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Pila picioare cu 2 fete
o parte mai dura pentru 
eliminarea pielii moarte 
iar cealalta pentru finisare
9232

8.99 lei

Pila manichiura
80/80,
 lungime 18 cm
9210

6.99 lei

Pila clasica
L 18 cm
7249

 
5.99 lei

Pila si cutit 
cuticule
lungime 17cm 
9082

6.99 lei

Perie pentru 

pudra si 
fard obraz

3236

14.98 

Ascutitoare 
dubla metal

9258

5.99 lei

Set 5 pensule 
Machiaj
3235

16.98 lei

Cleste unghii
3234

12.98lei

Pensetă
lungime 9cm
varf precis
9029

9.99 lei

Foarfeca
varf precis si sigur
7346

5.99 lei

Forfecuta pentru
indepartarea pielitei
varf precis  si sigur
9213

          9.99 lei

Unghiera Inox  Mica
 marime 5,5 x1cm 
   9214                     

              
           6.98 lei

Unghiera Inox Mare
marime 8 x 1,2cm 
9215                       

                7.98 lei

Pila picioare cu 2 fete
o parte mai dura pentru 
eliminarea pielii moarte 
iar cealalta pentru finisare
9232

8.99 lei

Pila manichiura
80/80,
 lungime 18 cm
9210

6.99 lei

Pila clasica
L 18 cm
7249

 
5.99 lei

Pila si cutit 
cuticule
lungime 17cm 
9082

6.99 lei

Perie pentru 

pudra si 
fard obraz

3236

14.98 

Ascutitoare 
dubla metal

9258

5.99 lei

Set 5 pensule 
Machiaj
3235

16.98 lei

Cleste unghii
3234

12.98lei

Pensetă
lungime 9cm
varf precis
9029

9.99 lei

Foarfeca
varf precis si sigur
7346

5.99 lei

Forfecuta pentru
indepartarea pielitei
varf precis  si sigur
9213

          9.99 lei

Unghiera Inox  Mica
 marime 5,5 x1cm 
   9214                     

              
           6.98 lei

Unghiera Inox Mare
marime 8 x 1,2cm 
9215                       

                7.98 lei
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Perie 
 pedichiura
marime 
 8x3 cm
9231     

5.99 lei

Perie 4 fete
pentru 
curatat
calcaiul
3122

            
12.99 lei

Piatra ponce
 pentru calcai 
piatra 10x5 cm 
diferite culori
1 buc   9230      
  

5.99 lei

Set Manichiura 11 piese

7232     36.99 lei

Set Manichiura
6 piese
7230        23.99 lei
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Balsam şi calmant pentru picioare obosite 250 ml

Folosirea balsamului este o uşurare pentru picio-
arele obosite şi un adevărat secret de hidratare pentru 
pielea picioarelor. Potrivit pentru îngrijirea zilnică 
a pielii uscate şi sensibile.Reduce iritatia provocata 
de diversi factori,regleaza umiditatea necesara pielii 
gambelor,elimina senzatia de picioare grele 

   7405                    18.99 lei

Crema cu efect de incalzire 250ml

Cremă cu efect de incălzire pentru dureri musculare.
Produsul este destinat tuturor durerilor musculare 
cauzate de oboseală efort fizic, este ideal si celor care 
fac sport.Încălzeste zona masată, relaxează muschii si 
elimină durerile.

7400                        18.89 lei

Cremă exfoliantă pentru călcâi 250 ml

Pentru călcăi uscate şi crăpate, înmoaie pielea, 
conferind un aspect 
neted eliminând celulele moarte. 

7404                    17.99 lei

Gelul de prospeţime răceşte picioarele 250ml
fierbinţi datorită ingredientului său natural de bază, 
cum ar fi mentolul. Linişteşte picioarele inflamate, 
recomandat în mod special după 
efort fizic, cum ar fi sportul.
7407
                                                                                                 16.99 lei
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Gel regenerant cu extract din melc 125 ml
Stimuleaza regenerarea tesuturilor, avand un efect anti-inflamator 
puternic. Regenereaza si trateaza eficient tenul afectat de riduri, pete, 
acnee sau cicatrici.Hidrateaza eficient si ofera suplete naturala dar 
si elasticitate pielii imbatranite. Este eficient in tratarea celulitei si a 
vergeturilor. Previne infectiile pielii si calmeaza inflamatiile. Gelul cu 
extract din melc, cu numeroasele sale proprietati regenerative, prote-
jeaza si favorizeaza functia naturala a pielii si serveste ca un exfoliant 
natural pentru piele. 
7417
                                 31.99 lei

Crema cu extract din melc 250 ml
Utilizabila pentru fata, maini si corp.Se absoarbe usor in piele, 
reda finetea si naturaletea. Ideal si pentru cei cu pielea sensi-
bila. Extractul de melc avand proprietati regenerante, ajuta la 
elasticitatea pielii si ii confera finetea de care are nevoie.
6100                                  
            29.99 lei

Tratament pentru par cu extract de plante 275 ml

Datorita agentilor nutritivi proveniti din extract de grau
si bambus,parul, va deveni puternic ,matasos si usor de
pieptanat.Recomandat pentru par uscat ,despicat 
3572
                        29.99 lei

                   Cremă cu extract de melc pentru faţă şi corp 150 ml

         Datorită multitudinii de proprietati pe  care le are 
extractul de melc,  ajuta la  reinnoirea celulelor. Prote-
jeaza si ingrijeste functia naturala a pielii, si are efect 
regenerant. Ideal pentru cei cu tensul sensibil sau cu 
probleme, fiind eficienta si pentru acnee. Datorita con-
centratiei sale de extract de melci, ajuta la diminuarea 
ridurile fine, avand in compozitie si numeroase enzime 
proteolitice, colagen, elastina, extrem de benefice pielii. 
Poate fi utilizat ca anestezic local fiind ideal si pentru 
arsuri, acnee, puncte negre, vindecare ranilor si preve-
nirea vergeturilor. 

7308
  37.99 lei
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Gel cu extract din“Gheara Dracului” 250 ml
Imbunătăţeste circulaţia sanguina periferica, relaxează şi 
regenerează tonusul muscular, mărirea mobilităţii articu-
lare, regenerarea cartilajelor, calmarea şi dispariţia dure-
rilor reumatismale, este indicată în cazuri de reumatism 
articular, coxartroză, poliartrită reumatoidă, spondiloză 
cervicală etc. ,are un continut ridicat din planta ,,gheara 
dracului,, .Are un puternic efect antiinflamator. 
7302
                18.99 lei        

Gel ‘’Puterea calului cu chili’’ 250 ml
Extractul din chili (ardei iute), creaza o 
senzatie placuta si reconfortanta de incalzire, in mod special 
dupa efort fizic, la nivelul picioarelor sau altor zone supuse 
efortului, prin masaj. Datorita ingredientelor active, stimuleaza 
si revitalizeaza muschii obositi.  Ardeiul iute din compozitie re-
duce inflamatia, creste circulatia sangelui, calmeaza durerea, 
relaxeaza si incalzeste. Efect cicatrizant, ideal pentru articu-
latii reumatism, etc. Efect antiinflamator.
7416                                  18.99 lei

Balsam cu arnică montană 250 ml
Datorită conţinutului de substanţe 
dezinfectante, crema are rezultate remarcabile. 
Acţiune antiinflamatoare, analgezică, antiseptică 
şi cicatrizantă. Are proprietăţi calmante şi 
decongestive,ideala pentru entorse,vanatai,luxa
tii,fracturi. Se recomandă pentru pielea uscată, 
aspră,crapata.
7305      17.99 lei

