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ŠVARA
Jau 25 metus, vadovaudamiesi savo misija,
mes padedame namams visame pasaulyje
tapti tikrai švariais, iš esmės mažinant buitinės
chemijos naudojimą.

Kiekvienas turi teisę gyventi švarioje

aplinkoje. Mes siūlome sveikas ir veiksmingas
prekes.

V

ykdydami savo misiją, mes visiems
suteikiame galimybę gyventi palankesnėje
sveikatai aplinkoje.

R

ūpindamiesi gamta, mes kuriame produktus
be kenksmingų cheminių medžiagų ir
gaminius, kuriems panaudojame perdirbtas
antrines žaliavas.

Sugebėk pasirinkti! Norwex siūlo puikias

galimybes, kaip sukurti švaresnę ir sveikesnę
Jus supančią aplinką.
Ribotas kiekis!
MAŽAS RAUDONAS
AUDINYS
Mūsų 25-ojo jubiliejaus
proga pristatome
originalų audinį, nuo
kuriuo prieš 25 metus
Norvegijoje prasidėjo
Norwex verslas.
35 cm x 35 cm
300027 – raudonas
13,99 €

Gerinti gyvenimo kokybę,
iš esmės mažinant chemikalų
naudojimą mūsų namuose
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Skirtumas tarp
Norwex®
mikropluošto
IR MEDVILNINIŲ ŠLUOSČIŲ
Įprasta medvilninė šluostė daleles išstumdo
paskleisdama purvą, riebalus ir drėgmę
į paviršiaus plyšius, kurie lieka drėgni ir
nešvarūs.
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.
Mikrosidabras šluostėje atlieka savaiminio
išsivalymo funkciją: pašalina pelėsius, grybelį
ir bakterijų sukeliamus kvapus per 24 val.

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.
• Mikropluošto audinius skalbkite atskirai arba su kitais
skalbiniais, kurie neturi medvilnės pluošto. Visiškai
išdžiovinkite.
• Geriausiam rezultatui pasiekti naudokite Norwex skalbimo
miltelius.

MIKRO PLUO ŠTAS

• Ypatingai gilioms, įsisenėjusioms dėmėms ar kvapams
šalinti, mikropluoštas gali būti pavirinamas 10 minučių, tam,
kad leistų mikropluoštui prasiplėsti ir taip pašalinti giliai
įstrigusį purvą ir dulkes.
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• Norėdami pašalinti nešvarumus iš plaušinių ar durų kilimėlio
tarp plovimų, naudokite guminį šepetį.
• Nenaudokite baliklių, skalbinių minkštiklių ar džiovinimo
lakštų plaudami mikropluoštą, todėl, kad cheminiai priedai
padengia pluoštą ir jis praranda efektyvaus valymo savybes.
• Nenaudokite mikropluošto (išskyrus Norwex skarelę
optiniams paviršiams arba audinį optiniams paviršiams)
optinių paviršių valymui.

Kodėl verta
rinktis Norwex®
mikropluošto audinį?
Norwex užregistravo prekės
ženklą BacLock®, kuris parodo,
kad gaminys turi antibakterinių
savybių.

Namai, valomi naudojant tik Norwex gaminius iš
mikropluošto ir vandenį, sumažina poreikį naudoti
kenksmingus chemikalus:
• Labai gerai sugeriantis ir labai tvirtas.
 orwex mikropluoštas yra 200 kartų plonesnis nei
N
žmogaus plaukas, jo paviršiaus plotas audinio 1 cm2
yra gerokai didesnis – jis tiesiog viską valo naudojant
tik vandenį.
• Nuo paviršių pašalina iki 99 proc. bakterijų, valant tik su
vandeniu*.
Jūsų namai ilgiau lieka švarūs ir blizgantys!
• Savaime išsivalo per 24 valandas.
 acLock® – mikrosidabras drėgname mikropluošto
B
audinyje atlieka savaiminio išsivalymo funkciją. Dėl
sidabro Norwex BacLock® mikropluošto audiniai ilgiau
lieka švarūs, neatsiranda nemalonus bakterijų sukeltas
kvapas, nesidaugina pelėsių ir grybelio bakterijos.
• Taupo laiką ir pinigus.
Keturių asmenų šeima per metus valymo gaminiams
sutaupo iki 600 JAV dolerių ir pusę valymui skirto laiko!
* Vadovaukitės naudojimo ir priežiūros instrukcijomis.

NAUDOJANT SAUSĄ:
Norwex® mikropluoštą, sukuriamas elektrostatinis krūvis,
kuris pritraukia dulkių daleles ir jas sulaiko audinio viduje.
Paviršiai tampa švaresni per trumpesnį laiką, nelieka
kenksmingų chemikalų likučių, kurie pritraukia dulkes.

SUDRĖKINUS:
Norwex® mikropluoštą, skaidulos naudoja kapiliarinę
vakuumo jėgą, todėl sunkiai „įveikiamas” purvas,
bakterijos ir riebalai pašalinami nuo paviršiaus ir įtraukiami
į pluošto vidų.
Gerai sušlapinkite, nugręžkite ir sulankstykite
mikropluošto audinį, juo nuvalykite purvą nuo visų
plaunamų paviršių.

Šiuo grafiniu ženklu kataloge žymėtini tie gaminiai,
kurie pagaminti iš iki 70 proc. perdirbtų medžiagų!
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NORWEX
TOP
GAMINIAI

Tai Norwex TOP gaminiai,
kurie sukurs saugią JŪSŲ
NAMŲ aplinką!
Naudojant šiuos TOP Norwex gaminius, Jūsų namai
taps labai švarūs, ypatingai greitai, labai lengvai ir
nenaudojant chemikalų:
• Veiksmingas EnviroCloth ™ universalaus
mikropluošto audinio ir audinio stiklams duetas
atlieka didžiąją dalį jūsų namų valymo darbų, valant
tik su Norwex mikropluoštu ir vandeniu.
• Tanki, pliušinio mikropluošto Norwex pirštinė
dulkėms valyti naudojama sausa turi elektrostatinį
krūvį, sutraukia ir sulaiko dulkes ir alergenus tarsi
magnetas. Greitai išvalysite žaliuzes, ekranus ir kitas
sunkiai pasiekiamas valymui vietas.
• Sunkiems valymo darbams naudokite valymo pastą
ir paviršiai bus švarūs ir blizgantys!
• Norwex skalbimo milteliai bus geriausias
sprendimas Jūsų skalbiniams – turėsite pačius
švariausius skalbinius.
Šis magiškas komplektas – viskas ko jums reikia,
kad Jūsų namai taptų švarūs ir saugūs dar lengviau ir
greičiau!

EnviroCloth®
UNIVERSALUS
MIKROPLUOŠTO AUDINYS

MIKRO PLUO ŠTAS

TOP
PREKĖ
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Aukščiausios kokybės daugiafunkcis
mikropluošto audinys pagamintas pagal
unikalią audimo technologiją. Išskirtiniai
valymo rezultatai naudojant tiek šlapią,
tiek sausą audinį. Labai efektyvus
ir lengvai prižiūrimas audinys. Tarp
skalbimų, kol reikės skalbti skalbimo
mašinoje, tiesiog praskalaukite,
išgręžkite ir pakabinkite džiūti. Yra
keturių spalvų ir visi identiškai valo.
Tai leidžia Jums pasirinkti nevienodos
spalvos mikropluošto audinį skirtingiems
tikslams. Valykite namus be brangių
kenksmingų cheminių valiklių,
naudodami tik mikropluošto audinį ir
vandenį. Sukurkite ir palaikykite saugų

prieglobstį kiekvienuose namuose.
BacLock® mikrosidabras drėgname
mikropluošto audinyje atlieka savaiminio
išsivalymo funkciją. Dėl sidabro Norwex
BacLock® mikropluošto audiniai ilgiau
lieka švarūs, neatsiranda nemalonus
bakterijų sukeltas kvapas, nesidaugina
pelėsių ir grybelio bakterijos.
• Pagamintas iš daugiau nei 3 mln. metrų
ilgio pluošto dar efektyvesniam valymui.
• Sugeriantis, sutraukiantis ir sulaikantis
dulkes, purvą ir nuosėdas geriau, nei
kitos panašios valymo priemonės.
• Naujų spalvų (rožinio kvarco ir
šampano) EnviroCloth™ mikropluošto
audiniai BacLock® pagaminti iš 70%
perdirbtų medžiagų.
13,99 €
300010 – pilkas
300012 – žalias
300014 – mėlynas
300040 – rožinio kvarco
300041 – šampano
300027 – raudonas

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.
BacLock® mikrosidabras
šlapiame audinyje veikia kaip
savaiminio išsivalymo funkcija:
pašalina pelėsius, grybelį ir
bakterijų sukeliamus kvapus per
24 val. Norėdami pašalinti pirštų
atspaudus, papurškite paviršių
vandeniu ir nuvalykite jį su
audiniu stiklams.
45 cm x 45 cm
305002 – violetinis
305015 – rožinio opalo
12,99 €
TOP
PREKĖ

TOP GAMINIŲ
KOMPLEKTAS:

(1) Audinys stiklams (BacLock), violetinis
(1) Audinys stiklams (BacLock), rožinio
opalo
(1) EnviroCloth™ universalus
mikropluošto audinys (BacLock), pilkas
(1) EnviroCloth™ universalus
mikropluošto audinys (BacLock), žalias
(1) Mikropluošto pirštinė dulkėms valyti
(BacLock), mėlyna
(1) Valymo pasta, 200ml
(1) Skalbimo milteliai, 1 kg
NAUDINGA KAINA:
120,93 €

SUTAUPOTE: 20,94 €

Milteliai skirti
standartinėms ir energiją
taupančioms skalbimo mašinoms.

