
Blue 
Nature

P R O D U C T S

Szépség
elixír

500034 
Szépség elixír - Retinol
részletek a 16. oldalon

4300 Ft
3400 Ft

NOVEMBER 2017

ÚJDONSÁG

-20%



500041
Blossom Piperevíz
A nyár emléke virágos-gyümölcsös kompozícióba zárva. 
Vedd körül magad életerőt sugárzó illattal. Sugárzó, vidám 
és pozitív az emberek és az egész világ számára - egy ilyen 
női személyiséget fejez ki ez az illat. 
50 ml 

Fejillat:
szicíliai citrom, zöld alma, narancs
Szívillat:
Jázmin, fehér rózsa
Alapillat:
cédrusfa, pézsma, ámbra

ÚJDONSÁG

500040
Sensation Piperevíz
Tökéletes illat szenvedélyes és érzéki nők számára, akiket függetlenség, 
eredetiség és erős temperamentum jellemez  
egy csipet romantikával. 50 ml 

Fejillat:
neroli virág, málna, citrom
Szívillat:
neroli virág, narancsvirág, jázmin, gardénia
Alapillat:
pacsuli, méz

ÚJDONSÁG

8900Ft
7900 Ft

5900 Ft

-25%

32 Siess! Az akciós termékek és az újdonságok száma korlátozott!



777836 
Ajándékkészlet
"Tökéletes hidratáció"
Hidratáló Peeling 300 ml
Hidratáló Testbalzsam 250 ml
+ AJÁNDÉK ajéndéktasak!

AJÁNDÉK 
stílusos csomag 

karácsonyi 
ajándékokhoz! 

777841
Ajándékkészlet
"Házi Spa"
”Narancs és fahéj” tusfürdő zuhanyzáshoz és fürdéshez 750 ml
Fürdősó 600 g
Illatos gyertya
+ AJÁNDÉK ajéndéktasak!

ÚJDONSÁG

AJÁNDÉK 
stílusos csomag 

karácsonyi 
ajándékokhoz! 

Nagy 
űrtartalom!

750 ml

3900 Ft
2900 Ft

7700 Ft
4500 Ft

A KÉSZLETHEZ 

TESTBALZSAM ZA 200 FT-ÉRT

-26%
-42%

54 Siess! Az akciós termékek és az újdonságok száma korlátozott!



777835 
Ajándékkészlet
"Karcsú alak"
Blue Nature Shake Csokoládé 600 g
Vörös tea, króm kapszulákban
+ AJÁNDÉK ajéndéktasak!

AJÁNDÉK 
stílusos csomag 

karácsonyi 
ajándékokhoz! 

777839 
Ajándékkészlet
"Zöld tea ereje"
Zöld tea kapszulákban
Normalizáló krém arcra és dekoltázsra 150 ml
+ AJÁNDÉK ajéndéktasak!

AJÁNDÉK 
stílusos csomag 

karácsonyi 
ajándékokhoz! 

A KÉSZLET ÁRA AJÁNDÉK

ZÖLD TEAT TARTALMAZ

A KÉSZLET ÁRA AJÁNDÉK

VÖRÖS TEAT TARTALMAZ

7650 Ft
4300 Ft

16150 Ft
11900 Ft

-44%

-26%
9100 Ft

5950 Ft

777847 
Ajándékkészlet
"Az egészség és 
természet érdekében"
Ph Body Balance
Gyöngypor kapszulákban
+ AJÁNDÉK ajéndéktasak!

-35%

A KÉSZLET ÁRA AJÁNDÉK 
PH BODY BALANCE-T TARTALMAZ

76 Siess! Az akciós termékek és az újdonságok száma korlátozott!



AJÁNDÉK 
stílusos csomag 

karácsonyi 
ajándékokhoz! 

777848 
Ajándékkészlet
"Pihentető fürdő"
Regeneráló Testbalzsam 250 ml
Perfect Skin fekete tisztító pakolás 50 g
Relaxáló tusfürdő zuhanyzáshoz és fürdéshez 250 ml
+ AJÁNDÉK ajéndéktasak!

A KÉSZLET ÁRA AJÁNDÉK

TISZTÍTÓ PAKOLÁST TARTALMAZ

7640  Ft
4990 Ft

-35%

777840 
Ajándékkészlet
"Perfect Beauty"
Arckrém nappali/éjszakai használatra 50 ml
Aktív Szérum nappali használatra 15 ml
+ AJÁNDÉK ajéndéktasak!

