjka ok. 11 x 13 cm, 
długość całkowita 38 cm.  
     FC27434 morelowa  
     FC27432 lilia   

24,29 zł za każdą  

5
6

Dywanik łazienkowy  73 x 45 cm, 
powierzchnia z miękkiego mikrowłókna 
PES, antypoślizgowa, odporna strona 
spodnia SBR, praktyczna pętelka do 
zawieszenia przy suszeniu.
     FC27373 lila  
     FC27372 morelowy
     FC27371 miętowy 
     FC27375 pastelowy róż 

56,90 zł za każdy 

12

10
11

9

Antypoślizgowa podkładka do 
wanny 78 x 35 cm. Wykonano z 
wytrzymałego, przylegającego i 
zmywalnego winylu. 
     FC254151 lilia  
     FC254171 pastelowy róż

56,90 zł za każdą 

8
7

Od spodu 
przyssawki.

Świetnie wchłania i doda przytulności 
nawet najchłodniejszej łazience.

ZMYWALNA!

WLEJ ŻEL WC I ZAMKNIJ

ŚCIŚNIJ, 
A ŻEL 

WYPŁYNIE

4
6

17

1

2

9

12

13

14 15

16

5

8

11

10

3

7

Zestaw 3 koszyków 
z plastikowej plecionki na metalowej 
konstrukcji, dzięki której bezpiecznie 
utrzymują kształt. 
Wymiary: 15 x 9 x 7 cm, 
17 x 11 x 9 cm, 19 x 13 x 10 cm.
     FC27463 miętowe 
     FC27464 morelowe 

37,90 zł za każdy komplet  

16
17

Dywanik WC 43 x 43 cm, 
z wycięciem, powierzchnia z 
miękkiego mikrowłókna PES, 
antypoślizgowa, odporna strona 
spodnia SBR. 
     FC27385 lila
     FC27386 pastelowy róż 
     FC27384 morelowy 

37,90 zł za każdy

13
14
15

Wyjmowana 
miska z otworami 
wentylacyjnymi 

i podkładką 
absorpcyjną do 
zatrzymywania 
nadmiaru wody 
i detergentu.

W komplecie 
przylepny uchwyt 
do zawieszenia 

na ścianie.

18

18

18

18 18

NOWA

     DA35081
2w1 silikonowa szczotka WC z dozownikiem środka 
czyszczącego w uchwycie (na ok. 80 ml detergentu), stojak 
z odłączaną miską ociekową z otworami wentylacyjnymi.
Połączenie silikonu i plastiku. Średnica 10,5 cm, wys. 44,5 cm. 

75,90 zł

18

ELEMENTOWY 
ZESTAW

6

ELEMENTOWY 
ZESTAW

3

SBR
= antypoślizgowa 

kauczukowa 
guma odporna 
na zniszczenia 
i rozdzieranie. 

45



INTENSYWNY 
EKO OCZYSZCZACZ 
ODPŁYWÓW
TEN ŚRODEK JEST 
BIODEGRADOWALNY 
I NIE OBCIĄŻA OCZYSZCZALNI 
ŚCIEKÓW      GP0127 

Pochłaniacz zapachów i zapobiegawczy 
środek do czyszczenia odpływów 
ECO PREVENTIVE 2in1, 500 ml.

24,29 zł

6

     GI0126 
Ekologiczny intensywny preparat 
do czyszczenia odpływów 
ECO INVASION, 500 ml.

24,29 zł

5

ECOTOILET SUPERGEL DO TOALET, BIDETÓW I PISUARÓW
Zawiera 5 x WIĘCEJ SUBSTANCJI AKTYWNYCH 
do usuwania kamienia, osadów i zanieczyszczeń.
ECOTOILET SUPER GEL intensywny środek do 
czyszczenia toalet, bidetów i pisuarów, 500 ml  
     ST0532 atlantic ocean/chłodzący morski
     ST0533 alpine fresh/górska świeżość 
     ST0534 eukalyptus/wietrzny

18,90 zł za każdy

2
3
4

432

Zapobieganie lub łagodzenie 
problemów jelitowych, takich jak 
zaparcia, hemoroidy, choroba 
Leśniowskiego-Crohna...

STOPIEŃ WC =  NATURALNE WYPRÓŻNIANIE JAK W PRZYSIADZIE
     DA23551
STOPIEŃ ANATOMIXX,
ukształtowany podest do WC z wytrzymałego 
plastiku, na górze antypoślizgowe "stopy". 
Max. wymiary: 48 x 33,5 x 20,5 cm.  

75,90 zł

1

1

EKO POCHŁANIACZ ZAPACHÓW 
I ZAPOBIEGAWCZY 
OCZYSZCZACZ 
ODPŁYWÓW

5 6

Umożliwia zdrowe 
załatwianie potrzeb 
pod kątem 35 °, 
dzięki optymalnemu 
kątowi jelita grubego, 
opróżnianie bez wysiłku.

Antypoślizgowy 
w spodniej 
części.

Normalne siedzenie w toalecie zmusza nas 
do parcia. Udowodniono, że opróżnianie w 

przysiadze jest mniej uciążliwe i szybsze (dzięki 
maksymalnemu rozluźnieniu mięśnia odbytu)!

niezdrowe 
siedzenie na WC: 

zagięte jelito 
spowodowane 

napiętym 
mięśniem

zdrowa pozycja 
„jak 

w przysiadzie“: 
otwarte jelito z 
rozluźnionym 

mięśniem

Dzięki  
wycięciu łatwo  
wsuniesz pod  

klasyczne WC.

Jelito podczas 
siedzenia (90°)

Jelito w przysiadzie 
(35°)

SUPERSILNY KONCENTRAT 

NOWE 
NATURALNE I 

BIODEGRADOWALNE 
SURFAKTANTY

Firma Vaše DEDRA, s.r.o. już od roku 1995
1. nigdy nie testowała swoich produktów na zwierzętach 
2. nie testuje swoich produktów na zwierzętach
3. nie będzie testować swoich produktów na zwierzętach

NIE TESTUJEMY NA ZWIERZĘTACH

NIE TESTOWANE 
NA ZWIERZĘTACH

· Zawiera 5 x więcej substancji aktywnych do usuwania kamienia, osadów 
i zanieczyszczeń. 

· Zapewni idealną czystość, po umyciu pięknie wypełni zapachem toaletę. 

· Utrzyma się na muszli do 3 spłukań i nadal działa!  

GŁÓWNE ZALETY:
• intensywny oczyszczacz odpływów  
• produkt jest wyjątkowo skuteczny 
• nie niszczy bakterii 
 w oczyszczalniach ścieków

GŁÓWNE ZALETY:
• pochłaniacz zapachów i zapobiegawczy 
 preparat do czyszczenia odpływów 
•  usuwa nieprzyjemne zapachy 
•  składnik bioaktywny rozkłada zanieczyszczenia
  pochodzenia biologicznego 
•  kultura enzymatyczna pozytywnie wpływa 
 na mikrokultury w oczyszczalniach ścieków
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GŁÓWNE ZALETY:
• tabletki nadają się do wanien z hydromasażem i jacuzzi 
 bez funkcji automatycznego czyszczenia 
• skutecznie usuwają związki kamienia 
• włącz system masażu z ciepłą wodą i wrzuć tabletkę  
 bezpośrednio do wanny

Zapewnią idealną czystość 
powierzchni i wewnętrznych 
części wanny.

Usuwają związki 
kamienia wodnego.DO WANIEN Z HYDROMASAŻEM I JACUZZI

     SP0106
Czyszczące tabletki do wanien 
z hydromasażem i jacuzzi 
odpowiednie również do wanien bez 
funkcji automatycznego czyszczenia, 
WHIRLPOOL TABS 2 x 12 szt.  

46,90 zł za 24 tableteki

1

1

TABLETKI DO WC
EKOLOGICZNE SAMOCZYSZCZĄCE 

     ST0954 
EKO samoczyszczące tabletki do odpływów 
WC ECOTABS TOILET 10 tabletek.

24,29 zł

2

bez chlóru

2

EKO AKTYWATOR 
SZAMB
     CP0952
EKO aktywator szamb SEPTIC 
ACTIVATOR 2 x 12 tabletek.

46,90 zł 
za 24 tabletki

3

3

2 x12 
tabletek

10
  tabletek

AKTYWNE SKŁADNIKI 
SKUTECZNIE USUWAJĄ 

NIEPOŻĄDANE 
ZANIECZYSZCZENIA!

WYŻSZA 
ZAWARTOŚĆ 
AKTYWNEGO 

TLENU

NOWY
EKO 
SKŁAD 

NOWY
EKO 
SKŁAD 

2 x12 
tabletek

GŁÓWNE ZALETY:
• tabletki możesz stosować bezpośrednio do toalety lub zbiornika spłuczki 
• zawierają składniki opracowane specjalnie do usuwania związków  
  kamienia wodnego 
• efekt samoczyszczący aktywujesz ciepłą wodą 
• można używać nawet przy biologicznych oczyszczalniach ścieków 
• regularnym stosowaniem produktu zapewnisz wyjątkową 
  czystość powierzchni 
• nie zawierają: chloru, nadboranów, fosforanów, nie są i nigdy nie będą 
  testowane na zwierzętach

więcej 
enzymów 

dla szybkiej 
regeneracji 

szamb

GŁÓWNE ZALETY:
• neutralizuje nieprzyjemne zapachy 
• aktywna siła enzymatyczna wspiera naturalny 
  wewnętrzny system szamba 
• składnik bioaktywny rozkłada zanieczyszczenia 
 pochodzenia biologicznego 
• zapobiega tworzeniu osadów poprzez rozpuszczanie 
  składników stałych odpływu 
• możliwość stosowania również w suchych toaletach
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Łagodna i delikatna pielęgnacja jest 
główną zaletą żelu MOHAIRA.

15

     TS9043 
Specjalny płynny EKO środek do prania czarnego i ciemnego 
ECOSENSITIVE BLACKIMAGE®, 750 ml = 15 prań 
29,90 zł

27,90 zł

1

ECOSENSITIVE 
BLACKIMAGE®

hipoalergiczny 
kosmetyczny zapach 

HYPNOTIQUE

Piękna i SUBTELNA WOŃ jest tylko teoretyczną kropką 
nad „uzdrowiskową“ pielęgnacją delikatnego prania.

     TS9052  
Specjalny płynny EKO środek do prania 
delikatnego i dzianin ECOSENSITIVE
MOHAIRA, 750 ml = 15 prań 
29,90 zł

27,90 zł

2

ECOSENSITIVE 
MOHAIRA  

2

1

DO KOCÓW, PODUSZEK, KURTEK, 
SPODNI NARCIARSKICH, PSICH 
LEGOWISK...

EKO ŻEL 
DO DELIKATNEGO PRANIA
WŁÓKIEN SZTUCZNYCH I PUSTYCH

     TS8892 
Ekologiczny żel do 
prania włókien sztucznych 
i pustych w środku 
ECO SYNTEX, 750 ml.

31,89 zł

3

Decolour formula ma dużą zdolność
odbarwiania. Jeśli przypadkowo zafarbujesz 
ubranie natychmiast użyj odbarwiacza 
zgodnie z zaleceniami.

OSTATNI POMOCNIK NA 
PRZYPADKOWO ZAFARBOWANE PRANIE

FINITO ODBARWIACZ

4

     TF0042 
Odbarwiacz na przypadkowo 
zabarwioną odzież. Używaj wyłącznie 
na tekstylia z bawełny, FINITO 150g

18,90 zł

4

3

ECOSENSITIVE ŻELE DO PRANIA
• zawierają mieszankę bioaktywnych enzymów BIO-SYNERGETIX*, które we  
    wzajemnej synergii usuwają szeroką skalę zanieczyszczeń pochodzenia 
    roślinnego lub biologicznego 
• posiadają delikatne i ulegające degradacji w naturze środki powierzchniowo czynne 
• zawierają surfaktant wyprodukowany z oleju słonecznikowegoz lokalnych źródeł 
• odpowiednie dla skóry wrażliwej (receptura SENSITIVE) 
• hipoalergiczny kosmetyczny zapach

15

15

• z niezwykłym efektem stabilizującym ciemne kolory i czarne tkaniny 
• zawiera składnik Stabilex® z ochronnym współczynnikiem barwy 
    w maksymalnym stężeniu, czyli najsilniejszą ochronę kolorów     
    podczas prania.

1

Aktywna miękka piana skutecznie
i jednocześnie łagodnie dba o te 
najdelikatniejsze elementy garderoby.

WYPRODUKOWANO 
Z OLEJU 

SŁONECZNIKOWEGO

Receptura przyjazna 
środowisku.

100% recyklowane 
opakowania

hipoalergiczny 
kosmetyczny zapach 

RELAXATION

+
250 ml

GRATIS

GŁÓWNE ZALETY:
• do prania produktów ze sztucznych i pustych włókien, 
 np. kołder, poduszek, kurtek, pikowanych spodni, legowisk 
 dla zwierząt albo pluszaków, które można prać... 
• środek nie jest perfumowany

Vaše DEDRA s.r.o. pobiera tylko 
ZIELONĄ ENERGIĘ 

uzyskaną ze źródeł odnawialnych 
(wietrzne, wodne, słoneczne i inne odnawialne źródła).

48



     TE0711 ECOTABS BIANCO, tabletki do prania białego, 60 tabletek.
     TE0712 ECOTABS COLORITO, tabletki do prania kolorowego, 60 tabletek. 
     TE0714 ECOTABS SENSITIVE, tabletki dla skóry wrażliwej, 60 tabletek.
     TE0713 ECOTABS UNIVERSE, tabletki do prania białego i kolorowego, 60 tabletek.

75,90 zł za każde

2
3

4

1
1

2 3

INSTANT* TABLETKI DO PRANIA

4

     TS0043 
EKO stabilizator barw można dodać do każdego 
detergentu do prania głównego ECO STABILEX®, 500 ml.

18,90 zł

5

STABILEX®
CPF 64

Idealny do prania wełnianych koców, 
narzut, swetrów z prawdziwej wełny, 
bielizny oraz tkanin delikatnych. 

EKO DO WEŁNY I DELIKATNYCH TKANIN

     TS8876 
EKO szybko rozpuszczalny łagodny żel piorący 
z LANOLINĄ do wełny i tkanin delikatnych, ECO 
LANOLINO, 750 ml.

31,89 zł

6

5

15

* tabletki błyskawicznie 
rozpuszczą się 

w dozowniku pralki

Kolorowe kawałki 
wytwarzane są z 
mydła roślinnego.

EKOLOGICZNY  
STABILIZATOR  
KOLORÓW 
Można dodawać do 
każdego środka piorącego.

Receptura przyjazna 
środowisku.

100% recyklowane 
opakowania

NASZE TABLETKI DO PRANIA 
NIE ZAWIERAJĄ:

• ZEOLITÓW 
• FOSFORANÓW 
• OPTYCZNYCH ROZJAŚNIACZY 

• PERBORATÓW 
• CHLORU

dozuj bezpośrednio 
do zbiornika

TABLETKI ZAWIERAJĄ 5 NOWYCH ENZYMÓW: 
1) usuwanie plam z owoców  
2) usuwanie plam z tłuszczu 
3) usuwanie plam struktury białka 
4) skuteczne usuwanie skrobi i innych węglowodanów 
5) naprawa uszkodzonych włókien tekstylnych

•mniejsze dozowanie = bardziej skoncentrowa 
   na siła piorąca 
•naturalne i biodegradowalne środki powierzchniowo     
czynne 
•składnik wybielający na bazie aktywnego tlenu 
•z kolorowymi kawałkami z mydła roślinnego 
•delikatny zapach bez alergenów

Receptura przyjazna 
środowisku.

ROZJAŚNIA KOLORY 

WYPRODUKOWANO Z OLEJU 
        SŁONECZNIKOWEGO

60 
PRAŃ

za 75,90 zł

GŁÓWNE ZALETY:
• STABILEX® ma niezwykły efekt 
 stabilizujący barwy
• ożywia kolory i chroni je przed 
 blaknięciem
• utrzymuje barwną stabilność prania

GŁÓWNE ZALETY:
• delikatna i łagodna pielęgnacja prania 
• zawiera LANOLINĘ 
• żel jest idealny do prania wełnianych  
 koców, narzut, swetrów z prawdziwej  
 wełny, bielizny oraz delikatnych tkanin 
• używaj zamiast proszku do prania, żel  
 jest łagodniejszy dla delikatnego prania

• posiada delikatne i ulegające degradacji 
 w naturze środki powierzchniowo czynne, 
 zawiera surfaktant wyprodukowany z 
 oleju słonecznikowego z lokalnych źródeł 
• odpowiedni dla skóry wrażliwej, dla 
 niemowląt i osób z problemami skórnymi 
 (receptura SENSITIVE)

6
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Do użycia podczas ostatniego cyklu prania, zamiast 
płynu do płukania tkanin. 
Nie zawiera perfum, Reguluje pH - dla dzieci i osób 
z wrażliwą skórą. Idealny do bielizny, tkanin mających 
bezpośredni kontakt ze skórą (dla osób mających 
problemy skórne). 
Wypłukuje pozostałości detergentu, które 
mogą uczulać.

7

     TP0053 
Do ostatniego płukania (zamiast płynu do płukania), 
dla wrażliwej skóry dziecka  PH NEUTRAL 750 ml.

24,29 zł

5

PH NEUTRAL 6

5

2

4
3

1

WORKI DO PRANIA DELIKATNEGO
     DA19683 
XXL Worek do prania 
delikatnego, 47 x 60 
cm, 47 x 60 cm.

18,90 zł 

2      DA19682 
Wałek do prania delikatnej 
odzieży, na suwak.Mocna siatka 
warstwowa. Średnica 22 x wys. 33 cm.

18,90 zł

3      DA19681 
Koszyczek do prania biustonoszy i delikatnej 
odzieży, na suwak, ze wzmocnieniem w dolnej 
i górnej części. Średnica 16,5 x wys.16 cm.

14,90 zł

4

EKO INTENSYWNE CZYSZCZENIE PRALKI
MASZ POCZUCIE, ŻE PRALKA GORZEJ PIERZE?

Pralka jest zatkana.
Czyść ją KAMIENIOŻEREM co 2 miesiące.

     TL0047 
Ekologiczny środek 
do czyszczenia pralki ECO 
KAMIENIOŻER, 2 x 200 g.

24,29 zł 
za 2 x 200 g

1

1+1
GRATIS

ECORAPID 
PROSZEK DO PRANIA 
     TR0724    
ECORAPID SENSITIVE, 
proszek do prania dla skóry 
wrażliwej, 60 prań, 2000 g.

75,90 zł

6

ECOTABS 
TABLETKI DO PRANIA
     TE0714   
ECOTABS SENSITIVE, 
tabletki dla skóry wrażliwej, 60 tabletek

75,90 zł

7

Wielowarstwowa siatka 
chroni pranie przed 
niepotrzebnym zagnieceniem 
podczas prania w pralce.

Mocna 
siatka 

warstwowa.

NAPRAWDĘ DUŻE !!! 
Do     XXL worka włożyliśmy szlafrok LAGOON 
a do     wałka sweter COTTON LÉGER.

2

3

ZALECAMY 
STOSOWAĆ 

1 X NA 2 
MIESIĄCE 

DEDRA to CZESKA firma z Czeskiej Skalicy.

USUWA 
•kamień 
•resztki proszku 
•fetor 

GŁÓWNE ZALETY:
• intensywnie usuwa długo utrzymujące się osady 
 kamienia w bębnie i komorze pralki 
• wyczyści wewnętrzne części pralki 
 z resztek detergentów 
• swym działaniem zapewnia późniejszą 
 oszczędność energii elektrycznej

CHRONI
TWOJĄ
PRALKĘ!

UNIKALNY 
PRODUKT NA 

RYNKU 

NASZE PROSZKI DO PRANIA 
NIE ZAWIERAJĄ:

•ZEOLITÓW  •FOSFORANÓW 
•OPTYCZNYCH ROZJAŚNIACZY 
•PERBORATÓW •CHLORU

ZAMIAST
PŁYNU DO 
PŁUKANIA

Receptura przyjazna 
środowisku.
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     TF9036
EKO bioaktywny odplamiacz łagodny 
dla prania kolorowego 
fleckito eco gel, 750 ml.

29,99 zł

3

SPECJALIŚCI NA PLAMY
Z BIOAKTYWNYM SKŁADNIKIEM ROZKŁADAJĄCYM 
ZANIECZYSZCZENIA POCHODZENIA 
BIOLOGICZNEGO (jedzenie, krew, brud, trawa...)

USUNĄ PLAMY Z BIAŁEGO I KOLOROWEGO PRANIA

Przed włożeniem 
prania do pralki 
spryskaj widoczne 
plamy i pozostaw na 
3 minuty. Możesz 
aplikować na pranie 
białe i kolorowe.

ECORAPID FLECKITO
& FLECKITO ECOGEL

Są wysoce skuteczne przy usuwaniu 
zanieczyszczeń, ale jednocześnie przyjazne 
dla skóry i środowiska naturalnego.

Surfaktanty wyprodukowane z oleju słonecznikowego są delikatne, 
nie podrażniają skóry i w obecnych czasach są w absolutnej czołówce
 surowców w dziedzinie produktów przyjaznych środowisku.

     TF9035 
SPRAY NA PLAMY przed praniem, także na kołnierze 
i mankiety, 3 minuty, ECORAPID FLECKITO, 500 ml.

29,99 zł

2 2

BŁYSKAWICZNE 
USUWANIE 

PLAM 

1

Zawierają delikatne i rozkładające się w naturze środki powierzchniowo 
czynne (surfaktanty) otrzymywane z oleju słonecznikowego z lokalnych źródeł.

3

3 minuty

• zanieczyszczenia ze skrobi i cukrów
• zanieczyszczenia z tłuszczów i olejów
• mieszanki pektynowe
• zanieczyszczenia żywiczne

1 2 3

USUWAJĄ:1 2 3

     TF9034  
Pierwsza pomoc na plamy, 
efekt w 1 minutę 
ECOSOS FLECKITO, spray 100 ml.

18,90 zł

1

ECOSOS 
FLECKITO

Zawiera mieszankę bioaktywnych enzymów BIO-SYNERGETIX, 
które we wzajemnej synergii usuwają szeroką skalę 

zanieczyszczeń pochodzenia roślinnego lub biologicznego. 

Pozostałe 2 enzymy z kompleksu BIO-SYNERGETIX 
dbają o pełnię kolorów lub piękną biel 

Twojego prania.

SUPER POMYSŁ 
Miej swojego "małego" 
wielkiego pomocnika 
zawsze przy sobie- 

opakowanie zmieści się 
w torebce lub plecaku. 

Z pewnością docenisz go 
podczas wypadku 

w restauracji lub na 
przyjęciu. Nie tylko rodzice 

małych dzieci docenią 
szybkie rozwiązanie 
na roztopione lody, 

zabłocone ubrania czy 
kolana z trawy…

PRZED: PO:

CERTYFIKOWANA 
EKO DROGERIA 

W EKO OPAKOWANIACH 

WYPRODUKOWANO
Z OLEJU 

SŁONECZNIKOWEGO 

100% opakowania 
z recyklingu

Receptura przyjazna 
środowisku.

PIERWSZA POMOC 
w 1 minutę.

Dodaj do środka 
piorącego 
lub aplikuj 
bezpośrednio 
na plamy.
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Nigdy więcej obolałych 
stawów rąk! 
Pranie na tarce jest 5-10 x 
efektywniejsze niż pranie w rękach!

TARKA
     DA1340 
MINI TARKA praktyczny pomocnik 
do prania ręcznego z solidnego 
plastiku, z tyłu ograniczniki, dzięki 
czemu tarka nie porusza się podczas 
prania. Wymiary: 14,5 x 2,5 x 32,5 cm. 

12,90 zł

4

6

4

4

     DA32351   
Organizer kosmetyczny BEAUTY z odpornego 
plastiku, 7 różnych przegródek i 2 wyjmowane 
szufladki. Wymiary: 28 x 17 x 12 cm. 

56,90 zł

9

ORGANIZER KOSMETYCZNY

7 różnej wielkości 
przegródek,
2 wyjmowane 

szufladki.

Perfekcyjny do przechowywania
i uporządkowania szminek, lakierów do paznokci, 
fluidu, różu, tuszów do rzęs, kredek, pędzli, ale także 

naszyjników, pierścionków, bransoletek, a nawet spinek, 
grzebieni i innych drobiazgów w domu.

8

7

8

PRANIOSZNUREK
     DA23111 
PRANIOSZNUREK, 
sznurek na pranie,
polypropylen. Długość 
20 m, średnica ok. 3 mm.

9,90 zł

3

3

3
12 KLAMEREK
     DA19792
12 klamerek na pranie, zielony kolor.Dolna część klamerek 
jest wyposażona w miękki w dotyku silikon, który zapewnia 
mocny chwyt odzieży. Dzięki metalowym sprężynom klamerka 
pewnie trzyma odzież. Długość 7 cm.  

12,90 zł za 12 klamerek

2

2

KLAMERKOKOSZYK
     DA94381
KLAMERKOKOSZYK 
wiszący zielony 
plastikowy koszyk 
na klamerki, 
21,5 x 16,5 x 
13,5 cm.  

10,90 zł

1

2

20 szt. KLAMEREK 
DO PRANIA
     DA19793 
20 szt. klamerek do prania, specjalny sys-
tem mocowania bez sprężyny, mix kolorów, 
długość klamerki ok. 10,5 cm.

12,90 zł za zestaw 20 szt.

5

4

LUSTERKO 2w1
     FC23731 
Kieszonkowe lusterko podróżne, 
wewnątrz dwa lusterka (zwykłe i 
powiększające), okrągłe, wykonane 
z metalu z białym zaznaczonym logo FC. 
Wymiary: średnica 6,8 x 1,3 cm. 

12,90 zł

8

     FC27022 
12 szt. kosmetyczne 
gąbki do makijażu. 

18,90 zł

6

1

5 5

9

55

MASKA NA OCZY
     FC17851  
MASKA NA OCZY wykonana 
z przyjemnego materiału. 
Idealna do każdej twarzy. 
Wymiary: 22 x 8,5 cm.

10,90 zł

7

20

9

8

NASZA WSKAZÓWKA: 
Tarkę wykorzystasz do prania 
przyborów kosmetycznych.

Dostarczamy 
bez dekoracji.

Pędzle kosmetyczne
znajdziesz na www.mojadedra.pl.

Idealny i praktyczny 
pomocnik przyda się 
podczas zasypiania 

w podróży lub w domu.

ODPORNY NA WARUNKI 
ATMOSFERYCZNE

Posiada 
wygodny 
uchwyt.

Można go 
powiesić na suszarce 

czy sznurku na pranie.

zapewniają 
maksymalną dbałość 

o pranie

ELEMENTOWY 
ZESTAW

12

metrów
20

Lusterka 
kieszonkowego 

nie może 
zabraknąć 

w torebce ani 
kosmetyczce.

POWIĘKSZAJĄCE
I KLASYCZNE

NASZA
LEGENDA

ELEMENTOWY 
ZESTAW

NAJTAŃSZA 
„pralka" 

NA ŚWIECIE!
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     DA19684 
Siateczka do 
prasowania, do 
ochrony delikatnej 
odzieży podczas 
prasowania, 
ok. 60 x 40 cm.

7,49 zł

2

ECOPOWER PROTECTOR
DODAJ DO DETERGENTU PRZED PRANIEM

USUWANIE PLAM Z BIAŁEGO 
PRANIA I O STABILNYCH KOLORACH:
a) dodaj do środka piorącego
b) aplikuj roztwór bezpośrednio na plamę

USUWANIE PLEŚNI:
Stwórz roztwór, nanieś 
na powierzchnię i spłucz.    

     TP0509 
PROSZEK CHRONIĄCY przed
osadzaniem się kamienia
ECOPOWER PROTECTOR, 1000 g

24,29 zł

1

     TX0038R 
OXYDOO RAPID uniwersalny wybielacz 
700 g w opakowaniu GREENPACK.

37,90 zł 

5

1

5

2

2

20

+
2 szt. MUCHOGNIOT
     DA8978
MUCHOGNIOT na muchy. 1 + 1 packa na owady, 
wykonana z wytrzymałego plastiku. 
Wymiary: długość 50 cm, 11 x 13 cm.

10,90 zł za zestaw 2 szt.

4
     DA27911
Wysoka popielniczka nierdzewna z praktycznym 
środkiem do odkładania i gaszenia papierosów (można 
wykręcić). Średnica dolna 10 cm, górna 8 cm, wys. 10 cm. 

56,90 zł

3

WYSOKA POPIELNICZKA 
NIERDZEWNA

3

3

3

4

1+1
GRATIS

UNIWERSALNY WYBIELACZ 
NA BAZIE AKTYWNEGO TLENU

Czy wiesz, że...
Aktywny tlen pomaga w praniu 
i dezynfekcji prania! 
Temperatura zwiększa działanie 
i efekt dezynfekcji prania.

POMAGA
USUWAĆ

BAKTERIE!

CHRONI
TWOJĄ
PRALKĘ!

POTRZEBUJESZ MIARKI? 
 Dzięki wielokrotnemu użyciu 

miarki przyczyniasz się do zmniejszenia 
odpadów z tworzyw sztucznych.

Dodaj ją do zamówienia AA0239 
w symbolicznej cenie 0,89 zł.

Receptura przyjazna 
środowisku.

GŁÓWNE ZALETY:
Nowa zrównoważone receptura, która dostatecznie 
zmiękcza nawet w obszarach o najwyższym stopniu 
twardości wody.  
Produkt ze swoim naturalnym składem nie ma 
negatywnego wpływu na ścieki. 
Usuwa związki kamienia wodnego i dzięki temu możesz 
dozować minimalną ilość środka piorącego. 
Swoim działaniem zapewni późniejsze oszczędności 
energii elektrycznej.

Można odkręcić 
dla łatwego mycia.

Solidna konstrukcja 
nierdzewna ze 
szczotkowaną 
powierzchnią.

100%
NAJSKUTECZNIEJSZA  

METODA WALKI  
z owadami.

