
 

 

 

 

NR. ART. ASORTYMENT CENA 

BRUTTO 

 

 

Maseczka kosmetyczna 
- wielokrotnego użytku 

- rozmiar uniwersalny 

- nasączona cząsteczkami nanosrebra (do 18000prań) 

Maska wielokrotnego użytku 

Maseczki uszyte są z materiału wykonanego z mikrowłókien o 

grubości kilku tysięcznych milimetra. Dodatkowo materiał jest 

uszlachetniony nanosrebrem. 

UWAGI I ZALECENIA: 

 Maseczka nie jest zabezpieczeniem przed 

koronawirusem. Podczas jej stosowania należy 

przestrzegać zasad higieny. 

 WHO zaleca stosowanie maseczek przez osoby, które 

mają objawy infekcji wirusowej, tj. podwyższoną 

temperaturę, kaszel, problemy z oddychaniem, kichanie, 

aby ograniczyć rozprzestrzenianie się drobnoustrojów. 

 Zaleca się stosowanie maseczek przez osoby zdrowe, 

które narażone są na kontakt z zainfekowanymi osobami. 

 Maseczka chroni przed dotykaniem twarzy i błony 

śluzowej dłońmi, które mogły dotykać 

zanieczyszczonych powierzchni. 

Maseczki prać ręcznie szarym mydełkiem lub w pralce w 

temperaturze do 60° C , bez środków zmiękczających. 

Ze względów higienicznych maseczki nie podlegają zwrotowi. 

NR 2329 

25,00zł 

 

 

Woda z nanosrebrem 50 ml  
ZASTOSOWANIE:  

Preparat o silnych właściwościach biostatycznych (hamowanie 

rozwoju mikroorganizmów i grzybów). Wyjątkowo skutecznie 

redukuje świat drobnoustrojów i grzybów. Przeznaczenie: można 

stosować przy mechanicznych uszkodzeniach skóry (rany, 

otarcia) oraz przy zmianach chorobowych wywołanych 

bakteriami (trądzik), odkażanie wszelkich powierzchni (toaleta, 

łazienka, kuchnia, urządzenia klimatyzacyjne). Dezodoryzacja 

odzieży, obuwia, impregnacja tkanin, skóry, drewna, tapicerki. 

Ochrona roślin przed rozwojem grzybów i pleśni.  
 

 

NR.314  

25,00 zł  

 

 

Woda z nanosrebrem 250 ml  

ZASTOSOWANIE:  

Preparat o silnych właściwościach biostatycznych (hamowanie 

rozwoju mikroorganizmów i grzybów). Wyjątkowo skutecznie 

redukuje świat drobnoustrojów i grzybów. Przeznaczenie: można 

stosować przy mechanicznych uszkodzeniach skóry (rany, 

otarcia) oraz przy zmianach chorobowych wywołanych 

bakteriami (trądzik), odkażanie wszelkich powierzchni (toaleta, 

łazienka, kuchnia, urządzenia klimatyzacyjne). Dezodoryzacja 

odzieży, obuwia, impregnacja tkanin, skóry, drewna, tapicerki. 

Ochrona roślin przed rozwojem grzybów i pleśni.  

 

NR.2309 

86,00zł 

  



 

 

 

 
 

 

Mydło białe z nanosrebrem 100g  
Mydło z nanosrebrem to unikalny czyścik wzbogacony 

drobinkami nanosrebra, o właściwościach usuwających 

drobnoustroje, hamujących działanie pleśni i grzybów, 

zapewniając idealną dezynfekcję oraz ochronę antybakteryjną. 

Dlatego tam, gdzie znajdują się cząsteczki nanosrebra giną 

bakterie.  

ZASTOSOWANIE:  

 do czyszczenia trudnych do usunięcia zabrudzeń, 

urządzeń sanitarnych, urządzeń kuchennych;  

 do dezynfekcji obuwia sportowego i tym podobnych, ze 

względu na właściwości likwidujące bakterie i 

nieprzyjemny zapach potu;  

 do pielęgnacji roślin, spryskujemy wówczas rośliny 

doniczkowe wodą z rozpuszczonym mydłem.  

