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KÓD Názov MJ CENA AKCIA
633110 Tek. mydlo s dávkovačom 300ml Almond Palmolive ks 1,60 € 1,36 €
633111 Tek. mydlo s dávkovačom 300ml Milk and Honey Palmolive ks 1,60 € 1,43 €
633042 Gumenné rukavice Starline L pár 0,51 € 0,44 €
633043 Gumenné rukavice Starline M pár 0,51 € 0,44 €
633044 Gumenné rukavice Starline S pár 0,51 € 0,44 €

Tekuté mydlo Palmolive pomáha vyživovať Vašu pokožku a zanecháva ju hodvábne jemnú 
a  hladkú. V  ponuke rôzne vône. Väčšie balenie obsahuje 12 ks. Gumené rukavice Starline 
zabezpečujú ocharnu vašich rúk pri práci s rôznymi čistiacimi prostriedkami. Dostupné vo 
veľkostiach: S, M a L.

Starostlivosť o ruky

Šesťnásobný účinok ústnej vody Listerine Total Care poskytuje komplexnú ochranu zubov 
a ďasien. Účinné zloženie ústnej vody s esenciálnymi olejmi, zinkom a fluoridom bojuje 
proti škodlivým baktériám, predchádza zubnému kazu a zabraňuje vzniku zubného kameňa. 
Zachováva prirodzenú belosť zubov a mentolová príchuť sa postará o dlhotrvajúci svieži dych.

Ústna voda Listerine

KÓD Názov MJ CENA AKCIA
633112 Ústna voda 500ml Total Care Listerine ks 3,60 € 1,04 €
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Jarné upratovanie je tu :)
Nezmeškajte svoje obľúbené značkové 
produkty v akciových cenách!

Držte sa hesla:
“Čistota

pol života!“



Mr.Proper je univerzálny čistiaci prostriedok na čistenie podláh a velkých plôch. Vhodný pre 
všetky povrchy vrátane lakovaného a lazurovaného dreva. Odstraňuje rôzne druhy nečistôt v 
celom dome a je mimoriadne účinný na mastné škvrny. Ajax je univerzálny čistiaci prostriedok 
na podlahy, povrch dôkladne vyčistí a zanechá žiarivo čistý. Postupne až do doby 24 hodín 
uvoľňuje sviežu a dlhotrvajúcu vôňu.

Pozametajte a umyte podlahu!

KÓD Názov MJ CENA AKCIA
633095 Čist. prostr. na podlahy 1000ml citrón Mr.Proper ks 1,83 € 1,56 €
633101 Čist. prostr. na podlahy 1000ml ocean Mr.Proper ks 1,83 € 1,56 €
633094 Čist. prostr. na podlahy 1000ml červený Ajax Floral Fiesta ks 1,58 € 1,35 €
633102 Čist. prostr. na podlahy 1000ml zelený Ajax Floral Fiesta ks 1,58 € 1,35 €
613658 Metlička s lopatkou sada 1,60 € 1,36 €
617075 Súprava mop 4-dielna Cedric sada 3,80 € 3,22 €

Umyte okná!
Expert na umývanie okien a rámov. Vďaka obsahu alkoholu pôsobí Clin extra rýchlo, čím 
znemožňuje vznik škvŕn a šmúh a leštenie sa stáva úplne zbytočným. Väčšie balenie obsahuje 
10 ks. Nastriekajte Clin priamo na plochu, nechajte pôsobiť niekoľko minút a následne 
dôkladne zotrite. Pravidelné používanie zabraňuje zahmlievaniu sklenených povrchov a zrkadiel.

KÓD Názov MJ CENA AKCIA
613391 Čist. prostriedok na okná a rámy 750ml Clin ks 2,20 € 1,86 €
617004 Čist. prostriedok na okná 500ml proti zahmlievaniu Clin ks 2,20 € 1,86 €
633093 Čist.prostriedok na okná 500ml citrus Clin ks 1,30 € 1,10 €
623141 Čist. prostriedok na okná 500ml Flesh ks 1,10 € 0,93 €
613429 Čist. prostriedok na okná 500ml Okena Ava ks 0,80 € 0,68 €
617172 Stierka na okno 20cm teleskopická Cedric ks 3,14 € 2,68 €

KÓD Názov MJ CENA AKCIA
633103 Čist. prostr. na riad 5000ml Professional Expert Sensitive Jar ks 8,17 € 6,96 €
633104 Čist. prostr. 500ml tekutý citrus Cif ks 1,49 € 1,27 €
633096 Čist. prostr. na riad 450ml aloe vera Pur Balsam ks 0,95 € 0,81 €
623221 Hubka na riad 10ks bal. 0,41 € 0,35 €
617260 Hubka na riad 5ks veľká Megamax bal. 0,82 € 0,70 €
613850 Hubka na riad 10ks profilová Cedric bal. 1,40 € 1,20 €

Jar je prostriedok určený na ručné umývanie riadu, ktorý má vynikajúcu schopnosť odstraňovať 
mastnotu aj v studenej vode a pritom je veľmi jemný k vašim rukám, ekonomické balenie, s 
príjemnou vôňou. Cif je abrazívny prípravok, čistí bez škrabania. S vôňou citrusov. Väčšie 
balenie obsahuje 8 ks. Pur Balsam účinne odstraňuje mastnotu a zároveň je jemný na vaše 
ruky. Vhodný pre alergikov. Odporúčaný Európskym centrom pre výskum alergií ECARF - 
prostriedok na ručné umývanie riadu. 

