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Puhtam maja,
turvalisem keskkond

NORRA KOGEMUS
Norwex asutati enam kui 27 aastat tagasi
Norras. Norwex pakub tõhusaid, säästvaid ja
kvaliteetseid puhastus- ja ihuhooldustooteid
kodudesse turvalisema keskkonna loomiseks,
vähendades seeläbi kahjulike kemikaalide
kasutamist.
Norra on üks keskkonnasõbralikumaid riike
maailmas, mis on tuntud oma metsade,
fjordide ja värske õhu poolest, nii et oleme
uhked oma juurte üle.
Meie ainulaadsed ja tõhusad tooted
võimaldavad loobuda kahjulikke kemikaale
sisaldavatest puhastus- ja isikliku hügieeni
vahenditest. Samuti paljudest ühekordse
kasutusega toodetest, mis saastavad asjatult
loodust ja raiskavad ressursse.
Norwexi toetajaid on maailmas miljoneid,
kes kõik hindavad Norwexi tooteid ja
jagavad meie missiooni. Kutsume teid ka
liituma Norwexiga ja muutma helgemaks
meie tulevikku. Võtke ühendust oma
Norwexi konsultandiga või külastage meie
veebisaiti www.norwex.ee.

Judy Letain, Norwex tegevjuht
Debbie Bolton,Norwex kaasasutaja | Müügidirektor
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RADIKAALSELT VÄHENDADA KEMIKAALE
Mõju inimkehale enam kui 85 000 kemikaalist on
testitud vaid väike osa. Imikute vere nabaväädist
on leitud üle 200 kemikaali. Keskmiselt võib
täiskasvanu organismist leida rohkem kui 700
tehiskemikaali.
Norwex pakub tõestatud lahendusi puhastusja kehahooldustoodetes, et hoida kahjulikke
kemikaale kodust eemal.
REVOLUTSIOONILINE MIKROKIUD JA VESI
Proovige ja veenduge, et puhtuseks on vaja ainult
vett ja Norwexi revolutsioonilist mikrokiudkangast.
LOODUSLIKUD JA TÕHUSAD
PUHASTUSVAHENDID
Mikrokiudude jõu suurendamiseks on Norwex
leidnud looduslikke puhastusvahendite valemi
taime- ja ensüümipõhiste koostisosadega.
KVALITEEDI KONTROLL
Kõik meie toodete koostisosad on põhjalikult
uuritud ja testitud. Seetõttu saame kinnitada,
et kõik tooted on ohutud ja neid ei ole testitud
loomadel.

Mis on Norwexi maskide
eelised?

JÄTKUSUUTLIKKUS
Paljud meie tooted on loodud asendama
ühekordseks kasutamiseks mõeldud plasti. Oma
toodete pakendina kasutame OceanBound
Plastikut, et kaitsta ookeane plastiku reostuse eest.

Maskid on valmistatud pehmest
mikrokiudkangast, on mugavad ja annavad
täieliku katvuse. BacLocki* efekt põhineb
hõbeda mikroosakeste aktiivsusel vähendab baktereid 99%, sh. akne kasv ja
paljunemine.
Vastupidavam kui paber- või
polüpropüleenkiust valmistatud maskid.
Korduvkasutatav, säästate nii raha kui ka
loodusvarasid.
Lk. 24
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Ka sina saad luua enda ümber tervisliku keskkonna!
Norwexi mikrokiud on ülitihe ja selle ülipeen kiud on 200 korda õhem kui inimese
juuksekarv. See tagab tõhusad puhastustulemused ja suurepärase imamisvõime.

• Norwexi mikrokiud on võimeline imama 7 korda rohkem niiskust kui tema enda kaal.
• Kõik Norwexi mikrokiudkangad nõuetekohase hoolduse ja kasutamise korral, on võimelised puhastama
pinnalt kuni 99% bakteritest, kasutades ainult vett.
• Kuiv mikrokiudkangas loob elektrostaatilise laengu, mis aitab koguda ja hoida tolmu kangas.

Norwex BacLock® on
registreeritud kaubamärk näitab,
et toode on antibakteriaalsete
omadustega. Hõbedakiu sisaldus
aitab kangast säilitada kauem
puhtana, vähendades bakterite
ja hallituse kasvu kangas 24
tunni jooksul. Tänu sellele on
kangas kauem puhas ja värske.
Puhastamise ajal mõnikord vajab
kangas vaid hoolikat loputust
ja kuivatamist ning see on jälle
valmis kasutamiseks.
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Meie taaskasutatud materjalist
toodete valmistamisel on
kasutatud plastpudelid,
et vähendada keskkonda
sattunud jäätmete kogus.
Plastpudeleid kogutakse kokku,
pestakse, sorteeritakse värvi
järgi ja hakitakse. Purustatud
plasthelbed sulatatakse ja
muundatakse graanuliteks.
Graanulid loovad eriti peene
kiu. Plast jäätmed muundatakse
kasulikeks toodeteks. Norwexi
TAASKASUTATUD KANGASTEL
kasutatakse 50% - 91% teist
korda ringlussevõetud materjali.

Norwex töötab selle nimel,
et üha rohkem meie pudelist
pakendeid on tehtud
OceanBound plastikust!
OceanBound plastik on
valmistatud plastikust
jäätmetest, millel on olnud oht
jõuda maailma ookeanidesse.
See on plastik, mis ei jõua
prügikonteineritesse ja
ähvardab saada osaks igal aastal
ookeanidesse visatud 8 miljonist
tonnist plastikust.

Hiljuti käivitasime
koostöö sõltumatutega
laboratooriumitega ja vastu sai
võetud OEKO-TEX® STANDARD
100 tunnistus, mis tõendab, et
Norwex tekstiil on kvaliteedi
tipptase. Te saate olla kindlad,
et meie kangad – lõngast kuni
värvaineteni ei sisalda kahjulikke
aineid.

Norwexi mikrokiu
ja puuvilla erinevus

Tavaline puuvillane lapp
lükkab mustuse laiali Mustus,
tolm ja niiskus levib pinna
pragudesse jättes pinna
niiskeks ja mustaks.

Norwexi mikrokiud tõstab
ja kogub osakesed enda
sisse. Kuivkoristuse puhul
aitab tolmu ja mustust "ligi
tõmmata" kangaste staatiline
elekter, ka kõige väiksemad
mustuse terakesed tõmbab
ta oma kiudude vahele.
Norwexi mikrokiud on
isepuhastuv
Niiskelt kasutades hakkab
riides tööle isepuhastuv
hõbedakiu toimeaine.

Miks valida Norwexi
mikrokiudkangas?

Hämmastav puhtus ainult puhta
veega – kemikaale pole vaja.
Eriti imav ja eriti vastupidav.
Norwexi mikrokiud on 200 korda peenem kui inimese
juuksekarv. Mikrokiud on peen ja ülitihe nailonkiud
ületamatu võimega mustuse ja tolmu kokku
korjamiseks!
Eemaldab kuni 99% bakteritest pinnalt,
kasutades ainult vett.*
Isepuhastuv toime toimib 24 h, hõbedakiud hakkab
märjas riides tööle, kasutades oma isepuhastuvat
toimeainet hallituse, kopituse ja bakterite leviku eest.
Mikrokiud korjab enda sisse kogu mustuse ja rasva
puhastatavalt pinnalt.
Säästab aega ja raha. Norwexi mikrokiuga saate
kokkuhoida puhastusvahenditel kuni 500 EUR aastas
ja vähendada puhastusele kuluvat aega poole võrra.
Kerge hooldada. Tänu BackLocki omadustele ei pea
kangast nii tihti pesema. Puhastamise vahel loputage
sooja voolava vee all ja riputage kuivama.
*Järgige hooldamise ja kasutamise juhiseid

Norwexi mikrokiu hooldus
• Pesta pisut määrdunud mikrokiudmaterjali
Norwexi nõudepesuvahendiga jooksva sooja
vee all. Loputada, riputada kuivama või panna
pesukuivatisse.
• Kasuta Norwexi pesupulbrit või mikrokiud
tooetele mõeldud pesuvahendit parima tulemuse
saavutamiseks.
• Raskelt määrdunud, tõrksate või halbade
lõhndade eemaldamiseks võib mikrokiudu
kuumutada 10 minutit 90-100 kraadises vees, et
fiiberkiud paisuks ja plekid eemalduksid.
• Peske mikrokiudmaterjali puuvillastest
materjalidest eraldi pesuvõrgus. Kuivatada.

• Pesemiste vahel kasutada kummist harja, et
eemaldada mustus mopilt ja jalatsimatilt.
• Mitte kasutada mikrokiudu pestes valgendajaid,
pesupehmendajaid või loputavaid aineid, need
vahendid hävitavad mikrokiu omadused.
• Mitte kasutada mikrokiudu (v.a. Norwexi
Optikasall) peegeldusvastastel pindadel.

Norwexi mikrokiud eemaldab niisutatud plekid ja tilkuva
või kleepuva mustuse. Enne kasutamist testige pinda õrnalt
puhastades, et pinnal ei oleks spetsiaalset katet, mis võib
kahjustuda.
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TOP
tooted
ENVIROCLOTH® UNIVERSAALNE
ÜLDPUHASTUSLAPP
Valmistatud 70% taaskasutatud materjalist
Multifunktsionaalne, kõrgkvaliteetne üldpuhastuslapp, mida saab
kasutada suurepäraste tulemuste saamiseks nii kuivalt, kui ka märjalt.
Väga efektiivne ja lihtsalt hooldatav üldpuhastuslapp, kasutamiseks
ühekordsete paberrätikute ja kallite kemikaalide asemel.
700016 – hall
700017 – roheline
700018 – sinine
700048 – sinakasrohline
700051 – ploom
700063 – hall lilla kandiga Uus värv
35 cm x 35 cm
13,99 €

PUHASTUSPASTA
Mürkide ja hapeteta, fosfaadivaba, bioloogiline, naha-ja
keskkonnasõbralik toode, mille abil saab puhastada, kaitsta ja poleerida
kroomitud, roostevabast terasest, alumiiniumist, portselanist jm pindu.
Kanna pasta puhastamist vajavale pinnale niisutatud üldpuhastuslapiga,
loputa ja poleeri kuiva üldpuhastuslapiga.
Võib kasutada kohvikannude, klaaspindade
ja enamuse toidunõude
puhastamisel.
Mitte kasutada harjatud roostevabast
terasest pindadel.

200 ml
403500
25,99 €
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MIKROKIUST LAPID

Mikrokiud & vesi
Laske meie tõhusatel ja ilusatel mikrokiudkangastel näidata,
mis on puhtus ilma kahjulike kemikaalideta.
NORWEXI PÕHIKOMPLEKT
(1) Antibakteriaalne klaasipuhastuslapp
(1) Antibakteriaalne üldpuhastuslapp

800015 – lilla halli kandiga Uus värv
800018 – siniste lehtedega Uus värv
19,99 €

TOLMUKINNAS
Tiheda plüüsilaadse tekstuuriga ja ainulaadne
kinda disain tõmbab tolmu ja allergeene ligi ja
hoiab kinni ning kodu püsib kauem
puhtam. Tolmukinnast võib
kasutada kuivalt või niisutatult.
Sobib ruloode, ekraanide ja
teisete raskesti
ligipääsetavate pindade
puhastamiseks
26 cm x 14 cm
708008 – hall
708006 – sinine
14,99 €

PIHUSTIGA VEEPUDEL
Eriti mugava kujuga veepudelit on
hõlbus kasutada vee pihustamiseks.
Samuti suurepärane toodetele, mis
vajavad lahjendamist!
230 ml
354000 – sinine
5,99 €

ANTIBAKTERIAALNE
KLAASIPUHASTUSLAPP
Siidpehme, tihedalt kootud mikrokiust
klaasipuhastuslapp puhastab aknad, peeglid,
kristallid, ehted ja läikivad pinnad säravaks üksnes
veega. Pinnad kergelt niisutada ja siis poleerida
kuiva klaasipuhastuslapiga.
45 cm x 45 cm
705004 – lilla
705026 – lilla halli kandiga Uus värv
705029 – ploom Uus värv
705035 – siniste lehtedega Uus värv
12,99 €
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Valige parim lahendus
Teie pere ja lemmikloomad

saavad olema tänulikud puhta
ja ohutu keskkonna
eest kodus.
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Pole mustust,
pole kemikaale
NORWEXI VÄIKE MOPIKOMPLEKT
1 Teleskoopvars
1 Mopitald (väike)
1 Kuivpuhastusmopp (väike)
1 Märgpuhastusmopp (väike)
N4 – sinine/roheline
81,96 €

59,99 €

NORWEXI SUUR MOPIKOMPLEKT
1 Teleskoopvars
1 Mopitald (suur)
1 Märgpuhastusmopp (suur)
Valmistatud 70% taaskasutatud materjalist
1 Kuivpuhastusmopp (suur)
Valmistatud 50% taaskasutatud materjalist
N5 – kuldne
104,96 €

75,99 €

NORWEXI SUUR MOPIKOMPLEKT
1 Teleskoopvars
1 Mopitald (suur)
1 Märgpuhastusmopp (suur)
Valmistatud 70% taaskasutatud materjalist
1 Kuivpuhastusmopp (suur)
Valmistatud 50% taaskasutatud materjalist
N5 – sinine/roheline
104,96 €

75,99 €
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Puhastage ainult veega!
MOPI TALD

TELESKOOPVARS

Vastupidaval mopitallal on Velcro® takjas-kinnitus mopi
kindlaks ja tugevaks kinnitamiseks. Mopp on isekinnituv.
Mopi tallal on fiksaator, mille abil saab talla liikuvust
korrigeerida, fikseerida.