TOP
PREKĖ

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 valymui
vietas. Kadangi ši pirštinė yra
stora, tanki, pliušinio pluošto ir
unikalaus dizaino, ji sutraukia
ir sulaiko dulkes ir alergenus
tarsi magnetas. Mikrosidabras
šlapiame mikropluošto audinyje
veikia kaip savaiminio išsivalymo
funkcija: pašalina pelėsius,
grybelį ir bakterijų sukeliamus
kvapus per 24 val.
26 cm x 14 cm
308000 – mėlyna
308002 – žalia
308003 – pilka
14,99 €

99,99 €

VALYMO PASTA

SKALBIMO MILTELIAI
Labai koncentruoti, puikiai
šalinantys sunkiai
įveikiamas dėmes. Sudėtyje yra
biologiškai skaidžios paviršiaus
aktyvios medžiagos, nekelia
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 ir 66 skalbimams –
standartinėmis skalbimo mašinomis.
600111 – 1 kg
26,99 €
TOP
PREKĖ

600112 – 500 g
16,99 €

USDA
CERTIFIED
BIOBASED
PRODUCT
PRODUCT 71%

FP

Saugi priemonė sunkiai valomiems
ir poliruojamiems paviršiams.
Nekenksminga, sudėtyje nėra rūgščių,
fosfatų, biologiškai skaidosi, ekologiškai
švari, nekenkia odai. Pastos užtepkite ant
drėgno Norwex mikropluošto audinio.
Valykite/trinkite paviršius, kuriuos norite
nupoliruoti ar nuvalyti. Po to nuskalaukite
vandeniu ir nusausinkite su Norwex
universaliu mikropluošto audiniu. Paviršiai
bus švarūs ir blizgantys. Galima naudoti
paviršiams ir daiktams, pagamintiems
iš: chromo, nikelio, nerūdijančio plieno,
aliuminio, plastmasės, emalio, keramikos,
porceliano, plytelėms ir kitiems panašiems
paviršiams.
Puikiai pašalina muilo nuosėdas ir kitą
purvą. Nerekomenduojame naudoti
paviršiams, pagamintiems iš minkšto
metalo, tokiems kaip žalvaris ir sidabras.
Sudedamosios dalys: marmuro milteliai,
natūralus muilas, kreida
ir kokosų aliejus.
200 ml
403500
24,99 €
TOP
PREKĖ
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PLAUŠINĖ DRĖGNAM VALYMUI
Mikropluošto plaušinė drėgnam grindų valymui – idealus grindų ir sienų plovimas.
Prieš pradėdami plauti grindis, visada jas išvalykite su plaušine sausam grindų
valymui ir tik vėliau – su plaušine drėgnam grindų valymui. Po grindų arba sienų
plovimo, nuimkite plaušinę nuo laikiklio ir išskalbę pakabinkite džiūti. Naudojama:
kietmedžio grindims, vinilui, laminuotoms grindims.
32 cm x 14 cm 350000 – maža
19,99 €
52 cm x 14 cm 350001 – didelė
28,99 €

NAUJOVIŠKA PLAUŠINĖ DRĖGNAM VALYMUI

Pagaminta iš 70% perdirbtų medžiagų
Naudodami šią naujovišką mikropluošto plaušinę drėgnam valymui, Jūs
sumažinsite ne tik chemikalų naudojimą savo namuose, bet ir savartynus.
Viena naujoviška plaušinė pagaminta iš 2,3 perdirbto plastiko butelių (500 ml).
Naudokite taip, kaip ir mūsų originalią plaušinę drėgnam grindų valymui – šiek tiek
drėgną valydami medieną ir laminatą, arba šlapią – plyteles ir vinilą.
52 cm x 14 cm – didelė
350006 – rožinio kvarco
350004 – melsva
28,99 €

PLAUŠINĖ SAUSAM VALYMUI
Ši mikropluošto plaušinė naudojama sausa, turi elektrostatinį krūvį, kuris pritraukia
purvą, dulkes, gyvūnų plaukus, trupinius ir kitas mikro daleles kaip magnetas.
Guminis šepetys puikiai išvalo dulkes ir kitus nešvarumus nuo plaušinės sausam
grindų valymui. Paprastai sausas valymas gali panaikinti nuo 50 iki 90 proc.
bakterijų nuo paviršiaus prieš pradedant jį plauti.
32 cm x 14 cm 352010 – maža
19,99 €
52 cm x 14 cm 352011 – didelė
28,99 €

NAUJOVIŠKA PLAUŠINĖ SAUSAM VALYMUI
Pagaminta iš 50% perdirbtų medžiagų
Ši mikropluošto plaušinė naudojama sausa, turi elektrostatinį krūvį, kuris pritraukia
purvą, dulkes, gyvūnų plaukus, trupinius ir kitas mikro daleles kaip magnetas.
Guminis šepetys puikiai išvalo dulkes ir kitus nešvarumus nuo plaušinės sausam
grindų valymui.
52 cm x 14 cm – didelė
352015 – šampano spalvos
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.
32 cm x 14 cm 350105 – maža
19,99 €
52 cm x 14 cm 350106 – didelė
28,99 €

NA MA MS

ŠENILINĖ PLAUŠINĖ SAUSAM VALYMUI

8

Tai tarsi mūsų “Interjero šluota” Jūsų grindims! Labai ilgas šenilinis mikropluoštas
yra statiškai įkrautas, kad pritrauktų ir išlaikytų nešvarumus, dulkes, naminių
gyvūnų plaukus, trupinius ir kitas dideles daleles. Puikiai tinka grindjuostėms,
sienoms ir luboms. Naudokite kartu su ergonominiu koto ilgikliu, kad lengvai
pasiektumėte išvalyti po baldais! Ergonominį koto ilgiklį rasite 9 puslapyje.
52 cm x 14 cm 352020 – didelė
36,49 €

ŠVARIOS GRINDYS

naudojant
tik vandenį!

PLAUŠINĖS LAIKIKLIS

DRĖGNAM, SAUSAM
VALYMUI ARBA IŠ PERDIRBTŲ
MEDŽIAGŲ – NIEKO NĖRA GERIAU
UŽ MŪSŲ PLAUŠINES
Sukurti saugų prieglobstį Jūsų namuose
gali būti tikras iššūkis, ypač dėl cheminių
medžiagų taršos, nešvarumų ir šiukšlių,
kuriuos parnešame iš lauko. Pakeiskite
savo sunkią, purviną šluotą ir kibirą su
cheminėmis valymo priemonėmis į valymą
Norwex mikropluoštu ir vandeniu, kad Jūsų
namai taptų saugiu prieglobsčiu.
• Pakeiskite brangius valymo įrenginius,
kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų.
• Sumažinkite kenksmingų cheminių
medžiagų kiekį ant grindų, kur žaidžia
vaikai ir augintiniai.
• Išvalykite grindis greitai ir lengvai,
naudodami tik Norwex mikropluošto
plaušinę ir vandenį – grindys išdžiūsta labai
greitai.
• Saugu naudoti medžiui, laminatui,
plytelėms ir vinilui.
• Lengvas ir nesunkiai reguliuojamas
teleskopinis kotas (98 cm – 160 cm), todėl
be vargo nuvalysite sienas, langus ir kitas
sunkiai pasiekiamas vietas. Dabar mes
turime naująjį ergonominį koto ilgiklį, kuris
palengvins dulkių valymą po baldais.
• Garantija 2 m.

Aliumininis laikiklis su 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.
24 cm x 8 cm – mažas
355100
14,99 €
40 cm x 8 cm – didelis
355101 – mėlynas / žalias
355104 – sidabro spalvos
19,99 €

TELESKOPINIS KOTAS
Norwex pristato aukščiausios kokybės produkciją,
teleskopinius aliuminio kotus, kuriuos lengva naudoti.
Prijunkite plaušinės laikiklį prie teleskopinio koto.
Švelniai atsukę prieš laikrodžio rodyklę, nusireguliuokite
aliuminio rankeną reikiamu aukščiu ir užfiksuokite
lengvai sukdami mėlynąją koto dalį (rankeną) pagal
laikrodžio rodyklę.
98 cm – 160 cm
356001 – mėlynas / žalias
356003 – aukso spalvos
24,99 €

KABĖS LAIKIKLIUI
Aliumininės kabės laikikliui yra patvarios. Kabėse
esančių guminių įvorių pagalba pritvirtinamas bet kuris
Norwex audinys (mikropluošto, stiklų, automobilio
valymo ar bet kuris kitas) prie plaušinės laikiklio plaunant
ar poliruojant sunkiai pasiekiamus vidaus ar išorės
langus arba kitus paviršius.
5 cm x 8 cm
356400
8,99 €

ERGONOMINIS KOTO ILGIKLIS
Dar efektyviau išvalykite savo namus su Norwex
komplektu grindims! Lankstus ir patogus ergonominis
koto ilgiklis palengvins dulkių valymą po lovomis,
spintomis ir kitais dideliais baldais be jokių kenksmingų
cheminių medžiagų. Tiesiog pritvirtinkite koto ilgiklio
vieną galą prie plaušinės laikiklio, kitą – prie koto, ir
lengvai, be jokio lankstymosi, susikūprinimo ar
pritūpimų išvalykite sunkiai pasiekiamas vietas!
Plaušinės laikiklis, teleskopinis kotas ir
plaušinės perkamos atskirai.
22,86 cm
356401
34,99 €

TELESKOPINIO KOTO LAIKIKLIS
Teleskopinio koto laikiklis gali būti
naudojamas teleskopiniam kotui laikyti.
Tvirtinamas prie sienos medvarščiais.
357080
9,99 €
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GRINDŲ KOMPLEKTAI

MAŽAS

mažų ir didelių
patalpų valymui!

NORWEX MAŽASIS
KOMPLEKTAS
GRINDIMS
(1) Teleskopinis kotas
(98 cm – 160 cm)
(1) Plaušinės laikiklis (24 cm, mažas)
(1) Plaušinė sausam valymui (maža)
(1) Plaušinė drėgnam valymui (maža)
N4
59,99 € 79,96 € SUTAUPOTE: 19,97 €

TOP
PREKĖ

DIDELIS

NORWEX DIDYSIS
KOMPLEKTAS
GRINDIMS
(1) Teleskopinis kotas
(98 cm – 160 cm)
(1) Plaušinės laikiklis
(40 cm, didelis)
(1) Plaušinė sausam valymui (didelė)
(1) Plaušinė drėgnam valymui (didelė)
N5
75,99 € 102,96 € SUTAUPOTE: 26,97 €

TOP
PREKĖ

SKANDINAVIJOS
GAMTOS SPALVŲ
DIDYSIS
KOMPLEKTAS
GRINDIMS
(1) Teleskopinis kotas (98 cm–160 cm), aukso spalvos
(1) Plaušinės laikiklis (40 cm, didelis), sidabro spalvos
(1) Naujoviška plaušinė sausam valymui (didelė),
šampano spalvos
(1) Naujoviška plaušinė drėgnam valymui (didelė), rožinio
kvarco spalvos
N5 – aukso spalvos
75,99 € 102,96 € SUTAUPOTE: 26,97 €

NA MA MS

PROFESIONALUS
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NORWEX KOMPLEKTAS GRINDIMS
PROFESONALIAM VALYMUI
(1) Teleskopinis kotas (98 cm – 160 cm)
(1) Plaušinė drėgnam valymui (60 cm x 14 cm)
(1) Plaušinės laikiklis (54 cm x 8 cm, labai didelis)
N6a
59,99 € 69,97 € SUTAUPOTE: 9,98 €

