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M e usume

PUHTUSESSE
Kakskümmend viis aastat oleme aidanud
kodusid üle maailma muuta tõeliselt
puhtaks koos meie missiooniga radikaalselt
vähendada kemikaale.

Kemikaalid võivad teha rohkem kahju kui

kasu. Mitte keegi ei tohiks valida tervislike ja
lihtsalt toodete vahel.

H

ästi elada on igaühe õigus – vaba
õhusaastatusest ja kahjulikest kemikaalidest
toodetes, mida kanname ja tarbimine.

H

aritus inspireerib inimesi tegema tervislikke
valikuid. Inimeste teadlikkus aitab teha
paremaid valikud.

V

äike, teadlik valik võib kaasa tuua tegeliku
mõju. Me näitame teile tervislikumat teed
puhtama ja kaitstuma planeedini.

Ä

ra kunagi alahinda oma võimu midagi
muuta. Tehes õigeid valikuid, saame kõik
koos luua puhtama ja tervislikuma maailma
tulevastele põlvkondadele.
Piiratud väljalase!
VÄIKE PUNANE ÜLDLAPP
Meie 25. aastapäevaks
tõime tagasi originaal
üldlapi, millest kõik
kunagi alguse sai!
35 cm x 35 cm
300027 – punane
13,99 €

Parandada elukvaliteeti,
vähendades oluliselt kemikaalide
kasutamist meie kodudes.
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Norwexi
mikrokiu
ja puuvilla vahe
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.

Norwex´i
mikrokiu hooldus:
• Pesta pisut määrdunud mikrokiudmaterjali
Norwexi nõudepesuvahendiga jooksva sooja
vee all. Loputada, riputada kuivama või panna
pesukuivatisse.
• Peske mikrokiudmaterjali puuvillastest
materjalidest eraldi pesuvõrgus. Kuivatada.
• Kasuta Norwexi Ultra Power Plus pesupulbrit
parima tulemuse saavutamiseks.

MIKRO KIUDTOOTE D

• Raskelt määrdunud, tõrksate või halbade lõhndade
eemaldamiseks võib mikrokiudu kuumutada 10
minutit 90-100 kraadises vees, et fiiberkiud paisuks
ja plekid eemalduksid.
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• 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.
• Kõigil Norwex´i mikrokiudtoodetel on kaheaastane
garantii.

Norwex´i
mikrokiud
puhastab ilma
kemikaalideta
Norwexi registreeritud
kaubamärk BacLock® näitab,
et tootel on antibakteriaalsed
omadused.

• Norwexi mikrokiud on tänapäeval
üks kõige uuenduslikumaid tooteid
puhastustööstuses, olles juuksekarvast
200 korda peenem.
• BacLock™*, hõbedakiud hakkab märjas
riides tööle, kasutades oma isepuhastuvat
toimeainet hallituse, kopituse ja bakterite
leviku eest 24 h jooksul. Mikrokiud
korjab enda sisse kogu mustuse ja rasva
puhastatavalt pinnalt.
• Norwex® mikrokiud on võimeline
eemaldama 99% bakteritest puhastatavalt
pinnalt, kui on jälgitud nõuetekohase
hoolduse ja kasutamise juhiseid.
• Kasutades üksnes vett, jäävad pinnad
täiesti puhtad – puhastatud, poleeritud ja
lõhnavabad.
*Jälgige toodetel olevaid kasutusjuhised

KASUTA KUIVALT TOLMU
PÜHKIMISEKS
Kuivalt kasutades on Norwexi mikrokiud
parim tolmulapp, tõmmates ka kõige
väiksemaid osakesi oma kiudude vahele,
saavutatakse puhtam pind vähema ajaga kui
kahjulikke kemikaale kasutades.

KASUTAGE NIISKELT
PUHASTAMISEKS
Kasutades mikrokiudu niiskelt, eemaldate ka
kõige tõrksama mustuse ja prahi pindadelt.
Lihtsalt niisuta lapp, vääna välja, voldi kokku
ja tõmba üle kõik niiskust kannatavad
pinnad.

Tooted on valmistatud 70% ulatuses
taaskasutatud materjalist!
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NORWEXI
TOP
TOOTED

Need Norwexi
TOP tooted teevad
kodud TÕELISELT
PUHTAKS!
Nende TOP-toodetega saate
puhastada "super-kiire, super-puhas"
ja seda kõike kemikaale kasutamata:
• Universaalse üldpuhastuslapi ja
klaasipuhastuslapiga puhastate
pinnad vaid puhta veega
• Vaid ühes käes oleva antistaatilise mikrokiust tolmukindaga
eemaldate pidadelt kogu tolmu
kerge vaevaga.
• Norwexi maagiline puhastuspasta
taastab pinade sära.
• Norwexi pesupulber on parim
lahendus teie riietele.
Just need imelised tooted aitavad
lihtsalt ja kiiresti puhastada oma kodu!

EnviroCloth®
UNIVERSAALNE
ÜLDPUHASTUSLAPP

MIKRO KIUDTOOTE D

TOP
TOODE
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Unikaalse kudumisprotsessi
ja mikrokiu kasutuse koostöö
tulemuseks on funktsionaalne,
kõrgkvaliteetne üldpuhastuslapp,
mida saab kasutada suurepäraste
tulemuste saamiseks nii kuivalt, kui
ka märjalt. Väga efektiivne ja lihtsalt
hooldatav üldpuhastuslapp, peale
puhastamist lihtsalt loputa, vääna
kuivaks ja riputa kuivama! Saadaval
6 värvis, mis annab võimaluse
kasutada erinevas värvis lappe
erinevate tubade või eesmärkide
tarbeks.

• Valmistatud kiuga, millel on
maksimaalne pikkus, rohkem kui
3 miljonit meetrit efektiivsemaks
puhastamiseks.
• Vähendab vajadust kallite
puhatusvahendite järele 90% võrra.
35 cm x 35 cm
13,99 €
300010 – hall
300012 – roheline
300014 – sinine
300040 – roosa kvarts
300041 – shampanja
300027 – punane

TOP
TOODE

ANTIBAKTERIAALNE
KLAASIPUHASTUSLAPP

Siidpehme, tihedalt kootud mikrokiust
klaasipuhastuslapp puhastab aknad,
peeglid, kristallid, ehted ja läikivad
pinnad säravaks üksnes veega.
Klaasipuhastuslapp mitte ainult ei
eemalda mustust ja sõrmejälgi, vaid
ei jäta ka kriime ja triipe. Hõbedakiud,
mis on riide sisse kootud, omab
isepuhastuvat toimet, hoides kanga
kauem puhtana, vältides kopituse/
hallituse kasvu ja bakterite levikut 24h
jooksul. Puhastades selle lapiga, ei
ole vaja kasutada kemikaale. Pinnad
kergelt niisutada, siis poleerida kuiva
klaasipuhastuslapiga.
45 cm x 45 cm
305002 – lilla
305015 – roosa kvarts
12,99 €

TOP toodete
komplekt

(1) Antibakteriaalne
klaasipuhastuslapp, lilla
(1) Antibakteriaalne
klaasipuhastuslapp, roosa kvarts
(1) Antibakteriaalne universaalne
üldpuhastuslapp, hall
(1) Antibakteriaalne universaalne
üldpuhastuslapp, roheline
(1) Antibakteriaalne tolmukinnas, sinine
(1) Puhastuspasta, 200 ml
(1) Pesupulber, 1 kg
PARIM HIND:
120,93 €

99,99 €

Pulber on mõeldud tavalistele ja energiasäästlikele
pesumasinatele.