Kombineeri erinevate Norwexi mopitaldade ja moppidega või
interjöörimopiga kemikaalivabaks põrandapuhastamiseks või
külmkapi alt puhastamiseks. Teleskoopvarre pikkus on reguleeritav,
et mugavalt puhastada raskesti ligipääsetavaid kohti.

Väike:

Reguleeritav: 98 cm – 160 cm

24 cm x 8 cm

356001 – sinine/roheline
356003 – kuldne

355105 – hõbedane

24,99 €

16,99 €
Suur:
40 cm x 8 cm
355104 – hõbedane
21,99 €

Põrandate, seinte ja lagede puhastamiseks valige sobiv suurus ja värv.
POLEERIMISMOPP

CHENILLE KUIVPUH- MOPP PLAADITUD
ASTUSMOPP
PINDADELE

MÄRGPUHASTUSMOPP

KUIVPUHASTUSMOPP

Uus läbimurre
puhastuses – spetsiaalne
mopp poleerimiseks.
Puhtad, sädelevad
aknad, isegi suured ja
pikad – kiire ja lihtne!
Võib kasutada ka
põrandate või muude
pindade poleerimiseks.

Extra pikad mikrokiust
chenille nublud on
staatiliselt laetud,
et korjata ja hoida
endas mustust, tolmu,
lemmiklooma karvu,
juuksekarvu ja muid
ebameid, puru. Hea
kasutada põrandaliistude,
seinte ja lagede
puhastamiseks.

Mikrokiust
märgpuhastusmopp
on ideaalne põrandate
ja lagede pesemiseks.
Peale kasutamist
eemaldada mopp talla
küljest, loputada ja
riputada kuivama. Moppi
ei pea pärast igakordset
kasutamist pesemaainult siis kui mopp on
määrdunud.

Valmistatud
100% mikrokiust,
kuivpuhastusmopp
on staatiliselt laetud ja
korjab üles väiksemadki
lahtise tolmu osakesed,
prahi, loomakarvad jpm.
Pärast koristamist harjata
mustus ära kummist
harjaga.

Väike
32 cm x 14 cm
350108 – hall
19,99 €
Suur
52 cm x 14 cm
350107 – hall
24,99 €

Väike
32 cm x 14 cm
352021 – hall
23,99 €
Suur
52 cm x 14 cm
352022 – hall

Pehme kahhelpindade
mopp võimaldab
kõvapindade
parema puhastuse.
Vähendamaks
jõupingutusi plaatpinna
puhastamisel mustusest,
on lisaks mikrokiule sisse
kootud ka nailonkiud.
Väike
32 cm x 14 cm
350105
19,99 €

Väike
32 cm x 14 cm

Suur

350003 – sinine

52 cm x 14 cm

19,99 €

350106
28,99 €

36,49 €

Suur
52 cm x 14 cm
350004 – sinine
350006 – roosa kvarts

Väike
32 cm x 14 cm
352017 – kollane
19,99 €
Suur
52 cm x 14 cm
352018 – kollane
352015 – shampanja
28,99 €

28,99 €

Uus värv
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Puhastab kõik pinnad kiiresti
ja õrnalt!

Valmistatud 70%
taaskasutatud
materjalist

Valmistatud 82%
taaskasutatud
materjalist

PÕRANDATE
HOOLDUS

INTERJÖÖRIMOPP
ENVIROWAND®
Painduv mopihoidja teeb
puhastamise mööbli ümbert,
külmkapi alt ja kõikidest raskesti
ligipääsetavatest kohtadest
imelihtsaks. Lisaks on seda
võimalik kinnitada teleskoopvarre
külge, et ulatuda kohtadeni nagu
laed, laeventilaatorid ja pildiraamid.
Chenillmikrokiud ühel pool, teisel
pool sile mikrokiud.
7,5 cm x 67 cm
357058
24,99 €

Uus värv

KLAASIPUHASTAJA
Puhastab tõhusalt vett ja muid vedelikke klaasist, plaatidest,
marmorist, peegel ja muudelt pindadelt, jättes need kuivaks ja
kriimustusteta. Painduv kummist spaatel puhastab ideaalselt
nii siledad kui ka lainelised pinnad. Pärast duši kasutamist
vähendab seebi ladestumist dušikabiinide ustele, plaatidele jne.
Lihtne kinnitada nii Norwexi teleskoopvarre kui ka käeshoitava
käepideme külge.

Nüüd uue käepidemega.

MITMEOTSTARBELINE KÄEPIDE

25,4 cm

Kinnitades käepideme mopi talla külge on lihtne pesta
(märgpuhastusmopiga) ja poleerida (poleeriva mopiga)
väikesed ruumid, pinnad, aknaklaasid. Käepidemet lahti
keerates, on seestpool harjake väikeste ligipääsmatute
kohtade puhastamiseks. Suurepärane klaviatuuri
puhastamiseks.

356403

4 cm x 4 cm x 17,5 cm

18,99 €

357054

Koos käepidemega

9,99 €

Ainult klaasipuhastaja

Käepide:
4 cm x 4 cm x 17,5 cm
RK–1
25,99 €

MOPIHOIDJAD
Mopihoidja pakub pärast koristamist mopile lihtsat ja
mugavat kinnitust. Kruvidega seina külge paigaldatav.
Mopihoidja

Moppide ja mopivarre hoidik

Saate teleskoopvarre külge
kinnitades puhastada ka raskesti
ligipääsetavad kohad.

7 cm

Lk 15.

357083 – valge
357084 – must

Laius 35 cm
357085 – valge
357086 – must

9,99 €

19,99 €

Väikeste pindade
puhastamiseks keerake ots lahti.
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Hoidkem
meie planeeti

VEESETTEKIVIEEMALDI
See koostis puhastab ja
eemaldab kuivanud seebijäljed,
ladestunud settekivi, lubja
ja rooste jäljed toaletist,
dušikabiini ustelt, kraanikausilt
ja vannilt, jättes need puhtaks ja
plekivabaks minutitega. Hoiatus!
Mitte kasutada looduskivist
pindade puhastamiseks või
mistahes toiduainetetööstuse
nõude puhastamiseks.

AHJUDE JA GRILLIDE
PUHASTUSVAHEND

RASVALAGUNDAJA
Rasvalagundaja on kontsentreeritud lahus,
mida tuleb veega lahjendada. Lahus eemaldab
pinnalt kangekaelse rasva ja õli plekid,
kasutades ainult mikrokiudlappi. Suurepärane
kõigi köögipindade, ahjude, grillide, pottide
ja pannide puhastamiseks. Sobib garaaži- ja
terrassipõrandatelt õliplekkide eemaldamiseks.
Kontsentraat! Lahjendage veega 1:5. Mitte
kasutada poorsel ega töötlemata pinnal.
Kontrollige enne kasutamist vähem nähtavates
kohtades.

355 ml

Valmistatud ahjude, grillide ja
grillivahenditel raskesti eemaldatavatest
jääkidest puhastamiseks. Lagundab
külgepõlenud toidujäägid ja rasvad. See
on naturaalne,orgaaniline, keskkonnale
ohutu, kiirelt lagunev, vesialuseline
ning mittesöövitav puhastusvahend.
Tähelepanu! Toode on kasutamiseks
metallpindadel, seetõttu ettevaatust
kokkupuutes muude materjalidega
(puit, plastik, akrüül jm).

600105

355 ml

EI SISALDA: pleegitajaid, ammoniaaki,
värvaineid, SLS / SLES aineid, ftalaate, fosfaate.

19,99 €

600106

237 ml

22,99 €

403876
24,99 €

USDA sertifikaadiga, 86% bioloogiline koostis
taimedest ja muust taastuvatest ainetest. Ohutu
perele- ohutu planeedile.

TOODETE JÄTKUSUUTLIKKUS ON MEILE
OLULINE
Aastas visatakse ära umbes 9 miljonit tonni plasti, mis
voolab maailmameredesse.* OceanBound silt meie
pudelitel tähendab, et need on valmistatud plastikust
jäätmetest, millel oli oht sattuda ookeani.
*Viiteallikas: US National Geographic Society https: // www.
nationalgeographic.org/projects/plastic/
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KUMMIST HARI
Kummist hari on suurepärane moppide ja jalatsimati
puhastamiseks; lihtsalt harja praht piki mopi
koe lamandumise suunas. Kummist harja abil
saab eemaldada tolmu, karvu, puru ja ebemeid
tekstiililt, mööblilt, lemmikloomadelt ja vaipkattega
trepiastmetelt.
16 cm x 5 cm
357010
12,99 €

PUHASTUSVAHENDID

USDA
CERTIFIED
BIOBASED
PRODUCT

PRODUCT 8%
FP

LÕHNADE EEMALDAJA

VAIBAPUHASTUSVAHEND

See võimas, kontsentreeritud ensüümil
põhinev lõhnade eemaldaja sobib
kasutamiseks vannitubades, köökides,
prügikastide juures, kappides, vaipadel ja isegi
teie pesul! See aitab eemaldada tugevad,
ebameeldivad orgaanilised lõhnad, nagu toit,
hallitus, suitsu ja uriini ning jätab värskema,
puhtama lõhna. Sisaldab biolagunevaid
koostisosi ja on ftalaadi vaba. Lahjendades
vaid 1:7 -le kõrvaldab tõhusalt lõhnad. Lisa
värsket ja puhast lõhna ka oma pesule.

Norwexi vaibapuhastusvahend
on kompleksne lahendus
vaibapuhastuseks,
plekieemalduseks, lõhnade
neutraliseerimiseks ja
värskendamiseks. See on tõhus
vahend proteiinipõhiste plekkide
ja lõhnade elimineerimiseks. Ei
jäta kleepuvaid jälgi, mis mustust
ja tolmu ligi tõmbaks. Neutraalne
pH, ei sisalda kirgasteid ega
valgendeid, pole toksiline, on
bioloogilselt lagunev. Ei kahjusta
mikrokiude. Hoiatus: Enne
kasutamist alati testi varjatud kohal.

