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Szybko, zdrowo, kolorowo!
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Nowy 
materiał! 

Nowe kolory!



Eco+ Nowa Fala 
Podwójny Talerz 700 ml
22S303

59,90 zł
49,90 zł

Eco+ Nowa Fala Miska 4,3 L
22S305

109,90 zł
84,90 zł

Eco+ Nowa Fala Miska 2,5 L
22S304

79,90 zł
62,90 zł

Xtrem Aqua 
Butelka Ice 880 ml
22S306

59,90 zł
49,90 zł

Ekstremalnie 
wytrzymałe 

- 100% odporne 
na zamrażanie.

Eco+ Butelka Aqua 
750 ml żółta
22S310

46,90 zł
35,90 zł

Eco+ Butelka Aqua 
500 ml morska
22S311

37,90 zł
27,90 zł

Lodowiec
22S301

91,90 zł
69,90 zł
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Super Samuraj
22S307

399,90 zł
329,90 zł

Wprowadza urozmaicenie 
do codziennego życia i pomaga 

w przygotowaniu różnych 
przepisów. Bez względu na to, 
czy są słodkie, pikantne, zimne 

czy stanowią przekąskę, 
pokochasz ten produkt - 

to obietnica. Przygotuj warzywo 
lub owoc, umieść na wkładce tnącej 

i naciśnij - w ten sposób łatwo 
przygotujesz kostki, słupki 

lub plasterki.

Nowość! Super Samuraj!



Bądź gotowy
 na grilla!

Neo Szczypce
22S309

53,90 zł
41,90 zł
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Eco+ Muszelka Koralowa
22S302

35,90 zł
27,90 zł

Ultra Pro półmisek grillowy
22S308

229,90 zł
179,90 zł



Zostań Gospodarzem Party 
Tupperware i zdobądź te produkty!

Dowiedz się więcej 
u swojej Konsultantki 

lub na stronie 
www.tupperware.pl

Nowe kolory!

BreadSmart
22S300

244,90 zł
189,90 zł

Bazyl owalny, 
320 ml, 800 ml, 

1,25L i 1,7L

Najwyższa 
klasa 

szczelnośc
i pokrywek!



Więcej pomysłów znajdziesz w naszych 
mediach społecznościowych

Dane adresowe Konsultanta:
Produkty przedstawione w ulotce/katalogu są dostępne do wyczerpania zapasów. 
W przypadku braku produktu w kolorze zamówionym, produkt na wniosek nabywcy 
może zostać zastąpiony odpowiednikiem w innym kolorze. Dane zawarte w ulotce/ 
katalogu stanowią zaproszenie do składania ofert. Wszelkie prezentowane ceny 
to jedynie sugerowane ceny detaliczne. Wszystkie elementy graficzne (w tym 
poszczególne zdjęcia) podlegają ochronie prawnej, w tym ochronie prawa 
autorskiego. Ich wykorzystanie bez zgody uprawnionego podmiotu spowoduje 
odpowiedzialność cywilną i karną.
Tupperware Polska 2022.

Dołącz do

Te produkty 
mogą być

 Twoje!
Więcej szczegółów o Programie znajdziesz na stronie www.tupperware.pl w zakładce Dołącz do nas

Eco Ściereczka 
wielofunkcyjna 
(2 szt.)
22S312

85,90 zł
67,90 zł

Stworzone prawie do
wszystkiego! 
Używaj na mokro 
lub na sucho dla 
nieskazitelnie czystych
rezultatów.

Wchłania do 
4 razy więcej 
wody niż waży!

 10164912



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download