Balsam cu Aloe Vera 250 ml
Calmeaza şi hidrateaza a tenul, recomandată pentru vinde-
carea rănilor (coşurilor, ten seboreic) precum şi infecţiilor 
greu vindecabile. Are efect anti-inflamator, vindecă mare 
parte din patologia cutanată (răni, arsuri inclusiv cele so-
lare, iritaţii), stimulează regenerarea ţesuturilor.
7306
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Gel cu extract din“Gheara Dracului” 250 ml
Imbunătăţeste circulaţia sanguina periferica, relaxează şi 
regenerează tonusul muscular, mărirea mobilităţii articu-
lare, regenerarea cartilajelor, calmarea şi dispariţia dure-
rilor reumatismale, este indicată în cazuri de reumatism 
articular, coxartroză, poliartrită reumatoidă, spondiloză 
cervicală etc. ,are un continut ridicat din planta ,,gheara 
dracului,, .Are un puternic efect antiinflamator. 
7302
                                                         19.99 lei        

Gel ‘’Puterea calului cu chili’’ 250 ml
Extractul din chili (ardei iute), creaza o 
senzatie placuta si reconfortanta de incalzire, in mod special 
dupa efort fizic, la nivelul picioarelor sau altor zone supuse 
efortului, prin masaj. Datorita ingredientelor active, stimuleaza 
si revitalizeaza muschii obositi.  Ardeiul iute din compozitie re-
duce inflamatia, creste circulatia sangelui, calmeaza durerea, 
relaxeaza si incalzeste. Efect cicatrizant, ideal pentru articu-
latii reumatism, etc. Efect antiinflamator.
7416                                           19.99 lei

Balsam cu arnică montană 250 ml
Datorită conţinutului de substanţe 
dezinfectante, crema are rezultate remarcabile. 
Acţiune antiinflamatoare, analgezică, antiseptică 
şi cicatrizantă. Are proprietăţi calmante şi 
decongestive,ideala pentru entorse,vanatai,luxa
tii,fracturi. Se recomandă pentru pielea uscată, 
aspră,crapata.
7305                                      18.99 lei

Balsam cu Aloe Vera 250 ml
Calmeaza şi hidrateaza a tenul, recomandată pentru vinde-
carea rănilor (coşurilor, ten seboreic) precum şi infecţiilor 
greu vindecabile. Are efect anti-inflamator, vindecă mare 
parte din patologia cutanată (răni, arsuri inclusiv cele so-
lare, iritaţii), stimulează regenerarea ţesuturilor.
7306
                                       18.99 lei
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Gel concentrat antireumatic “Puterea Ursu-
lui” 250 ml
Stimuleaza circulatia periferica avand actiune emolienta si 
antiseptica. Actioneaza pe loc avand efect de incalzire locala 
calmand astfel durerile reumatice si dimunueaza artrita. 
Este un produs hopoalergenic ideal pentru masajul spatelui, 
picioarelor si a oricaror tipuri de muschi. Relaxeaza in total-
itate iar plantele cum ar fi: menta, vita de vie rosie, eucalipt, 
ginseng, musetel, fenicul, si altele, ajuta la redarea sanatatii 
muschiului cat si pielii, astfel elimina durerea. Camforul 
din compozitie are un rol important de asemenea si ajuta la 
marirea procesului de actiune a gelului. 

7418       22.99 lei

Gel cu extract din planta “Gheara pisicii” anal-
gezic 250 ml
Un produs inovator pentru afectiunile carora ii este destinat. 
Gel antiinflamator cu proprietati analgezice, recomandat pentru 
ameliorarea durerilor provocate de: dureri musculare, dureri 
de spate, intinderi musculare, entorse, artrita, articulatii. Odata 
aplicat pe piele, formeaza un strat protector si actionează caun 
anti-oxidant pentru a proteja corpul de radicalii liberi.
7419                                     21.99 lei

Balsam cu gălbenele 250 ml

Pentru îngrijirea pielii obosite, uscate, sensibile 
şi la tratarea pielii crăpate. Formează un film protector, 
reglând conţinutul de substanţe hidratante ale pielii. Se 
poate folosi de întreaga familie, oferă protecţie împotriva 
soarelui şi a gerului. Pielea devine moale şi catifelată.
   7303
                   17.99 lei

Balsam cu frunze de viţă vie roşie 250 ml
Acest balsam  cu extract din frunze roşii de viţă de vie 
ajută la relaxarea picioarelor obosite. Este revitalizant şi 
fortifiant, potrivit pentru  îngrijirea picioarelor şi a vene-
lor dureroase.Extractul de frunze previne inflamatia si 
regleaza transpiratia picioarelor.
  
           7304                                        18.99 lei
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Gel concentrat antireumatic “Puterea Ursului” 250 ml
Stimuleaza circulatia periferica avand actiune emolienta si antiseptica. 
Actioneaza pe loc avand efect de incalzire locala calmand astfel durerile 
reumatice si dimunueaza artrita. Este un produs hopoalergenic ideal 
pentru masajul spatelui, picioarelor si a oricaror tipuri de muschi. Relax-
eaza in totalitate iar plantele cum ar fi: menta, vita de vie rosie, eucalipt, 
ginseng, musetel, fenicul, si altele, ajuta la redarea sanatatii muschiului 
cat si pielii, astfel elimina durerea. Camforul din compozitie are un rol 
important de asemenea si ajuta la marirea procesului de actiune a gelului. 

7418                                               22.49 lei

Gel cu extract din planta “Gheara pisicii” analgezic 
250 ml
Un produs inovator pentru afectiunile carora ii este destinat. Gel anti-
inflamator cu proprietati analgezice, recomandat pentru ameliorarea 
durerilor provocate de: dureri musculare, dureri de spate, intinderi 
musculare, entorse, artrita, articulatii. Odata aplicat pe piele, formeaza 
un strat protector si actionează caun anti-oxidant pentru a proteja 
corpul de radicalii liberi.
7419                                     22.49 lei

Balsam cu gălbenele 250 ml
Pentru îngrijirea pielii obosite, uscate, sensibile 
şi la tratarea pielii crăpate. Formează un film protector, 
reglând conţinutul de substanţe hidratante ale pielii. Se 
poate folosi de întreaga familie, oferă protecţie împotriva 
soarelui şi a gerului. Pielea devine moale şi catifelată.
   7303
                                                                18.99 lei

Balsam cu frunze de viţă vie roşie 250 ml
Acest balsam  cu extract din frunze roşii de viţă de vie 
ajută la relaxarea picioarelor obosite. Este revitalizant şi 
fortifiant, potrivit pentru  îngrijirea picioarelor şi a vene-
lor dureroase.Extractul de frunze previne inflamatia si 
regleaza transpiratia picioarelor.
  
           7304                                        19.99 lei
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Cremă cu castane sălbatice 250ml
Datorită acţiunilor sale tonic venoase, antiinflamatoare şi vasocon-
strictoare, castanul sălbatic are o largă aplicaţie ca adjuvant în crizele 
hemoroidale, varice, flebite, fragilitate capilară şi în cazul senzaţiei de 
greutate în gambe. Este utilizat deasemenea în tratamentul reumatis-

mului, plăgilor infectate, în impetigo, degerături şi varicocel. 

7406                   17.99 lei

Cremă cu extract de arnică 250ml
Ajută in tratarea vânătăilor, hematoamelor, entorselor, 
durerilor şi crampelor musculare, tendinitelor, dure-
rilor de spate. Excelent în vindecarea abceselor cutan-
ate şi a arsurilor. 

7403                               17.99 lei
Crema hidratanta cu masline 250 ml
Ingredientele sale de inalta calitate asigura pielii o hidratare pro-
funda, se absoarbe rapid si confre netezire si catifelare, astfel pielea 
devine mai moale si revitalizata. Indicata in curatarea, hidratarea si 
regenerarea pielii pentru maini, fata si corp. Intareste stratul de lipide 
protector, pielea mentinandu-si catifelarea si elasticitatea naturala.

