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NORVEGŲ PATIRTIS
Norvegija, šalis, garsėjanti miškais, fiordais ir
grynu oru, yra viena iš draugiškiausių gamtai
šalių pasaulyje, dėl ko mes ir didžiuojamės savo
norvegiškomis šaknimis.
Mūsų unikalūs gaminiai įgalina jus nustoti
naudoti kosmetikos bei namų valymo priemones,
kuriuose yra kenksmingų chemikalų, be to jie
mažina vienkartinių priemonių naudojimą, kurios
kelia grėsmę mūsų gamtai.
Norwex buvo įkurta daugiau nei prieš 27 metus
Norvegijoje. Norwex kurdama efektyvius,
saugius ir tvarius valymo ir kosmetikos gaminius,
mažinančius kenksmingų chemikalų naudojimą,
padeda žmonėms atrasti švaresnę ir sveikesnę
aplinką.
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gaminiai –
įkvėpti norvegų gražaus,
paprasto ir ekologiško
gyvenimo būdo.
Šiuo metu Norwex turi milijonus gerbėjų, kurie
vertina mūsų gaminius ir dalinasi Norwex misija.
Tai yra realūs žmonės, siekiantys daryti gerą.
Kviečiame ir jus prisijungti prie mūsų misijos ir
padėti kurti šviesesnę ateitį pasauliui.
Susisiekite su konsultantu šiandien arba
apsilankykite www.norwex.lt
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Mūsų Norwex misija

Gerinti gyvenimo kokybę,
iš esmės mažinant chemikalų
naudojimą mūsų namuose.
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mikropluoštas
Mūsų puikieji Norwex® mikropluošto
audiniai būtini kiekvienuose namuose: jie
padeda užtikrinti švarią ir sveiką aplinką,
nes surenka smulkiausias dulkių daleles
ir lengvai nuvalo sunkiai pašalinamus
nešvarumus, nenaudojant jokių agresyvių
chemikalų. Vadovaujantis naudojimo
ir priežiūros instrukcijomis, Norwex®
mikropluošto audiniai nuo valomų
paviršių pašalina net iki 99 proc. bakterijų
naudojant tik vandenį.
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TIESIOG PAPRASTA!

Holistinis požiūris siekiant geresnio gyvenimo
Mes Jus aprūpiname nuo A iki Ž moderniais ir inovatyviais mikropluošto gaminiais ir valymo priemonėmis,
skirtomis valyti namus, bei pažangiomis higienos priemonėmis, kurios ne tik saugios, bet ir veiksmingos.

namų valymas
Kenksmingoms cheminėms
medžiagoms mūsų kasdieniame
valyme nėra vietos. Puikių
valymo rezultatų galite pasiekti
naudodami mūsų tvarius produktus,
pagamintus iš organinių medžiagų.

asmens higiena

Kosmetikos gaminių sudėtyje
esantys natūralūs Šiaurės šalių augalai
užtikrina, kad Jūsų plaukai, veido oda ir visas
kūnas būtų sveikesni.
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Jūs taip pat galite sukurti saugią aplinką!
Norwex mikropluoštas yra 200 kartų plonesnis nei žmogaus plaukas, yra pranašiausias ypač
smulkių, ypač tankių pluoštų mišinys. Tai užtikrina efektyvius valymo rezultatus
ir puikų sugeriamumą.

• Sugeria 7 kartus daugiau drėgmės, nei pats sveria.
• Visi Norwex mikropluošto audiniai nuo paviršių pašalina iki 99 proc. bakterijų, valant tik su
vandeniu, vadovaujantis naudojimo ir priežiūros instrukcijomis.
• Naudojamas sausas, Norwex mikropluoštas gamina elektrostatinį krūvį, kuris padeda pritraukti
ir sulaikyti net mažiausias daleles audinyje, todėl paviršiai lieka visiškai švarūs.

Norwex užregistravo prekės ženklą
BacLock®, kuris parodo, kad gaminys
turi antibakterinių savybių. BacLock® –
mikrosidabras drėgname mikropluošto
audinyje atlieka savaiminio išsivalymo
funkciją. Mikropluošto audiniai per
24 valandas išsivalo savaime. Dėl
sidabro BacLock® šlapi mikropluošto
audiniai ilgiau lieka švarūs, neatsiranda
nemalonus bakterijų sukeltas kvapas,
nesidaugina pelėsių ir grybelio
bakterijos. Tai padeda ilgiau išlaikyti
audinį švarų, jį reikia skalbti rečiau. Tarp
skalbimų tiesiog kruopščiai išplaukite
audinį ir pakabinkite išdžiūti, taip jis bus
paruoštas naudoti dar kartą.
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Mūsų RECYCLED gaminiai yra
pagaminti iš perdirbtų plastikinių
butelių, taip sumažėja į gamtą
patenkančio plastiko atliekų
kiekis. Plastikiniai buteliai
surenkami ir išplaunami. Jie
surūšiuojami pagal spalvą ir
susmulkinami į dribsnius. Plastiko
dribsniai ištirpinami ir paverčiami
granulėmis. Iš granulių
gaminami ypač smulkūs pluoštai.
Plastikas iš netinkamų naudoti
atliekų paverčiamas naudingu
gaminiu. 50–91% perdirbtų
medžiagų panaudojama Norwex
RECYCLED mikropluošto audinių
gamybai.

Norwex siekia
užtikrinti, kad vis
daugiau mūsų
naudojamų pakavimo
butelių būtų pagaminti
iš OceanBound
plastiko! OceanBound
plastikas gaminamas
iš plastiko atliekų,
kurios pateko į
šiukšliadėžes ir galėjo
tapti 8 milijonų tonų
išmetamo plastiko,
kasmet patenkančio į
vandenynus, dalimi.

Neseniai pradėjome
bendradarbiauti su
nepriklausomomis
laboratorijomis ir gavome
OEKO-TEX® STANDARD 100
sertifikatą, kuris patvirtina,
kad Norwex mikropluošto
gaminiai yra meistriškumo ir
našumo standartas. Galite
būti tikri, kad visi gaminio
komponentai – nuo verpalų,
siūlų, dažų ir apdailos iki
sagų, gumelių ir užtrauktukų
yra patikrinti ir juose nėra
jokių žmogaus sveikatai
kenksmingų medžiagų.

Skirtumas tarp Norwex®
mikropluošto ir
medvilninių šluosčių
Įprasta medvilninė šluostė
paskleidžia purvą, riebalus
ir drėgmę į įvairius plyšius,
palikdama paviršių drėgną ir
nešvarų.
Norwex mikropluoštas
sulaiko ir surenka daleles
Naudojamas sausas, Norwex
mikropluoštas gamina
elektrostatinį krūvį, kuris traukia
net mažiausias purvo daleles,
riebalus ir drėgmę, todėl
paviršiai lieka visiškai švarūs.
Norwex mikropluoštas
sulaiko ir neleidžia daugintis
bakterijoms
Naudojamas drėgnas, Norwex
mikropluoštas daleles pakelia
ir sulaiko šluostėje. Dėl sidabro
BacLock® šlapi mikropluošto
audiniai ilgiau lieka švarūs,
neatsiranda nemalonus
bakterijų sukeltas kvapas,
nesidaugina pelėsių ir grybelio
bakterijos.

Kodėl verta rinktis
Norwex® mikropluošto
audinį?
Efektyviai nuvalo naudojant tik H2O – nereikia
naudoti jokių agresyvių cheminių valiklių.
Labai gerai sugeriantis ir labai tvirtas.
Norwex mikropluoštas yra 200 kartų plonesnis nei
žmogaus plaukas, yra pranašiausias ypač smulkių,
ypač tankių nailono pluoštų mišinys – turintis
neprilygstamą galią purvui ir šiukšlėms surinkti!
Nuo paviršių pašalina iki 99 proc. bakterijų,
valant tik su vandeniu*.
Mikropluošto audiniai per 24 valandas išsivalo
savaime. BacLock® – mikrosidabras drėgname
mikropluošto audinyje atlieka savaiminio išsivalymo
funkciją. Dėl sidabro BacLock® šlapi mikropluošto
audiniai ilgiau lieka švarūs, neatsiranda nemalonus
bakterijų sukeltas kvapas, nesidaugina pelėsių ir
grybelio bakterijos.
Taupo laiką ir pinigus. Naudojant Norwex gaminius,
per metus valymo gaminiams sutaupysite iki 500 € ir
pusę valymui skirto laiko!
Lengva prižiūrėti. BacLock® audinys savaime išsivalo,
taigi skalbiate rečiau! Tarp skalbimų, kol reikės skalbti
skalbimo mašinoje, tiesiog praskalaukite, išgręžkite ir
pakabinkite džiūti.
* Vadovaukitės naudojimo ir priežiūros instrukcijomis.

Norwex® mikropluošto audinių priežiūra:
• Nešvarius mikropluošto audinius plaukite su
Norwex priemone indams plauti po šiltu tekančiu
vandeniu. Kruopščiai išskalaukite, pakabinkite, kad
išdžiūtų, arba įdėkite į skalbinių džiovyklę.

• Norėdami pašalinti nešvarumus iš plaušinių ar
durų kilimėlio tarp plovimų, naudokite guminį
šepetį.

• Mikropluošto audinius skalbkite atskirai arba su
kitais skalbiniais, kurie neturi medvilnės pluošto.
Visiškai išdžiovinkite.

• Nenaudokite baliklių, skalbinių minkštiklių ar
džiovinimo lakštų plaudami mikropluoštą, todėl,
kad cheminiai priedai padengia pluoštą ir jis
praranda efektyvaus valymo savybes.

• Mikropluošto audinių priežiūrai geriausiai tinka
Norwex skalbimo milteliai.

• Dar gilesniam mikropluošto valymui (skalbimui)
naudokite mikropluošto valiklį – skalbimo stipriklį.

• Ypatingai gilioms, įsisenėjusioms dėmėms
ar kvapams šalinti, mikropluoštas gali būti
pavirinamas 10 minučių. Karštas vanduo pašalina
giliai įsiskverbusį purvą ir dulkes.

• Optinių paviršių valymui naudokite skarelę
optiniams paviršiams arba audinį ekranams valyti.

Sudrėkinus Norwex® mikropluoštą, skaidulos naudoja kapiliarinę vakuumo jėgą, todėl sunkiai „įveikiamas” purvas, bakterijos ir riebalai
pašalinami nuo paviršiaus ir įtraukiami į pluošto vidų. Prieš naudojimą patikrinkite ant mažiau matomų paviršių, kad įsitikinti, jog
paviršius neturi specialios dangos, kuri gali būti pažeista.
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Using the EnviroCloth™
and water can eliminate
53 chemicals that may
be in your home.*

TOP gaminiai

Nereikia naudoti chemikalais prisotintų valiklių ar popierinių rankšluosčių. Mūsų galingas
mikropluoštas yra saugiausias sprendimas Jūsų šeimai ir aplinkai! Naudokite šlapią arba sausą.
ENVIROCLOTH® UNIVERSALUS
MIKROPLUOŠTO AUDINYS
Aukščiausios kokybės daugiafunkcis
mikropluošto audinys pagamintas pagal
unikalią audimo technologiją. Užtikrinantis
išskirtinius valymo rezultatus naudojant tiek
šlapią, tiek sausą audinį. Labai efektyvus ir
lengvai prižiūrimas. Tai saugu ir naudinga
jums, Jūsų šeimai ir aplinkai, nes nereikia
naudoti kenksmingų cheminių valiklių ar
vienkartinių popierinių rankšluosčių.
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VALYMO PASTA
Ar tikite meile iš pirmo karto? Mūsų išskirtinė, aplinkai
nekenksminga valymo pasta Jus įtikins. Tai šveitimo galia, kuria
galite pasitikėti – be didesnių pastangų valo, poliruoja ir apsaugo
sunkiai valomus paviršius iš: chromo, nikelio, nerūdijančio
plieno*, aliuminio, plastmasės, emalio, keramikos, porceliano ir
kt. Šiek tiek pastos paimkite sudrėkintu Norwex mikropluošto
audiniu ir valykite/trinkite paviršius, po to nuskalaukite vandeniu
ir nusausinkite audiniu. Saugu naudoti keptuvėms, puodams,
virduliams, kavos aparatams, viryklėms ir šaldytuvams valyti.
Greitai ir lengvai išvalysite kriaukles, dušo kabinas, vonias, plyteles
ir akmens masės paviršius. Puikiai pašalina muilo nuosėdas, rūdžių
dėmes, subraižymo ir markerio žymes, ir kitą purvą.
Aplinkai ir Jūsų odai nekenksminga.
Sudėtyje nėra toksiškų medžiagų:
nuodų, rūgščių, fosfatų.

700087 – pilkas
700048 – smaragdo
700057 – tamsiai žalias
Nauja spalva!
700066 – tamsiai mėlynas Nauja spalva!
700018 – mėlynas
700063 – pilkas su ametisto apvadu

* Nenaudoti paviršiams iš šlifuoto
nerūdijančio plieno. Visada pirmiausia
išbandykite nepastebimoje vietoje.

35 cm x 35 cm

200 ml

13,99 €

403500
25,99 €

MIKROPLUOŠTO
AUDINIAI

Mikropluoštas
ir vanduo
Pabandykite ir įsitikinkite, kad švara
įmanoma, naudojant tik vandenį ir
mūsų efektyvų, naujų gražių spalvų
revoliucinį mikropluošto audinį –
nereikia jokių kenksmingų chemikalų.
AUDINYS STIKLAMS
Audinys stiklams puikiai nuvalys stiklą,
veidrodžius, krištolo gaminius, papuošalus ir
blizgančius paviršius naudojant tik vandenį.
Dėl šio audinio galimybių jis tampa puikiu
pagalbininku. Audinys stiklams ne tik pašalina
nešvarumus ir pirštų atspaudus, bet ir nepalieka
dėmių ir dryžių. Norėdami pašalinti pirštų
atspaudus, purkškite ant paviršiaus vandenį ir
nuvalykite jį audiniu stiklams.
45 cm x 45 cm
705047 – pilkas Nauja spalva!
705026 – ametisto su pilku apvadu
705029 – slyvos su pilku apvadu
705035 – lapų rašto
12,99 €
NORWEX PAGRINDINIS KOMPLEKTAS
(1) Audinys stiklams
(1) EnviroCloth® universalus mikropluošto audinys
800024 – ametisto ir pilkas
800018 – lapų rašto ir smaragdo
19,99 € 26,98 € SUTAUPOTE: 6,99 €
MIKROPLUOŠTO

PIRŠTINĖ DULKĖMS VALYTI
Mikropluošto pirštinė dulkėms valyti gali būti naudojama
sausa arba drėgna, puikiai tiks greitam, be chemikalų, dulkių
valymui visuose namuose. Išvalysite net žaliuzes, ekranus ir
kitas sunkiai pasiekiamas vietas. Kadangi ši
pirštinė yra stora, tanki, pliušinio pluošto ir
unikalaus dizaino, ji sutraukia ir sulaiko
dulkes ir alergenus tarsi magnetas.
26 cm x 14 cm
708008 – pilka
708006 – mėlyna
708013 – jūros mėlynumo
14,99 €

Dėl sidabro BacLock® šlapi mikropluošto audiniai ilgiau lieka
švarūs, neatsiranda nemalonus bakterijų sukeltas kvapas,
nesidaugina pelėsių ir grybelio bakterijos.

PLASTMASINIS INDELIS SU PURKŠTUVU
Mūsų ergonominis plastmasinis indelis su
purkštuvu gali skleisti dulksną arba
tiesioginę vandens srovę purškiant
vandenį ant langų, grindų, sienų ir
visų valomų paviršių. Puikiai tinka
valymo priemonėms, kurias
reikia skiesti.
230 ml
354000 – mėlynas
5,99 €
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Švarios grindys
kiekvieną dieną
Iš plataus asortimento pasirinkite tinkamo dydžio ir
poreikius geriausiai atitinkantį sprendimą grindims ir
kitiems paviršiams valyti. Naudokite tik sausą arba tik
su vandeniu ir valydami pamirškite cheminius valiklius.