355 ml
600120 – karge lina
600109 – värske vihm
14,99 €

LÕHNA NEUTRALISEERIJA
SPORTZYME
Tänu bioaktiivsele koostisele, mis sisaldab
kiiresti toimivaid ensüüme, kaovad
ebameeldivad orgaanilised lõhnad
jalatsitest, sporditarvikute kottidest ja
spordivarustusest.
Lihtsalt pihusta kogu pinnale, kus on halb
lõhn, vajadusel korrata.
244 ml
600107
18,49 €

355 ml
600101
19,99 €

JALATSIMATT
Meie jalatsimati omaduseks on superimav mikrofiiber ja
jäigad polüpropüleenharjased, seega mustus ja teised
saasteained jäävad kinni mati külge, mitte sinu koju.
Kasuta Norwexi kummist harja või käsitolmuimejat,
et hoida selle väljanägemist värskena pesemiste
vahepeal. Pesta pesumasinas. Kuivatada õhu käes.
50.8 cm x 76.2 cm
356510 – pruun
356511 – hall
59,99 €

85% mustust tuuakse koju esimese
4 sammuga. Ära luba seda!
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Valige oma köögile
kõige sobivam
KÖÖGILAPID JA KÖÖGIRÄTIKUD
Valmistatud üliimavast Norwex´i mikrokiust,
et tulla toime ükskõik, mis tööga. Saadaval
erinevates värvitoonides, et sobitada köögi
sisekujundusega. Kasuta kõikidel erinevatel
kõvadel pindadel, k.a. roostevaba teras, email,
keraamika, klaas, kroom, graniit, marmor, kiltkivi,
kvarts, keraamilised plaadid, puit ja portselan.
KÖÖGILAPP

KÖÖGIRÄTIK

35 cm x 26 cm

65 cm x 35 cm

307208 – münt
307209 – hall
307212 – bordoo
307217 – must
307220 – sinakasroheline
307222 – tumesinine

307108 – münt
307109 – hall
307112 – bordoo
307117 – must
307120 – sinakasroheline
307122 – tumesinine

9,99 €

14,90 €

KAHEPOOLSED KÖÖGIRÄTIKUD
JA KÖÖGILAPID
Uued köögirätikud ja -lapid on ilusad teemantlaine
struktuuriga. Veel parem kvaliteet!

münt

hall

Köögilapp

Köögirätik

35 cm x 26 cm

65 cm x 35 cm

307133 – lilla
307134 – türkiis

307233 – lilla
307234 – türkiis

11,99 €

19,99 €

bordoo must sinakasroheline tumesinine

lilla

türkiis
307134

Rätik

307108 307109 307112 307117

307120

307122

307133

Lapp

307208 307209 307212 307217

307220

307222

307233 307234

Uus materjal!

Köögirätikud on minu ühed lemmiktooted, olen eelnevad
mikrofiibrist köögirätid kõik välja vahetanud. Rätikute
imamisvõimsus on ülihea ja materjal käele mõnus. Super
on see, et valida on nii paljude värvide hulgast.
Kati Tarum, Norwexi grupijuht Eestist
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Valige
keskkonnasõbralik

Kas olete kindel, et teie maja on tõesti puhas? Valige
Norwexi tooted ja te olete selles kindel! Meie
säästvad tooted on sõbralikud nii teile kui teie perele
ja keskkonnale.
Kas teadsite?
Iga päev lõigatakse PõhjaAmeerikas enam kui 51000 puud, et
valmistada neist paberkäterätikuid.
Uus värv

KÖÖGIRÄTIKUTE HOIUREST
Teie Norwexi köögilapid vajavad kodu! Hoidke
kuni kaksteist erinevat köögilappi unikaalsel
restil, kust neid on kerge kätte saada. See on
ideaalne koht teie köögilappidele kõikjal, kus
teil on kiusatus paberrätikute järele haarata.
See on turvaline ja lihtne võimalus vähendada
jäätmete tekkimist koduses majapidamises.
Komplektis:
1 metallist hoiurest:
24 cm x 14,9 cm x 8,5 cm
6 mummulist köögilappi
28 cm x 13 cm
370504 – hall, beez, pruun (2)
370506 – sinine, sinakasroheline, 		
heleroheline (2)
370510 – pruun, beez, lilla (2)
54,99 €

MUMMULINE KÖÖGILAPP
Valmistatud 50% ulatuses taaskasutatavast materjalist Ideaalne multifunktsionaalne
lahendus puhtuselesuper hea imavusega. Kiiresti eemaldab kõik lekked, imades
endasse vedeliku, mustuse ja tolmu. Sobib kasutamiseks köögis, vannitoas ja
mujal. Lapid peale kasutamist pesta ja uuesti kasutada, suurepärane alternatiiv
paberrätikutele. Iga kangakomplekti valmistamisel kasutatakse 500 ml
plastpudeleid. Seetõttu puhastavad need ainulaadsed kangad puhtaks mitte ainult
teie kodud vaid ka maailma- vähendades jäätmete hulka.
Komplektis 3 tk: 28 cm x 13 cm
307411 – hall, beez, pruun
307417 – sinine, sinakasroheline, heleroheline
307419 – pruun, beez, lilla
20,99 €

Uus värv

Käitu targalt
Meie multifunktsionaalsed
kangad on jätkusuutlikud ja
imavad rohkem niiskust kui
paberrätikud. Hoolitsege
looduse eest ja vahetage
paberrätikud loodussõbralike
Norwexi kangaste vastu.
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KAHEPOOLNEKÄSN

SPIRISPONGE

Meie kahepoolne mitmeotstarbeline käsn seljatab kõik teised
omasugused! Puhastamiseks köögis, vannitoas ja väga erinevates
kohtades. Käsn on ühelt poolt kare ja teiselt poolt pehme, puhastab
ilma kriimustamata* ja on super hästi imav,antibakteriaalne (Baclock).
Kasutage märjalt või kuivalt. Hoia
üks köögis ja teine vannitoas või
kus iganes seda kasutad.

Mittekriipiv metallniidistik-kattega käsn eemaldab
kleepuvad ained pindadelt. Ohutu kasutada
teflonkattega ja klaasist pindadel. Mitte soovitatav
kasutada harjatud roostevabast terasest pindadel.
Kasutada märjalt.
Pakis 2 tükki.
12 cm x 9 cm x 1,5 cm

Masinpesu, komplektis 2 tk.

354102

*Alati testida puhastatava pinna
varjatul kohal!

6,99 €

15 cm x 10 cm
354104 – hall
21,49 €

NÕUDEPESUVÕRK
Võrgutaolise koega kangas sobib suurepäraselt igasuguste nõude
pesemiseks. Suurepärane ka jahu, taigna ja
teiste kleepuvate koostisosade eemaldamiseks
kööginõudelt pärast küpsetamist. Ei vaja
nõudepesuvahendit. Ažuurne materjal kuivab
kiiresti, mistõttu bakteritel puudub soodne pind
arenemiseks. Kauakestev, pesumasinas pestav!

SPIRINETT
Valmistatud vastupidavast ja kauakestvast
roostevabast, meditsiinilisest terasest. Eemaldab
kuivanud või kõrbenud toidu pottidelt ja pannidelt.
Ettevaatust! Kasutada ainult märjalt – võib kriimustada
õrnu pindu! Nõudepesumasinas pestav. Pakis 2 tükki.
354100
5,99 €

Pakendis 2 tk. 43 cm x 43 cm

PUDELIHARI JA MIKROKIUDÜMBRISED

307009 – hall

Pudelid, vaasid, klaasnõud ja teised raskesti
puhastatavad anumad saavad kiiresti puhtaks
ja plekivabaks. Painduvad ja vastupidavad
termoplastilised otsaharjased koos kergesti hoitava
käepidemega sobivad kööki ideaalselt. Pane peale
mikrokiudümbris klaasnõude puhastamiseks või
soeta endale mikrokiudümbris koos küürijaga eriti
tõrksateks töödeks.

16,49 €

LAPP ROOSTEVABAST TERASELE
Roostevabast terasest seadmed näitavad hästi välja igat
määrdumist – sõrmejälgi, rasva - ja veepritsmeid ning jätavad
köögile rikutud mulje. Kuid meie ainulaadne lapp roostevabast
terasele muudab nii suured kui ka väikesed seadmed säravalt
puhtaks ja triibuvabaks kerge vaevaga, ilma kemikaale
kasutamata. Ei kriimusta pindu ja eemaldab 99% bakteritest
vaid puhta veega.* Sobib kasutamiseks siledale roostevabast
terasele ja muudele metall pindadele.
* Järgides korralikult hooldus- ja kasutusjuhendeid.
** Palun järgige tootjapoolseid juhiseid erinevate metallide
pealekandmiseks.
40 cm x 40 cm
305017 – teras sinine
19,99 €

Pudelihari
4,8 cm x 31,8 cm
357012
13,99 €
Mikrokiudümbris
7,6 cm x 11,4 cm
357056
5,49 €
Pudelihari koos
mikrokiudümbrisega
(1) Pudelihari
(1) Mikrokuidümbris
1466
15,99 €

RUUDUKUJULINE
KAHEPOOLNEKÄSN
Ühel küljel EnviroCloth® universaalne mikrokiud, teisel
küürimislapi kangas. Kare pool eemaldab kleepuva ja kuivanud
mustuse, õrnema poolega saate selle kergesti ära pühkida. Käsn
on ohutu erinevatele pindadele, valamud, keraamilised plaadid,
pottide, pannide jms jaoks. Pakendis 3 tk.
16 cm x 16 cm
19,99 €
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354109
hall

354111
sinine

KÖÖK

Korrastage

Korrastage asjad
ilusa portselanist
komplektiga!

PORTSELANIST KOMPLEKT

Uus

Mugav kasutamiseks igas ruumis. See ilus portselanist komplekt
aitab töökeskkonda korrastada, muutes selle mugavaks ja silmale
meeldivaks. Tops koos libisemiskindlast silikooniga on suurepärane
hambaharjade või muude esemete hoidmiseks. Teisele poole võib
panna pudeli või seebinõud. Küljele saab paigutada käsnad ja
metallist hoidikul, mugavalt niiskeid lappe kuivatada.
22,5 cm x 10 cm x 18 cm
358080
42,99 €

Valige portselan
plastiku asemel.
Hoidke pudeleid, hambaharju,
käsnasid või teisi asju uues ilusas
portselanist korraldajas.

NÕUDEKUIVATUSMATT
Laota nõud matile, säästes samal ajal aega ja jõupingutusi ja
kõrvaldades “märja rätiku” probleemi. Kasuta käepärast aasa
kuivama asetamisel või voldi kokku enne kappi panekut. Norwexi
võrguga kaetud mikrokiud imab 1½ korda rohkem vett oma kaalust!

Kasutamieks köögis,
vannitoas või mõnes
teises ruumis

Kasutage
võrgust poolt
pealpool

53 cm x 36 cm
21,99 €
307307
tumehall

307303
helehall
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ULTRAZYME™ NÕUDEPESUPULBER
Ensüümid lahustavad rasva, kinni jäänud toidujääke ja plekke - eelnev
leotamine pole vajalik! Ensüümide segu eemaldab kinni kuivanud
toidujääke sööginõudelt, klaasnõudelt, söögiriistadelt, pottidelt ja
pannidelt. Peseb puhtaks kõik ka karedas vees, ei sisalda toksiine.
Tootel on ka lõhna vähendavad omadused.
Fosfaadivaba, lõhna- ja kloorivalgendita. Piisab kuni 45 laadimisele.
Ei soovitata käsitsi pesta. Sobib septiliste süsteemide jaoks.
450 g
403874
22,99 €

LOPUTUSVAHEND AID PLUS
Võitleb plekkide ja katuga, et nõud ja klaasnõud
säraksid! Naturaalsed tsitruselise ekstraktid aitavad
loputusvahendil Aid Plus loputada mineraalladestused
põhjalikult ja väldivad plekke. Kööginõud kuivavad
palju tõhusamalt ja jäävad puhtalt säravad! Spetsiaalselt
ette nähtud kasutamiseks koos UltraZyme™
nõudepesupulbriga.
Parima võimaliku tulemuse saamiseks kasutage
neid kahte koos. Sobib septiliste süsteemide jaoks.
355 ml
403875
18,99 €

NÕUDEPESUVAHEND (VALMISTATUD USA-S)
Väga kontsentreeritud toode, biolagunev ja ei sisalda
värvained, sünteetilisi parfüüme, SLES / SLS, ftalaate,
fosfaate. Õrnatoimeline, ei kuivata käsi, kuid samal ajal
eemaldab rasva ka karedas vees. Loodusliku tsitrusviljade
ekstraktiga aromatiseeritud. Ohutu septikutele.
355 ml
600103
11,99 €

NÕUDEPESUVAHEND (VALMISTATUD EU-S)
Meeldiva aroomiga ja õrn käenahale, keskkonnasõbralik
kontsentraat, sobib ka kareda vee korral. Ei sisalda
fosfaate ega tseoliite. Bioloogiliselt iselagunev. Sobilik ka
põrandate pesemiseks.
500 ml
00035
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4,99 €

KITCHEN

SILIKOONKAANED
Pakume jätkusuutlikku alternatiivi ühekordselt kasutatavatele plasttoodetele, mis võivad sisaldada kahjulikke aineid sattudes seal
kasutatavasse toitu. Looduse ja inimeste tervise huvides, pakume kasutamiseks aastaid kestvaid silikoonkaasi. Silikoon ei kahjusta
toitu ja on kuumuskindel, nii et kaasi saab kasutada ahjus küpsetamiseks ja toidu soojendamiseks mikrolaineahjus temperatuuril
kuni 230 ° C. Võib panna ka sügavkülma. Nõudepesumasinas ohutu. Ei sisalda BPA-d. Kaaned sulgevad hermeetiliselt siledate
servadega nõusid, hoides toitu kauem värske, sooja või külmana.