TOP
TOODE

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
ja see on suurepärane kiireks,
keemiavabaks tolmuvõtmiseks
terves majas, k.a rulood,
ekraanid ja teised raskesti
ligipääsetavad piirkonnad.
26 cm x 14 cm
308000 – sinine
308002 – heleroheline
308003 – hall
14,99 €

TOP
TOODE

PESUPULBER

Väga konsentreeritud, peseb pesu
täiesti puhataks, eemaldab rasva ja muud
plekid. Pärast pesemist on riided pehmed ja
kohevad. Keskkonna sõbralik, ei sisalda
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.
600111 – 1 kg
26,99 €
600112 – 500 g
16,99 €

USDA
CERTIFIED
BIOBASED
PRODUCT
PRODUCT 71%
FP

TOP
TOODE

PUHASTUSPASTA

Mürkide ja hapeteta,
fosfaadivaba, bioloogiline, nahaja 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
24,99 €
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MÄRGPUHASTUSMOPP
Mikrokiust märgpuhastusmopp on ideaalne põrandate ja lagede
pesemiseks. Peale kasutamist eemaldada mopp talla küljest,
loputada ja riputada kuivama. Moppi ei pea pärast igakordset
kasutamist pesema- ainult siis kui mopp on määrdunud.
32 cm x 14 cm 350000 – väike
19,99 €
52 cm x 14 cm 350001 – suur
28,99 €

INNOVATIIVNE MÄRGPUHASTUSMOPP
Valmistatud 70%
taaskasutatud materjalist
52 cm x 14 cm
350006 – roosa kvarts
350004 – sinine
28,99 €

KUIVPUHASTUSMOPP
Valmistatud 100% mikrokiust, kuivpuhastusmopp on staatiliselt
laetud ja korjab üles väiksemadki lahtise tolmu osakesed, prahi,
loomakarvad jpm. Pärast koristamist harjata mustus ära kummist
harjaga.
32 cm x 14 cm 352010 – väike
19,99 €
52 cm x 14 cm 352011 – suur
28,99 €

INNOVATIIVNE KUIVPUHASTUSMOPP
Valmistatud 50% taaskasutatud materjalist
52 cm x 14 cm 352015 – shampanja
28,99 €

MOPP PLAADITUD PINDADELE

KODUH OOLD US

Pehme kahhelpindade mopp võimaldab kõvapindade parema
puhastuse. Vähendamaks jõupingutusi plaatpinna puhastamisel
mustusest, on lisaks mikrokiule sisse kootud ka nailonkiud.
32 cm x 14 cm 350105 – väike
19,99 €
52 cm x 14 cm 350106 – suur
28,99 €
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CHENILLE KUIVPUHASTUSMOPP
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.
52 cm x 14 cm 352020 – suur
36,49 €

PUHASTA PÕRANDAD

kasutades
vaid vett!

MOPI TALD

MÄRG, KUIV VÕI
TAASKASUTATUD
MATERJALIST MOPP
Hoida oma kodu turvaliselt puhas
võib olla väljakutse, eriti väljaspoolt
sisse kanduva mustuse, keemilise
saaste ja prahi tõttu.
• Asendage oma raske
kemikaalidega pihustatav mopp
Norwexi mikrokiu ja puhta veega,
muutmaks oma kodu turvaliselt
puhtaks.
• Vähendage kemikaalide
kasutamist seal, kus mängivad
lapsed ja lemmikloomad. Puhasta
pindu kiiresti ja kerge vaevaga ainult
Norwexi mikrokiud mopiga – pinnad
kuivavad super kiiresti
• Teleskoop mopivars on
reguleeritav (98-160 cm), aitab
kergesti puhastada ka seinad,
aknad ja teised raskesti
ligipääsetavad pinnad. Nüüd
saadaval ka ergonoomiline otsik
varrele, millega puhastada mööbli
aluseid.
• Garantii 2 aastat

Alumiiniumist mopitallal on takjas-kinnitus mopi
padja kindlaks ja tugevaks kinnitamiseks ning seinte
kaitsmiseks plastikust servad. Mopp on isekinnituv.
Mopi tallal on fiksaator, mille abil saab talla liikuvust
korrigeerida, fikseerida.
Väike: 24 cm x 8 cm
355100
14,99 €
Suur: 40 cm x 8 cm
355101 – sinine/roheline
355104 – hõbedane
19,99 €

TELESKOOPVARS
Kombineeri erinevate Norwexi mopitaldade ja
moppidega või interjöörimopiga kemikaalivabaks
põrandapuhastamiseks või külmkapi alt puhastamiseks.
Teleskoopvarre pikkus on reguleeritav, et mugavalt
puhastada raskesti ligipääsetavaid kohti.
Reguleeritav: 98 cm - 160 cm
356001 – sinine
356003 – kuldne
24,99 €

MOPI KLAMBRID
Klambrid saab paigutada mopitalla külge, selleks et
nende abil kinnitada mopile aknapesulapp või autolapp
suurte või kõrgel asetsevate akende pesemiseks.
Akende välispindade puhastamiseks kasutada suurema
mustuse eemaldamiseks märga moppi või märga
üldpuhastuslappi kinnitatuna mopile, seejärel poleerida
klaasi- või autolapiga. Lappide kasutamise korral tuleks
jätta mopp (kuiv või märg) tallale polsterduseks alla!
5 cm x 8 cm
356400
8,99 €

ERGONOOMILINE OTSIK TELESKOOPVARRELE
See suurepärane abiline aitab teil jõuda ka raskesti
ligipääsetavatesse kohtadesse - voodite, diivanite ja
mööbli aluste alla. Lihtsalt kinnitage ergonoomiline
otsik talla ja teleskoopvarre vahele ja muutke oma
kodu super puhtaks ilma, et oleks vaja liigselt
painutada või kükitada. Mopitald, mopp ja
teleskoopvars ei kuulu komplekti.
22.86 cm
356401
34,99 €

MOPIHOIDJA
Mopihoidja pakub pärast koristamist
mopile lihtsat ja mugavat kinnitust.
Kruvidega seina külge paigaldatav.
357080
9,99 €
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MOPIKOMPLEKTID

VÄIKE

väikestele
ja suurtele
ruumidele!