 

NR.328  

27,00 zł  

 

 

 

 

 

 

Mydło kosmetyczne z nanosrebrem 200g  
Naturalne mydełko nie zawiera barwników, detergentów oraz 

innych niekorzystnych substancji uczulających dzięki czemu 

można stosować do mycia i codziennej pielęgnacji całego 

ciała.  
 

Mydełko jest niezbędne jako uzupełnienie w terapii 

następujących schorzeń:  

 grzybica stóp i paznokci;  

 zakażenia bakteryjne skóry;  

 trądzik pospolity, różowaty, pryszcze;  

 zakażenia gronkowcowe;  

 zakażenia mieszków włosowych;  

 łojotokowe zapalenie skóry;  

 wyprysk (egzema) kontaktowy alergiczny, wyprysk 

kontaktowy niealergiczny;  

 alergie;  

 AZS (Atopowe Zapalenie Skóry);  

 uszkodzenia, oparzenia, skaleczenia, rany;  

 łupież łojotokowy;  

 nadmierne pocenie;  

 łuszczyca;  

 odleżyny, oparzenia wszystkich stopni, nieprzyjemny 

zapach całego ciała oraz stóp.  

 

  

NR.308  

49,20 zł  

 

 

 

 

Profesjonalny środek do czyszczenia toalety z 

cząsteczkami nanosrebra 750ml 

Jest delikatny dla czyszczonej powierzchni i pięknie pachnie * 

jest bardzo wydajny * zwalcza środowisko mikrobiologiczne i 

eliminuje przykry zapach * sterylizuje i dokładnie oczyszcza 

muszlę klozetową * zawiera antybakteryjne nanosrebro 

Zastosowanie: 

Usuwa zacieki i uciążliwe przebarwienia * dzięki specjalnej 

formule dokładnie  przylega do powierzchni, dzięki czemu 

dociera jednakowo do wszystkich obszarów toalety 

Sposób użycia: 

Płyn należy równomiernie rozprowadzić pod dolną krawędzią 

muszli, po czym pozostawić na minimum 30 min., a następnie 

spłukać wodą. 

 

 

NR.2333 

50,00zł 



 

 

   

Skoncentrowany płyn do prania z nanosrebrem  
Płyn do prania jasnych tkanin – NR.512  

Płyn do prania kolorowych tkanin – NR.513  

Płyn do prania ciemnych tkanin – NR.514  

 

DZIAŁANIE Zapewnia doskonałą czystość i pielęgnację tkanin. 

Utrzymuje trwałość i intensywność kolorów. Daje długotrwały 

zapach świeżości. Skoncentrowana formuła pozwala nawet na ok. 

25 prań. Płyn jest niezwykle skuteczny w usuwaniu zabrudzeń i 

jednocześnie przyjazny dla środowiska. Obecność srebra 

koloidalnego nadaje wypranej konfekcji właściwości 

antybakteryjne i antygrzybiczne. Pozostawia przyjemny i 

delikatny zapach. Idealny do prania w pralkach automatycznych 

tkanin wszelkiego rodzaju, a także czyścików Raypath.  

NR.512  

NR.513  

NR.514  

50,00 zł 

 

 
 

 Czyścik mini biały  
METODA DZIAŁANIA:  
Przecieranie ruchem okrężnym zabrudzonej powierzchni, 

rozbija brud na mikrocząsteczki, tworzące z wodą warstwę 

emulsji, którą następnie usuwa się czyścikiem Sunbeam.  

 

 

NR.101  

47,30 zł  

 

 

    
 

 

 Czyścik mini biały NOVA  
ZASTOSOWANIE: Stosuje się do silnie zabrudzonych 

powierzchni, którym nie szkodzi spora ilość używanej do 

czyszczenia wody jak:  

- sprzęty kuchenne i łazienkowe, artykuły gospodarstwa 

domowego, przedmioty ze szkła i tworzyw sztucznych, rozmaite 

przedmioty lakierowane , powierzchnie metalowe, gumowe, 

tapicerowane i dywanowe, tapety wodoodporne i ściany o 

wodoodpornej powierzchni.  
 

 

 NR.102  

47,30 zł  

 

 

   
   

 

 Czyścik mini biały Duo  
ZASTOSOWANIE: Czyścik mini biały służy do mycia szkła, 

porcelany, naczyń kuchennych i sztućców. Doskonale myje 

owoce przed spożyciem, usuwając wiele kultur bakterii.  
 