ŽINGSNIS į švarius namus!
Atsiliepimai
Komplektas grindims mano
namuose yra nepakeičiamas
pagalbininkas – labai greitai,
paprastai ir patogiai sutvarkau
namus. Dulkes ir šiukšles nuo
grindų išvalau plaušine sausam
valymui – rezultatas, kaip valymas
su begarsiu dulkių siurbliu. Plaušinė
šlapiam valymui naudoja minimalų
kiekį švaraus vandens.
Kerli Kaldmaa,
Norwex lyderė, Estija

DURŲ KILIMĖLIS
Koks purvas yra geriausias? Tas, kuris lieka už durų! 85% teršalų patenka
į mūsų namus su mūsų pirmaisiais 4 žingsniais! Mūsų 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
356511 – pilkas
59,99 €

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.
16 cm x 5 cm
357010
12,99 €

KILIMŲ DĖMIŲ VALIKLIS
Kilimų dėmių valiklis yra visapusiškai universali valymo priemonė,
pakeičianti kilimų valymą šampūnu. Priemonė leidžia akimirksniu
panaikinti baltymines dėmes bei nemalonius kvapus. Tai nauja
revoliucinė technologija, kuri paremta bioflavonoidų ir augalų ekstraktų
naudojimu, kuriuos sumaišius sukuriama sinergetinė reakcija labai
veiksmingų valymo priemonių gamybai. Greitai prasiskverbia per purvą,
kad ištirpintų ir išvalytų visus dėmių tipus. Neutralus pH, dėl kurio yra
saugu naudoti ant visų rūšių kilimų. Nepakeičia spalvos, jokio baliklio,
skaidomas mikroorganizmų, netoksinis. Nekenkia valomų audinių
pluoštui. Naudojama šalinant: juodžemį, pelėsius, kraują, žolę, purvą,
šlapimą. Nuo: kilimų, minkštų baldų, mikropluošto šluosčių.
355 ml
600101
19,99 €
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UNIKALŪS padėjėjai JŪSŲ namuose!

GUMINĖ ŠLUOTA
Ši daugiafunkcė guminė šluota yra
tobulas įrankis vidaus ir lauko patalpų
valymui! Ji lengvai išvalo nešvarumus
ir gyvūnų plaukus iš kilimų ir minkštų
baldų. Nereikia elektros ir neteršia
oro. Vienoje šluotos pusėje yra tvirta
juosta – valytuvas, su kuriuo išvalysite
vandens perteklių terasoje, balkone,
saunoje ar prie baseino. Po valymo
nuplaukite vandeniu.
Šluotos šepetys: 30 cm
Reguliuojamas koto ilgis*:
78 cm – 126 cm.

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
357051
24,99 €

* Kotas netinka naudoti su Norwex komplektu
grindims.

357016 – pilkšva
29,99 €

NORWEX VAIVORYKŠTĖS KOMPLEKTAS

NA MA MS

NORWEX PAGRINDINIS KOMPLEKTAS
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(1) Audinys stiklams (BacLock®);
(1) EnviroCloth™ universalus mikropluošto audinys,
(BacLock®).
N1
19,99 €
26,98 € SUTAUPOTE: 6,99 €

(5) EnviroCloth™ universalūs mikropluošto audiniai,
(BacLock®)
(žalias, pilkas, mėlynas, rožinio kvarco, šampano)
N2
44,99 €
69,95 € SUTAUPOTE: 24,96 €

Šveisti
LENGVA!

ORKAIČIŲ IR GRILIŲ
VALIKLIS

METALINIAI ŠVEITIKLIAI
VIRTUVEI

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 €

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.
Pakuotėje 2 vnt.
354100
5,99 €
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KEMPINĖ DĖMĖMS IŠIMTI
Mikropluošto kempinė efektyviai pašalina
dėmes, nusidėvėjimo žymes, įsigėrusį
purvą, dervą, taip pat kreidos, pieštuko,
flomasterio, žymeklio dėmes, muilo ir
rūdžių žymes nuo visų paviršių, kurie
nebijo vandens. Naudoti sudrėkintą šiltame
vandenyje − nuspaudus vandens perteklių.
Sudėtyje nėra cheminių priedų. Negręžti!
Pakuotėje 2 vnt.
10 cm x 6 cm x 2 cm
357110
4,99 €

NERŪDIJANČIO PLIENO PUODŲ
ŠVEITIKLIS SU RANKENA

SPIRISPONGE – ŠVEITIKLIS
TEFLONUI

Saugo Jūsų rankas ir nagus! Mėlyna
rankena palengvina šveitimo darbus.
Tai nerūdijančio plieno šveitiklis, kurį
šlapią galima naudoti valant puodus ir
keptuves, orkaites, grilius, kepsnines.
Su juo galima pašalinti klijus, dažus
ir dėmes nuo lygių
paviršių, keraminių
plytelių, tinka stiklui
valyti ir kitais atvejais.
354103
6,99 €

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 €
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AUDINYS ŠVEITIMUI
Šachmatinio rašto struktūra specialiai sukurta šveisti puodų ir keptuvių
paviršius. Ypač tinka sunkiai nuvalomiems paviršiams šveisti. Saugu
valyti tefloninį paviršių, taip pat galima naudoti su muiluotu vandeniu,
Norwex valymo pasta ar kalkių nuosėdų valymo skysčiu.
Nenaudokite to paties audinio vonioje ir virtuvėje. Naudokite atskirus
audinius.
Šveisti ir valyti: puodus ir keptuves, virtuvės kriaukles, virtuvės paviršius,
sienas, išklijuotas plytelėmis, vonios reikmenis, vonias, dušus.
35 cm x 35 cm
307001 – mėlynas
9,99 €

MIKRO PLUO ŠTAS

AUDINYS VIRTUVEI
Mūsų klasikinis pilkas vaflinio audimo mikropluošto audinys
puikiai tinka valyti visiems sunkiai valomiems paviršiams virtuvėje,
tokiems kaip: indai, lentynos, stalviršiai, vitrinos, kaitlentės,
viryklės, orkaitės ir kiti prietaisai. Dėl vaflinio rašto greičiau
išdžiūna, todėl dauginasi mažiau bakterijų. Po naudojimo gerai
išskalaukite po tekančiu vandeniu ir padžiaukite. Plauti dažnai.
32 cm x 32 cm
307000 – pilkas
9,99 €
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AUDINYS SU KAMPU ŠVEITIMUI
Norwex mikropluošto audinys su kampu šveitimui atlieka
dvi funkcijas: minkštas, savaime išsivalantis, daug drėgmės
sugeriantis audinys – dulkėms ir valymui, o speciali šveičianti
kišenėlė padės tuomet, kai valymui reikės panaudoti daugiau
jėgos. Puikus pagalbininkas norint pasiekti kampuose esantį
užsistovėjusį purvą ir dulkes. Viryklių paviršiai, stalviršiai ir griliai
bus švarūs ir blizgantys!
35 cm x 35 cm
307005 – mėlynas
13,99 €

NORITE KAD

virtuvėje NEBŪTŲ
chemikalų?
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
403470
25,49 €

NAUJOS SPALVOS,

naujas blizgesys!

VIRTUVĖS AUDINIAI IR RANKŠLUOŠČIAI
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
307207 – balintos kavos
307212 – bordo
307217 – medžio anglies
307219 – baklažano
307221 – žalias
307222 – tamsiai mėlynas
9,49 €

RANKŠLUOSTIS VIRTUVEI
65 cm x 35 cm
307107 – balintos kavos
307112 – bordo
307117 – medžio anglies
307119 – baklažano
307121 – žalias
307122 – tamsiai mėlynas
14,90 €

A
NAUJ

MIKROPLUOŠTO AUDINYS SU MAGNETU
Kas galėtų mūsų mikropluošto audinį padaryti
dar geresniu? Gal įsiūtas magnetas, kad Jūs
galėtumėte jį pritvirtinti ten, kur Jums patogiausia
– ant šaldytuvo, orkaitės ar bet kurio kito metalinio
paviršiaus. Truputį ilgesnis už mūsų
standartinius mikropluošto audinius
ir pagamintas iš naujo, patobulinto,
dar geriau sugeriančio drėgmę
Norwex mikropluošto. Stiprus
magnetas išlaiko mikropluošto audinį
pritvirtintoje vietoje. Galima skalbti
skalbimo mašinoje.
27 cm x 50 cm
300104 – pilkas
24,99 €
RANKŠLUOSTIS STIKLINĖMS IR KITIEMS INDAMS
Naudokite šį antibakterinio mikropluošto rankšluostį,
kai norite šluostyti ar poliruoti paviršių, kad jis blizgėtų
ir švytėtų, pvz., džiūstančios lėkštės, stiklinės ar stalo
reikmenys, nerūdijančio plieno gaminiai, paviršiai iš
granito, marmuro ir chromo, veidrodžiai ir kiti gaminiai
iš stiklo. Šis rankšluostis puikiai sugeria drėgmę,
kompaktiškas (šlapias ar sausas), nepalieka pūkelių,
greitai džiūsta, taip pat džiovina ir valo paviršius vienu
metu. Be to, efektyviai
pašalina vandenį nuo visų
paviršių, net tuomet, kai
jis yra šlapias. Jis puikiai
tinka ir kūnui ar plaukams
šluostyti.
70 cm x 50 cm
306001 – žalias
16,90 €

A
NAUJ

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 €
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Indus plaukite
su malonumu!
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
307007 – mėlynas
307009 – pilkas
16,49 €
PRAUSTUVO KILIMĖLIS
Pašalinkite drėgmės perteklių su Norwex praustuvo kilimėliu. Tinkamas
naudoti ne tik virtuvėje, bet ir vonioje, skalbykloje ar bet kokioje kitoje
drėgnoje vietoje. Šie kilimėliai iš gerai sugeriančio Baclock® mikropluošto ir
vidinio porolono sluoksnio naudojami šalia kriauklių ir čiaupų, kur labiausiai
tikėtina, kad bus prilašėję, lipnu, po skysto muilo buteliukais, vonios
kamščiais. Kilimėlis skirtas sugerti išsiliejusius skysčius iš stiklinių, butelių ir
stiklainių. Neslystančios tekstūros pagrindas su silikono taškeliais suteikia
kilimėliui stabilumo.
Komplekte 3 vnt.
25 cm x 20 cm
20 cm x 15 cm
15 cm x 10 cm
307310
29,49 €