SILIKOONKAANED
1 hall Ø – 26 cm
1 sinakasroheline Ø – 20 cm
358039 – komplektis 2 kaant
1 sinine Ø – 26 cm
1 roheline Ø – 20 cm

SILIKOONKAANED
KRUUSILE

RUUDUKUJULINE
SILIKOONKAAS

4 kaant Ø 12 cm:
23 cm x 23 cm
2 halli, 1 sinakasroheline ja 1 lilla 358042 – lilla
358041
15,99 €
15,99 €

RISTKÜLIKUKUJULINE
SILIKOONKAAS
25 cm x 35 cm
358044 – sinakasroheline
29,99 €

358018 – komplektis 2 kaant
19,49 €

KORDUVKASUTATAV
TOIDUKAUBA KOTT
TAASKASUTATAVAD TOIDUKOTID
Vajalik igaks poeskäiguks! Ära lisa
kilejäätmeid prügilasse- kasuta
pestavaid võrgust taaskasutatavaid
toidukotte. Toob toidu poest külmkapi
sahtlisse. Piisavalt tugev, et kanda
värskeid puuvilju ja köögivilju. Need ei
lagune ega pole mürgised, seega püsib
Sinu toit värske ja puhtana!

Ole ühiskonda säästev ning kasuta poes
käies meie taaskasutatavast plastikust tehtud
toidukauba kotti! Universaalne kott on tugev ning
ideaalses suuruses, et mahutada kõik soovitud
toidukaubad ühte kotti.

Käitu targalt
Ostke poes käimiseks
Norwexi poekott ja
vähendage plastikust
kottide raiskamist.

Isepuhastuv BacLock süsteem tagab sulle
meeldiva puhtuse ning hoiab sinu puu -ja
juurviljad värsketena!
32 cm x 21 cm x 36,5 cm

Komplektis 3 tk

358510 – roheline
358512 – retro
358511 – hall

30 cm x 35 cm

6,99 €

354011
12,99 €
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Ütelge EI ühekordselt
kasutatavatele
toodetele

SALVRÄTIKUD
Valmistatud 50% ulatuses
taaskasutatavast materjalist.
Iga komplekt on toodetud 5-st plastpudelist (500 ml),
mis aitab vähendada jäätmete kogust. Salvrätikud
peavad vastu väga kaua ja lõpptulemuena maksavad
odavamalt kui paberist salvrätikud. . Lisaks toodetakse
neid Norwexi ainulaadsest kõrge imamisvõimega
BacLock®-efektiga mikrokiust.
Komplektis 4 tk.
43 cm x 31 cm
307403 – hall puulehtedega
307401 – hall
307405 – sinine
32,49 €
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KAHEPOOLNE KANGAS
PUU- JA KÖÖGIVILJADE
PUHASTAMISEKS
Karedam pool puhastamiseks,
pehmem poleerimiseks.
Efektiivselt eemaldab mustuse ja
katu puu- ja köögiviljadelt.
32 cm x 32 cm
307010 – roheline
9,99 €

PUU-JA KÖÖGIVILJADE
PESUVAHEND
Nautige puhtamaid ja värskemaid
puu-ja köögivilju, kasutades
taimedel baseeruva ja biolaguneva
valemi järgi toodetud vahendit.
Eemaldab tõhusalt soovimatud
keemilised jäägid väetistest,
mustusest ja bakteritest ning aitab
pikendada puu-ja köögiviljade
säilivusaega. Ei sisalda fosfaate,
sulfaate ega parabeene. Eelnev
puhastamine pole vajalik.
355 ml
600126
25,49 €

KÖÖK

Kokkupandult

Avatult

SILIKOONIST TOIDUKARBID
Ohutust kvaliteetsest silikoonist valmistatud kompaktseid karpe
on lihtne kokku voltida, vähendades nende suurust 2/3 võrra.
Hermeetiliselt sulguv kaas, millel on reguleeritav õhu väljalaskeava, mis
võimaldab toidul kauem värskena püsida. Sobib kasutada sügavkülmas
või nõudepesumasinas. Pole ette nähtud kasutamiseks mikrolaineahjus.
Ei sisalda BPA ja PAH-. Komplekti kuulub 2 karpi.
Väike komplekt – 358002
Väike, roheline – 350 ml, 13 cm x 9,7 cm x 6,5 cm
Keskmine, hall – 500 ml, 16,4 cm x 10,8 cm x 6,4 cm
19,99 €
Suur komplekt – 358003
Suur, lilla – 800 ml, 18,6 cm x 12,1 cm x 6,9 cm
Extra suur, hall – 1200 ml, 21,5 cm x 13,5 cm x 7,6 cm
27,99 €

ROOSTEVABAST TERASEST JOOGIKÕRRED

LÕIKELAUD
Norwex lõikelaud on tehtud kokkupressitud
looduslikest riisi väliskestadest – see on materjal,
mis on bioloogiliselt lagunev. Lõikelaud on väga
vastupidav, kasutage seda pindade kaitsmiseks
noatera eest! See on suurepärane alternatiiv nii
plastist lõikelaudadele, millel paljunevad bakterid, kui
ka orgaanilise klaasi lõikelaudadele, mille peal kuluvad
noad kiiremini. Lõikelaua all on pinnaga haakuv
silikoonist ring, mis tagab lõikelaua liikumatuse selle
kasutamise ajal. Seda on lihtne puhastada, võib pesta
ka nõudepesumasinas .

Roostevabast terasest joogikõrred on otstarbekas, keskonnasõbralik
ja kauakestev lahendus plastikust joogikõrtele.

Väike:

Suur:

26 cm, Ø – 6 mm

35 cm x 25 cm

40 cm x 30 cm

370001

370002

39,99 €

52,49 €

Komplektis 2 joogikõrt, 1 puhastushari ja kotike nende hoidmiseks.
Standard:
21 cm, Ø – 6 mm
358036			
10,99 €
Pikad:

Hoolige meie planeedist
ja võtke Norwexi kõrred
kaasa kõikjale, kus jätkuvalt
kasutatakse plastikust
kõrsi.

358037
13,99 €
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Enda kaitseks,
kuhu iganes ka lähed.
Filtreerib 81% 0,1 mikroni osakestest

KORDUVKASUTATAV NÄOMASK
Valmistatud Norwex BacLock® mikrokiust. Ainulaadne kanga struktuur
tagab filtreerimise kangast, tagades samal ajal võimaluse hingata. ASTM-i
testimisprotokolli (ASTM 2100 / f2299) tulemused kinnitavad, et Norwexi
näomask filtreerib 81% 0,1 mikronit suured osakesed, mis vastavad
isiklikuks kasutamiseks sobivate kaitsemaskide nõuetele.
Tõhus ja mugav. Enne kasutamist pesta. Kuivatage täielikult. Ei soovitata
alla 3-aastastele lastele.

Käitu targalt
Iga kuu visatakse minema 29
miljardit näomaski.
Hoolitsege planeedi eest ja ostke
korduvkasutatavad maskid.

Täiskasvanutele

Lastele (3 – 8 aastased)

15 cm x 11 cm

12,5 cm x 9,5 cm

354209 – kamuflaaz
354211 – lilleline
354213 – geomeetriline

354215 – tähekestega
11,49 €

12,49 €
16,6 cm x 14 cm
354207 – hall
9,99 €

RIHMAGA KOTT MASKIDELE
100% taaskasutatud polüestrist valmistatud kott on ideaalne
näomaskide kaasas kandmiseks. Koti mõlemil pool on lukuga
taskud, kasutage ühte poolt puhaste maskide ja teist kasutatud
maskide jaoks. Mugav rihm võimaldab kotti kaasa võtta kuhu
iganes. Käsipesu.
Mõõdud: 21 cm x 12,5 cm
354301 – türkiissinine
354302 – tumehall
12,49 €

Maske müüakse
eraldi
24

Üks tasku kasutamata ja
teine kasutatud maskide jaoks.
Mõlemal küljel erinevad värvilised
tõmblukud, et mitte segi ajada
taskuid.

Vaadake maailma puhtalt ekraanilt

PRILLID JA
EKRAANID

Kodust lahkudes võtke alati abiline kaasa
OPTIKASALL
See moeaksessuaar puhastab, kui Sinu päikeseprillid/prillid ja
telefoni ekraan vajavad puhastamist. Optikasall on valmistatud
ülipehmest mikrokiust ja puhastab nüüd paremini kui eales varem.
Eemaldab sõrmejäljed, õli, tolmu, mustuse, ebemed prillidelt,
elektroonikalt ja isegi ehetelt. Kaunistab rahakotti või
käekotti stiilse välimusega! Ideaalne suurus
kaasaskandmiseks.
40 cm x 22 cm

Saab kinnitada koti
külge, et oleks alati
kaasas.

19,49 €

must & valge
305211

mummuline
305209

sinine/valge
305210

marmor
305211

TAASKASUTATAV KOTT LAPPIDELE
Ärge kasutaga ühekordseid niiskeid, kemikaalidega
niisutatud salvrätikuid! Norwexi mitmeotstarbeliste
lappidega saate igal ajal ja igal pool puhastada. See
niiskuskindel kott on spetsiaalselt lappide hoidmiseks ja
kaasa võtmiseks. Kuivad ja puhatad lapid asetage ühte,
märjad ja kasutatud teise suuremasse taskusse.

ENVIROCLOTH® VÄIKESTE
ÜLDPUHASTUSLAPPIDE KOMPLEKT
Komplektis on väiksemad 5 universaalset mikrokiust lappi. Ideaalne
reisile võtmiseks või jagamiseks sõpradele!
16 cm x 16 cm
701005 – hall, sinine, ploom,
tumesinine, hall lilla kandiga
29,99 €

25 cm x 13 cm
360101 – hall

REISIKOMPLEKT

19,99 €

Komplektis väiksema suurusega 3 erinevat mikrokiust
lappi - 1 universaalne mikrokiudlapp (hall), 1 ihuhoolduslapp
(sinakasroheline), 1 klaasipuhastuslapp (ploom). Ideaalne
kaasa võtta ka liikvel olles!
16 cm x 16 cm
300210 – hall, sinakasroheline, ploom
19,99 €
Uus värv
Kolm meie enam müüdud lappi
mugavas kaasavõetavas suuruses.