Crema “Puterea Cerbului” 250 ml
Este o crema usoara imbogatita cu vitamina E, ideala pentru 
persoanele cu pielea uscata, sensibila, se absoarbe lent pentru a 
oferi o protectie intregului corp, astfel se transforma ca un scut 
protector pentru piele. Perfect adaptat pentru tot corpul fiind o 
crema calmanta
 si linistitoare pentru piele, reface structura pielii urscate si cra-
pate.

  7420                                   19.99 lei

    Balsam cu ulei de ARGAN 250ml
Un balsam puternic hidratant, uleiul de argan este un excelent ajutor pentru 
piele si par. Tratează rănile, pielea sensibilă, petele şi previne prin efectele 
sale hidratante deshidratarea şi îmbătrânirea pielii. Efect cicatrizant si 
calmeaza iritatiile, este ideala pentru pielea sensibila, crapata sau descua-
mata cat si pentru cea sensibila. Previne imbatranirea precoce cauzata de 
agresiunile mediului: radiatii ultraviolete, frig, poluare.

7413                                18.99 lei
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Cremă cu castane sălbatice 250ml
Datorită acţiunilor sale tonic venoase, antiinflamatoare şi 
vasoconstrictoare, castanul sălbatic are o largă aplicaţie ca 
adjuvant în crizele hemoroidale, varice, flebite, fragilitate 
capilară şi în cazul senzaţiei de greutate în gambe. Este 
utilizat deasemenea în tratamentul reumatismului, plăgilor 
infectate, în impetigo, degerături şi varicocel. 

7406                   17.99 lei

Cremă cu extract de arnică 250ml
Ajută in tratarea vânătăilor, hematoamelor, entorselor, 
durerilor şi crampelor musculare, tendinitelor, durerilor 
de spate. Excelent în vindecarea abceselor cutanate şi a 
arsurilor. 

7403                               17.99 lei

Crema hidratanta cu masline 250 ml
Ingredientele sale de inalta calitate asigura pielii o hidratare profunda, 
se absoarbe rapid si confre netezire si catifelare, astfel pielea devine mai 
moale si revitalizata. Indicata in curatarea, hidratarea si regenerarea 
pielii pentru maini, fata si corp. Intareste stratul de lipide protector, pie-
lea mentinandu-si catifelarea si elasticitatea naturala.

 7414            17.99 lei

Crema “Puterea Cerbului” 250 ml
Este o crema usoara imbogatita cu vitamina E, ideala pentru per-
soanele cu pielea uscata, sensibila, se absoarbe lent pentru a oferi o 
protectie intregului corp, astfel se transforma ca un scut protector 
pentru piele. Perfect adaptat pentru tot corpul fiind o crema calmanta
 si linistitoare pentru piele, reface structura pielii urscate si crapate.

  7420                                   19.99 lei

    Balsam cu ulei de ARGAN 250ml
Un balsam puternic hidratant, uleiul de argan este un excelent ajutor pentru 
piele si par. Tratează rănile, pielea sensibilă, petele şi previne prin efectele 
sale hidratante deshidratarea şi îmbătrânirea pielii. Efect cicatrizant si 
calmeaza iritatiile, este ideala pentru pielea sensibila, crapata sau descua-
mata cat si pentru cea sensibila. Previne imbatranirea precoce cauzata de 
agresiunile mediului: radiatii ultraviolete, frig, poluare.

7413                                18.99 lei
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Gel antireumatic ‘‘Puterea Calului’’ 250ml
Stimulează şi revitalizează picioarele şi muşchii obosiţi 
şi suprasolicitati. Este recomandat pentru pielea uscată 
şi sensibilă.Combinaţia hrănitoare a extractelor din 
plante activează părţile obosite ale corpului in două 
etape: rece şi cald. Creşte circulaţia sângelui, calmează 
durerea, relaxează, revigorează şi încălzeşte. Efect cic-
atrizant, ideal pentru articulţii. 

7402                      19.99 lei

Balsam cu extract de ‘‘Gheara Dracului’’ 
250ml
Balsamul gheara dracului are efect relaxant, 
binefăcător pentru circulaţia sanguină şi un bun cal-
mant pentru febra musculară. Calmează inflamaţiile 
provocate de reumatism, recomandat şi pentru 
spondiloză, artrită, artroză, etc  Mod de utilizare: se 
aplică pe piele în strat subţire şi se masează până la 
absorbţie completă. 

7401                            19.99 lei

Gel antireumatic ‘‘Puterile Ursului’’ 250ml
Ingredientele sale active stimuleaza si revitalizeaza 
picioarele si muschii obositi. Combinatia hranitoare a 
extractelor din 
plante si camfor, activeaza partile obosite ale corpului, 
in doua etape: rece si cald. Mentolul din compozitia 
sa ajuta la un efect mai indelungat.  Acest efect creste 
circulaţia sângelui, calmează durerea, relaxează şi 
încălzeşte. Efect cicatrizant,ideal pentru articulaţii, 
reumatism. 
                           
7408                         20.99 lei

18 | www.divalifecosmetics.ro                                                                                                                                                           www.divalifecosmetics.ro | 19

Gel antireumatic ‘‘Puterea Calului’’ 250ml
Stimulează şi revitalizează picioarele şi muşchii obosiţi şi 
suprasolicitati. Este recomandat pentru pielea uscată şi 
sensibilă.Combinaţia hrănitoare a extractelor din plante 
activează părţile obosite ale corpului in două etape: rece 
şi cald. Creşte circulaţia sângelui, calmează durerea, 
relaxează, revigorează şi încălzeşte. Efect cicatrizant, ideal 
pentru articulţii. 

7402                      18.99 lei

Balsam cu extract de ‘‘Gheara Dracului’’ 250ml
Balsamul gheara dracului are efect relaxant, binefăcător 
pentru circulaţia sanguină şi un bun calmant pentru 
febra musculară. Calmează inflamaţiile provocate de reu-
matism, recomandat şi pentru spondiloză, artrită, artroză, 
etc  Mod de utilizare: se aplică pe piele în strat subţire şi 
se masează până la absorbţie completă. 

7401                           
                                     19.99 lei

Gel antireumatic ‘‘Puterile Ursului’’ 250ml
Ingredientele sale active stimuleaza si revitalizeaza picioarele 
si muschii obositi. Combinatia hranitoare a extractelor din 
plante si camfor, activeaza partile obosite ale corpului, in 
doua etape: rece si cald. Mentolul din compozitia sa ajuta 
la un efect mai indelungat.  Acest efect creste circulaţia 
sângelui, calmează durerea, relaxează şi încălzeşte. Efect 
cicatrizant,ideal pentru articulaţii, reumatism. 
                           