777842 
Ajándékkészlet
"Beauty Serum"
Aktív Szérum nappali használatra 15 ml
Aktív Szérum éjszakai használatra 15 ml
+ AJÁNDÉK ajéndéktasak!

AJÁNDÉK 
stílusos csomag 

karácsonyi 
ajándékokhoz! 

A KÉSZLETHEZ ÉJSZAKAI SZÉRUM 1500 FT-ÉRT

12000 Ft
7500 Ft

15200 Ft
9200 Ft

-38%

-39%

A KÉSZLET ÁRA AJÁNDÉK 

SZÉRUMOT TARTALMAZ

98 Siess! Az akciós termékek és az újdonságok száma korlátozott!



777838 
Ajándékkészlet
”Ragyogó bőr”
Perfect Skin fekete tisztító pakolás 50 g
Botanic! hidratáló nappali krém 50 ml
+ AJÁNDÉK ajéndéktasak!

777846 
Ajándékkészlet
"Botanic!"
Botanic! ránctalanító szemkrém 15 ml
Botanic! hidratáló nappali krém 50 ml
+ AJÁNDÉK ajéndéktasak!

AJÁNDÉK 
stílusos csomag 

karácsonyi 
ajándékokhoz! 

AJÁNDÉK 
stílusos csomag 

karácsonyi 
ajándékokhoz! 

777845 
Ajándékkészlet
”Erős és egészséges haj”
Hajerősítő sampon 250 ml
Hajerősítő balzsam 200 ml
Illatos gyertya
+ AJÁNDÉK ajéndéktasak!

AJÁNDÉK GYERTA!

3800 Ft
2990 Ft

A KÉSZLETHEZ SZEMKRÉM 1500 FT-ÉRT

5950 Ft
3900 Ft

A KÉSZLETHEZ TISZTÍTÓ

PAKOLÁS 1500 FT-ÉRT

5950 Ft
3900 Ft

-21%

-34%

-34%

1110 Siess! Az akciós termékek és az újdonságok száma korlátozott!



500033 
”Sáfrány csokoládé” tusfürdő 
zuhanyzáshoz és fürdéshez
Érzéki csokoládé és sáfrány illatú luxus tusfürdő. 
Sűrű habot képez, mely élénkíti, fényesíti 
és puhítja a bőrt. 750 ml

500032 
”Narancs és fahéj” tusfürdő 
zuhanyzáshoz és fürdéshez
Az aromás tusfürdő karácsonyi narancs és fahéj 
illattal fog kényeztetni a gyengéd bőr mosása 
és ápolás közben. 750 ml

ÚJDONSÁG

Nagy 
űrtartalom!

750 ml

-23%

2190Ft

AJÁNDÉK 
stílusos csomag 

karácsonyi 
ajándékokhoz! 

777843 
Ajándékkészlet
”Férfiaknak"
Perfect Man hajerősítő  sampon férfiaknak ginsenggel 250 ml
Tusfürdő testre és hajra Perfect Man 250 ml
A Holt-tengeri iszap és só szappan 100 g
+ AJÁNDÉK ajéndéktasak!

4890 Ft
3400 Ft

A KÉSZLET ÁRA AJÁNDÉK 

SZAPPANT TARTALMAZ
2190 Ft

1690 Ft

-30%

1312 Siess! Az akciós termékek és az újdonságok száma korlátozott!



500034 
Szépség elixír - Retinol
15ml

A szérum tiszta retinolt tartalmaz, mely az egyik leghatékonyabb öregedésmegelőző 
szer. A modern tablettázó módszernek köszönhetően a retinol nem oxidálódik el, majd 
csak a bőrrel való érintkezéskor kezd el hatni. Ennek köszönhetően a hatóanyag a bőrnek 
azon a részén fog működni, ahol a sejteknek a legtöbb jótékony hatást szeretnénk 
biztosítani.  

A C, E, F vitaminkomplexumokkal felerősített készítmény erős antioxidáns 
és fiatalító hatású. A vitaminok javítják a rugalmasságot, feszességet és hidratációt, 
támogatják a bőr víz-lipid funkcióit és öregedésmegelőző hatásúak.

Válaszd a Retinol - szépség elixírt,
ha  a bőröd:  
matt, szürke, öregedés jeleit viseli, érett, regenerálást, 
eszességet igényel és elszíneződésre hajlamos.

Kúra: Használja este, önállóan vagy krémmel együtt, 
erős napsütéses időben ne alkalmazza. 