EKRAANI PUHASTUSKANGAS
Aktuaalne toode tehnoloogia ajastul. Eemaldab sõrmejäljed õrnalt
telerite, arvutite, tahvelarvutite ja telefonide pinda kriimustamata.
Silkoontäppidega külg pange vastu kätt ja sileda pinnaga
puhastage seadmed. Metallist karbike on praktiline, elegantne
ja kompaktne mugavaks kaasa võtmiseks ja hoiustamiseks.
Suurepärane kingitus kõigile. Komplekt sisaldab lappi ja ümbrist.
Jälgige seadme tootja antud hooldusjuhiseid.
35 cm x 35 cm
305019 – sinine
14,99 €

Elegantse hoidjaga on mõnus
kotti pista ja kaasa võtta!
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Ka nemad on meie
perekond!
LEMMIKLOOMADE RÄTIK
Muutke kodulooma pesemine mugavamaks ja mõnusamaks nii enda kui
ka Teie karvase sõbra jaoks, kuivatades teda kiiresti BacLock® mikrokiust
rätikuga, mis imab palju niiskust! Lihtsalt asetage käed mugavatesse
rätiku taskutesse, et õrnalt, kuid samas kindlalt hoida paigal ja kuivatada
oma kodulooma. Rätik kuivab kiiresti, selle pärast on seda peagi võimalik
kasutada uuesti!
60 cm x 100 cm
309301
34,99 €

KINNAS LEMMIKOOMADE KUIVATAMISEKS
Seda kinnast on võimalik kasutada nii kuiva kui ka niiskena. Niiske
kindaga korja kodulooma pealt maha mustused, need imenduvad
BacLock® mikrokiududesse. Sobib hästi mustade käppade
pesemiseks ja puhastamiseks. Kasutades kuiva kinnast, on lihtne
vabaneda karvadest. Mugavamaks kasutamiseks on igale näpule
mõeldud oma haru.
22 cm x 30 cm
309302
19,99 €
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AUTO

PEHME AUTOLAPP
Kuivata kiirelt oma auto peale pesemist ja
teise poolega poleeri. Ühel pool karvane
mikrokiud, mis imab vett 3x rohkem kui
kanga kaal. Teisel küljel poleerimiskangas,
mis paneb auto särama.
40 cm x 40 cm
305102 – hall
16,99 €

AUTOPESUKINNAS
Kahepoolne kinnas kogub mustust ja tolmu, kuid mis on
kergesti väljapestavad! Kinda ühel küljel on polsterdusega
šenill-mikrokiudmaterjal, teisel pool polsterdusega
mikrokiud. Õrnalt tõmbab ligi tolmu ning peseb maha
mustuse, kahjustamata värvitud autopindu. See on
suurepärane kingitus autoentusiastidele!
23 cm x 17 cm
308028
16,99 €

KOLMEKIHILINE
POLEERIMISKINNAS
Kinda materjal on identne klaasi puhastamise kangaga, mis
on ommeldud kolmekihilisena. Selle kindaga saate kergelt
puhastada ja poleerida paljusid pindu, lihtsalt tommake üks
kiht üle teise ja paljastub puhas kiht. Tänu sellele süsteemile
saate oma maja puhtaks kiiremini ja paremini. Aitab mugavalt
puhastada raskesti ligipääsetavaid kohti. On väga käepärane
ka autos. Selle kindaga saate efektiivselt puhastada tolmu ja
muud mustused auto akendelt, peeglitelt, paneelilt ja mujalt,
kriipimata auto pinda.
Nii käepärane, et soovite
kohe kahte – üks koju, teine
autosse!
18 cm x 26 cm
308034
24,99 €

LEATHER SHINE MESILASVAHA
Valmistatud puhtast mesilasvahast, karnaubavahast ja
lanoliinist. Looduslikult puhastab, taastab ja kaunistab
nahktooteid kasutamata keemilisi vahasid ega kahjulikke
kemikaale. See toode imbub naha sisse, taastab
looduslikke õlisid, muudab naha veekindlamaks,
niisutab ja kaitseb. Sobib saabaste, rahakottide, vööde,
nahkkinnaste, sadulate ja teiste nahast valmistatud
toodete jaoks. Kaasas käsn vaha pealekandmiseks.
150 ml
403510
26,99 €

AUTOLAPP
Pese auto autopesukindaga, seejärel anna viimane
lihv autoakendele, peeglitele ja kroomitud pindadele,
kasutades autolappi. Kergelt niisutatuna kasuta
kuivatamiseks ja poleerimiseks.
65 cm x 50 cm
305100
17,99 €
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NORWEXI PESUVAHENDID EI SISALDA:
fosfaate, ftalaate, lõhna- ja värvaineid,
optilisi valgendajad, kloori, ammoniaaki,
täiteained, pleegitajad.

PESUPULBER

PESUGEEL

Väga konsentreeritud, peseb pesu täiesti
puhataks, eemaldab rasva ja muud
plekid. Pärast pesemist on riided pehmed
ja kohevad. Keskkonna sõbralik, ei sialda
täiteaineid. Valge pesu muutub veelgi
valgemaks ja värviline veelgi kirkamaks.
Ohutu erinevat tüüpi kangastele,
eelistatult mikrokiudkangaste pesemiseks
nii käsitsi kui pesumasinas. Toimib juba
ka madalatel temperatuuridel. Mugav
pakend. 1 kg jagub kõrge kasuteguriga
masinate puhul 100-ks korraks, standard
masinate kasutamisel 66-ks korraks.

Meie vedel pesupesemisvahend on
ensüümide põhine, eemaldab tõhusalt
mustuse, ebameeldivad lõhnad ja ei
kahjusta keskkonda. Unikaalne valem
töötatud aktiivsetele inimestele. Enam
kui 10 korda rohkem kontsentreeritud
kui teised sarnased tooted, nii et see on
väga ökonoomne. Tänu dosaatorile ei
lisa te toodet palju ja hoolimata väikesest
pakendist piisab kauaks. Konsentreeritud,
põhineb ensüümidel, biolagunev
peaaegu 100% 30 päeva jooksul. USDA
sertifitseeritud, sisaldab 97% taimseid ja
teisi taastuvaid koostisosi.

403447 – 1 kg
35,99 €
403448 – 500 g
22,99 €

430 ml
600100
35,99 €

1 pudelist piisab isegi
kuni 215 pesukorraks.
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RIIETE PUHASTAMISE
KINNAS
Kinnas, mis sobib hästi
peopesaga, eemaldab kiiresti
ja tõhusalt juukseid ja tolmu
riietelt, mööblilt ja muudelt
tekstiiltoodetelt. Kumbki pool
on kootud vastupidises suunas,
mis tähendab, et saab kergesti
puhastada mõlemas suunas.
Seda kinnast saab kasutada
aastaid.
11,5 cm x 14,8 cm
308041
11,99 €

Valged riided valgemad,
värvilised säravamad!

PESUHOOLDUS

PESUGEEL

MADRATSIHOOLDUSVAHEND

Sobib käsi- ja masinpesuks värvilisele ja
valgele pesule, tundliku nahaga inimeste
ja laste pesu pesemiseks. Toimib juba
madalate temperatuuride juures. Ei
sisalda lõhnaaineid, värvilisandeid ega
fosfaate. Mõeldud erinevat liiki kangaste
pesemiseks, riidesõbralik.

Mitte ainult madratsitele, madratsihooldusvahend on
unikaalse ensüümidel põhineva koostisega, et eemaldada
tolmulestad ja orgaaniline materjal
voodimadratsites, diivanites, voodipesus, sh
sulepatjadestekkides. Kasutada madratsite,
patjade, pehmete mänguloomade, polstrite,
pehmemööbli, vaipkatete hoolduses. Kergelt
pritsida ja lasta kuivada.

1000 ml

355 ml

1501

600108

11,99 €

PLEKIEEMALDAJA
Lagundab, eemaldab ja puhastab
plekid riietelt. On õrnatoimeline, sobib
ka delikaatsetele materjalidele ning
toimib kõikide temperatuuride korral. On
naturaalse koostisega, hüpoallergeenne,
looduses lagunev, mittetoksiline ning vaba
allergeenidest, värvi- ning lõhnaainetest ja
nafta baasil valmistatud lahustitest.
355 ml
600104
12,99 €
Eemaldab kohvi, tee, mahla, rohu,
meigi, veini, muna, marja, sinepi, vere,
rasva ja muud plekid

Aja jooksul võib mikrokiud muutuda ebameeldivalt lõhnavaks
ning plekke võib olla raskem eemaldada - eriti kui teil on kare
vesi. Meie ensüümipõhine mikrokiud toodete pesuvahend
aitab kõrvaldada raskeid pesu plekke ja lõhnurohi, uriin, veri,
rasv, mustust ja rohkem, isegi karedas vees, ilma kahjulike
kemikaalideta nagu nt valgendi, ammoniaak või sünteetilised
lõhnaaineid. Ohutu kõigile masinaga pestavatele kangastele.
Võib eelnevalt kuumas vees leotada kangaid või kasutada
ühe osana tavalise pesupesemise rutiinist.
450 g
600116
31,99 €

USDA
CERTIFIED
BIOBASED
PRODUCT
PRODUCT 53%

USDA sertifikaadiga,
53% bioloogiline
koostis taimedest ja
muudest taastuvatest
ainetest. Ohutu
perele- ohutu
planeedile

PRODUCT 54%
FP

USDA sertifikaat, 54% koostisosi on
taimedest ja muudest bioloogilistest,
taastuvatest toorainetest. Ohutum
oma perele, turvalisem planeedile

MAGNETPALL
Magnetpall lagundab vees leiduva kaltsiumi, mis uhutakse
pesuveega välja. Sel moel on vesi pehmem ning pesupulbrit
kulub kuni 70% vähem. Magnetpalli saab kasutada
nii nõudekui pesumasinates, kasutades looduslikke
pesuvahendeid. Nõudepesumasinas asetada selliselt, et vesi
saaks läbi käia. Magnetpalliga säästate oma kodumasinaid
katlakivi eest.
357020
39,99 €
Vähendab pesupulbri
kogust kuni 70%

MIKROKIUD TOODETE PESUVAHEND

FP

USDA
CERTIFIED
BIOBASED
PRODUCT

19,99 €

KUIVATIPALLID PESUKUIVATILE
Vähenda staatilise elektri teket ilma kemikaalide ja
pesuloputusvahenditeta. Valmistatud 100% Uus- Meremaa
lambavillast. Kuivatipallid pehmendavad kangast,
eemaldavad staatilise elektri ja
lühendavad kuivatusaega kuni
25%. Kestavad kuni kolm aastat
(u
1000 kuivatuskorda). Sobivad
kasutamiseks koos eeterlike
õlidega.
357021
29,49 €
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KLAASPUDEL
"FOREVER" PIHUSTIGA
Kaasaegne klaaspudel kestab aastaid
ja säästab raha. Mõeldud Norwexi
puhastusvahendite lahjendamiseks
ja pihustamiseks. Mugavamaks
kasutamiseks on lisatud silikoon,
seetõttu ei kriimusta ega libise
kokkupuutel pinnaga. Saadaval
kolmes erinevas värvitoonis.
473 ml
354002 – valge
354003 – türkiis
354004 – hall
16,99 €

VANNITOA PUHASTUSVAHEND
Vannitoa puhastamine on üks raskemaid väljakutseid
teie kodus. Kasutage lahjendamata tualettide ja
lahjendatult vannide ja kraanikausside pindadel,
et need oleksid puhtad minimaalse pingutusega.
Väga kontsentreeritud ja võib tõhusal puhastamisel
korraga eemaldada ka katlakivi. Fosfaadivaba ja
sisaldab biolagunevaid koostisosi. Mitte kasutada
looduslikel kivipindadel.
355 ml
600102

KÜÜRIMISKINNAS
Mikrokiudmaterjal ühel pool ja kare küürimisriie
teisel pool, et kergesti eemaldada tõrksat
mustust ja rasu. Poroloonpolsterdus lisab veel
ekstraimavust. Parima tulemuse saavutamiseks
kasutada koos veesettekivieemaldiga.
23 cm x 17 cm
709000 – roosa
709001 – hall
16,99 €

19,99 €

WC- HARI HOIDJAGA
Norwexi WC-hari on ergonoomilise
mittelibiseva käepideme ja unikaalsete
kummist harjastega, mis ulatuvad wc-poti serva
alla, et kiiresti ja kergesti puhastada. Kummist
harjased on vastupidavad ja painduvad ning ei
kulu kiiresti ära. Unikaalsed kummist harjased
saavad puhtaks üksnes veega ja kui hari
asetada seisma oma kohale, ei puutu harjased
kokku alusega, kuivab kiiresti. Ei määri ega
kriimusta portselani.
357009
19,49 €
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Käitu targalt

Ligikaudu 80% leibkondadest kasutab tualeti
puhastamisel kloori sisaldavaid valgendeid.
Kloor keskkonnas reageerib kergesti orgaaniliste
ainetega ja loob ohtlikke ühendeid: furaanid,
dioksiinid ja teised mürgised ained.