7408                         19.99 lei
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Apă de parfum L’amour 
100 ml
 
Categoria: floral fructat. 
Note de varf: piersici, prune, frezie Notele de mijloc: lacra-
mioare, iasomie, trandafir, ylang-ylang Nota finala: cedru, 
lemn de santal,vanilie, boabe de tonka

4503 

          65.99 lei

Apă de toaletă Gabriell  100ml

Categoria : floral lemnos
Note de varf: mandarine, lime, bergamota
Note de mijloc: tuberoza, iasomie, crini de vale  
Note de baza: lemn de santal, mosc,ambra, vanilie
  5206          

          33.99 lei

Apă de parfum 
Natalie  50ml

Aroma proaspata si delicata pentru femei sofisticate.
Categoria : floral fructat
Piramida olfactiva
Note de top: mandarine,flori de portocal
Note de mijloc: zambila, trandafir ,frunze de portocal
Note finale: note forestiere de mosc,boabe de tonka
  5206          

         38.99 lei
Apă de toaletă  
Amare Amare 100ml

Categoria: floral fructat
Note de varf: grapefruit roz, portocale rosii,coacaze negre 
Note de mijloc: crin, iasomie,   
Note de baza: mosc alb, 
vanilie, boabe de tonka

5201               33.99 lei
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Apă de parfum Xavier 100ml
Categoria fresh
Note de top: rozmarin, coriandru, grapefruit, 
citrice
Note mijloc: perene, nucsoara, patchouli, 
Note finale: mosc, ambra, lemn de cedru
4523            

64.99  lei

Apă de toaletă  Daniel Banks 100ml
Categoria lemnos picant
Note de varf: mandarine, 
bergamota, piper negru
Note de mijloc: cedru, cardamom, scortisoara, 
vetiver.
Note de baza: olibanum, patchouli, ambra
5211  

           29.99 lei

Apă de toaleta   Bosco 100ml
Categoriafresh oriental
Note de varf: note acvatice,bergamota,frunze 
violete.Note de mijloc:piper 
roz,cardamom,scortisoara.
Note de baza:mosc,lemn de santal,
vetiver,lemn de cedru. 
5210          

      29.99 lei
TARR 150 ml

Tonifica pielea,
calmeaza iritatiile aparute 
dupa ras si lasa o senzatie 
placuta de prospetime
3638        

11.49 lei
    

DENIM
After Shave 100 ml
Calmeaza rapid pielea iritata 
si o hidrateaza in profunzime 
conferindu-i o senzatie de 
improspatare si confort
Pielea este invaluita intr-un 
parfum proaspat masculin 
9022

14.99 lei
PRET FIX! Fara alte discount-uri,doar pentru tine  

Apă de parfum MARCUS 100 ml
Categoria: lemnos
Note de varf: bergamota, mandarina, 
lamaie.
Note de mijloc: lavanda, crin de velley.
Note de baza: lemn de cedru, mosc, 
condimente
4516                   
       

69.99 lei

Atentie! 
Stocuri 
Limitate

PRET FIX! Fara alte discount-uri,doar pentru tine  
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PRET FIX! Fara alte discount-uri,doar pentru tine  



    24 | www.divalifecosmetics.ro                                                                                                                                                www.divalifecosmetics.ro | 25

Ulei aromaterapie 10 ml

Recomandat pentru lampa de aroma terapie:

turnati 3-5 picaturi in 30 ml apa in lampa speciala de aromaterapie. Se poate folosi si 
pentru baia generala: umpleti cada de baie cu apa calda, adaugati 10 picaturi de ulei 

volatil pe suprafata apei. 

                                   Rozmarin - 7347
                            Mere -  7349 

                               Iasomie - 7348       
                            Lotus - 3588

                                                                         9.99 lei
                                                            



    24 | www.divalifecosmetics.ro                                                                                                                                                www.divalifecosmetics.ro | 25

turnati 3-5 picaturi in 30 ml apa in lampa speciala de aromaterapie. Se poate folosi si 
pentru baia generala: umpleti cada de baie cu apa calda, adaugati 10 picaturi de ulei 

volatil pe suprafata apei. 

                               Iasomie - 7348       
                            Lotus - 3588

9.99 lei
                           

Sosete
de Dama 

Roz 1Pereche

marimea 35/40

3952

 4.49 lei
                                                            
                         

Sosete 
de Dama 

Mov 1 Pereche

marimea 35/40

3957

 4.49 lei
                                                            
                         

Sosete 
de Dama 

Verde

Turquaz

 1 Pereche

marimea 35/40

3954

 4.49 lei
                                                      
                         

Sosete 
de Dama 

Negru

 1 Pereche

marimea 35/40

3956

 4.49 lei
                                                            
                         

Sosete 
de Dama 

Gri

 1 Pereche

marimea 35/40

3955

 4.49 lei
                                                            
                         

Sosete  de Barbati
 1 Pereche

marimea 40/45

3958- Negru

3959-Gri

3960- Albastru

 4.49 lei
                                                            
                         

Sosete lungi Dama/Barbati 
cu continut de: 95% Bumbac

                        5% Lycra
                                                            



Tampoane 2P.
Mini - 2 picături
8 bucăţi.  
3550

3.99 lei

Absorbante zilnice
Normal - 2 picături. 
10 bucăţi.
3511

2.99 lei

Absorbante Zilnice 40 bucăţi
Cu o suprafata moale pentru o senzatie 
de uscat,ce pot fi folosite zilnic pentru a-ti 
proteja lenjeria.Pot fi folosite si noaptea
3507
                 11.99 lei

Cremă de mâini 
cu mango 75 ml
Hidrateaza pielea 
mainilor 
oferind un miros 
proaspat de mango. 
1236
                    

7.99 lei

Cremă de mâini 
cu migdale  30 ml
Oferă o protecţie 
specială pieli mâinilor 
datorită compoziţiei sale 
cu glicerină, muşeţel 
şi gălbenele. Repară 
crăpăturile cauzate de 
înaintarea în vârstă.
1112   

5.99 lei

Cremă depilatoare 
100ml

Îndepărtează firele de 
păr ușor și rapid de pe 
zone cum ar fi picioare, 
inghinal, axilar in 8-10 
minute.
2026

     
  10.99 lei

Crema protectoare pentru 
fata si corp -SPF 40+
Ideala pentru protectia pielii sen-
sibile sau bronzate in exces.
Pielea va tolera mai usor razele 
solare, previne aparitia cosurilor 
cauzate de soare,
componentele sale hidrateaza si 
păstreaza elasticitatea naturala a 
pielii. 50ml.

1219                    29.99 lei
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Emite 8 ore de căldura terapeutică în locurile unde aveţi dureri. 
Relaxează muşchii şi creşte circulaţia de sânge pentru alinarea 
durerilor. Incepe să se încălzească imediat după ce a fost scos din 
ambalaj şi ajunge până la temperatura maximă de 62˚C în circa 20 
minute. Pretul se refera la 1 bucata. 

7340               8.99 lei

Branturi ortopedice 
 Aplicabile la orice tip de pantof (la valori 
termice mari, absorb caldura, restituind-o in 
mediul intern atunci cand temperatura co-
boara), se igienizeaza foarte usor (spalabile 
la masina, la maxim 30 grade)
Culoare:nuanta neutra,negru acestea se pun 
aleatoriu. 

     3052                    9.99 lei

Talpici masaj picioare  

Are efect sterilizant, amelioreaza 
durerile talpilor, si ajuta la absorbtia 
transpiratiei,eliminand mirosurile 
neplacute. Marime universala.

