
JOLLY SWEET 

Dokonale harmonické
spojení chutí…



Probuďte v sobě vášeň!

ZDARMA!
Prostorové aromatikum 

- Livienne, 150 ml

za 89 Kč
3,30 €

30,16 €
814 Kč

138,30 zł

31 BO

33,46 €
903 Kč

153,50 zł

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

with
Aloe
Vera

with
Aloe
Vera

• Pohotovostní žehlička - Zelená, 500 ml
• Aviváž s kondicionérem - Livienne, 1 000 ml
• Parfémová sašetka - Livienne, 125 ml
• Tekuté mýdlo s aloe vera - Livienne, 400 ml
• Pohotovostní sprej na skvrny, 50 ml
• Sprej do sušičky prádla, 250 ml
• Prostorové aromatikum - Livienne, 150 ml ZDARMA

nr. 19518
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Poznejte opravdovou 

   čistotu Vašeho prádla...

ZDARMA!
Čistič pračky, 250 g

za 119 Kč
4,41 €

• Aviváž s kondicionérem  - EYOS, 1 000 ml
• Parfémová sašetka - EYOS, 125 ml
•  Prostorové aromatikum - EYOS, 150 ml
• Tekutý prostředek na bílé a světlé, 1 000 ml
• Tekutý prostředek na ruční praní a na cesty, 250 ml
•  Čistič pračky, 250 g ZDARMA

nr. 19519

34,64 €
935 Kč
158,80 zł

37 BO

39,05 €
1 054 Kč

179 zł

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

with
Aloe
Vera
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Nejjemnější péče 
  pro Vaše maličké!  pro Vaše maličké!

ZDARMA!
Jemná parfémová 

sašetka pro miminka,
125 ml 

za 79 Kč
2,93 €

•  Eco Mimi 0+ Jemný avivážní kondicionér pro miminka, 1 000 ml
•  Eco Mimi 0+ Jemné prostorové aromatikum pro miminka, 150 ml
•  Eco Mimi 0+ Šetrný čisticí prostředek na hračky a dětské povrchy, 250 ml
•  Eco Mimi 0+ Šetrný gel na ruční mytí dětského nádobí, kojeneckých 

lahví a dudlíků, 400 ml
•  Eco Mimi 0+ Jemná parfémová sašetka pro miminka, 

125 ml ZDARMA

nr. 69321
23,93 €
646 Kč

109,70 zł

25 BO

26,86 €
725 Kč

123,20 zł

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE
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Dotek harmonických 

    tónů přírody...

ZDARMA!
Přírodní prostorové aro-
matikum S.O.S RELAX 

THERAPY, 150 ml

za 99 Kč
3,67 €

•  Eco Mimi 0+ Jemný avivážní kondicionér pro miminka, 1 000 ml
•  Eco Mimi 0+ Jemné prostorové aromatikum pro miminka, 150 ml
•  Eco Mimi 0+ Šetrný čisticí prostředek na hračky a dětské povrchy, 250 ml
•  Eco Mimi 0+ Šetrný gel na ruční mytí dětského nádobí, kojeneckých 

lahví a dudlíků, 400 ml
•  Eco Mimi 0+ Jemná parfémová sašetka pro miminka, 

125 ml ZDARMA

•  Přírodní prostorové aromatikum S.O.S. BREATH THERAPY , 150 ml
• Aloe vera S.O.S. sprej, 250 ml
• Přírodní aktivní hřejivý krém, 200 ml
•  Jemná přírodní koupelová sůl, 280 g 
•  Přírodní prostorové aromatikum S.O.S. RELAX THERAPY, 

150 ml ZDARMA

nr. 6932238,67 €
1 044 Kč

177 zł

42 BO

42,34 €
1 143 Kč
193,80 zł
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Zářivá čistota 
  pro Vaší kuchyň!

ZDARMA!
Čisticí krém, 250 ml 

za 99 Kč
3,67 €

• Čistič kuchyní, 500 ml
• Čistič digestoří, 250 ml
• Hygienický čistič lednic, 250 ml
• Odmrazovač do ledničky a mrazáku, 500 ml
• Čistič na trouby a grily, 250 ml
•  Čisticí krém, 250 ml ZDARMA

nr. 38043
31,67 €
855 Kč
145,10 zł

34 BO

35,34 €
954 Kč
161,90 zł
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Pro brilantní lesk 
  Vašeho nádobí!