PLAUŠINĖ SAUSAM VALYMUI
Ši plaušinė naudojama sausa, turi elektrostatinį
krūvį, kuris pritraukia purvą, dulkes, gyvūnų plaukus,
trupinius ir kitas daleles kaip magnetas.
Maža
32 cm x 14 cm
352006 – pilka su geltonu krašteliu
19,99 €
Didelė
52 cm x 14 cm
352007 – pilka su geltonu krašteliu
28,99 €
NORWEX DIDYSIS KOMPLEKTAS GRINDIMS

• Teleskopinis kotas (98 cm – 160 cm)
• Plaušinės laikiklis (40 cm, didelis)
• Plaušinė drėgnam valymui (didelė)
• Plaušinė sausam valymui (didelė)
N5P – pilka/juoda
104,96 € 75,99 € SUTAUPOTE: 28,97 €

NORWEX MAŽASIS KOMPLEKTAS GRINDIMS

• Teleskopinis kotas (98 cm – 160 cm)
• Plaušinės laikiklis (24 cm, mažas)
• Plaušinė drėgnam valymui (maža)
• Plaušinė sausam valymui
N4P – pilka/juoda
81,96 € 59,99 € SUTAUPOTE: 21,97 €
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PLAUŠINĖ DRĖGNAM VALYMUI
Mikropluošto plaušinė drėgnam
grindų valymui – idealus grindų
ir sienų plovimas naudojant tik
vandenį. Po grindų arba sienų
plovimo, nuimkite plaušinę nuo
laikiklio ir išskalbę pakabinkite
džiūti. Naudojama: kietmedžio
grindims, vinilui, laminuotoms
grindims.
Maža
32 cm x 14 cm
350009 – pilka su mėlynu krašteliu
19,99 €
Didelė
52 cm x 14 cm
350010 – pilka su mėlynu krašteliu
28,99 €

GRINDŲ
VALYMAS

Guminė šluota puikiai tinka
naudoti patalpose
ir terasose
TELESKOPINIS KOTAS
Teleskopinio koto ilgį lengva reguliuoti pagal Jūsų
poreikį. Tiesiog pasukite teleskopinio koto pilką dalį
pagal laikrodžio rodyklę ir ištraukite aliumininę koto
dalį iki norimo aukščio, užfiksuokite. Prijunkite plaušinės
laikiklį prie teleskopinio koto. Lengvai plaukite sienas,
grindis, lubas, langus, valykite po baldais. Kotas tinka
naudoti su interjero šluota.
98 cm – 160 cm
356007 – pilka/juoda
24,99 €
PLAUŠINĖS LAIKIKLIS
Aliumininis laikiklis su Velcro® lipniomis juostelėmis
apačioje ir su plastmasiniais apvadais galuose
sienoms apsaugoti, lengvai susijungia su teleskopiniu
kotu. Turėsite tvirtą pagrindą ne tik grindų, sienų,
langų bet ir kitų didelių paviršių valymui.
Mažas
24 cm x 8 cm
355105 – sidabro spalvos
16,99 €
Didelis
40 cm x 8 cm
355104 – sidabro spalvos
21,99 €
TELESKOPINIO KOTO IR PLAUŠINIŲ LAIKIKLIS
Gali būti naudojamas teleskopiniam kotui ir
plaušinėms ar mikropluošto audiniams laikyti.
Tvirtinamas prie sienos medvarščiais.
Teleskopinio koto
laikiklis
Ilgis 7 cm.
357083 – baltas
357084 – juodas
9,99 €

GUMINĖ ŠLUOTA
Ši daugiafunkcinė guminė šluota yra
tobulas įrankis vidaus ir lauko patalpų
valymui! Šluota turi elektrostatinį
krūvį, lengvai pašalinsite naminių
gyvūnėlių plaukus ir pūkelius nuo
laiptų, išklotų kilimais, minkštų baldų
ir nesukelsite dulkių ore.
Šluota pritraukia ore skraidančius
pūkus – valymo rezultatas tiesiog
puikus! Apverskite šluotą, tvirta
gumine juosta nubraukimui,
išvalysite – nubrauksite vandens
perteklių nuo grindų ir langų,
terasoje, balkone, saunoje ar prie
baseino, ir dar daugiau. Po valymo
nuplaukite vandeniu.
33 cm x 8,1 cm x 9,7 cm
357031 – pilka/juoda (be koto)
28,99 €

ĮSIGYKITE PIGIAU!

GUMINĖ ŠLUOTA SU KOTU
• guminė šluota (357031)
• teleskopinis kotas (357007)
GSK-2 – pilka/juoda
53,98 € 45,99 €
SUTAUPOTE: 7,99 €

Teleskopinio koto ir
plaušinių laikiklis
Ilgis 35 cm.
357085 – baltas
357086 – juodas
19,99 €
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Valykite tik su vandeniu!
PLAUŠINĖ SAUSAM VALYMUI
Ši plaušinė naudojama sausa, turi elektrostatinį krūvį, kuris
pritraukia purvą, dulkes, gyvūnų plaukus, trupinius ir kitas
daleles kaip magnetas.
Mediena ir
laminatas Linoleumas

Plytelės

Grindjuostės

Sienos

Lubos

Maža
32 cm x 14 cm
352006 – pilka su geltonu
krašteliu
19,99 €

Didelė
52 cm x 14 cm
352007 – pilka su geltonu
krašteliu
28,99 €

PLAUŠINĖ DRĖGNAM VALYMUI
Mikropluošto plaušinė drėgnam grindų valymui – idealus
grindų ir sienų plovimas naudojant tik vandenį. Po grindų
arba sienų plovimo, nuimkite plaušinę nuo laikiklio ir
išskalbę pakabinkite džiūti. Naudojama: kietmedžio
grindims, vinilui, laminuotoms grindims.
Mediena ir
laminatas Linoleumas

Plytelės

Sienos

Maža
32 cm x 14 cm
350009 – pilka su mėlynu
krašteliu
19,99 €

Lubos

Didelė
52 cm x 14 cm
350010 – pilka su mėlynu
krašteliu
28,99 €

PLAUŠINĖ PLYTELĖMS
Plaušinė plytelėms – tvirta ir patvari, todėl ja galima valyti
sausą ir šlapią kietą paviršių. Ypatingas nailono pluoštas įaustas
į plaušinę plytelėms, padeda greitai ir lengvai pašalinti purvą ir
nešvarumus nuo keraminių grindų ir sienų plytelių.
Linoleumas

Mediena ir
laminatas Linoleumas

Maža
32 cm x 14 cm
771000
19,99 €

Plytelės

Didelė
52 cm x 14 cm
771001
28,99 €

ŠENILINĖ PLAUŠINĖ SAUSAM IR DRĖGNAM VALYMUI
Labai ilgas šenilinis mikropluoštas yra statiškai įkrautas, kad
pritrauktų ir išlaikytų nešvarumus, dulkes, naminių gyvūnų
plaukus, trupinius ir kitas dideles daleles. Puikiai tinka valyti
grindis, grindjuostes, sienas ir lubas! Galima naudoti tiek
sausam, tiek šlapiam valymui.
Plytelės Grindjuostės

Sienos

Lubos

Maža
32 cm x 14 cm
352021 – pilka
23,99 €

Didelė
52 cm x 15 cm
352022 – pilka
36,49 €

PLAUŠINĖ BLIZGINIMUI
Naujas valymo proveržis – speciali plaušinė poliravimui iš
audinio stiklams. Švarūs, žvilgantys, net ir dideli, sunkiai
pasiekiami, aukštai esantys langai – greitai ir lengvai!
Galima naudoti grindų ir kitų paviršių blizginimui.
Langai
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Maža
32 cm x 14 cm
350108 – pilka
19,99 €

Didelė
52 cm x 15 cm
350107 – pilka
24,99 €

GRINDŲ
GRĪDAS
VALYMAS
UZKOPŠANAI

Kodėl Norwex® plaušinės?
Užtikrina stebėtinai švarias grindis valant tik su vandeniu
Sumažinkite chemikalų naudojimą, jie palieka likučius ant
grindų, kur žaidžia vaikai ir augintiniai.

LANGŲ VALYTUVAS
Efektyviai nuvalo vandenį ir kitus skysčius nuo stiklo, plytelių,
marmuro, veidrodžių ir kitų paviršių. Po valymo paviršius lieka
sausas, be dryžių. Lanksti guminė juostelė nuvalo lygius ir
nelygius paviršius. Norėdami greitai nuvalyti stiklą, plyteles,
marmurą, veidrodį ir kitus paviršius, traukite langų valytuvą
iš viršaus į apačią arba iš kairės į dešinę, kad pašalintumėte
vandenį nuo paviršiaus. Naudodami po prausimosi duše,
sumažinsite muilo apnašas ant dušo kabinos durų, plytelių ir
kitų paviršių. Nubraukę paviršių valytuvu, naudokite audinį
stiklams arba pritvirtinkite daugiafunkcinę rankeną prie
plaušinės laikiklio ir uždėkite mažą poliravimo plaušinę, kad
užbaigtumėte valymą – paviršiai liks švarūs ir žvilgantys.
Po valymo langų valytuvą
nuplaukite švariu
vandeniu ir leiskite nudžiūti
arba nusausinkite universaliu audiniu.
Be rankenos
25,4 cm
356403
18,99 €

Su rankena
Rankenos dydis:
4 cm x 4 cm x 17,5 cm
RK–1
Langų valytuvą lengvai
25,99 €
pritvirtinsite prie Norwex

teleskopinio koto – išvalysite
aukštai esančius paviršius. 11 psl.

Rankenos galą galima
atsukti ir šepetėlį panaudoti
mažiems tarpeliams ar
detalėms išvalyti.

DAUGIAFUNKCĖ RANKENA
Pritvirtinę rankeną prie plaušinės laikiklio
ir uždėję bet kurią mažą plaušinę
(drėgnam valymui ar blizginimui) patogiai
nuplausite ir nupoliruosite blizgius
paviršius, langų stiklus, esančius mažose
patalpose. Rankenos galą galima atsukti
ir ten esantį šepetėlį panaudoti mažiems
tarpeliams ar detalėms išvalyti. Pavyzdžiui,
nepriekaištingai nuvalyti kompiuterio
klaviatūrą.
4 cm x 4 cm x 17,5 cm
357054
9,99 €
ENVIROWAND® INTERJERO
ŠLUOTA SU UŽMOVU
Leiskite mūsų interjero šluotos kerams
nunešti Jus į naujas valymo aukštumas! Ši
šluota prisitvirtina prie teleskopinio koto,
todėl lengvai išvalysite sunkiai pasiekiamas
vietas, kuriose dažniausiai lieka dulkių. Ją
puikai panaudosite ir pačią vieną!
Dvipusis užmovas ant lankstaus
laikiklio puikiai pasieks įvairius
tarpus, todėl be vargo
išvalysite dulkes aplink
baldus, po šaldytuvu ir
visuose sunkiai
prieinamuose užkampiuose
bei plyšiuose!
7,5 cm x 67 cm
357058
24,99 €
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Rūpēs
par planētu

KALKIŲ NUOSĖDŲ
VALYMO SKYSTIS
Efektyvi, aplinkai
nekenksminga priemonė
muilo, kalkių ir rūdžių
nuosėdoms valyti nuo tualeto,
dušo kabinų ir kitų vonios
kambario paviršių, kurie vos
per kelias minutes virsta
švarūs ir spindintys. Nuolat
naudojant nesusidarys naujos
nuosėdos. Nevalykite paviršių
iš natūralaus akmens ar tų
paviršių, kurie gali liestis su
maistu.
355 ml
600105
19,99 €

ORKAIČIŲ IR GRILIŲ VALIKLIS
Saugus ir natūralus būdas valyti
orkaites ir kepsnines. Išvalo net
sunkiausiai nuvalomas vietas
virtuvėje, tokias kaip orkaites,
kepsnines, jų dangčius. Ištirpina
pridegimus ant paviršiaus, kuriuos
po to galima nušveisti ar tiesiog
nuvalyti. Valyti orkaites ir kepsnines
dar niekada nebuvo taip paprasta!
Pagaminta vandens pagrindu,
todėl saugu valyti nerūdijančio
plieno, keramikos, chromo, plastiko,
geležies, aliuminio paviršius.
Biologiškai pagrįstas, natūralus,
skaidomas mikroorganizmų.
355 ml
600106
22,99 €

USDA sertifikuota, sudėtyje yra 86% augalinių ir
kitų atsinaujinančių ingredientų. Saugesnis Jūsų
šeimai, saugesnis planetai.

MUMS SVARBU GAMINIŲ TVARUMAS

Kasmet maždaug 9 milijonai tonų plastiko atliekų patenka
į pasaulio vandenynus. * Mūsų valymo priemonių pakuočių
etikečių ženklas OceanBound reiškia, kad pagaminta iš
plastiko atliekų, kurios galėjo patekti į vandenyną.
14

*Nuoroda į šaltinius: JAV Nacionalinė geografijos draugija
https://www.nationalgeographic.org/projects/plastic/

RIEBALUS SKAIDANTI PRIEMONĖ
Labai koncentruota priemonė. Naudoti
atskiestą santykiu: 1 dalis priemonės ir 5
dalys vandens. Tirpalas greitai suskaidys
ir pašalins nešvarumus ant grindų ir sienų,
riebalus, suodis, maisto likučius, dėmes
ir lipnią masę, kuriuos sunku pašalinti
naudojant tik Norwex mikropluoštą ir
vandenį. Puikiai tinka valyti visus virtuvės
paviršius, viryklę, degiklio groteles,
groteles, puodus ir keptuves. Tinka
valyti riebias dėmes ant grindų garaže ir
terasoje. Nenaudoti ant porėtų ar
neapdorotų paviršių. Prieš naudojimą
patikrinkite ant mažiau matomų paviršių.
237 ml
403876
24,99 €

GUMINIS ŠEPETYS
Mūsų guminis šepetys puikiai išvalo dulkes ir
kitus nešvarumus nuo plaušinių grindų valymui
tiesiog nubraukiant į šiukšlių kibirą. Guminis
šepetys pašalina plaukus, pūkus, trupinius
ir dulkes nuo visų tekstilės paviršių, baldų
gobelenų ir kilimų. Juo galite iššukuoti
ir savo augintinio kailį.
5 cm x 16 cm
357010
12,99 €

VALYMO
PRIEMONĖS

USDA
CERTIFIED
BIOBASED
PRODUCT

PRODUCT 8%
FP

PRIEMONĖ KVAPAMS NAIKINTI
Tai puikus dezodorantas, pagamintas
veiksmingų fermentų ir probiotikų
pagrindu. Priemonė labai koncentruota.
Norėdami pašalinti nemalonius kvapus ir
gaivinti orą, naudokite atskiestą santykiu:
1 dalis priemonės ir 7 dalys vandens.
Biologiškai skaidoma, sudėtyje nėra ftalatų.
Tinka naudoti virtuvėje, prausyklose,
šiukšlių dežėse, spintelėse, persirengimo
kambariuose, kilimams ir skalbiniams, visur,
kur kaupiasi nemalonūs kvapai. Ši priemonė
naikina stiprių, nemalonių organinių kvapų
sukėlėjus, tokius kaip pelėsis, šlapimas,
dūmai ir šiukšlės, tad Jūsų patalpos bus
švarios ir kvepės gaiva. Kad skalbiniai
kvepėtų gaiviai, į skalavimo vandenį įpilkite
1 kamštelį priemonės.
355 ml
600120 – gaivaus lino
14,99 €

KILIMŲ DĖMIŲ VALIKLIS
Tinka kilimų plovimui,
valymui ir blogo kvapo
neutralizavimui. Priemonė
leidžia akimirksniu panaikinti
baltymines dėmes: juodžemį,
pelėsius, kraują, žolę, purvą,
šlapimą ir nemalonius kvapus.
Dėka naujos technologijos,
priemonė veikia toliau po
valymo ir pašalina nešvarumus
ir kvapus iš kilimo visam
laikui. Valiklyje nėra muilo ir
paviršiaus aktyviųjų medžiagų,
todėl ant kilimo nelieka likučių,
kurie galėtų sukelti naujas
dėmes. Naudojama šalinant
dėmes iš: kilimų, minkštų
baldų, mikropluošto šluosčių.
355 ml
600101
19,99 €

DURŲ KILIMĖLIS
Durų kilimėlis pagamintas iš ypatingai daug
drėgmės sugeriančio mikropluošto ir standžių
polipropileno šerių, tad purvas ir kiti teršalai
„įstringa“ kilimėlyje, vietoj to, kad „įstrigtų“ Jūsų
namuose. Naudokite Norwex guminį šepetį arba
rankinį dulkių siurblį, tam, kad kilimėlis išliktų švarus
tarp skalbimų. Galima skalbti skalbimo mašinoje.
50,8 cm x 76,2 cm
356510 – rudas
85% teršalų patenka į mūsų
356511 – pilkas
namus su mūsų pirmaisiais 4
žingsniais! Neleisk!
59,99 €

SPORTZYME – KVAPO
NEUTRALIZAVIMO
PRIEMONĖ SPORTININKAMS
Skirta aktyvaus gyvenimo būdo
mėgėjams ir profesionaliems
sportininkams. Tai organinė
priemonė nemaloniems
kvapams šalinti. Sportzyme
šalina nemalonų kvapą iš batų,
sporto krepšių, sporto pečių
ir kelių apsaugų, pačiūžų,
futbolo batelių, šalmų, pirštinių,
jogos kilimėlių kitų daiktų.
Bioaktyvi formulė greitai naikina
organinius kvapų sukėlėjus,
kurie skleidžia nemalonius
kvapus.
244 ml
600107
18,49 €
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Išsirinkite Jūsų virtuvei
tinkamiausią
AUDINIAI IR
RANKŠLUOŠČIAI VIRTUVEI
Stilingos spalvos taps neatsiejamu bei džiuginančiu Jūsų
virtuvės dekoro elementu. Virtuvės audiniai ir rankšluosčiai
pagaminti iš ypatingai absorbuojančio ir greitai
džiūstančio Norwex mikropluošto, padės Jums susidoroti
su bet kokiais virtuvės darbais. Šie gaminiai ypatingai
švelnūs ir minkšti, puikiai tinka įvairių paviršių valymui ir
sausinimui: porceliano, nerūdijančio plieno, glazūruotiems,
keraminiams, stiklo, chromo, granito, marmuro, šiferio,
kvarco, čerpių ir medžio. Rankšluosčiais virtuvei patogu
šluostyti rankas ir sausinti indus.
Audinys virtuvei
35 cm x 26 cm
307208 – jūros rūko
307209 – pilkas
307212 – bordo
307217 – medžio anglies
307220 – smaragdo
307222 – mėlynas
9,99 €

Rankšluostis virtuvei
65 cm x 35 cm
307108 – jūros rūko
307109 – pilkas
307112 – bordo
307117 – medžio anglies
307120 – smaragdo
307122 – mėlynas
14,90 €

TEKSTŪRINIAI RANKŠLUOSČIAI
IR AUDINIAI VIRTUVEI
Šie virtuvės rankšluosčiai ir audiniai yra gražios deimantinių
bangų struktūros. Dar geresnė kokybė!
Audinys virtuvei
35 cm x 26 cm
307233 – ametisto
307234 – turkio
707017 – pilkas
11,99 €

jūros rūko pilkas

Rankšluostis virtuvei
65 cm x 35 cm
307133 – ametisto
307134 – turkio
706017 – pilkas
19,99 €

bordo medžio anglies smaragdo mėlynas ametisto turkio

Rankšluostis 307108 307109 307112
307208 307209 307212
Audinys

pilkas

307117

307120

307122

307133

307134

706017

307217

307220

307222

307233 307234

707017

Patobulinta struktūra

Nuostabus gaminys – virtuvinis rankšluostis.
Nepakeičiamas pagalbininkas virtuvėje.
Blizgina, valo ir sausina vienu prisilietimu.
Ačiū Norwex.
Reda Balsienė, Norwex konsultantė, Kelmė
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VIRTUVEI

Pasirinkite labiausiai
aplinką tausojantį
Ar Jūsų namai tikrai švarūs? Pasirinkite Norwex® gaminius ir tuo
įsitikinsite! Mūsų tvarūs gaminiai – draugiški Jums, Jūsų šeimai ir aplinkai.