• Natychmiastowy efekt 
    działania wybielającego 
• Aktywny już od 40 °C 
• Z mydłem roślinnym

             POTRZEBUJESZ MIARKĘ? 
           Dzięki wielokrotnemu użyciu miarki      
    przyczyniasz się do zmniejszenia odpadów 
z tworzyw sztucznych. Dodaj ją do zamówienia 
AA0239 w symbolicznej cenie 0,89 zł.
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     TH0048 
ECO ŻELAZKO W SPRAYU® wyrównujące 
zagniecenia na ubraniach, 500 ml. 

29,99 zł

1

EKO ŻELAZKO 
W SPRAYU®
Docenisz zawsze, kiedy nie masz 
możliwości wyprasować odzieży 
w klasyczny sposób (urlopy, 
podróże służbowe,...)

EKO ZAPACH  
DO ŻELAZKA

     TP0049 
EKO zapach do żelazka 
PARFUM AIR ECOLOGIX, 200 ml.

18,90 zł

2

Przyjemny kwiatowo-owocowy 
zapach dopełniony 
tajemniczą przyprawą.

1

4

5 6 8 107 11

Do odświeżenia powietrza w pomieszczeniu lub szafie, w toalecie. Możesz aplikować 
bezpośrednio na ubrania- spotęguje to efekt użytego zmiękczacza (idealnie taki sam zapach).

ODŚWIEŻACZE POWIETRZA I TEKSTYLIÓW 250 ml

9 12 13

2

     TE0052 
Odstraszacz moli do dywanów, 
skór, szaf. E-MOL 200 ml!

24,29 zł

3

Ekstrakt z lawendy 
naturalnie odstrasza 
mole. Wystarczy spryskać 
tkaniny, futra, dywany.

Zabezpieczysz tkaniny 
i nadasz im przyjemny 
zapach.

ROZPYL TO NA MOLA, 
ZAPACH GO POKONA
ODSTRASZA MOLE 

3

ZAMIAST PRASOWANIA
1. SPRYSKAJ ubranie
2. WYGŁADŹ rękoma 
3. GOTOWE 

POMOCNIK PRZY 
KLASYCZNYM PRASOWANIU
1. SPRYSKAJ odzież
2. WYPRASUJ 
3. DOSKONAŁY rezultat  

Receptura przyjazna 
środowisku

PRZYJEMNY 
AROMAT

5    HP0981 
lila fashion luksusowy, 
kosmetyczny, piżmowy zapach

     HP0479
magnolia delikatna kwiatowo-piżmowa 
woń z egzotyczną przyprawą

4

7     HP0651  
fleur de vanille 
urzekająca waniliowa woń

     HP0431 
infinity kwiatowo-piżmowa woń z nutami 
zielonej herbaty i drzewa sandałowego

8      HP0367 
saison parfum
wysoce elegancki zapach

10

     HP0432 
passion połączenie jaśminu, wanilii i 
mandarynki z subtelnymi nutami drzewnymi

11      HP0649 
gold kompozycja czarnej porzeczki, 
jaśminu, wanilii i ambry wzmocniona 
akcentem zniewalających fiołków i pralinek

12      HP0650  
hypnotique owocowe nuty z kwiatami róży 
i fiołków, z drewnem cedrowym 
i sandałowym wzmocnione piżmem

13

     HP0379 
mountain spirit świeży, 
drzewny, paprociowy aromat

6

     HP0247 
zen purity mieszanka 
kwiatów, owoców, piżma

9

Receptura przyjazna 
środowisku.

18,90 zł 

za każdy
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JEŻOKULE 
DO SUSZARKI

SASZETKA 
DO PRANIA
     DA7981 
Delikatna torba z zamkiem 35 x 50 cm. 
Chroni przed uszkodzeniem 
delikatnych tkanin, podczas prania 
mechanicznego w pralce.

12,90 zł

3

3

EKO POCHŁANIACZE  
ZAPACHÓW DO TKANIN

*procent klientów, którzy potwierdzili działanie produktu

     TD0491 zazen (świeży zapach wzmocniony 
nutą kwiatową z piżmową bazą)
     TD0490 relaxation (mieszanka lawendy, 
kwiatu wanilii i rzadkich drzew)

27,90 zł za każdy 

4

5

DO ODZIEŻY, TEKSTYLIÓW DOMOWYCH 
I WNĘTRZ SAMOCHODÓW 

DEOTEX ECOANTITABAC, 500 ml

EKO SPRAY 
DO SUSZARKI

1

2

     DA2727 
Jeże kulki do suszarek. Rozprowadzają ciepło, 
a tym samym skracają czas suszenia 
i oszczędzają energię.  
Unikalna powierzchnia piłek zapewnia jednolity przepływ 
powietrza pomiędzy ubraniami, zmniejsza ilość zagnieceń 
powstających w wyniku suszenia mechanicznego. 
Zalecamy stosowanie 2-4 kulek zależności od pojemności 
suszarki. Średnica 8 cm, plastik odporny na wyższe temperatury.

27,90 zł
za 2 szt.

2

     TD0046
EKO spray do suszarki 
ECODRYER ANTISTATIC 
magic garden, 500 ml. 

27,90 zł

1

5

4

2

Receptura przyjazna 
środowisku.

ŚWIEŻY 
KWIATOWO OWOCOWY 

ZAPACH

ELASTIL® 

UŁATWIA
PRASOWANIE

OSZCZĘDZA MIEJSCE 
I ENERGIĘ!

NASZA
LEGENDA

2-WARSTWOWY 
MATERIAŁ

1 szt. 300 szt.=
jednorazowych nawilżanych 

chusteczek do suszarki

1 spray do suszarki DRYER ANTISTATIC zastąpi 
średnio 300 szt. jednorazowych chusteczek!

ZASTANÓW SIĘ...

GŁÓWNE ZALETY:
•Elastil® zapobiega nadmiernemu  
 gnieceniu się tkanin, nadaje im 
 elastyczność i ułatwia prasowanie.

• Antistaticum rozładowuje 
 ładunki elektrostatyczne 
 powstające podczas suszenia.

Receptura przyjazna 
środowisku.

100% recyklowane 
opakowania

USUWANIE 
FETORU:

93 %*

SZTUKI 
W ZESTAWIE

GŁÓWNE ZALETY:
• neutralizuje (rozkłada) nieprzyjemne zapachy 
 z tekstyliów (w przeciwieństwie do odświeżaczy, 
 które tylko „maskują” zapach) 
• doskonale likwiduje zapach dymu tytoniowego 
 (nadaje się do odzieży po przyjściu z zadymionych 
 miejsc, restauracji, dyskotek…) 
• usuwa zapachy z tekstyliów domowych 
 po smażeniu, grillowaniu... 
• do odzieży, tekstyliów domowych, wnętrz samochodów...

SPRAWDZONE

PRZEZ 
KLIENTÓW
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Włóż odzież do worka i za pomocą 
białego "suwaka" zamknij zamek do połowy. 
Usiądź na worek i po wypuszczeniu 
powietrza zasuń zamek aż do końca.

TROSKA O BIUSTONOSZE

Ochroń biustonosz 
podczas podróży. 
Możesz go wykorzystać 
też na siłowni 
i basenie itp. 
Etui można 
powiesić.

WORKI PRÓŻNIOWE 
OPATENTOWANY sposób zamykania dla lepszej manipulacji. 
Nadają się do przechowywania przedmiotów gabarytowych 
w domu - odzież, kołdry, kurtki zimowe, kombinezony, koce ... 
Włóż rzeczy do worka, zamknij suwakiem uszczelniającym 
i na końcu odessaj powietrze przez zawór odkurzaczem.

PRAKTYCZNY HACZYK/WIESZAK 
do zawieszenia, wewnątrz dwa 
uchwyty na wieszaki z ubraniem, 

kurtką czy płaszczem.

     DA8633 
Futerał podróżny na biustonosz 
z błyszczącej satyny. Zamykany 
na praktyczny podwójny suwak. 
Wymiary:13 x 16 x 7,5 cm.  
27,90 zł

18,90 zł

1

 DA8631 
XXL WOREK PRÓŻNIOWY 
do odessania odkurzaczem, 
ok. 120 x 80 cm.

18,90 zł

4

     DA1278
Worek próżniowy na podróże, do szafy. 
Wymiary (dł. x szer.): 60 x 40 cm.

14,90 zł

3

     DA26421
XL WOREK PRÓŻNIOWY 
z haczykiem, do 
odessania odkurzaczem, 
ok. 110 x 70 cm.

24,29 zł

5

1

4

3

5

5

5

5

5

           przez otwór odessaj 
powietrze odkurzaczem

4 5

3

Wisząca dwupoziomowa 
uniwersalna suszarka na pranie 

lub do suszenia owoców, 
grzybów i ziół...

XL SKŁADANY SUSZAK
NA PRANIE, ZIOŁA, GRZYBY...
     DA15231 
Po użyciu, można go łatwo złożyć, nie zajmuje dużo 
miejsca. Można suszyć kilka sztuk odzieży na raz. 
Praktyczna krawędź ze wzmocnieniem zapewnia, że 
ubrania nie spadną podczas suszenia. Hak pozwala 
powiesić suszarkę na sznurach do prania. Wymiary 
złożonej suszarki to tylko: średnica 23 cm, 
wysokość 3 cm!. 

29,99 zł

2

Możesz suszyć kilka 
ubrań jednocześnie.

2

Twarda konstrukcja dla 
maksymalnej ochrony. 

ZMNIEJSZENIE OBJĘTOŚCI 

AŻ O 80%

OSZCZĘDNOŚĆ 
MIEJSCA!

PRZED 

PRZED 

PO

PO

PRZED  
odessaniem 

PO odessaniu 

SPRAWDZONE

PRZEZ 
KLIENTÓW

ZNIŻKA
9 zł
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WYMIARY PO 
ROZŁOŻENIU

Możesz go zawiesić w szafie na rzep. 
Pasuje do garderoby, do szafy. Twoje ubrania 
w końcu będą poukładane.

WISZĄCE ORGANIZATORY NA UBRANIA 

     DA25041
20 szt. bambusowych klamerek 
do prania z metalową sprężyną 
dla pewnego mocowania prania. 
Długość jednej ok. 6 cm.

9,90 zł za 20 szt.

5

20 szt. 
BAMBUSOWE 
KLAMERKI

5

4

5

MOŻNA 
ZŁOŻYĆ 

PODCZAS
PRZECHOWYWANIA

Wiszący organizer na odzież, 
szary, ze wzmocnieniem. 
Zapinany na rzep. Wykonany 
z wysokiej jakości gęsto tkanej 
tkaniny.

     FC18832 
7 przegródek, 
18,5 x 28,5 x 80 cm 
(z uchwytem ok. 83 cm)
37,90 zł 

27,90 zł
     FC18834 
6 przegródek,
30 x 29 x 121cm 
(z uchwytem ok. 125 cm)
56,90 zł 

37,90 zł

2

3

2

3

3

14 SZT. NIERDZEWNYCH 
KLAMEREK DO PRANIA
     DA28931
14 szt. nierdzewnych spinaczy do prania z 
metalową sprężyną dla solidnego zamocowania 
prania. Długość jednego ok. 4,5 cm.

24,29 zł za zestaw 14 szt.

1

1
2

2 3

• niezwykle chłonna ściereczka uniwersalna  
    z technologią aktywnej absorbcji 
• doskonała chłonność 
• łatwe wyżymanie, szybkoschnąca
• poleruje powierzchnie
• nie rysuje powierzchni nie pozostawia smug
• nie wymaga użycia detergentów
• łatwa w konserwacji, można ją prać
• niezbędna w każdym domu, nadaje się do wycierania: szafek, 
kuchenki, stołu, sprawdzi się w łazience przy polerowaniu kranu, 
umywalki, lustra i wszelkich innych powierzchni zmywalnych.

DA8763S
ABSOluteABSOrp, zestaw 4 szt.
Opakowanie: 4 szt, 
wymiary 28,5 x 28,5 cm
43,60 zł  

39,60 zł za 4 szt. 
tylko 9,90 zł za sztukę

+

+
+ +

28,5 cm

28,5 cm

OFERTA PROMOCYJNA OBOWIĄZUJE 
PRZEZ CAŁY OKRES WAŻNOŚCI 

TEGO KATALOGU DO 20.01.2023

Wieszaki mają sporo 
rozmaitych zastosowań: 
można powiesić 
spodnie, sukienki 
i bluzki bez 
ramiączek itd.

SPRYTNY 
WIESZAK 5 szt.
     DA8374 
SPRYTNY WIESZAK 5 szt. w pięciu 
pastelowych kolorach. Do wieszania ubrań 
lub bielizny zarówno dla dzieci jak 
i dorosłych. Wykonane z trwałego plastiku. 
Wymiary: 28 x 15 cm.

14,90 zł za 5 szt.

4

NIERDZEWKA 
na całe 
życie

AKTYWNA ABSORBCJA
SUPER

TEKSTURA
MATERIAŁU

SUPER  
CHŁONNOŚĆ

POZOSTAWIA 
POŁYSKSZYBKOSCHNĄCA NIE POZOSTAWIA 

SMUG
MOŻNA PRAĆ  

W PRALCE

KORZYSTNY
ZESTAW

4 szt.

ELEMENTOWY 
ZESTAW

14

ELEMENTOWY 
ZESTAW

5

ELEMENTOWY 
ZESTAW

20
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Regulowana długość pasków gwarantuje, że koszula 
nie porusza się i nie musisz jej stale wyrównywać.

Rozpięte.

Przed użyciem 
napinaczy.

Po użyciu 
napinaczy.

Odpowiednie dla 
mężczyzn i kobiet, 

którzy często borykają 
się z podwijaniem 

koszul.

     FC0920   
SERUM NA DZIEŃ do skóry, 
50 ml  

56,90 zł

4

     FC0921   
SERUM NA NOC do skóry, 
50 ml  

56,90 zł

5

     FC0730   
3w1 ANTYPERSPIRANT 
sprej dla mężczyzn, 200 ml  

27,90 zł

6

     FC0731   
3w1 SZAMPON dla mężczyzn 
do włosów, ciała i brody, 250 ml  

18,90 zł

7

     FC0732   
2w1 ODŻYWKA dla mężczyzn 
do włosów i brody, 250 ml  

18,90 zł

8

4 5
6

7 8

ORIGINAL

9

     FC0736 
EAU DE PARFUM,
woda perfumowana, 100 ml. 

94,90 zł

9

EAU 
DE PARFUM

     DA32491 
2 szt. napinacz do koszul 
z klipsami zaciskowymi. 
Materiał guma, plastik i 
ekoskóra. Regulowany 
obwód ok. 34 - maks. 44 cm 
(w stanie nienapiętym).

37,90 zł
za komplet 2 szt.

3

2PODWIĄZKI 
DO SKARPET 
Dzięki podwiązkom Twoje skarpetki 
będą zawsze na swoim miejscu.

Nadają się do mocowania 
skarpet medycznych, które 

często opadają.

Podwiązki do skarpet 
zapobiegają ich 

zsuwaniu! 

     DA32481
2 szt. podwiązki do skarpet 
z klipsami zaciskowymi, regulowane. Materiał guma, 
metal i ekoskóra. Obwód ok. 26 - maks. 36 cm. 
(w stanie nienapiętym) 

37,90 zł 
za komplet 2 szt.

2

2

NAPINACZ 
KOSZULI 3

3
3

3 3

     TS9048
Specjalny płynny EKO środek do prania odzieży 
dżinsowej ECOSENSITIVE JEANSER®, 750 ml = 15 prań 
29,90 zł

29,99 zł

1

ECO JEANSER®
DO DŻINSÓW I DENIMU 

115

ELEMENTOWY 
ZESTAW

2

ELEMENTOWY 
ZESTAW

2

Posiada stabilizator koloru Stabilex® 
ze współczynnikiem ochronnym, 
który wzmacnia niebieski 
i ciemny odcień dżinsu. 

Substancję aktywną jeans & denim 
care opracowaliśmy specjalnie do 
pielęgnacji Twojego prania- jest 
delikatna i skutecznie usuwa 
zanieczyszczenia oraz chroni 
pralkę.

NOWY
EKO 
SKŁAD 

100% recyklowane 
opakowania

Receptura przyjazna 
środowisku.

WYPRODUKOWANO Z OLEJU 
SŁONECZNIKOWEGO

SERUM 
NA DZIEŃ

SERUM 
NA NOC

PACHY, 
STREFY MĘSKIE, 

STOPY

WŁOSY, BRODA, CIAŁO WŁOSY, BRODA 

OSTATNIE 
SZTUKI

OSTATNIE 
SZTUKI

OSTATNIE 
SZTUKI
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Czysty męski zapach, który 
nie zdominuje Twojej wody 
kolońskiej..

2-ELEMENTOWY 
ZESTAW POŚCIELI 
DLA 1 OSOBY

100% 
COTTON

NAPINACZE „SZELKI“ DO PRZEŚCIERADŁA
Aby nie wystawały rogi, a krawędzie prześcieradeł nie zwijały się! 
Dzięki napinaczom Twoje prześcieradło będzie solidnie trzymać się na miejscu.

4 szt. napinacze do prześcieradeł z klipsami zaciskowymi, bardzo elastyczne. 

4 szt. napinacze do prześcieradeł z klipsami 
zaciskowymi, bardzo elastyczne, regulowana 
długość. Materiał guma, metal i plastik. 

     DA32441 PROSTE,
regulowana długość ok. 31 cm - 110 cm. 

27,90 zł za zestaw 4 szt.

1

Ciesz się wysokiej jakości 
i niczym niezakłóconym snem!

     DA32451 NAROŻNE,
długość jednego paska ok. 13 cm - 30,5 cm.

56,90 zł za zestaw 4 szt.

2

Wykorzystasz do naciągnięcia klasycznych prześcieradeł, 
desek do prasowania, prześcieradeł stretch czy pokrowców...

1

1

1 1 1

2

2

2

2

1

2-częściowy komplet pościeli dla 1 
osoby, zapięcie poduszki na zakładkę z tyłu, 
zapięcie kołdry  na ukryty suwak. Dwustronny 
motyw. 100% BAWEŁNA.
     FC27005 pomarańczowo-szare kwadraty
     FC27006 trójkąty 
150,79 zł

tylko 131,89 zł  

za każdy zestaw

3
4

3

4

Komplet pościeli zawiera: 
1x poszewkę na poduszkę 70 x 90 cm 
1x poszewkę na kołdrę 140 x 200 cm

Kompletną ofertę zestawów pościeli 
znajdziesz na www.mojadedra.pl.

BALSAM 
PO GOLENIU

D-Panthenol nawadnia i odżywia. 
Aloe vera ma działanie kojące.

Zapewnia trzykrotny efekt - łagodzi, 
nawilża i wspomaga regenerację 

skóry po goleniu.

     DA32501 
Szerokie szelki X z mocowaniem na metalowe klipsy, środek z ekoskóry, 
czteropunktowe, szeroki elastyczny pasek o szerokości 5 cm dla 
wygodnego noszenia. Regulowana długość. Maksymalna długość to 
ok. 120 cm (w stanie nienapiętym). 

46,90 zł

8

Detal metalowych 
klipsów.Regulowana długość.

SZEROKIE SZELKI 

1. czyści i jednocześnie 
 zapewnia skuteczną ochronę 
2. wysoka zdolność polerowania 
3. tworzy film ochronny, który 
 zapobiega zaparowaniu 
 powierzchni 

ZAWSZE CZYSTE OKULARY 
EKO SPRAY DO OKULARÓW
Z EFEKTEM PRZECIWPAROWYM

     HB01581 
EKO intensywny spray do czyszczenia 
okularów z efektem przeciwparowym, 
ECO BRILEX, 100 ml.   

29,99 zł

6

     HB015811 
EKO kompaktowe opakowanie do 
torebki/ torby ECO BRILEX, 30 ml.

14,90 zł

5

6

5

5 CM 
SZEROKOŚĆ DLA 
WYGODNEGO 

NOSZENIA 
(nie wpijają się)

     FC60101 
AFTER SHAVE genetics 
genetics sensitive for men/dla 
mężczyzn, balsam 
po goleniu, 150 ml.

24,29 zł

7

8

8

8

8

7

8

8

ELEMENTOWY 
ZESTAW

4

ELEMENTOWY 
ZESTAW

4

ELEMENTOWY 
ZESTAW

2

Doskonale napięte 
i dopasowane prześcieradło!

Regulowana 
długość.

Regulowana 
długość.

DO DOMU

DO TORBY

KOMPAKTOWE 
OPAKOWANIE

Receptura przyjazna 
środowisku.

OSTATNIE 
SZTUKI

OSTATNIE 
SZTUKI

OSTATNIE 
SZTUKI

BEZ PARABENÓW

Detal wzoru.
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zawiera: olejek 
pomarańczowy, olejek 

goździkowy, wyciągi 
z mięty pieprzowej, 

mentol, cukier 
brzozowy (ksylitol) i 

stewię.

     FC25731 
NATURALNY PŁYN DO UST O SMAKU MENTOLU, 
refreshing menthol mouthwash, 500 ml.

37,90 zł

5

6
7

8

9

NATURALNE SPRAYE DO UST
Spraye odświeżające oddech mają świetne 
efekty dzięki zawartości olejku goździkowego, 
mentolu oraz ekstraktów z mięty pieprzowej. 
Słodzone są cukrem brzozowym 
(ksylitolem) i stewią. 
Pozostawiają przyjemny posmak 
w ustach. Nie zawierają cukru.

     FC25733 
Naturalny spray do jamy ustnej o smaku 
pomarańczy i mięty, ORANGE & MINT 
DENTAL SPRAY, 30 ml 

     FC25734 
Naturalny spray do jamy ustnej 
o smaku mentolu, MENTHOL & FRESH 
DENTAL SPRAY, 30 ml
24,29 zł za każdy

1

2

zawiera: mentol, ekstrakty 
z mięty pieprzowej, 
olejek goździkowy, 
olejek tymiankowy, olejek 
anyżowy, cukier brzozowy 
(ksylitol) i stewię.

1 2

10

Chroni szczotkę przed uszkodzeniem, 
zabrudzeniem lub samodzielnym włączeniem 
(w przypadku szczotek sonicznych) podczas 
podróży!

ETUI PODRÓŻNE

Może być również używane do przechowywania 
klasycznych szczoteczek do zębów razem z pastą. 

Albo też na przybory do pisania i pędzle 
do makijażu.

Etui podróżne na szczoteczki do zębów i pastę, 
wykonano z mocnego tworzywa sztucznego. 
Wymiary:  6 x 4 x 19 cm.
     DA26462 różowe
     DA26461 zielone 

24,29 zł za każde

3
4

3

3

4

     FC25723 
BLACK & SILVER naturalna pasta do zębów 
z jonami srebra, aktywnym węglem 
z bambusa i olejkiem miętowym, 100 ml.  

31,89 zł

7

     FC25722 
CANNABIUM & GREEN ziołowa naturalna pasta do 
zębów z olejem konopnym, zielonym jęczmieniem  
i ekstraktem z zielonej herbaty Matcha, 100 ml.

31,89 zł

9

     FC25721 
GOLDLINE & ORANGE naturalna pasta do zębów ze 
złotem, składnikiem KALIDENT® i olejkami eterycznymi 
z goździków, czerwonej pomarańczy oraz 
mięty pieprzowej, 100 ml.

37,90 zł

8

     FC25724 
CINNAMON & MENTHOL naturalna pasta 
do zębów z cynamonem i mentolem, 100 ml.

31,89 zł

10

     FC25726 
WHITE & SILVER naturalna pasta do zębów z 
delikatną domieszką wybielającą, składnikiem 
Omyadent® i olejkami eterycznymi z goździków, 
mięty pieprzowej oraz czerwonej pomarańczy, 100 ml.

37,90 zł

6

ZAWIERAJĄ SPRAWDZONE 
SUBSTANCJE NATURALNE
(olejki eteryczne, ziołowe 

olejki eteryczne i ekstrakty). 

Skutecznie czyszczą i usuwają płytkę nazębną, 
przyczyniają się do zapobiegania próchnicy,

 rewitalizują i pielęgnują dziąsła.

· zawierają sprawdzone substancje      
  naturalne (olejki esencjonalne, ziołowe 
  oleje eteryczne oraz ekstrakty)
· eliminują nieprzyjemny zapach z ust i   
  utrzymują świeży oddech 
· praktyczne opakowanie, które możesz    
  mieć zawsze przy sobie
· dla komfortowego poczucia stosuj 
  o dowolnej porze dnia

NATURALNY 
PŁYN DO UST

NATURALNE PASTY DO ZĘBÓW
 · ŚRODKI PIENIĄCE NA NATURALNEJ BAZIE

DLA CZYSTYCH 
ZĘBÓW I ŚWIEŻEGO 

ODDECHU PRZEZ 
CAŁY DZIEŃ

DOSKONAŁA 
DŁUGOTRWAŁA 

ŚWIEŻOŚĆ 

NATURALNY PŁYN DO 
PŁUKANIA UST NIE ZAWIERA:
· ALKOHOLU 
· SLS, SLESU   
· CUKRU
· FLUORKU
· PARABENÓW 
· BARWNIKÓW SYNTETYCZNYCH

NATURALNY PŁYN DO 
PŁUKANIA UST NIE ZAWIERA:
· ALKOHOLU 
· SLS, SLESU   
· CUKRU
· FLUORKU
· PARABENÓW 
· BARWNIKÓW SYNTETYCZNYCH

NASZE PASTY DO ZĘBÓW 
NIE ZAWIERAJĄ:

· SUBSTANCJI PIENIĄCYCH SLS 
· SLESU 
· PARABENÓW 
· TRIKLOSANU  
· CHLORHEKSYDYNY
· SACHARYNY

· BARWNIKÓW    
  SYNTETYCZNYCH 
· FLUORKÓW 
· KONSERWANTÓW 
  CHEMICZNYCH

Naturalny płyn do jamy ustnej zawiera: 
SODIUM HYALURONATE: sprawdzony środek do regeneracji, znany ze swoich właściwości 
nawilżających. 
PENTIOL GREEN + TM jest substancją nawilżającą i kondycjonującą. Ponadto składnik ten okazał się 
skuteczny przeciwko drożdżom, pleśniom i bakteriom jako alternatywa dla klasycznych  konserwantów. 
STEVIA REBAUNDIA LEAF EXTRACT: słodzik i substytut cukru z liści roślinnych typu Stevia rebaudiana, 
pochodzących z Brazylii i Paragwaju, smak stewii ma wolniejszy początek i dłuższe trwanie niż cukier. 
MENTOL: naturalny olejek eteryczny, przeważnie z mięty polnej, rosnącej w Indiach.

5
HIGIENICZNE 

PRZECHOWYWANIE 
NIE TYLKO PODCZAS 

PODRÓŻY

POMYSŁ
NA PREZENT

w CZ 10 lat

2022

8×8×
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SWEET & SMILE
DEDRA DENT

Dzięki smakowi BUBBLE GUM uprzyjemni każde 
mycie zębów nie tylko dzieciom i uczyni ten 
obowiązek przyjemnym rytuałem.

4 5 6 7

     FC25725 
Naturalna dziecięca pasta do zębów 
dla ochrony zębów mlecznych o smaku gumy 
balonowej, SWEET & SMILE, 50 ml.  

18,90 zł

3DZIECIĘCA SZCZOTECZKA 
DO ZĘBÓW GoEco® BAMBOO
Dziecięca szczoteczka do zębów GoEco® BAMBOO 
ze sprasowanego bambusa z bardzo miękkim włosiem 
dla delikatnego czyszczenia zębów dziecięcych, 
z szeroką podstawą do możliwego postawienia, 
długość szczoteczki 14,5 cm.
     DA33601 różowa
     DA33602 niebieska

14,90 zł 
za każdą

1
2

6 szt. szczoteczka 
międzyzębowa GoEco® 
BAMBOO ze sprasowanego 
bambusa z bardzo miękkim 
włosiem dla delikatnego 
czyszczenia przestrzeni 
międzyzębowych, elastyczny drut..
     DA33611 0,6 mm
     DA33612 0,7 mm 
     DA33613 0,8 mm
     DA33614 1 mm

27,90 zł za każdy komplet

4
5
6
7

0,6 mm

0,7 mm

0,8 mm

1 mm

Szczoteczka do zębów GoEco® BAMBOO 
10 000 WŁÓKIEN ze sprasowanego 
bambusa o bardzo miękkim i gęstym 
włosiu dla delikatnego mycia zębów, 
długość szczoteczki 19 cm.
     DA30711 biała 
     DA30712 czarna 

27,90 zł za każdą 

8
9 Wybierz dowolne 2 szczoteczki do zębów 

i zapłać jedynie 18,90 zł za każdą.

2 I WIĘCEJ SZTUK
tylko 18,90 zł 

za każdą 

1

1

7

8

8

8

89 9

9

9

2

3

4

5

6

ODPOWIEDNIE TAKŻE DLA DZIECI, SENIORÓW 
I OSÓB Z APARATAMI

• posiada naturalne składniki 
• zawiera cukier brzozowy (ksylitol) 
• jest hipoalergiczna 
• 100% bezpieczna dla małych dzieci,  
    pastę można bez obaw połknąć 
• dla dzieci od 6 miesiąca życia

Czy wiesz, że…
KSYLITOL dzięki swojemu 
naturalnemu działaniu 
zapobiega powstawaniu 
próchnicy.

Szeroka 
podstawa dla łatwego 

postawienia. 

6 SZT. SZCZOTECZKA 
MIĘDZYZĘBOWA GoEco® BAMBOO

4 różne rozmiary, 
każdy dobierze swój. 

SZCZOTECZKI DO ZĘBÓW BAMBOO 
10 000 WŁÓKIEN 

ULTRA DELIKATNE I GĘSTE 
WŁOSIE 10 000 WŁÓKIEN!

Są przyjazne dla 
środowiska i dodatkowo 

mają piękny design.

Łagodne dla zębów i dziąseł
– ZALECANE PRZEZ 

STOMATOLOGÓW oraz HIGIENISTÓW 
DENTYSTYCZNYCH.

Łagodne dla zębów i dziąseł
– ZALECANE PRZEZ 

STOMATOLOGÓW oraz HIGIENISTÓW 
DENTYSTYCZNYCH.

Obowiązuje 
do 20.01.2023 

ETYKIETA = WYBÓR LOSOWY  
Nigdy nie wiesz czy przyjdzie Ci 

Hipopotam, Lew, Wieloryb albo Bubak. 
Spróbuj szczęścia i zbierz wszystkie 

motywy.