Működés: Serkenti a kollagén és elasztintermelést, stimulálja a bőr sejtmegújulását, 
kisimítja a ráncokat, stimulálja a bőr keratinizácóját, világosítja az elszíneződéseket. 
Védi a bőrt a korai öregedéstől

500036 
Szépség elixír - Collagen
15ml

Az elixír 100%-ban természetes, kis molekulatömegű, 18 aminosavat magába 
foglaló kollagént tartalmaz, mely stimulálja a fibroblasztok kollagéntermelését 
a bőrben. A kis molekulatömegnek köszönhetően átjutnak a bőr védőrétegén 
és  mélyre hatolnak.

A kollagén a bőr alapvető építőanyaga. A kollagéntermelés a 26. életév után 
lecsökken, a hiánya bőrsorvadást és ráncok kialakulását okozza. Emiatt nagyon 
fontos a kollagén pótlása.

Válaszd a Collagen - szépség elixírt, 
ha a bőröd:  
sorvadt, száraz, érett, öregedés jeleit viseli, láthatóan veszített rugalmasságából.

Kúra: Használja reggel és este önállóan, vagy krém alá.  

Működés: Növeli a bőr hidratációját és javítja a rugalmasságát.  
Megakadályozza a bőrsorvadást, helyreállítja a sűrűségét és feszességét.

ÚJDONSÁG

-21%

4300 Ft
3400 Ft

4300 Ft
3400 Ft

4300 Ft
3400 Ft

-21%

-21%

Tárd fel 
a szépség 
elixírek 
erejét

500035 
Szépség Elixír - Coenzyme Q10  
15ml

A bőr számára könnyen felszívható, tiszta Q10 Koenzim képes késleltetni a bőr öregedését, valamint védelmet nyújt az UVA által 
előidézett kollagén-szétesés ellen. Idővel csökken a bőr Q10 koenzim tartalma, mely lelassítja a bőrsejtek regenerálódási folyamatát 
és a bőr öregedéséhez vezet. A bőrbe bemasszírozott Q10 koenzim a mélyebb bőrrétegekbe is behatol és szabályozza a sejtek 
energetikai folyamatait.

Az A, E, F, B3 vitaminok erősítik, regenerálják és védik a bőrt, továbbá elősegítik a Q10 koenzim fiatalító működését.

Válaszd a Collagen - szépség elixírt, ha a bőröd:    
Minden típusú kiszáradásra hajlamos és UV sugárzásnak kitett bőr, apró ráncokkal 

Kúra: Használja reggel és este önállóan, vagy krém alá.

Működés: Hidratál, javítja a bőr feszességét és rugalmasságát, eltünteti az apró ráncokat. Védelmet nyújt a káros külső hatások ellen

1514 Siess! Az akciós termékek és az újdonságok száma korlátozott!



368289

Blue Dream kávé - mag
100% Arabica, melyből nagyszerű espresso 
főzhető egy csipet dió és étcsokoládé 
utóízzel.

368296

Blue Dream kávé - őrölt
Mindegyik csésze kávé édességgel, 
egy csipet csokoládé és marcipán ízzel 
kényeztet.

ÚJDONSÁG

Tárd fel 
a szépség 
elixírek 
erejét

2050 Ft
1690 Ft

2050 Ft
1690 Ft

A frissen őrölt kávémagokba zárt 
olasz ízek gazdagsága a gyengéd 
aromák és különleges ízek világába 
fog repíteni. 

Az aromák és ízek teljes kinyeréséhez 
egy jól bevált technikát használunk - 
a kávét olasz módra pörköljük.

Automata kávéfőzőhöz és hagyo-
mányos kávéfőzéshez egyaránt 
ajánlott.

CÉL: 
A bőr fiatalítása, az öregedési 
folyamat késleltetése, a bőr 
ragyogásának és fényének helyreállítása

A KÚRA HATÁSA:  
rugalmas, fiatalított, hidratált, 
erős bőr és kisimított ráncok.

A bőr professzionális kezelése 
koncentrált és aktív elixírekbe zárva.  

1716 Siess! Az akciós termékek és az újdonságok száma korlátozott!



368056
Pirog forma
24 x 1 cm

HELYEZD A KILAPÍTOTT TÉSZTÁT 
A FORMÁRA

TÖLTSD MEG A PIROGOKAT
HABZSÁK SEGÍTSÉGÉVEL

TAKARD LE TÉSZTÁVAL,
MAJD NYOMD ODA A HENGERREL

1

SPÓROLJ!