LENTYNĖLĖ IR
DAUGIAFUNKCIAI AUDINIAI
VIRTUVEI
Norwex audiniams virtuvei
laikyti reikalinga vieta. Unikalioje
lentynėlėje, kurią galima pasidėti
patogioje vietoje, telpa 12 audinių.
Ji puikiai tiks virtuvėje, vonioje ant
spintelės, ar ten, kur būtų patogu,
kad švarūs audiniai visada būtų
po ranka! Lentynėlė papuoš Jūsų
namus ir kartu su daugiafunkciais
audiniais virtuvei padės sumažinti
buitinių atliekų kiekį.

Komplekte:
1 metalinė, juodos spalvos vielinė
lentynėlė: 24 cm x 14,9 cm x 8,5 cm
6 audiniai virtuvei: 28 cm x 13 cm
370504 – pilkai melsvas, vanilės,
rudas – (2)
370506 – džinsų mėlio,
smaragdo, jūros rūko – (2)
370510 – rudas, vanilės,
ametisto – (2)
DAUGIAFUNKCIŲ AUDINIŲ VIRTUVEI RINKINYS
Šie puikiai sugeriantys, daugkartinio naudojimo audiniai pagaminti
pagal naują unikalią audimo technologiją, kad efektyviai išvalytumėte
išsiliejusius skysčius, nuosėdas ir nešvarumus. Naudokite virtuvėje,
vonios kambaryje ir kitur. Sukurti iš Norwex mikropluošto, pagaminto
iš 50% perdirbtų medžiagų. Kiekvienas rinkinys (3 vnt.) pagamintas iš
vieno (500 ml) plastikinio butelio, todėl kiekvieną kartą valydami šiais
daugiafunkciais audinias, Jūs išvalysite ne tik savo namus, bet ir pasaulį!
Rinkinyje 3 audiniai: 28 cm x 13 cm
307411 – pilkai melsvas, vanilės, rudas;
307417 – džinsų mėlio, smaragdo, jūros rūko;
307419 – rudas, vanilės, ametisto
20,99 €

54,99 €

Elkitės protingai
Mūsų daugiafunkciniai audiniai
yra tvarūs ir sugeria daugiau
drėgmės nei virtuviniai
popieriniai rankšluosčiai.
Rūpinkitės gamta ir popierinius
rankšluosčius pakeiskite gamtai
draugiškais Norwex audiniais.
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DVIPUSĖ KEMPINĖ
Dvipusė daugiafunkcė kempinė nustelbia kitas
kempines! Viena kempinės pusė šiurkšti, skirta
švelniam šveitimui, nebraižant paviršių, o kita
pusė minkšta, iš gerai sugeriančio Baclock®
mikropluošto, skirta nusausinimui. Naudokite
drėgnam arba sausam valymui. Valykite tik
su vandeniu arba naudokite su kitais Norwex
valymo gaminiais. Švariai išplaukite ir naudokite
vėl ir vėl. Švari virtuvė, vonia ir dar daugiau! Šis
dvipusis gaminys yra
ilgalaikis, todėl jis
visada bus Jums po
ranka.
Pakuotėje 2 vnt.
15 cm x 10 cm
354104 – pilka
21,49 €
TINKLELIS INDAMS PLAUTI
Norwex tinklelis indams plauti – laisvai išaustas
tinklinis audinys gali būti naudojamas visur,
kur reikia šveisti. Jis greitai džiūsta ir neįgauna
nemalonaus kvapo. Naudojamas: indams plauti,
valyti tešlą nuo paviršių po kepimo, valyti lipnią,
įsisenėjusią medžiagą nuo paviršių, valyti muilo
žymes nuo dušo kabinų, valyti defektus ir dažus
nuo langų, plauti daržoves
iš Jūsų daržo, valyti muilo
juostą, kuri susidaro ant
indaplovės durelių apačios.
Pakuotėje 2 vnt.
43 cm x 43 cm
307009 – pilkas
16,49 €

PAMINKŠTINTAS
AUDINYS ŠVEITIMUI
Su vienoje pusėje esančiu šveitimo audiniu
lengvai nušveisite lipnius nešvarumus, o su kita
puse – EnviroCloth® universaliu mikropluošto
audiniu nuvalysite paviršius sausai. Paminkštintas
audinys yra saugus naudoti visoms nelipnioms
dangoms valyti, tokioms, kaip: puodai, keptuvės,
virtuvės stalviršiai, kriauklės, sienos iš plytelių ir kt.
Pakuotėje 3 vnt.
16 cm x 16 cm
19,99 €

354109 354111
pilkas mėlynas
354115 – jūros mėlynumo / pilka
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SPIRISPONGE – ŠVEITIKLIS TEFLONUI
Šveitiklis naudojamas valant labai purvinus paviršius
namuose. Tinka ir tefloniniams paviršiams. Nenubraižo
jautrių paviršių. Visada naudokite šlapią ir išbandykite
nematomoje vietoje. Norėdami atnaujinti puodus ir
keptuves, naudokite kartu su Norwex
valymo pasta. Nerekomenduojama
naudoti šlifuoto nerūdijančio plieno
prietaisų paviršiams. Pakuotėje 2 vnt.
12 cm x 9 cm x 1,5 cm
354102
6,99 €
METALINIAI ŠVEITIKLIAI VIRTUVEI
Labai patvarus, ilgalaikis, aukštos kokybės nerūdijančio
plieno šveitiklis. Naudoti šlapią šalinant pridegusį maistą
nuo viryklių, keptuvių, kepsninių, taip pat klijus, dažus ir
dėmes nuo lygių paviršių, keraminių plytelių, stiklo ir t.
t. Kai naudojamas šlapias, nebraižo daugelio paviršių.
Išskalaukite šveitiklį šiltame vandenyje ir jeigu reikia
išplauti – įdėkite į indaplovę. Pirmiausia pabandykite
nepastebimoje vietoje. Pakuotėje 2 vnt.
354100
5,99 €
ŠEPETĖLIS BUTELIAMS VALYTI IR UŽMOVAS
Greitai išvalysite butelius, vazas, stiklines ir kitus sunkiai
pasiekiamus stiklinius indus, kurie taps švarūs, nes
ant jų neliks jokių dėmių. Lankstūs ir tvirti guminiai
termoplastiko šereliai, sujungti su patogia rankena,
nepakeičiami pagalbininkai kiekvienoje virtuvėje.
Uždėkite universalų užmovą ir lengvai išplausite stiklinius
indus.
Šepetėlis buteliams valyti
4,8 cm x 31,8 cm
357012
13,99 €
Universalus užmovas
7,6 cm x 11,4 cm
357056
5,49 €

Šepetėlis buteliams
valyti su universaliu užmovu
(1) Šepetėlis butelių valymui;
(1) Universalus užmovas.
1466
15,99 €

VIRTUVEI

Susitvarkykite

Laikykite daiktus ant
gražaus porcelianinio
reikmenų padėkliuko!

PORCELIANINIS REIKMENŲ PADĖKLIUKAS
Patogu naudoti bet kurioje patalpoje. Šis stilingas porcelianinis
padėkliukas padeda palaikyti stalviršius švarius, tvarkingus
ir gražius. Puodelis silikoniniame įdėkle puikiai tiks dantų
šepetėlių, dantų pastos, tinklelio indams plauti ar kitų daiktų
laikymui. Ant padėkliuko tilps priemonė indams plauti ar
Forever butelis skystam muilui. Padėkliuko šone yra speciali
vieta kempinėms, o ant nerūdijančio plieno stovelio patogu
džiovinti šlapius mikropluošto audinius.
Padėkliukas: 22,5 cm x 10 cm x 18 cm
Puodelis, stovelis
Pasirinkite porcelianą vietoj plastiko
358080
42,99 €
Laikykite butelius, šepetėlius, kempines ir

kitus daiktus ant naujo, gražaus porcelianinio
reikmenų padėkliuko.

KILIMĖLIS INDAMS DŽIOVINTI
Dabar BacLock® ir pagamintas iš iki 70% perdirbtų medžiagų.
Dėkite džiovinamus indus į krūvą ir pakeiskite permirkusius
rankšluosčius į mūsų labai gerai drėgmę sugeriantį kilimėlį
indams džiovinti. Viena kilimėlio pusė yra padengta tinkleliu,
kuris leidžia prasiskverbti orui, o kita pusė – iš mikropluošto,
kuris efektyviai sugeria drėgmės perteklių. Indai išdžiūsta
ypatingai greitai. Pakabinimo kilpa suteikia patogumo
džiovinant ir laikant. PATARIMAS. Indus dėkite ant tinkleliu
padengtos kilimėlio pusės, taip
jie išdžius greičiau!
Tiks prie kiekvieno interjero.
53 cm x 36 cm
307307
307303
21,99 €
tamsiai pilkas

šviesiai pilkas

Indus dėkite ant
tinkleliu padengtos
kilimėlio pusės.
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ULTRAZYME™ MILTELIAI INDAPLOVĖMS
Fermentai ištirpina riebalus, pridegusio maisto likučius ir
dėmes, todėl indų nebereikia mirkyti! Jūsų stikliniai indai,
stalo įrankiai, puodai ir keptuvės bus švarūs ir be toksinų
net kietame vandenyje. Padeda sumažinti kvapus ir pašalinti
nuosėdas, kurios gali susikaupti indaplovėje.
Sudėtyje nėra: fosfatų, kvapiųjų medžiagų, chloro, baliklio.
Šios pakuotės miltelių užteks iki 45 plovimų.
Nerekomenduojama naudoti plaunant indus rankomis.
Tinka septinėms sistemoms.
450 g
403874
22,99 €
AID PLUS INDAPLOVIŲ
INDŲ SKALAVIMO SKYSTIS
Naudojamas indaplovėse, kad po plovimo indai ir taurės
būtų idealiai švarūs ir blizgantys. Sudėtyje esantis natūralus
citrinų ekstraktas pašalina dėmes nuo indų, nuplauna
mineralų nuosėdas. Ši skalavimo priemonė efektyviau
išdžiovina indus, o išimti iš indaplovės – blizga.
Specialiai sukurta indų plovimui kartu su
UltraZyme™ milteliais indaplovėms.
Naudokite šiuos abu gaminius kartu
ir mėgaukitės neprilygstamais rezultatais!
Tinka septinėms sistemoms.
355 ml
403875
18,99 €
PRIEMONĖ INDAMS PLAUTI
Tai efektyvi priemonė plauti indams net esant labai
kietam vandeniui. Malonaus kvapo, saugo rankų
odą. Ši koncentruota priemonė neturi fosfatų,
nekenkia aplinkai, biologiškai skaidosi. Puikiai
šalina riebalų dėmes. Norwex priemonė indams
plauti puikiai išplauna ne tik indus. Galima įpilti
į vandenį plaunant grindis, valant riebalų žymes
ant medinių grindų, nepalieka dryžių.
500 ml
00035
4,99 €

Norwex gaminius išbandžiau prieš penkiolika metų. Visi gaminiai pakerėjo iš pirmo
karto, nes pakeitė turimą chemiją. Suskubau pasidalinti patirtimi apie gaminius su
artimaisiais, draugais, bendradarbiais, pažįstamais ir visi liko labai sužavėti jų kokybe
bei paprastu naudojimu. Pastoviai naudojama priemonė indams plauti nepaliko
abejingų dėl savo kokybės, ekonomiškumo bei draugiško poveikio aplinkai.
Priemonė be fosfatų, saugo rankų odą, nepalieka kalkių pėdsakų ant taurių, vazų.
Džiaugiuosi tapusi Norwex dalimi, nes galiu prisidėti prie mus supančios aplinkos
gerinimo ir švaresnės planetos išsaugojimo ateities kartoms.
Meilutė Vaišvilienė, Norwex konsultantė, Šiauliai
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VIRTUVEI

BacLock® efektas užtikrina
nuolatinę apsaugą
nuo bakterijų augimo ir kvapo ant
šepetėlio šerelių.

UNIVERSALUS VALYMO ŠEPETĖLIS
Tvirti nailoniniai šepetėlio šereliai lengvai pašalina
nešvarumus iš mažų vietų ir tarpelių, o rankenos
gale esantis silikoninis valymo antgalis išvalo
nešvarumus nuo kampų ir kitų sunkiai
pasiekiamų vietų.
18,2 cm x 2 cm
357003
12,49 €
AUDINYS NERŪDIJANČIO
PLIENO PAVIRŠIAMS VALYTI
Ant nerūdijančio plieno buitinės technikos paviršių
galima pastebėti net labai mažas dėmes: vandens
lašus, pirštų atspaudus, riebalus. Tai suteikia virtuvei
netvarkos įvaizdį. Su šiuo aukščiausios kokybės
unikalaus audimo audiniu nuvalysite įvairių prietaisų,
viryklių, šaldytuvų iš nerūdijančio plieno paviršius – be
cheminių valymo priemonių, valant tik su vandeniu.*
Nesubraižysite paviršiaus. Viską nuvalysite tik keliais
brūkštelėjimais! Tinka paviršiams iš lygaus nerūdijančio
plieno, vario, nikelio ir kitų metalų.**
* Laikantis priežiūros ir naudojimo rekomendacijų.
** Prašome laikytis gamintojo instrukcijų dėl paviršių iš metalo su
specialiomis dangomis.

40 cm x 40 cm
305017 – plieno spalvos
19,99 €

UNIVERSALUS VALYMO KREMAS
Švelni mineralinė formulė užtikrina idealius valymo
rezultatus – paviršiai visuose namuose bus švarūs
ir blizgantys. Puikiai tinka naudoti keliaujant,
pavz.: kemperiuose, valtyse, jachtose, viešbučio
kambariuose, bendrabučiuose
ir kitur. Netinka specialioms
dangoms. Vadovaukitės gamintojų
rekomendacijomis, naudodami
paviršiams iš natūralaus akmens, alavo,
medžio, anglies pluošto ir kt. valyti.
113,4 g
600064
23,99 €

DAUGIAFUNKCIS MIKROPLUOŠTO
SU BAMBUKU AUDINYS
Šis daugiafunkcis, šiek tiek šiurkščios tekstūros
audinys, pagamintas iš Norwex® mikropluošto
ir bambuko viskozės derinio. Puikiai tinka
sunkesniems valymo darbams, juo išvalysite
viską – nešvarius puodus ir keptuves virtuvėje,
sunkiai nuvalomus muilo likučius vonioje ir kitus
nešvarumus.
35 cm x 35 cm
703002 – pilkas su žaliu
krašteliu
16,99 €
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Rinkitės tvarų sprendimą – ilgiau
išlaikysite maisto
produktus
šviežius!