 

 NR. 121  

80,30 zł  
 

 

     

 

 Czyścik w formie ściereczki  
Czyścik biały – NR.131  

Czyścik pielęgnacyjny– NR.132  

Czyścik różowy – NR.133  

 

 

 

 

 NR. 131  

NR. 132  

NR. 133  

71,50 zł  
 



 

 

 

 
 

Rękawica biała  

ZASTOSOWANIE:  
Mokra wykręcona rękawica służy do mycia wszystkich 

powierzchni, które dobrze tolerują wodę tzn. po zetknięciu z nią, 

nie zmienią barwy, kształtu itp. Po umyciu rękawicą 

powierzchnie wycieramy sunbeam’em, zbierając resztki wody i 

zabrudzeń. Możemy czyścić nią zwierzęta.  

NR. 171 – S  

NR. 141 – M  

96,80 zł  

NR. 145 – L  

107,80 zł  

 

   

Rękawica biała NOVA  

PIELEGNACJA:  
Prać ręcznie szarym mydełkiem lub w pralce, w temperaturze do 

60 °C bez środków zmiękczających. Po wypraniu rozwiesić do 

wyschnięcia. Rękawica działa jak połączenie materiału białego 

wraz z sunbeam’em.  

NR. 174 - S  

NR. 144 – M  

96,80 zł  

NR. 148 – L  

107,80 zł  

 

 
 

Rękawica pielęgnacyjna beżowa  
ZASTOSOWANIE:  
Rękawicę beżową używamy lekko wilgotną. Myjemy wszystkie 

powierzchnie, które nie tolerują nadmiaru wody np.: sprzęt 

elektroniczny (telewizory, komputery, klawiatura), surowe 

drewno, obrazy, ramy, wyroby ze skóry kwiaty żywe i sztuczne, 

odświeżamy tapicerowane meble. Resztę wilgoci zbieramy 

sunbeam’em, kwiaty pozostawiamy wilgotne.  

NR. 172 - S  

NR. 142 – M  

96,80 zł  

NR. 146 – L  

107,80 zł  

 

    
 

Rękawica różowa  
ZASTOSOWANIE:  
Używamy wyłącznie na sucho. Służy ona do zbierania i usuwania 

kurzu z pomieszczeń oraz polerowania, nabłyszczania umytych 

powierzchni. Nawet jeśli powierzchnia czyszczona jest matowa 

warto zrobić na niej powłokę antystatyczną, brudzi się wtedy 

znacznie wolniej niż normalnie. Możemy czyścić nią również psy 

i koty. Zakurzoną rękawicę najlepiej wytrzepać, a od czasu do 

czasu wyprać.  

NR. 173 - S  

NR. 143 – M  

96,80 zł  

NR. 147 – L  

107,80 zł  

 

   
 

Poduszka podłogowa biała  
*Poduszka standardowa – NR.151  

*Poduszka belgijska – NR.191  

ZASTOSOWANIE:  
Przeznaczona do czyszczenia wszystkich powierzchni 

podłogowych ( terakota, PCW, glazura ,panele lakierowane itp), 

tapet wodoodpornych i ścian o wodoodpornej powierzchni  

NR. 151  

NR. 191  

266,20 zł  

  



 

 

 
 

Poduszka podłogowa biała NOVA  
*Poduszka standardowa – NR.154  

*Poduszka belgijska – NR.194  

ZASTOSOWANIE:  
Służy do mycia: ceramiki ściennej, podłogowej, elewacji 

mrozoodpornych, paneli plastikowych, drewnopodobnych, do 

mycia ścian pokrytych emulsją, tapet zmywalnych, powierzchni 

marmurowo-lastrykowych np. nagrobków itp. Używamy również 

do odświeżania dywanów na wilgotno. Służy do bieżącego 

czyszczenia w/w powierzchni. Zostawia mało wilgoci, 

powierzchnia jest czysta i błyszcząca bez wycierania jej do sucha.  

NR. 154  

NR. 194  

266,20 zł  

 

 
 

Poduszka podłogowa pielęgnacyjna beżowa  
*Poduszka standardowa – NR.152  

*Poduszka belgijska – NR.192  

ZASTOSOWANIE:  
Poduszkę używamy do mycia dużych powierzchni z surowego 

drewna, podłogi z desek, mozaiki drewniane, itp. Możemy jej 

również użyć do czesania włosa dywanu.  