ELEMENTOWY 
ZESTAW

6
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3

4
4

SONISSIMO 
DEDRA DENT
Soniczna szczoteczka do zębów 
z podstawą ładującą i kablem USB. 
Wymiary szczoteczki: długość 22,5 cm, 
średnica 2,2 cm. Wymiary podstawy: 
4,5 x 7 x 3 cm. Długość kabla 104 cm.
     EL25702 metalic gold 
     EL25701 metalic antracit  
186,79 zł
za szczoteczkę, ładowarkę, 
kabel i 2 końcówki

1
2

1

100% funkcjonalna 
• głęboko czysta skóra 
• działa jak delikatny, ale 
 skuteczny peeling 
• pomaga usunąć makijaż 
• do codziennego użytku 
• stosuj samodzielnie lub z ulubionym   
 środkiem do czyszczenia cery

100% naturalna gąbka o porowatej strukturze 
ma wyjątkowe efekty czyszczące. 

USUNIE WSZYSTKIE ZANIECZYSZCZENIA 
I POZOSTAWI SKÓRĘ CZYSTĄ, GŁADKĄ ORAZ 
MIĘKKĄ I TO TYLKO NATURALNYM SPOSOBEM

GĄBKA KONJAC 

     FC77971  
KONJAC gąbka, WĘGIEL BAMBUSOWY, 
wymiary ok. 7 x 3 cm. 

24,29 zł

2

WIELOZADANIOWE UNIWERSALNE PUDEŁKO

Zastosujesz do odkładania pilotów, gazet, okularów, telefonów 
a w dużej dolnej części możesz schować katalogi, gazety albo 
też koc do leniuchowania.

Wykorzystasz praktycznie w całym domu! Łazienka, toaleta, 
kuchnia, sypialnia, pokój dziecięcy, gabinet a nawet w salonie.

4 kółka 
 dla prostej 
manipulacji.

Praktycznie wszystko z boku, 
a jednocześnie pod ręką!

W górnej częsci zdejmowana przesuwana 
półeczka na drobiazgi, pod nią głębsza 
przestrzeń np. do schowania artykułów 

higienicznych, okularów i innych drobiazgów 
w zależności od potrzeb.

W dolnej części duża przestrzeń do 
przechowywania na środki czystości, 
papier toaletowy, czyste ręczniki itp.

Wykorzystasz w łazience lub toalecie.

     DA29261
Uniwersalne wielozadaniowe pudło 
z 4 kółkami dla prostej manipulacji. 
Wymiary. 40 x 19,5 x 49 cm.

186,79 zł

1

1

1
1

1

Czy wiesz, że: 
węgiel bambusowy

 jest naturalnym 
absorbentem sebum.

• 100% naturalny produkt 
• biodegradowalna  
• przyjazna dla środowiska  
• bez barwników 
    i innych dodatków

Cena promocyjna TYLKO do 30.11.2022!

LISTOPAD 
Poza tym okresem obowiązuje cena regularna.

*DO KAŻDEJ SZCZOTECZKI 
pasta do zębów tylko za 0,19 zł 

Po zakończeniu promocji 
szczoteczki bez pasty do zębów.

INDUKCYJNE 
BEZPRZEWODOWE 

ŁADOWANIE 
poprzez postawienie 

na podstawie 
ładującej

DWUMINUTOWY 
CZASOMIERZ 

gwarantuje zalecaną 
długość czyszczenia 

(4 fazy po 30 sekund)

100 ml
opakowanie

*Wybrany kod pasty do zębów 
dopisz do zamówienia.

     EL25711 
2 szt. wymiennych 
końcówek z miękkim 
włosiem.  
64,90 zł

37,90 zł 
za zestaw 2 szt.

4

4

ELEMENTOWY 
ZESTAW

2

ZAWARTOŚĆ 
OPAKOWANIA

1 2

2

MYDELNICZKA 
Z PRZYSSAWKĄ

3

MYDELNICZKA Z PRZYSSAWKĄ 
Stojak na mydła w kostce, 
silikon, 12 x 8,5 x 3 cm.
     DA6040 fuksja
     DA6039 fioletowa

18,90 zł 
za każdą

3
4

OSZCZĘDNOŚĆ 
do

37,71 zł

PASTA 
DO ZĘBÓW 

ZA 0,19 zł* 
do każdej 

szczoteczki

FC25722 FC25721 FC25724 FC25726FC25723
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Czy wiesz, że: 
węgiel bambusowy

 jest naturalnym 
absorbentem sebum.

FUTURE MEN® 
PLATINUM

WYSTARCZY 
1X NACISNĄĆ 

I MASZ 
BOGATĄ 

PIANĘ

L'AVIVAGE

• po wypraniu nada świeży 
aromat odzieży, do której nie 
wolno stosować zmiękczacza 

• wypełni zapachem Twój dom 
podczas mycia podłogi jeśli 
dodasz go do środka do podłóg

• spray do nawonienia prania 
• do odzieży przed i po sporcie (na 

siłowni)
• nadania zapachu ręcznikom w 

barbershopach, salonach masażu  
i urody, fryzjerskich 

• wypełnienia aromatem garderoby,       
szafek w szatni i półek na buty

PARFUMAGE

DEOTEX SPRAY

3w1 ANTYPERSPIRANT 

3w1 SZAMPON

EAU DE PARFUM

BACILEX®

1

2 3

4

5

6

7

8

     FC0727 
DEOTEX ultra parfum+ spray,
FUTURE MEN PLATINUM, 200 ml. 

37,90 zł

1

     FC0733   
3w1 ANTYPERSPIRANT spray dla mężczyzn, 200 ml. 

27,90 zł

5

     FC0739   
3w1 SZAMPON dla mężczyzn 
do włosów, ciała i zarostu, 250 ml.  

18,90 zł

6

     FC0740 
EAU DE PARFUM, woda perfumowana, 
FUTURE MEN® PLATINUM, 100 ml. 
94,90 zł

7

     PA0728 
PARFUMAGE FUTURE MEN 
PLATINUM perfumowany 
superkoncentrat, 750 ml. 

43,19 zł

2

     TA0737 
L´AVIVAGE FUTURE MEN PLATINUM, 
płyn zmiękczający, 750 ml. 

24,29 zł

3

     BB0738 
Czyszczący żel do rąk, 70 % alkoholu, 
handGEL BACILEX ultraHYGIENE+,
FUTURE MEN® PLATINUM, 100 ml. 

18,90 zł

4

     BB0925   
PIANKOWE MYDŁO 
do rąk i ciała 
300 ml. 
37,90 zł

24,29 zł

8

• jedna tuba do wszystkiego 
• specjalnie stworzyliśmy żel pod prysznic, który 
 możesz stosować zarówno do ciała, 
 włosów i brody, zawiera keratynę, pantenol 
• wyciąg z bawełny 
• ekstrakty roślinne, witaminy B5 i B6

• na bazie naturalnego ałunu 
•nie pozostawia białych śladów na ubraniach 
•ałun działa naturalnie antybakteryjnie, lekko    
   zwęża pory skóry i niezawodnie łagodzi  
 nieprzyjemny zapach oraz nadmierne pocenie, 
 bez zapychania skóry.

PIANA 
DO RĄK 
I CIAŁA

ODZIEŻ 
odświeżenie 

ubrań np. 
od fetoru 

papierosów

KURTKI, 
PŁASZCZE

 eliminacja zapachu 
np. z grillowania, 

pieczenia...
UBRANIA 

SPORTOWE
PÓŁKI 

NA BUTY

TAPICERKA 
w jadalni, kuchni, 

usuwanie 
zapachu np. 
po smażeniu

GARDEROBA ZASŁONY
 TEKSTYLIA 
DOMOWE RĘCZNIKI 

WC 
& TOALETY
tekstylia w WC 

i toaletach

męska 
strefa 

stopy

pachy

• piana do rąk i ciała wytrzyma 
 do 3 x dłużej niż powszechne 
 mydła do rąk 
• zawiera ekstrakt z Aloe Vera, 
 który korzystnie wpływa na skórę
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OLEJEK Z KONOPI
· Jest bardzo dobrze wchłaniany przez skórę.
· Nadaje się do skóry suchej, nawilża ją i zmiękcza.
· Przywraca naturalną mikroflorę co zwiększa odporność skóry   
   na negatywne oddziaływanie środowiska.

     FC6591 
CANNABIUM nutrigen 2in1, 
krem na dzień do twarzy z olejkiem 
z konopi. 50 ml.

56,90 zł

6      FC6592 
CANNABIUM nutrigen 2in1, 
krem na noc do twarzy z olejkiem 
z konopi, 50 ml.

56,90 zł

7

     FC8792W  
CANNABIUM genetics sensitive, żel pod prysznic 
z olejkiem z konopi, leczy i łagodzi suchą skórę. 
Odpowiedni dla skóry wrażliwej. SHOWER GEL 
WITH OIL 250 ml 

24,29 zł

4      FC5155  
Puff myjka kąpielowa, 
zielona, średnica 
ok. 12 cm.  

7,49 zł

5

CANNABIUM
genetics sensitive

Kompozycja 
pozostawia skórę

miękką i elastyczną. 
Żel relaksuje skórę. 

     FC03821   
CANNABIUM genetics sensitive 
Regeneracyjny i łagodzący krem 
do rąk z olejem z konopi, 
HAND CREAM WITH OIL, 75 ml. 

18,90 zł

8

• zawiera 20% oleju konopnego
• dzięki zawartości gliceryny nie powoduje  
 uczucia tłustości i zmiękcza skórę
• z panthenolem (prowitamina B5)
• jest perfumowany wyłącznie naturalnym            
   olejkiem eterycznym z rośliny Litsea Cubeba

KREM DO RĄK

Solidny papierowy patyczek jest wykonany z recyklingowanego twardego 
kartonu i jest znacznie mocniejszy niż niektóre plastikowe, 
a dzięki delikatnej 100% bawełnie czyszczenie uszu będzie przyjemne. 
Mają dwie różne końcówki i Ty sam/a możesz wybrać, którą preferujesz.

EKOLOGICZNE PATYCZKI HIGIENICZNE 
W PRAKTYCZNYM EKO OPAKOWANIU

UCHOCZYŚCIKI 200 szt.

1

2

3

4

5

6

7

8

EKOLOGICZNE UCHOCZYŚCIKI 200 szt. w opakowaniu (!) 
z recyklingowanego twardego kartonu & 
100% BAWEŁNY, w papierowym EKO PUDEŁKU! 
     FC22213 miętowe 
     FC22212 białe 
     FC22217 różowe

12,90 zł
za każde opakowanie

1
2
3

KREM DO TWARZY I SERUM 2W1 

nutrigen®
CANNABIUM

DLACZEGO NOWA LINIA JEST LEPSZA? 
· zwiększyliśmy zawartość 

olejku z konopi  
· nie zawiera parabenów

· jakość porównywalna z kosmetykami 
aptecznymi    

Olej z konopi znany jest z dobroczynnego 
działania na skórę. Pomaga w leczeniu 
wyprysków, łuszczycy, trądziku, łojotokowego 
zapalenia skóry, łupieżu itd. Spowalnia proces 
starzenia się skóry nawilża ją i zmiękcza.  
Dzięki zrównoważonej zawartości 
niezbędnych nienasyconych kwasów 
tłuszczowych, witamin, kannabinoidów 
i innych naturalnych substancji, jest ceniony 
jako składnik kosmetyków.

CZY WIESZ, ŻE ...

Tworzy gęstą 
kremową piankę.

DLACZEGO 
papierowy patyczek? 

Ponieważ jest ekologiczny. Solidny 
papierowy patyczek wykonany jest 

z recyklingowanego twardego kartonu.  100% 
BAWEŁNA

BAWEŁNIANE?
TAK. Końce patyczków są ze 

100% delikatnej bawełny! Łagodna 
dla skóry i przyjazna dla środowiska, 
ponieważ bawełna łatwo rozłoży 

się w naturze.

Dwie różne końcówki.

PRODUKTY  
CANNABIUM  

ZAWIERAJĄ 20 %  
OLEJKU 

KONOPNEGO

Gdyby DEDRA była człowiekiem, jakimi określeniami byście ją opisali? 

SERDECZNA, EKOLOGICZNA, PACHNĄCA, WSPANIAŁA I UZALEŻNIAJĄCA.

200 szt.
W OPAKOWANIU

POMYSŁ
NA PREZENT
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BEZ PARABENÓW

W skład zestawu wchodzą: 
pęseta, pilnik do paznokci, obcinacz 
do paznokci, obcinacz do skórek, nożyczki 
i skrobaczka (do czyszczenia uszu), zamykane etui.

MANICURE
7-elementowy zestaw do MANICURE 
z luksusowej stali szczotkowanej w 
praktycznym zamykanym etui, 11 x 6 cm.   
     DA71441 czarny  
     DA71443 zielony
     DA71442 różowy 

37,90 zł 
za każdy

2
3
4

BALSAM PO GOLENIU

Zapewnia trzykrotny efekt 
- łagodzi, nawilża 
i wspomaga regenerację
skóry po goleniu.

D-Panthenol nawadnia 
i odżywia. Aloe vera ma 
działanie kojące.

    FC60091 
AFTER SHAVE genetics sensitive 
for women/dla kobiet, balsam po 
goleniu , 150 ml

24,29 zł

1

SŁONIOPRZEPYCHACZ 

Z pomocą przepychacza 
nastąpi silny wzrost ciśnienia,który 
przywróci drożność odpływom 
urządzeń sanitarnych.

     DA9401 
Praktyczny przepychacz 
w kształcie słonia. Średnica 
10,5 cm, wysokość 17 cm.

18,90 zł

7

SZCZOTKA WC
     DA89771
Szczotka WC wykonana  
z wytrzymałego tworzywa 
sztucznego.Średnica podstawy: 
12 cm, średnica górna: 9,5 cm,
średnica szczotki 8 cm, wys. 36 
cm. Wysokość całkowita: 38 cm

12,90 zł

6

GŁÓWNE ZALETY:
Zawiera delikatne i ulegające 
degradacji w naturze środki 
powierzchniowo czynne.

Posiada mieszankę aktywnych 
składników do usuwania rdzy, 
kamienia i pozostałości mydła.

DO CODZIENNEGO 
CZYSZCZENIA ŁAZIENKI
WYSOCE SKONCENTROWANY ŚRODEK Z 
WYJĄTKOWO SKUTECZNĄ SIŁĄ CZYSZCZĄCĄ 
IDEALNY DO UMYWALEK, WANIEN, KABIN 
PRYSZNICOWYCH, PŁYTEKI I SZKŁA… 

SPECJALISTA DO KAMIENIA WODNEGO 
I SZARYCH POWŁOK Z KAMIENIA

Perfekcyjnie wyczyści dowolną 
powierzchnię zmywalną (nie tylko) 

w łazience, która ma kontakt z wodą 
i osadza się na niej kamień.

Skutecznie usuwa brud i osady kamienia wodnego. 
Po użyciu tworzy na czyszczonej powierzchni specjalną 

hydrofobową warstwę, więc krople wody spływają 
w dół i nie powstają kolejne silne osady kamienia. Po 

czyszczeniu powierzchnia pozostaje pięknie błyszcząca.
     NW0930
EKO płyn do czyszczenia 
łazienek z efektem hydrofobowym 
XONOX ECO SPA, 500 ml.

24,29 zł

5

1

3
2

4

6

7

5

O przyjemnym, 
kwiatowym zapachu 

z tonami ziół 
na zielonej 
podstawie.

ELEMENTOWE 
ZESTAWY

7

o odświeżającym 
aromacie lemon

Nie zawiera 
związków 

chloru.

bez chloru 

CERTYFIKOWANA 
EKO DROGERIA 

W EKO OPAKOWANIACH 

Receptura przyjazna 
środowisku.

100% recyklowane 
opakowania

POMYSŁ
NA PREZENT

ZNIŻKA
8,69 zł

3
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MIGRENKA ŻELOWA 
MASKA XXL

     EL93811
PIĘTOTARKA na baterie, ściera martwy
naskórek z pięt. 3 baterie 1,5 V AAA
(nie dołączone do zestawu). 
Instrukcja obsługi w języku polskim, 
czeskim i słowackim.
Wymiary: 7,5 x 4 x 14,5 cm

75,90 zł

1

     EL93821
PAZNOKCIOPOLERKA 3 w 1
pilniczek i polerka do paznokci na 
baterie. Zasilanie 1 bateria 1,5 V AA 
(nie dołączone do zestawu). 
Razem z instrukcją w języku 
polskim,czeskim i słowackim. 
Wymiary: 3 x 3 x 17 cm 

46,90 zł

2

     EL93813 
3 wymienne końcówki do PIĘTOTARKI, 
komplet 3 szt. końcówki o różnym 
stopniu ścieralności (drobne, średnie, 
grube). Wymiary jednej końcówki: 
średnica 2 cm, długość 5 cm.

37,90 zł 
za 3 szt.

3

     EL93823 
3 wymienne końcówki do 
PAZNOKCIOPOLERKI, komplet 3 szt. 
(polerowanie, szlifowanie, ścieranie).
Wymiary końcówki: 1,7 x 1,2 x 3,5 cm

18,90 zł 
za 3 szt.

4

3

4

ŁATWA PIELĘGNACJA 
STÓP I PAZNOKCI

Pewny chwyt dzięki ergonomicznej rączce.

1

2

+

+

OFERTA PROMOCYJNA OBOWIĄZUJE 
PRZEZ CAŁY OKRES TRWANIA 

TEGO KATALOGU DO 20.01.2023

     FC7792 
MIGRENKA żelowa maska XXL na czoło i skronie. 
Kompres chłodzący lub rozgrzewający. 
Wymiary kompresu. 28 x 8 cm.

31,89 zł

4

     FC23734 
2w1 kieszonkowe lusterko podróżne 
+ szczotka do włosów w jednym, 
wszystko w praktycznym składanym 
etui.  Wykonano z plastiku.Wymiary 
złożonego: średnica 6,5 x gr. 2,3 cm. 

7,49 zł

5

4

3

4

     DA3288 
Dwustronna przyssawka 
do łazienki wykonana z 
silikonu. Rozmiar: 10x10 cm. 

9,90 zł

6

     FC0693
Żel pod prysznic 
z ekstraktem z Aloe 
vera i gliceryną 
RED VELVET, 250 ml. 

18,90 zł

7

Na wierzchu znajdują się identyczne przyssawki, 
do których można "przyssać" żel pod prysznic 
lub szampon.

DWUSTRONNA PRZYSSAWKA

DRAPACZKA
DRAPACZKA nie tylko do 
pleców, długość 40,5 cm.
     DA25902 fioletowa 
     DA25901 zielona
     DA259021 różowa   

7,49 zł za każdą

1
2
3

2w1 KIESZONKOWE LUSTERKO
Kompaktowy kształt zmieści się w każdej torebce. 
Wystarczy otworzyć, wyciągnąć grzebień 
na zewnątrz i możesz zacząć czesanie, 
rezultat łatwo sprawdzisz w lusterku.

6

7

6

5

DRAPACZKA dosięgnie 
tam, gdzie Ty nie! 

Zapinana na rzep 
paski z kontrolą 

obwodu (46 - 70 cm).

BY PRZYGOTOWAĆ ZIMNY OKŁAD: 
Umieść kompres w lodówce na godzinę lub w 
zamrażarce na 30 min. Zimny kompres pomaga 
podczas bólu głowy, migreny, przy wszelkich 
obrzękach, zmęczeniu oczu. Kompres  można 
przykładać na różne części ciała, chłód 
przyniesie ulgę przy ukąszeniach owadów, 
oparzeniach czy siniakach.

CIEPŁY OKŁAD 
Umieść kompres w gorącej wodzie na 10 min lub do 
uzyskania przez niego pożądanej temperatury.
Kompres pomoże podczas przeziębienia, bólu zatok 
lub alergii. Można przykładać kompres do pozostałych 
części ciała, pomaga gdy dokuczają: bóle wzrostowe, 
bóle stawów, sztywność mięśni brzucha itd. U małych 
dzieci ciepło pomaga przy wzdęciach

SPRAWDZONE

PRZEZ 
KLIENTÓW

GADŻET  
W ROZSĄDNEJ 

CENIE

DŁUGOŚĆ 
40,5 cm (!!!)

DWIE 
SZYBKOŚCI 

(I/II)

Obrotowa głowica usuwa 
bezpiecznie i bezboleśnie 

twardy naskórek.

3 STOPNIE 
GRUBOŚCI

POLEROWANIE dokładnie poleruje powierzchnię paznokcia

WYGŁADZANIE 
wygładza i zmiękcza 
powierzchnię paznokcia

ŚCIERANIE 
tworzy pożądany 
kształt paznokcia

3 WYMIENNE KOŃCÓWKI
w zestawie

ŁATWE CZYSZCZENIE: 
Rolkę można łatwo wyjąć i umyć 

MOCNIEJSZA
2x

GRATIS 3 szt. 

KOŃCÓWKI 
o wartości 

37,90 zł

GRATIS 3 szt. 

KOŃCÓWKI 
o wartości 

18,90 zł

1

2

3

66



FC8802G

ŻEL POD PRYSZNIC
Popularne kompozycje 
zapachowe potęgują doznania 
z kąpieli lub prysznica. 
Delikatny oraz łagodny skład 
tego żelu zapewnia doskonałą 
pielęgnację skóry i ciała. 
Bogata gęsta pianka oraz 
delikatne uczucie gładkości 
podczas nakładania żelu.

Dla mężczyzn i kobiet 
do codziennego użytku!

z serii LA COLLECTION PRIVÉE

FC8794G

Z GLICERYNĄ DLA ZMIĘKCZENIA SKÓRY, 
EKSTRAKT Z ROŚLINY ALOE VERA

FC8804G FC8799G FC8801G

FC8803G

FC8806GFC8798GFC8807G FC8795G

PODPASKI HIGIENICZNE NOWEJ GENERACJI

     DA5635
POMPADOUR® ULTRA 
podpaski do bieżącego 
użytku, 10 szt. 

14,90 zł

1      DA5637
POMPADOUR® SLIP wkładki 
higieniczne, każda sztuka jest 
zapakowana oddzielnie 
dla maksymalnej higieny. 30 szt.   

16,90 zł

2      FC03861              
ECO POMPADOUR® 
Eko pianka do higieny 
intymnej, 300 ml.

31,89 zł

4

3

4

     DA5636
POMPADOUR® NIGHT podpaski 
do stosowania podczas silnej 
menstruacji lub na noc, 8 szt.

14,90 zł

3

1

pH
5,5

POMPADOUR®

• Zawiera czynniki pozytywnie wpływające na zdrowie kobiety
• Oddychające
• Duża chłonność (4 razy większa niż w przypadku klasycznych)
• Szybkochłonność (5 razy większa, dzięki 2 warstwom absorpcyjnym)
• Ultra cienkie
• Chronią twoją odzież
• Każda wkładka jest pakowana automatycznie, 
 bez użycia ludzkich rąk.

2

• antyalergiczne substancje  
    zapachowe
• bez chemicznych 
    konserwantów
• z kwasem mlekowym

Zawiera:
Dermosoft Decalact 
wspomaga prawidłowe 
funkcjonowanie 
mikroflory skóry 
i utrzymuje ją w 
zrównoważonym 
stanie przy regularnym 
stosowaniu. Pozostawi 
ją piękną i bezwonną.

WKŁADKI można 
stosować pomiędzy 

miesiączkami, ponieważ 
mają pozytywny wpływ na 
zdrowie i przeciwdziałają 

infekcjom.

* niż zwykłe wkładki

8 WARSTW OCHRONNYCH
 warstwa   100 % bawełna, miła w dotyku
 warstwa    posiada chip zawierający 
       aktywny tlen, wiązkę anionów oraz 
       promieniowanie podczerwone
 warstwa    przepuszcza wilgoć do warstwy chłonnej 
       i zapobiega wydostaniu się wydzieliny na zewnątrz
 warstwa   polimery zawarte w warstwie chłonnej są w stanie wchłonąć do 5 razy więcej   
      wilgoci w porównaniu do klasycznej podpaski dzięki dodatkowej warstwie chłonnej 
 warstwa   wypełniona jest tworzywem czterokrotnie bardziej 
      chłonnym niż stosowane w klasycznych wkładkach
 warstwa   przepuszczalna nad warstwą chłonną
 warstwa   dolna oddychająca 
 warstwa   klej i warstwa maskująca

6
7
8

1
2

3

4

5

+ TESTER GRATIS: 
dzięki niemu sprawdzisz 
stan mikroflory pochwy.

PIANKA 
DO HIGIENY
INTYMNEJ

4x 
razy większa 
chłonność*

NOWY
EKO 
SKŁAD 

powierzchnia 
w 100% 
z BAWEŁNY

• gliceryna utrzymuje skórę 
 gładką, nietłustą i elastyczną 
• aloe vera zapewnia odżywczą 
 pielęgnację skóry 
• bez parabenów

250 ml 

12,90 zł
za każdy

67



Z DODATKIEM 
PRZECIWDROBNOUSTROJOWYM 
W WYSOKIM STĘŻENIU ZAPEWNIA 

ABSOLUTNIE HIGIENICZNĄ 
CZYSTOŚĆ PRANIA

BACILEX® 
ULTRAHYGIENE+ 

ZAWIERA 

65% 
ALKOHOLU

     BB0698   
Żel do toalet, BACILEX® 
ultraHYGIENE+, 
500ml  

27,90 zł

1

BACILEX® ŻEL DO PRANIA
     BB0699   
BACILEX żel do prania białego 
i kolorowego z dodatkiem 
przeciwdrobnoustrojowym, 
1500 ml  

46,90 zł

2

2

CZYSTOŚĆ 
bez KOMPROMISÓW!
Aktywne składniki skutecznie usuną 
niepożądane zanieczyszczenia. 

Efektywnie wyczyści gładkie 
powłoki i pozostawi powierzchnię 

pięknie błyszczącą.

Uniwersalny wielofunkcyjny środek do 
gładkich powierzchni, 70 % alkoholu, 
BACILEX® spray, 500 ml.
    HA0128 owocowy, kwiatowy zapach
    HA0292 świeża woń polar breezee

29,99 zł za każdy

4
5

500 ml

4
5

HIGIENICZNY ŚRODEK DO POWIERZCHNI GŁADKICH 

UNIWERSALNY, PŁYNNY, 

SZYBKO ROZPUSZCZALNY 

ŚRODEK PIORĄCY Z DOMIESZKĄ 

PRZECIWDROBNOUSTROJOWĄ.

O ŚWIEŻYM ZAPACHU

ALKOHOL 
USUWA 

WIRUSY 
I BAKTERIE

RECEPTURA  
PRZYJAZNA  

ŚRODOWISKU

INNOWACJA BEZ ZAPACHU DENATURACJI

KLAMKI DESKI WC SPŁUCZKI 

Do klamek, desek WC i spłuczek - będą higienicznie czyste.

WYPADKI WYPADKI 
TWOICH TWOICH 
ZWIERZAKÓWZWIERZAKÓW

Do gładkich powierzchni 
po wypadkach Twoich zwierząt 
lub dzieci... 
I wszędzie tam, gdzie nie wiesz 
czym wyczyścić powierzchnię!

Do pojemników 
na śmieci i miejsc, 
w których czujesz, 

że brud się namnaża.

Usunie odciski 
palców z powłok 
nierdzewnych.

KOSZE NA ŚMIECILODÓWKI BLATY KUCHENNE

Do blatów 
kuchennych- usunie 
też „odchody much” 

z gładkich powierzchni.

Z WYSOKĄ  
ZAWARTOŚCIĄ   
ALKOHOLU

70%

ALKOHOL 
USUWA 

WIRUSY 
I BAKTERIE

owocowa 
kwiatowa 

woń

zapach  
polar 

breezee

100% recyklowane 
opakowania

100% recyklowane 
opakowania

++ ++

3 x 100 mlZawsze POD RĘKĄ - podczas podróży, w pracy, 
profilaktycznie kiedykolwiek i gdziekolwiek.

RODZINNY 
ZESTAW

Z DUŻĄ 
ZAWARTOŚCIĄ 

ALKOHOLU

CENA PROMOCYJNA 
tylko do 30.11.2022. 

w samochodzie,
w samolocie,...

pociąg, autobus,
metro, 

tramwaj,...
v restauracji,

jadalni,...
w łonie natury,
na rowerze,...

uchwyty,
schody,...

wózki 
zakupowe...

w toalecie,
publicznym WC

przełączniki,
klamki,...

pryciski w 
windzie

klamki, poręcze
w sklepach

2+1 
GRATIS

Obowiązuje do 30.11.2022.

3

     CP0782
ZESTAW 2+1 GRATIS czyszczący żel 
do rąk, 70 % alkoholu, handGEL BACILEX 
ultraHYGIENE+, 3x 100 ml.

37,39 zł za zestaw 3 szt. 

tj. tylko 12,46 zł za 1 szt.

3

• zapewni absolutnie 
 higieniczną czystość 
 muszli WC 
• utrzyma się na    
    powierzchni nawet 
    po kilku spłukaniach 
• pięknie nawoni     
    przestrzeń WC

1

tj. tylko 

12,46 zł 
za 1 szt.
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MASECZKA NA TWARZ CHROŃ SIEBIE I INNYCH 
Maseczka z cienkiego materiału neopren, 
elastyczne zauszniki, które dopasują się do każdego. 
Można prać aż do 100 °C. Bardzo 
elastyczny materiał, rozłożona 
o długości ok. 30 cm, 
wysokość ok. 13 cm. 
     FC26413 różowa   
     FC26414 szara 
     FC26411 czarna 

7,49 zł za każdą 

2
1

3 2
3

1
2

3

• chroni przed słońcem
• jest oddychająca i dobrze 
 odprowadza wilgoć
• podczas sportu zapobiega 
 skraplaniu potu na twarz
• zimą chroni przed wiatrem 
 i przemarznięciem
• idealna jako pierwsza warstwa pod kask

98

8

10

10

Zawiera mieszankę organicznych kwasów roślinnych o 
szerokim działaniu przeciwdrobnoustrojowym, aktywne 

substancje produkujące gęstą pianę i ekstrakt z Aloe Vera.

     BB0785 
Piankowe mydło z dodatkiem 
antybakteryjnym BACILEX 
HYGIENE+, 300 ml.

24,29 zł

5

ŻELOWE & PIANKOWE MYDŁO HYGIENE+
     BB017521   
Żelowe mydło BACILEX 
HYGIENE+  z dodatkiem 
antybakteryjnym, 500 ml.    