21%

        368056 Pirog forma 61 kis pirogot készíthetsz elő egy perc alatt! Unalmas formázás nélkül. Ötletes és praktikus. Tartós, bizton-
ságos műanyagból készült, mely BPA mentes. 24 x 1 cm           367611 Derelyéhez való forma A derelye kézzel történő elkészítése 
okozta fáradtságot elkerülve használja ezt a formát, mely remekül összeragasztja majd. 3 különböző méretű példány: 10, 8, 6 cm 
átmérőjű. Tartós műanyagból készült.

367611
Derelyéhez való forma
3 különböző méretű példány: 10, 8, 6 cm átmérőjű

2

SPÓROLJ!

21%

1
2 368288 Tésztavágó henger A kinyújtott tésztát helyezze a gyúródeszkára és menjen át rajta a hengerrel - egy mozdulattal 

24 darab, 12 különböző formájú sütemény vágható ki. A formák levehetők és hagyományos kézi kivágáskor is használhatók. 
A készlet tartalma: henger (35 x 10 cm) két befogóval, mindegyik 12 formával.

368288
Tésztavágó henger 

ÚJDONSÁG

1 henger fordulat 
= 24 sütemény!

Fahéjas 
sütemény
3 pohár durva őrlésű liszt
250 g vaj 
2 sárgája
2 kanál sűrű 12%-os tejszín
½ pohár porcukor
1 vaníliás cukor
1 púpos teáskanálnyi fahéj

• Mindegyik összetevőt vagdaljuk fel a gyúródeszkán és gyúrjuk egybe. 
• Ha a tészta túl tapadós, adjon hozzá lisztet.
• Tekerje be fóliával és helyezze 30 percre a mélyhűtőbe.
• A kész tésztát nyújtsa ki, majd tésztavágó hengerrel vágja ki 
 a kívánt tésztamennyiséget.
• A süteményeket papírral kirakott tepsibe helyezze. 
• Nagyjából 15 percig süsse 200 fokon.

SPÓROLJ!

22%
950 Ft

750 Ft

1500 Ft
1190 Ft 2550 Ft

1990 Ft

1918 Siess! Az akciós termékek és az újdonságok száma korlátozott!



• Univerzális, stílusos megjelenésű salátatál
 - egy hatalmas muffin formához hasonlít
• Tökéletes saláták és harapnivalók felszolgálására
• Elegáns, pasztell színű

Stílusos salátatál
2 liter
368081 MENTA
368084 LILA
368164 RÓZSASZÍN

Stílusos salátatál
4 liter
368082 MENTA
368085 LILA
368165 RÓZSASZÍN

1790 Ft

990 Ft
2050 Ft

1150 Ft

Stílusos salátatálak

368276
Zöldség és 
gyümölcsvágó 
kés 
21,5 x 2 cm

368277
Univerzális 
kés 
25 x 3 cm

368278
Szakács 
kés 
28 x 4 cm

368275
Acél 
séfkés 
33 x 4,5 cm

ÚJDONSÁG

Exkluzív acélkések A legjobb kés több éves használatra. Legjobb minőségű edzett acél. Vastag, szuper tartós élek. Egy darab acél-
ból kiöntve. Speciális kialakítás. Védőtokkal        368274 Acél kenyérvágó kés 33 x 3 cm        368275 Acél séfkés 33 x 4,5 cm Ke-
rámia kések tokkal  A kerámiából készült élek nem oxidálják el az élelmiszer értékes összetevőit - kémiailag semlegesek. Nagyon 
éles és tartós. A megfelelően kialakított markolat kényelmes fogást bíztosít, valamint jól eltakarja a kés élét, ezzel megakadályozva 
a sérüléseket vágás közben. A készlet késtokot tartalmaz         368277 Zöldség és gyümölcsvágó kés  21,5 x 2 cm          368277 
Univerzális kés  25 x 3 cm          368278 Szakács kés 28 x 4 cm

368274
Acél kenyérvágó 
kés 
33 x 3 cm

1

1

2

2

3

4

5

2

3 4
5

1

A legjobb kés több 
éves használatra
Legjobb minőségű 
edzett acél
Vastag, szuper 
tartós élek 
Egy darab 
acélból kiöntve
Speciális 
kialakítás
Védőtokkal        

7750 Ft
5950 Ft

8550 Ft
6750 Ft

3650 Ft
2950 Ft

5150 Ft
4190 Ft

7000 Ft
5690 Ft

SPÓROLJ!

44%
SPÓROLJ!