NR. 152  

NR. 192  

266,20 zł  

 

 
 

 

oduszka podłogowa różowa  
*Poduszka standardowa – NR.153  

*Poduszka belgijska – NR.193  

ZASTOSOWANIE:  
Używamy na sucho i na suchych powierzchniach. Służy do 

polerowania, nabłyszczania, zbierania i usuwania kurzu z dużych 

powierzchni np. podłogi, ściany sufity, meble itp. Używamy jej 

do zamiatania.  

NR. 153  

NR. 193  

266,20 zł  

 

 
 

Ekspres do pielęgnacji okien 25 cm – NR.201  

Ekspres do pielęgnacji okien 40 cm – NR.202  

Poduszka do ekspresu – NR.405  

Gumka do ekspresu – NR.404  

NR. 201  

186,00 zł  

NR. 202  

223,00 zł  

NR. 405  

33,00 zł  

NR. 404  

10,00 zł  

 

 
 

Aluminiowy drążek teleskop 1,65 m – NR.310  

Aluminiowy drążek teleskop 2,20 m – NR.311  

Konus do drążka – NR.406  

NR. 310  

160,00 zł  

NR. 311  

176,00 zł  

NR. 406  

25,00 zł  

  



 

 

 
 

Uchwyt błyskawiczny – NR.312  

Uchwyt przemysłowy - belgijski – NR.195  

Clips EURO – NR.407  

NR. 312  

NR. 195  

139,00 zł  

NR. 407  

1,00 zł  

 

 
 

Przegub do ekspresu – montowany pomiędzy 

uchwytem a drążkiem, pozwala na sprzątanie w trudno 

dostępnych miejscach np. na szafie czy też pod łóżkiem  

 

NR. 313  

84,00 zł  
 

 

 

 

   
 

Czyścik Sunbeam 40 cm x 40 cm  
Czyścik sunbeam SZARY – NR.422  

Czyścik sunbeam MORSKI (niebieski) – NR.402  

Czyścik sunbeam RÓŻOWY – NR.420  

NR.422  

NR.402  

NR.420  

94,60 zł  

 

 
 

Czyścik Sunbeam Duo (2 szt.) 40 cm x 40 cm  
METODA DZIAŁANIA:  
Sunbeam jest czyścikiem wyprodukowanym z syntetycznych 

mikrowłókien, o grubości kilku tysięcznych milimetra. Struktura 

ta daje czyścikowi olbrzymią gęstość, dzięki czemu może być 

stosowany do różnych powierzchni, bez obawy przed 

zarysowaniem. Doskonale zbiera emulsję powstałą po pracy 

czyścika białego i pielęgnacyjnego, nadając powierzchni połysk.  

NR. 403  

161,70 zł  

 

 
 

Czyścik Sunbeam samochodowy 60 cm x 60 cm 

(niebieski)  
METODA DZIAŁANIA:  
Sunbeam posiada o wiele większą zdolność absorbowania brudu i 

wchłanialność wilgoci niż najlepszej jakości ircha, dzięki czemu 

czyszczoną powierzchnię pozostawia błyszczącą, bez smug i 

zarysowań. Delikatna, włóknista budowa czyścika pozwala 

stosować go do przedmiotów tak wrażliwych na zwykłe środki 

czystości jak szkło optyczne, sprzęt komputerowy i elektroniczny.  

NR.409  

155,10 zł  

  



 

 

 
 

Czyścik Sunbeam XXL 80 cm x 80 cm  
Czyścik sunbeam MORSKI (niebieski) – NR.408  

Czyścik sunbeam RÓŻOWY – NR.428  

NR.408  

NR.428  

309,10 zł  

 

  
 

Ręcznik Sunbeam SPORT 70 cm x 150 cm  
Ręcznik Sunbeam NATURA (zielony) – NR.410  

Ręcznik Sunbeam MORSKI (niebieski) – NR.411  

Ręcznik Sunbeam RÓŻOWY – NR.412  

Ręcznik SunBeam BIAŁY VIP – NR.413  

NR.410  

NR.411  

NR.412  

NR.413  

423,50 zł  

W zestawie 

cena 385 zł 

!!!  