Puhtus = tervis

VANNITUBA

KLAASPUDEL "FOREVER" VAHUSEEBILE
"Keskkonnasõbralik muutub tänapäevaseks!" Metallilise
pumbaga klaaspudel näeb välja elegantne nii köögis kui
ka vannitoas. Mõeldud Norwexi vahuseebiga täitmiseks.
Mugavamaks kasutamiseks on lisatud silikoonist alus,
seetõttu ei kriimusta ega libise kokkupuutel pinnaga.
355 ml
600700 – valge
21,99 €

PIPARMÜNDI VAHUSEEP
Muuda igapäevane ülesanne millekski nauditavaks. See
vahuseep äratab meeled ning keskkonnasõbralikud
koostisosad jätavad naha pehme, sileda ja niisutatuna. Piisavalt
õrn sagedase kätepesu korral, ilma ülekuivatamata. Naturaalsed
kookose- ja õunaekstraktid mõjuvad pindaktiivsete ainetena,
mis puhastavad käsi, samas Panthenol ja Aloe niisutavad ja
kaitsevad. Jahutav piparmünt annab värske lõhna. Ideaalne
vannituppa ja kööki.
Piparmündivahuseep

Vahuseebi täitepudel

250 ml			

1l

403195			

403196

15,49 €			

29,49 €

PORTSELANIST KOMPLEKT
Mugav kasutamiseks igas ruumis. See ilus portselanist
komplekt aitab töökeskkonda korrastada, muutes selle
mugavaks ja silmale meeldivaks. Tops koos libisemiskindla
silikooniga on suurepärane hambaharjade või muude
esemete hoidmiseks. Teisele poole võib panna pudeli või
seebinõud. Küljele saab paigutada käsnad ja metallist
hoidikul, mugavalt niiskeid lappe kuivatada.
22,5 cm x 10 cm x 18 cm
358080
42,99 €

Valige portselan plastiku asemel.
Hoidke pudeleid, hambaharju, käsnasid või teisi asju uues
ilusas portselanist korrastajas.
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Toitvad juuksehooldustooted
Sisaldavad puhtaid
taimseid tooraineid, mis
kaitsevad ja toidavad,
pannes juuksed särama.
Iga koostisaine
antioksüdant annab
juustele ja peanahale terve
ja loomuliku niiskuse.

LYSERE™ TOITEV
ŠAMPOON
See on mõeldud koduseks
juuksehoolduseks parima
salongi tulemusega. See
niisutav ja toitev šampoon
õrnalt puhastab ja toidab
juukseid, jättes need kauniks
ja tervelt säravaks. Õrn
igapäevaseks kasutamiseks
ja täiendatud looduslike
aromaatsete õlide segu
aroomiga. Sobib kõikidele
juuksetüüpidele.
Sisaldab pähklitest saadud
koostisosi (kookos).
355 ml
403826

Uus

LYSERE™ TOITEV PALSAM
See kerge, toitev ja
sügavniisutav valem sisaldab
rohevetikaid, mis siluvad
ja toidavad, jättes juuksed
läikivaks. Juuksed jäävad
kammitavaks, need on terved,
niisutatud ja looduslik toidetud
juuksed.
Sisaldab pähklitest saadud
koostisosi (palmipähkel,
kookos, shea pähkel).
355 ml
403827
26,99 €

Uus

LYSERE™ SÜGAVNIISUTAV
PALSAM JA MASK
Meie kaks ühes palsam ja
mask niisutab, noorendab ja
muudab siidiselt pehmeks
kõige kuivemad, hapramad ja
kõige kahjustatumad juuksed.
Sobib kasutamiseks kas 1-2
korda nädalas sügava maskina
või igapäevaselt palsamina,
eriti kahjustatud juukstele.
Sisaldab pähklitest saadud
koostisosi (palmipähkel,
kookos, shea pähkel)
120 ml
403833

Uus

18,99 €

26,99 €

Valige parim

Iga pere juuste ja nahahooldustooted võiksid olla samal ajal nii puhtad, ohtutud kui ka
tõhusad. Sel põhjusel on rohkem kui 2400 koostisosa meie testimisprotsessis keelatud.
Meie keelatud ainete nimekiri näitab 50 koostisosa, mida mitte kunagi ei kasutata
meie hooldustoodetes. See tähendab meie tooteid ei sea ohtu head välimust ohutute
toodete kasutamisega.
LYSERE ™ KOSMEETIKA ei sisalda gluteeni, parabeene, formaldehüüdi, sünteetilisi
lõhna- ja värvained. Dermatoloogiliselt testitud ja loomadel testimata. Taimset päritolu
koostisosad. Vegan.
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LYSERE™ KAITSEV SPRAY
Reostus ja UV-kiired ei mõju
negatiivselt mitte ainult
nahale, vaid ka juustele, mis
võib ärritada peanahka ja
põhjustada juukste kuivust
ja lõhenemist. See kerge
sprei moodustab nähtamatu
kaitse ja aitab juukseid kaitsta
reostuse, UV-kiirte ja soojuse
eest, jättes need niisutatud ja
läikivad.
Sisaldab pähklitest saadud
koostisosi (palmipähkel,
kookos, shea pähkel)
118 ml
403828
19,99 €

Uus

KOSMEETIKA

KÄTEPUHASTUSVAHEND
Puhastage oma käed niisutava
kätepuhastusvahendiga ükskõik millal või
kus ilma seepi ja vett kasutamata. Sisaldab
rosmariini, sidrun ja lavendel muudavad
käed täiesti puhtaks ja meeldivalt
lõhnavaks. Alkoholi- ja triklosaanivaba.
50 ml
403122
10,99 €

TIMELESS PINGETEST
VABASTAV GEEL

HUULEPALSAM

KEHAPALSAM

Uued huulepalsamid on looduslikud
ja USDA sertifikaadiga. Niisutavad,
toidavad ja kaitsevad huuli. Kiiresti
toimides annavad kauakestva
leevenduse kuivadele ja karedatele
huultele. Saadaval on 3 looduslikku
maitset. Ei sisalda kahjulikke kemikaale.
Need palsamid panevad sagedamini
naeratama!

Uus kehapalsam on looduslik ja USDA
sertifikaadiga. Tsitruse ja piparmündi
aroomiga, rahustab ja pehemendab
väsinud ja karedat nahka. Hea lahendus
väga kuivadele kätele, kandadele,
küünarnukkidele, põlvedele jne. Tänu
oma meeldivale aroomile ja unikaalsele
nahka pehmendavale omadustele saab
kasutada seda kodus, tööl või reisil!

8g

77 g

403192 – mustsõstar

403170

15,49 €

10,99 €

20,99 €

LYSERE KÄTEKREEM

LYSERE KEHAKREEM

See antioksüdantide rikas ja Moringa või
segu sisaldav kätekreem on üliniisutav,
toitev ja kiirelt imenduv. Käed jäävad
pehmed ja ilusad, ilma rasvase kihita,
andes pikka aega püsiva mugavustunde
ka karedatele, kuivadele kätele.
Sisaldab makadaamiapähklitest saadud
koostisosi.

Rikastatud antioksüdantide ja
mustikaekstraktiga – rahustab, niisutab
ja kaitseb nahka kuivamise eest.
Niisutav Moringa või annab siidist
pehmust. Mittekleepuv, imendub kiiresti.
Sisaldab makadaamiapähklitest saadud
koostisosi.

59 ml

600236

Looduslike tõmmiste konsentratsioon,
mis aitab võidelda väsimuse
tundemärkide ja pingega. Orgaaniline
rosmariin, oliiviõli, aloe vera,
saatanaküüne ekstrakt, kummel ja
arnika- kantuna otse probleemsele
kohale, kaelale, meelekohtadele ja
õlgadele- mõjuvad aromaatsena, õhetava
tundena, mis lõdvestab ja värskendab.
40 ml
403124

600237
12,99 €

237 ml
24,99 €

LYSERE DUSHIGEEL
Põhjamaised pohla- ja mustikaekstraktid
on õrnalt puhastavad ja toitvad.
Unikaalne õlist vahuks muutuv tekstuur
jätab naha elastseks, niisutatuks ja
sametiselt siledaks. Sisaldab pähklitest
saadud koostisosi (palmipähkel,
kookospähkel).
237 ml
600238
16,99 €
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Tõhusad, taimepõhised koostisosad –
niisutavad ja värskendavad.
Looduslikud ajatud nahahooldustooted
vähendavad vananemise märke.

NATURALLY
TIMELESS KIRGASTAV
SILMAÜMBRUSKREEM
Värskenda väsinud silmi
ja silu peenikesi kortse
selle täiustatud toote abil,
mis sisaldab Albizia puu
koorest saadud looduslikku,
taimset naha helendajat,
samuti õuna tüvirakkude
ekstrakti ja multi-peptiide.
Sisaldades taimepõhiseid niisutajaid,
aitab see niisutada õrna kude silma all,
jättes silmadele noorusliku ja särava välimuse.
Sisaldab pähklitest saadud koostisosi.
15 ml
403096
28,99 €

NATURALLY TIMELESS
PÄEVAKREEM
Aita vähendada silmnähtavaid
vananemismärke selle päevase
vananemisvastase niisutava kreemiga,
mis on spetsiaalselt välja töötatud, et pakkuda
intensiivset niisutust ja parandada naha elastsust.
Õuna tüvirakkude ekstrakt, väärtuslikud taimeõlid
ja sheavõi pidurdavad kortsude teket, hoiavad niiskust
ja parandavad naha välimust.
Sisaldab pähklitest saadud koostisosi.
50 ml
403081
59,99 €

NATURALLY TIMELESS VANANEMISVASTANE
ÖÖKREEM

NATURALLY TIMELESS NÄOSEERUM

Ärata nahk uneajal ellu, samal ajal noorenedes. See sügavalt
niisutav eeterlike taimeõlide lõhn, sheavõi, taimsed peptiidid
ja õuna tüvirakkude ekstrakt vähendavad kortse. Rahustav
merevetikate ekstrakt noorendab nahka öösel rakutasandil,
vähendades nähtavaid vananemismärke.

Aita oma nahal taasergutuda ning särada selle toitva õuna
tüvirakkude, multi-peptiidide ja merevetikatega rikastatud
seerumiga. Nähtavalt silendab nahka, vähendades kortse
ja väsimuse ilminguid. Sinu nahk näeb välja säravam ja
nooruslikum!

Sisaldab pähklitest saadud koostisosi.

Sisaldab pähklitest saadud koostisosi.

50 ml

50 ml

403086

403091

59,99 €

59,99 €
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KOSMEETIKA

 LYSERE UUENDAV SILMAKREEM
Selle kreemi eesmärk on äratada ja kirgastada õrna
silmaümbruse nahka. Rikastatud antioksüdantide,
makadaamiaõli, mustikate, punaste vetikate ja
musta kaera ekstraktidega. Nahk on rikkalikult
niisutatud ja puhanud välimusega.
Sisaldab pähklitest saadud koostisosi
(makadaamia, kookospähkel, palmipähkel).
14,78 ml
600234



29,99 €



 LYSERE TAASTAV ÖÖKREEM
Intensiivselt niisutav öökreem on rikastatud
aprikoosi -, päevalille- ja avokaadoõliga. Toidab
kuiva ja väsinud nahka, taastab ja tagab niiskuse
säilimise.
Sisaldab pähklitest saadud koostisosi
(makadaamia, kookospähkel).
50 ml
600233
39,99 €

 LYSERE NIISUTAV PÄEVAKREEM
Kerge antioksüdantidega rikastatud niisutav kreem.
Mustikad, punased vetikad, must kaer ja pohla
ekstraktid kaitsevad nahka keskkonna kahjuliku
mõju eest.
Sisaldab pähklitest saadud koostisosi
(makadaamia, palmipähkel).