SILIKONINĖS DĖŽUTĖS MAISTO LAIKYMUI
Kompaktiškos dėžutės, pagamintos iš maistui saugaus
silikono. Jas lengva sulankstyti, sumažinant dydį 2/3.
Dangtį lengva naudoti – užfiksuokite spaustukus ir
maistas neišbėgs. Dėžutės turi reguliuojamą oro išleidimo
angą, leidžiančią maistui ilgiau išlikti šviežiam. Galima
dėti į šaldiklį ir indaplovę. Neskirta naudoti mikrobangų
krosnelėje. Sudėtyje nėra BPA ir PAH. Komplekte yra 2
dėžutės.
Mažų dėžučių komplektas – 358002
Maža, smaragdo – 350 ml, 13 cm x 9,7 cm x 6,5 cm
Vidutinė, pilka – 500 ml, 16,4 cm x 10,8 cm x 6,4 cm
19,99 €

Didelių dėžučių komplektas – 358003
Didelė, baklažano – 800 ml, 18,6 cm x 12,1 cm x 6,9 cm
Labai didelė, pilka – 1200 ml, 21,5 cm x 13,5 cm x 7,6 cm
27,99 €

Patogu ir saugu, galite dėti į:

INDAPLOVĘ

NERŪDIJANČIO PLIENO GĖRIMŲ
ŠIAUDELIAI
Nerūdijančio plieno gėrimų šiaudeliai
yra protingas, šiuolaikiškas, ekologiškas
sprendimas, draugiškas aplinkai, ilgalaikė ir
patvari alternatyva vienkartiniams plastikiniams
ar popieriniams šiaudeliams.
Komplekte: 2 šiaudeliai, 1 šepetėlis šiaudelių
plovimui ir 1 šiaudelių laikymo maišelis
Standartiniai: 		
21 cm ilgio
6 mm diametro
358036			
10,99 €		
Ilgi:
26 cm ilgio
6 mm diametro
358037
13,99 €
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ŠALDIKLĮ

MAISTO RUOŠIMUI
IR LAIKYMUI

SILIKONINIAI DANGČIAI
Mes siūlome tvarią alternatyvą vienkartiniams
plastikiniams gaminiams, kuriuose gali būti nuodingų
chemikalų, galinčių patekti į maistą ir pakenkti
sveikatai. Rūpindamiesi gamta ir žmonėmis, siūlome
silikoninius dangčius, kurie tarnaus ilgus metus.
Silikonas yra saugus sąlyčiui su maistu ir atsparus
karščiui, todėl dangčius galima naudoti gaminant ant
viryklės, orkaitėje ir mikrobangų krosnelėje iki 230°C.
Dangčiai hermetiškai uždaro lygiakraščius indus, todėl
laikomas maistas ilgiau išlieka šviežias, karštas ar šaltas.
Nepakeičiami norint pridengti maistą vakarėliuose,
pikniko metu ar keliaujant. Galima naudoti ant
nerūdijančio plieno, stiklo, plastiko, keramikos indų
su lygiais kraštais. Galima dėti į šaldiklį. Galima plauti
indaplovėje. Sudėtyje nėra bisfenolio A (BPA).

KVADRATINIS KEPINIŲ
DANGTIS
23 cm x 23 cm
358042 – baklažano
15,99 €

STAČIAKAMPIS KEPINIŲ
DANGTIS
25 cm x 35 cm
358044 – smaragdo
29,99 €

DANGTELIAI PUODELIAMS
Rinkinyje: 4 dangteliai 12 cm
skersmens
2 pilki, 1 smaragdo, 1 baklažano
358041
15,99 €

DIDELI APVALŪS DANGČIAI
1 pilkas Ø – 26 cm
1 smaragdo Ø – 20 cm
358039 – komplekte yra 2
dangčiai
1 mėlynas Ø – 26 cm
1 žalias Ø – 20 cm
358018 – komplekte yra 2
dangčiai
19,49 €

Dirbu ligoninėje ir kavą mėgstu
karštą, bet staiga atsiranda darbų
ir Norwex silikoninis dangtelis
tiesiog gelbsti! O tai dar ir atrodo
labai išskirtinai! Turiu namuose
visus Norwex silikoninius
dangtelius ir jie visada padeda
namuose gaminant maistą. Ir
nesvarbu, ar verdu, ar troškinu,
ar kepu orkaitėje, visur naudoju išskirtinius Norwex
pagalbininkus – silikoninius dangtelius!
Aš Norwex kompanijoje jau penkiolika metų, atsakingai ir
su meile rekomenduoju! Myliu Norwex ir dėkoju visiems!
Tai mūsų gyvenimo kokybė!
Rita Gindželienė, Norwex konsultantė, Vilnius
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Visada šviežias ir natūralus maistas
Jums ir Jūsų šeimai!
DVIPUSIS AUDINYS DARŽOVĖMS
IR VAISIAMS VALYTI
Puikiai tinka vaisių bei daržovių valymui.
Šluostė turi šiurkščią pusę šveitimui ir
švelnią – poliravimui. Efektyviai pašalina
purvą, vašką ir nešvarumus nuo visų Jūsų
vaisių ir daržovių.
32 cm x 32 cm
307010 – žalias
9,99 €

ŠVIEŽIŲ VAISIŲ IR DARŽOVIŲ PLOVIMO PRIEMONĖ
Mėgaukitės švaresniais, šviežesniais vaisiais ir daržovėmis.
Natūrali, augalinės kilmės, biologiškai suyranti
priemonė efektyviai pašalina nepageidaujamas
chemines trąšų, nešvarumų ir bakterijų liekanas,
padeda prailginti vaisių ir daržovių tinkamumo
naudoti laiką. Paprasta naudoti. Nereikia
jokio šveitimo. Be fosfatų, sulfatų ir parabenų.
Naudojimas: 15 ml priemonės įpilkite į 500
ml vandens. Mirkykite vaisius ir daržoves 1 – 2
minutes, ir nuskalaukite.
355 ml
USDA
CERTIFIED
600126
BIOBASED
PRODUCT
25,49 €
PRODUCT 53%

FP

PJAUSTYMO LENTELĖ
Norwex pjaustymo lentelė – būtinas
virtuvės įrankis! Pagaminta iš
natūralių ryžių lukštų, biologiškai
skaidžių medžiagų, yra labai patvari,
saugo stalviršius nuo peilio įbrėžimų.
Tai puiki alternatyva plastikinėms
pjaustymo lentelėms, ant kurių
paviršiaus dauginasi bakterijos, ir dar
efektyvesnė nei stiklinės pjaustymo
lentelės, ant kurių pjaustant
greičiau atšimpa peiliai. Po Norwex
pjaustymo lentele pritvirtinta
silikoninė juostelė – žiedas, todėl
ši neslidinėja po stalviršį kaskart,
kai Jūs pjaustote, smulkinate
maisto produktus, gamindami
tobulus patiekalus! Skirta vaisiams,
daržovėms ir mėsos produktams
pjaustyti. Lengva valyti, galima plauti
indaplovėje.
Didelė
40 cm x 30 cm
370002
52,49 €

Vidutinė
35 cm x 25 cm
370001
39,99 €
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Mini Nauja!
22,5 cm x 20,5 cm
370003
25,99 €

MAISTO RUOŠIMUI IR
LAIKYMUI

PIRKINIŲ KREPŠYS
Šis Norwex daugkartinio naudojimo pirkinių krepšys pagamintas iš
80 proc. perdirbto plastiko. Tinkamo dydžio kelionei į parduotuvę ir
ganėtinai stiprus, kad išlaikytų vaisių, daržovių ir kitų maisto produktų
svorį. Krepšio pamušalas pagamintas iš aukščiausios kokybės, savaime
išsivalančio BacLock® mikropluošto, kad Jūsų maistas pakeliui iš
parduotuvės į namus ilgiau
išliktų šviežias.
32 cm x 21 cm x 36,5 cm
358510 – žalias
358511 – pilkas, raštuotas
358512 – retro
6,99 €

PRODUKTŲ MAIŠELIAI
Privaloma turėti kiekvienam apsipirkimui!
Neterškite sąvartynų plastikiniais maišeliais
– naudokite mūsų plaunamus poliesterio
tinklelio daugkartinio naudojimo maišelius.
Iš vartotojų eilės pateksite tiesiai į šaldytuvo
lentyną. Pakankamai tvirtas vaisiams ir
daržovėms nešti. O geriausia yra tai, kad šie
maišeliai yra nedažantys ir nenuodingi, todėl
Jūsų maistas visada bus šviežias ir skanus!
Rinkinyje 3 vnt.
30 cm x 35 cm
354011
12,99 €

Prieš penkiolika metų pirmą kartą
išbandžiau Norwex gaminį, vėliau
pradėjau pirkti kitus produktus ir kaskart
likdavau patenkinta. Dabar eidama į
parduotuvę pasiimu pirkinių krepšį, jis
tvirtas, talpus, lengvai sulankstomas.
Pjaustymo lentelę naudoju ne tik
daržovių ir kito maisto pjaustymui, bet
ir tešlos pjaustymui, pyragėlių ir pyragų
formavimui. Tešla prie lentelės nelimpa
ir lentelė ant stalviršio neslidinėja.
Aukščiausios kokybės – ant paviršiaus
nelieka peilio žymių. Rekomenduoju
visoms šeimininkėlėms ir šeimininkams
naudoti Norwex
produkciją,
padeda lengviau
atlikti buities
darbus.

SERVETĖLĖS
pagaminta iš 50 % perdirbtų medžiagų
Naudodami Norwex servetėles, pagamintas iš 50%
perdirbtų medžiagų, Jūs sumažinate popierinių servetėlių
naudojimą namuose. Labai patvarios, tinka kasdieniam
naudojimui ir kainuos pigiau nei popierinės servetėlės.
Kiekvienas servetėlių rinkinys (4 vnt.) pagamintas iš penkių
(500 ml) talpos plastikinių butelių. Daugkartinio naudojimo,
gali būti skalbiamos su spalvotais audiniais. Pagamintos iš
unikalaus, savaime išsivalančio, gerai sugeriančio BacLock®
mikropluošto. Rinkinyje 4 vnt.
43 cm x 31 cm
307401 – pilkai melsvos
307405 – mėlynai žalios
307403 – šviesiai pilkos su lapeliais
32,49 €

Olga Garankina,
Norwex
konsultantė,
Vilnius
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Jūsų apsaugai,
kad ir kur eitum.
Švelni, stilinga ir saugi – filtruoja 81% 0,1 mikrono
dydžio daleles

Elkitės protingai
29 milijardai apsauginių veido kaukių
kiekvieną mėnesį patenka į šiukšlynus.
Pasirūpinkite planeta ir įsigykite
daugkartinio naudojimo kaukių.

NORWEX® DAUGKARTINIO
NAUDOJIMO VEIDO KAUKĖ
Pagaminta iš mūsų BacLock® revoliucinio mikropluošto. Unikali
audinio struktūra suteikia ne tik apsauginę funkciją, tačiau po
kauke mūsų oda „kvėpuoja” ir neprakaituoja. Buvo išbandyta
pagal ASTM F2100 / F2299 protokolą ir įrodyta, kad Norwex
daugkartinio naudojimo veido kaukė, filtruoja 81% 0,1 mikrono
dydžio ir didesnes daleles, atitinka apsauginių veido kaukių,
skirtų asmeniniam naudojimui reikalavimus. Veido kaukė yra
efektyvi ir patogi. Prieš naudojimą išskalbkite. Jei kaukę nešiojate
kasdien, vakare išplaukite, kad ji būtų švari ir paruošta naudoti kitą
dieną. Rekomenduojame turėti kelias, kad visuomet turėtumėte
atsarginę kaukę. Nerekomenduojama vaikams iki 3 metų.
Suaugusiems
15 cm x 11 cm
354209 – kamufliažinio rašto
354211 – gėlių rašto
354213 – geometrinių figūrų rašto
12,49 €

Vaikams (3 – 8 metų)
12,5 cm x 9,5 cm
354215 – žvaigždučių rašto
11,49 €

KREPŠELIS KAUKĖMS
Pagamintas iš 100% perdirbto poliesterio.
Šis stilingas krepšelis kaukėms su patogiu
dirželiu, lengvai užsideda ant riešo, kad
būtų galima laikyti kaukes ir visur nešiotis su
savimi. Jūsų patogumui – skirtingų spalvų
užtrauktukai. Vieną iš kišenių galima naudoti
naujoms ir švarioms kaukėms, o kitą – jau
panaudotoms susidėti. Skalbiamas rankomis.
Maciņš: 21 cm x 12,5 cm
Siksniņa: 12,7 cm
354301 – turkio
354302 – medžio anglies
12,49 €
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Kaukę įsigykite atskirai

Jūsų patogumui – skirtingų
spalvų užtrauktukai. Vienoje
pusėje laikykite švarias kaukes,
kitoje – panaudotas!

Žiūrėkite į pasaulį pro švarų ekraną!

VEIDO KAUKĖS,
KREPŠELIAI,
OPTIKAI

Išeidami iš namų visada pasiimkite švarų
SKARELĖ OPTINIAMS PAVIRŠIAMS
Šis madingas aksesuaras puikiai tiks Jūsų akinių, saulės akinių bei mobiliojo
telefono ekrano valymui. Skarelė optiniams paviršiams pagaminta iš labai
švelnaus mikropluošto. Pašalina pirštų atspaudus, aliejų, dulkes, purvą, pūkelius
ir nešvarumus nuo akinių, elektroninių prietaisų ir netgi nuo juvelyrinių dirbinių.
Papuoškite savo rankinę ar
krepšį šiuo stilingu aksesuaru!
Dydis puikiai tinkamas nešiotis
kartu.
juodai balta taškuota mėlyna su balta marmuro
40 cm x 22 cm
305206
305209
305210
305211
19,49 €
AUDINYS EKRANAMS VALYTI SU DĖKLU
Švelniai pašalina pirštų atspaudus,
įbrėžimus ir nešvarumus nuo televizoriaus,
kompiuterių, planšetinių kompiuterių,
telefonų ekranų, nesubraižydamas
paviršiaus. Priglauskite delną prie audinio
pusės, padengtos silikoniniais taškeliais ir
valykite prietaiso paviršių kita, lygia audinio
puse. Aktualus dalykas technologijų amžiuje.
Puiki dovana, kuria gali naudotis visi.
Laikykitės prietaiso gamintojo pateiktomis
priežiūros instrukcijomis.
Komplektą sudaro: audinys ir metalinis
dėklas
35 cm x 35 cm
305019 – mėlynas
14,99 €

Galima pritvirtinti prie rankinės,
kad visada būtų po ranka.

MAŽŲ ENVIROCLOTH® UNIVERSALIŲ MIKROPLUOŠTO
AUDINIŲ RINKINYS
Kiekvienas iš šių mažo dydžio universalių mikropluošto
audinių pašalina dulkes, nešvarumus ir riebalus nuo visų
plaunamų paviršių, naudojant tik vandenį – be jokių
chemikalų! Puikiai tinka kelionėje ar pasidalinti su draugais!
Rinkinyje 5 vnt. 16 cm x 16 cm
701008 – pilkas, tamsiai žalias,
tamsiai mėlynas, mėlynas, pilkas
su ametisto
29,99 €
KELIONINIS KOMPLEKTAS
Šį išskirtinį kelioninį komplektą sudaro trys maži audiniai:
universalus EnviroCloth® mikropluošto, stiklams ir makiažui
ir kūnui valyti. Visi audiniai pagaminti iš unikalaus BacLock®
mikropluošto. Šį kelioninį komplektą verta turėti su
savimi – jis pravers bet kurioje situacijoje!
16 cm x 16 cm
300213 – pilkas, smaragdo, ametisto su pilku
19,99 €
Trys iš mūsų perkamiausių,
patogaus dydžio mikropluošto
audinių, kuriuos visada galite
turėti su savimi!

Įdėtas į metalinį, elegantišką
dėklą, lengva laikyti ir patogu nešiotis.