 

 
 

Mały ręcznik Sunbeam SPORT 80 cm x 50 cm  
Mały ręcznik Sunbeam RÓŻOWY – NR.425  

Mały ręcznik SunBeam BIAŁY VIP – NR.426  

NR.425  

NR.426  

163,90 zł  

 

 
 

Czyścik Sunbeam do okularów  
Czyścik Sunbeam do okularów NIEBIESKI – NR.401  

Czyścik Sunbeam do okularów RÓŻOWY – NR.421  

Czyścik Sunbeam do okularów BIAŁY VIP – NR.423  

NR.401  

NR.421  

40,70 zł  

  



 

 

  
 

Face Glove  
BEZPIECZEŃSTWO  
Zapewnia Ci optymalne oczyszczanie twarzy przy użyciu tylko 

wody. Wygładza skórę oraz daje długotrwały efekt matujący. Nie 

powoduje stanów zapalnych skóry, co potwierdziły nasze badania 

dermatologiczne. Polecana dla alergików.  

NR.302  

88,00 zł  

 

 
 

Face glove duo  
ZASTOSOWANIE: Niezwykły czyścik Face Glove 

przeznaczony jest do usuwania makijażu oraz innych 

zanieczyszczeń skóry. Zazwyczaj w tym celu używamy 

odpowiednich kosmetyków oraz dużej ilości wacików. Face 

Glove działa przy użyciu samej wody, gwarantuje dokładne 

usuniecie makijażu, również kosmetyków wodoodpornych. Nie 

potrzebujemy dodatkowego stosowania jakichkolwiek zmywaczy. 

To naturalny i naprawdę niezawodny sposób na oczyszczanie 

twarzy. Zajmie nam to o wiele mniej czasu oraz znacznie 

zmniejszy wydatki. Przeznaczony także do wrażliwej skóry 

dziecka, przydatny w podróży i podczas intensywnej pracy  

NR.298  

132,00 zł  

 

 
 

Body glove  
Zaawansowana technologia produkcji włókien sprawia, że 

codzienne stosowanie rękawicy idealnie usuwa brud, tłuszcz i 

obumarłe komórki skóry, tym samym optymalnie przygotowując 

ją na przyjęcie kremu pielęgnacyjnego. Delikatny masaż 

powoduje rozszerzenie się porów i otwarcie kanalików gruczołów 

potowych, powodując dotlenienie skóry. Jednocześnie znacznie 

polepsza się cyrkulacja krwi, co wpływa na elastyczność skóry, 

pozwalając utrzymać ją w zdrowej i młodej kondycji. Rękawica 

jest hipoalergiczna, nie powoduje podrażnień, a jej codzienne 

używanie daje poczucie komfortu i świeżości. Doskonała dla 

skóry dziecka a także dla osób, które troskliwie dbają o własne 

zdrowie i higienę osobistą, lecz ich skóra wykazuje 

nadwrażliwość na stosowane mydła i zmywacze do ciała.  
 

 

 

NR.299  

165,00 zł  

 

 
 

FACE CLEANER - rękawiczka do  

peelingu twarzy i dekoltu  
ZASTOSOWANIE:  
Rękawiczka dokładnie usuwa z powierzchni skóry warstewkę 

obumarłych komórek, przez co ją oczyszcza, odświeża i 

wygładza, pobudzając jednocześnie do intensywnej odnowy. 

Zabieg ten również zapobiega powstawaniu przebarwień na 

skórze, odblokowuje jej pory, wskutek czego z łatwością chłonie 

ona aktywne substancje zawarte w nałożonym kosmetyku. Masaż 

poprawia krążenie krwi oraz pobudza skórę do wytwarzania 

kolagenu, dzięki czemu staje się ona elastyczna i jędrna.  

NR.300  

44,00 zł  

  



 

 

 
 

BODY CLEANER - rękawica do  

pielęgnacji ciała  
STOSOWANIE: Mokrą rękawicą delikatnie, okrężnymi ruchami 

masować ciało. Osuszyć skórę i posmarować kremem. 