NA MA MS

DVIPUSĖ KEMPINĖ
Mūsų naujoji 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 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 ir gali būti skalbiamas skalbimo mašinoje,
todėl jis visada bus Jums po ranka.
Pakuotėje 2 vnt.
15 cm x 10 cm
354105 – pilka
21,49 €
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KILIMĖLIS INDAMS DŽIOVINTI
Dėkite džiovinamus indus į krūvą ir pakeiskite permirkusius
rankšluosčius į mūsų labai gerai drėgmę sugeriantį kilimėlį, kuris skirtas
indams džiovinti. Viena kilimėlio pusė yra padengta tinkleliu, kuris
leidžia prasiskverbti orui, o kita pusė – iš mikropluošto, kuris efektyviai
sugeria drėgmės perteklių. Sugeria 1,5 karto daugiau vandens nei pats
sveria! Išdžiūsta ypatingai greitai. Pakabinimo kilpa suteikia patogumo
džiovinant ir laikant. Balintos kavos
spalva derės prie bet kurios virtuvės
interjero. PATARIMAS. Indus dėkite
ant tinkleliu padengtos kilimėlio
pusės, taip jie išdžius greičiau!
36 cm x 53 cm
307300 – balintos kavos
19,99 €

PRIEMONĖ INDAMS PLAUTI
Tai efektyvi priemonė plauti indams net esant
TOP
labai kietam vandeniui. Malonaus kvapo,
PREKĖ
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
3,99 €
NAUJA PRIEMONĖ INDAMS PLAUTI
Labai koncentruota, pagaminta iš biologiškai skaidžių
ingredientų. Sudėtyje nėra: dažų, sintetinių kvapų, SLES
/ SLS, ftalatų, fosfatų. Švelni, neišsausina rankų odos,
tačiau gerai išplauna indus ir pašalina riebalus net ir esant
kietam vandeniui. Natūralaus apelsinų ekstrakto aromato.
Tinka septinėms sistemoms. Netinka automatinei
indaplovei.
355 ml
600103
11,99 €
ŠEPETĖLIS BUTELIAMS VALYTI IR UŽMOVAI
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. Galite įsigyti universalų šveičiantį užmovą,
skirtą sunkiau nuvalomiems nešvarumams pašalinti.
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 €

Atsiliepimai
Esu Norwex konsultantė daugiau nei 11
metų, ir šią nuostabią priemonę indams
plauti naudoju nuolat. Tarp mano klientų
ši priemonė labai populiari ir jie reguliariai
perka, nes priemonės kokybė tobula. Idealiai
plauna ne tik indus, bet ir kitus riebaluotus
paviršius, net grindis ir kilimus. Priemonė
– ekologiška, nesukelia alergijos ir labai
ekonomiška. Ši priemonė – su "pridėtine
verte"!
Olga Ozoliņa,
Norwex konsultantė, Latvija

Šveičiantis užmovas
7,6 cm x 11,4 cm
357055
8,49 €
Šepetėlis buteliams valyti su
universaliu užmovu
(1) Šepetėlis butelių valymui;
(1) Universalus užmovas.
1466
15,99 €
PAPILDOMOS ŠEPETĖLIO BUTELIAMS VALYTI GALVUTĖS
Keiskite šepetėlių galvutes, o ne visą šepetėlį! Dviejų dydžių
šepetėlių galvutes galima naudoti su Norwex šepetėlio
buteliams valyti rankena. Paprastai uždedamos šios galvutės
padeda nepriekaištingai išvalyti sunkiai prižiūrimą tarą. Mažoji
galvutė lengvai telpa į siaurus plyšius, puikiai tinka kūdikių
buteliukams, stikliniams indams ir vazoms valyti. Sunkiai
įveikiamus maisto likučius nuo keptuvių ir puodų nuvalysite su
kita – stipresne – šveitimo galvute. Papildomas galvutes galima
plauti indaplovėje.
Komplekte – 2 galvutės: 26,1 cm x 3,5 cm ir 19,8 cm x 6 cm.
357015
15,99 €
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Silikoniniai dangčiai – ĮVAIRIŲ FORMŲ INDAMS!
SILIKONINIAI DANGTELIAI
Plastikiniai ir folijos įvyniojimai nėra
tinkami! Juos sudėtinga naudoti, nuo
jų gali patekti nuodingų chemikalų ant
Jūsų maisto, o juos visus išmetame
į sąvartyną. Šie spalvingi dangteliai
sudaro vakuumą ant bet kokio
lygiakraščio paviršiaus, todėl laikomas
maistas lieka šviežias. Atsparūs karščiui.
Saugus naudoti su maistu silikonas taip
pat tiks greitai virti, garinti ar pašildyti
orkaitėje arba mikrobangų krosnelėje.
Sudėtyje nėra bisfenolio A (BPA).
Galima plauti indaplovėje.
Komplekte yra 2 dangteliai:
1 mėlynas dangtelis 26 cm diametro
1 žalias dangtelis 20 cm diametro
358018
19,49 €

SILIKONINIAI DANGTELIAI
PUODELIAMS
Išlaikykite ilgiau savo gėrimus
karštus ar šaltus su šiais oro
nepraleidžiančiais dangteliais.
Patogu uždengti mažus indelius.
Idealiai tinka kavai, arbatai,
gaiviems gėrimams ir kitiems
skysčiams uždengti. Galima
naudoti ant bet kokio lygiakraščio
nerūdijančio plieno, stiklo,
plastiko ar keramikinio indo.
Saugūs naudoti šaldytuvuose ir
mikrobangų krosnelėse. Sudėtyje
nėra BPA.
Rinkinyje: 2 mėlyni ir 2 žali
dangteliai; skersmuo – 12 cm.
358025
15,99 €

NA MA MS

DAUGIAFUNKCIŲ AUDINIŲ VIRTUVEI
RINKINYS
Pagaminta iš 50% perdirbtų medžiagų
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;
307413 – džinsų mėlio, smaragdo, jūros rūko
20,99 €
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SILIKONINIAI DANGČIAI KEPINIAMS
Idealiai tinka kepti ir virti. Apsaugo nuo
maisto taškymosi mikrobangų krosnelėje
ar ant viryklės. Saugu naudoti orkaitėje iki
230° C. Nepakeičiami norint pridengti maistą
vakarėliuose, pikniko metu ar keliaujant.
Galima naudoti ant nerūdijančio plieno,
stiklo, plastiko, keramikos indų su lygiais
kraštais. Sudėtyje nėra BPA. Galima plauti
indaplovėje.
Kvadratinis dangtis:
23 cm x 23 cm,
358022 – raudonas
15,99 €
Stačiakampis dangtis:
25 cm x 35 cm,
358023 – raudonas
29,99 €

LENTYNĖLĖ DAUGIAFUNKCIAMS
AUDINIAMS 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
370502
54,99 €

Gaminkite
maistą
sveikai!

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 €
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.
Sukurkite savo maisto gaminimo ritualą su
Norwex pjaustymo lentele!
Maža:
35 cm x 25 cm
370001
39,99 €

Didelė:
40 cm x 30 cm
370002
52,49 €

SERVETĖLĖS
Pagaminta iš 50 % perdirbtų medžiagų
Sveikiname! Jūs esate vienas iš milijono
klientų, kurie siekia saugesnės ir tvaresnės
namų aplinkos. 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 €
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Tviskantis vonios kambarys
SPINDINTI ŠVARA DAR GREIČIAU!

ATS KIE DUS
1:7 – TURĖ S ITE
12 NO RW E X
INDE LIŲ S U
P URKŠTUVU
P URŠ KIAM O
VALIKLIO

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.
A
355 ml
NAUJ
600102
19,99 €
TOP
PREKĖ

NA MA MS
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Kalkių
nuosėdų valymo
skystis

FORMULĖ

Prieš

PELĖSIŲ DĖMIŲ VALIKLIS
Labai efektyvi priemonė pelėsių dėmėms
valyti nuo įvairių lauko ir vidaus paviršių, tokių,
kaip keraminių plytelių, hermetiškų skiedinių,
porceliano, natūralaus akmens, nerūdijančio
plieno, stiklo, vinilo, medžio, betono. Svarbiausia,
kad priemonė nekenksminga, nes sudėtyje nėra
baliklio, chloro ir peroksido.
350 ml
403466
29,99 €
Vonios
kambario
valiklis

KALKIŲ NUOSĖDŲ VALYMO
SKYSTIS
Efektyvi ekologiška 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 €
NAUJA

Po

NEPERMATOMAS
TAPS SKAIDRIU
Pelėsių
dėmių
valiklis

Daugiafunkcis valiklis

Taip

Ne

Ne

Saugūs, efektyvūs ingredientai

Taip

Taip

Taip

Pašalina muilo likučius

Taip

Taip

Ne

Pašalina kieto vandens dėmes,
kalkių nuosėdas

Gerai

Labai gerai

Ne

Pašalina rūdis

Gerai

Labai gerai

Ne

Pašalina pelėsių dėmes

Ne

Ne

Taip

DĖMĖMS IR
RŪDIMS

TAIP ŠVARU,
net blizga!
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
308031 – rožinė
308033 – pilka
16,99 €

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 su vandeniu, ir laikant
laikiklyje, jis nesiliečia su laikiklio
pagrindu, todėl greitai natūraliai
išdžiūsta.
13,4 cm x 44,1 cm
357009
19,49 €

VALYMO PASTA
Saugi priemonė sunkiai valomiems ir poliruojamiems paviršiams.
Nekenksminga, sudėtyje nėra rūgščių, fosfatų, biologiškai
skaidosi, ekologiškai švari, nekenkia odai. Pastos užtepkite ant
drėgno Norwex mikropluošto audinio. Valykite/trinkite paviršius,
kuriuos norite nupoliruoti ar nuvalyti. Po to nuskalaukite
vandeniu ir nusausinkite su Norwex universaliu mikropluošto
audiniu. Paviršiai bus švarūs ir blizgantys. Galima naudoti
paviršiams ir daiktams, pagamintiems iš: chromo, nikelio,
nerūdijančio plieno, aliuminio, plastmasės, emalio, keramikos,
porceliano, plytelėms ir kitiems panašiems paviršiams.
Puikiai pašalina muilo nuosėdas ir kitą purvą.
Nerekomenduojame naudoti paviršiams, pagamintiems iš
minkšto metalo, tokiems kaip žalvaris ir
sidabras.
Sudedamosios dalys: marmuro milteliai,
natūralus muilas, kreida ir kokosų
aliejus.
200 ml
TOP
PREKĖ
403500
24,99 €
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Efektyviai pašalina blogus KVAPUS
PRIEMONĖ KVAPAMS NAIKINTI

3 N AUJ I
K VA PA I

Tai puikus dezodorantas, pagamintas veiksmingų fermentų
ir probiotikų pagrindu. 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.
Priemonė labai koncentruota, naudoti atskiestą santykiu: 1
dalis priemonės ir 7 dalys vandens. Biologiškai skaidomas,
sudėtyje nėra ftalatų. Kad skalbiniai kvepėtų gaiviai, į
skalavimo vandenį įpilkite 1 kamštelį priemonės. Dabar trys
gaivūs kvapai, visa šeima pamils!

