
OFERTA OD 17.01.2022 DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Urządzenie 
do masażu 
i grzania 
kompresyjnego 
stóp i łydek
1 kpl.

229.-

Urządzenie 
do masażu 
elektrostymulacją
wym. 18 × 13,5 × 13 cm
1 kpl.

99.-

Masująco-grzejąca  
mata relaksacyjna 
wym. 117 × 50 cm
1 kpl.

119.-

prosta obsługa - 
wygodny panel 

sterowania 
wyposażony  
w 4 przyciski

pas z otworami 
umożliwiającymi 

swobodne poruszanie 
dłońmi

łatwa zmiana trybu  
i intensywności masażu

paski na rzepy 
umożliwiające 
dopasowanie  

do nogi

możliwość  
wyboru  

automatycznego 
wyłączenia  

po 15 lub 30 minutach

Kołnierz 
masujący  
Shiatsu
wym. 130 × 18 × 14 cm
1 kpl.

99.-

elastyczna 
konstrukcja 
umożliwia 

dopasowanie  
do każdej szyi

4 głowice  
wykonane ze stopu 

stali nierdzewnej

idealna  
w domowych 

warunkach

rozluźnia mięśnie  
dolnej części ciała  

i pobudza  
krążenie krwi

6 trybów 
masażu

66

3 poziomy 
intensywności

33

20-minutowy 
automatyczny 

wyłącznik 
czasowy

2020
mminin

7 silniczków 
masujących 

pomagających łagodzić 
bóle mięśniowe

77
8 możliwości 

masażu 

88
3-stopniowa 
regulacja siły 

masażu

33

16 głowic 
masujących

1616

funkcja 
podgrzewania

rozluźnia obolałe 
mięśnie i pobudza 

krążenie krwi

uchwyty 
umożliwiające 
umieszczenie 

urządzenia  
w idealnym 

miejscu

INSPIRACJE
NA DZIEŃ BABCI I DZIADKA



BABCI I DZIADKA

Łyżka w stylu 
retro na Dzień 
Babci i Dziadka
(różne wzory)
1 szt.

12.-Kubek w stylu retro  
na Dzień Babci i Dziadka
(różne wzory)
1 szt.

19.-

Pojemnik
szklany
(2 wzory)
1 szt.

13.->  Talerz 
deserowy 
(2 kolory) 
ø 20 cm 
1 szt.

>  Miska 
ø 13,5 cm 
1 szt.

16.-

Kubek baryłka
(2 kolory)
1 szt.

10.-

PREZENTY DLA

Salaterka  
lub kubek  
Janes
(różne kolory)
1 szt.

9.-
Zaparzacz 
tłokowy
1 szt.

19.-
Dzbanek 
z zaparzaczem
1 szt.

19.-
350
ml

600
ml 1,5 l

300
ml

Puszka 
okrągła
(2 kolory)
wym.  
9,5 × 13 × 5 cm
1 szt.

12.-
650
ml

400
ml

Kubek
(2 wzory)
1 szt.

9.-
350
ml

300
ml

Kubek
lub filiżanka
(różne wzory)
1 szt.

od10.-

300
ml

300
ml

300
ml
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Poduszka na 
Dzień Babci 
i Dziadka
(różne wzory)
wym. 40 × 40 cm
1 szt.

19.-

Akcesoria 
do manicure 
w etui
16 elem., 1 kpl.

29.-

Kosmetyczka 
z motywem 
kwiatowym
(różne wzory)
wym.  
22 × 13 × 8 cm
1 szt.

19.-

Maska żelowa  
na oczy lub twarz
(2 rodzaje)
>  redukuje opuchliznę 
>  posiada regulowane 

zapięcie na rzep
1 szt.

19.-

Długopis na 
Dzień Babci 
i Dziadka
(różne rodzaje)
1 szt.

13.-

Brelok na 
Dzień Babci 
i Dziadka
(różne rodzaje)
1 szt.

13.-

16
elem.

Salaterka  
lub kubek  
Janes
(różne kolory)
1 szt.

Zestaw  
do masażu  
z różowego  
kwarcu
wym. rollera: 10,5 × 6 cm
wym. kamienia: 9,5 × 5 cm
1 kpl.

49.-

Lustro 
kosmetyczne 
40 LED
wym.  
27 × 21 × 7,5 cm
1 szt.

42.-

Szkatułka 
z lusterkiem
wym. 14 × 5 cm
1 szt.

19.-
Pudełko lub taca
(różne rodzaje)
1 szt.od 19.-

Ręcznik na 
Dzień Babci 
i Dziadka
(różne wzory)
wym. 50 × 90 cm
1 szt.

22.-
Flanelowy  
koc polarowy
(2 kolory)
wym.  
150 × 200 cm 
1 szt.

45.-

w zależności 
od potrzeb 

przed użyciem 
schłodzić lub 

podgrzać
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Lampa LED 
z klipsem 0,2 W
wym. 25 × 3 × 2 cm 
1 szt.

19.-

Lampa 
terapeutyczna 
150 W
1 szt.