Częstotliwość zabiegów dostosować indywidualnie do 

wrażliwości skóry, maksymalnie 2 - 3 razy w tygodniu. Na 

początku kuracji nie należy masować zbyt mocno i długo, 

przejściowo może wystąpić lekkie zaczerwienienie skóry.  

NR.301  

88,00 zł  

 

 
 

Krem GoldenRay  
PRZEZNACZENIE:  
Obecny w preparacie ekskluzywny kawior wraz z koloidalnym 

złotem, dającym efekt złotych nici, zapewniają pielęgnację 

każdego typu cery. Działają zbawiennie na skórę zmęczoną, 

pozbawioną blasku i tracącą elastyczność, dodając jej energii i 

urody.  

EFEKTY:  

 Silnie i dogłębnie nawilżona skóra,  

 Zdrowy koloryt i blask cery,  

 Widoczne spłycenie drobnych zmarszczek,  

 Jędrna i elastyczna skóra,  

 Silnie odżywiona cera.  

 

NR.303  

140,00 zł  

 

    
 

Zestaw Kosmetyczny  
Zestaw zawiera:  

 Body Cleaner - rękawica do peelingu i pielęgnacji całego 

ciała  

 Face Cleaner - rękawica do peelingu twarzy i dekoltu  

 Face Glove - rękawica do demakijażu  

 Krem Golden Ray  

 

NR.307  

340,00 zł  

 

  
 

Zestaw Dziecięcy  
Zestaw zawiera:  

 Rękawica biała S – NR. 171  

 Rękawica pielęgnacyjna S – NR. 172  

 Rękawica różowa S – NR. 174  

 Rękawica biała NOVA S – NR. 171  

 Czyścik Sunbeam Morski M – NR. 415  

 

 

 

NR.227  

389,00 zł  

  



 

 

 
 

Zestaw Czyszczący (samochodowy)  
Czyściki Nanosilver Technology należy stosować wyłącznie z 

czystą wodą i bez kontaktu z chemicznymi środkami 

czyszczącymi. Temperatura wody nie ma wpływu na ich 

skuteczność.  

Zestaw zawiera:  

 Rękawica biała L – NR. 145  

 Rękawica różowa L – NR. 148  

 Rękawica biała NOVA L – NR. 147  

 Czyścik Sunbeam XL (samochodowy) Morski– NR. 409  

 

NR.700  

435,00 zł  

 

 
 

Zestaw pielęgnacyjny dla zwierząt  
Zestaw zawiera:  

 Rękawica biała M – NR. 141  

 Rękawica pielęgnacyjna M – NR. 142  

 Rękawica różowa M – NR. 143  

 Rękawica biała NOVA M – NR. 145  

 Czyścik Sunbeam XL Morski – NR. 409  

 Woda z nanosrebrem 50 ml – NR. 314  

 Mydło z nanosrebrem 100 g – NR. 328  

NR.705  

551,40 zł  

 

 
 

Zestaw Podręczny  
Zestaw zawiera:  

 2szt. Czyścik mini biały – NR. 101  

 2szt. Rękawica biała M – NR. 141  

 Rękawica pielęgnacyjna M – NR. 142  

 Rękawica różowa M – NR. 143  

 Ekspres do pielęgnacji okien 25 cm – NR.201  

 Czyścik Sunbeam do okularów morski – NR. 401  

 Czyścik Sunbeam Duo – NR. 403  

NR.221  

848,40 zł  

 

 

 
 

Zestaw podłogowy  
Zestaw zawiera:  

 Czyścik mini biały – NR. 101  

 Rękawica biała M – NR. 141  

 Drążek teleskopowy– NR. 310  

 Uchwyt błyskawiczny – NR. 312  

 Ekspres do pielęgnacji okien 25 cm – NR.201  

 3 poduszki podłogowe do wyboru  

 Czyścik Sunbeam Duo – NR. 403  

NR.232  

1563,45 zł  

 

 

 
 

Zestaw podłogowy duży  
Zestaw zawiera:  

 Czyścik mini biały – NR. 101  

 Rękawica biała M – NR. 141  

 Rękawica pielęgnacyjna M – NR. 142  

 Rękawica różowa M – NR. 143  

 Drążek teleskopowy– NR. 310  

 Uchwyt błyskawiczny – NR. 312  

 Ekspres do pielęgnacji okien 25 cm – NR.201  

 3 poduszki podłogowe do wyboru  

 Czyścik Sunbeam Duo – NR. 403  

NR.235  

1748,25 zł  
 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 
 

Zestaw czyszczący – kompletny  
Zestaw zawiera:  