KELIONINIS KREPŠELIS SERVETĖLĖMS
Nenaudokite vienkartinio naudojimo servetėlių – jose
randamos pavojingos cheminės mežiagos, o po naudojimo
užkemša sąvartynus! Su Norwex daugiafunkcėmis
daugkartinio naudojimo mikropluošto servetėlėmis paviršius
galite valyti bet kur ir bet kada. Šis drėgmės nepraleidžiantis
kelioninis krepšelis skirtas servetėlėms laikyti. Su dviem
skyreliais: vienas skirtas laikyti švarioms servetėlėms, kitas –
sudrėkintoms vandeniu
arba panaudotoms.
25 cm x 13 cm
360101 – pilkas,
raštuotas
19,99 €
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Jie taip pat yra mūsų šeima.
RANKŠLUOSTIS AUGINTINIUI
Paverskite augintinio maudynes patogiu ir maloniu ritualu
ir Jums, ir Jūsų augintiniui, naudodami labai gerai drėgmę
sugeriantį BackLock® mikropluošto rankšluostį! Tiesiog įkiškite
rankas į rankšluostyje įsiūtas kišenes ir švelniai, bet tuo pat
metu atsargiai prilaikydami augintinį, sausinkite jo kailį po
maudynių. Rankšluostis greitai džiūsta, todėl netrukus jį
galėsite naudoti dar kartą!
60 cm x 100 cm
309301
34,99 €
PIRŠTINĖ AUGINTINIO PRIEŽIŪRAI
Ši pirštinė gali būti naudojama ir šlapia, ir sausa.
Šluostant drėgna pirštine, švelniai nuvalomas augintinio
kailis, nepasklinda nešvarumai, o susigeria į labai gerai
absorbuojantį BackLock® mikropluošto audinį. Puikiai tinka
nušluostyti ir nudžiovinti purvinas augintinio letenas prie
durų. Sausa pirštine lengvai nuvalysite besišeriantį augintinio
kailį. Kad būtų patogiau mūvėti pirštinę, tarp pirštų yra siūlės.
22 cm x 30 cm
309302
19,99 €
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Jūsų automobiliui!

ĮVAIRIOMS
VEIKLOMS

PLIUŠINIS AUDINYS
AUTOMOBILIUI
Po plovimo greitai nusausinkite ir
nupoliruokite automobilį. Vienoje pusėje
esantis pliušinis mikropluoštas sugeria
tris kartus daugiau drėgmės, nei pats
sveria. Su kita, lygiąja audinio puse, puikiai
nupoliruokite automobilį po plovimo.
40 cm x 40 cm
305102 – pilkas
16,99 €

PIRŠTINĖ AUTOMOBILIŲ PLOVIMUI
Švelniai surenka dulkes, purvą, nuvalo
nešvarumus automobilio salone ir ant kėbulo.
Surinkti nešvarumai iš pirštinės lengvai
išsiskalauja naudojant žarną arba kibirą. Ypatinga
mikropluošto struktūra leidžia naudoti mažiausią
kiekį vandens. Nereikia jokių cheminių valiklių.
Sukurta taip, kad sumažintų bet kokią galimybę
pažeisti ar subraižyti transporto priemonių
paviršių. Viena pirštinės pusė pagaminta iš
šenilinio mikropluošto, o kita – iš tankaus
mikropluošto.
Tai puiki dovana
automobilių
mylėtojams!
23 cm x 17 cm
308028
16,99 €

TRISLUOKSNĖ
POLIRAVIMO PIRŠTINĖ
Pirštinės audinys lygiai toks pat kaip ir stiklo audinys,
tik susiūti trys sluoksniai. Užteks vos kelių švelnių
brūkštelėjimų, kad akimirksniu nuvalytumėte visas
dulkes ir nešvarumus nuo automobilio langų,
veidrodžių, prietaisų skydelio ir kitų paviršių, jų
nesubraižydami. Su šia pirštine Jūs nuvalysite daugiau
paviršių, nes, priešingai nei vienasluoksnės, šios
trisluoksnės pirštinės nešvarų audinį galėsite pakeisti
švariu. Patogu išvalyti
sunkiai pasiekiamas vietas.
Ši pirštinė tokia patogi, kad
Jūs norėsite iš karto dviejų:
vienos – namuose, kitos –
automobilyje!
18 cm x 26 cm
308034 – pilka
24,99 €

RINKTINĖ ODINIŲ
GAMINIŲ PRIEŽIŪROS PRIEMONĖ
Priemonės sudėtyje nėra jokio dirbtinio vaško ar
kenksmingų chemikalų, natūraliai išvalo, atnaujina
ir puoselėja Jūsų odinius gaminius. Puikiai tinka
batams, rankinėms, diržams, odinėms pirštinėms,
beisbolo pirštinėms, balnams ar kitiems odiniams
gaminiams valyti. Priemonė gali būti naudojama ir
gumos ar kietos plastmasės paviršiaus
blizgesiui atkurti.
Nenaudokite zomšai, tik
lygiai odai!
150 ml
403510
26,99 €

AUDINYS AUTOMOBILIŲ VALYMUI
Šis audinys pagamintas iš ypač tankaus ir standžiai
išausto mikropluošto, kuris padeda sulaikyti žvyrą
mikropluošte. Tačiau būtina akylai žiūrėti, kad
mašinos paviršius nesusibraižytų, jei nepastebėjus
žvyro dalelių lieka ant transporto priemonės. Su šiuo
audiniu išvalysite savo automobilį be jokių chemikalų,
naudodami tik gryną vandenį. Naudojama sausinant
švarius paviršius ar reguliariai
valant. Naudokite šiek tiek
drėgną automobilių langų,
veidrodžių, chromo ir kitų
lygių paviršių valymui.
65 cm x 50 cm
305100
17,99 €
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NORWEX SKALBIMO
PRIEMONIŲ SUDĖTYJE NĖRA:
fosfatų, ftalatų, kvapiųjų medžiagų,
amoniako, optinių baliklių, chloro,
dažiklių, užpildų, baliklių.

ULTRA POWER PLUS SKALBIMO
MILTELIAI
Labai koncentruoti, puikiai šalinantys
sunkiai įveikiamas dėmes. Sudėtyje
yra biologiškai skaidžios paviršiaus
aktyvios medžiagos, nekeliančios
grėsmės gamtai, be fosfatų ir kitų
užpildų. Po plovimo drabužiai tampa
minkšti ir purūs. Balti skalbiniai tampa
dar baltesni, o spalvoti – dar ryškesni.
Tinka visų rūšių audiniams ir Norwex
gaminiams iš mikropluošto skalbti
rankomis ir skalbimo mašina. Veiksmingi
net esant žemai vandens temperatūrai.
Patogi pakuotė – maišelį galima
pakartotinai sandariai uždaryti.
1 kg miltelių pakuotės pakanka iki 100
skalbimų skalbiant aukšto efektyvumo
(HE) ir 66 skalbimams – standartinėmis
skalbimo mašinomis.
403447 – 1 kg
35,99 €
403448 – 500 g
22,99 €
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SKALBIMO PRIEMONĖ FERMENTŲ
PAGRINDU
Pagaminta iš fermentų, kurie veiksmingai
išplauna nešvarumus ir nekenkia aplinkai.
Sukurta pagal unikalią formulę, skirtą
šiuolaikinėms aktyvioms šeimoms:
fermentai lengvai pašalina net ir sunkiai
išplaunamas skalbinių dėmes ir kvapus.
Skalbimo priemonė yra daugiau nei 10
kartų stipresnės koncentracijos, lyginant
su kitais panašiais gaminiais, todėl labai
ekonomiška. Su dozatoriumi, todėl
skalbiklio niekada neįpilsite per daug,
o mažos pakuotės užteks ilgam. Skirta
visų rūšių audiniams skalbti, išskyrus
vilną ir šilką. Biologiškai suyranti, beveik
100% per 30 dienų. USDA sertifikuota,
sudėtyje yra 97% augalinių ir kitų
atsinaujinančių ingredientų.
430 ml
600100
35,99 €
1 butelio pakaks
215 plovimų
(HE skalbykle)

PIRŠTINAITĖ PŪKAMS
Ši pirštinaitė greitai ir
efektyviai pašalins pūkus,
dulkes, siūlus ar gyvūnų
plaukus nuo Jūsų drabužių,
baldų ir kitų paviršių iš
tekstilės. Kiekviena pusė yra
austa priešinga kryptimi, tai
reiškia, kad ja bus lengva
valyti abiem kryptimis.
Ganėtinai maža, todėl
patogu ją nešiotis su savimi,
ir greitai prisiliesti prie
paviršių, kad juos nubraukti.
Pirštinaitę naudosite daug
metų, taip sumažinsite
plastikinių ir popierinių
pūkų surinkimo volelių taršą
gamtoje.
11,5 cm x 14,8 cm
308041
11,99 €

Balti skalbiniai taps dar baltesni, o
spalvoti ─ dar ryškesni, be jokių rūpesčių!

SKALBIMUI

SKALBIMO PRIEMONĖ
Ši skalbimo priemonė neteršia aplinkos. Galima skalbti
baltus ir spalvotus audinius, pagamintus iš medvilnės,
vilnos, šilko, sintetikos bei mikropluošto. Dėka skalbimo
priemonės sudėtyje esančių nejoninių paviršinio
aktyvumo medžiagų lengva išskalbti
purvo prisigėrusias vietas apykaklėse,
rankogaliuose iš baltų ir spalvotų
audinių. Pritaikyta vaikų ir žmonių,
turinčių jautrią odą, rūbams skalbti.
Skysta skalbimo priemonė greitai
ištirpsta net esant žemai vandens
temperatūrai. Tinka skalbti rankomis ir
automatinėmis skalbimo mašinomis.
1000 ml
1501
11,99 €
DĖMIŲ VALIKLIS
Norwex dėmių valiklio sudėtyje nėra
chloro baliklio. Jis giliai įsiskverbia,
ištirpina ir pašalina įvairių rūšių dėmes.
Švelniai veikia delikačius audinius
bet kokios temperatūros vandenyje.
Ekologiška formulė be dažiklių, naftos
tirpiklių, fosfatų, ftalatų ir kitų agresyvių
cheminių medžiagų.
355 ml
Pašalina kavos, arbatos, sulčių,
600104
žolės, makiažo, lūpų dažų, tušo,
vyno, kiaušinių, vyšnių, uogų,
12,99 €
garstyčių, kraujo, riebalų dėmes ir
dar daugiau!

MIKROPLUOŠTO VALIKLIS
Laikui bėgant mikropluošto ir kiti skalbiniai gali tapti
labai nešvarūs, įgauti blogą kvapą, o dėmės gali būti
sunkiai pašalinamos – ypač esant kietam vandeniui.
Mūsų fermentų pagrindu pagamintas mikropluošto
valiklis pašalina dėmes ir kvapus: žolės, šlapimo,
kraujo, riebalų ir kitus nešvarumus, net esant kietam
vandeniui, nenaudojant kenksmingų cheminių
medžiagų. Sudėtyje nėra baliklių, amoniako,
sintetinių kvėpiklių. Saugus visiems skalbiamiems
audiniams, išskyrus vilną ir šilką. Skirtas skalbti
rankomis ir skalbimo mašina.
450 g
600116
USDA
CERTIFIED
31,99 €
BIOBASED
PRODUCT
PRODUCT 53%
FP

USDA sertifikuota, sudėtyje yra
54% augalinių ir kitų atsinaujinančių
ingredientų. Saugesnis Jūsų
šeimai, saugesnis planetai.

PURŠKIAMA PRIEMONĖ ČIUŽINIŲ VALYMUI
Fermentai ir biologiškai skaidūs ingredientai padeda
pašalinti visas organinės kilmės medžiagas ir alergenus
nuo visų paviršių, kur kaupiasi dulkės ir mikrobai: nuo
čiužinių, patalynės, baldų gobelenų, minkštų žaislų,
mašinos sėdynių, gyvūno guolio. Pašalina dulkių
erkutes, nemalonius kvapus (gyvūnų ir žmonių šlapimo
kvapą). Veikia iš karto, nepalieka dėmių.
Dermatologo patikrinta, tinka jautriai
odai. Nenaudoti ant neabsorbuojančių
plastikinių lovelių, latekso ar putplasčio
čiužinių.
355 ml
600108
TOP
GAMINYS
19,99 €
USDA
CERTIFIED
BIOBASED
PRODUCT
PRODUCT 54%

FP

USDA sertifikuota, sudėtyje yra 54%
augalinių ir kitų atsinaujinančių ingredientų.
Saugesnis jūsų šeimai, saugesnis planetai.

MAGNETINIS KAMUOLYS
Tai magnetinis/guminis kamuolys. Minkština vandenį
ir mažina kalkių susidarymą ant buitinių prietaisų,
todėl rekomenduojama naudoti skalbiant skalbykle ir
plaunant indaplove. Naudodami indaplovėje – įdėkite
į apatinę lentyną, šalia vandens tiekimo ertmės.
Magnetas veikia neigiamus kalcio jonus, paversdamas
juos teigiamais. Minkština vandenį ir sumažina
kalkių nuosėdų kaupimąsi Jūsų buitinėje technikoje.
Sumažina skalbimo priemonių bei elektros energijos
sunaudojimą iki 70%. Naudodami skalbimo
mašinoje – įdėkite kartu su skalbiniais.
357020
39,99 €
Sumažina skalbimo priemonių
sunaudojimą iki 70%.

SKALBINIŲ DŽIOVYKLĖS KAMUOLIUKAI
Panaudokite juos savo džiovyklėje! Sumažinkite
statinį krūvį, nenaudodami chemikalais prisigėrusių
džiovyklėms skirtų audinių minkštiklių. Mūsų 100%
Naujosios Zelandijos vilnos kamuoliukai skalbinių
džiovyklėms, tai puikus būdas sumažinti džiovinimo
laiką iki 25%. Juos naudosite iki 3-jų metų, arba 1000
džiovinimų Jūsų džiovykle. Išmėginkite skalbinių
džiovyklės kamuoliukus su keliais lašais eterinio aliejaus
tam, kad skalbiniai dieviškai kvepėtų.
Taupykite laiką, pinigus ir aplinką,
mėgaudamiesi sveikais namais.
Gaivūs, purūs skalbiniai, tai papildoma
dovana Jums! Pakuotėje 3 vnt.
357021
29,49 €
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FOREVER STIKLINIS
BUTELIS SU PURKŠTUVU
Modernus, matinio stiklo, daugkartinio
naudojimo butelis ilgai tarnaus ir taupys
Jūsų pinigus. Skirtas purkšti vandenį
arba naudoti skiedžiant Norwex namų
valymo priemones. Kad būtų patogiau
naudoti, jis įdėtas į silikoninį įdėklą,
todėl, liečiantis su paviršiumi, jis
nebraižo jo ir neslysta. Jūsų patogumui
– skirtingų spalvų įdėklai – balti, pilki ir
turkio spalvos.
473 ml
354002 – baltas
354003 – turkio
354004 – pilkas
16,99 €

VONIOS KAMBARIO VALIKLIS
Vonios kambario valymas yra vienas sunkiausių darbų
namuose. Valiklis efektyviai valo paviršių ir pašalina kalkių
nuosėdas. Blizgus ir švarus paviršius su minimaliomis
pastangomis! Labai koncentruotas. Bendram vonios
kambario valymui indelyje su purkštuku pasigaminkite
purškiamą valiklį: atskieskite 1:7 (vonios kambario valiklis/
vanduo). Skirtas naudoti tualetų, kriauklių, vonių, dušo
kabinų valymui. Jei reikia, purkškite ant valomo paviršiaus,
patrinkite, nuplaukite ir nuvalykite. Prieš naudodami, visada
išbandykite mažiau matomoje vietoje. Be fosfatų, biologiškai
skaidomas. Netinka naudoti ant paviršių iš natūralaus
akmens, marmuro, aliuminio, cinko, alavo ar žalvario.
355 ml
600102
19,99 €
ERGONOMINIS TUALETO ŠEPETYS SU
LAIKIKLIU
Mūsų tualeto šepetys su ergonominiu kotu ir
neslystančia rankena turi guminius šerius, kurie daro
stebuklus valant unitazą. Speciali šepečio detalė
padės lengvai ir kruopščiai išvalyti nešvarumus po
unitazo dangčio rėmu. Šepetys akimirksniu tampa
švarus, išskalavus jį vandeniu, ir laikant laikiklyje, jis
nesiliečia su laikiklio pagrindu, todėl greitai natūraliai
išdžiūsta.
13,4 cm x 44,1 cm
357009
19,49 €
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PIRŠTINĖ VONIAI ŠVEISTI
Viena pirštinės pusė pagaminta iš
tankaus mikropluošto, o kita pusė –
iš šveitimo audinio. Stori ir lengvai
sugeriantys pluoštai leidžia išgauti
geresnius rezultatus nei įprasta.
Mikropluošto šveitimo audinys
lengvai nuvalo sunkiai išvalomus
nešvarumus ir purvą. Gali būti
naudojama su valymo pasta, kalkių
nuosėdų valymo skysčiu ar be jų.
Pakabinimo kilpa suteikia patogumo
džiovinant ir laikant.
23 cm x 17 cm
709001 – pilka
709002 – jūros mėlynumo
16,99 €

Elkitės protingai
Apie 80% namų ūkių tualetams valyti naudoja
chloro balinimo priemones. Chloras lengvai
reaguoja su aplinkoje esančiomis organinėmis
medžiagomis ir susidaro pavojingi junginiai:
furanai, dioksinai ir kitos nuodingos medžiagos.