• Čistič kuchyní, 500 ml
• Čistič digestoří, 250 ml
• Hygienický čistič lednic, 250 ml
• Odmrazovač do ledničky a mrazáku, 500 ml
• Čistič na trouby a grily, 250 ml
•  Čisticí krém, 250 ml ZDARMA

•  EcoWave Tablety do myčky nádobí, 40 x 16 g 
• Čisticí prostředek do myček nádobí, 200 g
•  EcoWave Oplachovací a lešticí prostředek do myčky na nádobí, 500 ml
•  Čisticí tekutý písek na nádobí Pitaya s aloe vera 

a hedvábným proteinem, 250 ml
• Super gel na rez a vodní kámen, 500 ml
•  Prostředek na ruční mytí nádobí s aloe vera - Pramen aloe, 

400 ml ZDARMA

nr. 2651

ZDARMA!
Gel na ruční mytí 
nádobí, 400 ml

za 109 Kč
4,04 €

35,74 €
965 Kč

163,70 zł

39 BO

39,78 €
1 074 Kč
182,30 zł
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Ergonomický tvar pro snadnější 

manipulaci a skladování!

NEW
DESIGN

Nová a ještě praktičtější lahev Eurona by Cerny
pro celou řadu tekutých pracích prostředků. 

PRACÍ GELY
v novém designu!
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Od prosince postupně zavádíme nový 
design obalů, ve kterém již nyní najdete 
celou řadu Vašich oblíbených produktů. 
Nová lahev přináší hned několik praktic-
kých inovací:

nový ergonomický tvar pro snadnější 
manipulaci a skladování

vlastní výroba lahví 

větší plocha etikety pro lepší 
čitelnost informací

vlastní, na míru vytvořený, originální 
design Eurona by Cerny

Přechod na lahev v novém designu probíhá 
postupně, proto se může stát, že u některých 
produktů ještě obdržíte původní obal.

Nová a ještě praktičtější lahev Eurona by Cerny
pro celou řadu tekutých pracích prostředků. 

PRACÍ GELY
v novém designu!
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Jedinečné složení pro jiskru všech 

barev a zářivou čistotu prádla!

Přednosti a vlastnosti:
•  Unikátní receptura pro dokonale čisté a zářivé bílé, 

ale i barevné prádlo.
•  Obsahuje přírodní složky, které vynikají 

nadstandardní bělicí schopností, zároveň však 
zachovávají sytost barev.

•  Komplex ekologických tenzidů a enzymů efektivně 
odstraňuje odolné skvrny.

•  Chrání před nežádoucím blednutím 
a šednutím barev.

•  Díky výjimečné kompozici šetrných a účinných 
složek prodlužuje životnost tkanin.

•  Zanechává prádlo provoněné jemnou 
hypoalergenní vůní s nádechem ovocných tónů.

•  Vhodný k praní prádla především 
při nízkoteplotních programech.

•  Snadno biologicky odbouratelný.
•  Bez obsahu SLS/SLES, fosfátů a fosfonátů.

CERTIFIKOVANÉ PRACÍ PROSTŘEDKY 

ALL IN SPECTRUM 
Speciální prací prostředek na všechny druhy prádla,
935 g,  2 750 g

35 g 40 g

55 g 65 gtvrdá

měkká

4,5 kg

47,7 g 55 gstředně 
tvrdá

Odměrku použijte
k uzavření ecopacku.

Na jedno praní vystačí 
pouze 3/4 dávkovací 

odměrky!

Speciální složky: 
• OXY-RAY - Obsahuje aktivátor bělení.

•  PRO-BIO COMPLEX - Odstraňuje skvrny.

• COLOR-STAB - Fixace barev.

Návod k použití:
•  Dávkujte dle dávkovací tabulky.
•  Prostředek můžete dávkovat přímo do bubnu 

pračky.
•  Vhodný pro všechny teploty pracího cyklu 

(30–90 °C). 
•  Použitím nízkoteplotních programů, doporučené 

dávky a maximální možné náplně pračky snížíte 
spotřebu energie, vody a minimalizujete 
tak dopad na životní prostředí.

free not testedfree free free
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NEW

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

nr. 1230

All in Spectrum
935 g

nr. 1229

All in Spectrum
2 750 g

329 Kč 

12,90 € 
14 BO 

769 Kč 

28,48 € 
32 BO 

speciální složky

ak
tivá

tor bělení

OXY RAY

ch
rání pračku

LIM
ESCALE PROT

EC
TI
O
N

�xa
ce barev

COLOR-STA

B
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free not testedfree free free

víčko
42 g

Dokonalá péče 

o nejjemnější tkaniny. . .

Přednosti a vlastnosti:
•  Unikátní receptura vyvinuta speciálně pro péči 

o prádlo z extra jemných tkanin.
•  Beze zbytku odstraňuje všechny druhy skvrn 

včetně těžko odstranitelných.
•  Účinně chrání vlákna „náchylných“ tkanin 

a zabraňuje jejich poškozování.
•  Během praní zamezuje přenosu barev a uchovává 

zářivé odstíny oblečení, které vypadá delší dobu 
jako nové.

•  Zanechává prádlo provoněné jemnou 
hypoalergenní vůní Auri Skye s nádechem 
ovocných tónů.

•  Vhodný k praní prádla především 
při nízkoteplotních programech.

•  Snadno biologicky odbouratelný.
•  Bez obsahu SLS/SLES, fosfátů a fosfonátů.