 2 szt. czyścik mini biały – NR. 101  

 2 szt. rękawica biała M – NR. 141  

 Rękawica pielęgnacyjna M – NR. 142  

 Rękawica różowa M – NR. 143  

 Poduszka podłogowa biała – NR. 151  

 Poduszka podłogowa pielęgnacyjna – NR. 152  

 Poduszka podłogowa różowa – NR. 153  

 Poduszka podłogowa biała NOVA – NR. 154  

 Drążek teleskopowy– NR. 310  

 Uchwyt błyskawiczny – NR. 312  

 Ekspres do pielęgnacji okien 25 cm – NR.201  

 Przegub do ekspresu – NR.313  

 Czyścik Sunbeam do okularów – NR.401  

 Czyścik Sunbeam XXL – NR.408  

 Czyścik Sunbeam Duo – NR. 403  

 

NR.604  

2440,00 zł  
 

 

 

 

 

Zestaw czyszczący – kompletny z ręcznikiem  
Zestaw zawiera:  

 2 szt. czyścik mini biały – NR. 101  

 2 szt. rękawica biała M – NR. 141  

 Rękawica pielęgnacyjna M – NR. 142  

 Rękawica różowa M – NR. 143  

 Poduszka podłogowa biała – NR. 151  

 Poduszka podłogowa pielęgnacyjna – NR. 152  

 Poduszka podłogowa różowa – NR. 153  

 Poduszka podłogowa biała NOVA – NR. 154  

 Drążek teleskopowy– NR. 310  

 Uchwyt błyskawiczny – NR. 312  

 Ekspres do pielęgnacji okien 25 cm – NR.201  

 Przegub do ekspresu – NR.313  

 Czyścik Sunbeam do okularów – NR.401  

 Czyścik Sunbeam XXL – NR.408  

 Czyścik Sunbeam Duo – NR. 403  

 Ręcznik Sunbeam Sport – różowy/biały  

 

NR.611  

Różowy 

ręcznik  

NR.610  

Biały ręcznik 

VIP  

2825,00 zł  

 

 

 

 

Zestaw czyszczący – kompletny z zestawem 

samochodowym Zestaw zawiera:  

 2 szt. czyścik mini biały – NR. 101  

 2 szt. rękawica biała M – NR. 141  

 Rękawica pielęgnacyjna M – NR. 142  

 Rękawica różowa M – NR. 143  

 Poduszka biała – NR. 151  

 Poduszka pielęgnacyjna – NR. 152  

 Poduszka różowa – NR. 153  

 Poduszka biała NOVA – NR. 154  

 Drążek teleskopowy– NR. 310  

 Uchwyt błyskawiczny – NR. 312  

 Ekspres do okien 25 cm – NR.201  

 Przegub do ekspresu – NR.313  

 Czyścik Sunbeam do okularów – NR.401  

 Czyścik Sunbeam XXL – NR.408  

 Czyścik Sunbeam Duo – NR. 403  

 

NR.604 + 700  
(zestaw 

samochodowy)  
2875,00 zł  

  



 

 

 

 

Zestaw czyszczący – kompletny VIP Zestaw 

zawiera:  

 2 szt. czyścik mini biały – NR. 101  

 2 szt. rękawica biała M – NR. 141  

 Rękawica pielęgnacyjna M – NR. 142  

 Rękawica różowa M – NR. 143  

 Poduszka biała – NR. 151  

 Poduszka pielęgnacyjna – NR. 152  

 Poduszka różowa – NR. 153  

 Poduszka biała NOVA – NR. 154  

 Drążek teleskopowy– NR. 310  

 Uchwyt błyskawiczny – NR. 312  

 Ekspres do okien 25 cm – NR.201  

 Przegub do ekspresu – NR.313  

 Czyścik Sunbeam do okularów – NR.401  

 Czyścik Sunbeam XXL – NR.408  

 Czyścik Sunbeam Duo – NR. 403  

 Ręcznik Sunbeam Sport – różowy/biały  

 Zestaw samochodowy  

 