105.-
Jonizator 
powietrza 
5 W
wym.  
10 × 7 × 31 cm 
1 szt.

59.-

Ciśnieniomierz 
nadgarstkowy 
Vigor
1 szt.

39.-

Termometr 
wielofunkcyjny
1 szt.

59.-
Ciśnieniomierz 
naramienny 
Vitaly
1 szt.

59.-
odległość
pomiaru:  
5–15 cm

wynik 
widoczny  

po 1 sekundzie

duży 
ekran 

LCD

regulowany 
mankiet 

o obwodzie 
22-32 cm

zapis danych 
z datą i godziną

90

Telefon  
Comfort MM426
>  zestaw zawiera: ładowarkę, kabel 

USB oraz podstawkę ładującą 
1 kpl.

79.-

duże, 
podświetlane 
klawisze oraz 

kolorowy 
wyświetlacz 1,77"

światło 
podczerwone 

pobudza  
krążenie krwi

Lampka 
kryształ 
solny
wym. ø 14 × 18 cm
1 szt.

50.-

Okulary 
korekcyjne 
z antyrefleksem
(różne rodzaje) 
1 para

10.-

Pulsoksymetr 
Esperanza
1 szt.

59.-

Lupa ze 
światłem LED
>  trzykrotne 

powiększenie
1 szt.

24.-
dł. kabla  
150 cm

schowek  
na kabel

SOS

przycisk
SOS

funkcja 
głośnomówiąca

ekran LCD

duży dotykowy 
ekran LCD

monitoruje 
poziom  

natlenienia 
krwi

Dyfuzor 
zapachowy
>  tryb wielokolorowy 

(7 kolorów)
1 szt.

69.-
260
ml

automatyczne 
wyłączanie 

nawilżanie 
powietrza

Fontanna 
domowa LED
wym. 16,5 × 13 × 21 cm
1 szt.

79.-

dł. kabla 
145 cm

przepływ 
wody 120 l/h

2 × baterie 
CR1220  
(w zestawie) 

obszar  
pracy  

ok. 25 m2

2  
prędkości 

pracy
elastyczne 

ramię
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Pas stabilizujący
dł. 90–120 cm
1 szt.

49.-
Ochraniacz 
lędźwiowy 
wym. 100 × 20 cm 
> samonagrzewający
1 szt.

39.-
Ochraniacz 
karku
wym. 52,5 × 12 cm
> samonagrzewający
1 szt.

32.-
Ochraniacz  
na kolano 
wym. 70 × 27 cm 
> samonagrzewający
1 szt.

39.-

Apteczka 
z rączką
1 szt.14.-Wzmacniacz 

słuchu
> wzmacnia dźwięk 
   nawet o 130 dB
1 szt.

46.- 5 poziomów 
głośności

Stabilizator 
stawu 
kolanowego
1 szt.

42.-
zakres  

regulacji 
od 25 do 50 cm

poprawiają  
krążenie krwi  

i łagodzą ból mięśni

regulacja 
wysokości 

od 96 do 114 cm

Kula łokciowa 
składana
> nasadka 
   antypoślizgowa 
1 szt.

29.-

Organizer  
na tabletki 
>  gilotyna do 

przecinania 
tabletek

1 kpl.

21.-

Organizer  
na tabletki
>  przegródki na  

każdy dzień tygodnia 
(rano i wieczór)

1 szt.

10.-

MedBox - 
organizer 
na leki 
z przegrodami
1 szt.

10.-

Torba 
na zakupy
1 szt.

69.-
wygodne kółka 

do wprowadzania 
po schodach

30 l

maks. 
obciążenie  

25 kg

25 kg

maks. 
obciążenie  

100 kg

100 kg

5-elementowy komplet 
opasek elastycznych
>  w zestawie opaski na:  

kolana, stopy, ręce,  
łokcie, nadgarstki 

5 elem., 1 kpl.

29.-
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Pościel z kory
(różne wzory)
wym. 160 × 200 cm 
+ 2  poduszki  
wym. 70 × 80 cm
1 kpl.

65.-

Skarpety 
THERMO
(różne kolory)
rozm. 38-46
1 para

17.-

Skarpety 
wełniane
(różne wzory)
rozm. 38-45
1 para

17.-

Termofor
(3 kolory)
1 szt.

24.-
2 l

Ochraniacz na materac
wym. 90 × 200 cm
1 szt.

wym. 160 × 200 cm  49.-
1 szt.

32.-
Polarowy  
pokrowiec  
na fotel
wym. 165 × 178 cm 
1 szt.45.-

Stolik  
z koszem
wym. ø 40 × 45,5 cm
1 szt.

69.-

Koszula nocna 
ocieplana damska
(różne wzory)
rozm. M-XXL
1 szt.

39.-
zakończona 

gipiurą
8 cm

Firanka
(różne rodzaje)
wym. 400 × 150 cm 
1 szt.

49.-

Lampa stołowa
rattanowa
wym. ø 17 × 28 cm 
1 szt.