NORWEXI VÄIKE
MOPIKOMPLEKT
(1) Teleskoopvars
(1) Mopitald (väike)
(1) Kuivpuhastusmopp (väike)
(1) Märgpuhastusmopp (väike)
N4
59,99 €

TOP
TOODE

SUUR

NORWEXI SUUR
MOPIKOMPLEKT
(1) Teleskoopvars
(1) Mopitald (suur)
(1) Kuivpuhastusmopp (suur)
(1) Märgpuhastusmopp (suur)
N5
75,99 €

TOP
TOODE

SKANDINAAVIA NORWEXI SUUR
MOPIKOMPLEKT
(1) Teleskoopvars (kuldne/ roosa)
(1) Mopitald (suur) (hõbedane)
(1) Kuivpuhastusmopp, 50% taaskasutatud materjalist
(suur) (shampanja)
(1) Märgpuhastusmopp, 70% taaskasutatud materjalist
(suur) (roosa kvarts)
N5 – kuldne
75,99 €

KODUH OOLD US

PROFESSIONAALNE

10

NORWEXI PROFESSIONAALNE MOPIKOMPLEKT
(1) Teleskoopvars (98 cm – 160 cm)
(1) Mopitald (54 cm x 8 cm)
(1) Märgpuhastusmopp (68 cm x 14 cm)
N6a
59,99 €

Puhas kodu!
Arvamus
Norwexi mopikomplekt on minu
kodus asendamatu toode. Sellega
on nii kerge, lihtne ja mugav
saada kiireid koristustulemusi.
Kuivkoristusmopiga saan võtta
kõikjalt tolmu ja pühkida kokku
prahti- töötab nagu hääletu
tolmuimeja. Märgkoristusmopp
vajab vaid vähest kogust vett, et
põrandad puhtaks ja läikima saada!
Kerli Kaldmaa,
Norwexi grupjuht Eestist

JALATSIMATT
Milline on parim mustuseliik? Liik, mis püsib väljaspool! 85%
saasteainetest tuuakse koju esimeste nelja sammuga! 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 €
KUMMIST HARI
Kummist hari on suurepärane mopipatjade ja jalatsimati puhastamiseks;
lihtsalt harja praht piki mopipatja 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 €

VAIBAPUHASTUSVAHEND
Norwexi vaibapuhastusvahend on kompleksne lahendus
vaibapuhastuseks, plekieemalduseks, lõhnade neutraliseerimiseks ja
värskendamiseks. See on tõhus vahend proteiinipõhiste plekkide ja
lõhnade elimineerimiseks. Mõju ja toime kestab veel mitmeid tunde
pärast kasutamist. 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.
355 ml
USDA
CERTIFIED
BIOBASED
600101
PRODUCT
19,99 €
PRODUCT 8%

FP
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Unikaalsed kodused abilised!

KUMMIST HARI PÕRANDALE

INTERJÖÖRI MOPIHOIDJA MOPIGA

See multifunktsionaalne luua ja
kaabitsa kombo on täiuslik nii
siseruumides kui ka väljas! Selle
elektrostaatiline võime eemaldab
kergesti lemmikloomade karvad ka
vaipkattega koridoridest ja treppidelt,
ilma et need lenduks laiali. Keerake
teine, vastupidav kummist kaabitsa
pool ja kuivatage terrassid,
basseinialad, rõdud jne. Pikendatav
käepide ulatub kõikjale. Loputada
veega puhtaks.
Harja laius: 30 cm
Suurus*: 78 – 126 cm

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.
See kahepoolne mopp kinnitub kergesti mopihoidja
külge, töötab imeliselt, kogudes tolmu ja mustust
raskesti ligipääsetavatest kohtadest. Šenillmikrokiud
ühel pool, teisel pool sile mikrokiud.
7,5 cm x 67 cm
357051
24,99 €

*Ei ühildu Norwexi mopisüsteemiga.

357016
29,99 €

NORWEXI VIKERKAAREKOMPLEKT

KODUH OOLD US

NORWEXI PÕHIKOMPLEKT
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(1) Antibakteriaalne klaasipuhastuslapp
(1) Antibakteriaalne üldpuhastuslapp
N1
19,99 €

(5) Antibakteriaalne üldpuhastuslapp
(sinine, hall, roheline, roosa kvarts, shampanja)
N2
44,99 €

Väiksed ja tõhusad
KÖÖGIABILISED!

AHJUDE JA GRILLIDE
PUHASTUSVAHEND
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).

SPIRINETT

MIKROKÄSN

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 €

Suurepärane raskete puhastustööde
korral, ühekordsed käsnad eemaldavad
värviplekid, kulumisjäljed, seebijäljed
jpm seintelt, ustelt, enamikelt köögi- ja
vannitoapindadelt, kraanikaussidelt,
kahhelkividelt, arvutitelt. Sobib
ka plastmassi puhastamiseks,
terrassimööblile värskema ilme
andmiseks jne! Testida eelnevalt
puhastatava pinna varjatud küljel. Toode
kulub kasutamisel.
Pakis 2 tükki.
10 cm x 6 cm x 2 cm
357110
4,99 €

POTIKÜÜRIJA

SPIRISPONGE

Hoia oma küüsi! Roostevabast
terasest küürimiskäsn. Sinine
kerge käepide teeb puhastamise
imelihtsaks! Kasutada
ettevaatlikult. Võib kriimustada
mõnda pinda.
354103
6,99 €

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
354102
6,99 €

355 ml
600106
22,99 €

UUS N
I
DISA
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PUHASTA keemiavabalt!
KÖÖGILAPP
Vahvelkoes köögilappi saab kasutada erisuguste köögipindade,
kraanikausside, pliitide, õhupuhastite jpm puhastamiseks.
Mitteabrasiivne ja vastupidav, eemaldades tõhusalt
kõikvõimaliku mustuse ja rasva! Teha märjaks sooja/kuuma
veega, eriti rasvaste pindade puhastamisel. Pärast kasutamist
pesta kas käsitsi nõudepesuvahendiga või pesumasinas.
32 cm x 32 cm
307000 – hall
9,99 €

KODUH OOLD US

KÜÜRIMISNURGAGA MIKROKIUDLAPP
Norwexi antibakteriaalsel mikrokiudlapil on spetsiaalne
küürimistasku, et küürida tõhusalt puhtaks raskesti
ligipääsetavad kohad, jättes pinnad säravpuhtaks. Ühes lapis
2 funktsiooni: pehme, isepuhastuv riie tolmu võtmiseks ja
puhastamiseks ja spetsiaalne „küürijaga“ tasku nurgas, et
küürida tõhusalt puhtaks raskesti ligipääsetavad kohad.
35 cm x 35 cm
307005 – sinine
13,99 €
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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 €

KÜÜRIMISLAPP
Spetsiaalselt disainitud mikrokiud, mille vahele
on kootud nailonist kiud kergendamaks
mustade pottide ja pannide puhastamist. Ohutu
teflonpindadel, samas tõhus tugevat küürimist
vajava mustuse eemaldamisel. Vajadusel
kasuta lisaks Norwexi nõudepesuvahendit,
küürimispastat või veesettekivieemaldajat.
Kasutusvõimalused: potid, pannid, köögiriistad,
köögitasapinnad, plaaditud seinad, vannid,
kraanikausid, duširuumide seinad.
35 cm x 35 cm
307001 – sinine
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
403470
25,49 €

UUED VÄRVID,

uus SÄRA!