9112        9.99 lei
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Un ulei valoros creat din 110 plante, radacini si fructe de padure, pentru o mul-
time de afectiuni. Ideal pentru ingrijirea corpului, masaj, pedichiura, ingrijirea 
picioarelor, igiena dentara, igiena corpului, dureri reumatice, oboseala, stres, 
dureri de cap, migrene, articulatii, efect calmant pentru orice afectiune mus-
culara si osoasa, etc. Stimuleaza fortele vitale ale corpului, un produs ideal si 
pentru sportivi sau pentru cei care fac efort fizic. Inainte de drumetii sau plimbari 
montane, aplicati cateva picaturi pe coapse, brate, picioare, genunchi si glezne, 
aceasta ajuta impotriva oboselii oaselor eliminand astfel durerile neplacute. Daca 
sunteti obosit, aplicati cateva picaturi pe scalp, frunte, temple si gat, simtiti in cat-
eva minute ca oboseala se elimina si va recapatati mobilitatea de care aveti nevoie. 
Dupa stat mult in picioare aplicati cateva picaturi pe talpi, calcai, laba piciorului 
pentru a ameliora oboseala. Dupa fiecare baie masati cu acest ulei genunchii, 
coatele, gatul, ceafa, tamplele, asta va ajuta sa va recapatati puterea. Perfect 
pentru igiena bucala, dentara. Intr-un pahar de apa (250ml), aplicati 2-3 picaturi 
de ulei, astfel se poate folosi si ca apa de gura. Daca transpirati mult, aplicati in 
fiecare dimineata dupa spalare si seara inainte de culcare 3-5 picaturi pe spate, 
gat, piept, picioare si masati pana se absoarbe. 
Va simtiti imediat proaspat si revigorat. 
  100 ml  
7307               

Centura tip ham , ce ajuta la corectarea pozitiei 
spatelui, este comfortabil  si ferm. Reduce durerea 
spatelui si  mijloc, suport in regiunea lombara. 
Corecteaza postura spatelui si a coloanei in prin-
cipal, trage umerii inapoi, indreapta gatul si capul,  
indreapta coloana vertebrala. Se ajusteaza usor 
cu ajutorul bretelelor si este invizibil pe sub haine.
Dupa o folosire regulate,  sa constatat o ameliorare 
importanta a durerilor de spate. Hamul ofera o 
atenuare a disconfortului si a durerilor cauzate de 
diferite boli, de inmuierea cartilajelor, de artrita 
sau inflamatii ale articulatiilor coloanei in zona 
spatelui.Tocmai de aceea banda este atat de
 eficienta in reducerea durerii 
si redobandirea mobilitatii.

7310

  Marime:   L-XL           
  
                           59.99 lei

35.99 lei
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Lapte de corp cu efect de 
fermitate instanta 250 ml

Contine cofeina si coenzima Q10 care 
hidrateaza pielea si o refac imediat dupa 
aplicarea produsului pe corp, regland 
instant elasticitatea naturala si supletea. 
Cofeina din compozitie are rol de a arde 
grasimile si datorita acestui lucru ajuta 
si la diminuarea celulitei si la formarea 
punctelor de grasime. Cele 7 extracte 
din fructe, revitalizeaza imediat zona 
unde este aplicat produsul. Uleiul de 
Argan ajuta la incetinirea 
procesului de imbatranire a pielii 
astfel incat pielea isi recapata aspectul 
natural. 
     1243
              
     19.99 lei

 Lapte de corp 
hidratant Aloe Vera 

250 ml 

Hidratează pielea în 
profunzime datorită 
extractului de Aloe Vera, 
alături de uleiul de Jo-
joba îmbunătăţesc vizibil 
pielea corpului. Pentru 
piele normală, uscată, 
sensibilă. 
1213                                  

12.99 lei

Lapte de corp hidratant cu 
unt de Shea 500ml

Textura usoara si cremoasa, hi-
drateaza pielea in profunzime si 
ii reda elasticitatea 
de care are nevoie.  
\Nu contine parabeni, uleiuri 
minerale. Nu contine alergeni.
1111
 
       
  19.99 lei

Lapte de corp hidratant
 cu ulei de migdale  

 500ml
Consistenta cremoasa, se ab-

soarbe foarte usor,fara parbeni 
si coloranti
Contine extracte naturale 
precum uleiul din migdale 
dulci. Proprietati deosebite 
de hidratare, regleaza si 
restabilizeaza stratul de 
aparare a pielii. 
Nu contine alergeni.
1242
         
        

19.99 lei

Set voiaj format din 4 produse
Setul contine crema de fata cu Aloe Vera 15 ml,crema de 
maini cu glicerina 30 ml,gel de dus si sampon 50ml
Lotiune de corp cu un de shea 50ml    

1110                                             26.99lei
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Degresant Pentru bucatarie   Floraszept 750ml
Datorita formulei imbogatite cu BICARBONAT DE SODIU indeparteaza 
grasimea si resturile de mancare arse de pe suprafetele din bucatarie. Poate fi 
folosit la curatarea aragazelor, arzatoarelor hotelor, cuptoarelor, rafturilor, ara-
gazurilor sau faiantei. Insctructiuni de folosire: Pulverizati pe suprafete. Lasati 
sa actioneze timp de cateva secunde dupa care stergeti cu o laveta umeda.
3648
                                   16.99 lei

Floraszept 
Detergent Lichid cu efect Dezinfectant Lamaie, 1000ml
Inlatura murdaria din baie (urme de sapun si apa), si inlatura depunerile de calcar. Eficient 
importiva bacteriilor si a ciupercilor, poate fi folosit pentru curatarea si dezinfectarea vasului 
de toaleta sau suprafetelor din bai si bucatarie.
Pe suprafete mici este recomandat a se folosi nediluat, se aplica pe suprafata si se lasa sa 
actioneze 15 minute dupa care se spala cu apa. Produsul diluat poate fi pe suprafete precum 
pardoseli, faianta, sau pereti lavabili.
3649                                                 19.99 lei

  Detergent capsule 
   Ariel All in One PODS
   Plus Oxi Effect, 
25 spalari 
 3677

 39.99 lei

Detergent pasta
 pentru vase Axion 

ultra prospetime 225 g

3684

         6.49 lei

Detergent pasta 
pentru vase Axion 
ultra degresant 225 g
3683        
           6.49 lei

Detergent pasta
 pentru vase Axion
 lamaie  225 g

3681

         6.49 lei
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PRET FIX! Fara alte discount-uri, doar pentru tine! .

TOATE ARTICOLELE DE PE PAGINA 34!!!

Lacalut 
Pasta de dinti 
75 ml
3640
           
    19.99 lei

Detergent rufe 
manual 

Ariel Mountain 

Spring

450 gr. 

3647

8.98 lei

Detergent rufe 
manual 

Ariel Lenor Fresh
450gr.

3646

8.98 lei
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Jucarie tip ,,lego,, 
Casa
Material:Lemn

3720
            
 16.99 lei

Titirez
Dimensiune:3x6cm
Material:Lemn
Pret pe 
bucata,culoare 
livrata 
aleatorie in limita 
stocului

3719
            
 4.99 lei

Cub rubic
Dimensiune:4,5x4,5 cm
Material:Lemn

3721
            
 9.99 lei

Jucarie Gaina
Dimensiune:12x18cm
Material:Lemn
3722
            
 16.99 lei

Xilofon
Dimensiune:9x19cm
Material:Lemn
3726
            
 24.99 lei

Locomotiva Dimensiune:6x30cm
Material:Lemn 3724

                                         41.99 lei

Suport oale fierbinti Dimensiune:18cm
Material:Lemn
3739                                               6.99 lei
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Tocator Decorativ
Binecuvantarea 
casei
Dim:10x22cm
Material:Lemn

3717
          12.99 lei

Suport rola
Dim:33cm
Material:Lemn

3742
             9.99 lei

Ciocan carne
Dim:5x10x29 cm
Material:Lemn

3725
            
12.99 lei

Cutit pentru vinete
Dim:24cm
Material:Lemn

3736
            
9.99 lei

Paleta cu cap 
siliconi
Dimensiune:30 cm
Material:Lemn
Pret pe bucata

3731
            9.99 lei

Tocator Decorativ
Binecuvantarea 
casei
Dim:6x16cm
Material:Lemn

3716
            
 9.99 lei

Tocator Decorativ
Binecuvantarea 
casei
Dim:16x35cm
Material:Lemn

3718
             26.99 lei

Solnita 
Dimensiune:5x10cm
Material:Lemn
Pretul este pe bucata
3733
             8.99 lei