23%

2120 Siess! Az akciós termékek és az újdonságok száma korlátozott!



Kerámia 
párologtató
368235 FEKETE
368236 PIROS
368237 FEHÉR
368238 BÉZS
• Helyezze be a meggyújtott mécsest a párologtatóba, majd 
 a nyakán található szűkületbe öntse be kedvenc illóolaját.
• Egyszerre fogja megvilágítani a teret kellemes fénnyel 
 és illatosítani gyönyörű aromával.
• A kerámiából készült párologtató klasszikus eleganciát áraszt.
• A készlet nem tartalmaz mécsest
• 10 x 8 x 8 cm

Parfümviasz 
párologtatóba
368239 FAHÉJAS ALMA
368240 ÜNNEPI CUKORKÁK
Törjön le egy kockát és helyezze a párologtatóra; a belsejébe 
helyezzen mécsest. A meleg hatására a viasz olvadni kezd, 
nagyszerű illatot árasztva, mely több órán át érezhető lesz. 
A mécses kialvása után a viasz megszilárdul - nem fog olyan 
gyorsan elpárologni, mint a hagyományos illóolajok. 
Többször felhasználható. A csomagolás 
8 viaszkockát tartalmaz. 

79477
Karácsonyfa alátét
• Díszes és praktikus: könnyen eltakarható vele 
 a karácsonyfa lába és egyben 
 hansúlyozza az ajándékokat
• Védi a padlót a karcolódástól, 
 megkönnyíti a tűk felszedését.
• Átmérő 90 cm  

4900Ft

3490Ft

367309 
Klasszikus 
karácsonyfadísz
• Magasság 7 cm
• 6 darab

2500Ft

1690Ft

6
db

367368
Arany doboz ajándékokra
23 x 16 x 9 cm
• Ötletes mód értékes ajándékok becsomagolására.
• A kokárdákkal díszített dobozok 
 erős mágneszárral lettek ellátva.
• Könnyen összerakható; a stabil szerkezet 
 tartósságot biztosít
• Felerősített kartonból készült 
 melynek érdekes a díszítése

1550Ft

750Ft

Gömbök 
- karácsonyfadíszek
367387 RÓZSASZÍN
• 7 x 7 x 3 cm 
• 6 darab

1900Ft

990Ft6
db

1290Ft 950Ft

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG

Korlátozott kiadás

2322 Siess! Az akciós termékek és az újdonságok száma korlátozott!



10957
”Havas karácsonyfa” 
ablakmatrica
• Öntapadó, könnyen a kívánt méretre
 vágható és üvegre ragasztható
• Magasság 7,5 cm, hosszúság 200 cm

1900Ft

1390Ft

63932
„Vidám Mikulás” 
matrica ablakra
• 10 vidám Mikulás, 
• 14 hópehely.
• Többször 
 felhasználható

2800Ft

1390Ft

79427
Ablakdíszítő matrica 
„Mikulás szánkója”
• Öntapadó, könnyen a megfelelő méretre 
 vágható és az ablakra ragasztható
• Magasság 7,5 cm, 
 hosszúság 200 cm  

1900Ft

1390Ft

79426
Ablakdíszítő matrica 
„Rénszarvasok”
• Öntapadó, könnyen 
 a megfelelő méretre 
 vágható és az 
 ablakra ragasztható
• Magasság 7,5 cm, 
 hosszúság 200 cm 

1900Ft

1390Ft

72807

Sarokmatrica ablakra
• Öntapadó, többször 
 felhasználható
• 8 matrica, 4 különböző 
 minta
• Mindegyik matrica 
 mérete: 33 x 20 x 27 cm

2500Ft

1900Ft

Öntapadó ünnepi 
akasztók
367380 GÖMBÖK ÉS CSENGŐK
368318 SZARVASOK
Átmérő 3 cm

368280
Matrica ajándékokra
100 matrica dobozra, 7,5 x 5 cm

Csillag karácsonyfa tetejére
368299 PIROS
368300 ARANY
368301 EZÜST
15 x 15 x 3 cm

990Ft

750Ft
990Ft

750Ft

1290Ft

950Ft

368321
Ajándék szalag
Elegánssá teheti a csomagolt 
ajándékot! Szarvasmotívumokkal 
díszített. Textilből készült. Szélesség 
1,5 cm, hosszúság 10 méter 
15 mm szél. x 10 m hossz.