24,29 zł

4

uniwersalny (średnica 45-70 cm, 
długość ok. 50 cm). 
95% PES, 5% Spandex®. 
Możliwość prania w 30°C.. 
     DC31044 comics 
     DA23443 khaki moro  
     DA25366 różowe origami 
     DA25375 kolorowe karo
     FC31042 geometry
     DA25377 moro
     DA23433 czarna 
 w białe kropki

12,90 zł za każdą

6
7
8
9

10
11
12

11 12

4
5

6

6

6

7

SUPER 
CENA

DEDRA 
DESIGN

UNIWERSALNY, PŁYNNY, 

SZYBKO ROZPUSZCZALNY 

ŚRODEK PIORĄCY Z DOMIESZKĄ 

PRZECIWDROBNOUSTROJOWĄ. Do wyprzedana zapasów.

WIELOFUNKCYJNA CHUSTA
Wykorzystasz do różnych aktywności sportowych, 
ale także do codziennego noszenia jako modny dodatek.

kwiatowy, 
drzewny, 
piżmowy 
zapach

•żelowe mydło w płynie do rąk
•zawiera ekstrakt Aloe Vera Barbadensis
•zapewni uczucie miękkiej i elastycznej skóry  
•bez parabenów 

WYCIĄG Z MORWY BIAŁEJ 
I KORKOWCA AMURSKIEGO  
Ekstrakty są szeroko stosowane 
w tradycyjnej medycynie chińskiej 
już od tysiącleci.
Czy wiesz, że...
Gliceryna działa 
nawilżająco na skórę. 
Zmiękcza i poprawia 
wygląd skóry.

NASZE PIANKOWE 
MYDŁO BACILEX® HYGIENE+ 
ZAWIERA 
SKŁADNIK PLANTAPON SF® 
– zapewni bogatą pianę, oparty jest 
   na czysto roślinnym pochodzeniu

DERMOSOFT 1388® 
– o szerokim działaniu       
   przeciwdrobnoustrojowym

EKSTRAKT Z ALOE VERA 
BARBADENSIS

WYSTARCZY DO 3x DŁUŻEJ 
niż powszechne mydła do rąk.

MOŻNA PRAĆ  
= wielokrotnego użytku 

W tym trudnym czasie higiena rąk jest na PIERWSZYM MIEJSCU! 
Pamiętaj: kiedy tylko możesz, myj ręce!

MYJ RĘCE CZĘŚCIEJ NIŻ WCZEŚNIEJ!

Możliwości noszenia: czapka, szalik, opaska, kominiarka, pirat...
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USUWA NIEPRZYJEMNE ZAPACHY 
POCHODZENIA BIOLOGICZNEGO!
Spryskaj w pobliżu źródła zapachu i pozwól działać.

Przyjazny dla środowiska nieperfumowany 
preparat, działający na bazie naturalnych 

enzymów, które ulegają biodegradacji 
oraz neutralizują nieprzyjemne zapachy, 

a nie tylko je maskują.

     PS0378
EKO neutralizator zapachów, 
ekologiczny środek do neutralizacji 
nieprzyjemnych zapachów, 
ECO FRESHON SPRAY, 250 ml.

31,89 zł 

1

Szerokie spektrum stosowania: np. tapicerka, 
siedzenia, pokrowce, dywany, legowiska dla 

zwierząt, wnętrza samochodów, kosze na 
śmieci, dym papierosowy... 

Rozkłada nieprzyjemne zapachy ludzkiego 
potu, zwierząt domowych, pleśni, śmieci, dymu...

NATURALNY EKO 
NEUTRALIZATOR 
ZAPACHÓW

GŁÓWNE ZALETY:
• wystarczy na 3 zmiany worka (!) 
• neutralizuje nieprzyjemne 
zapachy  
• przyjemnie odświeży przestrzeń 
 podczas odkurzania luksusowym 
 zapachem kosmetycznym.

PARFUM GRANULES 
zapach do odkurzacza, 35 ml.
     HP0935 coconut
     HP0934 pulpidoo
     HP0681 lemongrass
     HP0133 green land 
     HP0682 namasté
     HP0931 mountain spirit 
     HP0933 primavera nuova

14,90 zł za każdy

2
3
4
5

7
6

8

ZAPACHY DO ODKURZACZY 
WORKOWYCH I BEZWORKOWYCH

GOBELINO PARFUM

1

PIENIĄCY EKO SZAMPON
     HG0983  Szampon do ręcznego 
czyszczenia dywanów oraz tapicerki 
ECO GOBELINO MANUAL, 500 ml.

27,90 zł

10

9 10

     HG0982 
EKO szampon do maszynowego 
czyszczenia dywanów i tapicerki 
ECO GOBELINO AUTOMAT, 
500 ml.

27,90 zł

9

NIEPIENIĄCY 
EKO SZAMPON 

Specjalny niepieniący skład 
wymagany do urządzeń 
czyszczących.

MECHANICZNE 
CZYSZCZENIE 
DYWANÓW 
I TAPICERKI

RĘCZNE CZYSZCZENIE 
DYWANÓW 
I TAPICERKI

2 3 4 5 6 7 8

NA 
NATURALNEJ 

BAZIE

GŁÓWNE ZALETY:
• skuteczne usuwanie zanieczyszczeń
• po aplikacji kolory dywanu 
 będą rozjaśnione
• bardzo skoncentrowany skład
• ze składnikiem neutralizującym 
 nieprzyjemne zapachy

ROZJAŚNIA BARWY

Receptura przyjazna 
środowisku.

100% recyklowane 
opakowania.

Aktywna piana skutecznie 
usuwa zabrudzenia.

Bardzo skoncentrowany skład - 
opakowanie 500 ml wystarczy na 
15 litrów roztworu czyszczącego!

GOBELINO

500 ml

koncentrat

=
(2 x 500 ml)
1000 ml

Czy naprawdę potrzebujesz przynosić 
do domu więcej plastiku i niepotrzebnie 

obciążać środowisko? 
Więcej odpadów, więcej emisji CO2.

nieskoncentrowane 
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     HC0157 
Środek do usuwania 
cementowych i wapiennych 
powłok po malowaniu 
CEMENTEX spray 500 ml.

24,29 zł

3

PO MALOWANIU
Niezastąpiony podczas porządków po malowaniu 
czy drobnym remoncie. Rozpuszcza 
resztki farby i inne zabrudzenia.

Uniwersalny środek 
do czyszczenia i pielęgnacji  

wszystkich gładkich 
powierzchni, płytek oraz 

kamiennych podłóg.

Środek do czyszczenia 
i pielęgnacji paneli oraz 
podłóg laminowanych, 

linoleum i podłóg z PCV.

Dobrze rozpuszcza 
brud i jest łagodny 

dla powierzchni 
drewnianych.

4 5 6 7

Środki do czyszczenia podłóg, 750 ml
     EP0690 ECO UNIVERSE CLEANER
     EP0691 ECO LAMINO & LINO

27,90 zł za każdy

4
5

PODŁOGI BEZ SMUG!

     EP0692 
NATUR ORANGE POWER, z olejkiem 
pomarańczowym do podłóg drewnianych, 
parkietów i innych gładkich powierzchni, 
750 ml.

27,90 zł

6

     BB0176  
Uniwersalny środek myjący do podłóg 
z dodatkiem przeciwbakteryjnym, 
ULTRA HYGIENE+, 750 ml.

27,90 zł

7

HIGIENICZNIE CZYSTE PODŁOGI
Odswieżający zapach MANGO.
Zawiera zapach bez alergenów.

KORZYŚCI:
• płaska głowica umożliwia  
 mycie większego obszaru, jest 
 efektywniejsza podczas ścierania 
 w rogach. 
• łatwe czyszczenie - wewnątrz 
    wiaderka szczotka do usuwania 
 zanieczyszczeń z mopa 
• delikatna nakładka z mikrofibry 
 do łagodnego wycierania 
    wszystkich rodzajów podłóg 
• składany metalowy uchwyt 
    z piankowym pokryciem 
    dla wygodnego chwytu

Z „wirówką” i zintegrowaną szczotką do usuwania zabrudzeń.

     DA27581
2w1 Wielofunkcyjny mop z dwiema komorami 
do wycierania na sucho i mokro, w zestawie dwie 
nakładki z mikrowłókna, zawór spustowy, składany 
pręt. Wymiary wiaderka maks. 23 x 25,5 x 38 cm, 
objętość ok. 2 x 4 l,  powierzchnia ścierająca mopa 
33 x 12 cm, wysokość mopa 123 cm.

186,79 zł

1

2w1 MOP PRANIE I WYCISKANIE PLATFORMER

     DA27582
Wymienna nakładka PLATFORMER. 
Wymiary 33 x 12 cm.

18,90 zł za 1 szt.

2

REWOLUCYJNY DWUKOMOROWY MOP  
Wiadro praktycznie podzielone na dwie komory: 
1. z wodą do prania mopa, 
2. sucha do wyżymania mopa

Wąski kształt 
pasuje do 
małych 

przestrzeni. 

Pozycyjna głowica obrotowa 
o 360° dla łatwego mycia 

nawet pod meblami.

Wygodne 
ścieranie bez 
wyginania!

Odpinana nakładka 
z mikrofibry, którą można prać.

1

3

2

WYŻYMANIE 

PRANIE

WYŻYMANIE PRANIE 

Prosty oraz wydajny 
mechanizm prania 

i wyciskania.

zawór odpływowy

będziesz 
zaskoczony 

efektem

100% recyklowane 
opakowania

z dodatkiem 
przeciwbakteryjnym

CZYSZCZĄCA SIŁA Z NATURY
AKTYWNE SKŁADNIKI MYJĄCE SĄ 

ŁATWO BIODEGRADOWALNE

100% recyklowane 
opakowania

2 SZT. 
PRZYCZEPIANYCH 

NAKŁADEK
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• podróżny skuteczny środek do prania ręcznego w podróży 
• aktywna piana pomaga w usuwaniu zabrudzeń 
• praktyczne opakowanie oszczędzi miejsce w bagażu 
• hipoalergiczny zapach orzeźwiającej moreli z urzekającą wanilią 

GŁÓWNE ZALETY:
• zawiera mieszankę bioaktywnych enzymów BIO-SYNERGETIX, które we wzajemnej 
synergii usuwają szeroką skalę zanieczyszczeń pochodzenia roślinnego lub biologicznego 
• posiada delikatne i ulegające degradacji w naturze środki powierzchniowo czynne 
• zawiera surfaktant wyprodukowany z oleju słonecznikowego z lokalnych źródeł 
• jest odpowiedni dla skóry wrażliwej, dla niemowląt i osób z problemami skórnymi

ECOELECTRONICUM

     HE0955
EKO środek do czyszczenia powierzchni 
urządzeń elektronicznych w sprayu, ECO 
ELECTRONICUM 200 ml.

24,29 zł

4

EKO ŚRODEK DO CZYSZCZENIA 
POWIERZCHNI ELEKTRONIKI 
(DO TV, MONITORÓW I INNYCH POWIERZCHNI)

     FC22216
ELEKTROCZYŚCIKI 180 szt. w opakowaniu,  
patyczki do idealnego czyszczenia IQOS 
i elektroniki, z pochodzącego z recyklingu 
twardego kartonu & 100% BAWEŁNY!.

14,90 zł

2

EKOLOGICZNE PATYCZKI 
BAWEŁNIANE DO CZYSZCZENIA 
IQOS I ELEKTRONIKI 
– CIENKI KSZTAŁT 

ELEKTROCZYŚCIKI

Wykorzystasz też do czyszczenia elektroniki użytkowej.

     FC23692
50 szt. samoprzylepne silikonowe podkładki, 
przezroczyste, okrągłe, średnica 1 cm. 

12,90 zł za 50 szt.

3

Niepozorny amortyzator uderzeń drzwiczek 
i szuflad po ich nagłym zamknięciu.

PODKŁADKI SAMOPRZYLEPNE

Możesz zastosować 
również jako 

podkładki pod 
meble.

Wykorzystasz 
do drzwiczek w kuchni 
i łazience, do różnych 

szuflad w domu, w 
szafkach, komodach 

i półkach na buty.

3

3

4

2 2

2 2

1

ECOSENSITIVE 
TRAVELINO
NAWET W PODRÓŻY NIC CIĘ NIE ZASKOCZY! 
BĘDZIESZ MIEĆ PEWNOŚĆ, ŻE KAŻDĄ PLAMĘ 
DA SIĘ WYPRAĆ ZAWSZE I WSZĘDZIE

NASZA WSKAZÓWKA:
Idealny do strojów kąpielowych i innych 
drobnych części garderoby, które trzeba 
szybko „przeprać” ręcznie. Dobrze 
i szybko usuwa zabrudzenia!

*MIESZANKA ENZYMÓW BIO-SYNERGETIX,usuwa zanieczyszczenia ze skrobi i cukrów, 
z tłuszczów i olejów, zabrudzenia pochodzenia białkowego, mieszanki pektynowe oraz zanieczyszczenia 
żywiczne. Pozostałe 2 ENZYMY z kompleksu BIO-SYNERGETIX dbają o pełnię kolorów lub piękną biel Twojego prania.

     TH0331 
EKO środek do prania ręcznego,
ECOSENSITIVE TRAVELINO, 200 ml.

14,90 zł

1

Receptura przyjazna 
środowisku.

   Neutralizuje ładunek elektrostatyczny.          
   Wysoka zdolność polerowania.

ELEMENTOWY 
ZESTAW

50

OPAKOWANIE 

DO
IQOS

100% 
BAWEŁNA 

CERTYFIKOWANA 
EKO DROGERIA 

W EKO OPAKOWANIACH 

Receptura przyjazna 
środowisku.

WYPRODUKOWANO
Z OLEJU 

SŁONECZNIKOWEGO 

180 szt.
W OPAKOWANIU 

NASZA WSKAZÓWKA : dla skuteczniejszego 
czyszczenia bawełniane patyczki namocz w płynie 

BACILEX lub ECO ELECTRONICUM.
KOMPOSTOWALNE 

średnica 
1 cm
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GŁÓWNE ZALETY:
•Zapewnia półpołysk 
•bez nieprzyjemnego  tłustego 
 wyglądu (medium matt)..

Zawiera wosk pszczeli i wosk karnauba 
oraz naturalny olejek pomarańczowy dla 
wysokiego efektu (regularnym stosowaniem 
przywrócisz naturalny kolor drewna, 
jego wzór i połysk).

1

     HA0147 
Uniwersalny środek przeciw kurzowi do mebli 
ANTISTATICUM SPRAY 2in1 200 ml

24,29 zł

1

ŚRODEK PRZECIW KURZOWI 
DO POWIERZCHNI GŁADKICH 
NEUTRALIZUJĄCY ŁADUNEK 
ELEKTROSTATYCZNY

EKO ŚRODEK 
CZYSZCZĄCY 

DO MEBLI 2in1

PRZECIW KURZOWI ORAZ 
DO NABŁYSZCZANIA 
MEBLI

     DA34681
Ściereczka z bardzo delikatnego mikrowłókna, 
GoEco®, 38 x 38 cm. 85% PES i 15% PAD. Można 
prać w 30°. 

18,90 zł

4

Z wysokim włosiem. EKSTRA CHŁONNA!

Minimalizuje 
wirowanie kurzu 

podczas sprzątania.

PONOWNEGO UŻYTKU!

MIĘKKA I DELIKATNA W DOTYKU

DOSKONALE ABSORBUJE 
KURZ I ZBIERA ZABRUDZENIA!

MIKRO SZMATKA 
Z BARDZO DELIKATNEGO MIKROWŁÓKNA

     NW0572
EKO nabłyszczacz do drewna i mebli 
w sprayu, ECO NATURAL WOOD 250 ml.

27,90 zł

2

ECONATURAL 
WOOD
EKO NABŁYSZCZACZ DO DREWNA 
ORAZ MEBLI Z NATURALNYM WOSKIEM 
I OLEJEM POMARAŃCZOWYM 

CHRONI DREWNIANE POWŁOKI 
I POMAGA IM DŁUTRWALE UTRZYMAĆ 
ICH NATURALNE PIĘKNO ORAZ POŁYSK.

2

Z jednej strony delikatna mikrofibra 
(długość 7,5 cm)

A

B Z drugiej strony włosie (długość 2,5 cm), 
aby wyczyścić trudno dostępne miejsca 
(np. piloty, klawiatury i inne „przyciski”).

     DA75883 
2w1 dwustronna kurzawka. Uchwyt wykonany 
jest z utwardzonego tworzywa sztucznego 
z otworem do zawieszania.
Długość całkowita: 23 cm.     

14,90 zł

3

BA

Porządek szybko i efektywnie, jednym pociągnięciem.

Po wypraniu można jej w kółko używać!

3

TEKSTYLNY STOPER DO DRZWI
     FC770641
Tekstylny stoper do drzwi with love, wyściełana,
z kuleczkami w środku dla lepszej stabilności 
i obciążenia, z materiałowym uchwytem do 
przenoszenia. Wymiary ok.: szer. 14 x dł. 10 x wys. 
15 cm, waga ok. 880 g.

75,90 zł

5

2w1 DWUSTRONNA 
KURZAWKA 
DO BIURA

DELIKATNE 
MIKROWŁÓKNA

5

5

5

4

4

4

4

Z KAŻDYM KURZEM 
SKOŃCZYMY 

I POWIERZCHNIE 
NABŁYSZCZYMY

wyczyści trudno dostępne miejsca

Receptura przyjazna 
środowisku.

100% recyklowane 
opakowania
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Długą miotłę 
zatrzaskujesz w 
rękojeści szufelki 
i łatwo wieszasz 
dzięki otworowi 
w górnej części.

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU 
www.facebook.com/mojadedra.pl

     DA20871
360° SASANKA, kształt 
trójkąta, którym z łatwością 
wyczyścisz narożniki, dwie 
wymienne szmatki (SASANKA I 
Z MIKROWŁÓKNA), teleskopowy 
kij wykonany z metalu sprawdza 
się w niedostępnych miejscach. 
Maksymalne wymiary: 
14 x 12,5 x 74 cm  

37,90 zł

4      DA20872
Wymienna szmatka do SASANKA 
360°, wykonana w 100% z PES, 
wymiary: 15,5 x 15 cm. 

10,90 zł

5

360° SASANKA

74 cm

SASANKA
5

2W1 NIEGARBIĄCA MIOTEŁKA Z ŁOPATKĄ
     DA14464
2w1 niegarbiąca miotełka z łopatką zakończoną 
silikonowym mankietem ułatwiającym usuwanie 
zanieczyszczeń. Długą miotłę można zatrzasnąć w rękojeści 
szufelki. Wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego. 
Wymiary szufelki: szer. 26,5 x gł. 25,5 x wys. 76,5 cm 
miotły: szer. 23,5 x gł. 2,5 x wys. 92 cm. 
Całkowita wysokość 101 cm.

56,90 zł

1

1

1

1

KURZOSPRAY 
      DA24891 
KURZOSPRAY miotełka do kurzu SASANKA ze zdejmowaną nakładką 
z możliwością wyprania (ściągana stoperem), w uchwycie znajduje się 
praktyczna butelka ze spryskiwaczem na wodę lub środki czystości. Na górze 
otwór do zawieszania, wykonana z tworzywa sztucznego. Długość całkowita 
36 cm, wymiary powierzchni czyszczącej ok. 9,5 x 13 cm, 
pojemność butelki ok. 30 ml.

24,29 zł

2

2

2

2

4

4

ŚCIERECZKA DO POLEROWANIA

          Nadaje się do trzepania 
            dywanów, chodników, 

                 i różnych zakurzonych  
tkanin.

     DA8378 
DYWANOTRZEPACZKA do dywanów i tkanin, 
wykonana z mocnego tworzywa sztucznego. 
Wymiary: długość 53 cm, packa 16 x 16 cm.
10,90 zł

7,49 zł

6

DYWANOTRZEPACZKA 

SUPER 
CENA

3

3

6

     DA76901
Ściereczka 
do polerowania 
z mikrofibry, 
40 x 35 cm.

9,90 zł

3

sprytny sposób zawieszenia 

= OSZCZĘDNOŚĆ 
MIEJSCA

Zdejmowana nakładka 
z możliwością wyprania.

Koniec z bólami 
pleców podczas 

zamiatania.

DLA 
WYGODNEGO 
CZYSZCZENIA

Regulowana
długość kija
50 - 74 cm

w zestawie 
ZNAJDUJĄ SIĘ 

2 SZMATKI

Możliwość użycia 
z uchwytem lub 

bez.

MIKROWŁÓKNO

ZNIŻKA
7,60 zł

ZNIŻKA
19 zł
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Podeszwa jest wykonana z gęsto ułożonych 
chłonnych włókien, takich jak w mopie 
SASANKA. Kapcie dokładnie zbierają kurz, 
brud z wszystkich gładkich powierzchni: 
parkiety, panele, kafle.

Kapcie można prać w pralce 
w temperaturze 40 °C. 

Dzięki temu będą higienicznie czyste.

(roz. ok. 
41-45)

(roz. ok. 41-45)

(roz. 
ok.  36-40)

(roz. ok.  
36-40)

(roz. 
ok. 31-35)

MOPOSPRAY

9

      DA24901 
MOPOSPRAY praktyczny mop ze zbiornikiem rozpylającym, sterowanie 
spryskiwacza bezpośrednio na rękojeści, zdejmowana nakładka z mikrofibry 
z możliwością prania, głowica pozycyjna, w uchwycie praktyczna szczoteczka 
do usuwania brudu. Wymiary: wielkość powierzchni czyszczącej 
40 x 13 cm, pojemność zbiornika 430 ml, wysokość 125 cm.

75,90 zł

9

Odpowiedni do wszystkich gładkich powierzchni: 
podłogi laminowane, linoleum, kafelki, marmur i inne... 

4 PROSTE KROKI DLA WYCIERANIA NA MOKRO

11

9

      DA24902 
Zapasowa nakładka 
MOPOSPRAY.
Wymiar 40 x 13 cm.

18,90 zł

11

KAPCIE 
DO POLEROWANIA Pozostałe modele na 

www.mojadedra.pl

     DA9120 turkusowe, rozm. 31-35

37,90 zł za każde

     DA2327 różowe, rozm. 36-40
     DA7252 fioletowe, rozm. 36-40
     DA1290 jasnozielone, rozm. 41-45
     DA5043 szare, rozm. 41-45

46,90 zł za każde

4

5
6
7
8

4

5

5

Przenośny stolik wykonany z wysokiej 
jakości tworzywa sztucznego. 
Wymiary: 58 x 30 x 20 cm, 
wymiary blatu: 35 x 27 cm.
     DA89821 różowy
     DA89823 zielony
     DA89822 niebieski

46,90 zł 
za każdy

1
2
3

SOFASTOLIKI
IDEALNE 
MIEJSCE 

NP. NA LAPTOP.

Nadaje się dla dzieci 
i dorosłych. Do łóżka, 
na kanapę, w fotelu.1

2

3

7

7

8

6

11

     DA76902
Ściereczka do 
polerowania 
z mikrofibry, 
40 x 35 cm.

9,90 zł

10

ŚCIERECZKA DO 
POLEROWANIA

10

10

wkładka ok. 28 cm wkładka ok. 25 cm

wkładka ok. 28 cm

wkładka ok. 22,5 cm

wkładka ok. 25 cm

9 9 9 9 9

NIGDY WIĘCEJ 
WYGINANIA, KONIEC 

Z BÓLEM PLECÓW PODCZAS 
WYCIERANIA!

LEKKI 
I KOMPAKTOWY MOP

Można stosować na sucho 
i na mokro.

SPRYSKUJESZ 
I OD RAZU 

WYCIERASZ

PROSTA 
obsługa - posprzątasz

 jedną RĘKĄ

Po obu stronach praktyczne  
pojemniki np. na długopisy,  

papier, ołówki, wodę. 

Zdejmowana nakładka 
z mikrofibry, którą można 

prać (60°C).

Szczoteczkę do usuwania 
zanieczyszczeń można praktycznie 

przymocować do uchwytu.
Głowica pozycyjna 
dla łatwego dostępu.

Sterowanie spryskiwacza 
bezpośrednio na rękojeści.

Pojemnik na wodę 
/spryskiwacz.

całkowita 
wysokość 

125 cm!!!

szerokość pola czyszczącego
40 cm!!!

POMYSŁ
NA PREZENT

OSTATNIE 
SZTUKI

OSTATNIE 
SZTUKI

OSTATNIE 
SZTUKI

1. WLEJ wodę 2. ZAMOCUJ pojemnik 

3. SPRYSKUJ 4. WYCIERAJ 
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CP8519 
DEDRALUXOR 12-częściowy komplet ze stali 
nierdzewnej
865,19 zł 

564,19 zł 
za 12-elementowy zestaw

12
ELEMENTOWY 

ZESTAW

Do tworzenia np. torcików 
biszkoptowych 
i warstwowych, iast bez pieczenia, 
kanapek,profesjonalnego 
serwowania przekąsek 
(ryż, tłuczone ziemniaki…), 
zimnych dań…. 

FOREMKI
     DA6265
Zestaw 3 foremek w zestawie specjalna 
prasa. Można myć w zmywarce. 
Utwardzony plastik. prostokątna,wymiary 
1 formy ok.:10 x 5 x 4,5 cm
18,90 zł 
12,90 zł za zestaw 3szt

2

2

1

DEDRALUXOR

4

5 5

6

6

7

7

8

8

9

9

Wykonano ze szczotkowanej, pierwszorzędnej, grubościennej stali nierdzewnej, 
zaopatrzono w ekstra mocne dno warstwowe z akumulacją termiczną i ergonomicznie 
ukształtowane uchwyty. Dzięki całkowicie metalowej konstrukcji garnki można wkładać do 
piekarnika także z pokrywkami (metalowe są też uchwyty na pokrywce). 
Można myć w zmywarce. Termoakumulacyjne dno warstwowe lepiej 
i bardziej płynnie przekazuje ciepło z płyty grzewczej do naczynia, 
bez wahań temperatury i równomiernie po całej powierzchni dna 
= oszczędność energii, żywność po ugotowaniu dłużej zachowuje
swoją temperaturę w naczyniu.

ZAWSZE CZYSTE GARNKI

ULTRA SIŁA DO USUWANIA
POZOSTAŁOŚCI JEDZENIA 
I TŁUSZCZU WRAZ Z PRZYPALENIAMI.

     GM0095 
EKO intensywny spray do 
czyszczenia powierzchni 
ze stali nierdzewnej, ECO 
INVASION METALIC, 500 ml.

27,90 zł

1

EKO SPECJALISTA  
DO PRZYPALONYCH 
GARNKÓW NIERDZEWNYCH

XL NAPARZATOR
     DA26861
XL SITKO DO GOTOWANIA NA PARZE z wysokiej jakości 
szczotkowanej stali  nierdzewnej, pośrodku z odłączanym 
zakręcanym uchwytem teleskopowym dla łatwego 
wyjmowania, od spodu trzy składane nogi 
z silikonowym wykończeniem antypoślizgowym. 
Wymiary: średnica złożonego 18 cm, średnica 
rozłożonego 27 cm. 

46,90 zł

3

3

3

3

3

     DA83821 
Garnek z pokrywką, pojemność 
1500 ml, średnica 17,5 x w11,5 cm, 
długość z uchwytami 24,5 cm.

112,99 zł

4

     DA83823 
Garnek z pokrywką, pojemność 
2000 ml, średnica 19,5 x w13 cm, 
długość z uchwytami 26,5 cm.

131,89 zł

5      DA83824 
Garnek z pokrywką, pojemność 
3000 ml, średnica 21,5 x w14 cm, 
długość z uchwytami 28 cm.

150,79 zł

6      DA83822 
Rondel z pokrywką, pojemność 
1500 ml, średnica 17,5 x w11,5 cm, 
długość uchwytu 14,5 cm.

112,99 zł

8      DA83826 
Patelnia z pokrywką, pojemność 
2500 ml, średnica 25,5 x w10,5 cm, 
długość uchwytu 18 cm.

169,59 zł

9

Przeznaczone zarówno 
dla wymagających 
klientów z szeregu 
profesjonalistów, jak 

i zapalonych kucharzy, 
którzy szukają jakości 
bez kompromisów.

     DA83825 
Garnek z pokrywką, pojemność 
5500 ml, średnica 25,5 x w16 cm, 
długość z uchwytami 33 cm.

186,79 zł

7

Ten środek jest wyjątkowo 
skuteczny, dlatego podczas 

czyszczenia używaj 
gumowych rękawic.

100% recyklowane 
opakowania

GŁÓWNE ZALETY:
• naprawdę silny do usuwania resztek
 jedzenia i tłuszczu, wraz z przypaleniami

• bardzo skuteczny i wysoce skoncentrowany
 środek o wyjątkowej mocy czyszczącej

• nadaje się do powłok nierdzewnych, 
 zlewozmywaków i garnków. Teleskopowy uchwyt 

dla łatwego wyjmowania 
(długość 7,5 – 17 cm).

Stosowanie na wszystkich powierzchniach grzewczych:
gaz, kuchenka el., płyta szkło-ceramiczna, indukcyjna, halogenowa, pieczenie 

w piekarniku (łącznie z pokrywką), na grillach zewnętrznych

POMYSŁ
NA PREZENT

OSZCZĘDNOŚĆ 

301 zł

ELEMENTOWY 
ZESTAW

76



ULTRACHŁONNA ŚCIERKA 
z mikrofibry o strukturze wafla. 
Materiał poliester 80 %, 20 % PAD. 
Wymiary: 35 x 40 cm.
     DA81462 czerwona
     DA81461 czarna
     DA72124 niebieska  
     DA72121 zielona
     DA72122 fioletowa
     DA72123 pomarańczowa

10,90 zł 
za każdą

1
2
3
4
5
6

1

2
3

4 6

5

ULTRACHŁONNA ŚCIERKA 
o strukturze wafla

Dzbanek filtrujący zapewni Ci doskonale czystą, wysokiej jakości 
i smaczną wodę do picia oraz przygotowywania żywności.

XL DZBANEK FILTRACYJNY 3,5 L 
+ WODNY FILTR GRATIS

     DA7200
Komplet 3 szt. FILTRÓW 
WODNYCH do dz-
banka filtrującego. Filtry z 
czterostopniową filtracją dla 
zmniejszenia twardości wody. 