50 ml
600232
39,99 €



 LYSERE ÕLI
15 naha tervislikku õli, sealhulgas makadaamia-,
kuningakepi- ja kookoseõli, lisaks põhjamaade
super taimede murakas ja astelpaju toidavad,
niisutavad ja kaitsevad, muutes naha elujõuliseks ja
säravaks. Naturaalselt rikastatud antioksüdantidega.
Punavetika taimed aitavad võidelada vabade
radikaalidega ja tugevdavad niisutuse jõudu, lisaks
must kaer võimendab veelgi niisutatust. Masseeri
õrnalt 3-5 tilka puhtale näole ja kaelale, nii hommikul
kui ka õhtul. Võib kanda niisutava kreemi alla või
segada sellega ja muuta nahk hüdreeritult
tervislikult säravaks.
Sobib kasutada ka
juustele, küünenahkadele
ja kehale. Teie nahk
tänab teid, selle eest!
14,78 ml
600231
49,99 €

Esmakordsel kasutamisel juba tundsin taimsete
koostisosade olemasolu kreemides. Lihtne kasutada, toidab
ja ei tekita rasket tunnet näole. Minu arvates on kreemide
ühendav märksõna – hellus. Mulle meeldib tagasihoidlik
aroom. Minu lemmikud Lysere kosmeetikasarjas – õli ja
öökreem.
Nora Kaņevska, Norwexi grupijuht Lätist
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Miljon põhjust
naeratada
Suu tervis on meie heaolu jaoks oluline. Suus
elavad miljardid mikroorganismid, mõned neist
on kasulikud, teised mitte. Lysere ™ hambapasta
probiootilised omadused ja suuvee
antioksüdandid aitavad toita ja tasakaalustada
häid baktereid, hävitades samal ajal kahjulikud.
Kas nüüd naeratate?

Täitmine aitab
vähendada plastiku
kasutamist

LYSERE™ HAMBAPASTA

LYSERE ™ SUULOPUTUSVEDELIK

Probiootikumidega Lysere ™ hambapasta parandab suuõõne
tervist. Puhastab hambad, õrnalt valgendab ja värskendab
hingeõhku. Vegan.

Suu tervis on kõigi jaoks oluline. LYSERE ™ suuloputusvedelik
aitab hoida igemed ja hambad terved, kaitseb suuõõne
dehüdratsiooni ja halva hingeõhu eest.

Sisaldab:
• Lactobaccillus Paracasei - probiootikumid, mis toetavad
kasulikke baktereid ja tagavad suus soodsa mikrofloora.
• Valge Binchotan süsi - puhas ja pehme hammaste valgendi
• Ksülitool - pärsib kahjulikke bakterite paljunemist
• Piparmündi ja maisilehe eeterlikud õlid – värskendab
hingeõhku. Pakend on valmistatud suhkruroost,
100% biolagunev.
113,4 g

Sisaldab looduslikke antioksüdante: pohlaseemneõli ja aloe
lehe ekstrakti. Värskendav piparmündimaitse, mõeldud
igapäevaseks kasutamiseks. Vegan. Ei sisalda alkoholi.

403813
13,99 €

473 ml
403815
19,99 €

Lysere probiootiliste bakteritega hambapasta on tõesti olnud
avastus - mitte ainult püsiv värskustunne, vaid ka hamba pind jääb
sile, katuta. Tore, et on olemas hambapasta, mida saame kasutada
kõik ja meeldib ka kõikidele - ka nelja-aastastele! Suuvesi maitse on
nii värske, eeterlikud õlid pakuvad loomulikku, tõelist maitset!
Rita Balode, Norwexi grupijuht
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KEHAHOOLDUS

HÕBEHOOLDUSEGA HAMBAHARI

PULKDEODORANT

Kokkupuutel veega hakkab tööle ainulaadne hõbe harjaste
all, vabastades aktiivseid ioone, mis kõrvaldavad mikrokiust
hambaharjastest kuni 99,9% bakteritest- mis põhjustavad
hambakatu ja -kivi ning igemepletike teket. See hambahari
aitab vähendada bakterite teket ja kasvu, isepuhastudes
peale igakordset kasutamist.

Naturaalse deodorandi valmistamisel on kasutatud eeterlikke õlide
ja looduslike komponentide segu, võitlemaks ohutult ja tõhusalt
bakteritest pohjustatud lõhna vastu. Aloe vera, teepuu ja salvei
rahustavad nahka ja aitavad hoida kogu päeva puhta ja värskena.

Iga pakend sisaldab hambaharja ja lisaotsikut.

19,99 €

Ei sobi alla 3.aastastele lastele.
Soft

Medium

354053
354054

354063 sinine
354064 punane

50 g
600249

MÄEKRISTALL-DEODORANT

16,99 €

Koostises mineraalsoolad vahese glutseriiniga. Suurepärane
hüpoallergeen, mittekleepuv, lõhnatu ega jäta plekke.
Neutraliseerib halva lõhna põhjustavad bakterid,samas ei pärsi
naha hingamist. Võib kasutada nii kaenla all, kui jalataldadel.

HÕBEHOOLDUSEGA VARUHARJASED

Ei sisalda triklosaani!

Pakis on 2 otsikut, aastane kogus.

50 ml / 75 g

354051 – soft
354061 – medium

403600

11,99 €

13,49 €
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Nautige nahka
hoolitsust veega
Norwexi näohooldustooted on
suurepärased, sobib nii tundlikule kui ka
küpsele nahale!
JUUKSEKUIVATUSTURBAN
Kerge juuksekuivatusturban imab kiiresti juustest niiskust kuni
70%. Vähem aega fööniõhuga kuivatamist tähendab tervemaid
juukseid! Üks suurus sobib koigile.
309050 – beez
309051 – helesinine
19,99 €

MEIGIEEMALDUSLAPID
Eemaldab õrnalt kogu meigi, silmapliiatsi- isegi veekindla
ripsmetuši- ilma seebi või lahusteta. Niisuta neid sametiselt
pehmeid lappe veega ja pühi õrnalt kogu nagu. Sobib ka
tundlikule nahale.
Komplektis 3 tk: sinine, roheline, lilla
20 cm x 20 cm
306101
16,99 €

IHUHOOLDUSLAPID
Need ihuhoolduslapid on regulaarseks keha ja näo
puhastamiseks, niisutada veega.
Komplektis 3 ihuhoolduslappi.
32 cm x 32 cm
308064 – hall, sinakasroheline, beez
308065 – sinine, lilla, beez
16,99 €

Käitu targalt
Peske ja kasutage uuesti!
Salvrätikuid on soovitatav pesta Norwexi
pesuvahendiga pesumasinas või käsitsi.
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KEHAHOOLDUS

Ärka igal hommikul hea
tujuga tänu padajapüüride
BacLock® efektile!

PADJAPÜÜRID

PADI – KILPKONN

Puhka teadlikult Norwexi mikrokiust padjapüüridel, mis on lihtsalt
hooldatavad ja vastupidavamad kui puuvillased ning sisaldavad
BacLock® antibakteriaalset komponenti. BacLock® isepuhastuv
süsteem hoiab padjapüürid kauem värskemad. Suurepärane
aknega nahale! Lisaks on need padjapüürid nii luksuslikud, et
unustate kui funksionaalsed nad tegelikult on! Sa lihtsalt hakkad
armastama seda super siledat mikrokiudu ja täiesti neutraalne
valge pilve värv sobib iga sisekujundusega.

See padi võimaldab teil pärast tööpäeva lõõgastuda.
Pehme tekstuur on meeldiv ja mõnus puudutada.
Ideaalne ka kaasa võtta pikematele autoreisidele.
Lapsed sõbrunevad kilpkonnaga ja saavad paitada
ning kaissu võtta. Valmistatud Norwexi mikrokiu
tootmisprotsessis tekkivatest tootejääkidest. Mitte alla
2-aastastele lastele.

78,74 cm x 53,34 cm

Ärge jätke neid järelevalveta laste vooditesse,
lapsevankritesse, turvatoolidele.

309401 – valge

45,7 cm x 40,6 cm x 10,1 cm

39,99 €

357093
37,99 €

Olen Norwexi uue tootega väga
rahul - padjapüürid pole mitte
ainult ilusad, vaid ka nende peal on
väga hea magada, sest kangas on
pehme. Varem hommikul ärgates
olid juuksed sassis aga nüüd - mitte
ainult juuksed siledad, näonahk ka
värskem ja ise paremini maganud.
Ma soovitan tõesti! Sa ei kahetse
seda!
Lina Danilevičiene, Norwexi
konsultant Leedus

39

Teie keha saab
olema tänulik!

IHUHOOLDULAPID

NORWEXI MIKROKIUD
KANGAD ISIKLIKU HÜGIEENI
JAOKS

Veega niisutatult salvrätikud on tõhusad näo ja keha
puhastamiseks ilma seebita. Nahale õrn, aga halastamatu
mustuse vastu. Kasutatakse meigi ja surnud rakkude
eemaldamiseks nahalt.
Nüüd ka triibuline - praegune kujundus!

Eriti pehmed mikrokiudkangad
BacLock® - efektiga puhtuse
tagamiseks. Suurepärane
nii õrnema kui karedama
nahale!

Komplektis 3 salvrätikut.
308055 – beežid / hallid triibud
308062 – beežid / sinised triibud
32 cm x 32 cm
16,99 €

KOORIV NÄOPUHASTUSKINNAS

NÄOPUHASTAMISE PADJAKESED

Avasta värskem ja veel ilusam nahk meie kahepoolsete
koorivate kinnastega. Pehme sametine BacLock®
mikrokiud õrnalt eemaldab kogu meigi ja teine pool
koorib kõik surnud naharakud, jättes näo värskeks
ja säravaks. Igapäevane täiuslik täiendus teie
nahahooldus rutiinile!

Milleks toetada raiskamist, kasutades ühekordseid vatipadjakesi?
Meie super pehmed ja kahepoolselt niisutatavad padjakesed
puhastavad õrnalt naha ja eemaldavad meigi.

11,5 cm x 14,8 cm

Padjakesed: 5,7 cm x 5,7 cm

309075

309073 – lilla

12,99 €

19,99 €
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Komplekti kuulub viis padjakest ja tõmblukuga kotike nende
hoidmiseks ja pesemiseks.
Kotike: 12,7 cm x 12,7 cm

KEHAHOOLDUS

Hoolitse oma
keha eest
Käitu targalt
Enamik pesukäsnasid pole mõeldud
pesemiseks pesumasinas, nii et seal paljunevad
bakterid ja mikroobid. Käitu targalt ja vali
pestavad käsnad!

PESUKINNAS
Muuda oma nahk siledaks, säravaks ja kauniks uue
kehapesukindaga! Kinnas sobitub mugavalt Teie käega,
võimaldades pesta raskesti ligipääsetavaid kohti, ja aitab
eemaldada surnud nahakoed. Üks kinda pool on pehmest
kangast, teine – karedast. Pesukinnas on tehtud BacLock®
mikrokiust ning tänu unikaalsele tehnoloogiale väheneb
kangas bakterite ja hallitusseente paljunemine. Kangas
kuivab kiiresti ja ei hakka haisema.
15 cm x 25 cm
309092
16,99 €
Kare pool keha
koorimiseks ja pehme
pool õrna pesuks.

PIKLIK SELJAPESUNUUSTIK
Uuenda ja puhasta enda nahka kergelt kooriva nuustikuga,
mille disain muudab eriti lihtsalt kasutatavaks. Selg saab
pehmem ja puhtam ilma vaevata!
Kuivab kiirelt ning BacLock®
tehnoloogia takistab bakterite
levikut.
Pesumasinas pestav.
13 cm x 65 cm
309091
19,99 €
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SPORDIRÄTIK

RÄTIKUD

Ideaalne sportlastele treeningutel! Valmistatud
antibakteriaalsest mikrokiust, mis ei lase bakteritel
paljuneda ning seega ei teki ka rätikule ebameeldivat
lõhna. Hästiimav sametine mikrokiudmaterjal, mida
on kerge kaasas kanda. Suurepärane ka matkamisel.
Riputada kuivama peale kasutamist.