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
35 cm x 26 cm
307207 – kohvipruun
307212 – bordoo
307217 – must
307219 – lilla
307221 – roheline
307222 – tumesinine
9,49 €

KÖÖGIRÄTIK
65 cm x 35 cm
307107 – kohvipruun
307112 – bordoo
307117 – must
307119 – lilla
307121 – roheline
307122 – tumesinine
14,90 €

UUS

MIKROKIUDRÄTIK MAGNETIGA
Mis saaks teha meie mikrokiudrätiku veel paremaks?
Loomulikult magnet, mis on rätiku sisse peidetud
nii, et saaksid seda riputada sinna, kus seda vajad
– külmkapi, ahju või mõne
muu metallist eseme külge.
Rätik on tehtud uuest väga
hästi imavast mikrokiust ning
on suuruselt natuke suurem,
kui üldpuhastuslapp. Magnet
hoiab rätikut kindlalt paigal.
Pesumasinas pestav.
27 cm x 50 cm
300104 – hall
24,99 €

KÖÖGIRÄTIK (SAMETINE MIKROKIUD)
Väga vastupidavast materjalist köögirätik, mis
poleerib ja kuivab kiiresti. Poleeri graniidist,
roostevabast terasest, marmorist või kroomitud
terasest pinnad, peeglid, klaasid ning mööbel
säravaks ilma kemikaalideta. Mikrokiud imab mitu
korda rohkem vett oma kaalust ja toimib hästi
erinevate raskemate
tööde korral.
70 cm x 50 cm
306001 – roheline
16,90 €

UUS

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 tootja poolseid juhiseid erinevate
metallide puhastamisel.

40 cm x 40 cm
305017 – teras sinine
19,99 €
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Peske nõusid
rõõmuga!
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!
Pakendis 2 tk.
43 cm x 43 cm
307007 – sinine
307009 – hall
16,49 €
VALAMUMATT
Likvideeriga liigne niiskus valamumatiga. Kasutamiseks
mitte ainult köögis - see on suurepärane lahendus
vannituppa, pesuruumi, kõikjal kuhu tekib vett ja
pesuvahendi jääke. Sisemine kiht on vahust, mis on
ümbritsetud mikrokiuga - see imab purkide, klaaside ja
pudelitelt tilgad, mis tilguvad dosaatorist. Tänu silikoon
täpikestele on matt kindlalt paigal.
Komplektis 3 tk.
25 cm x 20 cm /
20 cm x 15 cm /
15 cm x 10 cm
307310
29,49 €
KAHEPOOLNEKÄSN
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. Masinpesu, komplektis 2 tk.
*Alati testida puhastatava pinna varjatul kohal!

KODUH OOLD US

15 cm x 10 cm
354105 – hall
21,49 €
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NÕUDEKUIVATUSMATT
Laota nõud, 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!
36 cm x 53 cm
307300 – kohvipruun
19,99 €

NÕUDEPESUVAHEND
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
3,99 €

TOP

TOODE

NÕUDEPESUVAHEND
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 €

PUDELIHARI JA MIKROKIUDÜMBRISED
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.
Pudelihari
4,8 cm x 31,8 cm
357012
13,99 €
Mikrokiudümbris
7,6 cm x 11,4 cm
357056
5,49 €
Mikrokiudümbris küürijaga
7,6 cm x 11,4 cm
357055
8,49 €

Arvamus
Olen Norwex`i konsultant olnud rohkem
kui 11 aastat ja kasutanud seda suurepärast
nõudepesuvahendit regulaarselt. Ka minu
klientide seas on see populaarne ja enim
tellitud toode, sest kvaliteet on laitmatu. See
ei pese ideaalselt puhtaks ainult nõud, vaid
ka teised rasvased pinnad ja isegi põrandad.
Nõudepesuvahend on ökoloogiline ja ei
põhjusta allergiat ja see on väga kauakestev.
See on vahend, millel on "lisaväärtust"!
Olga Ozolins,
Norwex konsultant Lätist

Pudelihari koos mikrokiudümbrisega
(1) Pudelihari
(1) Mikrokuidümbris
1466
15,99 €

PUDELIHARJA OTSIKUD
Et pesemine oleks veelgi lihtsam vaheta harja otsikuid!
Kasuta väikest otsikut, et saada ideaalselt puhtaks
beebipudel, vaas või mõni muu väikse avaga nõu.
Harjaotsikut kasuta köögis, et saada puhtaks pannid.
Komplektis 2 otsikut: 26.1cm x 3.5cm ja 19.8cm x 6cm
357015
15,99 €
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Silikoon KATAB ERINEVA KUJUGA NÕUSID!
SILIKOONKAANED
Plastikust ja fooliumist toiduümbriseid
on tülikas kasutada, läbi nende võib
kergesti sinu toidu sisse imbuda kahjulikke
kemikaale ning pärast kasutamist satuvad
need prügimäele. Norwex´i värvilised
kaaned loovad õhukindla tihendi
ükskõik millisel sileda äärega pinnal, et
säilitada toitu värskena. Kuumakindel
toidugrupi silikoon võimaldab ka
kiiremat toidu valmistamist, aurutamist ja
ülessoojendamist ahjus või mikrolaineahjus.
Komplektis 2 tükki:
(1) Sinine kaas – läbimõõt 26 cm,
(1) Roheline kaas – läbimõõt 20 cm
358018
19,49 €

SILIKOONKAAS KRUUSILE
Isoleeri oma joogid
õhukindla kaanega ning
säilita joogi temperatuur!
Komplektis 4 kaant
läbimõõduga 12cm:
2 sinist ja 2 rohelist
358025
15,99 €

KODUH OOLD US

MUMMULINE KÖÖGILAPP
Valmistatud 50% ulatuses taaskasutatavast
materjalist
Ideaalne multifunktsionaalne lahendus
puhtusele- super 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 maailmavähendades jäätmete hulka.
Komplektis 3 tk.
307411 – hall, beez, pruun
307413 – sinine, sinakasroheline, heleroheline
20,99 €
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NELINURKSED SILIKOONKAANED
Ideaalsed sooja toidu säilitamiseks.
Kasuta nii piknikul, kui ka kodustes
tingimustes!
Sobib ka kasutada küpsetamisel
kuni 230 °C. Saab pesta
nõudepesumasinas.
Ruudukujuline silikoonkaas:
23 cm x 23 cm,
358022 – punane
15,99 €
Ristkülikukujuline silikoonkaas:
25 cm x 35 cm,
358023 – punane
29,99 €

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:
Hoiurest:
8,5 cm x 14,9 cm x 24 cm
6 mummulist köögilappi:
28 cm x 13 cm
370502
54,99 €

Valmista
suurepärane
eine!
TAASKASUTATAVAD TOIDUKOTID
Vajalik igaks poeskäiguks! Ära lisa kilejäätmeid prügilassekasuta 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!
Komplektis 3 tk.
30 cm x 35 cm
354011
12,99 €
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.
Väike:
35 cm x 25 cm
370001
39,99 €

Suur:
40 cm x 30 cm
370002
52,49 €

SALVRÄTIKUD
Valmistatud 50% ulatuses
taaskasutatavast materjalist
Mis on mugav ja aitab hoida maailma
iga kord kui oma pindu puhastate?
Loomulikult need suurepärased 50%
ulatuses taaskasutatavast materjalist
tehtud Norwexi salvrätikud. Iga komplekt
on toodetud 5-st plastpudelist (500ml).
Ja neil on kõik omadused, mida armastad
meie mikrokiud toodete juures. Lisaks nad
on palju säästvamad ja taskukohasemad
kui paberrätikud.
Komplektis 4 tk.
43 cm x 31 cm
307401 – hall
307405 – sinine
307403 – hall puulehtedega
32,49 €
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Tõeline puhtus
on särav!