355 ml
600020 – gaivaus lino
600019 – ūkanotų pievų
600009 – šviežio lietaus
14,99 €

Sumaišykite
1:7 – turėsite
12 Norwex
indelių su purkštuvu
priemonės
nemaloniems
kvapams naikinti

ORO GAIVINIMO MAIŠELIAI
Nekvėpuokite nuodingais aromatizuotais oro gaivikliais.
Gaivinkite orą savo namuose su natūralia akyta bambuko
anglimi dailiuose lininiuose maišeliuose. Puikiai sugers
nemalonius kvapus ir panaikins pelėsį, bei jį sukeliančią
drėgmę. Panaikins alergenus, nepurškiant jokių nuodingų
medžiagų į orą. Dviejų dydžių. Norėdami atnaujinti maišelio
funkcionalumą iki metų, palaikykite jį saulėkaitoje. Kai jūsų
maišelis nustos gaivinti orą, prakirpkite maišelį ir anglis
išberkite savo sode ant augalų, kad pagerintumėte jų
augimą.
Mažas oro gaivinimo maišelis
75 g; 6 cm x 16 cm
403702 – žalias
8,49 €
Didelis oro gaivinimo maišelis
200 g; 14 cm x 20 cm
403703 – šviesiai pilkas
9,49 €

NA MA MS

Mažasis oro gaivinimo maišelių rinkinys
75 g, 2 vnt.
403707
14,99 €
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Pakaitiniai oro gaivinimo maišeliai
403710 – mažas (75 g)
6,49 €
403711 – didelis (200 g)
7,49 €

LENGVAS, GAIVUS KVAPAS NAMUOSE IR AUTOMOBILYJE
TIK KELI NAUDOJIMO BŪDAI:
• Norėdami atgaivinti orą, 4–5 lašus aliejaus
įlašinkite į vandenį, esantį Norwex indelyje su
purkštuvu, ir išpurškite šiuo mišiniu patalpas.
• Užlašinkite kelis lašus aliejaus ant Norwex
mikropluošto šluostės ir ja nuvalykite paviršius.
• Džiovindami skalbinius, užlašinkite 2–3 lašus
aliejaus ant Norwex vilnonių skalbinių
džiovyklės kamuoliukų;
• Užlašinkite 1-3 lašus aliejaus ant kvapų disko ar
ventiliacijos grotelių disko ir pakvėpinkite orą
savo namuose ar automobilyje.
Norwex eterinių aliejų skleidžiamas malonus
kvapas pavers Jūsų namus saugia bei kvapnia
erdve! Priešingai nei purškiamuose oro
gaivikliuose ir aromatizuotose žvakėse, Norwex
eteriniuose aliejuose nėra kenksmingų cheminių
medžiagų, tokių kaip ftalatai ir kiti teršalai.
Sudedamosios dalys užaugintos ekologiškuose
Italijos žemės ūkiuose. Nerekomenduojama išoriniam
ir vidiniam naudojimui. Laikyti atokiau nuo ugnies ir
karščio, gali užsidegti.

ENERGIJOS SUTEIKIANTIS MIŠINYS
ENERGIZING BLEND
Ryškūs citrusinių vaisių – apelsinų ir
citrinų – aromatai, sumaišyti su trupučiu
mėtos ir rožės aromatais, atgaivins Jūsų
kūną ir sielą – būsite energingi ir žvalūs.
Natūraliai stimuliuojantys ingredientai
pažadina teigiamas emocijas. Žavus ir
žaismingas mūsų aliejų mišinys pagerins
Jūsų nuotaiką ir suteiks nemažai
energijos!
15 ml 403142 39,49 €
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 €

VALOMASIS MIŠINYS
PURIFYING BLEND
Šiltas ir jaukus, sodrus ir
aromatingas cinamono ir
gvazdikėlių kvapas papildytas
saldaus apelsino, gaivaus
eukalipto ir trupučio rozmarino
kvapais. Tai nuo seno gerai
žinomas antibakterinis mišinys.
Nuo šiol Jūsų namai – ne tik
švarūs, bet ir kvepiantys!
15 ml 403141 33,99 €

RAMINAMASIS MIŠINYS
SOOTHING BLEND
Reikia ramybės? Levandos, vanilės,
ramunėlės ir sandalmedžio kvapų
mišinys turi raminamąjį poveikį.
Šis natūralus mišinys Jus nuramins,
padės atsipalaiduoti, sumažins
stresą.
Užlašinkite vieną lašą aliejaus ant
pagalvės kampo, kad lengviau
užmigtumėte!
15 ml 403140 39,49 €

ALIUMININIS INDELIS SU PURKŠTUVU
Sumažinkite dar daugiau plastiko naudojimą!
Mūsų naujasis aliumininis indelis su purkštuvu
puikiai tiks visiems valymo su vandeniu darbams
arba 4–5 lašus mūsų eterinių aliejų įlašinę į
vandenį, esantį indelyje, atgaivinsite orą kol
valysite savo namus! Eteriniai aliejai yra 24
puslapyje.
250 ml
354001 – metalo
6,99 €
KVAPŲ DISKAS
Keraminis kvapų diskas, naudojamas kartu su Norwex
eteriniais aliejais, Jūsų namams suteiks elegancijos,
skleis lengvą aromatą bet kuriame kambaryje, spintelėje
ar stalčiuje. Be kenksmingų cheminių medžiagų, esančių
įprastuose oro gaivikliuose ir žvakėse, kvepia šviežiai ir
natūraliai, nereikia jokio šildymo ar elektros
energijos. Užlašinkite 2-3 lašus mėgstamo
Norwex eterinio aliejaus, kad subtilus, ilgai
išliekantis kvapas gaivintų Jūsų namus.
Eterinį aliejų reikia įsigyti atskirai.
Disko diametras 6 cm
403721 16,49 €
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Veiksmingas ir
ekologiškas sprendimas
SPALVOTIEMS IR BALTIEMS
SKALBINIAMS!
SKALBIMO MILTELIAI
Labai koncentruoti, puikiai šalinantys sunkiai
įveikiamas dėmes. Sudėtyje yra biologiškai
skaidžios paviršiaus aktyvios medžiagos,
nekelia 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 ir 66 skalbimams –
standartinėmis skalbimo mašinomis.
600111 – 1 kg
26,99 €
600112 – 500 g
16,99 €
TOP
PREKĖ

Milteliai skirti
standartinėms ir energiją
taupančioms skalbimo
mašinoms.

NA MA MS

NAUJA SKALBIMO PRIEMONĖ
Pagaminta iš fermentų, kurie veiksmingai
išplauna nešvarumus ir nekenkia aplinkai.
Sukurta pagal unikalią formulę, skirtą
šiuolaikinėms aktyvioms šeimos: fermentai
lengvai pašalina net ir sunkiai išplaunamas
skalbinių dėmes ir kvapus. Naujoji 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.
430 ml
403454
35,99 €
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• Labai koncentruota.
• Naujoviškų fermentų pagrindu.
• Biologiškai skaidoma, beveik
100% per 30 dienų.
• USDA sertifikuota, sudėtyje
yra 97% augalinių ir kitų
atsinaujinančių ingredientų.
USDA
CERTIFIED
BIOBASED
PRODUCT
PRODUCT 97%
FP

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
naujasis 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, sitetinių kvėpiklių. Saugus
visiems skalbiamies audiniams, išskyrus vilną ir šilką.
Skirtas skalbti rankomis ir skalbimo mašina.
450 gr
600116
A
26,99 €
NAUJ

USDA
CERTIFIED
BIOBASED
PRODUCT
PRODUCT 53%
FP

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
9,99 €
KREPŠELIS SKALBIMUI
Tvirtas tinklinio audinio krepšys lengvai praleidžia
vandenį bei skalbimo priemones optimaliam audinių
skalbimui. Mūsų skalbimo krepšys yra pagamintas iš
aukščiausios kokybės tinklinio audinio, kad apsaugotų
Jūsų mikropluošto audinius bei įvairius audinius ar vaikų
drabužėlius skalbiant ir džiovinant. Gali būti naudojamas
skalbimo mašinoje ir džiovyklėje.
30 cm x 40 cm, baltas
354010
9,99 €
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. Маgnetas 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
29,99 €
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NA MA MS

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
NAUJA
600104
FORMULĖ
12,99 €
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PIRŠTINAITĖ PŪKAMS
Pirštinaitė greitai ir efektyviai pašalins
pūkus, dulkes, siūlus ar gyvūnų plaukus
nuo Jūsų drabužių, baldų ir kitų paviršių
iš tekstilės. Ganėtinai maža, todėl
Jums patogu su ja greitai prisiliesti
prie paviršių. Ši pirštinaitė yra dvipusė,
kiekviena jos pusė skirta valyti (braukti)
viena kryptimi.
10 cm x 14 cm
308040
8,99 €

PURŠKIKLIS NUO AUDINIŲ GLAMŽYMOSI
Mūsų purškiklis nuo audinių glamžymosi sukurtas specialiai, kad
susiglamžęs audinys būtų išlygintas akimirksniu. Tiesiog papurkškite
ant audinio, tada švelniai perbraukite rankomis ir išlyginkite
susiglamžiusias vietas. Lengvas skaidrus purškiklis
pagamintas iš natūralių ingredientų, biologiškai suyrantis,
be parabenų, ftalatų, dirbtinių dažiklių ir kvapiųjų medžiagų.
Vienu papurškimu išlyginti audiniai tampa švelnūs ir gaivūs.
Laikykite namuose arba visada turėkite su savimi, kad
akimirksniu išvengtumėte nepageidaujamų raukšlių, kad ir
kur bebūtumėte!
Prieš pradėdami naudoti purškiklį, visuomet jį išbandykite
nematomoje vietoje.
350 ml
403467
24,99 €

PRIEŠ

PO

Įvertinkite
kokybišką miegą!