Švara = sveikata

VONIOS REIKMENYS

FOREVER STIKLINIS BUTELIS
SKYSTAM MUILUI SU DOZATORIUMI
"Ekologiškas tampa moderniu!"
Matinio stiklo, daugkartinio naudojimo butelis su
metaline pompa atrodys elegantiškai tiek virtuvėje, tiek
vonioje. Skirtas užpildyti Norwex skystu muilu rankom.
Kad būtų patogiau naudoti, butelis įdėtas į silikoninį
įdėklą, todėl nesubraižys ir neslys, kai liesis su paviršiumi.
355 ml
600700 – baltas
21,99 €
SKYSTAS PIPIRMĖČIŲ MUILAS
Šis skystas, putojantis rankų muilas sužadins Jūsų pojūčius,
nes jis ne tik valo, bet ir drėkina. Natūralios paviršinio
aktyvumo medžiagos, gaunamos iš kokosų ir obuolių
ekstraktų, kruopščiai valo Jūsų rankas, o pantenolis ir
alijošius jas švelnina ir drėkina. Praturtintas vėsinančia
pipirmėte, kuri suteiks ilgiau išliekantį švaros pojūtį.
Skystas pipirmėčių muilas
250 ml
403195
15,49 €		

Skysto muilo papildymas
Tas pats puikus gaminys, didesnėje
talpoje!
1l
600213
29,49 €

Šiuo laikotarpiu turbūt visi rankas plauname
dažniau ir atidžiau nei paprastai. Higienos poreikius
ir odos puoselėjimą lengva suderinti atidžiai
pasirinkus kasdien naudojamą rankų muilą. Skystas
Norwex muilas – mano šeimos pasirinkimas. Jis
aukštos kokybės, švelnus, be odai nepalankių
sudedamųjų dalių, tinkamas suaugusiems bei
vaikams. Nusiplovus rankas, nejuntamas sausumo
jausmas, rankų oda lieka švari, švelni ir sudrėkinta.
Mažiausiems šeimos
nariams lengvos putos
tampa smagia pramoga
ir noru dažniau plauti
rankeles. O aš ypač
vertinu skysto muilo
papildymus, kurių dėka
galime naudoti jau turimą
dozatorių ir taip prisidėti
prie taršos mažinimo.
Jovita Sokolova, Norwex
konsultantė, Kaunas
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Ekspertų sukurtos
formulės su natūraliais
ingredientais, kuriomis
galite pasitikėti
Ekologiškai švarūs, augalinės kilmės produktai
valo, maitina, saugo ir išryškina Jūsų plaukų
blizgesį! Kiekviename gaminyje esantis
antioksidantų kompleksas užtikrina, kad Jūsų
plaukai ir galvos odos būtų sveikesni, atkuria
natūralią jų drėgmę.
LYSERE™
MAITINAMASIS
ŠAMPŪNAS PLAUKAMS
Šį drėkinamąjį šampūną,
praturtintą naudingomis
medžiagomis, sukūrė
plaukų priežiūros
ekspertai. Po šios
priemonės plaukai
atrodys kaip iš salono!
Šampūnas, kuriame daug
maistingųjų medžiagų,
švelniai valo ir maitina
plaukus, jie tampa
minkšti ir sveiki. Tinka
naudoti kasdien. Su
natūralių eterinių aliejų
mišiniu. Skirtas visų
tipų plaukams, net ir
dažytiems.
Sudėtyje yra iš riešutų
gautų ingredientų
(kokoso).
355 ml
403826
26,99 €
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LYSERE™
MAITINAMASIS
KONDICIONIERIUS
PLAUKAMS
Šioje lengvoje, sodrioje
ir giliai drėkinančioje
formulėje yra raudonųjų
dumblių ir taukmedžio
sviesto, kurie lygina
ir maitina plaukus,
plaukai tampa glotnūs
ir žvilgantys. Natūralūs
kondicionieriaus
ingredientai plaukus
gausiai drėkina, natūraliai
maitina, jie tampa sveiki,
nesivelia.
Sudėtyje yra iš riešutų
gautų ingredientų
(palmių, kokoso,
taukmedžio).
355 ml
403827
26,99 €

LYSERE™
INTENSYVAUS
MAITINIMO
KONDICIONIERIUS —
KAUKĖ
„2 in 1“ kondicionierius
– kaukė prasiskverbia
ir įsigeria, atstato
Jūsų plaukų drėgmę,
suteikdamas šilkinį
švelnumą net ir
trapiausiems, sausiems
ar pažeistiems plaukams.
Naudokite kasdien arba
kas dvi savaites kaip
intensyviai maitinančią
kaukę arba kasdien kaip
kondicionierių ypač
sausiems plaukams.
Sudėtyje yra iš riešutų
gautų ingredientų
(kokoso, palmių,
taukmedžio).
120 ml
403833
18,99 €

LYSERE™ APSAUGINIS
PLAUKŲ PURŠKIKLIS
Šiluma, oro tarša ir
ultravioletiniai spinduliai
daro neigiamą poveikį ne
tik odai, bet ir plaukams.
Tai gali sukelti galvos
odos sudirgimus, plaukų
sausumą ir lūžinėjimą.
Šis lengvas purškiklis
suformuoja nematomą
skydą ir apsaugo plaukus
nuo žalingo aplinkos
poveikio, šilumos, UV
spindulių, maksimaliai
išlaikydamas jų drėgmę ir
sveiką blizgesį.
Sudėtyje yra iš riešutų
gautų ingredientų
(palmių, kokoso,
taukmedžio).
118 ml
403828
19,99 €

LYSERE™ DRĖKINAMASIS KŪNO LOSJONAS
Unikalios formulės, giliai drėkinančių augalinių aliejų
ir probiotikų technologijos mišinys. Šis maitinantis,
apsaugantis losjonas padeda atgaivinti odos išvaizdą ir
atkurti optimalią jos būklę. Šiaurės šalių antioksidantai
– šaltalankių aliejus ir ekologiškas meškauogių lapų
ekstraktas saugo Jūsų odą, padeda neutralizuoti
laisvuosius radikalus ir apsaugo nuo kenksmingo aplinkos
poveikio. Jūsų oda atrodys ir jausis nuostabiai! Intensyviai
drėkina 24 valandas. Sudėtyje yra iš riešutų gautų
ingredientų (palmių)
180 ml
403810
33,49 €







 LŪPŲ BALZAMAS

Ingredientai yra natūralūs ir sertifikuoti USDA.
Natūralaus aromato balzamas drėkina, maitina,
apsaugo ir suteikia greitą ir ilgalaikę pagalbą
šiurkščioms, sausoms lūpoms. Sudėtyje nėra
naftos produktų ir kitų kenksmingų medžiagų.
Jūs galėsite šypsotis dažniau! Sudėtyje yra iš
riešutų gautų ingredientų (sviestmedžio).
8g
403192
10,99 €




TIMELESS
ATPALAIDUOJANTIS ALAVIJO
GELIS
Atpalaiduojantis alavijo gelis yra
natūralių ekstraktų koncentratas:
arnika, velnio nagas ir kamparas
yra labai vertinami dėl savo
priešuždegiminių savybių, taip pat
mentolis, natūralus rozmarinas ir
šalavijas, praturtinti naudingomis
savybėmis, padedančiomis
kovoti su nuovargiu. Dėka gelio
greito poveikio, jis lengvai
pašalina kasdienius nedidelius
negalavimus natūraliu būdu,
tiesiog naudojamas ant tos vietos,
kurioje yra problema: kaklo srityje,
smilkiniuose, nugarai, rankoms,
kojoms, keliams, sąnariams,
raumenims, ir t.t.
40 ml
403124
15,49 €
MEDITERRANEAN MOISTURE
ALAVIJO GELIS VEIDUI IR KAKLUI
Sukurtas tam, kad lygintų, minkštintų,
ramintų ir stangrintų veido ir
kaklo odą. Į sudėtį įeina natūralios
sudedamosios dalys: ekologiškas
alyvuogių aliejus, kviečių gemalų ir
abrikosų sėklų aliejai. Oda tampa
gaivi, lygi ir
aksominė. Puiki
priemonė veidui
ir kaklui nusivalius
makiažą, jautriai odai
po saulės įdegio,
stangrinančios
procedūros ar po
skutimosi.
100 ml
403132
43,99 €

KOSMETIKA

 KŪNO BALZAMAS

Praturtintas natūraliais
ingredientais, sertifikuotais USDA.
Kūno balzamas greitai drėkina,
suteikia gyvybingumo ir atkuria
šiurkščią, sutrūkinėjusią odą.
Naudokite suskerdėjusiai, sausai
kulnų, alkūnių, rankų ir kelių odai.
Šis raminantis, puikiai minkštinantis,
citrusų ir mėtų aromato balzamas
suteikia nuostabų jausmą ir kvapą!
Balzamą norėsite turėti su savimi
namuose, darbe ir kelionėje!
77 g
403170
20,99 €



TIMELESS NATŪRALI RANKŲ
VALYMO PRIEMONĖ
Bet kada ir bet kur, nenaudodami
muilo ir vandens, nusivalykite
rankas šia drėkinamąja rankų
valymo priemone. Natūralus
rozmarinas, levandos ir citrina
kruopščiai ir natūraliai nuvalys.
Jūsų rankos bus visiškai švarios ir
kvepės. Patogu nešiotis rankinėje,
sportiniame krepšyje, kuprinėje ar
tiesiog turėti su savimi. Sudėtyje
nėra alkoholio ir triklozano.
50 ml
403122
10,99 €

LYSERE™ RANKŲ
LOSJONAS
Antioksidantais praturtintas,
greitai įsigeriantis rankų
losjonas palieka minkštą,
neriebaluotą rankų odą,
užtikrina ilgalaikį komfortą net
ir labai šiurkščioms, sausoms
rankoms.
Tepkite ant
rankų tiek kartų,
kiek norite.
Sudėtyje yra iš
riešutų gautų
ingredientų
(makadamijos).
59 ml
600237
12,99 €
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Veiksmingi augaliniai
ingredientai – drėkina ir atgaivina.
Naturally Timeless odos priežiūros priemonės padeda
sumažinti senėjimo požymius

 NATURALLY TIMELESS PAAKIŲ KREMAS

Atgaivinkite pavargusias akis, sušvelninkite nedideles raukšleles ir mimikos
žymes, naudodamiesi šiuo pažangiu gaminiu, kurio sudėtis praturtinta
natūraliu augalų skaistinamuoju kompleksu, išgautu iš Albizia medžių, obuolių
kamieninėmis ląstelėmis ir multipeptidais. Augalinės kilmės drėkikliai drėkina
jautrią paakių odą, todėl ši atrodo akivaizdžiai jaunesnė ir skaistesnė.
15 ml
403096
28,99 €



NATURALLY TIMELESS DIENINIS KREMAS
Užkirskite kelią akivaizdžiai pastebimiems odos senėjimo
požymiams naudodami šį kasdienį drėkiklį, kuris dėl savo
unikalios sudėties intensyviai drėkina ir gerina odos tonusą.
Obuolių kamieninės ląstelės, augalų eteriniai aliejai ir shea
sviestas efektyviai saugo nuo raukšlių, padeda išlaikyti
drėgmę, todėl oda dar labiau spindi.
50 ml
403081
59,99 €

 NATURALLY TIMELESS ANTI-GRAVITY

NAKTINIS KREMAS
Suteikia gyvybingumo pavargusiai, sausai odai,
kuri prisipildo drėgmės, kol Jūs miegate. Šis labai
veiksmingai drėkinantis kompleksas, praturtintas
eteriniais augaliniais aliejais, shea sviestu,
augaliniais peptidais ir obuolių kamieninėmis
ląstelėmis, užkerta kelią smulkioms raukšlelėms
atsirasti, o sudėtyje esantis raminamasis jūros
dumblių ekstraktas švelnina odą.
50 ml
403086
59,99 €

 NATURALLY TIMELESS STANGRINAMASIS

VEIDO SERUMAS
Šiuo drėkinamuoju, augalų energija, obuolių
kamieninėmis ląstelėmis, multipeptidais ir jūros
dumbliais praturtintu kompleksu kaipmat atgaivinsite
odą, ji taps skaistesnė. O koks rezultatas? Akivaizdžiai
sustangrėjusi ir lygesnė oda, ne tokios gilios mimikos
žymės ir raukšlės. Jūsų oda taps skaistesnė,
jaunesnė ir švytinti.
50 ml
403091
59,99 €
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KOSMETIKA

 LYSERE™ ATJAUNINANTIS PAAKIŲ KREMAS

Šis paakių kremas skirtas atjauninti ir pašviesinti švelnią
odą aplink akis. Kremo formulė praturtinta šiaurietiškais
natūraliais, antioksidantų turinčiais ingredientais: mėlynių,
raudonųjų dumblių ir juodųjų avižų ekstraktais. Makadamijos
sėklų aliejus drėkina, oda įgauna pailsėjusios odos išvaizdą.
Sudėtyje yra iš riešutų gautų medžiagų (makadamijos,
palmių ir migdolų).
14,78 ml
600234
29,99 €





 LYSERE™ REGENERUOJANTIS NAKTINIS KREMAS
Mūsų intensyviai drėkinantis naktinis kremas, praturtintas
abrikosų, saulėgrąžų ir avokadų aliejais, drėkina sausą odą,
apgaubdamas ją pastebimu drėgmės šydu.
Sudėtyje yra iš riešutų gautų medžiagų (makadamijos ir
kokosų).
50 ml
600233
39,99 €

 LYSERE™ DIENINIS VEIDO DRĖKIKLIS

Lengvas veido drėkiklis, praturtintas šiaurietiškais,
antioksidantų turinčiais ingredientais: mėlynių, raudonųjų
dumblių, juodųjų avižų ir bruknių ekstraktais, kurie apsaugo
odą nuo žalingo aplinkos poveikio.
Sudėtyje yra iš riešutų gautų medžiagų (makadamijos ir
palmių).
50 ml
600232
39,99 €




 LYSERE™ ŠVYTĖJIMĄ SUTEIKIANTIS ALIEJUKAS

Šiaurinės tekšės ir šaltalankiai odą maitina, drėkina ir
apsaugo. Raudonieji dumbliai veikia kaip natūralūs
antioksidantai ir padeda kovoti su kenksmingų laisvųjų
radikalų poveikiu, o juodosios avižos veikia kaip unikali odos
drėkinimo priemonė. Labai gerai įsigeria į odą. Maitina,
drėkina, saugo ir stimuliuoja odą, suteikiant jai sveiką
švytėjimą. Rytais ir vakarais 3-5 aliejaus lašelius švelniai
įmasažuokite į švarią veido ir kaklo odą. Kad oda sveikai
švytėtų, naudokite kartu su drėkinamuoju kremu arba jį
panaudojus. Galima naudoti kūno, plaukų, odelių priežiūrai.
14,78 ml
600231
49,99 €
Nauja!

 Nauja!



LYSERE™ JAUNINAMASIS SPINDESIO
SUTEIKIANTIS SERUMAS
Galinga peptidų, odą šviesinančio niacinamido, ledynų
vandens ir Šiaurės šalių antioksidantų kombinacija sumažina
senėjimo požymius, šviesindama odą ir gerindama jos
elastingumą.
30 ml
403808
59,99 €
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Milijonas
priežasčių šypsotis
Burnos sveikata yra svarbi geros
savijautos dalis. Burnoje gyvena milijardai
mikroorganizmų, vieni iš jų naudingi, kiti – ne.
Lysere™ dantų pasta su probiotikais ir burnos
skalavimo skystis su antioksidantais, maitina,
palaiko gerųjų ir blogųjų bakterijų balansą. Ar
dabar šypsotės?

Pakaitinės dantų šepetėlių
galvutės padeda
sumažinti plastiko atliekų kiekį!