56,90 zł za zestaw 3 szt. 
filtrów wodnych 

9

9

XL Dzbanek filtracyjny 3,5 l o nowoczesnym 
designie z mechanicznym wskaźnikiem do 
ustawiania daty kolejnej wymiany filtra (maks. za 
35 dni), dostarczamy wraz z 1 filtrem wodnym z 
czterostopniową filtracją dla zmniejszenia twardości 
wody. Wymiary: 28 x 22 x 25,5 cm. 
     DA33851 zielony 
     DA33852 czarny

112,99 zł 
za dzbanek i filtr

7
8

7

8

7

7

3,5
LITRA

Niezbędna w każdym domu, usuwa  
kurz, tłusty brud,zbiera wodę.

Nie rysuje powierzchni, jest bardzo cienka 
i chłonna. Nadaje się do wszystkich powierzchni.

Filtr wodny 
• usuwa z wody zanieczyszczenia 
 i organizmy 
• obniża twardość wody 
• alkaliczność wody 
• zmniejsza zawartość metali ciężkich 
 i chloru w wodzie przy zachowaniu 
 korzystnych dla człowieka minerałów

Przeznaczony do zmniejszania twardości 
i zanieczyszczeń wody: chloru, aluminium, ołowiu, 
miedzi, pestycydów, kadmu, cynku

1 dzbanek 
filtrujący 

1200 PET 
butelek rocznie =

ZASTANÓW SIĘ

1 dzbanek filtracyjny zastąpi średnio 1200 
butelek PET z wodą za rok!

Znakomity 
przepływowy 
system wody.

Szczelna konstrukcja 
wewnętrznego 
rdzenia filtra.

3,5 L 
Ultra-duża 
pojemność.

Wysoka jakość 
wody dla niemowląt 

i kobiet w ciąży.

Filtry są łatwo wymienialne, usuwają zanieczyszczenia i organizmy, obniżają 
twardość wody, zasadowość i zawartość metali ciężkich w wodzie.

Doskonale czysta 
woda zawsze 

pod ręką. 
Gdziekolwiek jesteś.

SUPER
CHŁONNOŚĆ

USUWANIE 
KURZU

UNIWERSALNE 
ZASTOSOWANIE

TEKSTURA 
MATERIAŁU

PRANIE 
W PRALCE

BARDZO 
MIĘKKA

1 ŚCIERKA wielokrotnego 
użytku  zastąpi średnio 

30 rolek jednorazowych 
ręczników papierowych!

ŚCIERECZKA  
Z MOŻLIWOŚCIĄ 

PRANIA

1 szt. 30 rolek =
JEDNORAZOWYCH 

RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH

ZASTANÓW SIĘ…

ELEMENTOWY 
ZESTAW

3

JAKOŚCIOWY 4-STOPNIOWY 
PROCES FILTRACJI:
1. filtracja wstępna przez siatkę 
 PP usuwa niepożądane 
 w wodzie cząsteczki 
2. węgiel aktywny usuwa zapach 
 i smak chloru 
3. końcówka redukuje osadzanie się  
 kamienia i substancji zanieczyszczających, 
 takich jak metale ciężkie 
4. siatka filtracyjna u podstawy zapewnia 
 końcową filtrację 

SU
PER 4-STOPNIOW

A TEC
H

N
O

LOGIA FILTRACJI

wraz 
z 1 filtrem
o wartości

19 zł
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O silnym działaniu odtłuszczającym AQUATIX EcoFoam, 300 ml.
     GC0610 bergamot & lemon, swieży, cytrusowy zapach
     GC0611 melon, zniewalający aromat melonowy
     GC0612 owocowe smoothie, 
      owocowa, słodka, egzotyczna woń 

18,90 zł za każdą 

5
6
7

AKTYWNA PIANA  DO RĘCZNEGO ZMYWANIA NACZYŃ
NATYCHMIASTOWA PIANKA DZIĘKI REWOLUCYJNEJ TECHNOLOGII DLA DOSKONALE CZYSTYCH NACZYŃ

5 7
6

STOP KAMIENIOWI
NAWILŻACZE 
POWIETRZA, EKSPRESY 
DO KAWY, CZAJNIKI 
BEZPRZEWODOWE
     GE0099
EKO Środek rozpuszczający kamień 
w urządzeniach AGD D-LIQUIDATOR 
ECOLOGIX 500 ml

18,90 zł

3

3

EKO ŚRODEK 
ROZPUSZCZAJĄCY KAMIEŃ 

Przybornoś wiadro stojak na 
sztućce z uchwytem i wyjmowaną 
przegrodą wewnętrzną. Z wysokiej 
jakości wytrzymałego tworzywa 
sztucznego. Maks. średnica 
12 x wys. 12,5 cm.
     DA84351 zielony
     DA84352 fioletowy 

18,90 zł 
za każdy

1
2

PRZYBORNOŚ 

Wykorzystasz go 
również  jako oryginalny 
pojemnik na długopisy, 
markery, nożyczki ...

Wykorzystasz go nie tylko do przechowywania 
sztućców, ale także do ich przenoszenia na 
przyjęcie lub uroczystość w ogrodzie.

1

2

     DA1292
Wycior do odpływu 
i syfonu, długość 120 cm, 
średnica szczotki 3,5 cm. 

24,29 zł

4

NASZA
LEGENDA

4

4

Receptura przyjazna 
środowisku.

Receptura przyjazna 
środowisku.

100% recyklowane 
opakowania

ABY TWOJE
NACZYNIA LŚNIŁY 

CZYSTOŚCIĄ
PO KAŻDYM 

UMYCIU!

WYSTARCZY 
NACISNĄĆ 

I MASZ BOGATĄ 
PIANĘ

• WYSOKIE ZDOLNOŚCI 
ODTŁUSZCZAJĄCE I MYJĄCE 

• NACZYNIA PO UMYCIU SĄ 
CZYSTE ORAZ BŁYSZCZĄCE

• ŚRODEK PRZYJAZNY  
I DELIKATNY DLA SKÓRY

KONCENTRAT 
NA CO 

NAJMNIEJ 
10 UŻYĆ

WYPRODUKOWANO 
Z OLEJU 

KOKOSOWEGO

Jesteśmy dumni, że nasza marka DEDRA INNOVATIONS z jej środkami piorącymi, 
myjącymi i czyszczącymi oraz kosmetykami otrzymała certyfikat GREEN BRANDS.
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DOSKONALE 
CZYSTA KUCHNIA!

SPRAY DO CZYSZCZENIA 
KUCHNI & TŁUSZCZU

     NW0080
Środek do czyszczenia kuchni 
z wyjątkową zdolnością odtłuszczania. 
XONOX ECO COOK, 500 ml

18,90 zł

2

     GF0093
Płyn do czyszczenia kuchenki mikrofalowej, 
nadaje się również do pieca parowego. 
MICROWAVE 500 ml! 

24,29 zł

1

CZYSTA MIKROFALÓWKA
KUCHENKA MIKROFALOWA  
I PIEC KONWEKCYJNY

1 2

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI: 
1 x teleskopowy kij wykonany z plastiku i metalu
1 x SASANKA® nakładka fuksja o wartości 24,29 zł 
+ GRATIS turkusowa o wartości 24,29 zł

Nadaje się do:
• zamiatania kurzu „na sucho” mniej więcej 
 15 razy lepiej niż klasyczna miotła
• mycia dużych powierzchni okien, płytek  
 na ścianach, w łazience oraz we wszystkich  
 innych trudno dostępnych miejscach
• czyszczenia dużych gładkich powierzchni  
 np. brama garażowa
• mycia na mokro wszystkich gładkich 
 zmywalnych powierzchni
• usuwania pajęczyn

Każdy mop zawiera 
szczegółową 

instrukcię obsługi.

METALOWY KIJ

3

3

4

     DA1090 
SASANKA® 
zapasowa szmatka, 
wymiary 39 x 10 cm.

24,29 zł  

4     DA5947
SASANKA® PLATFORMA 
zielony, turkusowy i fuksja 

69,59 zł
za zestaw

3

SASANKA® PLATFORMA

Metalowy kij jest dużo  
trwalszy w porównaniu do kija  

z tworzywa sztucznego.

MOP MOŻNA PRAĆ  
W TEMPERATURZE 

DO 60 STOPNI

Teleskopowy kij (regulowana
długość od 80 do 120 cm)

regulacja przyda się  
np. podczas mycia okien.

ŁATWE CZYSZCZENIE 
KĄTÓW I TRUDNO 

DOSTĘPNYCH MIEJSC, 
DO OKIEN I SPRZĄTANIA 
CAŁEGO MIESZKANIA.

GŁÓWNE ZALETY:
• jest wysoce skoncentrowany. 
Wystarczy ilość wielkości małej 
monety. Nawet przy tak małej 
ilości, w kontakcie z mokrą gąbką, 
stworzy wystarczającą ilość 
aktywnej piany z zawartością 
mikrocząsteczek na większe 
zanieczyszczenia.

     GF03411 
Uniwersalny środek do walki z 
opornym tłustym brudem do kuchni, 
łazienki oraz innych gładkich 
powierzchni) SUPERCREAM 200 g  

10,90 zł

5

KREM CZYSZCZĄCY, KTÓRY 
WYCZYŚCI I NIE PORYSUJE

DO KUCHNI 
I ŁAZIENKI

5

GŁÓWNE ZALETY INNOWACJI:
1) nie zawiera nanocząsteczek
2) bardziej przyjazny 
 dla środowiska
3) wzmocniony efekt 
 usuwania tłuszczu

WYSOKA 
ZDOLNOŚĆ

ODTŁUSZCZANIA

POMAGA
USUWAĆ

BAKTERIE!

Receptura przyjazna 
środowisku.

100% recyklowane 
opakowania

Jeśli nie
wystarczą 

dwie szmatki, 
możesz 

zamówić
kolejne.
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     DA6653
4 szt. OBRUSOCHWYT do szerokości stołu 
3 cm. Wykonano z trwałego tworzywa 
sztucznego. Wymiary: 5 x 1,4 x 3,3 cm.

10,90 zł za zestaw 4 szt.

3

4 szt. OBRUSOCHWYT 

33

     DA5646    
Ostrze jest bardzo ostre, podczas użytkowania zachowaj 
szczególną ostrożność. Nie pozwalaj dzieciom na 
manipulowanie SKROBACZKĄ. Zawsze kiedy nie 
korzystasz z ostrza zakrywaj je górną częścią ochronną 
(pociągając do przodu). Podczas czyszczenia postępuj 
zawsze zgodnie z instrukcjami producenta płyty 
szklano-ceramicznej. Długość 14 cm. 

29,99 zł

8

Do czyszczenia 
płyt szklano-

ceramicznych: łatwo 
usuwa przypalenia.

SKROBACZKA 2w1 OCZYSZCZACZ 
& NABŁYSZCZACZ  
DO PŁYT SZKLANO-CERAMICZNYCH

     GC0094 
Superkrem z mikrogranulkami do płyt 
szklano-ceramicznych i indukcyjnych 
CERAMICUM supercream, 200 g.

37,90 zł

9

8

9

Metalowy druciak posiada praktyczny uchwyt co ułatwia jego 
trzymanie. Średnica druciaka 10 cm, wysokość 3 cm, 
wysokość z uchwytem 6,5 cm 
     DA20441 zielony 
     DA20442 różowy 

5,49 zł za każdy

4
5

5

6

     DA20443 
2 wymienne końcówki XL
średnica druciaka 10 cm. 

7,49 zł za 2 szt.

6

2w1: 
wymienny druciak 

+ praktyczny uchwyt

4

5

XL METALOWY DRUCIAK 
Do czyszczenia 
wewnętrznych części 
butelek, wąskich 
szklanek, dzbanków, 
karafek...

BUTELKOSZCZOTKA 

     DA26592
Szczotka do butelek. 
Wykonana z odpornego 
plastiku i stali. Długość ok. 29 
cm, średnica szczotki ok. 5,5 cm.

9,90 zł

7

7

7

Różnokolorowe KLIPSY BIUROWE
     DA75171 zestaw 24 szt., 
     3,2 x 3,2 x 4 cm
     DA75172 zestaw 40 szt.,      
     2,5 x 2,5 x 2 cm

18,90 zł 
za każdy zestaw

1

2

METALOWE KLIPSY

1

1

 Do zamykania woreczków np. ryżu, 
makaronu, przypraw, cukru, mąki, kakao, roślin 

strączkowych, płatków owsianych, mleka 
w proszku, zbóż, soli, musli,,...

2

2

3

 I NAWET WIATR NIE ZWIEJE CI OBRUSU

O 400 % WYŻSZY POŁYSK PO UMYCIU
(w porównaniu do przeciętnego mleczka czyszczącego)

Nanieś, a następnie dokładnie wyczyść 
i wypoleruj, najlepiej ręcznikiem papierowym. 
Ten blask jest tego wart!

DLA LŚNIĄCEJ 
PŁYTY SZKLANO-
CERAMICZNEJ!

PRODUKTY, KTÓRYCH NIE ZNAJDZIESZ 
NIGDZIE INDZIEJ!

SPRAWDZONE

PRZEZ 
KLIENTÓW

+1 OSTRZE
GRATIS

średnica 
10 cm

WYMIENNE 
druciaki 
metalowe XL

ELEMENTOWY 
ZESTAW

24
ELEMENTOWY 

ZESTAW

40

ELEMENTOWY 
ZESTAW

4

ELEMENTOWY 
ZESTAW

2

GŁÓWNE ZALETY:
• intensywny krem czyszczący 
 i nabłyszcz w jednym do 
 szklano-ceramicznych płyt 
 grzewczych 
•delikatnie wyczyści, nie rysując 
 powierzchni 
•jest wysoce skoncentrowany. 
 Wystarczy niewielka ilość.
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     GG0098 
EKO płyn do czyszczenia piekarnika 
i grilla ECO OVENGRIL 500 ml!  

31,89 zł

1

EKO SPECJALISTA 
DO PIEKARNIKA I GRILLA
BARDZO SILNY 
ŚRODEK OVENGRIL 
DO WALKI Z 
PRZYPALONYM 
BRUDEM I TŁUSZCZEM. 

     GD0096 
Ekologiczny środek do 
mycia okapu 
ECO DIGESTOR cleaner, 
500 ml.

29,99 zł

2

     DA2742 
Gumowe rękawice ochronne, 
Roz. uniwersalny.

7,49 zł za 1 parę

4

RĘKAWICE 
OCHRONNE

EKO CZYSZCZENIE  
& IMPREGNACJA OKAPU 

CP0208 
ZESTAW DO PIELĘGNACJI OKAPU 
KUCHENNEGO (DIGESTOR cleaner 
500 ml + DIGESTOR protection 200 ml) 

37,90 zł

     GD0332* 
EKO ochrona okapu ze składnikiem 
impregnującym ECO PROTECTION 
DIGESTOR SPRAY, 200 ml.
24,90 zł

18,90 zł

3
2

3

4

GŁÓWNE ZALETY:
• specjalne składniki odtłuszczające wyczyszczą 
 gładkie, zmywalne powierzchnie ze stali nierdzewnej. 
 To bardzo skuteczny i silnie skoncentrowany środek. 
 Z wyjątkową mocą czyszczenia. 
• wysoka zawartość alkoholu zapewnia perfekcyjny 
 połysk nierdzewnych powłok. Ten oczyszczacz i  
 nabłyszczacz jest unikatowy wśród naszych produktów. 
 Zawiera dwa środki w jednym. 
 Czyści i poleruje w jednym kroku.

     NW0078 
Uniwersalny środek do czyszczenia i polerowania 
powierzchni ze stali nierdzewnej. XONOX INOX 500 ml

27,90 zł

5

5
2022

8×8×

NASZA WSKAZÓWKA:
Spryskaj czyszczoną powierzchnię 
preparatem i pozostaw na 30 minut, 
pozostałości środka wytrzyj 
gorącą wodą.

Produkty te są niezwykle skuteczne, 
dlatego do czyszczenia używaj 

gumowych rękawic.

*Impregnację tę zalecamy stosować tylko 
w miejscach, w których osiada „twardy” 

tłuszcz (dolna część okapu, gdzie 
zasysane jest powietrze), ponieważ dalsze 
czyszczenie jest dużo łatwiejsze, a tłuszcz 

można lepiej usunąć- osiada bowiem 
na filmie ochronnym a nie bezpośrednio 

na powierzchni okapu.

WYSOKA ZDOLNOŚĆ 
ODTŁUSZCZANIA

SPRYSKAJ czyszczoną 
powierzchnię i PRZETRZYJ 
np. ręcznikiem papierowym.

SPECJAŁ DO NIERDZEWKI 

Receptura przyjazna 
środowisku.

100% recyklowane 
opakowania

  GŁÓWNE ZALETY:
   - naprawdę silny do usuwania resztek 
     jedzenia i tłuszczu, wraz z przypaleniami
   - bardzo skuteczny i wysoce skoncentrowany 
     środek o wyjątkowej mocy czyszczącej
   - nadaje się do piekarników emaliowanych 
     i ze stali nierdzewnej, nierdzewnych 
     kuchenek oraz grilli

1

GŁÓWNE ZALETY:
• opracowany specjalnie do powierzchni okapu, 
 silny w usuwaniu nawet zaschniętego tłuszczu 
• bardzo skuteczny oraz wysoce skoncentrowany 
 środek o wyjątkowej sile czyszczącej

RAZEM 
DZIAŁAJĄ 

NAJLEPIEJ!  

IMPREGNACJA
I OCHRONA

CZYSZCZENIE

GŁÓWNE ZALETY:
• ochrona okapu ze składnikiem  
 impregnacyjnym- tworzy film 
 ochronny, który zabezpiecza 
 powierzchnię przed dalszym 
 osadzaniem się tłuszczu i brudu 
• dzięki temu kolejne czyszczenie 
  jest znacznie łatwiejsze

CZYŚCI  
I POLERUJE 

NIERDZEWKĘ 
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4

4

     GC0077 
EKO nabłyszczacz 
do zmywarki 
SHINEX AQUATIX 
ECOLOGIX 500 ml

18,90 zł

3

Pomaga zmiękczać wodę.
Aby Twoja zmywarka działała idealnie..

AQUATIX® SÓL DO ZMYWARKI

     GC0335 
Sól do zmywarki (extra duże granulki) 
GRANUSALT AQUATIX® ECOLOGIX 3 kg.

18,90 zł

2

2 3

    GC0080 
EKO zapach do zmywarki  
PARFUM AQUATIX ECOLOGIX, 1 szt.

18,90 zł

4

DISHWASHER CLEANER

ECOLOGIX
     GC0318 
INTENSYWNY EKO OCZYSZCZACZ 
ZMYWARKI w formie tabletek,
DISHWASHER CLEANER
AQUATIX® ECOLOGIX, 6 TABS. 

24,29 zł za 6 tabletek 

1

Ten NOWY oczyszczacz zmywarki zastępuje 
poprzedni płyn do czyszczenia zmywarki 
BERTHA w butelkach jednorazowych. 
• Jest jeszcze bardziej ekologiczny 
ze swoim składem i opakowaniem. 
• 2 sposoby użycia. 
• Jest tańszy.

1

AQUATIX ZAPACH 
DO ZMYWARKI 

Przed umieszczeniem 
w zmywarce należy zdjąć 
folię aluminiową z tylnej 
części aplikatora, aby 
zapach mógł zostać 
uwolniony w zmywarce.

AQUATIX  
NABŁYSZCZACZ

LUKSUSOWY 
CYTRUSOWY 

ZAPACH   
= PACHNĄCA 
ZMYWARKA

CZYŚCI UKRYTE CZĘŚCI GŁĘBOKO WEWNĄTRZ ZMYWARKI ORAZ SKUTECZNIE 
USUWA TŁUSZCZ, ZAPACHY I ZANIECZYSZCZENIA NAGROMADZONE NA 

DYSZACH SPRYSKUJĄCYCH, FILTRZE, POMPIE WODNEJ I PRZEWODACH

2 SPOSOBY UŻYCIA: 
1) BIEŻĄCE CZYSZCZENIE ZMYWARKI razem z naczyniami: 1 tabletka 
2) TOTALNA HIGIENA ZMYWARKI bez naczyń: 
1 tabletka do komory dozującej i druga 
tabletka detergentu na dno pustej zmywarki

TABLETEK  
W OPAKOWANIU

6

INTENSYWNY ŚRODEK DO 
CZYSZCZENIA ZMYWARKI

ZAPEWNIA EKSTRA SKUTECZNE 
USUWANIE KAMIENIA DLA 

PERFEKCYJNEJ CZYSTOŚCI ZMYWARKI

Receptura przyjazna 
środowisku.XXL

OPAKOWANIE

WZMOCNIONE
RECEPTURY

JESZCZE   
WIĘCEJ 

POŁYSKU 

AŻ NA
50 CYKLÓW

MYJĄCYCH
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Receptura przyjazna 
środowisku.

GŁÓWNY SKŁADNIK 
MYJĄCY JEST W 100 % 
BIODEGRADOWALNY 

NOWE NATURALNE   
I BIODEGRADOWALNE 
SURFAKTANTY
     EX0700 
AQUATIX ECOLOGIX, wielofunkcyjne tabletki do zmywarki, 
60 tabs 

75,90 zł

1

60

1

AQUATIX

86% TESTERÓW POTWIERDZIŁO, ŻE NOWE "ZIELONE EKO" 
TABLETKI AQUATIX EKOLOGIX SĄ LEPSZE LUB PORÓWNYWALNE 

Z "NIE-EKO" TABLETKAMI PREMIUM (Z SUPERMARKETU)

     GC0456R 
RAPIDGEL AQUATIX ECOLOGIX żel do zmywarki 
wystarczy na 60 cyklów mycia, 1500 ml

56,90 zł 

2

RAPIDGEL

ECOLOGIX

ODŚWIEŻAJĄCY
ZAPACH LIMONKI 

WYSOCE SKUTECZNY  
WIELOFUNKCYJNY ŻEL 
PRZECIW NAJBARDZIEJ 
UPORCZYWYM 
ZABRUDZENIOM

RAPID =  SZYBKO ROZPUSZCZALNY, 
ODPOWIEDNI RÓWNIEŻ DO KRÓTKICH 

PROGRAMÓW ZMYWANIA

2

 WYSOKA ZAWARTOŚĆ ENZYMÓW 
DLA USUWANIA BIAŁEK I SKROBI

WŁAŚCIWOŚCI:
• środek myjący z wysoką 
   zdolnością odtłuszczania
• natychmiastowe działanie 
• funkcja ochrony szkła
• usuwa związki wodnego kamienia
• czyści i nadaje połysk sztućcom 
• usuwa plamy z kawy i herbaty
• zapobiega zasychaniu kropel wody
• wzmacnia cykl zmywania 

60

WIELOFUNKCYJNE TABLETKI 
DO ZMYWARKI NOWEJ GENERACJI  
BARDZIEJ SKONCENTROWANE            SKUTECZNIEJSZE

NOWY 
JESZCZE 

SKUTECZNIEJSZY
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PIANKI DO RĄK PIANA DO RĄK I CIAŁA 
WYSTARCZY DO 

3X DŁUŻEJ NIŻ ZWYKŁE 
MYDŁA DO RĄK. ZAWIERA 
EKSTRAKT Z ALOE VERA. 
ALOE VERA KORZYSTNIE 

WPŁYWA NA SKÓRĘ.

2 3 4 5 6 7

DAWKA ZALEŻY OD CIEBIE, DODAJ 
TYLE BY W PEŁNI ZASPOKOIĆ 

PRAGNIENIE ŚWIEŻOŚCI.

WYPEŁNI ZAPACHEM TWOJE 
PRANIE I CAŁE MIESZKANIE

NAJPOPULARNIEJSZY ZAMIENNIK 
PŁYNU DO PŁUKANIA TKANIN
PARFUMAGE perfumowany superkoncentrat, 750 ml. 

43,19 zł za każdy

PA0728 
PLATINUM

PA0671
NAMASTÉ

PA0672
PRIMAVERA NUOVA

PA06661 
LILA FASHION

PA0676 
MAGNOLIA

PA0674 
FLEUR DE VANILLE

PA06671 
RELAXATION 

PA06681 
MOUNTAIN SPIRIT

PA06701 
ESPRIT DE TAHITI

PA06691 
SENSITIVE

PA0675 
ZAZEN

PA0677 
PULPIDOO

750 ml

1

Piankowe mydło do rąk i ciała, 300 ml. 
     BB0929 RED VELVET 
     BB0787 NAMASTÉ
     BB0925 PLATINUM 
     BB0927 SWEET BONBON 
     BB0928 RELAXATION
     BB0926 ESSENCE DE JASMIN
     BB0786 FLORENTINA

24,29 zł za każdą

1
2
3
4
5
6
7

PARFUMAGE

PACHNIE RÓWNIEŻ PO 
WYSUSZENIU PRANIA 

W SUSZARCE

NADA ŚWIEŻY ZAPACH 
ODZIEŻY, DO KTÓREJ NIE MOŻNA 

UŻYWAĆ ZMIĘKCZACZA

WLEJ PARFUMAGE DO 
POJEMNIKA NA SZCZOTKĘ 

WC BY ODŚWIEŻYĆ 
TOALETĘ

DODAJ PARFUMAGE DO 
ŚRODKA DO MYCIA PODŁÓG. 

POZOSTAWI PRZYJEMNY 
ZAPACH W DOMU

SUSZARKA

Receptura przyjazna 
środowisku 

ALOE VERA
BARBADENSIS

NATYCHMIASTOWA PIANA DZIĘKI 
REWOLUCYJNEJ TECHNOLOGII

WYSTARCZY 1X NACISNĄĆ 
I MASZ BOGATĄ PIANĘ 

· SLS  
· SLESU 
· PARABENÓW

NASZE PIANOWE MYDŁO 
NIE ZAWIERA

MYJ RĘCE CZĘŚCIEJ NIŻ WCZEŚNIEJ!
W tym trudnym czasie higiena rąk jest na PIERWSZYM MIEJSCU! 

Pamiętaj: kiedy tylko możesz, myj ręce!
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PRAKTYCZNE 
ORGANIZERY

ŚRUBOWNIK & NAKRĘTKOWNIK 

     DA28811 
Praktyczny organizer/ pudełko 
z 7 szufladami do przechowywania 
materiałów montażowych i niezbędnych 
drobiazgów w Twoim warsztacie i domu, 
można go zawiesić lub postawić.
W zestawie materiał mocujący i łączący.
Materiał: tworzywo sztuczne.
Wymiary: 27 x 16 x 29,5 cm. 

112,99 zł

1

Można zmienić także układ wewnętrzny organizera,
dzięki wyjmowanym przegrodom wewnętrznym

i przesunąć szufladki w zależności 
od potrzeby.

Wykorzystasz na narzędzia, ale 
też na kosmetyki, środki czystości, 
artykuły do szycia, włóczki...

Można praktycznie 
SZTAPLOWAĆ,oszczędzą 

miejsce i zapewnią porządek.

NIEZBĘDNY
POMOCNIK

                 Dzięki wypustom ze wszystkich
           stron i prowadnicom, organizery można

        dowolnie łączyć i stworzyć tak swój zestaw.

ORGANIZERY DO DOMU

Przezroczyste szuflady służą do szybkiej identyfikacji zawartości.
Mniejsze szufladki mają wyjmowaną przegrodę pośrodku. Możliwość
opisania- szuflady posiadają wgłębienie do umieszczenia etykiety.

1

11

1
1

ECOSPECIAL MECHANIC
ŚRODEK PIORĄCY DO ODZIEŻY ROBOCZEJ Z 
WYSOKĄ ZDOLNOŚCIĄ ODTŁUSZCZANIA 

8

     TM05021 
MECHANIC hand wash 
skuteczna pasta do 
mycia rąk z naturalnym 
środkiem ściernym, 
200 ml.
14,90 zł

12,90 zł

4

4

     TM0720 
Proszek do prania 
kombinezonów i odzieży 
roboczej,ECOSPECIAL 
MECHANIC, 1000 g

24,29 zł

3

3

     DA28891  
Z mocnego, wytrzymałego 
tworzywa sztucznego. 
Wymiary 11,5 x 29,5 cm. 
kremowy, wys. 12,5 cm 

16,90 zł

2

2

2

SKUTECZNA PASTA MYJĄCA 
DO USUWANIA BARDZO 
CIĘŻKICH ZABRUDZEŃ 

Z NATURALNĄ SUBSTANCJĄ 
ŚCIERNĄ

POTRZEBUJESZ MIARKĘ? 
Wielokrotnym używaniem miarki przyczyniasz 
się do zmniejszania plastikowych odpadów. 

Dodaj ją do zamówienia AA0239 
w symbolicznej cenie 0,89 zł.

Receptura przyjazna 
środowisku.

OSTATNIE 
SZTUKI

OSTATNIE 
SZTUKI

OSTATNIE 
SZTUKI

TERAZ 
JESZCZE 

BARDZIEJ 
EFEKTYWNY 

GŁÓWNE ZALETY:
Podstawą nowego składu jest zastosowanie łatwo 
biodegradowalnych substancji czynnych oraz silnego działania 
odtłuszczającego.  Wysoka moc odtłuszczania usunie wszystkie specyficzne plamy 
wraz z olejami i smarami. Stosuj go do kombinezonów i fartuchów kucharskich, 
które są tłuste. Z wyższą temperaturą prania ponad 50 °C, 
zwiększa się też sam efekt tego środka.
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     DA0297 
Usuwa nieprzyjemne zapachy z butów, które dłuższy czas nie 
były noszone. Jest to produkt organiczny, całkowicie bezpieczny 
i antyalergiczny. Może być również stosowany w obuwiu 
sportowym, butach narciarskich, rękawicach i plecakach. 

24,29 zł za 3 pary

4

4

Szybko i skutecznie pochłania 
nieprzyjemne zapachy i wilgoć.