Poumývajte riad a kuchyňu!

Tablety do umývačky riadu zaručujú až 12 účinkov sily, odstraňujú nežiaduce nečistoty, mastnoty, 
chránia filter, majú funkciu soli a leštidla, chránia umývačku proti vodnému kameňu, účinkujú i pri 
nízkych teplotách, chránia striebro a sklo proti korózii. Jedinečné zložky môžu predĺžiť životnosť 
skla až o 100%. Väčšie balenie obsahuje 5 ks. Leštidlo pre žiarivý lesk a suchý riad bez fľakov. 
Objem 400 ml. Väčšie balenie obsahuje 12 ks. Osviežovač do umývačky riadu až na 60 umývacích 
cyklov s jednoduchým zavesením. Účinne neutralizuje nepríjemné pachy, osviežuje umývačku 
riadu príjemnou a čistou vôňou citrónu a limetky. Väčšie balenie obsahuje 20 ks. Regeneračná 
soľ do umývačky zabraňuje vzniku vodného kameňa a chráni Vašu umývačku. Váha: 1,5 kg. 
Väčšie balenie obsahuje 12 ks. 

Zapnite umývačku riadu!

KÓD Názov MJ CENA AKCIA
633109 Tablety do umývačky riadu 60ks Quantum Max Finish ks 12,03 € 10,25 €
613961 Leštidlo do umývačky riadu 400ml regular Finish ks 3,23 € 2,75 €
623680 Osviežovač do umývačky riadu citrón Finish ks 3,10 € 2,63 €
633108 Soľ do umývačky riadu 1,5kg Finish ks 1,90 € 1,61 €

Pronto multifunčkný čistič na rôzne povrchy, odstraňuje prach, zanecháva povrchy lesklé a bez 
šmúh. Čistí a odstraňuje prach z kovu, dreva, skla a elektroniky. Obsahuje antistatické zložky, ktoré 
zabraňujú opätovnému usadzovaniu prachu. Pre domáce i profesionálne použitie. Objem 500 ml. 
Pronto sprej čistí a obnovuje lesk vášho dreva, vždy keď utierate prach. Pronto je vhodné na všetky 
drevené povrchy s povrchovou úpravou. Väčšie balenie obsahuje 12 ks.

Poutierajte prach!

KÓD Názov MJ CENA AKCIA
633100 Čist. prostr. na nábytok 500ml multisurface Pronto ks 3,10 € 2,64 €
633099 Čist. prostr. na nábytok 250ml classic spray Pronto ks 2,34 € 1,99 €
613439 Prachovka 3ks univerzálna savá Cedric sada 0,62 € 0,53 €
617060 Prachovka 35x40cm flanelová Cedric ks 0,45 € 0,38 €

Bref WC gél vďaka vylepšenému zloženiu priľne k povrchu toaletnej misy a ostáva aj po 
spláchnutí. Zaručuje dlhotrvajúcu vôňu. Priebežne (pri každom spláchnutí) čistí. Predchádza 
usadzovaniu vodného kameňa a dezinfikuje. Umožňuje hygienické doplňovanie bez kontaktu 
ruky s nádržkou. Väčšie balenie obsahuje 16 ks. Domestos tekutý dezinfekčný a čistiaci 
prípravok. Zabíja všetky známe druhy baktérií. Pri každodennom použití chráni vylepšené 
zloženie s patentovanou technológiou hygiene molecules celý deň vás aj vašu rodinu pred 
baktériami uvoľnenýmí z toalety do ovzdušia spláchnutím. Osviežovač 5 v 1 s príjemnou 
vôňou 300 ml. Unikátna vôňa prináša pokojnú a relaxačnú atmosféru do vášho domova. 
Glade: 1. odstraňuje pachy 2. osviežuje vzduch 3. pôsobí v sekundách 4. kvalitná vôňa 
5. dlhotrvajúca vôňa. Väčšie balenie obsahuje 12 ks.

Vyčistite WC a rozvoňajte vzduch!

KÓD Názov MJ CENA AKCIA
633105 Čistič na WC 360ml fresh apple gél Bref ks 2,35 € 2,00 €
633106 Čistič na WC 360ml ocean gél Bref ks 2,35 € 2,00 €
633097 Čistič na WC 750ml citrus fresh Domestos ks 1,42 € 1,21 €
633107 Čistič na WC 750ml atlantic fresh Domestos ks 1,42 € 1,21 €
633098 Osviežovač vzduchu sprej 300ml citrus Glade ks 1,83 € 1,56 €
613507 WC súprava Rondo Cedric sada 1,32 € 1,13 €
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