LYSERE™ BURNOS SKALAVIMO SKYSTIS
Burnos sveikata yra svarbi geros savijautos dalis. Lysere™
burnos skalavimo skystis užtikrina sveikas dantenas ir
dantis, apsaugo burną nuo išsausėjimo ir blogo burnos
kvapo. Sudėtyje yra natūralių antioksidantų: bruknių sėklų
aliejaus, alavijo lapų ekstrakto. Su gaiviu mėtų aromatu,
skirta naudoti kasdien. Tinka veganams. Sudėtyje nėra
alkoholio.
473 ml
403815
19,99 €
DANTŲ ŠEPETĖLIS SU SIDABRINE GALVUTE
Dantų šepetėlis su sidabru padengta galvute pagamintas
taip, kad padėtų išvengti bakterijų dauginimosi ir apnašų
formavimosi. Vandenyje sidabrinė galvutė išlaisvina
aktyviuosius jonus, kurie mažina bakterijų kiekį, kai ant
įprasto dantų šepetėlio jos kaupiasi. Savaime išsivalantis.
Komplekte yra dantų šepetėlis ir pakaitinė galvutė.
Minkštas Vidutinio kietumo
354053
354063 mėlynas
354054
354064 raudonas
16,99 €
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LYSERE™ PROBIOTINĖ BALINAMOJI DANTŲ
PASTA
Tai trigubo poveikio dantų pasta su specialiais
probiotikais. Gerina burnos sveikatą, giliai valo, balina
dantis, palieka gaivų burnos kvapą. Tinka veganams.
Sudėtyje yra:
• Lactobacillus Paracasei – probiotikas, palaikantis
naudingas burnos bakterijas ir sveiką burnos ertmės
mikroflorą.
• Baltoji Binchotan anglis – valo ir švelniai balina dantis.
• Ksilitolis – slopina blogųjų bakterijų dauginimąsi.
• Pipirmėčių ir kukurūzų lapelių eterinis aliejus – palaiko
gaivų burnos kvapą.
Pakuotė yra pagaminta iš cukranendrių,
100% biologiškai suyranti.
113,4 g
403813
13,99 €
DANTŲ ŠEPETĖLIO ATSARGINĖ GALVUTĖ
Dantų šepetėlio dvi atsarginės galvutės.
354051 – minkšta
354061 – vidutinio kietumo
11,99 €

HIGIENOS
PREKĖS

LYSERE™ DEZODORANTAS
SU PREBIOTIKAIS
Veiksmingas dezodorantas – šviežumo pojūtis iki
48 valandų. Sertifikuoti organiniai ingredientai:
alavijas ir sodinių hamamelijų ekstraktas kovoja
ne tik su prakaito kvapu, bet ir išlaiko Jūsų odą
gerai hidratuotą, apsaugotą ir sveikos išvaizdos.
Prebiotikai maitina „gerąsias“ bakterijas, padeda
joms klestėti ir mažina „blogųjų“ bakterijų kiekį,
jų sukeliamą kvapą. Fermentai neutralizuoja
nemalonų kvapą sukeliančius junginius. Stiprūs
antioksidantai kovoja su
laisvaisiais radikalais, išlaiko
odą sveikos išvaizdos.
Anglis sugeria prakaitą.
Palaiko natūralų odos pH.
Dermatologiškai patikrintas,
nesukelia alergijos. Sudėtyje
nėra: aliuminio, triklozano,
parabenų, dietanolamino.
Sudėtyje yra iš riešutų
gautų ingredientų (palmių,
taukmedžio, kokoso).
64 g
600248 – levanda / kokosas
22,99 €

NATŪRALUS PIEŠTUKINIS DEZODORANTAS
Pagamintas iš eterinių aliejų ir natūralių, prakaitą
kontroliuojančių medžiagų mišinio, saugiai ir efektyviai
naikina nemalonų kvapą sukeliančias bakterijas. Sudėtyje
esantys alavijo, arbatmedžio ir šalavijo ekstraktai ramina
odą ir padeda išsaugoti gaivos bei švaros pojūtį visą dieną.
Labai veiksmingas, tinka net ir tiems, kurių aktyvus gyvenimo
būdas. Sudėtyje nėra triklosano, kvepalų, ftalatų, sintetinių
konservantų ir kitų kenksmingų cheminių medžiagų.
50 g
600249
19,99 €
KALNŲ KRIŠTOLO DEZODORANTAS
Šalina prakaito kvapą net 24 val. Pagamintas iš kristalizuotų
natūralių mineralinių druskų, kurios naikina nemalonų
kvapą sukeliančias bakterijas. Sudėtyje nėra jokių sveikatai
kenksmingų chemikalų, aliejų, kvapiklių ar emulsiklių.
Nesukelia alergijos, nepalieka dėmių, nelimpa prie drabužių.
1 žingsnis: Sudrėkinkite akmens viršų ir naudokite pažastims,
po krūtine ar kojoms.
2 žingsnis: Nuskalaukite po tekančiu vandeniu, sausai
nušluostykite prieš uždėdami dangtelį.
50 ml / 75 g
403600
13,49 €
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Kokybiškam
miegui ir komfortui

UŽVALKALAS PAGALVEI
Lengva atsipalaiduoti, žinant, kad guli ant pagalvių iš
Norwex BacLock® mikropluošto, kuris yra patvaresnis už
medvilnę ir lengvai valomas. BacLock®, savaime išsivalantis
mikropluoštas, pagalvė ilgiau bus švari ir gaivi. Šie užvalkalai
labai tinka odai, linkusiai į spuogus! Be to, šios pagalvės yra
tokios prabangios, kad pamiršite, kaip jos iš tikrųjų veikia!
Pamilsite šilko glotnumo mikropluoštą, o puikios dvi
spalvos: neutrali debesų ir pilka tiks prie kiekvieno interjero.
Rinkinyje 2 vnt.
78,74 cm x 53,34 cm
309401 – debesų spalva
309405 – pilka
Mūsų naujieji standartiniai pilkos spalvos
39,99 €
pagalvių užvalkalai yra voko tipo su
užlenkimu, kad atrodytų išbaigčiau ir
būtų patogiau naudoti!

PAGALVĖLĖS
Šios pagalvėlės leis Jums atsipalaiduoti po darbo dienos. Minkštą tekstūrą
malonu liesti. Puikiai inka naudoti išsiruošus į tolimesnę ir ilgesnę kelionę.
Vaikai greitai susidraugaus su vėžliuku ir ruoniuku, norės jį prisijaukinti bei
pamilti. Rūpinantis gamta, jos pagamintas iš gamybos metu susidarusių
Norwex mikropluošto gaminių likučių. Neskirtas vaikams iki 2 metų.
Nepalikite jų lovytėse, vežimėliuose, maniežuose,
automobilinėse vaikų kėdutėse.
357093 – vėžliukas
45,7 cm x 40,6 cm x 10 cm
37,99 €
357095 – ruoniukas
30 cm x 21 cm x 16 cm
40,99 €
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Prabangus
dizainas,
ypatingai
švelnūs
Mūsų prabangūs
pagalvių užvalkalai
puikiai sugeria
drėgmę, yra
patvaresni ir
ilgiau tarnauja
už medvilninius.
Gaminame
naudodami pasaulyje
pažangiausias
antimikrobines
technologijas,
užtikriname nuolatinę
apsaugą nuo
bakterijų augimo ir
kvapų audinio viduje!

HIGIENOS
PREKĖS

Mėgaukitės
odos priežiūra
tik su vandeniu

Norwex veido priežiūros gaminiai yra puikūs, tinka ir
jautriai, ir brandžiai odai!
TURBANAS PLAUKAMS
Neįtikėtinai greitai sugeriantis drėgmę turbanas
plaukams, skirtas apvynioti šlapius plaukus. Per 10
minučių sugeria net 70% drėgmės. Todėl sutrumpėja
plaukų džiovinimo laikas. Saugo plaukų struktūrą.
309050 – smėlio
309051 – melsvas
19,99 €

PIRŠTINĖ VEIDUI
Išryškinkite veido odos skaistumą ir grožį
su mūsų dvipuse pirštine veidui. Su vienoje
pusėje esančia minkšta, zomšine BacLock®
mikropluošto medžiaga švelniai nuvalysite
veido kosmetiką, o kitoje – šveitimo kempine
pašalinsite negyvas odos ląsteles, veido oda
taps lygi ir švytinti. Puikus Jūsų odos priežiūros
procedūros papildymas!
Išmatavimai: 11,5 cm x 14,8 cm
309075
12,99 €

PAGALVĖLĖS VEIDUI VALYTI
Kodėl turėtumėte švaistyti pinigus ir naudoti vienkartinius
medvilninius diskelius ir abrazyvinius veido valiklius? Mūsų
dvipusės, minkšto BacLock® mikropluošto pagalvėlės,
sudrėkinus vandeniu, viena pagalvėles puse švelniai
pašalinsite makiažą, o kita puse nuvalysite jautrią odą.
5 pagalvėlės: 5,7 cm x 5,7 cm;
Skalbimo ir laikymo maišelis:
12,7 cm x 12,7 cm
309073 – purpurinė
19,99 €

Džiaugiuosi galimybe būti didelės Norwex konsultantų šeimos dalimi, padėti
žmonėms susikurti sveikesnį ir laimingesnį gyvenimą bei saugesnį prieglobstį.
Per septynis metus išbandžiau visus Norwex gaminius ir pamėgau juos dėl
aukštos kokybės, saugumo, gražaus dizaino. Neįsivaizduoju savo kasdienio
gyvenimo be nuostabių Norwex higienos gaminių. Vienas iš mėgstamiausių
gaminių – turbanas – geriausias sprendimas maloniai, greitai ir saugiai
išsidžiovinti plaukus. Turbanas pagamintas iš ypatingai absorbuojančio Norwex
mikropluošto puikiai sugeria drėgmę ir saugo plaukų struktūrą. Turbano spalvą
renkuosi intuityviai. Kartais norisi raminančios ir atpalaiduojančios melsvos, o
kartais saugumą suteikiančios smėlio spalvos. Mėgstu šias abi gamtos spalvas.
Kaskart, naudodama turbaną, jaučiu dėkingumą dizaineriams ir gamintojams,
sukūrusiems šį patrauklaus dizaino, funkcionalų, patogų naudoti gaminį.
Daiva Bakūnienė, Norwex konsultantė, Vilnius
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NORWEX MIKROPLUOŠTO
AUDINIAI HIGIENAI
Labai minkšti mikropluošto
audiniai su BacLock® efektu
valo kūną nuo galvos iki kojų.
Puikiai tinka ir jautriai, ir
brandžiai odai!

RINKINYS MAKIAŽUI IR KŪNUI VALYTI
Mikropluošto audinys makiažui ir kūnui valyti – tai natūralus
būdas nuvalyti odą, makiažą ir pašalinti pleiskanas. Nebūtina
naudoti muilo, alkoholio ar toniko valant odą, pakanka tik
vandens. Valydami sausą ar jautrią odą, taip pat paakių odos
zoną, naudokite drėgną audinį.
Siekdami prislopinti aknę, kasdien naudokite vis kitą audinį.
3 vnt.
308055 – dryželiais, šv. pilka/vanilė
308062 – dryželiais, mėlyna/vanilė
308064 – smaragdo, vanilės, pilka
308065 – džinsų mėlio, vanilės, levandų
32 cm x 32 cm
16,99 €
RINKINYS MAKIAŽUI
VALYTI (JAUTRIAI ODAI)
Tankus mikropluošto audinys lengvai nuvalo
akių tušą bei ryškaus atspalvio makiažą – be
muilo ar valiklio, tik su vandeniu. Siekdami
tinkamai naudoti mikropluošto audinį
makiažui valyti, kruopščiai sudrėkinkite
audinį po tekančiu vandeniu, išgręžkite jį ir
sulankstykite. Šis mikropluošto audinys yra
sukurtas ypatingai jautriai veido odai aplink
akis.
20 cm x 20 cm
3 vnt.: mėlyna, žalia, violetinė
306101
16,99 €

Mikropluošto audinukais
makiažui ir kūnui valyti esu
labai patenkinta. Valau veidą
kiekvieną vakarą nuo tada,
kada jos atsirado. Visada ir
visur jos su manimi ir namie,
ir kelionėse. Džiaugiuosi,
kad nereikia vežiotis veido
valiklių, vatos diskelių. Dar
labiau džiaugiuosi, kad
sutaupau pinigų ir neteršiu
aplinkos panaudotais buteliukais bei vatos diskeliais.
Tinka sausai odai valyti, tada audinį labiau sudrėkinu.
Taip pat ir riebiai odai, audinį sudrėkinu mažiau.
Problematiškai odai valyti kiekvieną kartą naudokite vis
kitą švarų audinį.
Laura Zabukienė, Norwex konsultantė, Vilnius
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HIGIENOS
PREKĖS

Rūpinkitės
kūnu
Elkitės protingai

Dauguma nugarai šveisti kempinių nėra skirtos
skalbti skalbimo mašinose, todėl jose dauginasi
bakterijos ir mikrobai. Rinkitės plaunamas kempines
ir plaušines!

PIRŠTINĖ KŪNUI ŠVEISTI
Džiaukitės lygia, spindinčia ir gražia oda su
mūsų pirštine kūnui šveisti! Ši pirštinė patogiai
užsimauna ant rankos, todėl su ja nuplausite
net sunkiai pasiekiamas kūno vietas, švelniai
pašalinsite negyvas odos ląsteles. Pirštinė
pagaminta iš BacLock® mikropluošto, todėl
audinyje nesidaugina bakterijos ir neatsiranda
nemalonus jų sukeltas kvapas. Greitai džiūsta.
15 cm x 25 cm
309092
16,99 €
Šiurkšti pusė skirta
šveitimui, o kita –
švelniam kūno valymui.

MIKROPLUOŠTO
PLAUŠINĖ NUGARAI ŠVEISTI
Nuvalykite ir atnaujinkite savo odą su Norwex
švelniai valančia mikropluošto plaušine nugarai
šveisti. Sukurta taip, kad būtų lengva naudoti
sunkiai pasiekiamose Jūsų nugaros vietose
be persitempimo ir pasisukimo. Jūsų nugaros
oda bus švelnesnė ir švaresnė jau po pirmojo
prausimosi. Plaušinė nugarai
šveisti pagaminta iš BacLock®
mikropluošto. Dėl šios unikalios
technologijos neatsiranda
nemalonus bakterijų sukeltas
kvapas, nesidaugina pelėsių
ir grybelio bakterijos. Greitai
džiūsta. Galima skalbti skalbimo
mašinoje.
13 cm x 65 cm
309091 – pilka
19,99 €
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RANKŠLUOSČIAI
Mėgaukitės šiluma, apgaubdami save mūsų prabangiais
ir lengvais mikropluošto vonios rankšluosčiais. Švelnūs ir
minkšti rankšluosčiai tikrai taps Jūsų mėgstamiausi. Sugeria
daug drėgmės ir greitai džiūsta. Iš BacLock® mikropluošto,
su savaiminiu išsivalymu – ilgiau lieka švarūs, neatsiranda
nemalonus bakterijų sukeltas kvapas, nesidaugina pelėsių ir
grybelio bakterijos.
Vonios rankšluostis 		
140 cm x 70 cm		
309024 – smaragdo
309025 – pilkas
308901 – džinsų mėlio
308903 – dryželiais, 		
mėlyna/vanilė
308908 – dryželiais,
šv. pilka /vanilė
36,99 €		

44

Rankšluostis rankoms
70 cm x 35 cm
309002 – smaragdo
309006 – pilkas
308701 – džinsų mėlio
308703 – dryželiais,
mėlyna/vanilė
308708 – dryželiais,
šv. pilka /vanilė
16,99 €

VONIOS KILIMĖLIS
Tai minkštas ir švelnus kilimėlis vonios
kambariui, sugeriantis 10 kartų daugiau
drėgmės nei pats sveria. Greitai džiūsta. Jūs
puikiai jausitės stovėdami ant jo išsimaudę
vonioje ar duše. Apsaugo nuo paslydimų.
50 cm x 70 cm
309084 – pilkas
29,99 €

Ypatingas spa
kokybės komfortas

RANKŠLUOSČIAI

Mūsų prabangiausi rankšluosčiai!
PLIUŠINIAI RANKŠLUOSČIAI
IR AUDINIAI KŪNUI VALYTI
Nauja!
Pradžiugins kiekvieną šie labai ypatingi, gražūs, šilti, purūs
ir jaukūs it aksomas pliušiniai rankšluosčiai ir audiniai
makiažui ir kūnui valyti. Iš BacLock® mikropluošto, su
savaiminiu išsivalymu – ilgiau lieka švarūs, neatsiranda
nemalonus bakterijų sukeltas kvapas, nesidaugina pelėsių ir
grybelio bakterijos. Naujasis pliušinis vonios rankšluostis yra
5 cm platesnis už standartinius mūsų vonios rankšluosčius!
Pliušinis vonios rankšluostis
140 cm x 75 cm
751001 – šviesiai pilkas
751004 – vanilės
43,99 €

Pliušinis rankšluostis rankoms
70 cm x 35 cm
752001 – šviesiai pilkas
752004 – vanilės
18,99 €
Pliušinis rinkinys makiažui
ir kūnui valyti
3 vnt. 32 cm x 32 cm
753001 – šviesiai pilkas
753004 – vanilės
19,99 €

ŠENILINIS RANKŠLUOSTIS
Prabangiai minkštas ir švelnus šenilinis rankšluostis,
akimirksniu sugeria drėgmę – nusausina odą, jos
nedirgindamas. Pagamintas iš unikalaus BacLock®
mikropluošto, todėl ilgiau lieka švarus, neatsiranda
nemalonus bakterijų sukeltas kvapas. Ypatingo dizaino,
gražiai atrodys vonioje ar virtuvėje. Rankšluostis turi
kilpą, jį patogu pakabinti ant rankšluosčių kabyklos, prie
orkaitės ar bet kurioje kitoje vietoje, kur tik Jums reikia!
12,2 cm x 38 cm
309019 – pilkas
309026 – jūros rūko
309104 – džinsų mėlio
309034 – baklažano
760005 – vanilės Nauja spalva!
25,99 €

Nauja
spalva!
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Rankšluostis, kurio
poveikis toks pat
aktyvūs, kaip ir Jūs.
Rankšluostis atliepia Jūsų gyvenimo tempą:
pagamintas iš greitai džiūstančio mikropluošto,
todėl prisitaiko prie Jūsų gyvenimo būdo
keliaujant. Sugeria daug drėgmės, greitai
džiūsta, iš BacLock® mikropluošto, su
savaiminiu išsivalymu – ilgiau lieka švarus,
neatsiranda nemalonus bakterijų sukeltas
kvapas, nesidaugina pelėsių ir grybelio
bakterijos.
Sportzyme – kvapo neutralizavimo
priemonė sportininkams*
244 ml
600107
18,49 €
* daugiau informacijos 15 psl.