VANNITOA PUHASTAJA
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.
UUS
355 ml
600102
19,99 €

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.
355 ml
UUS
600105
VALEM
19,99 €

TOP

TOODE

HALLITUSE- JA KOPITUSE EEMALDI
Meie tõhus plekkidega võitleja on uus
sõber võitlemaks eemaldama hallituse ja
kopituse plekkidega sise- ja välispindadel,
sealhulgas plaatpinnad, laminaat, klaas,
plastik, roostevaba teras, puit ja betoon.
Ei sisalda kahjulikke kemikaale nagu kloor,
perroksiid ega pleegitamine.
350 ml
403466
29,99 €

Enne

MAKSIMAALNE
RÜNNAK

KODUH OOLD US

Vannitoa
Hallituse-ja
Veesettekivieemaldi
puhastaja
kopituseeemaldi
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Kõik ühes puhtaks

Pärast

Jah		

Ei		

Ei

Ohutu, tõhusad koostisained Jah		

Jah		

Jah

Eemaldab seebijäljed

Jah		

Jah		

Ei

Eemaldab veesette, katlakivi Hea		

Parim		

Ei

Eemaldab rooste

Hea		

Parim		

Ei

Eemaldab hallituse ja kopituse Ei		
plekid

Ei		

Jah

VEESETTELE

Puhtus kerge
vaevaga!
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
308031 – roosa
308033 – hall
16,99 €

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
24,99 €
TOP

TOODE

WC- HARI HOIDJAGA
Norwexi WC-hari on ergonoomilise
mittelibiseva käepideme ja unikaalsete
kummist harjastega, mis ulatuvad wcpoti 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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Eemaldab tõhusalt lõhnad!
LÕHNADE EEMALDAJA

3 UUT
LÕ H N A

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 oma pesule. Valige kolmest
suurepärasest aroomist oma pere lemmik!

355 ml
600020 – karge lina
600019 – udune heinamaa
600009 – värske vihm
14,99 €

Lahj en dada
1:7 = 12
N or w ex i
p i hu st i g a
p u del i sse

LOODUSLIKUD ÕHUVÄRSKENDAJAD
Kiiresti kasvav, säästlikult maha võetud bambus on saladus
nendes looduslikes õhuvärskendaja kottides. Poorne
bambus muudetakse söeks, mis imab kiiresti ja efektiivselt
ebameeldivad lõhnad, hallituse ja kopituse poolt tekitatud
niiskuse. Õhk jääb värske, puhas ja kemikaalivaba.
Taaslaetav päikesevalguse käes. Kasutage süsi loomuliku
väetisena, peale kasutusea lõppu.
Kitsas õhuvärskendaja kott
75 g; 6 cm x 16 cm
403702 – roheline
8,49 €

KODUH OOLD US

Suur õhuvärskendaja kott
200 g; 14 cm x 20 cm
403703 – helehall
9,49 €
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Kitsad õhuvärskendaja kotid
Ideaalne kingadesse ja saabastesse!
(2) Roheline (75 g)
403707
14,99 €
Õhuvärskendaja koti täidised
403710 – väike (75 g)
6,49 €
403711 – suur (200 g)
7,49 €

Eeterlike õlidega LOODUSLIK LAHENDUS ÕHUVÄRSKENDAMISEKS
Palju häid kasutusviise
• Lahjendad 4-5 tilka Norwexi spray
pudelisse pihustamaks õhku
meeldivat aroomi.
• Pihustage segu mikrokiud lapile ja
pinnad jäävad puhtad ja värsked.
• Lisage 2-3 tilka
pesukuivatipallidele, pesule jääb
õrn värske aroom või lisage õli meie
aroomiketastele, asetades need
pesusahtlisse, kappi jne.
• Kasuta 1-3 tilka lõhnakettas
muutmaks auto või kodu õhu
värkemaks.
* Itaalia orgaanilisest põllumajandusest. Ei ole soovitav
nahale paikseks või suukaudseks kasutamiseks.
Tuleohtlik, hoida eemal leekidest või sädemetest.

EETERLIK ÕLI TSITRUSELISTE
AROOMIGA
Apelsini ja laimi aroom põimuvad
värske mündi ja õrna roosi lõhnaga.
Looduslikke koostisosade lõhn
stimuleerib ja äratab positiivseid
tundeid, see aitab taastada energiat ja
püsida erksana. See segu parandab
meeleolu ja täidab päeva päikese
energiaga.
15 ml 403142 39,49 €

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

EETERLIK ÕLI KANEELI
AROOMIGA
Soe, kergelt vürtiskas kaneeli ja
nelgi segu koos magusa apelsini,
eukalüpti ja roosmariini lõhnaga.
Hoolikalt valitud koostisosad
puhastavad ja värskendavad
siseõhu. Nüüd on tubades, mitte
ainult hea välimus vaid ka
suurepärane aroom.
15 ml 403141 33,99 €

EETERLIK ÕLI LAVENDLI
AROOMIGA
Sul on vaja aeg maha võtta ja
puhata? Lavendel, vanill, kummel ja
sandlipuu kombineeritud segu aitab
luua rahustava ja lõõgastava
meeleolu ning leevendab stressi.
Vaid üks väike tilk padja nurka aitab
teil kergemini uinuda ja toob hea
une!
15 ml 403140 39,49 €

ALUMIINIUMIST PIHUSTIGA PUDEL
Vähendage oma kodus plastikut veelgi, kasutades meie
alumiiniumist pudelit.
Suurepärane abivahend veega puhastamisel või
lisage paar tilka meie eeterlikku õli
värskendamaks kodu koristamise ajal.
250 ml
354001 – hõbedane
6,99 €

AROOMIKETAS
Eeterlike õlide baasil toimivad keraamilised aroomikettad.
Elegantne ketas annab meeldiva aroomi igasse ruumi,
garderoobi või sahtlisse sinu kodus. Ei sisalda keemilisi lõhnu
nagu tavapärased õhuvärskendajad ja lõhnaküünlad. Lõhnab
värskelt ilma soojust ja elektrit kasutamata.
Lihtsalt lisada 2 või 3 tilka Norwexi eeterlikku
aroomiõli ja saate kauakestva aroomiga
värskendada oma kodu. Eeterlikud õlid ei
kuulu komplekti.
Diameeter 6 cm; pael 30cm
403721 16,49 €
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Ökoloogiline
lahendus
VALGELE JA VÄRVILISELE
PESULE!
PESUPULBER
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.
600111 – 1 kg
26,99 €
600112 – 500 g
16,99 €
TOP

TOODE

Pulber on mõeldud
tavalistele ja
energiasäästlikele
pesumasinatele.