I WILGOCI Z OBUWIA 
EKO POCHŁANIACZ ZAPACHÓW  

Prostokątna wycieraczka 
do butów. Materiał: 
wulkanizowany kauczuk, 
100% PES.
 DA16882 45 x 75 cm 
56,90 zł

46,90 zł
 DA16881 40 x 60 cm 

37,90 zł

5

6

PRAKTYCZNE WYCIERACZKI

5

6

     TB0051 
Pochłaniacz zapachów do butów 
ECOBOOTS SPRAY 250 ml

31,89 zł

8

PACHNĄCY KROK PRZEZ CAŁY ROK
ECOBOOTS

8

     DA4060 
SZALOWNIK dla przejrzystego wieszania szali 
i apaszek, z 12 pierścieniami do zawieszenia.
Wykonany z utwardzonego plastiku. 
Wymiary: 37 x 0,6 x 46 cm

18,90 zł

7

SZALOWNIK  
NA SZALE I APASZKI

7

7

     DA27682
Łyżka do zakładania obuwia czarna, z plastiku, 
z otworem do zawieszenia. długość 16 cm. 

3,49 zł

9

9

tj. tylko 8,09 zł za 1 szt.

3

     DA2985
Ściereczka do polerowania z mikrofibry, 
40 x 30 cm.

9,90 zł

3

SZMATKA 
POLERUJĄCA

NATURALNY SZNUREK KONOPNY
Wykorzystasz go do produkcji różnych dekoracji, przy aranżacji kompozycji 
kwiatowych albo do pakowania prezentów czy paczek podarunkowych...
Naturalny sznurek konopny, 
pleciony z dwóch cienkich sznurków.  

     DA32391  zwój ok. 40 m, 
średnica sznurka ok. 2 mm 

5,49 zł
     DA32401 zwój ok. 60 m, 
średnica sznurka ok. 1,5 mm 

10,90 zł

1

2

1

2

• wytrzymały materiał 
• spodnia część z antypoślizgową powierzchnią, 
  utrzymuje i nie przesuwa się 
• górna część wzorowana wykładziną 
  dla lepszego czyszczenia obuwia 
• można odkurzać i czyścić wodą 

Woreczki 
można stosować 

wielokrotnie. 

MNIEJSZY ROZMIAR 
nadaje się do siatki, torebki i plecaka. 

DO BIEŻĄCEGO UŻYTKU 
ORAZ KREATYWNEGO 

TWORZENIA

RÓWNIEŻ DLA 
OGRODNIKÓW

I MAJSTERKOWICZÓW

PROSTE W UŻYCIU: 
wystarczy zdjąć folię ochronną 
i umieścić w bucie. Pozostawić 

na jakiś czas.

PARY
W ZESTAWIE

3

NOWY
EKO 
SKŁAD 

NOWY
EKO 
SKŁAD 

 ORGANICZNY produkt = całkowicie 
bezpieczny i antyalergiczny.

OSTATNIE 
SZTUKI

OSTATNIE 
SZTUKI

OSTATNIE 
SZTUKI

Receptura przyjazna 
środowisku.

NASZA
LEGENDA

zwój 
ok. 

40 m

zwój 
ok. 

60 m

GŁÓWNE ZALETY:
    Obuwie bez zapachu.
    Neutralizuje nieprzyjemne zapachy 
    z obuwia,odświeża stopy.
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Pozostawia tkaniny pięknie 
gładkie, miękkie i pachnące. 

Specjalny składnik zapobiega 
zagnieceniom pojedynczych 
włókien prania oraz nadaje 
im potrzebną elastyczność.

Zapewnia pożądany 
kształt prania i 
odpowiednie wzmocnienie 
włókien po wypraniu. 

Rezultatem jest wrażenie 
wykrochmalonego prania.

Do firan i białej delikatnej bielizny oraz koronek.  
Aktywny składnik wybielający oxydoo zapewnia 
stopniowe uwalnianie tlenu nawet w niskich 
temperaturach od 30°C. 
Szarej poświacie i osadom kurzu zapobiega 
anti-grey effect. 
Usuwa żółtawy nalot po osadach nikotyny

     TS8877 
Specjalna EKO odżywka do 
firanek, koronek i delikatnej 
bielizny ECOCONDI 
CORTINA, 500 ml. 

14,90 zł

4

     TS8878
Specjalny EKO utwardzacz do firanek, 
koronek lub prania specjalnego 
ECOFIX CORTINA, 500 ml. 

14,90 zł

5

ECO CORTINA
ŚNIEŻNOBIAŁE FIRANY, KORONKI I BIELIZNA
     TS8875
EKO tabletki do prania firanek, 
koronek i białej bielizny 
ECOTABS CORTINA, 8 tabletek. 

27,90 zł

3

       

1

     NW0075 
EKO Spray dla doskonale czystych oraz 
błyszczących okien, szkła i luster, całkowicie 
bez smug, XONOX  ECO WIN 500 ml.

18,90 zł

1

ZAPEWNIA WYSOKI POŁYSK BEZ SMUG I ZAPOBIEGA 
ZAPAROWYWANIU SZYB ORAZ LUSTER

DO OKIEN, SZKŁA I LUSTER

     DA76921 
ŻALUZJATOR szczypce do 
czyszczenia żaluzji.W ykonano z 
transparentnego plastiku.
Maks. wymiary: 21 x 9 x 2,5 cm

24,29 zł

2

ŻALUZJATOR Wyczyści 2 lamele 
jednocześnie 

= umożliwia łatwe 
i szybkie czyszczenie.

W zestawie z wymienną 
nasadką, którą można prać.

2

3

4

5

ZAPOBIEGA 
ZAPAROWYWANIU

SZYB!

POMAGA
USUWAĆ

BAKTERIE!

Receptura przyjazna 
środowisku.

100% recyklowane 
opakowania

GŁÓWNE ZALETY 
1) bez nanocząsteczek
2) wzmocniona siła czyszcząca 
  i następujący połysk
3) przyjazny dla środowiska skład, 
 zapach JUICY SUMMER

100% recyklowane 
opakowania

TABLETEK
8

już od 
14,90 zł

5x WIĘCEJ 
ALKOHOLU 

w porównaniu 
do innych 
środków
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GŁÓWNE ZALETY:
• przeznaczona do rozpalania stałych materiałów 
 palnych, takich jak węgiel drzewny, węgiel, 
 drewno lub brykiet. 
• żel zapewnia jeszcze łatwiejsze i bezpieczniejsze 
    podpalanie.
• nadaje się również do przyrządzania fondue. 
• spala się bez zapachu oraz sadzy

NIE ZAWIERA 
PALIW 

ROPOPOCHODYCH

TA EKOLOGICZNA PODPAŁKA W ŻELU 
JEST WYPRODUKOWANA NA NATURALNEJ 
BAZIE ROŚLINNEJ
     HH0569 
Ekologiczna żelowa podpałka do 
kominków i grilli ECO GEL FIRE 500 ml.

18,90 zł

1

1

EKOLOGICZNA 
ŻELOWA PODPAŁKA DO 
KOMINKÓW I GRILLÓW

     HH0150 
Ekologiczny płyn do czyszczenia szyb wkładów 
kominkowych oraz pieców HOME-FIRE, 500 ml!

31,89 zł

6

GŁÓWNE ZALETY:
• usuwa pozostałości sadzy i miału ze szklanych części 
 kominka 
• wyczyści szklane drzwiczki kominków i pieców 
• produkt jest niezwykle skuteczny! 
• zawsze używaj rękawic ochronnych! 
• aby doczyścić drzwiczki kominka polecamy płyn 
 do powierzchni szklanych (NW0075)

6

DOSKONALE 
CZYSTE SZYBY KOMINKÓW 
BEZ SADZY I MIAŁU

2022

8×8×

KORZYSTNY ZESTAW +
1+1

HH0569S ZESTAW 2 szt.
ECO GEL FIRE 500 ml + 500 ml
55,80 zł

27,90 zł za zestaw

tj. tylko 13,95 zł za 1 szt.

Ważność do 30.11.2022.

PUDEŁKA Z POKRYWKĄ
Zastosujesz na artykuły do dziania czy szycia albo na drobiazgi kosmetyczne, 
na środki czystości, ale także do przechowania zabawek i innych rzeczy w domu..

Zamykane na dwa klipsy.

Pojemnik do przechowywania z wiekiem, z możliwością zatrzaśnięcia 
na dwa klipsy, uchwyty po bokach dla łatwego przenoszenia.
     DA32241 34 x 23 x 23,5 cm

75,90 zł
     DA32242 47 x 34 x 23,5 cm

112,99 zł

2

3

szerokość 
34 cm!

szerokość 
47 cm!

DLA WYGODNEGO 
PRZECHOWYWANIA

XL ROBUSTON
XL kosz na pranie z pokrywką na zawiasach, z boku 
ergonomiczne uchwyty dla łatwego przenoszenia,wykonano 
z odpornego plastiku, wymiary: 55 x 45 x 57,5 cm.
     DA31941 biały 
     DA31931 czarny
131,89 zł

94,90 zł 
za każdy

4
5

2

2

3

3

4

5

Wysokość 
57,5 cm 

(!!!)

5

4

2

ZNIŻKA
37 zł

CERTYFIKOWANA 
EKO DROGERIA 

W EKO OPAKOWANIACH 

Receptura przyjazna 
środowisku.

100% recyklowane 
opakowania
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SILVER & GOLD DO KRYSZTAŁU
NANOX CRYSTAL

NANOX technologia: 
Zawiera specjalną mieszankę substancji 
powierzchniowo czynnych 
i modyfikowanego krzemu koloidalnego 
o wielkości cząstek ~ 10 nanometrów.

DOSKONALE CZYŚCI ŻYRANDOLE, 
WAZONY I INNE PRZEDMIOTY Z KRYSZTAŁU.

     NW0076 
Spray zapewniający wysoki połysk. 
NANOX CRYSTAL SPRAY 250 ml. 

24,29 zł

3

31 2

EKOLOGICZNA 
OCHRONA PRZED 
ZAPAROWANIEM SZKIEŁ
     SP0108 
Powłoka zapobiegająca osadzaniu się 
pary na powierzchniach szklanych. Tworzy 
powłokę hydrofobową z efektem 
ECO AQUA PROTECTION SPRAY, 200 ml.

27,90 zł

4

Zapobiega powstawaniu kamienia, 
tworzy powłokę, po której spływają 
krople wody.

Tworzy warstwę ochronną, para 
wodna nie osadza się na powierzchni.

     HI0192 
Intensywny środek do czyszczenia złota i srebra 
GOLD & SILVER INTENSIVE, 200 ml

27,90 zł

1

     HP0193 
Środek do polerowania złota, srebra 
i mosiądzu (także do mosiężnych 
części mebli) GOLD & SILVER & BRASS 
POLITURE 3in1, 200 ml

24,29 zł

2

ECOULTRA GEL 
BŁYSKAWICZNY I SILNY  
ŚRODEK DO USUWANIA 
RDZY I KAMIENIA

GŁÓWNE ZALETY:
Zawiera mieszankę substancji aktywnych 
rozpuszczających bardzo silne warstwy i powłoki 
kamienia wodnego oraz mocne osady rdzy 
(na bateriach kranowych, w miejscu odpływu 
wody, w załamaniach i narożnikach, kabinach 
prysznicowych…). 
Zastosowane surfaktanty są biodegradowalne, 
przyjazne dla środowiska i oczyszczalni 
ścieków.

     SP0554 
Niezwykle skuteczny żel 
do usuwania silnych osadów 
kamienia wodnego i rdzy 
w domu (łazienka, kuchnia),
ECO ULTRAGEL, 500 ml

27,90 zł

5

5

4

Produkty drogeryjne i kosmetyczne tworzymy w Czechach w pobliżu Waszych 
domów. Dzięki koncentracji, mniejszej wadze i krótszej odległości 

zmniejszamy emisję spalin podczas transportu do Was.

BŁYSKAWICZNY I SILNY 

Urzekający zapach 
melon Cantaloupe.

Receptura przyjazna 
środowisku.

NOWY
EKO 
SKŁAD 
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WYKORZYSTASZ DO MYCIA DESEK ROZDZIELCZYCH 
ORAZ DO INNYCH GŁADKICH POWIERZCHNI

EKOLOGICZNY 
ŚRODEK DO 
WNĘTRZ AUT 

UNIKAJ POTENCJALNYCH PROBLEMÓW, 
KTÓRE POWODUJĄ KUNY!

EKO ODSTRASZACZ 
KUN

6

     KR0188 
Ekologiczny odstraszacz kun, 
ECO KUNOFF, 500 ml.

31,89 zł

6

      CN0550 
Ekologiczny środek do 
wnętrz aut 
ECO CAR INTERIOR 
SPRAY, 250 ml.

27,90 zł

3

      CD0546 
Ekologiczny intensywny 
środek do czyszczenia 
felg, ECO CAR 
DISCOTEC, 500 ml!

27,90 zł

5
      CA0195 
Nabłyszczacz samochodowy 
z zawartością silikonu, 
ECO CARSHINEX, 500 ml.

27,90 zł

4

EKOLOGICZNY   
ŚRODEK USUWAJĄCY 
BRUD I OSADY Z FELG 

EKOLOGICZNY 
NABŁYSZCZACZ 
DO KAROSERII

4

5

3

     FR0697 
EKO CZYSZCZĄCY MROZOODPORNY 
PŁYN DO SPRYSKIWACZY, CAR 
DEFROST LIQUIDATOR, 1500 ML 
(NA 3 L MIESZANKI).

37,90 zł

2
GŁÓWNE ZALETY:
usuwa z szyb brud drogowy, 
nie pozostawia smug i nie 
zawiera tokstycznych 
substancji ropopochodnych 
ani metanolu

ECOCAR DEFROST 
LIQUIDATOR

PRZYJAZNY DLA 
ŚRODOWISKA PŁYN O 

PRZYJEMNYM ZAPACHU

MROZOODPORNY PŁYN DO 
SPRYSKIWACZY

ECOCAR POLARIUM

EKOLOGICZNY 
ODMRAŻACZ DO SZYB

GŁÓWNE ZALETY:
Proste usuwanie śniegu, lodu oraz oblodzenia z szyb
Pomoże także z rozmrożeniem autozamków
Jest odporny aż do temperatury - 45°C. 
Ten ekologiczny środek wykonany jest wyłącznie 
z naturalnych substancji i nie zawiera żadnych 
pochodnych ropy naftowej ani metanolu.

ŁATWE USUWANIE ŚNIEGU, 
LODU I OBLODZENIA Z SZYB

     FR0696 
EKOLOGICZNY ODMRAŻACZ SZYB 
ECO CAR POLARIUM 500 ml.

24,29 zł

1

KORZYSTNY ZESTAW
FR0696S
ECO CAR POLARIUM 
+ OPAKOWANIE 
UZUPEŁNIAJĄCE, 
500 ml + 500 ml 

37,90 zł za zestaw

+
1+1

NA 
3 LITRY
MIESZANKI

1 2

POMYSŁ
NA PREZENT

GŁÓWNE ZALETY:
-ze składnikiem nabłyszczającym
-zapewnia wysoki połysk 
 i gwarantuje powłokom 
 skuteczną ochronę

NA NATURALNEJ BAZIE 

GŁÓWNE ZALETY:
Posiada kilka 
rodzajów olejków 
silikonowych dla 
maksymalnego 
połysku karoserii.

GŁÓWNE ZALETY:
skutecznie usunie osadzone 
zabrudzenia na felgach 
samochodowych a każde 
kolejne czyszczenie jest 
znacznie łatwiejsze.

   GŁÓWNE ZALETY:
• łatwe i skuteczne stosowanie: 
 aplikuj spray w miejscach 
 odwiedzanych przez kuny 
 (poddasze, strychy, garaże, szopy, 
 przestrzenie silnikowe aut...) 
• aplikując preparat KUNOFF 
 unikasz potencjalnych zagrożeń, 
 które powodują kuny 
• skutecznie odstrasza kuny i nie 
 odwiedzają one już tych miejsc, 
 które były spryskane przez 
 KUNOFF.

CERTYFIKOWANA 
EKO DROGERIA 

W EKO OPAKOWANIACH 
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      HG0547 
Środek do czyszczenia i impregnacji gumowych 
powierzchni (wycieraczki, dywaniki, opony i gumowe elementy 
uszczelniające w całym domu...) GUMMI 2in1, 500 ml

24,29 zł

3

     CN0548 
EKO PŁYN do usuwania owadów z przednich szyb, 
maski, tablic rejestracyjnych itp. eco car insectido 500 ml!

24,29 zł

1

EKOLOGICZNY 
ŚRODEK DO 
USUWANIA OWADÓW 
I BRUDU 
Z POWIERZCHNI SAMOCHODOWYCH
Z przednich szyb, maski, tablic  
rejestracyjnych, lusterek i innych.  

Rozwiąże problem z komarami lub muszkami 
podczas letnich wieczornych wypraw!  

Muchy i pozostałe zanieczyszczenia znikną 
jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.

     CS0549 
EKO autoszampon z ochronnym woskiem 
konserwującym eco car shampoo 2in1, 500 ml.

24,29 zł

2

EKOLOGICZNY 
AUTOSZAMPON

EKOLOGICZNY 
ŚRODEK DO CZYSZCZENIA 
I IMPREGNACJI GUMOWYCH 
POWIERZCHNI

1

++ ++

NAGROBKOWE 
ŚWIECE LED 
GROBEX®
     DA32621 
Znicz LED GROBEX®, 
zasilanie na dwie baterie 
paluszki typu AA 1,5 V. 
Średnica 7 x wys. 12 cm.

18,90 zł za 1 szt.

4

     DA32621S
ZESTAW 2+1 GRATIS, 
3x znicze GROBEX®.

37,80 zł 
za komplet 3 szt. 
tj. tylko 12,60 zł za 1 szt.

5

4

EKO SPRAY DO 
CZYSZCZENIA 
NAGROBKÓW 
I POMNIKÓW

     HB0950 
Ekologiczny płyn do nagrobków 
i pomników, marmuru oraz 
granitu, ECO GROBEX®, 500 ml.

31,89 zł

6

4

5

6

CAR SHAMPOO KONKURENCJA 

500 ml

koncentrat

=
(3 x 500 ml)
1500 ml

Czy naprawdę potrzebujesz przynosić do domu 
więcej plastiku i niepotrzebnie obciążać środowisko? 
Więcej odpadów, więcej emisji CO2.

nieskoncentrowane 

Czeska ekologiczna 
drogeria.

GŁÓWNE ZALETY:
Miej ten środek w aucie 
zawsze pod ręką 
= czysty samochód nawet 
w czasie urlopu. 
Płyn do czyszczenia 
owadów tworzy film 
ochronny, dzięki któremu 
kolejne mycie jest 
znacznie łatwiejsze. 
Stwarza również efekt, 
że czyszczona część 
mniej się brudzi.

GŁÓWNE KORZYŚCI:
Z zawartością wosku 
konserwującego, 
po czyszczeniu stworzy 
warstwę ochronną, która 
odpycha ściekające 
krople wody.

2

3

GŁÓWNE ZALETY:
Preparat do czyszczenia elementów gumowych 
samochodu: wycieraczek  opon, uszczelek itp....

Czyści i jednocześnie zapewnia skuteczną 
ochronę, zmiękcza i pomaga konserwować 
powłoki gumowe.

2+1 
GRATIS

Baterie nie są 
w zestawie.

SUPERSILNY 
ŚRODEK DO 
OSADÓW BRUDU

Cena promocyjna obowiązuje 
TYLKO do 30.11.2022!

tj. tylko 

12,60 zł
za 1 szt.

91



2

2

2

Dla komfortowego zmiatania 
śniegu i usuwania szronu.

     DA24811
2w1 Teleskopowa miotła i skrobaczka samochodowa, 
regulowana długość 65-82 cm,powierzchnia zamiatania 
21 cm, skrobaczka 10,5 cm, średnica uchwytu ok. 3 cm.
Połączenie aluminium i tworzywa sztucznego.

37,90 zł

1

1

1

2w1 TELESKOPOWA MIOTŁA I SKROBACZKA
1

PRZYCZEPNIK
     DA22531   
PRZYCZEPNIK antypoślizgowa 
silikonowa podkładka samochodowa 
z ekstremalnie klejącą powierzchnią, 
8 x 14 cm. Materiał taki sam jak we 
włosołapaczu. 

9,90 zł

5

Dzięki bardzo przyczepnej 
powierzchni możesz zabezpieczyć 
swój telefon komórkowy, odtwarzacz  
MP3, klucze, okulary 
przeciwsłoneczne i inne przedmioty 
podczas jazdy! 
• uniwersalny rozmiar dla większości  
   telefonów komórkowych 
 i odtwarzaczy MP3
• łatwa instalacja i przenoszenie
• można myć
• nie zawiera żadnego kleju

5

5

ELASTYCZNA KIESZEŃ Z SIATKI
     DA22501   
Elastyczna kieszeń do 
samochodu z siatki, na rzep. 
Wymiary całkowite ok. 37 x 25 cm 
(rozmiar wewnątrz kieszeni ok. 
25 x 22 cm).

37,90 zł

3 Uniwersalne zastosowanie na 
wszystkie fotele i drzwi samochodowe, 

np. na kamizelki ostrzegawcze, 
apteczkę pierwszej pomocy, produkty 
czyszczące, ale także na przekąski 

czy napoje dla dzieci i innych 
podróżujących     .

3

     DA1282
2 SZT. ANTYPOŚLIZGOWIEC do auta. 
Wykonany z tworzywa piankowego o dużej 
przyczepności. Wymiary: 15 x 15 cm.

9,90 zł za 2 szt.

4

2 szt. ANTYPOŚLIZGOWIEC
Możesz umieścić na desce rozdzielczej lub w różnych przegródkach, 
żeby Twój telefon, klucze lub inne przedmioty nie przesuwały się.

Unikaj zarysowań  
okularów odkładając  

je w bezpieczne  
miejsce.

4

3

4

     DA1192
SAMOCHODOŁAD XL
Posiada 2 uchwyty do przenoszenia, 
3 oddzielne komory i 6 gumowych 
zaczepów wewnątrz. 4 zewnętrzne 
kieszenie + 2 kieszenie zamykane 
na zamek z siatką. 
Wymiary: 56 x 39 x 26 cm. 
64,90 zł

56,90 zł
Sprzedawany bez 
produktów.

6

SAMOCHODOŁAD XL

6

6

6

IDEALNY DO BAGAŻNIKA na zakupy i drobne 
narzędzia, które są potrzebne w samochodzie.

     DA22541   
Mata przeciw- słoneczna/ 
mrozowa na przednią szybę 
samochodu, dwustronna srebrna 
folia aluminiowa obszyta czarnym 
paskiem, dwie wystające części do 
przymocowania drzwiami (25 x 25 cm). 
Łatwa do złożenia i zamocowania przy 
pomocy dwóch wszytych gumek. 
Wymiary około 149 x 69 cm

24,29 zł

2

1

Uchwyt z pianki dla 
wygodnego trzymania.

teleskopowy uchwyt, długość do 82 cm (!!!)

złożona rozłożona

         Zimą zapobiega powstawaniu szronu 
                na przedniej szybie i oszczędza tak Twój                          
                        czas potrzebny na jego usuwanie.

MATA PRZECIW- SŁONECZNA/MROZOWA

organizer 
po złożeniu 

NA RZEPY

Można łatwo zdjąć i użyć 
ponownie w różnych miejscach.

SZTUKI 
W ZESTAWIE

2
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     DA27851
Dodatkowy pojemnik do 
samochodu, mocowanie na dwa 
klipsy. Materiał plastik. Wymiary: 
18 x 4,5 x 11 cm.

12,90 zł

2

DODATKOWY SCHOWEK 
Z KLIPSAMI

PRZECIWSŁONECZNA ROLETA ZACIEMNIAJĄCA
     DA27861   
Zaciemniająca roleta samochodowa, 
uniwersalna z zaczepem, montaż na 
przyssawki, na dole można przymocować 
przyssawką lub na rzep. Materiał: plastik, 
metal + siatka PCV. Wymiary rozłożonej  
ok. 40 x 47 cm, materiał z siatki ok. 36 x 44 cm.

27,90 zł

1

Prosta instalacja  
za pomocą przyssawek.

Dwa sposoby 
montażu w dolnej 

części.

Automatyczne rozwijanie rolety  
za pomocą przycisku z boku.

Wykorzystasz do 
odkładania drobiazgów 
w samochodzie.

     DA27831   
Wiszący filcowy kieszonkowiec/ organizer samochodowy na przednie siedzenie, 
zapinanie paskiem na rzep, na dole haczyki na elastycznej gumie do zamocowania 
pod siedzeniem. Wymiary: 39 x 56 cm.

37,90 zł

3

TERMO ORGANIZERWISZĄCY ORGANIZER
     DA27841   
Organizer samochodowy z termo kieszenią na suwak,na dole miejsce do ewentualnego 
zamocowania chusteczek, zapinanie regulowanym paskiem z karabińczykiem i sznurkiem ściąganym 
stoperem. Materiał 100% PES, wnętrze pokryte aluminium. Wymiary ok.: 28 x 11 x 39 cm.

37,90 zł

4

Na dole można 
stworzyć kieszenie 
do ewentualnego 

zamocowania pudełka 
z chusteczkami 
higienicznymi. 

1

2

2

1

1

1

3

3

4

4

WIELOFUNKCYJNY STOLIK DO AUTA 

Praktyczny wzmocniony stół tekstylny 
na tablet, laptopa, przekąskę, do pisania, 
na dokumenty itd., różne kieszenie do 
przechowywania. Koniec wiecznych 
poszukiwań zabawek, jedzenia, picia 
i innych potrzebnych w podróży rzeczy, 
wszystko wygodnie umieszczone na stoliku.

Praktycznie można złożyć 
i zapiąć na suwak

     DA22521   
Wielofunkcyjny stolik do auta z możliwością 
przymocowania do oparcia przedniego fotela, 
możliwość zapięcia na rzepy. Wzmocniony twardym 
kartonem. Wymiary: rozłożony ok. 35,5 x 33 x 31 
cm (złożony ok. 35,5 x 3,5 x 30 cm), powierzchnia 
wewnętrzna stolika ok. 33 x 31 cm.

75,90 zł

5

OTWARTY 
ZŁOŻONY 

• regulowane nachylenie dzięki paskom na rzep 
• na zewnętrznej stronie po złożeniu kieszeń z siatki 
• wewnątrz kieszeń z siatki, kieszonka na rzep
 i trzy pętelki np. ołówki... 

5

5

5 5

6

JUŻ BEZ BÓLU PLECÓW!

Zapewni Ci naturalne siedzenie 
i wsparcie pleców w okolicy 
lędźwiowej.

• można łatwo przymocować do wszelkiego 
 rodzaju biurowych krzeseł, foteli i siedzeń 
• lekka konstrukcja 
• siatkowa powierzchnia zapobiegająca poceniu 
 z masującymi punktami 
• nadaje się do biura i samochodu

     DA24791
Ergonomiczna masująca 
podpórka pleców odpowiednia 
na krzesła i do auta, siatkowa z 
punktami masującymi pośrodku. Łatwe 
dopasowanie dzięki elastycznej 
gumie z tyłu. Solidny kształt zapewnia 
metalowa konstrukcja na obwodzie i 
mocne paski z tyłu. Wymiary: 
40 x 14 x 38 cm

18,90 zł

6

ERGONOMICZNIE 
UKSZTAŁTOWANA 
PODPÓRKA

6

Dla przejrzystego uporządkowania rzeczy w aucie!

na przyssawkę

Na rzep (można 
przymocować taśmą 

dwustronną).
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11

Pojemnik na żywność z przewiewną kratką, pokrywka 
z silikonową uszczelką i zaworem. Wykonano z wytrzymałego plastiku. 
Nadaje się do zmywarki, lodówki/ zamrażarki oraz mikrofalówki. 
     DA32121 pojemność 4200 ml, 32,5 x 21 x 9,5 cm 

65,79 zł
     DA32131 pojemność ok. 2000 ml, 21,5 x 15 x 9,5 cm 

37,90 zł 

     DA32141 pojemność ok. 800 ml, 21,5 x 15 x 5 cm 

33,79 zł
     DA32151 pojemność ok. 1200 ml, 21,5 x 10 x 9,5 cm 

33,79 zł
     DA32161 pojemność ok. 500 ml, 21,5 x 10 x 5 cm 

27,90 zł
     DA32171 pojemność ok. 1200 ml, 11,5 x 10 x 17 cm 

33,79 zł 

     DA32181 pojemność ok. 580 ml, 11,5 x 10 x 9 cm 

24,90 zł 

     DA32191 pojemność ok. 250 ml, 11,5 x 10 x 5 cm 

18,90 zł
     DA32211 z wyjmowaną przegrodą
na 6 rodzajów jedzenia, 
pojemność ok. 1200 ml, 
11,5 x 10 x 17 cm 

43,19 zł

3

4

5

6

7

8

10

9

pojemność 
1200 ml

12001200 ml ml
12001200 ml ml

Z KRATKĄ OCIEKOWĄ 
I SILIKONOWYM USZCZELNIENIEM
Wykorzystasz do przechowywania żywności 
np. na sery, salami, sałatki, zioła, ale i na desery, 
kanapki czy przekąski…

FRESH-ON BOXY

Można praktycznie podgrzewać 
w mikrofalówce nawet z pokrywką 
= ZAWÓR MUSI BYĆ OTWARTY!

Dzięki zaworowi w wieczku 
i silikonowej uszczelce, zawartość będzie 
szczelnie zamknięta a jedzenie zostanie 

świeże i smaczne!

rozłożone pudełko

42004200 ml ml

20002000 ml ml

500500 ml ml

12001200 ml ml

800800 ml ml

250250 ml ml

580580 ml ml

Idealne na mięso, salami, sery, wędliny, ryby, owoce, warzywa, 
przekąski, pieczywo, desery, przysmaki, grzyby…

ZAMYKANE WORECZKI NA ŻYWNOŚĆ 

     DA5648 
15 szt. SUWAKOWORKI® WORECZKI NA ŻYWNOŚĆ 
Z SUWAKIEM, którym szczelnie je zamkniesz. Idealne 
do przechowywania/ zamrażania jedzenia w lodówce 
lub zamrażarce. Żywność dłużej zachowa świeżość. 
SUWAKOWORKI® można opisywać. 
Wymiary 20,3 x 17,7 cm, pojemność 1 litr.

12,90 zł

1

     DA5649 
10 SZT. SUWAKOWORKI®WORECZKI NA ŻYWNOŚĆ 
Z SUWAKIEM, którym szczelnie je zamkniesz. Żywność dłużej 
zachowa świeżość. SUWAKOWORKI® można opisywać, mają 
przygotowane pola opisowe na datę i zawartość. 
Wymiary 26,8 x 27,9 cm, pojemność 3 litry.