69.-
dł. kabla  
150 cm

Zegar na zdjęcia
wym. 65 × 65 cm 
>  w zestawie: wskazówki, 

ramki oraz instrukcja do 
własnoręcznego złożenia

1 kpl.

39.-

wodoodporny
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OFERTA OD 20 STYCZNIA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

OFERTA OD CZWARTKU

Podnóżek 
regulowany
wym. 35 × 35 × 10 cm
wym. po rozłożeniu 
50 × 37 × 35 cm
1 szt.

50.-
Elektryczny  
ogrzewacz stóp
wym. 38 × 38 × 15 cm
>  kojąca moc ciepła 

dla stawów, 
nerwów i mięśni

1 szt.

89.-

Obuwie lecznicze 
do akupresury 
(2 kolory)
rozm. 36-39
1 para

24.-

Stolik 
regulowany
wym. 52 × 40 × 71 cm
1 szt.

39.-
6 ustawień
wysokości

3 kąty 
nachylenia

Magnetyczne  
wkładki do butów
rozm. uniwersalny
1 para

9.-
Poduszka  
pod nogi
wym. 60 × 42 × 18 cm
1 szt.

59.-

Poduszka półwałek
wym. 42 × 20 × 10 cm
1 szt.29.-

maks. 
obciążenie  

15 kg

15 kg

zdejmowana 
powłoczka

ergonomiczny 
kształt  

wpasowujący się  
w nogi

magnesy masują 
stopy podczas 

chodzenia

niweluje ból 
spowodowany złym 

ułożeniem ciała

składa się na 
płasko

idealny  
w warunkach 

domowych

umożliwia  
przyjęcie wygodnej 

pozycji  
z uniesionymi 

nogami

pokrowiec  
można prać  

w pralce

poduszka 
wypełniona 

pianką

2-stopniowa 
regulacja 

temperatury

22

regulacja 
temperatury  

za pomocą pilota 
na kablu 

zasilającym

szybkie  
i równomierne 

rozprowadzanie 
ciepła

regulacja  
wysokości  

od 52 do 71 cm

520

710

 oszczędność 
miejsca

prosty montaż, 
nie wymaga 

użycia narzędzi

 łagodzą bóle  
i dolegliwości 

mięśniowe

eliminują 
nieprzyjemny 

zapach stóp

 idealna  
w przypadku 

terapii pourazowej, 
problemów  

z żylakami oraz dla 
kobiet w ciąży

poprawia 
krążenie  

i przynosi ulgę  
w bólu kończyn 

dolnych

zmniejsza ból  
kończyn dolnych  
i odciąża stawy  

kolanowe

reguluje 
ciśnienie  

i poprawia 
krążenie  polepsza sen

idealna pod 
szyję, część 
lędźwiową 
oraz kolana
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Kołdra  
Eko pierze
wym. 160 × 200 cm
1 szt.

159.-
poszewka

zapewnia 
doskonałe 

dopasowanie 
do ciała 

podczas snu

zapewnia 
przepływ 
powietrza

wypełnienie 
poddane 

podwójnemu 
procesowi prania

CENA ZA  
 2 SZT. 

CENA ZA  
 1 SZT. 

CENA ZA  
 1 SZT. 

CENA ZA  
 2 SZT. 

poszewka

naturalne pierze 
dobrze izoluje 

ciepło, bez efektu 
przegrzania ciała

Poduszka  
Eko pierze
wym. 40 × 40 cm 
1 szt.

15.- Poduszka  
Eko pierze
wym. 50 × 60 cm 
2 szt., 1 kpl.

69.-
Poduszka  
Eko pierze
wym. 70 × 80 cm 
2 szt., 1 kpl.

89.-

Oferta handlowa na tydzień 03/22. Ważna od 17.01.2022 do 22.01.2022 r. i od 20.01.2022 do 22.01.2022 r. włącznie lub do wyczerpania 
zapasów. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych. Wszystkie ceny  
w PLN zawierają podatek VAT. Następnej ulotki szukaj w swojej skrzynce od 20.01.2022 r. Zapraszamy do Netto!
*Uprzejmie informujemy, że oferta w sklepie przy ul. Śląskiej 26/u1 w Szczecinie, ul. 14 lutego 24 b w Chojnicach, ul. Dobrego 
Pasterza 67 w Krakowie, ul. Partyzantów 22 w Jędrzejowie, ul. Królewieckiej 41/43 we Włocławku, ul. Wspólnej 6 w Łabiszynie,  
ul. Opolskiej 3 w Gdańsku, ul. Zbąszyńskiej 18c w Nowym Tomyślu, ul. Chramcówki 30 w Zakopanem, ul. Kleszczowej 18 w Warszawie,  
ul. Zagórskiej 1a w Suchedniowie, ul. Budowlanych 14 w Głogowie, ul. Długiej 44/46 w Zgierzu i ul. Stężyckiej 32/40 w Dęblinie, różni się  
od oferty prezentowanej w gazetce reklamowej. O dostępność produktów prosimy pytać sprzedawców.

OFERTA OD 20 STYCZNIA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

OFERTA OD CZWARTKU