Tocator mic
Dim:15x20cm
Material:Lemn

3735
             8.99lei

Tocator mare
Dim:19.5x25cm
Material:Lemn

3734
             14.99 lei
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Lingura mica
Dimensiune:20 
cm
Material:Lemn
Ideal pentru  
degustarea
mancarii

3727
            
3.99 lei

Rola aluat margini
Dimensiune:17cm
Material:Lemn

3723
             6.99 lei

Set 5buc  ustensile
Dimensiune:circa 
28cm
Material:Lemn
3729             9.99 lei

Paleta 
Inimioara 
Dim:30cm
Material:Lemn

3730
           4.99 lei

Set 3 ustensila Romania
Dimensiune:29cm
Material:Lemn
contine:1 lingura, 1 
furculita
1 paleta
3728
             9.99 lei9

Lingura mare
Dimensiune:30cm
Material:Lemn

3732
             4.99 lei

Tocator rotunjit
Dim:15x22cm
Material:Lemn

3738
             8.99 lei

Set 9 buc ustensile
Dimensiune tocator:24.5x34cm
Contine:1Tocator,1Solnita 
bufnita,1Lingura30cm,1 
Storcator citrice,1Tocator 
carne,1Paleta,1Clema de 
prins,1Lingurita miere,1Paleta 
pentru tort
Material:Lemn    
3734                      59.99 lei

Paleta 
Smiley
Dim:30cm
Material:Lemn

3945
             4.99 lei
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Covor cada silicon sub-
tire
Dim:34x60 cm
3698

16.99 lei

Elastic 5 M
3451

4.99 lei

Covor de baie 
antiaderent 
verde
7650

19.99 lei

Sfoara de rufe 10M
7722     

7.99 lei

Covor de baie
scoici verde

3155       19.99 lei

Sfoara de rufe invelita in 
silicon  20M
7723                  11.99 lei

Termometru
mare lemn
25 cm 
3455

9.99 lei

Set 24 cleme pentru rufe
9642

6.99 lei

Termometru
mic lemn
3002

7.99 lei

Cleme de rufe bambus
20 buc

3377                   4.99 lei
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Set cutie cusut
rotunda
3006

6.99 lei
Set Cusut 
24 PIESE
7798

5.99 lei

Set 2 buc
Parasolar
36x44 cm
3924

11.99 lei

Set 4 ventuze
3458

9.99 lei
           

Racleta 
pentru sters
 geamuri/ferestre
7673

7.99 lei
Set 4 Covoare 
Auto 
Tavita Cauciuc  

3925
2 buc - 47x69 cm
2buc- 47x47 cm

 39.99 lei
PRET FIX! 
Fara alte 
Dicountu-ri

Burete mare 
masina
7675       
         6.99 lei

Toc ochelari
material: diferite modele/
culori,dim:16x16 cm
7744               9.97 lei

Set 48 buc agrafe de par

 7707-mici     7706-mari

    3.49 lei    3.99 lei
               

Set 4 Covoare 
Auto Textil  

3926

2 buc - 65x40 cm
2buc- 33x27 cm

 39.99 lei
PRET FIX! 
Fara alte 
Dicountu-ri

Set faras 
cu perie mica
3458  

 12.99 lei 
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Recipient 
plastic 
diferite 
culori
3361
6.99 lei

Storcator citrice de mana
practic si usor de folosit de 
catre toata lumea,fabrica 
dinmaterial plastic rezistent
Inaltime:8 cm 

Latime :7 cm  

  9365           9.99 lei

Tel metalic 30 cm
material:metal,
plastic,rezistent
3617          
        12.99 lei

Folie alimntara 
transparenta
Lungime:20 m 
latime :28 cm
9364

        6.99 lei

Hartie de copt
lungime 6 m latime:28 cm

3312         6.99 lei

Folie aluminiu
Lungime:10 m latime:28 cm
9363          9.99 lei
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Lumanare pastila 
timp de ardere
maxim 4 ore
1501  
 
0.29 lei / bucata

Feliator pizza
material maner:
plastic
diferite  culori
7622
         9.99 lei

plastic 

Lungime:10 m latime:28 cm

Set de bucatarie 
5 piese
ustensile de plastic
7628            
  22.99 lei

Scrumiera 
rotativa
diferite 
modele
3082 

19.99 lei

Set 3 palnii 
diferite marimi si 
culori   9398

                   6.99 lei
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Zdrobitor/ Pasator 
legume cu maner 
din plastic
lungime: 25cm
7619

11.99 lei

Zdrobitor/ 
pasator legume 
maner lemn
lungime: 33cm
7618
12.99 lei

Cleste gratar
material 
:metal
lungime:27 cm
 7624

8.99 lei

Furculita gratar
material:metal
lungime :27 cm 
7625
7.99lei

Lingura mare de plastic
lungime 23cm
diametru cap 8cm 
9342

5.99 lei

Scrumiera inox 

material:metal

7630

4.98 lei

Suport sapun 
cu capac
culoarea 
poate diferi 
in functie de lot
3360                    

5.49 lei

Set 2 clesti 
gratar

7620

12.99 lei

Lingura pentru miere
din lemn,
 lungime 17 cm
9355        

6.99 lei

Set 2 buc Rola 
hartie de bucatarie
 2 straturi
10 metri
9366        6.99 lei
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Razatoarea rotativa  multifunctionala
Marunteste, feliaza si rade orice fruct, leguma, 
cascaval,ciocolata etc, fara nici un fel de efort.
     Nu deterioreaza textura mancarii ci pastreaza toate 
vitaminele intacte.Usor de manevrat datorita sistemului de 
siguranta cu care este prevazuta, dotata cu maner pentru 
pozitionarea legumelor si fructelor pe parcursul utilizari
3233

36.98 lei

Aprinzator 
 aragaz mic nr.3
3439

8.99 lei

Set 6 linguri de supa inox
3213      32.99 lei

Set 6 furculite inox

3212       32.99 lei

Set 6 cutite inox

3211       35.99 lei

Set 12 linguri 

de supa
7655

24.99 lei

Set 12 ingurite

 cu maner lung

7657

21.99 lei

Set 12 furculite

7656

24.99 lei

Set 12  lingurite

 mici

7658

16.99 lei

Set 4 cani 
color
plastic 
3437
7.99 lei

Pahar Tuica
30 ml
3626

2.99lei

Aprinzator 
 aragaz mare
 nr.1
3440

9.99 lei

Mop mare 200 gr.
3475

7.99lei

Mop mic 160gr.

3474

6.99 lei
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Set 3 linguri 
lemn din bambus
9204

11.99 lei

Pasator jumari/
legume fierte
3055
        42.99 lei

Polonic inox
lungime 30cm
9202
 
12.99 lei

Set 3
 strecuratori
9207

21.99 lei

Curatator ce-
ramic legume/
fructe
3031

8.99 lei

Dispozitiv 
curatat
legume 
fructe 
9175
 
11.99 lei

Presa usturoi inox 
calitate superioara
 lungime 15cm
3009

20.99 lei

Razatoare 
metalica
lungime 30 
cm
9201

12.99 lei

Paleta inox 
rotunda
lungime 
30cm
9203
12.99 lei
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Cana mica inox 7 cm
Diametru:7 cm
Inaltime:5,5 cm
 7634                      4.99 lei
Cana metal 9 cm
  Diametru:9 cm
Inaltime:7.5 cm
  3299                     7.98 lei

Recipiente 
7645 Solnita
7787 Pipernita
Pret pe bucata

5.99 lei

Recipiente 
Solnita/
Pipernita
3433
Pret pe bucata

4.99 lei

Zaharnita sticla      
3128

8.99 lei

Cantar de mana
7646

32.98 lei

Ibric teflonat
3175 
18.99 lei

                       Vas cu maner, teflonat 
                        in interior - 1L
                      diametru 17cm
                      adancime 7 cm
                        7608
                                                        