Naudi luksuslikku soojust imekerge mikrokiust vannirätikuga.
Sametiselt pehmed ja mõnusad rätikud on suurepärase
imamisvõimega, sobivas suuruses ning kuivavad kiiresti.

50 cm x 100 cm
306002 – hall
24,90 €

TOREUS
IT
KING rele
noo sele
inime
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SUUR VANNIRÄTIK		

KÄTERÄTIK

140 cm x 70 cm		

70 cm x 35 cm

309024 – sinakasroheline
309025 – hall		
308901 – sinine		
308903 – sinised triibud		
308908 – lillad triibud

309002 – sinakasroheline
309006 – hall
308701 – sinine
308703 – sinised triibud
308708 – lillad triibud

36,99 €		

16,99 €

Puhtad käed
on tervise
edu võti

KEHAHOOLDUS

CHENILLE KÄTERÄTIK
See rätik on mõnusalt pehme ja imab hästi
niiskust. Kuivatab käed kiirelt, ärritamata
nahka. Valmistatud unikaalsest BacLock®
mikrokiust, mis ei lase bakteritel selles
paljuneda. Tänu ebatavalisele disainile näeb
see hea välja mistahes köögis või vannitoas.
Sellel on mugav kinnitus, mis võimaldab rätiku
riputamist riidepuu, nagi, pesukuivati, ahju
käepideme vms külge.
12,2 cm x 38 cm
309019 – hall
309026 – münt
309034 – lilla
309104 – sinine
25,99 €

VANNIMATT
Astu duši alt või vannist välja imepehme
luksusliku ja kõrgelt imava mikrokiust mati
peale, mis imab kuni 10 korda rohkem vett
oma kaalust.
50 cm x 70 cm
309084 – hall
29,99 €
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LASTE VANNIRÄTIK
Uued värvid ja veelgi õrnem materjal!
Pehme rätik on kindlasti üks laste lemmik!
Antibakteriaalne, kerge, pehme, hästi imab
niiskust ja kuivab kiiresti.
70 cm x 120 cm

KÄTERÄTIK LASTELE
„Kas sa pesid enda käed puhtaks?“ Peale nende kätekuivatajatest
loomakeste soetamist ei ole vaja seda küsimust enam kunagi küsida!
Lapsed armastavad neid armsaid, pehmeid käteratte ning sina armastad
nende BacLock® tehnoloogiat, mis takistab bakterite levikut! Neid on hea
kasutada igal pool – vannitoas, autos, köögis. Ei ole mõeldud kasutamiseks
mänguasjana.

308601 – kollane
309008 – sinine

11 cm x 35 cm

43,99 €

19,99 €

309016 – hall kass
309039 – roheline draakon
309018 – lilla ükssarvik

LASTE PESUVAHEND
Šampoon / palsam /dušigeel / vannivaht.
Pesemine ilma pisarateta. Meie õrn pesuvahend
puhastab peast varvasteni, ei sisalda ohtlikke
koostisosi ega sünteetilisi lõhnaaineid, tekitab
palju mulle ja on värske tsitrusteliste ja lavendli
aroomiga. Kasutage seda, et vältida kemikaale
sisaldavaid tooteid lapse pesemiseks.

22,99 €

LASTE PESUKÄSN

236 ml

Vanniskäik muutub kohe lõbusamaks
koos Norwexi pesukäsnaga. Väga pehme
BacLock® mikrokiud puhastab õrnalt laste
tundlikku nahka ja elastik pael aitab püsida
pesemise ajal käes. Boonusena super ilus
ja särav värv, mida lihtsalt peab armastama!
Suurepärane igas eas lastele!

403066

Diameeter 12 cm

24,99 €

309037 – kollane
309038 – türkiis

Kõik meie koostisosad on hoolikalt
valitud nende loodusliku koostise
järgi ja on biolagunevad.

6,99 €
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LASTELE

Anname
lastele vaid
parima
IMIKUTE VANNIRÄTIK
KAPUUTSIGA
Pehme, kohev ja imab palju niiskust,
ideaalne imikust põngerjaeani.
Rätik: 31,5 cm x 31,5 cm
Ihuhoolduslapike: 80 cm x 80 cm
308603 – hall
39,99 €

PUDIPÕLLEDE KOMPLEKT
Põllekesed on valmistatud eriti pehmest
absorbeerivast Norwexi mikrokiust,
koos BacLock® efektiga aitab säilitada
beebiriided söögi ajal puhtana. Laius on
reguleeritav 2 trukiga, mis võimaldab teil
lapse kasvades selle suurust muuta.
Komplektis 3 korduvkasutatavat põlle,
mida saab pesta ka pesumasinas.
12 cm
309052 – hall
28,99 €

IMIKUTE
IHUHOOLDUSLAPIKESED
Väiksem versioon standardsetest
vannirätikutest, ülipehmed ning on
ideaalsed imikute tundlikule nahale ja
lastele.
3 tk komplektis: roosa, kollane, helesinine
20 cm x 20 cm
309054
12,99 €

LASTE PESUHARI
Silikoonist pesuhari -armas elevant,
mis teeb lapse vanniskäigu veelgi
mõnusamaks. Pehmed silikoonist
harjased puhastavad naha
delikaatselt, pakuvad rahustavat
kehan ja peamassaaži.
BPA ja lateksivaba.
Suurus: 9,5 cm x 8 cm
357017 – hall elevant
9,99 €
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Hakka Norwexi esitluste
võõrustajaks
Norwexi esitlust on lihtne korraldada ja teil on võimalus saada
tasuta Norwexi tooteid meeldivalt aega veetes!
Kas olete kunagi unistanud sellest, kuidas muuta
maailma, kuid Te ei tea kuidas seda teha. Hakkake
võõrustajaks, kutsuge külla Norwexi konsultandid ja
mõelge, kuidas on Teil võimlik enda elu ja planeeti
positiivselt muuta, tehes mõningad muudatused.
Me näitame Teile, kuidas Norwexi tooted parandavad
kodust keskkonda ja Teie ihuhooldustoodete vajadusi.
Kutsuge külla perekond ja sõbrad, näitamaks kuidas
vähendada kemikaalide kasutamist kodudes ja
ihuhooldustoodetes, säästes aega ja raha.
Tellige Norwexi esitlust kohe: +372 554 1152

Rõõmustage sõpru ja kolleege
pakkudes neile võimalust õppida
tundma keskkonnasõbralikke
tooteid.

BOONUS 1

BOONUS 2

BOONUS 3

BOONUS 4

10 ostja eest

Tellimuse kogusumma eest

Kokkulepitud esitluse eest

Muutuv

VÕÕRUSTAJALE
Väärib, kui esitlusel on
vähemalt 10 OSTJAT ja
TELLIMUSE SUMMA
ON VÄHEMALT 200 €.

VÕÕRUSTAJALE

8% tellimuse
kogusummast, mille hulka
ei kuulu reklaammaterjalid
ja kohaletoimetamine
50.00 eurot - 149,99 €
10%
150,00 € – 299,99 €
12%
Vähemalt 300,00 €

PLANEERITUD
ESITLUS
VÕÕRUSTAJALE

Kui on vähemalt 1 UUS
ESITLUS kokku lepitud
ja TELLIMUSE SUMMA
VÄHEMALT 50 €. Kui on
mitu esitust kokku lepitud,
siis konsultant ise otsustab,
kellele annab perenaise
kingituse.

VÕÕRUSTAJALE
Muutub iga kuu. Info
igakuistes pakkumistes.

UUELE KONSULTANDILE! Võimalus osta tooteid testimiseks SOODSAMALT.
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EELISED saades Norwexi
konsultandiks
Kui mõte vähendada kemikaalide kasutamist kodus köidab teid,
siis liituge meiega! Norwexi ideid ja tooteid jagades on teil ka
võimalus teenida.

VÕIMALUS
KODUS TÖÖTADA
ning ühendada pereelu
tööga

TEENIDA LISATULU
väljendades oma andeid
ja võimeid

TERVIST JA
KESKKONDA
säästa

OMA AJA
PEREMEES
pühenduda oma
prioriteetidele

Lisateave võimaluste kohta +372 5062605, 5223101.

Ma liitusin Norwexiga, kuna otsisin
voimalust lisa teenida meie kasvavale
perele. Kuid sain nii seda kui ka
uut moodi õppida puhastama oma
maja tervise- ja keskkonnasõbralike
toodetega.

Liitusin Norwexiga, sest otsisin
alternatiivi aknapesuvahendile. Väiksed
lapsed olid majas ja ei soovinud enam
igapäevaselt keemiat kasutada. Norwexi
klaasilapp on selleks imeline lahendus.
Vajasin ainult vett.

Puhastan maja hea meelega Norwexi
toodetega, sest saan sellega kaasata
ka lapsi, ilma terviseriske võtmata.

Tänaseks kasutan ja soovitan tooteid
oma kogemusest lähtudes. Meie kodus
on igapäevaselt kasutusel paljud tooted
juba 8 aastat ja ma ei näe põhjust, miks
see muutuma peaks.

Madara Miezite,
Norwexi grupijuht Lätist

Soovin ütelda kõigile Norwexi
toodete konsultantidele ja tarbijatele
– kasutage kõiki Norwexi tooteid.
Ainult kasutades Norwexi tooteid
mõistate, mis on nende eelis. See
tekitab teis soovi jagada teistele
oma positiivseid kogemusi ja
suurepõraseid tulemusi.
Lilia Gusina,
Norwexi grupijuht Leedust

Lisaks mirkokiule soovitan proovida ka
teisi tooteid: nõudepesuvõrk, mikrokiud
toodete pesuvahend.
Maarja Luik,
Norwexi grupijuht Eestist
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Puhastage ainult veega.
Lihtsamast LIHTNE!
Kodu Norwexi mopisüsteemidega
puhastamine on uskumatult kerge!

SUUR PÕRANDAKOMPLEKT

€

75

99

€ 104,96
N5 – kuldne

Puhas kodu- ilma kemikaalideta!

100% rahulolu garanteeritud
Norwex lõi oma kvaliteedile
pühendudes 100% rahulolu
garantii. Asendame või vahetame
välja tooted, mis on kahjustada
saanud või defektiga sinu
täielikuks rahuloluks 60 päeva
jooksul. Kataloogis olevad tooted
ja/või toodete värvid võivad
aastate jooksul muutuda.
Palun vaadake toote etiketti
enne selle kasutamist. Kõik pildid
on autoriõigusega ning nende
kopeerimine ja paljundamine on
keelatud.

Norwex Baltic meeskond
Please
Recycle

Norwexis usume, et saame teha võimsaid ja positiivseid muudatusi nii
kodudes kui ka keskkonnas. Meie tooted on disainitud nii, et aidata
vähendada kemikaalide kasutamist kodudes ja vähendada jäätmeid
keskkonnas või samaaegselt mõlemat.
Meie Norwexi pere, konsultandid ja töötajad teevad koos suuri
edusamme, jagades meie missiooni ja võttes vastutuse kemikaalide
olulise vahendamise eest. Tahaksid sa liituda selle missiooniga? Räägi
juba täna Norwexi konsultandiga, et meiega liituda, luues jätkusuutliku
pärandi puhtama maailma jaoks.
Palun külasta meie veebilehte www.norwex.ee, et Norwexi kohta rohkem
teada saada.

SIA Norwex Baltic
Mazā Krasta iela 83, Rīga, LV–1003, Latvija
Tel: +371 67816216, Mob: +371 28236324
e–pasts: info@norwex.no
www.norwex.lv
Eesti filiaal
Teguri 30, Tartu 51013
Tel: +372 7346003, Mob: +372 5541152
E–post: estonia@norwex.no
www.norwex.ee
Leedu filiaal
Varpo g. 34, LT–76241, Šiauliai, Lietuva
Tel.+37041420540; Mob. +370 67027843
E–post: info@norwex.lt
www.norwex.lt

Sinu Norwex´i konsultant

Helista mulle täna ja saa osa igakuistest Norwex Baltic SIA
Eesti filiaali sooduspakkumistest.