12,90 zł

2

Torebki są idealne do 
przechowywania/ zamrażania 

jedzenia w lodówce lub 
zamrażarce.

1

1

2

2

3

10

6

7

8

9

11

11

5

4

detal suwaka 
na woreczku Jak używać SUWAKOWORKA®: 

1. umieść jedzenie
2. wyciśnij powietrze z worka

  i zamknij suwakiem
3. gotowe 

PANIERKA W SUWAKOWORKU®
1. obtocz mięso (kotlety, ryby, filety, klopsiki…)
lub warzywa (kalafior, brokuły, cukinia, pieczarki...)
w mące i jajku
2. do SUWAKOWORKA® wsyp bułkę tartą 
lub mieszankę do panierki
3. obtoczoną „pyszność” włóż do 
SUWAKOWORKA® z bułką tartą, zamknij 
na suwak i wstrząśnij SUWAKOWORKIEM®
4. GOTOWE

KRATKA OCIEKOWA 
podczas składowania utrzyma 

jedzenie suche i dłużej świeże.

wieczko 
wentylacyjne 
z uszczelką

oddychająca 
siatka

pudełko 

POWIETRZE MOŻE 
SWOBODNIE KRĄŻYĆ

HERMETYCZNE  
I WODOODPORNE!

Można praktycznie 
układać na sobie.

OSTATNIE 
SZTUKI

OSTATNIE 
SZTUKI

OSTATNIE 
SZTUKI

ELEMENTOWY 
ZESTAW

10

ELEMENTOWY 
ZESTAW

15
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Tekstylne ręczniczki 
z możliwością prania 
GoEco® NIEPAPIER 

zamiast jednorazowych 
papierowych. 

WIELOKROTNEGO 
UŻYTKU!

WIELOKROTNEGO UŻYTKU 
zamiast jednorazowych kubeczków

Lubisz brać kawę 
na wynos? 

PRZYNIEŚ SWÓJ 
WŁASNY KUBEK = 

zamiast 
jednorazowych 

plastikowych! 

     FC31001
340 ml szklany kubek termiczny KELIMERO® 
z wytrzymałego, dwuściennego szkła 
borokrzemowego z silikonową pokrywką 
i podstawą. Średnica 9 cm, wysokość 15 cm. 

46,90 zł

3

Zastosujesz na CIEPŁE
I ZIMNE napoje! 
Podwójna ścianka 
utrzyma idealną 

temperaturę napoju 
przez długi czas.

POUR-OVER ZAPARZACZ/DZBANEK 

     FC31011
400 ml RĘCZNY ZAPARZACZ/ DZBANEK do 
przygotowania kawy, ze szkła borokrzemowego 
z filtrem ze stali nierdzewnej. Średnica 10 cm, 
wysokość 15 cm (filtr średnica 10 cm x wys. 6 cm). 

94,90 zł

1

Metoda pour-over umożliwia łatwe przygotowanie optymalnej 
kawy parzonej i świetnie podkreśla jej aromat oraz smak.

Permanentny filtr ze stali 
nierdzewnej, nie jest wymagany 
filtr papierowy 
= OSZCZĘDNE 
I EKOLOGICZNE 
ROZWIĄZANIE!

pojemność 
400 ml

TERMO FRENCH PRESS 
DWUŚCIENNY DZBANEK

     FC31021
600 ml FRENCH PRESS termiczny dzbanek 
do kawy i herbaty z dwuściennego szkła 
borokrzemowego i stali nierdzewnej. Wymiary: 
14,5 x 9 x 17 cm (z pokrywką 20 cm). 

131,89 zł

2

Wykorzystasz do przygotowania kawy, liściastych 
herbat ziołowych i kwitnących, lemoniad.

Po zaparzeniu oddzielisz herbatę lub kawę 
sitkiem filtrującym i możesz serwować.

ROZKOSZUJ SIĘ WIĘC 
KAWĄ LUB HERBATĄ 

BEZ FUSÓW.

pojemność 600 ml

1

2

1

2 2

1

BOROSIL KELIMERO® 
DWUŚCIENNY 
TERMO KUBEK 3

NIEPAPIER: TKANINA ZAMIAST PAPIERU!
TEKSTYLNE ŚCIERECZKI Z MOŻLIWOŚCIĄ PRANIA ZASTĄPIĄ JEDNORAZOWE KUCHENNE RĘCZNIKI PAPIEROWE

Wykorzystasz w każdej kuchni do wycierania wszelkich zabrudzeń.

     DA26671
RĘCZNIKOCHWYT BAMBOO, 
bambusowy stojak na ręczniki papierowe 
z praktycznym ogranicznikiem przeciw 
niechcianemu rozwijaniu ręczników. 
Średnica 16 cm, wys. 34 cm.

37,90 zł

6

35 cm

20 cm

Po użyciu można wyprać oraz używać znowu i znowu...

DEDRA 
DESIGN

4

4

5

4

4

4

5

6

6

6

5

10 szt. ultrachłonne tekstylne ścierki 
kuchenne GoEco® NIEPAPIER z 
delikatnej mikrofibry, z motywem 
ornamentu, 20 x 35 cm. Można prać 
w 60 °C. Materiał: 85% PES, 15% PAD.
     FC31323 zielone 
     FC31324 czervone 

56,90 zł za 10 szt.

4
5 5

MIĘKKIE I DELIKATNE W DOTYKU!

WYSOCE CHŁONNE MIKROWŁÓKNO!

PRZYJAZNA NATURZE 
ALTERNATYWA ZAMIAST 

RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH!

Ścierki 
można łatwo 
owinąć wokół 

naszego 
bambusowego 

stojaka.

Kawa jest parzona 
i serwowana 
bezpośrednio 
w dzbanku.

Gorącą wodę powoli 
i równomiernie 

przelewasz przez 
mieloną kawę.

wymiary materiałowej ściereczki

ELEMENTOWY 
ZESTAW

10
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PUDEŁKO NA JAJKA
Zastosujesz do przechowywania 
jajek domowych i dla lepszego 
składowania kupnych w lodówce 
lub w spiżarni.
     DA31911 
Praktyczne, zamykane pudełko na jajka,aż 
na 40 jaj, wewnątrz dwie wyjmowane piętra. 
Wykonano z wytrzymałego plastiku. Wymiary: 
22,5 x 30,5 x 13,5 cm.

84,69 zł

1

Łatwe i szybkie stosowanie = zawsze pod ręką!

WIELOFUNKCYJNA TARKA 
I KRAJALNICA
Wykorzystasz do tarcia/krojenia pieczywa 
(na bułkę tartą), warzyw, sera, orzechów, 
czekolady, biszkoptów itp.
     DA33781
Ręczna maszynka/tarka GOLEM z trzema 
końcówkami. W komplecie ubijak do bezpiecznego 
użytkowania. Wykonano z wytrzymałego 
plastiku i stali nierdzewnej.
 Wymiary: 25,5 x 13 x 24 cm.

186,79 zł

3

     DA33791
Duża maszynka do mielenia mięsa GOLEM z dwiema 
stalowymi tarczami do różnej grubości mielenia i stalowym 
nożem. W komplecie ubijak dla bezpiecznego użytkowania 
oraz końcówka do napełniania kiełbas. 
Wykonano z wytrzymałego plastiku i stali nierdzewnej. 
Wymiary: 25 x 13 x 26 cm.

150,79 zł

4

GOLEM

1

4

3 3

3

3 4

1

4

4

Szybkie oraz stabilne mocowanie do powierzchni 
za pomocą skutecznej przyssawki próżniowej.

     DA31541
JAJKATOR krajalnica do jajek (8 plastrów) 
ze stali nierdzewnej, solidne wykonanie. 
Wymiary: 9 x 14 x 2 cm. 

18,90 zł

2

STABILNA  
KONSTRUKCJA!

Jednym ruchem pokroisz 
jajka za pomocą 
nierdzewnych strun.

JAJKATOR 

2

ZNIŻKA
92,60 zł

domowa bułka tarta

do plastrów
do delikatnego 

tarcia
do grubego 

tarcia

DUŻA MASZYNKA DO MIĘSA

Postaw na jakość świeżego 
mięsa, które samodzielnie 

zmielisz.

tarki ze stali 
nierdzewnej 

Od spodu 
przyssawka dla 
bezpiecznego 
zamocowania.

Podstawę z przyssawką 
łatwo przymocujesz do 
podłoża obrotowym 
pokrętłem blokującym.

Maszynkę do mięsa zastosujesz do mielenia wszelkiego 
rodzaju mięsa, ryb, warzyw. Można wykorzystać 
też do mielenia orzechów włoskich, twardych 
serów typu parmezan, twardego pieczywa 
na bułkę tartą czy przecierania pomidorów.

napełnianie 
kiełbasdrobne mielenie grube mielenie

Od spodu przyssawka dla 
bezpiecznego zamocowania.

stalowy nóż 

POMYSŁ
NA PREZENT
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     DA31701
2 szt. POJEMNIKI 370 ml na żywność 
 wykonane z wytrzymałego tworzywa 
sztucznego, zakręcane. Średnica 9 cm, 
wysokość 8 cm.

16,90 zł za komplet 2 szt.

4

NIEPRZYWIERAJĄCA POWIERZCHNIA CERAMICZNA BIOPAN®
ŁATWO WYMIENIALNE PŁYTY DO PIECZENIA

4 w 1GRILLFROSTER 
TOSTER / GOFROWNICA 
GRILL KONTAKTOWY / PANINI
     EL9147 
4w1 GRILLFROSTER wszechstronny pomocnik 
4w1 do przygotowania tostów, gofrów, panini 
i grillowania. Wymiary urządzenia: 
22,5 x 25 x 9,5 cm.

224,49 zł

1

WIELOFUNKCYJNA TARKA

3 wymienne płyty 
do krojenia plastrów, 

pasków i frytek.

     DA33801
Tarka wielofunkcyjna z 3 wymiennymi płytami dla szybkiego 
i łatwego tarcia żywności, ostrze ze stali nierdzewnej, uchwyt 
bezpieczeństwa do żywności. Wykonano z wytrzymałego 
plastiku i stali nierdzewnej. Wymiary: 30 x 11 x 6 cm.

75,90 zł

2

do plastrów do cienkich pasków do frytek Uchwyt 
bezpieczeństwa 

(kapelusz ochronny)

Prosta wymiana 
płyt wypchnięciem.

1

1

1

2

2

2 szt. POJEMNIKI
Pojemników możesz używać 
np. do przypraw, płatków 

śniadaniowych, przekąsek czy 
jogurtów oraz do drobnych 

przedmiotów w domu takie jak 
śruby, klipsy, guziki, ...

4

4

4

     DA9394
4 szt. PUDEŁKO 180 ml z wytrzymałego 
plastiku. Gwintowana pokrywka. Pojemniki 
nadają się do zmywaki, mikrofalówki i 
zamrażarki. Średnica 9 cm, wysokość 5 cm.

16,90 zł za komplet 4 szt.

3

4 SZT. PUDEŁKO 180 ML
Pojemniki przykręcisz 
do siebie dzięki gwintowi 
na górze pokrywki.

3

Nadaje się do zmywarki, 
kuchenki mikrofalowej 

i zamrażarki.

objętość
2 x 370 mlPojemnik można przykręcić 

jeden na drugi dzięki gwintowi 
w górnej części wieczka.

GOFRY SANDWICHE, 
TOSTY

PANINI, GRILL

ELEMENTOWY 
ZESTAW

4

ELEMENTOWY 
ZESTAW

2

POMYSŁ
NA PREZENT
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Nie będziesz już mieć do 
czynienia z bałaganem na blacie kuchennym. 

Okruchy spadają przez ruszt, później 
wystarczy je tylko wysypać!

6

STAŃ SIĘ MISTRZEM PIEKARSTWA 
I UPIECZ DOMOWY CHLEB

Lniany materiał możesz wykorzystać w koszykach do serwowania upieczonego 
chleba. Można go także zostawić w koszyku przy wyrastaniu ciasta, tkanina 

lepiej obsypuje się mąką i można ją potem łatwo wyprać.

DREWNIANY KOSZYK DO CHLEBA z materiałowym 
pokrowcem (mocowanie na gumę- można ściągać). 

     DA29351 BOCHENEK, 
na chleb ok. 600 g
24 x 14 x 7,5 cm

75,90 zł 

     DA29352 CHŁOPSKI, 
na chleb ok. 1300 g 
34,5 x 14,5 x 7 cm 

94,90 zł
     DA29341 FARMERSKI, 
na chleb ok. 1300 g 
średnica 25 cm, wys. 8,5 cm 

75,90 zł

1

2

3

     DA29381 
DREWNIANA DESKA/ŁOPATA 
do domowego chleba i pizzy. 
Wykonano z drewna sosnowego. 
Wymiary: 30,5 x 53,5 cm (powierzchnia 
31 x 30 cm), grubość 1 cm 

94,90 zł

4

     DA29371 
2W1 KRATKA 
DO STUDZENIA Z BLACHĄ
Wykonano ze stali nierdzewnej. 
Wymiary: kratka 39 x 28,5 cm, 
łącznie z blachą 40,5 x 30,5 x 2,5 cm. 

94,90 zł

5

2

1
3

3

2

1

1

2

3

4

4

5

Wykorzystasz do przygotowania 
domowego chleba i pizzy, do ich 
przyrządzania oraz podawania.

4       Idealny pomocnik do schładzania 
pieczywa, chleba, babki, biszkoptu, suszenia 

płatów ciasta na makaron, grzybów itp.

5

GAROWANIE   STYGNIĘCIE   SERWOWANIE   DEKORACJA

długość 24 cm długość 34,5 cm
średnica 25 cm

CHLEB nasz powszedni... 
...DOMOWY jest NAJLEPSZY 

KOSZE DO WYRASTANIA CHLEBA są niezastąpionym 
pomocnikiem dla każdego, kto samodzielnie piecze świeży chleb.

Ciasto pięknie w nich wyrośnie do pożądanego kształtu 
a na upieczonym chlebie pozostawi piękny wzór.

Piękny wzór 
naturalnego drewna.

DO CHLEBA I PIZZY

KOSZYKI Z GIĘTEGO DREWNA

10

6

11
6

10

5

Można zastosować też do pieczenia mięsa, dzięki 
kratce dochodzi do lepszej cyrkulacji powietrza i następującego pieczenia 

mięsa, nadmiar tłuszczu ścieka. Wykorzystasz też do polewania 
i zdobienia ciastek oraz innych upieczonych smakołyków, które nie 
przylepią się do podłoża i nie narobisz bałaganu wszędzie dookoła.
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     DA29206
PERFOROWANA FOREMKA DO BAGIETEK, 
wymiary formy: 16 x 38 x 2 cm (szerokość 
jednej 7 cm), stal z nieprzywierającą 
powierzchnią premium 
BIOPAN® GOLD.

37,90 zł

7

     DA26843
PRZENOŚTORT/PIZZĘ
praktyczna okrągła łopatka do 
przenoszenia oraz podawania 
chleba, tortów i pizzy. Materiał stal 
nierdzewna/ drewno. Średnica 
powierzchni 25 cm.

46,90 zł

9

     DA29361 
ŻYLETKOWY NOŻYK
do nacinania wyrośniętego 
ciasta + 5 wymiennych 
żyletek, długość 19 cm. 
Połączenie stali nierdzewnej 
i drewnianego uchwytu. 
W komplecie osłona żyletki 
ze skóry ekologicznej. 

27,90 zł

11

3

7

9

9

11

11

6

4

4

11

Perforacja umożliwia łatwy dostęp ciepła i pary do ciasta, dzięki 
czemu bagietki pieką się równomiernie i tworzą chrupiącą 

powierzchnię przy zachowaniu miękkiego i sprężystego wnętrza.

8

7

7

     DA26681
BAMBUSOWA DESKA 
DO KROJENIA pieczywa, 
złożona z dwóch części, 
solidnej deski i rusztu.
Wymiary: 33 x 22 cm,
wys. 2 cm. 

46,90 zł

6

     FC20134 
SAKAI professional BAKER,
nóż do pieczywa.

75,90 zł

10

10

6

     DA25491
PIZZA & FRYTKI BLACHA, do 
pieczenia pizzy i frytek, średnica 
34,5 cm, wys. 2,2 cm,
z perforowanym dnem i krawędzią 
ułatwiającą wysypanie frytek.

37,90 zł

8

88

8

Lniany materiał możesz wykorzystać w koszykach do serwowania upieczonego 
chleba. Można go także zostawić w koszyku przy wyrastaniu ciasta, tkanina 

lepiej obsypuje się mąką i można ją potem łatwo wyprać.

Stworzysz piękne obrazki na domowym chlebie lub po prostu 
natniesz go przed włożeniem do piekarnika, aby nie pękał.

Nacinacz wyrośniętego chleba 
docenią domowi piekarze i piekarki.

Dzięki bardzo ostremu ostrzu 
żyletek z łatwością ponacinasz 

wyrośnięte ciasto.

Wygięcie pomaga zachować 
właściwy kształt bagietek.

WYKORZYSTASZ 
DO PRZENOSZENIA 

I SERWOWANIA

5 szt. 
ŻYLETEK 

Ochraniacz żyletki 
z ekoskóry.

ELEMENTOWY 
ZESTAW

6
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OCIEKACZ DO NACZYŃ Z RYNNĄ
     DA32341
Ociekacz do naczyń z rynną i ze składanym uchwytem na kubki oraz sztućce. 
Wykonano z trwałego plastiku. Wymiary: 36 x 25 x 17 cm.

75,90 zł

4

Od spodu 
silikonowy korek 
do spuszczania 
resztek wody.

Ze składanym uchwytem 
na kubki oraz sztućce.

Z rynną do 
odprowadzania 
nadmiaru wody.

44

4

NIERDZEWNE JEDZENIOTRANSPORTERY
Praktyczne pojemniki na żywność, transparentna pokrywka z silikonową uszczelką 
i 4 klipsami dla solidnego mocowania, w górnej części wieczka przestrzeń do schowania 
sztućców czy serwetki, wewnętrzną część ze stali nierdzewnej można wyjąć.

W górnej części pokrywki przestrzeń 
na sztućce = w komplecie łyżka 
i pałeczki ze stali nierdzewnej.

Wykorzystasz na przekąski 
i obiady do szkoły oraz pracy, 

na urlopy i wycieczki.

Dzięki silikonowemu uszczelnieniu i zamykanym klipsom zawartość będzie bezpieczna = NIE OTWORZY SIĘ i NIE WYSYPIE! 

Wysokiej jakości wykonanie ze szczotkowanej stali nierdzewnej i solidnego plastiku.

     DA30831
2w1 BENTO BOX,
500 ml + 350 ml,
23,5 x 16,5 x 7 cm

     DA30832
3w1 BENTO BOX,
300 ml + 200 ml + 200 ml,
23,5 x 16,5 x 7 cm 

65,79 zł
za każdy

1

2

     DA30811
5w1 BENTO BOX,
450 ml + 150 ml + 250 ml 
+150 ml + 250 ml (miska 200 ml), 
28 x 23 x 7,5 cm,
długość sztućców ok. 18 cm. 

94,90 zł

3

1

1
2

1

2

3

32

3

Wewnątrz wyjmowana 
nierdzewna miska 

z wieczkiem.

JAK MOGĘ PODGRZAĆ OSTYGŁE 
JEDZENIE W BENTO BOXIE?

A) Wyjmij nierdzewny talerz z jedzeniem 
(zdejmij plastikowe wieczka) i podgrzej 
w klasycznym piecu konwekcyjnym w 

temperaturze 80 do 120 stopni Celsjusza.

B) Do plastikowego dolnego pojemnika 
wlej trochę ciepłej wody z czajnika. Wystarczy 
tylko trochę, żeby woda nie wyciekła! Następnie 

włóż nierdzewny talerz z jedzeniem.

1

NIERDZEWKA = JAKOŚĆ NA 
CAŁE ŻYCIE 

POMYSŁ
NA PREZENT
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     VV0337
VITVIT preparat do ręcznego mycia owoców i warzyw. 
Łatwe stosowanie: spryskaj skórkę (powierzchnię owoców lub 
warzyw), a następnie opłucz pod bieżącą wodą pitną. 500 ml.

18,90 zł

3

Usunie z powierzchni owoców i warzyw pozostałości 
zanieczyszczeń oraz parafinę, która jest nanoszona 
na owoce, aby lepiej wyglądały. 
Te substancje chemiczne nie są rozpuszczalne w wodzie, 
więc samo płukanie jest mało skuteczne! 

DO RĘCZNEGO MYCIA OWOCÓW I WARZYW
VITVIT ŚRODEK

3

SILIFOLIE & SILIWIECZKA 

Wystarczy naciągnąć je na miskę, garnek, pojemnik czy pudełko = 
jedzenie jest chronione, a zawartość nie wysypie się ani nie wyleje! 

SILIKONOWA FOLIA 
do żywności, kwadratowa, 
przezroczysta. 

     DA30841 19 x 19 cm 

12,90 zł 

     DA30842 30 x 30 cm 

24,29 zł
2

1

     DA30851
6 szt. SILIKONOWE WIECZKA/
POKRYWKI, sześć różnych rozmiarów, 
transparentne. Średnica ok. 6 cm, 
9 cm, 11 cm, 14 cm, 16 cm, 20 cm.

37,90 zł
za zestaw 6 wieczek

4

3

3

4 4

2

1

1

Zamiast jednorazowych nieekologicznych folii stosuj 
zmywalne silifolie i siliwieczka wielokrotnego użytku.

6 cm 9 cm 11 cm

14 cm 16 cm
20 cm

Silifolie i Siliwieczka nadają 
się do lodówki, zamrażarki 

oraz mikrofalówki.

wymiary 
19 x 19 cm

wymiary 
30 x 30 cm

1

4

4

Można stosować też bezpośrednio na żywność, taką jak pokrojona cytryna czy  pomarańcza, 
żeby się nie zsychała.

BARDZO ELASTYCZNE I ROZCIĄGLIWE!
Łatwo dopasują się do prawie każdego pojemnika.

Łatwo umyjesz wodą i środkiem do ręcznego zmywania naczyń.

2

2

1

1

CHRONIĄ ŻYWNOŚĆ PRZED WYSUSZENIEM CZY SCZERSTWIENIEM
DOSKONALE UTRZYMUJĄ JEDZENIE, OWOCE I WARZYWA ŚWIEŻE

ZAMIAST 
FOLII 

SPOŻYWCZEJ

ELEMENTOWY 
ZESTAW

6

MYJ OWOCE I WARZYWA OD RAZU 
JAK PRZYNIESIESZ JE Z ZAKUPÓW.

Nigdy nie wiesz, gdzie jedzenie wędrowało po drodze do 
Ciebie, kogo spotkało, kto je dotykał i jak było traktowane! 
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MIODOMAT  
     DA31361
MIODOMAT szklany słoik 
na miód ze zintegrowaną łyżeczką do miodu, 
połączenie szkła, plastiku i stali nierdzewnej. 
Pojemność 250 ml. Średnica 6,5 cm, 
wysokość 11 cm (z pokrywką 15 cm). 

18,90 zł

2

Bezpośrednią 
częścią pokrywki jest 

miodołyżeczka!

     DA6256 
Duża łopatka kuchenna, bez problemu zdejmiesz 
wszelkie surowce z deski do krojenia, rozmiar 
XXL: 16 x 17 cm, stal nierdzewna + silikon.

24,29 zł

5

ŁOPATKA DO DESKI
Do przenoszenia i zgarniania pokrojonych przypraw z deski 
do krojenia do miski, garnka lub na patelnię.

5

6

7

Idealna do nakładania 
lasagne, pieczonych potraw 

i zapiekanek.

Wykorzystasz do obracania 
naleśników, omletów, kotletów, 

placków ziemniaczanych...

GOURMET POMOCNICY 
Wysokiej jakości wykonanie z błyszczącej 
stali nierdzewnej, z oczkiem do zawieszenia.
     DA30701
Szpatułka, perforowana, 
długość 25 cm. 

10,90 zł

4

4

4

Zapytaj swojego sprzedawcę o wszystkie AKTUALNIE 
OBOWIĄZUJĄCE KATALOGI i oferty specjalne.

     DA30821 
Kolebkowa praska do czosnku, połączenie stali 
nierdzewnej i wysokiej jakości plastiku, 
ergonomiczny uchwyt. Długość 10,5 cm. 

24,29 zł

3

KOLEBKOWA PRASKA 
DO CZOSNKU

REGULOWANY OCIEKACZ
Wykorzystasz do odciekania warzyw, owoców i na naczynia 
albo jako praktyczny cedzak.

     DA28651
REGULOWANY OCIEKACZ do 
zlewu z praktycznymi otworami po 
bokach dla łatwej manipulacji, wykonano 
z solidnego odpornego plastiku. 
Wymiary:  37 – 50 x 18,5 x 8 cm. 

27,90 zł

1

SZCZOTKI DO NACZYŃ

Dzięki specjalnemu kształtowi 
z łatwością dotrzesz do ciężko 

dostępnych przestrzeni!

Wykorzystasz w kuchni do 
naczyń, garnków i patelni... 
ale także w innych miejscach  
mieszkaniu, do czyszczenia 
trudno dostępnych miejsc.
Szczotka do naczyń i powierzchni 
gładkich. Na końcu praktyczny otwór 
do zawieszania. Wykonano z plastiku. 
     DA231211 biała  
     DA23121 szara 

9,90 zł 
za każdą

6
7

Z ergonomicznie 
ukształtowaną rękojeścią.

Powierzchnia szczotki w kształcie 
trójkątka (wymiary obszaru 

czyszczącego 6 cm x 5,5 cm), 
długość ok. 25 cm.

1

1

1

1

3
3

3

6 7

7

2

2

2

Dopasuje się do szerokości zlewu 
37 – 50 cm.

pojemność  
250 ml

POWRÓT
LEGEND
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     DA24342
BIOPAN® S&P GŁĘBOKA PATELNIA
z odpinaną rączką, objętość 2600 ml, 
średnica 28 cm, wysokość 5,5 cm  
(z rączką ok. 8 cm).  

150,79 zł

2

2

1

2
1 2

     DA4869
FORMA SILIKONOWA 1 SZT., 
średnica ok. 9 cm, wysokość 1,8 cm, 
temperatura użytkowania do 220°C. 

12,90 zł za 1 szt.

3

blat kuchenny

uniesiona część funkcjonalna

Można korzystać z funkcji "NA STOJĄCO" 
na 2 sposoby, po użyciu narzędzia 
POSTAWIĆ pionowo na uchwycie 
lub POŁOŻYĆ w pozycji poziomej.

1 2

3

5 6 7 8 9 10

     DA10031 
SUPERTŁUCZEK 
BIOPAN®, wysokość 25 cm. 
Wymiary tłuczka: 
9,5 x 7 cm.
31,89 zł 

27,90 zł

10     DA8952 
SUPERCHOCHLA 
BIOPAN®, wysokość 31 cm. 
Objętość 100 ml.  
Wymiary chochli: 9 x 7,5 cm.
31,89 zł 

18,90 zł

9     DA8953 
SUPERŁOPATKA 
BIOPAN® pełna, 
Wysokość 31,2 cm. 
Wymiary łopatki: 9 x 9,5 cm.
31,89 zł  

18,90 zł

5      DA8954 
XXL SUPERŁOPATKA 
BIOPAN®, wysokość 
30,7 cm. Wymiary łopatki: 
17 x 9,5 cm
31,89 zł 

18,90 zł

7      DA8955 
SUPERŁOPATKA 
BIOPAN®, wysokość 
29,5 cm, wymiary 
łopatki: 8x16 cm
31,89 zł 

18,90 zł

8     DA8956 
SUPERUBIJACZKA 
BIOPAN®, wysokość 29,5 
cm. Wymiary trzepaczki: 
średnica ok. 6 cm.
31,89 zł 

18,90 zł

6

2
3

9

     DA30622
OBIERACZKA z piłkowym 
ostrzem, na końcu 
z wykrawaczem „parchów”, 
długość 20 cm

10,90 zł

4

Wysokiej jakości 
wykonanie z błyszczącej 

stali nierdzewnej.

     DA24341
BIOPAN® S&P PATELNIA  
DO NALEŚNIKÓW I OMLETÓW 
z odpinaną rączką, średnica 25 cm, 
wysokość 1 cm (z rączką ok. 6 cm). 

131,89 zł

1

4 4

Naczynia 
są odporne  

na zarysowania.

Idealna do przygotowania 
naleśników, jajek sadzonych 

lub placków ziemniaczanych…

“NA STOJĄCO” BIOPAN® 
PRZYBORY KUCHENNE
Można ich bez obaw używać na wszystkich powłokach nieprzywierających. 
Idealnie nadają się do naczyń z serii BIOPAN® z nieprzywierającą 
powierzchnią ceramiczną. Wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego.

BIOPAN® 
 SALT&PEPPER (S&P)
ZDROWY SPOSÓB GOTOWANIA Ceramiczna powłoka patelni BIOPAN S&P NIE ZAWIERA  

żadnych PTFE ani PFOA (materiały toksyczne), w odróżnieniu  
od typowych patelni z powłoką nieprzywierająca z supermarketu!

 28 cm

Można używać na tych kuchenkach do gotowania: 
gazowa, elektryczna, płyta ceramiczna, indukcyjna, halogenowa.

Bez rękojeści odpowiednie także do piekarnika.

POWŁOKA SALT&PEPPER 
(S&P) JEST ODPORNA, 
DWUWARSTWOWA, 

CERAMICZNA 

Łatwa konserwacja, 
długa żywotność. 

ODPINANA RĄCZKA

INDUKCYJNY SPÓD 
Masywne dopracowanie  

gwarantuje, że dno patelni „nie 
rozejdzie” się ani nie zdeformuje.

NALEŚNIKI & OMLETY

Można je 
postawić na 
uchwycie i 

dzięki specjalnej 
rynnie nic się nie 

pochlapie.

JUŻ OD
18,90 zł

POMYSŁ
NA PREZENT

ZNIŻKA
12,99 zł

4

Z oczkiem do zawieszenia!
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Ta seria charakteryzuje się ostrzem ze specjalnej stali nierdzewnej 
o doskonałej ostrości i wyważeniu, które preferują renomowani kucharze.

     FC20133  
SAKAI professional CHEF nóż 
szefa kuchni, długość ostrza 200 mm, 
długość całkowita 330 mm. 