KODUH OOLD US

PESUGEEL
Meie uus, 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.
430 ml
403454
35,99 €
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• Konsentreeritud
• Põhineb ensüümidel
• Biolagunev -peaaegu 100%
30 päeva jooksul
• USDA sertifitseeritud,
sisaldab 97% taimseid ja teisi
taastuvaid koostisosi

USDA
CERTIFIED
BIOBASED
PRODUCT
PRODUCT 97%
FP

UUS

USDA
CERTIFIED
BIOBASED
PRODUCT
PRODUCT 53%
FP

MIKROKIUD TOODETE PESUVAHEND
Aja jooksul võib mikrokiud muutuda ebameeldivalt
lõhnavaks ning plekke võib olla raskem eemaldada – eriti
kui teil on kare vesi. Meie ensüümipõhine mikrokiud
toodete pesuvahend pakub täiendavat abi. See aitab
kõrvaldada raskeid pesu plekke ja lõhnu- rohi, 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
26,99 €
PESUGEEL
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.
1000 ml
1501
9,99 €

PESUVÕRK
Vastupidav võrk pesupesemiseks, mis laseb läbi
pesupulbri ja vee, kaitstes mikrokiudtooteid,
ihupesu ja laste riideid nii
pesumasinas kui ka kuivatis.
30 cm x 40 cm,
354010 – valge, sinise lukuga
9,99 €
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 nõude- kui pesumasinates,
kasutades looduslikke pesuvahendeid.
Nõudepesumasinas asetada selliselt,
et vesi saaks läbi käia. Magnetpalliga
säästate oma kodumasinaid katlakivi
eest.
357020
29,99 €
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KODUH OOLD US

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, värvining lõhnaainetest ja nafta baasil
valmistatud lahustitest.
355 ml
600104
12,99 €
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RIIETE PUHASTAMISE KINNAS
Kinnas eemaldab kiiresti ja tõhusalt
juukseid ja tolmu riietelt, mööblilt ja
muudelt tekstiiltoodetelt. Kumbkipool
on kootud vastupidises suunas, mis
tähendab, et saab kergesti puhastada
mõlemas suunas.
10 cm x 14 cm
308040
8,99 €

UUS
VALEM

RIIETE SIRGENDAMISE VAHEND
Uus pihustatav vahend riiete sirgendamiseks on
loodud just selleks, et kiiresti muuta kortsus kangas
siledaks. Lihtsalt pihustage, siluge käega ja riie ongi
sirge! Värvitu õhuline aerosool sisaldab looduslikke
koostisaineid ja sellel puudub agressivne lõhn, mis
käib tavaliselt kaasas sarnaste toodetega. Hoidke
kodus või võtke kaasa ja vajadusel värskendage
oma riideid!
Enne kasutamist proovige vähenähtava koha peal!
350 ml
403467
24,99 €

ENNE

PÄRAST

Hinda
kvaliteetset und!

PADJAPÜÜRID
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.
78,74 cm x 53,34 cm
309401 – valge
39,99 €

KUIVATIPALLID PESUKUIVATILE
Vähenda staatilise elektri teket ilma kemikaalide ja
pesuloputusvahenditeta. Valmistatud 100% UusMeremaa lambavillast.
Kuivatipallid pehmendavad kangast, eemaldavad
staatilise elektri ja lühendavad kuivatusaega kuni 25%.
Sobivad kasutamiseks koos meie eeterlike õlidega.
Olemasolevad eeterlikud õlid lk 23.
3 tk
357021
29,49 €

MADRATSIHOOLDUSVAHEND
Mitte ainult madratsitele,
TOP
madratsihooldusvahend
TOODE
on unikaalse ensüümidel
põhineva koostisega, et
eemaldada tolmulestad ja orgaaniline
materjal voodimadratsites, diivanites,
voodipesus, sh sulepatjades-tekkides.
Kasutada madratsite, patjade,
pehmete mänguloomade, polstrite,
pehmemööbli, vaipkatete hoolduses.
Kergelt pritsida ja lasta kuivada.
355 ml
600108
UUS
USDA
VALEM
CERTIFIED
19,99 €
BIOBASED
PRODUCT
PRODUCT 54%
FP

27

Alati valmis kaasa võtmiseks!
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.
25 cm x 13 cm
360101 – hall
360102 – lilleline
19,99 €

Lapid ei kuulu komplekti.

VÄIKESTE ÜLDPUHASTUSLAPPIDE KOMPLEKT
Komplekt väiksematest lappidest, viie värviga:
hall, roheline, sinine, roosa kvarts ja champanja.
Ideaalne kaasa võtmiseks ja sõpradega
jagamiseks!
16 cm x 16 cm
300205
29,99 €

PERE

AUTO ÕHUVÄRSKENDAJA
Meie keraamiline õhuvärskendaja toimib
eeterlike õlide baasil. Ei sisalda sünteetilisi
lõhnu nagu tavapärased autovärskendajad.
Auto tavapärase värskuse taastamiseks
piisab ainult 1-2 tilgast eeterlikust õlist.
Eeterlikud õlid ei kuulu komplekti.
Diameeter 4 cm, komplektis 2 tk
Eeterlikud õlid on müügil eraldi.
Eeterlikud õlid lk 23.
403720
19,49 €
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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
305208 – kamuflaaz
305206 – must & valge
305209 – mummuline
305210 – sinine & valge
305211 – marmor
19,49 €

OPTIKALAPP
Mugav kaasaskantav suurus, eemaldab
sõrmejäljed, õli, tolmu ja mustuse
prillidelt, erinevatelt objektiividelt,
arvuti ja mobiiliekraanilt, e-lugeritelt,
tahvelarvutitelt jpm.
20 cm x 18 cm
305203 – sinine
6,99 €

MÄÄRDUNUD

EKRAAN
Probleem

Lahendus

KORDUVKASUTATAV TOIDUKAUBA KOTT
(BACLOCK)
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. Isepuhastuv BacLock süsteem tagab
sulle meeldiva puhtuse ning hoiab sinu puu -ja
juurviljad värsketena!
32 cm x 21 cm x 36,5 cm
358511 – hall
358512 – retro
358510 – roheline
6,99 €
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Ära unusta
oma ustavaid
sõpru!
Meie
toodetega on
lemmikloomade
eest hoolitsemine
kiire ja mugav!

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, sellepärast on
seda peagi võimalik kasutada
uuesti!
60 cm x 100 cm
309301 – hall
34,99 €

PERE

UUS
VALEM
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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 – hall
19,99 €

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 €

Sõida ja sära!

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,
Tagant
peeglitelt, paneelilt ja mujalt, kriipimata auto pinda.
Nii käepärane, et soovite kohe kahte – üks koju, teine autosse!
Eest
18 cm x 26 cm
308034 – hall
24,99 €
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
308030
16,99 €

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 – hall
16,90 €

NORWEXI AUTOKOMPLEKT
(1) Autolapp
(1) Autokinnas
N3
HE A E E
IID
24,99 €
N
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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 €
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Alusta päeva Norwexi hambaharjaga!

HÕBEHOOLDUSEGA HAMBAHARI
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 igemepõletike teket.
See hambahari aitab vähendada bakterite teket ja kasvu,
isepuhastudes peale igakordset kasutamist. Iga pakend
sisaldab hambaharja ja lisaotsikut. Ei sobi alla 3.aastastele
lastele.
Soft
354052
354054
16,99 €

Medium
354062
354064

roheline
punane

HÜGIE E N

HÕBEHOOLDUSEGA VARUHARJASED
Pakis on 2 otsikut, aastane kogus.
354051 – soft
354061 – medium
11,99 €
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Testid näitasid, et võrreldes tavalise hambaharjaga hoiab hõbehooldusega
hambaharja antibakteriaalne toime tõhusalt ära bakterite leviku suus.