1300Ft

850Ft

Korlátozott kiadás Korlátozott kiadás

2524 Siess! Az akciós termékek és az újdonságok száma korlátozott!



10944
Pénzboríték
• Stílusos mód pénz 
 formájú ajándék 
 átadására
• 4 boríték különböző 
 ünnepi díszekkel 
 + 4 fehér
• 9 x 16 cm

1490Ft

990Ft

367340
Személyes karácsonyi képeslapok
• Alkoss utánozhatatlan képeslapot - helyezd be 
 a kedvenc ünnepi témájú képedet az elegáns, 
 kartonból készült keretbe. A belsejében írd meg 
 a kívánságaidat.
• 10 keret + 10 piros boríték
• 11 x 17 cm 

2050Ft

990Ft

10
db

72886
„Merry Christmas” felirat
• Színes, ünnepi motívummal díszített 
• betűk. Ragaszd fel őket a falra 
 ”MERRY CHRISTMAS”  feliratot alkotva.
• Egy betű magassága 8,5 cm

2050Ft

1490Ft

1690Ft

1390Ft

367799
LED lámpás üstökös
• Fából készült, gyönyörű karácsonyi 
 faragott motívumokkal
• 10 dióda világítja meg gyengéden
• AA elemmel működik
• Akasztóval
• 44 x 15 x 2,5 cm

4300Ft

2900Ft

4300Ft

2900Ft

63920
Nagy címke ajándékokra  
• Kétféle minta: hóemberes és Mikulásos. 
• A készlet egy díszes cérnát is tartalmaz 
 melynek segítségével könnyen felhelyezhető 
 az ajándékra. 
• 16 darab. 
• 14 x 12 cm

2550Ft

1590Ft

79429
Karácsonyi hűtőmágnes
• A hűtő is megérdemli a karácsonyi díszítést!
• 6 különböző Mikulás szobrocska és 3 hópehely

Flitteres karácsonyi díszek
367816 FEKETE-EZÜST
367817 FEKETE-ARANY
• Műanyagból készült, törésálló
• Átmérő 8 cm
• 3 azonos színű darab

3
db

2550Ft

1790Ft

367792
LED lámpás félhold
• Fából készült, gyönyörű faragott 
 csillag motívumokkal
• Diódák világítják meg belülről 
 gyengéd fénnyel
• Kettő darab AA elemmel működik
• Akasztóval
• 29,5 x 12,5 x 3 cm

Korlátozott kiadás Korlátozott kiadás
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366299

Karácsonyfadísz - Mikulás
• Vidám karácsonyfadísz
• Akasztóval
• Kerámiából készült.
• Magasság kb. 7,5 cm

6
db

367808
”Hóember” 
karácsonyfadísz
• Textilből, műanyagból 
 és fából készült
• 11 x 5 cm

367809
3 darab törésálló 
karácsonyfadísz
• Üveget imitáló anyagból
• 9 x 8 cm
• 3 darab

3
db

1500Ft

990Ft

1090Ft

650Ft

1290Ft

850Ft

1450Ft

990Ft

„Angyal” 
karácsonyfadísz 
367805 ARANY SZOKNYÁBAN 
367806 EZÜST SZOKNYÁBAN
367807 PIROS SZOKNYÁBAN
• Felakasztható
• Különböző anyagokból készült, 
 fém harangokkal
• 14 x 9 cm

1090Ft

790Ft

367804
Kislány sálban
• Fából, szalmából és gyapjúszálból készült
• 11 x 4 cm

1090Ft

590Ft

1090Ft

590Ft
Csillámos ajándékok
367811 ARANY
367812 PIROS
• Hálós, felakasztható 
 ajándék szobrocskák
• 10 x 8 cm
• 6 darab

367803
Hópehely csúcs 
• Fából, filcből és 
 gyapjúszálból készült
• 8 x 5 cm szobrocska, 
 25 cm-es csúcs 

1690Ft

1290Ft

2550Ft

1990Ft

1800Ft

1390Ft

367848
Csillag hóember 
figurával
• Porcelánutánzatú 
 műanyagból készült
• 12 x 12 x 1,5 cm

367849
Karácsonyfa 
Mikulás figurával
• Porcelánutánzatú 
 műanyagból készült
• 12 x 12 x 1,5 cm

1790Ft

1490Ft

3700Ft

2890Ft

79413
Téli csillag
• Gyönyörűen díszített
• Tökéletes ablak vagy a lakás més 
 részének díszítésére
• Összerakható - könnyen tárolható
• Akasztóval
• 14 x 39 cm Girland

