
ZESTAW ZAPACHOWY

ZESTAW UNIWERSALNY

55,40 PLN

90,50 PLN

OSZCZĘDZASZ 7,95 PLN

OSZCZĘDZASZ 29,90 PLN

47,45 PLN

60,60 PLN

Kup dowolny Zapach do odkurzacza (9,8 g / 2 szt.) 
oraz dowolne Perfumy do wnętrz (40 ml), 

a Zawieszkę zapachową do szafy Maldives Paradise 
lub Singapore Twilight (15,2 g) 

dostaniesz 50% TANIEJ

KOD: 981143

• Mleczko do czyszczenia urządzeń kuchennych i sanitarnych (750 ml)
• Płyn do mycia naczyń Aloe (750 ml)

• Gąbka czyszcząca (10,9 × 6,1 × 3,8 cm)
• Płyn uniwersalny (1000 ml)

• Innowacyjna ściereczka antybakteryjna GRATIS
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ZESTAW DO KUCHNI

ZESTAW DO ŁAZIENKI

ZESTAW DO PRANIA I

ZESTAW DO PRANIA II

• Odtłuszczacz (750 ml)
• Płyn myjący do powierzchni i blatów kuchennych (750 ml)
• Płyn do mycia powierzchni silnie zabrudzonych (1000 ml)

• Neutralizator zapachów organicznych (250 ml)
• Preparat do czyszczenia szyb kominkowych

i piekarników (750 ml) GRATIS

• Płyn do mycia szyb (750 ml)
• Żel do usuwania kamienia i rdzy (750 ml)

• Preparat do czyszczenia fug (750 ml)
• Płyn do mycia kabin prysznicowych (750 ml)

• Ultrachłonne ściereczki czyszczące (23 × 39 cm / 34 szt.)
• Płyn do mycia łazienki (750 ml) GRATIS

• Płyn do prania dywanów i tapicerki (1000 ml)
• Luksusowy płyn do płukania tkanin Sunny Breeze (1000 ml)

• Płyn do prania kolorowych tkanin (1000 ml)
• Kapsułki piorące do tkanin białych (256 g / 10 szt.) 

• Płyn do mycia szyb (750 ml) GRATIS

• Kapsułki piorące do tkanin delikatnych (253 g / 10 szt.)
• Płyn do prania białych tkanin (1000 ml)

• Aromatherapy Płyn do płukania tkanin Azure Sky (1000 ml)
• Odplamiacz (750 ml)

• Mydło w płynie Hypoallergenic (500 ml) GRATIS

108,50 PLN
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OSZCZĘDZASZ 12,90 PLN
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95,60 PLN
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98,60 PLN

105,60 PLN
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