Tervislik ja loomulik!
MEIGIEEMALDUSLAPID
Eemaldab õrnalt kogu meigi, silmapliiatsi- isegi veekindla
ripsmetuši- ilma seebi või lahusteta. Niisuta neid sametiselt
pehmeid lappe veega ja pühi õrnalt kogu nägu. Sobib ka
tundlikule nahale.
Komplektis 3 tk: sinine, roheline, lilla
20 cm x 20 cm
306100
16,99 €

IHUHOOLDUSLAPID
Need ihuhoolduslapid on regulaarseks keha
ja näo puhastamiseks, niisutada veega.
Komplektis 3 ihuhoolduslappi.
32 cm x 32 cm
309047 – hall, sinakasroheline, beez
309049 – sinine, lilla, beez
16,99 €

NÄOPESU KINDAD
Eemaldavad õrnalt näolt mustuse
vaid puhta veega.
Komplektis 4 kinnast ja lukuga
kott hoiutamiseks.
Kinnas: 7,6 cm x 6,4 cm
Kott: 12,7 cm x 12,7 cm
309071
20,99 €

NÄOPUHASTAMISE PADJAKESED
Milleks toetada raiskamist, kasutades
ühekordseid vatipadjakesi? Meie super pehmed
ja kahepoolselt niisutatavad padjakesed
puhastavad õrnalt naha ja eemaldavad meigi.
Komplekti kuulub viis padjakest ja tõmblukuga
kotike nende hoidmiseks ja pesemiseks.
Padjakesed: 5,7 cm x 5,7 cm
Kotike: 12,7 cm x 12,7 cm
309073 – lilla
19,99 €

HE A E E
IID
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Pehmed käed, sametine nahk!

HÜGIE E N

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
309027 – sinine
309034 – lilla
24,99 €
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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
250 ml
403195
15,49 €
Vahuseebi täitepudel
1l
403196
29,49 €

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 €

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
14,99 €

PIMSSKIVI
Naturaalne hooldus kuivale ja lõhenenud nahale.
Valmistatud 100% looduslikust pimsskivist. Eemaldab
surnud naharakud ja nahapaksendid. Mitte kasutada
diabeetikutel või halva vereringega inimestel.
357120
12,99 €

MÄEKRISTALL-DEODORANT
Koostises mineraalsoolad vähese
glütseriiniga. Suurepärane hüpoallergeen,
mittekleepuv, lõhnatu ega jäta plekke.
Neutraliseerib halva lõhna põhjustavad
bakterid, samas ei pärsi naha hingamist.
Võib kasutada nii kanla all,
kui jalataldadel.
50 ml / 75 g
403600
13,49 €

PULKDEODORANT
Naturaalse deodorandi valmistamisel
on kasutatud eeterlikke õlide ja
looduslike komponentide segu,
võitlemaks ohutult ja tõhusalt
bakteritest põhjustatud lõhna
vastu. Aloe vera, teepuu ja salvei
rahustavad nahka ja aitavad hoida
kogu päeva puhta ja värskena.
50 g
403602
19,99 €
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Tunneta rätikute suurepärast pehmust!
HEA
IIDEE
KING ele
noort

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

HÜGIE E N

KÄTERÄTIK
70 cm x 35 cm
16,99 €
309002 – sinakasroheline
309006 – hall
308701 – sinine
308702 – lilla
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SUUR VANNIRÄTIK
140 cm x 70 cm
35,99 €
309024 – sinakasroheline
309025 – hall
308901 – sinine
308902 – lilla

SPORDIRÄTIK
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.
50 cm x 100 cm
306002 – hall
24,90 €
70 cm x 120 cm
306003 – heleroheline
29,90 €

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
309083 – sinakasroheline
309084 – hall
29,99 €

Mähi ennast pehmusesse!

HE A E E
IID
KINGistele
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JUUKSEKUIVATUSTURBAN
Kerge juuksekuivatusturban imab kiiresti
juustest niiskust kuni 75%.
Vähem aega fööniõhuga kuivatamist
tähendab tervemaid juukseid! Üks suurus
sobib kõigile.
309050 – beež
309051 – helesinine
19,99 €

Arvamus
Ma olen juuksur. Varem oli mul
probleeme pikemate juuste kuivatamisel.
Peale juuste pesemist juukseid
kammides tilkus vesi kliendi õlgadele,
see oli häiriv nii mulle kui ka kliendile.
Aga kasutades Norwexi juuksekuivatus
turbanit, on juuste kuivatamine minu
jaoks tõeline rõõm. See on lihtne ja kiire,
tekitamata ebamugavusi klientidele.
Loreta Seputiene,
Norwexi konsultant Leedust

SPA RÄTIK
Kerge, pehme ja veniv. Meie SPA rätik on valmistatud ekstraimavast Norwexi mikrokiust,
et hoida sind kuivana ja et sul oleks mugav, tehes päevaks ettevalmistusi, lõõgastuda või
puhata basseini ääres või rannas.
Tugev elastne materjal ei veni välja, seega sobib see tihedalt ümber iga kord. Velcro®
kinnitus võimaldab pinguldamist reguleerida; kuivab kiirelt.
77 cm x 147 cm
309063 – helesinine
39,99 €

KOORIV NÄOPUHASTUSKINNAS
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!
11.5 cm x 14.8 cm
309075
12,99 €

UUS
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Pehme,
õrn ja
efektiivne!
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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 käterätte ning sina armastad nende
BacLock tehnoloogiat, mis takistab bakterite levikut! Neid
on hea kasutada igal pool – vannitoas, autos, köögis.
Ei ole mõeldud kasutamiseks mänguasjana.
11 cm x 35 cm
309014 – kollane lõvi
309015 – roosa põrsas
309016 – hall kass
309017 – pruun karu
19,99 €

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.
Kõik meie koostisosad on hoolikalt
valitud nende loodusliku koostise
järgi ja on biolagunevad.
236 ml
403066
24,99 €

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
309008 – sinine oranži kandiga
309009 – lilla rohelise kandiga
308600 – roosa kollase kandiga
308601 – kollane sinaka kandiga
43,99 €

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
309031
12,99 €

Lõbusalt
armsad abilised
UUS

LASTE PESUKÄSN
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!
Diameeter 12 cm
309037 – kollane
309038 – türkiis
6,99 €

PUDIPÕLL
Mikrokiudkangas imab piisavalt niiskust, et lapse riided
jääksid puhtaks ja kuivaks. BacLock® efekt aitab hoida
põlle puhtamana, vähendades hallitusseente ja bakterite
kasvu ja ebameeldiva lõhna tekkimist. Võimalik kasutada
mõlemat poolt, seega kestab kauem. Tänu elastsele kraele
on seda mugav üle pea panna ja ära võtta. Mugav tasku,
kus sees on suu pühkimiseks lapike. Lapike vajab vaid
veega niisutamist, ei mingeid muid aineid.
Pudipõll: 38 cm x 30 cm
Salvrätik: 15 cm x 15 cm
309035 – puuga
309036 – päikesega
24,99 €

Komplektis pudipõll ja
lapike

IMIKUTE VANNIRÄTIK JA LAPIKE
Õrn, pehme, soe ja superimav kapuutsiga
vannirätik ja ihuhoolduslapp. Ideaalne
imikust põngerjaeani.
Kapuutsiga rätik: 80 cm x 80 cm
Ihuhoolduslapike: 31,5 cm x 31,5 cm
309010 – roheline
29,99 €

IIDEE
KING idele
beeb

39

NATURALLY TIMELESS -

looduslik kosmeetika, mis paneb sind särama!
LOODUSLIKUD VEGAN TOOTED
Meie ainulaadne nahahooldussari sisaldab haruldase õuna, Uttiwiler Spätlauber (Malus Domestica) tüvirakke.
Õuna tüvirakud aitavad kaitsta naharakkude uuenemist ja vähendada kortse. Multi-peptiidid aitavad ennetada
peenikeste kortsude teket. Inca inchi õli, sheavõi, jojobaõli ja magus mandliõli imbuvad naha sisse, hoides niiskust.
Ei sisalda sulfaate ja parabeene.
• Visuaalselt silub kortsukesi ja kortse.
• Värskendab nahka ja parandab naha tooni.
• Vähendab tumedaid ringe ja tursed silmaümbruses.