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 puiki, neutrali debesų spalva
tiks prie kiekvieno interjero.
Rinkinyje 2 vnt.
78,74 cm x 53,34 cm
309401 – debesų spalvos
A
39,99 €
NAUJ

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 Norwex 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 €

PURŠKIAMA PRIEMONĖ ČIUŽINIŲ VALYMUI
Priemonė čiužiniams valyti skirta pašalinti visas
organinės kilmės liekanas nuo čiužinių, patalynės,
baldų gobelenų, minkštų žaislų, mašinos
sėdynių, gyvūno guolio. Visus paviršius
apipurkšti kas keturis mėnesius 10–12
purškiklio paspaudimų dvigulei lovai arba
5–6 purškiklio paspaudimai viengulei
lovai. Nebūtina, kad permirktų. Leisti išdžiūti
apie keturias valandas ir tik tada kloti lovas.
Pašalina organinių medžiagų, tokių kaip
gyvūnų ir žmonių šlapimas, kvapą.
355 ml
600108
NAUJA
USDA
FORMULĖ
19,99 €
CERTIFIED
BIOBASED
TOP
PREKĖ

PRODUCT
PRODUCT 54%

FP
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Visada pasiruošę keliauti!
KELIONINIS KREPŠELIS SERVETĖLĖMS
Nenaudokite vienkartinių servetėlių – jos 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
360102 – gėlių motyvo
19,99 €

ŠE IMAI

MAŽŲ EnviroCloth® UNIVERSALIŲ AUDINIŲ
RINKINYS
Rinkinį sudaro penki: pilkos, žalios, mėlynos, rožinio
kvarco ir šampano spalvų, mažo dydžio EnviroCloth®
universalūs mikropluošto audiniai. Šį rinkinį verta turėti
visada su savimi – pravers kelionėje ar pasidalinti su
draugais!
16 cm x 16 cm;
Rinkinyje 5 vnt.
300205
29,99 €
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VENTILIACIJOS GROTELIŲ DISKAS
IR 2 SEGTUKAI
Mūsų keraminiai automobilio ventiliacijos grotelių
diskai naudojami kartu su Norwex eteriniais
aliejais, kurie yra be sintetinių cheminių medžiagų,
esančių daugelyje automobilio gaiviklių.
Tik 1 arba 2 lašai eterinio aliejaus ant ventiliacijos
grotelių disko, ir mėgaukitės šviežiu, maloniu
kvapu.
Eterinį aliejų reikia įsigyti atskirai.
Pakuotėje 2 vnt.
Disko diametras 4 cm
403720
19,49 €

SKARELĖ OPTINIAMS PAVIRŠIAMS
Šis madingas aksesuaras puikiai
tiks Jūsų akinių, saulės akinių bei
mobiliojo telefono ekrano valymui.
Skarelė optiniams paviršiams
pagaminta iš ypatingai švelnaus
mikropluošto ir dabar valo geriau nei
bet kada.
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.
40 cm x 22 cm
305206 – juodai balta
305208 – kamufliažo
305209 – taškuota
305210 – mėlyna su balta
305211 – marmuro
19,49 €

AUDINYS OPTINIAMS PAVIRŠIAMS
Patogus, delno dydžio audinys
optiniams paviršiams idealiai valo
pirštų atspaudus, riebaluotas dėmes,
dulkes, purvo ir kitus nešvarumus
nuo akinių, vaizdo kamerų ir žiūronų
lęšių, CD ir DVD diskų, kompiuterių
ekranų, LCD ekranų, nuotraukų prieš
skenavimą, ir nuo bet kokių kitų labai
jautrių paviršių.
18 cm x 20 cm
305203 – mėlynas
6,99 €

NEŠVARUS
EKRANAS
Problema

Sprendimas

PIRKINIŲ KREPŠYS
Būk „žalias“ su Norwex daugkartinio naudojimo
pirkinių krepšiu, kuris pagamintas iš 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 €
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IŠMAUDYKITE
su meile,
NUSAUSINKITE
su mikropluoštu
Mūsų gaminiai
augintiniams sukurti
tam, kad būtų paprasta,
greita ir lengva prižiūrėti
ir palepinti Jūsų
augintinius

RANKŠLUOSTIS AUGINTINIUI
Paverskite augintinio maudynes patogiu ir maloniu ritualu
ir Jums, ir Jūsų augintiniui, naudodami mūsų 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 – pilkas
34,99 €

ŠE IMAI

NAUJA
FORMULĖ
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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 – pilka
19,99 €

SPORTZYME – KVAPO
NEUTRALIZAVIMO PRIEMONĖ
SPORTININKAMS
Tai organinė priemonė
nemaloniems kvapams šalinti.
Sportzyme šalina organinius
kvapus iš batų, sporto krepšių,
sporto pečių ir kelių apsaugų,
pačiūžų, futbolo batelių,
šalmų ir kt. Bioaktyvi
formulė naikina
organinius kvapų
sukėlėjus, kurie skleidžia
nemalonius kvapus.
244 ml
600107
18,49 €

Važiuok ir blizgėk!

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
Mūsų rinktinė odinių gaminių priežiūros priemonės formulė,
kurios 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 €

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
308030 – salotinė
16,99 €

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.
64 cm x 50 cm
305100 – pilkas
16,90 €
NORWEX AUTOKOMPLEKTAS
(1) Pirštinė automobilių plovimui;
(1) Audinys automobilių valymui.
N3
24,99 €
I
PUIKNA
A
31,89 €
V
O
D RUI
VY
SUTAUPOTE: 6,90 €
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Pradėkite dieną puikiai!

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
354052
354062
žalias
354054
354064
raudonas
16,99 €

HI GI ENA

DANTŲ ŠEPETĖLIO DVI ATSARGINĖS GALVUTĖS
Dantų šepetėlio dvi atsarginės galvutės.
354051 – minkštas
354061 – vidutinio kietumo
11,99 €
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Testais įrodyta, lyginant paprastą dantų šepetėlį ir dantų šepetėlį su
sidabrine galvute, šis efektyviau išsaugo antibakterinę aplinką burnos
ertmėje.

Sveika IR natūralu!
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
306100
16,99 €
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.
32 cm x 32 cm
3 vnt.
309047 – smaragdo, vanilės, pilka
309049 – džinsų mėlio, vanilės, levandų
16,99 €
PIRŠTINAITĖS VEIDUI VALYTI
Pirštinaitės pakeičia veido odos ir makiažo valymą medvilniniais
kamuoliukais / diskeliais į valymą, naudojant tik vandenį.
Išvalo odą, pašalina nešvarumus ir makiažą. Minkštas Norwex
mikropluoštas saugo jautrią odą. Lengva laikyti ir skalbti, nes
pirštinaitės sudėtos į patogų skalbimo maišelį. Naudojimas:
Užmaukite pirštinaitę ant dviejų ar trijų pirštų galiukų,
sudrėkinkite, greitai ir lengvai nuvalykite veido
odą. Pirštinaitę sudrėkinkite tik vandeniu, kad
sumažintumėte cheminių medžiagų naudojimą.
Rinkinyje:
4 pirštinaitės: 7,6 cm x 6,4 cm
I
PUIKNA!
1 maišelis: 12,7 cm x 12,7 cm
DOVA
20,99 €

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 €

A
NAUJ
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HI GI ENA

Minkšta, aksominė rankų oda!

34

ŠENILINIS RANKŠLUOSTIS
Tai ne Jūsų įprastas 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 cm x 38 cm
309019 – pilkas
309026 – jūros rūko
309027 – smaragdo
309034 – baklažano
24,99 €

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
403196
29,49 €

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 €
PIRŠTINĖ KŪNUI ŠVEISTI
Džiaukitės lygia, spindinčia ir gražia oda su mūsų naująja
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 – pilka
14,99 €
KALNŲ KRIŠTOLO
DEZODORANTAS
Šalina prakaito kvapą net 24 val. Kalnų krištolo dezodorantas
pagamintas iš kristalizuotų natūralių mineralinių druskų, kurios
naikina nemalonų kvapą sukeliančias bakterijas. Jo 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. Naudodamiesi stenkitės nesušlapinti
viso kristalo, nes ilgainiui jis ims tirpti ties pagrindu ir nuo jo
atskils.
2 žingsnis: Nuskalaukite po tekančiu
vandeniu, sausai nušluostykite prieš
uždėdami dangtelį.
50 ml / 75 g
403600
13,49 €
NATŪRALUS PIEŠTUKINIS DEZODORANTAS
Natūraliame pieštukiniame dezodorante esantys eterinių
aliejų ir natūralių, prakaitą kontroliuojančių medžiagų mišinys
saugiai ir efektyviai naikina nemalonų kvapą sukeliančias
bakterijas. Šio dezodoranto sudėtyje esantys alavijo,
arbatmedžio ir šalavijo ekstraktai ramina odą ir padeda
išsaugoti gaivos bei švaros pojūtį visą dieną. Dėl specialios
dezodoranto formulės oda pasidaro švaresnė, tolygiau
pasiskirsto ant odos. Labai veiksmingas, todėl
tinka net ir tiems, kurių aktyvus gyvenimo
būdas. Sudėtyje nėra triklozano, kvepalų,
ftalatų, sintetinių konservantų ir kitų kenksmingų
cheminių medžiagų.
50 g
403602
19,99 €

PEMZA
100 proc. natūrali pemza. Pašalina sukietėjimus ir
nuospaudas nuo kojų. Jūs galite vėl patogiai jaustis ir
turėti sveikas ir gražias kojas. Reguliariai naudodami
išlaikysite minkštą ir lygią odą, neleisdami atsirasti
sukietėjimams ir nuospaudoms ant Jūsų pėdų.
Nerekomenduojama diabetikams ir žmonėms su
sutrikusia kraujotaka.
9 cm x 4 cm x 1 cm
357120
12,99 €
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Mėgaukitės švelniais, daug sugeriančiais ir
greitai džiūstančiais RANKŠLUOSČIAIS!
I
PUIKNA
DOVAOLIUI
U
JAUN

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.