Speciální složky: 
• OXY-RAY - Obsahuje aktivátor bělení.

•  PRO-BIO COMPLEX - Odstraňuje skvrny.

• COLOR-STAB - Fixace barev.

CERTIFIKOVANÝ PRACÍ PROSTŘEDEK

SILKY & DELICATE
Speciální prací gel na extra jemné prádlo, merino a satén,
1 000 ml

20 g 25 g

30 g 35 gtvrdá

měkká

2,5 kg

25 g 30 gstředně 
tvrdá

Návod k použití:
•  Dávkujte dle dávkovací tabulky a dodržujte pokyny 

výrobce textilií. 
•  Po delším stání výrobku doporučujeme 

jeho obsah protřepat.
•  Použitím nízkoteplotních programů, doporučené 

dávky a maximální možné náplně pračky snížíte 
spotřebu energie, vody a minimalizujete tak dopad 
na životní prostředí.
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NEW

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

nr. 1228

Silky & Delicate
1 000 ml

399 Kč 

14,78 € 
17 BO 

speciální složky

ak
tivá

tor bělení

OXY RAY

ch
rání pračku

LIM
ESCALE PROT

EC
TI
O
N

�xa
ce barev

COLOR-STA

B
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Připravte květiny 
 na nový rok!

10%
SLEVA

na set

•  Královská listová péče o orchideje 2v1, 250 ml
• Univerzální organické tekuté hnojivo, 1 000 ml
•  Tekuté hnojivo pro pokojové kvetoucí rostliny, 500 ml
• Univerzální tekutá vita esence s obsahem enzymů z žížal, 500 ml
• 10 % SLEVA NA SET!

nr. 782231,87 €
860 Kč

146,10 zł

35 BO

35,41 €
956 Kč

162,30 zł
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Brilantně čistá koupelna!

SLEVA
na set

100 Kč
3,7 €

• Aktivní čisticí gel pro svěží toaletu - Malina a máta, 200 ml
•  Aktivní čisticí prostředek pro svěží toaletu - Malina a máta, 750 ml
• Čistič koupelen, 500 ml
• Univerzální úklidový prostředek - Malina a máta, 1 000 ml
• Aktivní bezchlorový prostředek s čisticí a ochranou funkcí, 500 ml
• 100 Kč SLEVA NA SET!

nr. 38044
35,37 €
955 Kč
162,10 zł

38 BO

39,07 €
1 055 Kč

179 zł
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Objevte čistou 
      sílu přírody... 

Objevte čistou Objevte čistou 
      sílu přírody... 

Objevte čistou 
      sílu přírody... 

Objevte čistou Objevte čistou 
      sílu přírody... 

Objevte čistou 
      sílu přírody... 

Objevte čistou Objevte čistou 
      sílu přírody... 

Objevte čistou 
      sílu přírody... 

Objevte čistou 
      sílu přírody... 

429 Kč 

15,89€

17 BO

PURE POWER

nr. PB4001
500 ml

ACTIVE ANTIOXIDANT

nr. PB4006
500 ml

ACTIVE ENERGY

nr. PB4005
500 ml

ACTIVE DETOX
nr. PB4004 
500 ml

ACTIVE RECOVERY

nr. PB4002
500 ml

ACTIVE IMMUNITY

Při koupi 
4 libovolných aloe 

nápojů z nabídky získáte

SLEVU 10% na set

Při odečtu slevy se poníží 
i body. 10%

SLEVA
na set

nr. PB4003 
500 ml
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PRESERVATIVE
FREE

GLUTEN
FREE

Při nákupu 

6 ks libovolných 

tyčinek z celého 

sortimentu JETBAR

sleva v hodnotě 

1 ks tyčinky 

ZDARMA!

Věděli jste, že...kešu oříšky obsahují
bílkoviny, které jsou základním 
stavebním kamenem lidského 

organismu? 

PB1032
Jolly Sweet,
42 g

59 Kč 

2,19 € 
2 BO 

NEW

JOLLY SWEETJOLLY SWEET
Tyčinka JETBAR, 42 g

Lahodnou symfonii kontrastů slaných a sladkých 
akcentů s příjemně křupavým elementem zlatého 
karamelu korunuje jemný dotek opojné vanilky. 
Naplňte Vaše touhy bez výčitek z mlsání 
a vychutnejte si jedinečné kouzlo tyčinky Jolly Sweet... 

Dokonale harmonická

chuť v každém
soustu...
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Aktivní složky: 
SLANÝ KARAMEL 
•   Bez použitého aroma, barviv a sladidel. 

KEŠU PASTA
•  Zdroj zdravých a tělu prospěšných tuků.

RÝŽOVÝ PROTEIN
•  Skvělý zdroj bílkovin 100% rostlinného původu.

Složení: Datle, máslový karamel 10 % (cukr, glukózový 
sirup, slazené kondenzované mléko, solené máslo, voda), 
pasta kešu 10 %, rýžový protein, vanilka pravá 0,03 %.