367347 PIROS
367348 EZÜST
• Csillámporos karácsonyfadísz, 
 csillag és toboz egy girlandon.
• 180 cm hosszú szalagon  

79390
Csillag csengővel
• A legjobb ajtóra felszerelni - az ajtó 
 kinyitásakor kellemes, dallamos 
 hangot fognak kiadni 
• Arany színű csillag kokárdával 
 és 5 karácsonyi színű piros 
 és fekete csengővel
• 9,5 x 28 cm 

Korlátozott kiadás Korlátozott kiadás

79444
Glitteres koszorú angyalokkal
• Gyönyörűen elkészített - az aranyos 
 angyalfiguráknak és a glitteres díszeknek 
 köszönhetően a koszorú ünnepi 
 hangulatot áraszt.
• Átmérő 42 cm 

1790Ft

1490Ft
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367355
Hóember

367356
Hóember

367354
Rénszarvas

367353
Rénszarvas

1990Ft

1490Ft

Törésálló lapos 
karácsonyfadísz 4 db.  
366307 ARANY
366333 PIROS
• Átmérő kb. 10 cm
• Karácsonyfa akasztóval

2150Ft

1690Ft

Ajándékok 
- karácsonyfadíszek
367823 EZÜST
367824 ARANY
367825 LILA
367826 FUKSZIA
367822 PIROS
• 6 x 5 x 3,5 cm
• 4 azonos színú darab

4
db

1490Ft

990Ft

367810
Kicsi, flitteres és glitteres 
karácsonyfadísz készlet
• Egy karácsonyfadísz átmérője: 2,5 cm
• 20 darab

2550Ft

1890Ft

Masnik 
- karácsonyfadíszek
367832 ARANY
367833 EZÜST
367834 PIROS
367835 ZÖLD
• 7 x 6 x 2 cm 
• 3 darab

3
db

990Ft

690Ft

72892
Üveg karácsonyfadísz
• Az eredeti dísz megváltoztatja karácsonyfája 
 kinézetét
• A vízcseppek tiszta üvegből készültek
• 12 darab
• Mindegyik 12 cm hosszú

4790Ft

3690Ft

1550Ft

1190Ft

367814
Kosár édességekre 
- felakasztható dísz
• Helyezzen bele színes papírba csomagolt 
 édességeket és akassza fel a karácsonyfára
• Fém drótból készült
• 9 x 5 x 5 cm 

850Ft

690Ft

Csillagos girland
367843 ARANY
367844 PIROS
• Hosszúság: 270 cm

1790Ft

990Ft
1790Ft

1490Ft

Karácsonyfa lánc „Hópelyhek”
367305 ARANY
367345 PIROS
367346 EZÜST
• Hosszú - 5,5 méter - tartós műanyagból 
 készült hópehely lánc

1800Ft

1490Ft

Gyöngyös girland
367846 EZÜST
367845 ARANY
367847 PIROS
• Hosszúság: 270 cm

79443
Mikulás XXL 
• Nagy - 85 cm magas és 79 cm 
 széles -  vicces Mikulás 
 szobrocska. 
• Tökéletes fal díszítésére. 
• Könnyű, egyszerűen 
 becsomagolható 
 és következő évben 
 felhasználható.

Korlátozott kiadás Korlátozott kiadás

Ünnepi figurák
Fából és filcből készült
23 x 11 cm

4
db

20
db
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ÚJDONSÁG

368298
Farmermosó gél   
• Különleges összetétel farmerhez - mosás közben 
 ápolja az anyagot. 
• Hatékonyan eltávolítja a szennyeződéseket 
 még alacsony hőmérsékleten is.
• Kellemes illatot hagy
• 1 litr

ÚJDONSÁG

FIGYELEM! 
SZUPER AJÁNLAT!
Farmermosó gél vásárlása 
esetén „Hibátlan gyöngy” 
öblítőszer   

450 Ft-ért

1790 Ft
1450 Ft

-75%
TÉRFOGAT!

Vákuumzsákok
A szekrény jobb kihasználásának nagyszerű 
módja! Helyezze be a ruhadarabokat 
a zacskóba és porszívóval szívja ki belőle 
a levegőt.  A ruhák térfogata akár 75%-al 
lecsökken! A hermetikus zár védelmet nyújt 
a por és nedvesség ellen. A nagy alsó rész 
megkönnyíti a zsák kényelmes feltöltését. 