HI GI ENA

RANKŠLUOSTIS
RANKOMS
70 cm x 35 cm
16,99 €
309002 – smaragdo
309006 – pilkas
308701 – džinsų mėlio
308702 – levandų
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VONIOS
RANKŠLUOSTIS
140 cm x 70 cm
35,99 €
309024 – smaragdo
309025 – pilkas
308901 – džinsų mėlio
308902 – levandų

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, baseine,
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 €
70 cm x 120 cm
306003 – žalias
29,90 €
VONIOS KILIMĖLIS
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
309083 – smaragdo
309084 – pilkas
29,99 €

ŠVARI IR ŠVYTINTI ODA nuo galvos iki kojų
I
PUIKNA
A
V
O
D ERIAI
MOT

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 €

Atsiliepimai
Ankščiau tekdavo gerokai pavargti su
klienčių ypatingai ilgais plaukais, kol
juos nusausindavau, kad galėčiau toliau
modeliuoti šukuosenas. Kol iššukuodavau
plaukus, nuo galiukų varvėdavo vanduo, o
šlapias rankšluostis gulėdavo ant klientės
pečių. Su Norwex turbanu nusausinti
šlapius plaukus dabar tikras malonumas:
paprasta, lengva ir labai greitai, nesukeliu
nepatogumų savo klientėms.
Loreta Šeputienė,
Norwex konsultantė, Lietuva

SPA RANKŠLUOSTIS
Lengvas, minkštas ir elastingas, mūsų Spa rankšluostis pagamintas iš idealiai drėgmę
sugeriančio Norwex mikropluošto. Jis suteiks sausumo ir patogumo pojūtį, kol Jūs
ruošitės naujai dienai, ilsėsitės prie baseino ar papludimyje. Stipri, elastinga juostelė
neišsitampys. Velcro® užsegimo lipdukas leidžia Jums reguliuoti suveržimą.
Be to, jis greit išdžiūna, todėl visada paruoštas naudojimui.
77 cm x 147 cm
309063 – žydras
39,99 €

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 €

A
NAUJ
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Minkšti,
efektyvūs
IR linksmų
spalvų!

HI GI ENA

VAIKIŠKAS RANKŠLUOSTIS RANKOMS
„Ar plovei rankas?“ Jums nebereikės užduoti šio klausimo,
nes Norwex turi smagią alternatyvą. Vaikams patiks
mielų gyvūnų motyvai ir šenilinio BacLock® mikropluošto
švelnumas. Dėl virvutės kabliuko rankšluostis visada bus
po ranka virtuvėje ar vonioje – tiesiog pakabinkite gerai
matomoje vietoje. Nepakeičiamas daiktas išėjus pasivaikščioti
su kūdikiu, vežamu vežimėlyje, ar važiuojant automobiliu.
Neskirtas naudoti kaip žaislas.
11 cm x 35 cm
309014 – geltonas tigriukas
309015 – rožinė kiaulytė
309016 – pilkas kačiukas
309017 – rudas lokiukas
19,99 €
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RANKŠLUOSTIS VAIKAMS
Vaikai mėgsta įdomių, ryškių spalvų, pliušinės ir purios
struktūros rankšluosčius! Tėvai mėgsta rankšluosčius su
BacLock®, savaiminiu išsivalymu – ilgiau lieka švarūs,
neatsiranda nemalonus bakterijų sukeltas kvapas, nesidaugina
pelėsių ir grybelio bakterijos. Dabar keturių linksmų spalvų,
kiekvienas vaikas gali turėti savo. Šiltas ir jaukus rankšluostis
bus vienas iš Jūsų vaikų mėgstamiausių! Greitai džiūstantis!
Su patogia kilpa pakabinumui.
70 cm x 120 cm
309008 – mėlynas su oranžiniu apvadu
309009 – violetinis su žaliosios citrinos apvadu
308600 – rožinis su geltonu apvadu
308601 – geltonas
su smaragdiniu
apvadu
43,99 €

PRAUSIKLIS VAIKAMS „4 IN 1“
Šampūnas / kondicionierius / kūno prausiklis /
vonios putos
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 sintetnių 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.
Negriaužia akių. Patikrinta
dermatologų.
236 ml
403066
24,99 €
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.
20 cm x 20 cm
3 vnt.: rožinė, gelsva, melsva
12,99 €

Tikras rūpestis
ir meilė
A
NAUJ

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 €

SEILINUKAS
Mikropluošto seilinukas pakankamai didelis, kad sugertų
daugiau skysčių ir apsaugotų mažylio drabužėlius
nuo ištepimo maitinimo metu. Pagamintas iš Baclock®
mikropluošto, savaime išsivalančios medžiagos, kad
naikintų bakterijų kvapą, slopintų pelėsio augimą gaminio
viduje. Seilinukas yra dvipusis, naudosite gerokai ilgiau.
Unikali megzta apykaklė tampri, todėl seilinuką patogu
užmauti mažyliui per galvą. Patogi priekinė kišenė su
audinuku joje, kad visada turėtumėte audinuką po ranka
skubiai nuvalyti mažylio rankas ar veidą. Valymas Norwex
mikropluošto audiniu ir vandeniu – greitas, be cheminių
medžiagų ir bet kuriuo valgymo metu.
Seilinukas: 38 cm x 30 cm
Audinukas: 15 cm x 15 cm
309035 – su medeliu
309036 – su saulyte
24,99 €

Komplekte seilinukas
ir audinukas

RANKŠLUOSTIS KŪDIKIAMS SU
GOPTUVU
Šis minkštas, purus rankšluostis iš
BacLock® mikropluošto idealiai tinka
nusausinti kūdikio odą jį išmaudžius. Ypač
puikiai sugeria drėgmę, greitai džiūsta.
Rekomenduojama vaikams iki 2 metų.
Rankšluostis kūdikiams: 80 cm x 80 cm
Audinys veidui: 31,5 cm x 31,5 cm
309010 – šviesiai žalias;
29,99 €
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NATURALLY TIMELESS –

natūrali kosmetika skatina dar labiau
švytėti ne tik tavo odą, bet ir TAVE!
NATURALLY TIMELESS VEGAN ORGANINIS GAMINYS
Mūsų unikali odos priežiūros linija turi natūralų, atnaujinantį poveikį dėl retos obuolio rūšies Uttwiler Spätlauber
(Malus Domestica). Obuolių kamieninės ląstelės skatina odos ląstelių atsinaujinimą, neleisdamos susidaryti
raukšlėms. Multipeptidai užkerta kelią mimikos žymėms ir raukšlelėms atsirasti. Inca Inchi aliejus, Shea sviestas,
Jojobos sėklų aliejus ir saldžiųjų migdolų aliejus drėkina ir sulaiko drėgmę odoje. Ingredientų, kuriuose nėra nei
sulfatų, nei parabenų, naudojimas – vienas inovatyviausių visame pasaulyje odos priežiūros laimėjimų.
• Mažina raukšlių ir mimikos žymių atsiradimą.
• Tonizuoja ir atgaivina odą.
NATURALLY TIMELESS PAAKIŲ KREMAS
• Sumažina tamsius ratilus ir paburkimą aplink akis.
Atgaivinkite pavargusias akis, sušvelninkite nedideles
raukšleles ir mimikos žymes, naudodamiesi šiuo
pažangiu gaminiu, kurio sudėtis praturtinta natūraliu
augalų skaistinamuoju kompleksu, išgautų 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 €

VEGAN ir sudėtyje
nėra:

HI GI ENA

• SLS / SLES;
• Parabenų;
• Sintetinių dažų ir kvapų;
• Ftalatų;
• Polietilenglikolio (PEG);
• Gyvūninės kilmės
ingredientų;
• Gliuteno.
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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 €

Jūsų sveikatai – atpalaiduoja,
atjaunina IR apsaugo!
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
403123
15,49 €

LŪPŲ BALZAMAS
Naujojo lūpų balzamo
ingredientai yra natūralūs
ir sertifikuoti USDA.
Turime 3 natūralių aromatų
balzamus, kurie drėkina,
maitina, apsaugo ir suteikia
greitą ir ilgalaikę pagalbą
šiurkščioms, sausoms
lūpoms. Balzamuose nėra
naftos produktų ir kitų
kenksmingų medžiagų. Jūs
galėsite šypsotis dažniau!
8g
403192 – gervuogių
403189 – apelsinų ir vanilės
403191 – ananasų ir kokoso
10,99 €

KŪNO BALZAMAS
Mūsų naujasis 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 €

Šie sertifikatai
užtikrina Norwex
kokybės
standartus. Daugiau
informacijos apie
Norwex gaminių
sertifikavimą rasite
svetainėje
www.norwex.com

Atsiliepimai
Timeless atpalaiduojantis gelis
yra neįtikėtinas gaminys, vos per
10 minučių palengvina artėjantį
galvos skausmą, sumažina kaklo
ir nugaros raumenų įtampą,
pašalina nuovargį ir sunkumą
kojose. Patogus naudoti. Taigi,
tai labai populiarus gaminys tarp
mano klientų.
Jana Kahu, Norwex lyderė,
Estija
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IŠBANDYKITE LYSERE:

išryškinkite savo natūralų grožį
Šios kosmetikos linijos pavadinimo kilmę
įkvėpė norvegų žodis „šviesa”. LYSERE
kūno priežiūros gaminiai išryškina natūralų
odos ir plaukų grožį bei sveiką spindesį.
Sudėtyje gausu Šiaurės šalyse augančių
organinių augalų, dėl kurių plaukai tampa
neįtikėtinai minkšti, o oda – švelni, lygi ir
švytinti.
LYSERE kosmetika praturtinta jūros ir
sausumos augalų ekstraktais: šiaurinėmis
tekšėmis, juodosiomis avižomis,
raudonaisiais dumbliais ir šaltalankiais.
Išryškinkite savo natūralų grožį,
naudodamiesi LYSERE gyvąja jūros ir
žemės galia!

LYSERE KOSMETIKOS
SUDĖTYJE NĖRA:

NA MA MS

• sulfatų (SLS / SLES)
• parabenų
• formaldehidų
• ftalatų
• mineralinių aliejų
• glutenų
• silikonų
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LYSERE ŠVYTĖJIMĄ SUTEIKIANTIS
ALIEJUS
Sudėtyje penkiolika sveikai odai naudingų
augalinių aliejų, tarp jų: makadamijos,
kokoso riešutų, raktažolių. Taip pat Šiaurės
šalyse augančių organinių augalų aliejai:
šiaurinių tekšių, juodųjų avižų, raudonųjų
dumblių, šaltalankių. Šiaurinės tekšės
ir šaltalankiai odą maitina, drėkina ir
apsaugo. Raudonieji dumbliai veikia kaip
natūralūs antioksidantai ir padeda kovoti
su kenksmingu 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
A
NAUJ
49,99 €

Gražūs PLAUKAI – jūsų puošmena!