94,90 zł

6

     FC20134  
SAKAI professional BAKER 
nóż do pieczywa, długość ostrza 
200 mm, długość całkowita 330 mm. 

75,90 zł

5

Oryginalna ergonomiczna rękojeść to połączenie stali 
nierdzewnej i drewna orzecha królewskiego.

     FC20131  
SAKAI professional CULINAIRE nóż 
uniwersalny, długość ostrza 110 mm, 
całkowita długość: 225 mm.

65,79 zł

7

     FC20135  
SAKAI professional CARVING 
nóż do porcjowania, długość ostrza 
200 mm, długość całkowita 330 mm.

75,90 zł

4

67 WARSTWOWA JAPOŃSKA STAL WĘGLOWA
Ostrze jest ręcznie stworzone z 67 warstw stali damasceńskiej skomplikowanym procesem 
nawarstwiania i przekładania stali o różnej zawartościach węgla. Rezultatem jest luksusowy 

strukturalny wzór na ostrzu, który jest oryginalny dzięki ręcznej produkcji każdego noża. 

     FC20111 
SAKAI 67 CULINAIRE nóż uniwersalny. 
Długość ostrza 110 mm, długość całkowita 
225 mm, grubość ostrza 2,5 mm.

243,39 zł

3

     FC20114 
SAKAI 67 BONING nóż do 
filetowania. Długość ostrza 160 mm, długość 
całkowita 285 mm, grubość ostrza 1,5 mm. 

299,99 zł

2

4

5

6

7

2

PROFESJONALNE 
NOŻE KUCHENNE

Micarta, zastosowana na rękojeści, jest trwałym, wielowarstwowym tworzywem, 
które zawiera włókna lniane i żywicę, a swoją strukturą przypomina drewno.

• 67 WARSTW JAPOŃSKIEJ 
 DAMASCEŃSKIEJ STALI 
• PERFEKCYJNIE OSTRY 
 I WYTRZYMAŁY 
• DWUSTRONNIE OSTRZONY
• ERGONOMICZNA RĘKOJEŚĆ 
 STWORZONA Z SUROWCA MICARTA

CARBONIT pręcikowy stojak 
na wszystkie rozmiary i rodzaje
 noży kuchennych. Wkład można
 myć. Wysokość: 22 cm, 
średnica 11 cm. 
     DA72564 czerwony
     DA72562 fioletowy

75,90 zł 
za każdy

8
9

8

detal pręcikowej 
wkładki

     FC20112 
SAKAI 67 CHEF nóż szefa kuchni.  
Długość ostrza: 200 mm, długość 
całkowita: 325 mm, grubość ostrza: 2,5 mm.

564,19 zł

1
1

3

9

Łatwa w użyciu:
1. Umieść ostrzałkę na płaskiej 
podkładce i mocno ją chwyć
2. Umieść nóż lub nożyczki 
z ostrzem wewnątrz ostrzenia 
i wyostrz kilka ruchów w swoją stronę.

Można wykorzystać 
do noży ze stali i ceramiki.     DA7175

UNIWERSALNA OSTRZAŁKA - z wytrzymałego 
tworzywa sztucznego, ściernice ze specjalnej 
ceramiki. Anatomicznie uformowany uchwyt 
antypoślizgowy wykonany z łagodnego w dotyku 
materiału ABS. Można myć w zmywarce. 
Max. wymiary: 13 x 5 x 4,5 cm

37,90 zł

10

10

• prostokąt ścierny do usuwania grubych zanieczyszczeń 
• ściereczka z mikrofibry do delikatnego wycierania powierzchni 
• pranie w pralce w 40 °C 
• nie pozostawia smug 

• łatwo się wyżyma i szybko schnie 
• materiał ten nie wymaga stosowania środków chemicznych 
• wykorzystasz do wycierania blatu kuchennego, płyty szklano-
    ceramicznej, piekarnika, stołu, stolików, a także w łazience 
 do umywalki i baterii oraz innych powierzchni zmywalnych 

+

Niezbędny pomocnik w  domu, wykorzystasz 
ją do wycierania różnych powierzchni 

w domu, gdzie najpierw potrzebujesz usunąć 
grubsze zanieczyszczenia, a później 

na zakończenie wytrzeć i wypolerować. 

tj. tylko 5,45 zł
za 1 szt.

10

     DA20861
ABRAsive&MICro ( w skrócie ABRAMIC ) 2w1 szmatka 
z delikatnego mikrowłókna, z elementem ściernym 
(7,5 x 8 cm) do usuwania grubszych zabrudzeń. 
100% PES. Wymiary: 29 x 29 cm. 

10,90 zł za 2 szt.

11 11

Obowiązuje 
do 20.01.2023.

DETAL WARSTWIONEJ STALI

WYSOCE SKUTECZNA 
ŚCIERECZKA Z TECHNOLOGIĄ 

ŚCIERNĄ I MIKROFIBRĄ 
   W JEDNYM 

1+1

POMYSŁ
NA PREZENT
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OSEŁKA DO NOŻY
     DA24351 
Ostrzałka do noży z dwoma stopniami 
ostrzenia (lamele karbidowe i ceramiczne), 
dla prawo i leworęcznych, kąt ostrzenia 
15 ° - 45 °. Wykonana z trwałego 
tworzywa sztucznego i silikonu, karbidowe 
i ceramiczne lamele. Wymiary: 12 x 4 x 11 cm. 
75,90 zł

56,90 zł

4

4

SPICER karuzela na przyprawy, obrotowy stojak. 
Wymiary: stojak max. średnica 19,5 cm, 
średnica słoiczka 4,5 cm x wysokość 9,5 cm
(objętość jednego pojemnika ok. 90 ml). 

     FC23061 TRZYPIĘTROWA 12 słoiczków,  
wysokość 21,5 cm

150,79 zł
     FC23063 PIĘCIOPIĘTROWA 20 słoiczków, 
wysokość 33,5 cm 

224,49 zł
     FC23062 CZTEROPIĘTROWA,  
16 słoiczków, wysokość 27,5 cm 

186,79 zł

1

2

3

• OBRÓT o 360° dla łatwego wybierania 
• elegancki wygląd, oszczędność miejsca
• szklane słoiczki umożliwiają szybki 
    wybór przypraw „wzrokowo”
• wewnątrz zdejmowane plastikowe  
    sitko dla precyzyjnego dozowania  
    sypkich przypraw
• można łatwo napełnić i myć

SPICER CAROUSEL

1

2

3

1

2
3

kilka funkcji 
W JEDNYM :
• nożyczki wielofunkcyjne
• otwieracz do butelek
• otwieracz do puszek z oczkiem 
• dziadek do orzechów
• obieraczka do warzyw
• skrobak do ryb
• piła/nóż, 
• nożyce do drobiu

     DA25121
SUPERNOŻYCZKI SAKAI professional, wielofunkcyjne nożyczki wykonane z wysokiej 
jakości stali nierdzewnej i wytrzymałego tworzywa sztucznego. Długość całkowita 
24,5 cm, szerokość ok. 10 cm, długość ostrza ok. 8 cm.

37,90 zł

5

Nie powinno zabraknąć ich w żadnym domu, docenią je też działkowicze i podróżnicy.

Anatomicznie ukształtowany, 
antypoślizgowy uchwyt z materiałem 

ABS soft touch (antypoślizgowy, 
przyjemny w dotyku).

WIELOFUNKCYJNE SUPERNOŻYCZKI

5

GŁÓWNE ZALETY:
• wyczyści plastikowe powierzchnie i zapewni wyjątkowy połysk 
• stworzy ochronę przed ponownym osadzaniem się brudu 
• po oczyszczeniu stworzy warstwę ochronną, która odpycha 
 ściekające krople wody.

DO PLASTIKU, MEBLI, RAM OKIENNYCH

     HP0570 
Ekologiczny intensywny środek 
do czyszczenia powierzchni 
plastikowych, PLASTINO 
ECOLOGIX spray, 500 ml.

24,29 zł

7

ZAPEWNIA WARSTWĘ OCHRONNĄ, KTÓRA 
ODPYCHA ŚCIEKAJĄCE KROPLE WODY

Spryskaj plastikową 
powierzchnię i za pomocą 

gąbki usuń zanieczyszczenia. 

Pozostałości roztworu i brudu 
opłucz następnie wodą lub 

zetrzyj mokrą szmatką.

INTENSYWNY EKO ŚRODEK

     FC24061
2w1 CZOSNEKATOR,  praska i krajalnica do czosnku  
w jednym + patyczek czyszczący, utwardzony 
plastik + metal. Wymiary: 22 x 4 x 7 cm.

37,90 zł

6

2w1 CZOSNEKATOR XL

2w1

6

6

6

7

67 WARSTWOWA JAPOŃSKA STAL WĘGLOWA

• do rozdrabniania i krojenia czosnku
• nawet na duże ząbki czosnku
• ostrza dzielą ząbek czosnku  
    na kilka plastrów

  Szybko i łatwo 
pokroisz lub 
wyciśniesz 
czosnek!

DWUSTOPNIOWE OSTRZENIE:
1. STOPIEŃ – DLA MOCNEGO OSTRZENIA : 
COARSE węglik = około raz na 6 miesięcy, 
naostrzy tępe krawędzie!
2. STOPIEŃ – DLA DELIKATNEGO 
OSTRZENIA : FINE ceramika = około raz 
w tygodniu, możesz doostrzać w następstwie 
pierwszego stopnia.

2. STOPIEŃ  
DLA DELIKATNEGO 

OSTRZENIA

1. STOPIEŃ  
DLA MOCNEGO 

OSTRZENIA

NÓŻ lub OBIERACZKA do warzyw i ryb DZIADEK 
do orzechów 

OTWIERACZ  
do butelek

OTWIERACZ 
do puszek z oczkiem

porównanie 
wielkości

    w zestawie  
PATYCZEK CZYSZCZĄCY

WYGLĄD & JAKOŚĆ 
to połączenie szlachetnej 
stali nierdzewnej i szkła

CIĘCIE W PLASTRY 

ROZDRABNIANIE 

ZNIŻKA
19 zł

Po rozdzieleniu zyskasz DWA 
wielofunkcyjne NARZĘDZIA

Receptura przyjazna 
środowisku.
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2 2REGULOWANY  
CHŁODZIARKOPORZĄDKOWNIK 

     DA28661
Zawieszany koszyk do lodówki, proste mocowanie 
na półkę. Wymiary: 20,5 – 28,5 x 16,5 x 7,5 cm. 

18,90 zł

2

Idealny na sery, wędliny, pomidory, 
jajka i inne drobiazgi...

2

LODÓWKOPORZĄDKOWNIKI

     DA28831
Sztaplowany stojak na 
butelki, 11 x 20,5 x 10,5 cm, 
średnica butelki ok. 9 cm..

27,90 zł

3

     DA28832
15,5 x 31,5 x 8,5 cm

31,89 zł

4

     DA28833
15,5 x 31,5 x 8,5 cm

31,89 zł

5

ORGANIZERY do lodówki z transparentnego plastiku.

3

4

5

3

3

4

4

5

5

5

3

3
5

5

54

4

BERGAMOT
& LEMON
GC0493A

SOCZYSTA 
MANDARYNKA

GC0494AGC0309A
TRUSKAWKA

Mycie owoców 
i warzyw. 

Zmywanie 
naczyń. 

Sprzątanie.

Po nasiąknięciu wodą 
wielokrotnie zwiększy 

swoją objętość.

4 SZT. EKO LUFFA 
nie tylko do naczyń

Nadaje się do mycia 
naczyń w kuchni 
lub jakichkolwiek 

powierzchni w domu.

100% 
kompostowalne      DA27301

4 szt. LUFFA naturalna gąbka myjąca z pętelką do zawieszenia, 
do sprzątania i mycia, sprasowana, ok. 12 x 8 cm.  

24,29 zł za zestaw 4 szt.

tj. tylko 6,07 zł za 1 szt.

1

1

1

1 1 1

100% 
naturalna

• GĘSTA PIANA
• DUŻA MOC ODTŁUSZCZANIA
• PRZYJEMNIE UCZUCIE DLA DŁONI.

EKO KONCENTRATY DO RĘCZNEGO 
ZMYWANIA NACZYŃ 250 ml 
ECOBALSAM AQUATIX®

250 ml 
10,90 zł

za każdy

WYPRODUKOWANO 
Z OLEJU 
KOKOSOWEGO

Praktyczny stojak 
wykorzystasz nie tylko 
do lodówki na butelki 

szklane i PET.

Dzięki 
transparentnej 

konstrukcji będziesz 
mieć pogląd na 

zawartość.

Możesz zastosować również jako praktyczny organizer 
do szafek kuchennych, spiżarni, i komórek na różne 
aromaty, przyprawy i pakowane w saszetki jedzenie.

DLA PORZĄDKU 
I PRZEJRZYSTOŚCI 

(NIE TYLKO) 
W LODÓWCE

REGULOWANY 20,5 - 28,5 cm

ELEMENTOWY 
ZESTAW

4
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     DA5392
VEGE-FRESH Mata do lodówki. 
Podkładkę włóż do szuflady na dole 
lodówki. Można ją przyciąć i 
dopasować do pożądanej wielkości. 
Wykonana z przewiewnej piankowej 
siatki PU. Wymiary 30 x 47 cm.. 

18,90 zł

3

MATA DO 
LODÓWKI
Zapewnia prawidłową cyrkulację 
powietrza podczas przechowywania 
warzyw w lodówce.

Idealne na sery, kiełbasę, 
szynki, bagietki....

DLA PORZĄDKU I PRZEJRZYSTOŚCI W LODÓWCE
LODÓWKOBOXY odporny plastik, odpowiedni do 
zmywarki, kuchenki mikrofalowej, zamrażarki i lodówki:

     DA16651 1 x 1300 ml
1 PIĘTROWY POJEMNIK 
na żywność 31,5 x 12 x 6 cm

18,90 zł 

     DA16652 2 x 1300 ml 
2-PIĘTROWY POJEMNIK 
na żywność 31,5 x 12 x 11 cm, 
(wymiary jednego piętra 
30,5 x 11,5 x 5,3 cm)

33,79 zł

1

2

1

3

2

1

3

POJEMNIK DO SCHLUDNEGO PRZECHOWYWANIA (NIE TYLKO) W LODÓWCE

3

Pojedyncze piętra 
można odłączać 

lub dodawać. 

Przedłuża świeżość 
owoców i warzyw aż 

o 100%.

2

     GP0504 
Pochłaniacz zapachów do lodówki 
POLARIUM deo 2 x 60 g. Zawiera 100% naturalny 
bambusowy węgiel aktywny najwyższej jakości, 
pochłaniający niepożądane zapachy..

24,29 zł za 2 szt., 

tj. 12,14 zł za 1 szt.

POCHŁANIACZ
ZAPACHÓW DO LODÓWKI

1. Rozpakuj oba produkty z folii transportowej.
2) Zdejmij zieloną siatkowaną osłonę.
3) Oderwij czarną folię wewnątrz.
4) Nałóż ponownie zieloną osłonę i włóż 
     pochłaniacz do lodówki.

++

Ważność do 20.01.2023.

4

4

Zawiera 100% naturalny 
bambusowy węgiel 

aktywny najwyższej jakości, 
pochłaniający niepożądane 

zapachy uwalniane z żywności
i warzyw w lodówce.

GŁÓWNE ZALETY:
• Formuła defrost pomaga rozpuścić  
 resztki oblodzenia na ścianach 
 lodówki i zamrażarki. Składnik 
 crystal shine zapewnia wysoką 
 zdolność nabłyszczania. 

• zamrażalnik, zamrażarka, 
 chłodziarka i lodóweczka- 
 POLARIUM to jedyneczka!

     GP0936 
EKO oczyszczacz i 
rozmrażacz lodówki 
ECOPOLARIUM 500 ml.

24,29 zł

5

Z AKTYWNYMI SKŁADNIKAMI SKUTECZNIE 
USUWAJĄCYMI NIEPOŻĄDANE ZANIECZYSZCZENIA

EKO OCZYSZCZACZ 
I ROZMRAŻACZ LODÓWKI

5

Zalecamy 
wymianę raz 

na 2 miesiące.

NASZA
LEGENDA

POCHŁANIA ZAPACHY

1+1
GRATIS
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10

WAŻNOŚĆ TEGO KATALOGU
OD 21.10.2022 (GODZ.09:00) DO 21.01.2023

5

4

1

2

3

EKO 
KONCENTRATY  
DO RĘCZNEGO ZMYWANIA NACZYŃ

bez pompki 
GC0493 bergamot & lemon
GC0309 truskawka  
GC0604 infinity
GC0601 malina ze śmietaną
GC0603 relaxation 
GC0495 cucumber & cantaloupe
GC0494 soczysta mandarynka 
GC0717 primavera nuova
GC07181 zanzibar

17,89 zł za każdy

6
7

ECOBALSAM AQUATIX EKO koncentrat  
do ręcznego zmywania naczyń 500 ml z pompką  
     GC04931 bergamot & lemon
     GC03091 truskawka 
     GC06041 infinity
     GC06011 malina ze śmietaną
     GC06031 relaxation
     GC04951 cucumber & cantaloupe 
     GC04941 soczysta mandarynka 
     GC07171 primavera nuova
     GC07181 zanzibar

18,90 zł za każdy

1
2
3
4
5

8
9

14 x 16 cm
     DA20444 
6 DRUCIAKÓW multicolor z tworzywa 
sztucznego. Kolorowa szorstka 
powierzchnia do skutecznej walki 
z brudem nie tylko z naczyń. 
Wymiary: 14 x 16 cm  
18,90 zł 
10,90 zł za 6 szt.

6 DRUCIAKÓW 2 SZT. EKSTRA ODPORNA TRIOGĄBKA
Dobrze spienia i nie powoduje zarysowań, 
szorstka strona dla łatwego usuwania 
zaschniętych zanieczyszczeń.

11

11     DA27611
2 szt. gąbeczka do naczyń. 
Wymiary jednej 7 x 3 x 11 cm. 

7,49 zł za 2 szt.

11

Z otworem do 
ewentualnego 
zawieszenia.

DUŻA 
ODTŁUSZCZAJĄCA 

SIŁA

WYSOKO SKONCENTROWANY 
ŚRODEK DO RĘCZNEGO 

ZMYWANIA NACZYŃ

AKTYWNE 
SUBSTANCJE MYJĄCE 

WYPRODUKOWALIŚMY  
Z OLIWY Z OLIWEK I 

OLEJU KOKOSOWEGO

WYPRODUKOWANE
Z OLEJU 

KOKOSOWEGO

NA WASZE 
ŻYCZENIE 
PONOWNIE 
W SPRZEDAŻY

ELEMENTÓW 
W ZESTAWIE

6

ELEMENTY 
W ZESTAWIE

2

6

7

8

9

10

10

ZNIŻKA
40 %

108



8

MEGADZBAN  3500 ml
     DA83652 
DZBAN 3500 ml ze skalą 
pomiarową. Z trwałego 
plastiku, z praktyczną obrotową 
pokrywką posiadającą otwory 
do nalewania płynów. 

27,90 zł 

9

9

pojemność  
3500 ml

Łyżka wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego. 
Idealna do odcedzanie gotowanych warzyw, pierogów itp. 
Wymiary: długość 33,5 cm, długość cedzaka 12 cm,  
głębokość cedzaka 6,5 cm. 
     DA83684 biały
     DA83683 zielony

10,90 zł za każdy

10
11

SZYBKOCEDZAK

Głębokość 6,5 cm 
ułatwia nakładanie 

dużych porcji.

SPIRALOKRÓJ 
     DA7495
SPIRALOKRÓJ obieraczka/temperówka do warzyw. 
Wykonana z wytrzymałego plastiku, ostrze ze stali 
nierdzewnej. Masywna grubościenna konstrukcja.
Maks. wymiary: średnica 9 cm, 
długość ostrza 5,5 cm.
14,90 zł

10,90 zł

3

3

3

Idealne na rośliny strączkowe, mały  
makaron, mąkę, cukier i inne produkty 
spożywcze.

POJEMNIKI Z WIEKIEM

     DA83623
POJEMNIK z wiekiem 1,3 l - 
zielony, z łatwo odchylaną  przednią 
częścią plastikowej pokrywki.
Wymiary 15 x 9 x 20,5 cm.

14,90 zł

5

Nadają się 
do kuchenki 
mikrofalowej, 

zmywarki 
i zamrażarki. 

     DA83613 
POJEMNIK z wiekiem 0,75 l 
jest łatwo otwierany na zawias w 
przedniej części plastikowej pokrywki.  
Wymiary 15 x 9 x 10,5 cm.. 

10,90 zł

4

4

5

SZTUĆCOWNIK

6

6     DA73962
SZTUĆCOWNIK z utwardzonego plastiku do przechowywania 
sztućcow. Wymiary całkowite: 33 x 25 x 4,5 cm..

12,90 zł

6

Silikonowa gąbka do mycia 
naczyń. Średnica 11 cm.
     DA98264 fioletowa
     DA9826 zielona

18,90 zł za każdą

1
2

Służy do usuwania zabrudzeń  
i tłuszczu z garnków itp.

NIE PORYSUJE powierzchni i jest HIGIENICZNA
DWUSTRONNA SILISASANKA

11 2

2

Idealny przy suszeniu owoców, przygotowywaniu 
marmolad, dżemów, syropów i czereśniowych ciast. 

ODPESTKOWNIK

 ŁATWO WYDRYLUJE 
CZEREŚNIE, WIŚNIE  

I OLIWKI.

     DA8440
CZEREŚNIATOR/OLIWKATOR, 
ręczny przyrząd do usuwania pestek, 
wykonany z pierwszorzędnej stali 
nierdzewnej, nadaje się do 
zmywarki, długość 16,5 cm.

18,90 zł

7

Blokada bezpieczeństwa gwarantuje, 
że nożyczki nie otworzą się przypadkowo.

NOŻYCE DO PORCJOWANIA

     DA7176
KUCHENNE NOŻYCE DO PORCJOWANIA Wykonane 
z pierwszorzędnej stali nierdzewnej i wytrzymałego tworzywa 
sztucznego. Anatomicznie ukształtowane antypoślizgowe 
uchwyty pokryte są materiałem ABS soft touch. 
Maks. wymiary: 23,5 x 7,5 x 2,5 cm.

27,90 zł

8

8

8

10
11

7

Łatwo i w mgnieniu oka 
stworzysz spirale i następnie 
udekorujesz nimi podawane 

potrawy.

Wykorzystasz do różnych 
rodzajów warzyw - marchwi, 

ogorków, pietruszki, ziemniaków, 
cukinii...

Zawiera:
2 przegródki 22 x 5,5 cm
1 przegródkę 24,5 x 5,5 cm
1 przegródkę 31 x 6 cm
1 przegródkę 8,5 x 18 cm

dostarczamy 
bez sztućców

POWRÓT
LEGEND

DŁUGOTRWALE 
OBNIŻONA 

CENA

Możesz włożyć 
do szuflady w meblach 
kuchennych lub umieścić 

gdziekolwiek potrzebujesz.
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 PROSZKI DO PRANIA 
 ECORAPID

*BEZPŁATNIE UZUPEŁNIANY 
EMALIOWANY POJEMNIK METALOWY

o wartości 56,90 zł

++ ++

    120 PRAŃ 
+ DARMOWO METALOWA PUSZKA

120

OFERTA PROMOCYJNA OBOWIĄZUJE 
PRZEZ CAŁY OKRES trwania tego 

katalogu do 20.01.2023!

OSZCZĘDNOŚĆ 
56,90 zł

PUDEŁKO
  GRATIS *

UZUPEŁNIANE 
METALOWE 

     TR0721C 
ECORAPID BIANCO, proszek do prania białego, 120 prań, 4000 g + pojemnik
     TR0723C 
ECORAPID UNIVERSE, proszek do prania białego i kolorowego, 120 prań, 4000 g + pojemnik
     TR0722C 
ECORAPID COLORITO, proszek do prania kolorowego, 120 prań, 4000 g + pojemnik
     TR0724C 
ECORAPID SENSITIVE, proszek do prania dla skóry wrażliwej,, 120 prań, 4000 g + pojemnik    

151,80 zł za każdą

1

2

3

4

++ ++
2 3

4

1

Wartość katalogu:
18,90 zł za sztukę, kod. AA0987PL. 

Do cen jest doliczony VAT.

Katalog ważny od  21.10.2022 (godz. 9:00) do 20.01.2023.

Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03 Česká Skalice, CZ
Centrum obsługi klienta: info@mojadedra.pl, 

tel: +48 222 63 00 63

Firma Vaše DEDRA zastrzega sobie prawo do nieumyślnych błędów typograficznych w tekstach i cenach 
produktów. Prawidłowe informacje o cenach i opisy produktów dostępne na www.mojadedra.pl.

Opakowania produktów mogą się różnić od prezentowanych. Kolory produktów mogą nieznacznie odbiegać 
od przedstawionych na fotografiach w katalogu. Wszystkie produkty z kodem zaczynającym się od DA / FC 

dostępne tylko do wyczerpania zapasów.

WWW.MOJADEDRA.PL

CZŁONKIEM NASZEGO ZESPOŁU JEST SPRZEDAWCA:

IMIĘ I NAZWISKO:

NUMER KOORDYNATORA:

TELEFON:

E-MAIL:

POMYSŁ
NA PREZENT

PROSZKI ZAWIERAJĄ 5 NOWYCH ENZYMÓW: 
1) usuwanie plam z owoców 
2) usuwanie plam z tłuszczu 
3) usuwanie plam struktury białka 
4) skuteczne usuwanie skrobi i innych węglowodanów 
5) naprawa uszkodzonych włókien tekstylnych
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BUBLINO
CREAMGEL

BUBLINO
ALOEGEL
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Cena promocyjna TYLKO do 30.11.2022!

LISTOPAD
Poza tym okresem obowiązują aktualne ceny na www.mojadedra.pl.

• mydło w płynie do ciała i rąk 
 z nawilżającym kremowym składnikiem 
• zapewni uczucie miękkiej oraz 
 gładkiej skóry 
• bez parabenów i dodatku barwników 
• z zawartością Aloe Vera Brbadensis

• mydło w płynie do ciała i rąk 
• z zawartością Aloe Vera Brbadensis 
• zapewni uczucie miękkiej i gładkiej skóry 
• bez parabenów

Mydło w płynie bez pompki, 500 ml. 
BA0617 lemongrass 
BA0616 magnolia
BA0619 bounty 
BA0632 gold 

14,29 zł za każde

BA0618 fleur de vanille
BA0615 lila fashion
BA0634 REBELITO®

BUBLINO CREAMGEL 
Mydło w płynie z pompką, 500 ml. 
     BA06171 lemongrass
świeży, energetyzujący, egzotyczny zapach 
     BA06161 magnolia
delikatna pudrowa, piżmowa, kwiatowa woń  
     BA06191 bounty
egzotyczny aromat z nutą kokosa i wanilii
     BA06321 gold
kompozycja czarnej porzeczki i jaśminu 
na zmysłowej bazie paczuli, 
wanilii i ambry 
     BA06151 lila fashion
słodki, kwiatowy, piżmowy zapach 
     BA06181 fleur de vanille
urzekająca wanilia z nutami uwodzicielskiej róży
     BA06341 REBELITO®
orzeźwiający aromat z zieloną herbatą i cytryną

14,90 zł za każde 

1

2

3

4

5

6

7

Mydło w płynie bez pompki, 500 ml. 
BA0621 hypnotique
BA0622 magic garden
BA0623 saison parfum

14,29 zł za każde 

BA0624 zazen
BA0626 mountain spirit
BA0627 relaxation
BA0625 de paris

8

7

9
10

11

MYJ RĘCE CZĘŚCIEJ NIŻ WCZEŚNIEJ!
W tym trudnym czasie higiena rąk jest na PIERWSZYM 

MIEJSCU! Pamiętaj: kiedy tylko możesz, myj ręce! 

opakowanie uzupełniające 
bez pompki = BARDZIEJ 

EKOLOGICZNE

EKOLOGIA

CENA 
REGULARNA 
bez pompki 
17,89 zł 
za każde 

CENA 
REGULARNA 
z pompką 
18,90 zł 
za każde 

ALOE VERA
BARBADENSIS

BUBLINO ALOEGEL 
Mydło w płynie z pompką, 500 ml. 
 BA06211 hypnotique
owocowe tony z różami i fiołkami, wzmocnione piżmem
 BA06221 magic garden
charakterystyczny kwiatowy, owocowy aromat
 BA06231 saison parfum
elegancka mieszanka sweet musk
 BA06241 zazen
harmonizujący świeży zapach 
wzbogacony nutą kwiatową i piżmem 
 BA06261 mountain spirit
świeża, drzewna, fougerowa woń
 BA06271 relaxation
lawenda, kwiat wanilii, rzadkie gatunki drzew
 BA06251 de paris
pudrowy, drzewny, piżmowy zapach 

14,90 zł za każde 
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100% recyklowane 
opakowania
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ZNIŻKA 
20 %

JUŻ OD
14,29 zł 

DELIKATNA 
PIELĘGNACJA 

SKÓRY



     FC5506W iceblack2
     FC5505W urbanstyle1

     FC5470W mei-mei6     FC5469W creation éthérée4
     FC5468W coquette5     FC5467W substance éthérée3

PIENIĄCY ŻEL POD PRYSZNIC 
z olejkiem brzoskwiniowym

Zmiękcza suchą skórę. 
Ma niezwykłą zdolność zwiększania nawilżenia skóry. 

Delikatna pianka pieści skórę i delikatnie ją myje.
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Cena promocyjna obowiązuje  
TYLKO do 30.11.2022!

• olejek brzoskwiniowy nadaje 
 skórze optymalne nawilżenie i 
 odżywienie oraz działa kojąco 
• gliceryna utrzymuje skórę 
 gładką, nietłustą i elastyczną 
• aloe vera zapewnia odżywczą 
 pielęgnację skóry 
• bez parabenów
• 250 ml 
Za 3 szt. zapłaczisz 
jedynie 37,80 zł

2+1
GRATIS

WYBIERZ 3 ŻELE POD PRYSZNIC 
a ZAPŁACISZ tylko 2 tj. jedyne 12,60 zł za 1 szt. 

CENA REGULARNA 

18,90 zł

ALOE VERA
BARBADENSIS

100% recyklowane 
opakowania 

damskie 

męskie 


