G R I L OVÁ N Í

999,-

PÉČE O TĚLO
20
+3

sleva

38 %

98
+JATA 9 A
M
ZDAR

dní

roky
záruka

TOVÁ
TERAKO A
K
DES

449,-

SCHOLL WET&DRY +
DÁREK, elektrický pilník
na ztvrdlou kůži, voděodolný,
2 rychlosti, dobíjení
akumulátoru ze zásuvky,
snadné čištění, vyměnitelné
hlavice + krém na rozpraskané
paty s keratinem 60 ml nebo
2 rotační hlavice extra drsné

sleva

44 %

27 cm

JATA GR 208
příkon 550 W, ručně vyráběná 15 mm keramická deska, nepřilnavý povrch odolný proti škrábancům a nožům, rychlá údržba
vodou a drátěnkou, plocha 27 x 22 cm, pro všechny druhy mas,
na bramborové placky, lívance, bramboráky, volské oko, ananas, banány; unikátní přírodní chuť, vyrobeno ve Španělsku

VA Ř E N Í

sleva

33 %

sleva

JATA SF322/SF324/SF326/SF328
granitový nepřilnavý povrch bez PFOA, hliníkové tělo,
indikátor správné teploty na rukojeti, i na indukci,
správná teplota pro přípravu jídla – 140–195 °C –
indikátor Jata vám pomáhá vařit zdravě

+ DÁREK
PENÁL

ORAL-B VITALITY KIDS
limitovaná edice s penálem, motiv FROZEN, STAR WARS a CARS,
dobíjecí (aku), pro děti od 3 let, 2D systém (7 600 oscilačně
rotačních pohybů/min)

299,sleva

39 %

38 %

INDIKÁTOR JATA –
ZMĚNOU
BARVY INDIKUJE
DOSAŽENÍ SPRÁVNÉ
TEPLOTY

25
cm

49 cm

699,-

sleva

38 %
sleva

44 %

SCHOLL PILNÍK NA
PATY + DÁREK
elektrický pilník na nehty
Velvet Smooth dokonale
a jednoduše zajišťuje zdravý
vzhled a lesk nehtů
na nohou a rukou
+ krém na rozpraskané paty 60 ml
nebo krém na
změkčení ztvrdlé
kůže 60 ml

JATA SM100B
elektrický pilník na nehty,
tři nástavce – filer,
brousící a leštící,
bateriové napájení

2 ZÓNY

stot
foukání,

799,-

999,-

JEDNO NABITÍ =
2 HODINY PROVOZU
luxusní dárkové
balení

699,sleva

38 %

BRAUN HC5030S+ CESTOVNÍ POUZDRO, zastřihovač
vlasů omyvatelný, 2 nástavce v balení, aku/síť 230 V, provoz
50 min, nabíjení 8 hod, zastřihování bez nástavce, barva modrá,
17 nastavitelných délek, paměťový bezpečnostní zámek, LED
indikátor stavu nabití + cestovní sáček

1 999,-

sleva

28 %

25 %

ZELMER ZHB1006S
tyčový mixer, příkon 600 W,
nádobka na mixování
s víčkem, + PHE 4,-

600 W

12 V/230 V

PROFESSOR MPZ302
minipračka s odstředivkou, příkon 240 W, kapacita 3 kg
prádla (pro odstředění 1,5 kg), časovač, + PHE 16,-

GZ38, chladící box, objem 28 litrů, ohřev až na 55°C, chlazení
až 15 °C pod okolní teplotu, kontrolky signalizující ohřev, kabel
2 m, příkon 62 W, mírně poškozený obal, plná záruka 2 roky

TEFAL BC5121V0
kuchyňská váha,
váživost do 5 kg
s přesností 1 g,
funkce dovažování
(tara) a vážení
tekutin, automatické
vypnutí, + PHE 4,-

VIGAN VBF150, osobní váha s multifunkčním displejem,
měří obsah tuku, vody, svalů a kostí v těle, váží s přesností
na 100 kg až do limitu 150 kg, paměť pro 12 uživatelů,
automatické vypínání

499,-

599,-

sleva

41 %

sleva

33 %

PHILIPS
HP6420/00
dámský epilátor, síťový
provoz, 2 rychlosti,
omyvatelná epilační
hlava, + PHE 4,-

1 999,sleva

28 %
objem 28 litrů

39 %

VIGAN Z6V1, zastřihovač vlasů a vousů 6 v 1, stříhá, zastřihuje, konturuje a holí, úplné nabití 2 hod. – až 120 min provozu, dobíjení přes síťový adaptér; možnost použití přístroje i během nabíjení s adaptérem; Li-ion akumulátor 600 mAh; nastavení délek
střihu od 3 mm do 12 mm; 6 vyměnitelných střihacích a holicích
hlav, zastřihovací a holicí
nože z kvalitní tvrzené oceli

51 %

sleva

599,-

PROFESIONÁLNÍ
AKU ZASTŘIHOVAČ
NA ZVÍŘATA

sleva

1 499,-

sleva

33 %

CAMRY CR 2821
profesionální AKU zastřihovač na zvířata,
4 hřebeny pro požadovanou délku střihu,
titanová hlava s keramickým nožem,
1x náhradní baterie, nůžky
a mazací olej v příslušenství

vodotěsný

499,-

FAGOR BBC2200, stolní gril, příkon 2200 W, HOT ZONE –
integrovaná zóna s vyšší teplotou pro souběžnou přípravu masa
a příloh, nepřilnavá povrch. úprava,
velká plocha: 49 x 28 cm,
plech na odkapávající tuk,
regulace teploty

ÚKLID

799,-

sleva

sleva

28 %

369,-

sleva

37 %

BOSCH BBHMOVE3
ruční aku vysavač 2 v 1, samostatně
stojící, napětí 14,4 V, elektrický
kartáč, tryska na spáry, baterie
Ni-MH – ekologické, velmi výkonné,
indikátor stavu připojení k síti,
omyvatelný filtr, kapacita
zásobníku 300 ml, + PHE 16,-

ROWENTA RO3923EA
energ. štítek ACAA, příkon 750 W,
hlučnost 79 dB(A), sáček 3 l, typ
sáčku: Hygiene + ZR200540,
permanentní High Efficiency filtr
na výstupu vzduchu = nulové
náklady navíc! indikátor plnosti
sáčku, kovová teleskopická
trubka, štěrbinová hubice +
kartáček na nábytek 2in1,
+ PHE 16,-

1 899,-

sleva

32 %