NR.611 + 700  

Różowy 

ręcznik  

NR.610 + 700  

Biały ręcznik 

VIP  

3260,00 zł  

 

 

 

Zestaw czyszczący – kompletny VIP+ Zestaw 

zawiera:  

 2 szt. czyścik mini biały – NR. 101  

 2 szt. rękawica biała M – NR. 141  

 Rękawica pielęgnacyjna M – NR. 142  

 Rękawica różowa M – NR. 143  

 Poduszka biała – NR. 151  

 Poduszka pielęgnacyjna – NR. 152  

 Poduszka różowa – NR. 153  

 Poduszka biała NOVA – NR. 154  

 Drążek teleskopowy– NR. 310  

 Uchwyt błyskawiczny – NR. 312  

 Ekspres do okien 25 cm – NR.201  

 Przegub do ekspresu – NR.313  

 Czyścik Sunbeam do okularów – NR.401  

 Czyścik Sunbeam XXL – NR.408  

 Czyścik Sunbeam Duo – NR. 403  

 2 szt. ręcznik Sunbeam Sport – różowy/biały  

 Zestaw samochodowy  

 

 

NR.611 + 700  

Różowy 

ręcznik  

NR.610 + 700  

Biały ręcznik 

VIP  

3645,00 zł  
 

 

 

 
 

Colostrum Cavalli – suplement diety  
Zawiera w swoim składzie unikalną kombinację colostrum (siary 

klaczy) bogatej w IgG (immunoglobuliny) oraz witamin z grupy 

B.  

SKŁADNIKI:  
Colostrum 30% IgG, żelatyna, substancja wypełniająca – celuloza 

mikrokrystaliczna, niacyna, substancja przeciwzbrylająca – sole 

magnezowe kwasów tłuszczowych, kwas pantotenowy (D-

pantotenian wapnia), witamina B12 (cyjanokobalamina), 

witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), tiamina 

(chlorowodorek tiaminy), amid kwasu nikotynowego, 

ryboflawina, biotyna.  

NR.330  

120,00 zł  

  



 

 

 
 

Cannabidiol 2% – suplement diety  
Zawiera w swoim składzie olej pozyskiwany z nasion konopii.  

SKŁADNIKI:  
olej konopny, żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć – glicerol.  

NR.331  

120,00 zł  

 

 

Vitamina C – suplement diety  
Zawiera w swoim składzie unikalną kombinację ekstraktu z 

dzikiej róży stanowiącego bogate źródło witaminy C oraz 

ekstraktów z imbiru i ostryżu. Dzika róża - pomaga w 

prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, 

oddechowego, pokarmowego oraz moczowego. Dzięki zawartości 

witaminy C, która jest jednym z najsilniejszych antyutleniaczy 

chroni DNA, białka i lipidy przed uszkodzeniem oksydacyjnym.  

SKŁADNIKI: Ekstrakt z owocu dzikiej róży (Rosa canina) 

standaryzowany na 70% witaminy C, żelatyna, ekstrakt 4:1 z 

kłącza imbiru (Zingiber officinale), ekstrakt 4:1 z ostryżu 

długiego (Curcuma longa), substancja przeciwzbrylająca – sole 

magnezowe kwasów tłuszczowych.  

NR.332  

120,00 zł  

 

Informację dodatkowe: 

 Dożywotni recykling 

 Certyfikat PZH, HACCP 

 

Sprzedający deklaruje prawidłowe, skuteczne funkcjonowanie Produktu na następujące 

okresy (liczone od daty wydania Produktu Kupującemu) i udziela gwarancji jakości na czas: 

 18 miesięcy w przypadku zakupu Produktu przez Kupującego będącego osobą fizyczną do 

gospodarstwa domowego;  

  6 miesięcy w przypadku zakupu Produktu przez Kupującego będącego przedsiębiorcą do 

prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa. 

Forma płatności 

 Przelew po złożonym zamówieniu (przygotowanie przesyłki po zaksięgowaniu przelewu) 

 Płatność przy odbiorze  

Realizacja zamówienia: 

 Czas realizacji zamówienia z racji obecności COVID-19 może wydłużyć się do 14dni 

roboczych 

"Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 

1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność 

ogłoszenia." 

 



 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 