                                           26.99 lei
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Set 3 tavi 
pentru prajituri
diametre 24cm, 
26cm, 28cm
7610
69.99 lei

Tava cuptor 
diametru 37x25x6cm
3016

 32.99 lei

Tava pentru briose si prajituri
pentru 12 briose  
9377

29.99 lei

Tava ovala
Diametru:30 cm
3201

19.99lei



68| www.divalifecosmetics.ro                                                                                                                                                www.divalifecosmetics.ro |69

Tava pentru cozonac
lungime 30cm
9378
19.99 lei

Tava cozonac 
strat ceramic 20 cm
diferite culori 
3018 
33.99 lei

Tigaie neagra rotunda 
Material:Aluminiu
20 cm
9376             
            29.99 lei

Set 3 ibrice 
gradate
9206    
  
 36.99 lei



Para dus
reglabila

3109
    14.99 lei

Para dus
simplu
3110

   11.99 lei

Furtun dus 
1.5 M
3097

13.99 lei
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Ruleta 
3 M
7734
6.99 lei

Ruleta 
5 M
7735
8.99 lei

Manusi 
de protectie
7728
4.99 lei

Manusi de  
protectie din 
piele  
3376
12.99 lei

Set 2 benzi
adezive
7727
8.99 lei

Pensula
 pentru 
vopsit
latime:5 cm
grosime:1.5 cm
7726   7.99 lei

Suport flacara
 aragaz
material metal
Diam:13 cm
3242
  7.99 lei

Banda 
izolatoare
 galbena

3470
3.99 lei



Lampa 
de cap
7738

16.99 lei

Lampa de cap
cu cablu de 
incarcare
3435

 32.99 lei

Lampa 
de cap
LED
3081

22.99 lei

Set lampa fata/spate 
bicicleta
lanterna fata:3x10 cm
lanterna spate:3x6 cm
3103   23.99 lei

Set lampa 
silicon
bicicleta
3104

17.99 lei

Lanterna 
metal
cu 3 baterii 
incluse
3008

13.99 lei

Adaptor priza 
telefon 
nu include cablul
Putere:2A     
3448
    16.99 lei

Mini Grebla30 cm
7737

9.99 lei

Set 100 coliere 
plastic
3263   

  9.98 lei

Perie de sarma
3089

6.99 lei

Ciocan 300g 
cu coada

3606
16.99 lei

Cantar 
cu arc
 50Kg
3264

21.98 lei
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Suport flacara

Diam:13 cm

Cutter metalic
7684

 7.99 lei
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Detergent lichid 
 1,5 L
pentru rufe 
albe/colorate
2070 

25.99 lei

Praf de 
curăţat
500 gr
2020

6.99 lei

Solutie 
covoare 
pentru 
aparate 
si manual,
500ml
2048
7.99 lei

Crema 
abraziva
pasta750gr.
2001
11.89 lei

Solutie de 
geamuri
cu pompita
500 ml
2049

7.99lei

Solutie pentru
curatat covoare 
500ml
3602
9.99 lei

Matura tare 
ideal pentru 
curte,
28x5 cm
9396   
14.99 lei

Sarma 
abraziva
1 buc 
 9009

2.49 lei

Set 3 lavete 
umede
9010    

 7.99 lei

Burete abraziv
1 buc  
9007
 1.49 lei

Manusi menaj
1 pereche 
9179
9.98 lei

Perie covoare
18 X 5 cm
9008

6.99 lei

Perie covoare
cu maner
9012

6.99 lei

Odorizant WC
3622-Lemon
3623-Ocean
3624-Forest
1 buc

4.99 lei  
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7313 Ocean

7314 Iasomie

7312 Lavanda

7315 Trandafir

Dezumidificator 500 ml 
Are functia de a absoarbe umiditatea din incaperea in care 
este plasata, astfel incat aduna apa din aer in recipient. 
Se poate folosi de mai multe ori. Solutie eficient impotriva 
umiditatii.Asigura in acelasi timp neutralizarea mirosuri-
lor neplacute,previne condensul si mucegaiul,previne si 
combate igrasia.
                                                     
14.99 lei

Odorizant 
pentru cameră   300 ml
Împrospătează casa şi mediul 
înconjurător cu un parfum 
plăcut şi proaspăt. 
 
Magnolia- 2034    
Tulip Garden - 2032    
Ocean - 3570  
    
             12.99 lei

Solutie 
pentru
 mobila
si parchet
750ml
2083 

18.99 lei

Degresant
 pentru 
curatat 
aragazul, 
vase,vase 
inox.
750ml
2085   

18.98 lei

Solutie 
pentru 
covoare
 si tapiterii
750ml
2084  

18.99 lei

Solutie 
pentru 
vase
500ml
diferite
modele
2081  

6.99lei

Solutie  WC
antibacteriana
Lamaie
750ml
diferite 
modele
2082   

16.99 lei
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Ceainic din sticla 
inox 
500ml
3105   
     34.99 lei

Strecuratoare 22 cm
adancime 8 cm
7635
                                      
30.99 lei

Cafetiera alumiu
 6cafele inox
Diferite culoi
3368
         64.99 lei

Fierbator 
cafea
 6 cafele inox
7632

64.99 lei

Razatoare
din inox 
 4 fete mare
7636

22.99 lei

Razatoare
din inox 
 4 fete mic
3621

16.99 lei

Razatoare 
legume fierte 
3057  
                       

9.98 lei

1. Perie spalat sticle cu burete 
in capat
lungime 40cm,diferite culori
9334                                       

                                                   7.99 lei
2.Perie de spalat spate 
lungime:32 cm ,diferite culori
9335                                          

                                                    13.99lei

3. Rezerva perie WC
include suportul de rezerva
3024                        
                         6.49 lei
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Dispozitiv 
scos sambure
3030

10.99 lei

Foarfeca
lungime 20cm
9173

8.99 lei

Set rezerva 
scobitori bambus
3173

3.99lei

Set 100 buc. 
Scobitori
3035
Pret pe bucata

4.99 lei

Feliator mere
3038

7.99 lei

Ustensila scos 
miez
lungime 14cm
3183

7.99 lei

Cleste infuzor 
ceai
lungime 16cm
3013

10.99 lei

Dispozitiv pen-
tru fragezirea 
carnii
lungime 20cm
3021

15.98 lei

Cleste cuburi
gheata/zahar
19 cm 
3464
4.49 lei

Cleste pentru friptura 
lungime 29cm
7652                              

13.99lei

Palnie
material:
plastic
3625
2.49 lei
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Burete  abraziv
plastic 
contine
3 bucati 
9367

5.99 lei

Laveta pentru geamuri
contine 1 buc. nu lasa urme 
si nu zgaraie geamurile  
28x28cm
80% poliester - 20% poliamida
9350           9.99 lei

Laveta 
din fibre 
naturale
3 bucati in pachet 
9338
 

7.98 lei

Set cu 55 de  
ace de cusut
diferite
 marimi
9397             

7.99 lei

Burete vase 
1 bucata
3189   

1.99 lei

Set 4 cutii 
Alimente Rotunde
material :plastic
sistem de inchidere ermetic
Dimensiuni:
mic-0,3 L
mijlociu- 0,6 L
mediu- 1,2 L
mare- 2,4 L
               19.99 lei

Lavete 
universale
contine 
3 lavete 
9362
8.99 lei
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Set 6 cutite nituite color
lungime:18 cm
3177