Kompaktiškas rankšluostis, mažas

Kompaktiškas rankšluostis, didelis
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RANKŠLUOSČIAI

Nauja!
KOMPAKTIŠKAS RANKŠLUOSTIS SU MAIŠELIU
Ypač gerai drėgmę sugeriantis, iš tvirtai austo, itin kompaktiško,
panašaus į zomšą Norwex mikropluošto rankšluostis būtinas
nuolat keliaujantiems. Pasiimkite jį, kai sportuojate: mankštinatės,
užsiimate joga, išsiruošiate į žygį, žaidžiate kamuoliu ar važinėjate
dviračiu. Greitai džiūsta, todėl puikiai tiks paplūdimyje, prie
baseino, kelionėse. Įdėtas į tinklinį maišelį – lengva laikyti
ir patogu nešiotis. Pagamintas iš BackLock® mikropluošto,
mikrosidabras neleidžia daugintis bakterijoms, todėl rankšluostis
neįgauna blogo kvapo.
Didelis
172,7 cm x 61 cm
306011 – mėlynas
44,99 €

Mažas
81,3 cm x 38,1 cm
306013 – mėlynas
24,99 €

Didelis ir mažas kompaktiški rankšluosčiai įdėti į tinklinį
maišelį.

SPORTINIS RANKŠLUOSTIS
Labai kompaktiškas (šlapias ar sausas),
sugeria daug drėgmės ir greitai džiūsta!
Mažame nailono maišelyje lengva nešti ir
kartu paslėpti, nesvarbu, ar jis šlapias, ar
sausas! Naudokite kelionėje, paplūdimyje,
prie baseino, iškylaujant ar sportuodami.
Puikiai sugeria vandenį net būdamas
drėgnas. Pagamintas iš BackLock®
mikropluošto, mikrosidabras neleidžia
daugintis bakterijoms, todėl rankšluostis
neįgauna blogo kvapo. Jei rankšluostį į
maišelį įdėjote šlapią, padžiaukite jį kiek
įmanoma greičiau.
50 cm x 100 cm
306002 – pilkas
24,90 €

Viena paplūdimio rankšluosčio
pusė yra spalvota, o kita – balta.

GREITAI
DŽIŪSTA

KVĖPUOJA

ILGIAU
GAIVUS

Po naudojimo pakabinkite,
kad išdžiūtų ir įdėkite į maišelį.

Nauja!
PAPLŪDIMIO RANKŠLUOSTIS
SU KREPŠELIU
Mūsų gražus, lengvas, labai gerai
drėgmę sugeriantis mikropluošto
rankšluostis tinka poilsiui paplūdimyje,
prie baseino ar namuose – vonioje, netgi
gali būti puiki staltiesė, iškylos antklodė
ar pikniko paklotas. Plonas į zomšą
panašus pluoštas greitai džiūsta, smėlis
ir trupiniai lengvai nusipurto. Talpus
krepšelis – patogu laikyti ir nešiotis.
Rankšluostis ir krepšelis pagaminti iš
BackLock® mikropluošto, mikrosidabras
neleidžia daugintis bakterijoms, todėl
neįgauna blogo kvapo.
152,4 cm x 96,5 cm
314003
67,99 €
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RANKŠLUOSTIS VAIKAMS
Vaikai mėgsta įdomių, ryškių spalvų,
pliušinės ir purios struktūros rankšluosčius!
Su BacLock®, šiltas ir jaukus rankšluostis bus
vienas Jūsų vaikų mėgstamiausių! Greitai
džiūstantis! Su patogia kilpa pakabinumui.
70 cm x 120 cm
308601 – geltonas su smaragdiniu apvadu
309008 – mėlynas su oranžiniu apvadu
43,99 €
PRAUSIKLIS VAIKAMS „4 IN 1“
Gaivus prausiklis vaikams „4 in 1“ – su
daugybe burbuliukų, praturtintų gaivaus
kvapo. Švelni formulė leis Jūsų mažylį
nuprausti nuo galvos iki pat kojų pirštų
galiukų. Prausiklis vaikams sukurtas
nenaudojant jokių kenksmingų ingredientų
ar sintetinių kvapų, siekiant
gerokai sumažinti naudojamų
cheminių medžiagų kiekį
Jūsų mažylio aplinkoje. Visos
sudedamosios dalys buvo
kruopščiai atrinktos atsižvelgiant
į natūralią jų kilmę ir biologinį
skaidumą.
236 ml
403066
24,99 €
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VAIKIŠKAS RANKŠLUOSTIS RANKOMS
„Ar plovei rankas?“ Pamiršite šį klausimą su vaikišku Norwex
rankšluostuku ir jums niekada nebereikės rūpintis vaikų
rankų higiena! Vaikų pamėgti rankšluostukai su mielais
gyvūnėlių motyvais ir šenilinio BacLock® mikropluošto
švelnumu – nepalieka abejingų. Tai nepakeičiamas daiktas
išėjus pasivaikščioti ar išsiruošus į kelionę automobiliu.
Rankšluostukas turi juostelę – užsegimą su lipdukais, todėl
galėsite pakabinti jį gerai matomoje vietoje virtuvėje ar vonioje
ir visuomet turėti po ranka. Neskirtas naudoti kaip žaislas.
11 cm x 35 cm
309016 – pilkas kačiukas
19,99 €
309039 – žalias drakoniukas
309018 – violetinis vienaragiukas
22,99 €
VONIOS KEMPINĖ VAIKAMS
Sukurkite daug šypsenų vonioje, naudodami šią spalvingą
vonios kempinę vaikams. Labai minkšto, BacLock®
mikropluošto kempinė švelniai, tačiau labai atsargiai valo
jautrią vaikų odą, o elastinis dirželis padeda išlaikyti kempinę
rankoje. Be to, kiekvienas mėgsta linksmas, ryškias spalvas!
Puikiai tinka įvairaus amžiaus vaikams!
Diametras: 12 cm
309037 – geltona
309038 – mėlynai žalia
6,99 €

Duokime vaikams tai,
ką turime geriausia

VAIKAMS

RANKŠLUOSTIS
KŪDIKIAMS SU GOPTUVU
Minkštas, purus, ypač puikiai sugeria drėgmę,
greitai džiūsta. Idealiai tinka nusausinti kūdikio
odą jį išmaudžius. Rekomenduojama vaikams iki
2 metų. Komplektą sudaro rankšluostis ir audinys
veidui iš BacLock® mikropluošto.
Rankšluostis kūdikiams: 80 cm x 80 cm
Audinys veidui: 31,5 cm x 31,5 cm
308603 – pilkas
39,99 €
ŠEPETĖLIS KŪDIKIUI PRAUSTI
Silikoninis šepetėlis kūdikiui prausti – mielo
drambliuko motyvo, Jūsų kūdikiui prausimosi
laiką padarys dar malonesniu. Minkšti silikoniniai
šereliai subtiliai valo odą, suteikia raminantį
kūno ir galvos masažą. Galima valyti kūdikiui ant
galvytės susidariusią pleiskanų luobelę. Sudėtyje
nėra BPA ir latekso.
9,5 cm x 8 cm
357017 – pilkas
9,99 €
RINKINYS VAIKAMS
Rūpinantis kūdikiu, nereikėtų dauginti virusų jo
aplinkoje, sausinant odą jau užkrėsta šluoste arba
kempine. Kūdikių ir vaikų veido ir kūno šluostymui
svarbu rasti audinį be cheminių medžiagų, kuris
užkirstų kelią bakterijų dauginimuisi. Šie BacLock®
mikropluošto audiniai idealiai tinka kūdikiams ir
vaikams. Rinkinyje 3 vnt.: rožinė, gelsva, melsva
20 cm x 20 cm
309054
12,99 €

UŽSEGAMŲ SEILINUKŲ RINKINYS
Seilinukai pagaminti iš labai minkšto ir gerai drėgmę
sugeriančio Norwex mikropluošto, su BacLock® efektu.
Naudojamas, kad apsaugoti nuo sutepimo kūdikio
drabužėlius jį maitinant, ar esant gausesniam seilėjimuisi.
Plotis reguliuojamas 4 kniedėmis, tai leidžia padidinti
užsegimo dydį vaikui augant. Rinkinyje yra 3 daugkartinio
naudojimo seilinukai, kuriuos galima skalbti mašina.
Rekomenduojama vaikams nuo gimimo iki 24 mėnesių.
12 cm
309052 – pilkas
28,99 €

Nauja!
VAIKIŠKA SKARELĖ OPTINIAMS PAVIRŠIAMS
Pagaminta iš labai švelnaus mikropluošto, puikiai
tiks vaikų akinių, saulės akinių bei mobiliojo telefono
ekrano ir kitų paviršių valymui, nesubraižant jų
paviršiaus. Skarelė turi karabino užsegimą, ją
lengvai pritvirtinsite prie kuprinės ar kito krepšio,
kad visada būtų po ranka. Kad ilgiau išliktų švari,
skarelę galima sulankstyti ir įdėti į pasakos herojo −
mielo gyvūnėlio galvą.
Vaikams nuo 3 metų.
305300 – drakonas,
15 cm x 26 cm
305302 – vienaragis,
15 cm x 25 cm
20,99 €
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Susipažink su Norwex gaminiais ir gauk
NEMOKAMAI prekių!
Lengva suorganizuoti Norwex gaminių prezentaciją, smagiai praleisti laiką
ir gauti nemokamai Norwex gaminių.
Tapkite Norwex pristatymo šeimininku.
Pakvieskite Norwex konsultantą ir sužinokite kaip
Jūs galite nemokamai gauti Norwex prekių ir
padaryti teigiamą stiprų poveikį mus supančiam
pasauliui, savo gyvenimui ir aplinkiniams.
Mes Jums parodysime kaip Norwex gaminiai
gali pagerinti Jūsų namų aplinką ir patenkinti
asmens higienos poreikius. Prezentacijos
organizuojamos internete „Zoom“, „Skype“
ar kitose programose. Pakvieskite savo šeimą
ir draugus, kad Jie taip pat pamatytų, kaip iš
esmės sumažinti chemikalų naudojimą namuose,
sutaupyti laiko ir pinigų.
Užsisakykite Norwex gaminių prezentaciją jau
dabar: +370 683 10036

Pradžiuginkite draugus, kolegas ar
pažįstamus, pasiūlykite susipažinti
su aplinkai ir šeimai draugiškais
gaminiais.

1 ŽVAIGŽDUTĖ

2 ŽVAIGŽDUTĖ

3 ŽVAIGŽDUTĖ

4 ŽVAIGŽDUTĖ

10 ir daugiau pirkėjų

Nuo užsakymo sumos

Už suplanuotą naują
prezentaciją

Kintama

ŠEIMININKEI

ŠEIMININKEI

Priklauso, kai pristatyme
dalyvavo 10 SVEČIŲ
(pirkėjų) ir UŽSAKYMO
SUMA VIRŠ 200,00 €.

Nuo bendros užsakymo
sumos:
50,00 € – 149,99 € = 8%;
150,00 € – 299,99 € = 10%;
virš 300,00 € = 12%.
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PLANUOJAMOS
PREZENTACIJOS
ŠEIMININKEI

Jei mažiausiai 1 NAUJA
PREZENTACIJA IR
UŽSAKYMO SUMA
50,00 €. Jei rengiamos
kelios prezentacijos,
konsultantas gali
pats nuspręsti, kuriai
šeimininkei skirti
nemokamai prekę.

ŠEIMININKEI
Keičiasi kiekvieną mėnesį.
Informacija mėnesio
pasiūlymuose.

NAUJAM KONSULTANTUI! Galimybė įsigyti prekių pavyzdžius SU NUOLAIDA.

PRISIJUNKITE
PRIE MŪSŲ

Tapkite Norwex konsultantu
ir uždirbkite!
®

Jei idėja sumažinti chemikalų naudojimą namuose jus žavi, prisijunkite prie
mūsų! Dalindamiesi Norwex idėjomis ir gaminiais, turėsite galimybę užsidirbti.

GALIMYBĖ DIRBTI
NAMUOSE
Derinti darbą ir vaikų auginimą.

PAPILDOMOS PAJAMOS
Tai Jūs įgysite realizuodami
savo gabumus, įgūdžius ir
žinias.

SVEIKATĄ IR APLINKĄ
tausojantis

GALIMYBĖ PLANUOTI
LAIKĄ
ir sutelkti dėmesį į savo
prioritetus.

Sužinokite daugiau apie savo verslo galimybes: +370 683 10036.

Man Norwex – tai meilė sau,
artimiesiems ir gamtai.
Namuose mūsų daug (didelė
laimė turėti keturis vaikus!) ir visi
mylim Norwex gaminius, net mūsų
jauniausio sūnaus vienas pirmųjų
žodžių buvo "šluostė".
Pirmuosius audinius įsigijau prieš
trejus su puse metų, o prieš pusantrų
metų tapau konsultante.
Namuose tvarkausi su malonumu,
greičiau ir paprasčiau, ir man labai
gera šiuo džiaugsmu dalintis su kitais!

Kas yra laimė? Natūraliai per
visą gyvenimą ji susitelkia į labai
paprasta dalyką, į vieną sakinį.
Laimė yra galimybė išreikšti save ir
praturtinti šalia esantį. Dirbdama
Norwex padedu kitiems suprasti,
jog mes kiekvienas turim galimybę
daryti poveikį pasauliui.
Rosita Grinkevičienė, Norwex
konsultantė, Jurbarkas

Prisijungti prie kompanijos
Norwex mane pakvietė Svetlana
Komarova, esu jai dėkinga, nes
su šia produkcija greičiau ir be
chemijos sutvarkau namus. Mano
mylimiausi gaminiai – langų
šluostė, grindų komplektas, auto
šluostė, rankšluosčiai. Labai myliu
šią produkciją ir kviečiu prisijungti
prie mūsų komandos ir saugoti
gamtą!
Virginija Tolvaišienė, Norwex
konsultantė, Panevėžys

Dabar man Norwex veikla – ir hobis,
ir darbas. Išmokau daug naujų dalykų
ir man labai smagu perduoti žinias ir
patirtį savo komandai.
Sigita Turskienė,
Norwex konsultantė, Vilnius
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Valykite tik su vandeniu.
Tiesiog LENGVAI!

Švarūs namai – BE cheminių valiklių!

Gaminių dydžiai gali šiek tiek
kisti.
Pasiliekame teisę keisti spalvas.
Prašome laikytis naudojimo
instrukcijų, esančių ant gaminių
etikečių.
Norwex neatsako už asmeninio
turto sugadinimą, naudojant bet
kuriuos Norwex gaminius.
Visos katalogo nuotraukos turi
autorines teises ir jų jokiu būdu
ar forma negalima kopijuoti.
Nei vienas gaminys nebuvo
bandytas su gyvūnais.

Norwex Baltic kolektyvas
Mūsų Norwex šeimos konsultantai ir darbuotojai turi vieną misiją:
sumažinti chemikalų naudojimą. Ar norite prisijungsite prie šios
galingos misijos? Padėkite mums sukurti tvaresnę ateitį visiems.
Pakalbėkite su savo Norwex konsultantu dar šiandien, tam, kad
sužinotumėte daugiau apie tai, kaip sukurti sveikesnę namų aplinką
ir saugesnį pasaulį.
Kompanija Norwex tiki, kad ji gali stipriai teigiamai pakeisti mūsų
namus ir mus supančią aplinką. Kiekvienas mūsų gaminys yra
sukurtas tam, kad padėtų mažinti chemikalų naudojimą namuose ir
šiukšlių patekimą į aplinką.
Norėdami sužinoti daugiau apie Norwex, apsilankykite mūsų
interneto svetainėje www.norwex.lt

Please
Recycle

RAB NORWEX BALTIC filialas,
Varpo g. 34, LT-76241 Šiauliai, Lietuva,
Tel. +370 41 420 540; Mob. +370 670 278 43;
+370 683 10036;
el. paštas: lietuva@norwex.com;
www.norwex.lt
RAB NORWEX BALTIC,
Mazā Krasta iela 83, Rīga, LV-1003, Latvija,
Tel. +37167816216; Mob. +37128236324;
Faks. +37167816217;
el. paštas: norwexlatvia@norwex.com;
www.norwex.lv
RAB NORWEX BALTIC filialas,
Ilmatsalu g. 3 , 61401 Tartu, Estija
Tel. +3727346003; Mob. +3725541152;
el. paštas: estonia@norwex.com;
www.norwex.ee

Jūsų Norwex konsultantas:

"Skambinkite šiandien ir sužinokite apie išskirtinius šio
mėnesio pasiūlymus!"