LYSERE PLAUKŲ ŠAMPŪNAS
Sudėtyje esančios vaistažolių sudedamosios dalys
švelniai prižiūri ir atkuria. Guaro guma ir pro-vitaminas
B5 valo ir minkština plaukus. Natūralūs cukranendrių
ir apelsinų vaisių ekstraktai išvalo
kasdienes apnašas, skatina
sveikesnius plaukus ir galvos odą.
Mėlynių ekstraktas saugo plaukus
kaip antioksidantas nuo žalingo
aplinkos poveikio. Ypatingas
eterinių aliejų mišinys suteikia
šviežumo kvapą jūsų plaukams.
355 ml
600300
26,99 €

A
NAUJ

LYSERE PLAUKŲ KONDICIONIERIUS
Sudėtyje esančios vaistažolių sudedamosios dalys
švelniai prižiūri ir atkuria. Provitaminas B5, putonių
aliejus ir saulėgrąžų sėklų aliejus minkština, drėkina ir
maitina plaukus nuo šaknų
iki pat galiukų. Cukrinio
klevo ekstraktas padeda
išlyginti plaukų epidermį.
Mėlynių ekstraktas suteikia
sveiką blizgesį. Ypatingas
eterinių aliejų mišinys
suteikia šviežumo kvapą
jūsų plaukams.
355 ml
600305
26,99 €

A
NAUJ
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Ateitis graži!
Pasaulis be perstojo teršiamas. Todėl Norwex
nuolat kuria naujus gaminius. Mes kuriame
saugesnius ir tvaresnius gaminius ne tik Jūsų
namams ir šeimai, bet ir visam pasauliui.
Norwex garsėja savo aukščiausios kokybės
mikropluošto audiniais. Mūsų naujausi
inovatyvūs gaminiai rodo, kad siekiame dar
aukštesnio išsivystymo lygio.

Šiuo grafiniu ženklu kataloge žymėtini
tie gaminiai, kurie pagaminti iš iki
70 proc. perdirbtų medžiagų.
Kasdien valydami namus su Norwex gaminiais,
padėsite išvalyti pasaulį!

Šį sezoną pristatome naujus, gamtos spalvų
gaminius, kuriuos sukurti įkvėpė gražioji
Norvegija, kur Norwex pradėjo savo veiklą.

Mūsų TOP gaminiai yra ne tik funkcionalūs,
bet ir natūraliai gražūs!

Ar žinote, kad:

GA LIMY BĖ S

Kiekvieną dieną daugiau kaip 60 mln.
plastikinių butelių patenkia į sąvartynus ar
deginimo įrenginius.
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EnviroCloth® UNIVERSALUS MIKROPLUOŠTO
AUDINYS
naujų spalvų (rožinio kvarco ir šampano) pagamintas
iš 70% perdirbtų medžiagų – mūsų populiariausias
audinys dabar geresnis nei bet kada!
• Labai gerai sugerianti medžiaga – Norwex
mikropluoštas.
• Vienam audiniui pagaminti panaudota 2 plastiko
buteliai (500 ml).
• Antibakterinis, su BacLock® poveikiu.
• Nuo paviršių pašalina iki 99 proc. bakterijų, valant tik
su vandeniu ir laikantis gaminių priežiūros ir naudojimo
instrukcijų.
35 cm x 35 cm,
300040 – rožinio kvarco;
300041 – šampano
13,99 €

SKANDINAVIJOS GAMTOS SPALVŲ DIDYSIS
KOMPLEKTAS GRINDIMS
(1) Teleskopinis kotas (98 cm–160 cm), aukso spalvos
(1) Plaušinės laikiklis (40 cm, didelis), sidabro spalvos
(1) Naujoviška plaušinė drėgnam valymui (didelė),
pagaminta iš 70% perdirbtų (2,3 plastikiniai buteliai,
500 ml), rožinio kvarco spalvos
(1) Naujoviška plaušinė sausam valymui (didelė),
pagaminta iš 50% perdirbtų medžiagų (1,9
plastikiniai buteliai, 500 ml), šampano spalvos
N5 – aukso spalvos
75.99 € 102,96 € SUTAUPOTE: 26,97 €

Ar žinote, kad:
Šiaurės Amerikoje kasdien iškertama 51 tūkst.
medžių, kad būtų patenkintas popierinių
rankšluosčių poreikis.
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Realūs žmonės. Realus poveikis
“Mano pažintis su Norwex
prasidėjo prieš 10 metų
– įsigijau audinį stiklams.
Netvėriau džiaugsmu,
kad taip greitai ir švariai
nuvaliau langus ir
veidrodžius tik su šluoste
ir vandeniu. Supratau, kad
šios priemonės padės man apsaugoti šeimą
nuo agresyvių chemikalų naudojimo ir šios
kompanijos misija „Gerinti gyvenimo kokybę iš
esmės mažinant chemikalų naudojimą mūsų
namuose“ – atitinka mano lūkesčius. Pradėjau
šia žinia dalintis su artimaisiais, draugais,
pažįstamais, bendradarbiais. Tai suteikė ne tik
papildomas pajamas, bet ir motyvacijos tobulėti,
siekti aukštesnių tikslų.”

“Norwex kompanijoje
aš nuo 2006 m. ir
gaminius naudoju
kasdien. Norwex
valymo priemonės
atskleidė man naujas
namų valymo ir
asmens higienos
laikymosi galimybes, pasikeitė mano
švaros suvokimas. Taigi, noriu pasidalinti su
kiekvienu kaip sukurti švaresnę ir sveikesnę
aplinką ir pasakyti apie savo Norwex
mėgstamiausius gaminius: atpalaiduojamąjį
alavijo gelį, kurį aš visada nešiojuosi su
savimi, šviežių vaisių ir daržovių plovimo
priemonę ir dvipusį audinį vaisiams ir
daržovėms valyti.”

“Mūsų šeima
yra Norwex
gaminių
gerbėja,
konsultantu
aš esu jau 15
metų. Per tuos
buvimo kartu
metus mes sutikome daugybę
naujų ir reikalingų gaminių. Tai
yra Norwex įsiklausymas į savo
klientus ir konsultantus, tai yra
bendras tikslas. Vienas dalykas
per šiuos metus liko nepakitęs
– Norwex Baltic komandos
jautrumas, draugiškumas ir tuo pat
metu – nuolatinis veikimas.”

Vilija Lukienė,
Norwex lyderė, Lietuva

Hilja Lookene
Norwex konsultantė, Estija

Uldis Birks
Norwex lyderis, Latvija

Tapk Norwex® pristatymo vakarėlio
šeimininku!
Ar kada svajojote apie tai, kaip galėtumete pakeisti pasaulį, bet tiksliai nežinojote nuo ko pradėti?
Tapkite Norwex pristatymo šeimininku. Pakvieskite Norwex konsultantą ir sužinokite kaip Jūs galite padaryti stiprų
poveikį mus supančiam pasauliui ir aplinkiniams. Mes Jums parodysime kaip Norwex gaminiai gali pagerinti Jūsų namų
aplinką ir patenkinti asmens higienos poreikius. Pakvieskite savo šeimą ir draugus, kad Jie taip pat pamatytų kaip iš
esmės sumažinti chemikalų naudojimą, sutaupyti laiko ir pinigų.

GA LIMY BĖ S

SUO RGANIZUO K NO R WE X®
PRISTATYMO VAKAR Ė LĮ IR
GAUK NEMO KAMAI PR E KIŲ:
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1

10 ir daugiau pirkėjų – šeimininkė su
100% nuolaida gauna Norwex audinį.

2

Norwex prekių už 8–12% priklauso
nuo per pristatymo vakarėlį parduotų
prekių sumos.

3

Norwex audinį, jei pristatymo
vakarėlio metu buvo susitarta dėl kito
Norwex prekių pristatymo vakarėlio
su vienu iš pakviestų svečių.

4

Norwex gaminį. Keičiasi kiekvieną
mėnesį.

* Daugiau informacijos Norwex karjeros
plane.

Tapk Norwex® pardavimų
konsultantu!
Kiekvienas atras savą priežastį, kodėl jis tapo Norwex
konsultantu.
Tai suteikia galimybę:
• dirbti namuose;
• derinti šeimą ir darbą;
• papildomai užsidirbti;
• atskleisti savo gabumus ir atrasti naujų
galimybių;
• bendrauti su žmonėmis ir užmegzti naujų
pažinčių;
• rūpintis savo sveikata;
• saugoti aplinką.

Norwex svarbiausia – žmonės. Mes siūlome puikias
galimybes: papildomai užsidirbti, derinti šeimą ir karjerą,
plėtoti savo verslą, kontroliuoti savo laiką ir uždarbį.
Mūsų konsultantai patys sprendžia, kaip jie pardavinės
Norwex gaminius. Norwex prekes galima įsigyti:
• perkant tiesiai iš konsultanto;
• per pristatymus savo namuose;
• perkant prekes parodose;
• užsisakant prekes iš katalogo.

Kartu mes esame jėga!
Neabejotinai, Norwex darbuotojai, konsultantai ir klientai yra pačios didžiausios mūsų vertybės.
Kaip ir daugumą, juos patraukia mūsų nuostabios valymo ir asmens higienos priemonės, ir ieškojimai kaip
pagerinti savo gyvenimą. Dažnai tai yra Norwex tikslas, kuris iš tiesų juos prakalbina. Kai jūs pasirenkate prisijungti
prie Norwex šeimos, Jūs tampate dalimi kažko, kas yra daugiau nei Jūs pats. Kuo daugiau žmonių užsiims aplinkos
išsaugojimu, tuo švaresnę planetą mes paliksime ateinančioms kartoms.
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Gerinti gyvenimo kokybę,
iš esmės mažinant chemikalų
naudojimą mūsų namuose

Įgyvendinant pažadą kurti geresnę ateitį
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

RAB NORWEX BALTIC filialas,
Varpo g. 34, LT-76241 Šiauliai, Lietuva,
Tel. +370 41 420 540; Mob. +370 670 278 43;
el. paštas: info@norwex.lt;
www.norwex.lt
RAB NORWEX BALTIC,
Mazā Krasta iela 83, Rīga, LV-1003, Latvija,
Tel. +37167816216; Mob. +37128236324;
Faks. +37167816217;
el.paštas: info@norwex.no;
www.norwex.lv
RAB NORWEX BALTIC filialas,
Teguri g. 30, EE-51013 Tartu, Estija
Tel. +3727346003; Mob. +3725541152;
el.paštas: estonia@norwex.no;
www.norwex.ee

Please
Recycle

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.
Mūsų Norwex šeimos konsultantai ir darbuotojai kartu kuria galingą
judėjimą, skleisdami mūsų misiją, aktyviai prisiimdami atsakomybę už
iš esmės mažinamą chemikalų naudojimą ir gyvenimą labiau tvariai. Gal
ir Jūs 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.
Maloniai kviečiame apsilankyti mūsų interneto svetainėje www.norwex.lt
ir sužinoti daugiau apie Norwex.

Jūsų Norwex konsultantas:

"Paskambink man šiandien ir sužinok apie išskirtinius šio mėnesio
pasiūlymus!"