          19.99lei

Set manusa termica
diferite culori si 
modele
9337
13.99 lei

Set 3 buc Oliviera
material:
plastic/sticla
3120
17.99lei

Set 6 cutite zimtate
lungime 20 cm
9347
            15.99 lei

Set 3 buc 
Prosop 
de bucatarie 
30x 30 cm
9341
13.98 lei

Set 5 buc 
Prosop 
de bucatarie 
30x 30 cm
3247
16.98 lei

Set 2 Prosoape 
Rosu din bumbac
3693
50x34cm-13.98 lei

3947
45x34cm-12.99 lei

3948
34x34cm-9.99 leio

Set 2 Prosoape 
Alb din bumbac
3603
50x34cm-14.98 lei

3949
45x34cm-12.99 lei

3950
34x34cm-9.99 lei

Set 4 buc  Oliviera
material:
plastic/sticla
9219
24.99lei
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Paleta 
mare 
silicon
3228

8.98lei

Pensula
mare silicon
material 
plastic,
 silicon,
diferite culori 
disponibile
culorile se pun 
aleatorie

3362

8.98lei

Set Palete
 silicon
9324

12.99 lei

Set 6 site pentru 
chiuveta
3191     

                  
8.99 lei

Suport metal 
servetele
3373

3.99lei

Tocator plastic
culoare:alb
3232

14.99 lei

Feliator cascaval
7654

8.99 lei

Deschizator 
fluture sticle 
3252

19.98 lei

Cupiera pentru
inghetata 
7615

16.99 lei

Pasator legume
plastic 25 cm
3479

  4.99 lei   

Paleta 
mare 
silicon
material 
plastic,
 silicon,
diferite culori 
disponibile
culorile se pun 
aleatorie

3228

9.99 lei

Pensula
mare 
silicon
material 
plastic,
 silicon,
diferite culori 
disponibile
culorile se pun 
aleatorie

3362

9.99 lei

Set Palete
 silicon
material 
plastic,
 silicon,
diferite culori 
disponibile
culorile se pun 
aleatorie

9324

13.99 lei

Feliator cascaval
7654

8.99 lei

Set 6 site
 pentru 
chiuveta
3191     
                  
8.99 lei

Cupiera multifunctionala

pentru inghetata si altele
7615

16.99 lei

Deschizator 
fluture sticle 
3252

16.98 lei
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Farfurie adanca 
plastic 
Diam:19 cm
1 buc
diferite culori/
aleatoriu
3391
        2.49 lei

Farfurie intinsa 
plastic 
Diam:20/1 buc
diferite culori/
aleatoriu
3392
             2.49 lei

Strecuratoare 
plastic 
universal
3394

3.99 lei

Briceag metalic
7 fumctii cu maner din metal 
Dimensiune:9x2.5 cm
3126

 12.97 lei

Sita plastic 
26 cm
3393
   

            
8.99lei

Forma pra-
jitura
28 cm,baza 
detasabila
3480
         
35.99 lei

Suport pentru rola de hartie
Lemn ,inaltime 30cm
9353            14.99 lei

3. Suport metalic 
pentru
rola de hartie
inaltime 30cm
9343       

9.99 lei

Rola scame
 cu 3 role
7718

10.99 lei

Pasator legume
plastic 25 cm

4.99 lei   

Strecuratoare 
plastic 
universal
3394

3.99 lei

Rola scame cu 3 role
 Dim rolei:10 cm
Dim rolei cu suport : 20cm
7718

10.99 lei

Farfurie adanca plastic 
Diam:19 cm
1 buc
diferite culori/aleatoriu
3391
        2.49 lei

Farfurie intinsa 
plastic 
Diam:20/1 buc
diferite culori/
aleatoriu
3392
             

2.49 lei

Sita plastic 
26 cm
3393
      8.99lei

Pasator legume
plastic 25 cm
3479

  4.99 lei   

3. Suport metalic 
pentru
rola de hartie
inaltime 30cm
9343       

9.99 lei

Forma prajitura
28 cm,baza detasabila
3480
         
35.99 lei
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Set 6 markere
3338

9.99 lei

Marker
 galben
3337

2.49 lei

Trusa matematica 
geometri 8 accesori
1x compas,
1x rigla 
cu diviziuni,
1x echer 45 grade,
1x echer 60 grade,
1x radiera,
1x ascutitoare,
1x raportor
1x creion
3937                      

7.99 lei

Set 12 Carioci
3339

9.98 lei

Set 12 Creioane  
colorate
3340

9.99 lei

Set 2 foarfeci 
lungime 19cm,
lungime 14cm
diferite culori
pus aleatoriu
7683                 

11.99 lei

Scoci subtire
transparent
3356
 1buc

1.99 lei

Scoci gros maro
3313

       5.99 lei
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Pix cu capac
culoare:albastru
3225                    0.99 lei
Creion 
3224                    0.99 lei
Marker Gros
culoare:negru
3132                    2.99 lei
Marker 2 capete
culoare:negru  
3133                     2.99 lei

Agenda mare cu pix 15x21cm
7685     

                        12.98 lei
Agenda medie cu pix 10x15cm

7686       
                 6.98 lei
Agenda mica cu pix 8x11 cm
3296                 

                         5.98 lei

Creion
 corector
1 bucata
3336                      
4.99 lei

Set 4 Carnetele 
spirala7x11cm
3164 
 7.49 lei

Set 80 elastice 
3134 
 5.49 lei

Lipici 
solid
3272
1.98 lei

PlicA5
1900
0.49 lei
/buc.

Scoci subtire
transparent

Cutter de taiat 
plastic/1 buc
diferite culori
3304                       

2.99 lei



Ratusca 
Roz Inchis
5x7 cm 
3938 
5.49 lei

Caietel 
Numere
Dim:11x14cm
3226

4.99 lei

Joc lemn
Geometric
Dim:20x20 
cm
3076   
14.99 lei

3352-Pisica
3353-Urs
3354-Catel cu flori
3355-Catel cu fular

3145-Buburuza
3146-Fluture
3147-Elefant
3148-Floare

Magneti de frigider  

             3.99 lei

Cuburi 
din lemn
 pentru 
copii 
 diverse 
desene
7665
19.99 lei

Jucarie de tip,,lego’’
 baieti
diferite modele
pus aleatoriu
7771         13.99 lei

Carti 
de joc
3101

    3.99 lei

Ratusca 
Roz Deschis
5x7 cm 
3939 
5.49 lei

Ratusca 
Verde
5x7 cm 
3940
5.49 lei

Ratusca 
Portocaliu
5x7 cm 
3941 
5.49 lei

Ratusca 
Albastru
5x7 cm
3946
5.49 lei

Ratusca 
Galbena
5x7 cm 
3942
5.49 lei

Set Ratusca plasa
contine:
3 ratusti mici 
1 ratusca mare
3943
           9.49 lei
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 Plasturi pentru
rani 
contine 10 bucati.  
 9176     

2.99 lei

Plasturi rani 
pentru copii
contine :10 bucati.  
 9180
          
2.99 lei

Pastă de dinţi pentru copii
Aroma mentolata
conferă o respiraţie 
proaspătă.
50 ml   
3536    
                    7.99 lei

Plasturi 4 marimi
diferite a cate
 5 bucati fiecare 
50 buc
4316    

7.99 lei

Plasturi 
sensitiv
rezistent
 la apa 
50 buc.
4317     

 7.99 lei Periuţă de dinţi 
pentru copii 
3522      

2.49 lei

Şampon pentru 
copii
Fara parabeni, 
fara SLS.  
250 ml
3553    

11.99 lei

Spumant/gel 
de dus
Fara 
parabeni, 
fara SLS. 
250 ml
3551
            
11.99 lei

Agrafe par
material:metal 
culoare:negru
3478

0.59 lei/ buc.

Coronita
par
3601

2.99lei/ buc

Elastic par
culoare:
diferite culori
 aleatoriu
3395

0.49lei/ buc
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