368326
Vákuumzsák 
L méret 
70 x 100 x 35 cm

368325
Vákuumzsák 
S méret 
50 x 60 x 35 cm

ÚJDONSÁG

65632
Dupla kefe ablakhoz, ajtóhoz és fugához 
Ablakmosáskor nem képes kitakarítani az ablakkeret réseibe bekerült szennyeződéseket? A merev és 
megfelelő szögben elhelyezett szálak minden résbe bejutnak és minden szennyeződést eltávolítanak. 
A markolatban egy összehajtható minikefe van elrejtve, mellyel még a legkeskenyebb rések is kitisztíthatók. 
Zuhanykabin, zuhanytálca, fuga, stb. tisztítására is tökéletes  2 x 4 x 20 cm

HAB VÁSÁRLÁSA 

ESETÉN DUPLA KEFE 

590 Ft -ért

ABLAKOK TÜKRÖK

SZERELVÉNYEK ÜVEGBÚRÁK

KABINOK CSEMPE

MUNKALAPOK SZEKRÉNYEK

14193
Üveg és egyéb felületek 
tisztítására szolgáló hab
• A hab alaposan megtisztít a portól, 
 szennyeződésektől és a foltoktól. 
• Nem hagy csíkokat. 
• 400 ml 

368297 
Mosóbalzsam gyapjúhoz 
és gyengéd textíliákhoz 
• Ápolja az anyag szálait és hosszantartó, friss illatot hagy.
• Lanolint tartalmaz, mely kivételesen puhává és simává 
 varázsolja az anyagot. 
• 1 liter

1790 Ft
1450 Ft

1550 Ft
1150 Ft

2190 Ft

1990 Ft

SPÓROLJ!

26%
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368273 
Konyhai tisztítószer  
300 ml

SPÓROLJ!

65%

Használd ki!

ÚJDONSÁG

Hatékonyan tisztítja a konyhapultot,
sütőt, csempét és mosogatót
Tökéletes zsíros és makacs 
szennyeződésekhez
Kicsi, praktikus űrtartalom
300ml

990 Ft
350 FtFIGYELEM! 

SZUPER AJÁNLAT!
Kő és rozsdaeltávolító gél 
vásárlása esetén csaptelep-
tisztító gyémánt feltét  

900 Ft-ért

ÖNTSE BE A GÉLT 
A GYÉMÁNTBA

HAGYJA 
PÁR PERCIG

ÖBLÍTSE LE 
VÍZZEL

FIGYELEM! 
SZUPER AJÁNLAT!
Kő és rozsdaeltávolító gél 
vásárlása esetén 
csapteleptisztító feltét  

900 Ft-ért

Az összes, élelmiszerrel érintkező termék megfelelő bizonyítvánnyal 
rendelkezik. A katalógusban megadott árak csak irányárak. 

A KÖRNYEZET VÉDELMÉNEK ÉRDEKÉBEN:
 egyszerű csomagolásokat használunk, hogy ne növeljük a hulladékok mennyiségét, 
 újrahasznosítható műanyag üvegeket
 megújuló nyersanyagból készült papírt

Szeretnénk Önöket hulladékelkülönítésre buzdítani, ezáltal is óvva a környezetet.

BETTERSTYLE HUNGARY KFT.
1054 Budapest, Szemere Utca 23. 1/1
www.betterware.hu, kapcsolat@betterware.hu

367553
Vízkő és rozsda eltávolító gél
• Erős ásványi savakat tartalmaz, aminek köszönhetően 
 kiválóan tisztítja a kádakat, mosdókat, csapokat, 
 zuhanyzókat és a WC csészéket. 
• Gyorsan és hatékonyan eltávolítja a vízkövet és a rozsdát, 
 valamint az egyéb szennyeződéseket. 
• 500 ml

Gyorsan 
eltünteti 
a vízkövet 
és a rozsdát

Csak most, 
minden kiadott 3600 Ft 
után amit az ebben a katalógusban 
szereplő termékek vásárlására 
adott ki!

KORLÁTOZOTT 
MENNYISÉG

1290  Ft
990 Ft

SPÓROLJ!

23%
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14193 
Üveg és egyéb felületek 
tisztítására szolgáló hab 
400 ml 
részeltek az 35. oldalon

NOVEMBER 2017

1117HU

www.betterware.hu

A KÉPVISELŐD:

EL
ÉGEDETTSÉG

I

G A R A N C I A

1550 Ft

1150 Ft

SIKERTERMÉK!
Nagyszerű 
hatékonyság
Foltmentesen 
tisztít

SPÓROLJ!

26%