E I S ISALDA :
• sünteetilisi lõhnaaineid
ja värvaineid
• loomse päritoluga koostisosi
• SLS ja SLES ained
• parabeene
• gluteeni
• ftalaate

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.
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.
50 ml
403081
59,99 €

HÜGIE E N

NATURALLY TIMELESS VANANEMISVASTANE
ÖÖKREEM
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.
50 ml
403086
59,99 €
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NATURALLY TIMELESS NÄOSEERUM
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!
50 ml
403091
59,99 €

Heaolusari - lõõgastab,
taastab ja kaitseb!
TIMELESS PINGETEST
VABASTAV GEEL
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
403123
15,49 €

HUULEPALSAM
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!
8g
403189 – apelsin ja vanilli
403191 – ananass ja kookos
403192 – mustsõstar
10,99 €

KEHAPALSAM
Uus kehapalsam on
looduslik ja USDA
sertifikaadiga.
Tsitruse ja piparmüdi
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!
77 g
403170
20,99 €

Need märgid
kinnitavad Norwexi
kosmeetika
vastavust
sertifikaatidele.
Lisateave:
www.norwex.com

Arvamus
Timeless pingetest vabastav
geel on uskumatu toode, mis
leevendab algavat peavalu, võtab
ära kaela ja alaselja pinged,
väsinud jalad ja pinges sääred on
juba 10 minuti pärast nagu uued.
Mugav kasutada, kuna toode on
rullikuga. Ülipopulaarne toode
minu klientide hulgas.
Jana Kahu,
Norwexi grupijuht Eestist
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TUTVUSTAME UUT LYSERE SARJA:

too esile oma sisemine sära!
Inspireeritud Norra keelsest sõnast
“valgus” Lysere naha-, juuste- ja
kehahooldustooted aitavad esile tuua Sinu
loomuliku ja tervisliku sära.
Põhjamaade taimedest nagu murakas,
astelpaju ja must kaer, nende
eksklusiivsete taimede toitainetel
rikastatud segu, jätab juuksed ja naha
uskumatult pehmeks, siledaks ja
säravaks. Lysere muudab maa ja mere väe
loomulikuks iluks.

LYSE R E TOOTED
E I SI SALDA:

HÜGIE E N

• sulfaate(SLS/SLES)
• parabeene
• formaaldehüüde
• ftalaate
• mineraalõlisid
• gluteeni
• silikooni
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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 €
S
UU

Ilusad juuksed – meie kõige
kaunim ehe!

LYSERE SHAMPOON
Taimsetest koostisosadest
guaarauba ja Pro-Vitamiin B5
puhastab, õrnalt ergutab ning
pehmendab juukseid, spetsiaalne
eeterlike õlide segu jätab juuksed
värskelt lõhnavaks. Naturaalne
extrakt suhkruroost ja apelsinist
puhastavad igapäevaselt ja
aitavad muuta juuksed ja peanaha
tervemaks, samas kui mustika
extrakt lisab kaitset oksütantide
eest.
355 ml
600300
26,99 €
UUS

LYSERE PALSAM
Pro-Vitamiin B5,
valge soolille õli ja
päevalilleseemne õli aitavad
pehmendada, vahtra extrakt
muudab juuksed pehmeks
ja mustika extrakt lisab
elujõudu. Eeterlike õlide
eriline segu jätab juuksed
värskelt lõhnavaks.
355 ml
600305
26,99 €

UUS
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Tulevik
ON ILUS!

Maailm võib olla räpane koht. Sõna otses
mõttes. Seetõttu Norwexi tootearendus ei
lõpe kunagi. Me arendame tooteid, mis on
ohutumad ja jätkusuutlikumad mitte ainult
teie kodu ja perekonna jaoks, vaid ka kogu
maailmale. Norwex on alati olnud tuntud
kvaliteetsete mikrokiudkangaste poolest,
meie uusimad tooted viivad järgmise, kõrgema
arengu tasemeni.

See märk näitab, et tooted on 70%
ulatuses valmistatud taaskasutatud
materjalist.
Te ei puhasta mitte ainult oma maja iga päev,
vaid sõna otseses mõttes aitate iga päev
maailma säästa!
Sel hooajal tutvustame uusi puhtaid värve,
mille inspiratsiooni oleme laenanud ilusast
Norrast, kohast kus Norwex on alguse
saanud.
Meie TOP tooted pole mitte ainult
funktsionaalsed, vaid loomulikult ilusad!

Kas tead?
VÕIMA LUSE D

Rohkem kui 60 miljonit plastpudelit
iga päev jõuab prügilatesse või
jäätmepõletusahjudesse.
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UNIVERSAALNE ÜLDPUHASTUSLAPP
Uued värvitoonid (roosa kvarts ja shampanja),
mis on valmistatud materjalist, mis sisaldab 70%
taaskasutatud materjali - nüüd parem kui kunagi
varem!
• Väga absorbeeriv Norwexi mikrokiud
• Valimstamiseks kasutatakse kahte plastpudelit
(500 ml)
• Antibakteriaalne, BacLock® efekt
• Kuni 99% bakterid eemaldatakse pinnalt ainul
veega
35 cm x 35 cm,
300040 – roosa kvarts
300041 – shampanja
13,99 €

SKANDINAAVIA MOPIKOMPLEKT
(1) Teleskoopvars, kuldne
(1) Mop tald (suur), hõbedane
(1) Märgpuhastus mopp, mis sisaldab 70%
taaskasutatud materjali (2,3 plastpudelit, 500 ml),
roosa kvarts
(1) Kuivpuhastus mopp, mis sisaldab 50%
taaskasutatud materjali (1,9 plastpudelit, 500 ml),
shampanja
N5 – kuldne
75.99 €

Kas tead?
51 000 puud raiutakse päevas maha, et toota
paberrätikuid Põhja- Ameerika vajadustele
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Reaalsed inimesed. Reaalne mõju.
"Esimest korda
kuulsin Norwexist
10 aastat tagasi,
kui ostsin
klaasipuhastuslapi.
Pesta aknaid ja
peegleid ainult
puhta veega, ilma
kemikaalideta, oli tõeline ime. Ma sain
aru, et Norwexi tooted on kooskõlas
ettevõtte missiooniga- parandada
elukvaliteeti, vähendades kemikaalide
kasutamist kodudes. Alustasin oma
kogemuse jagamist sõprade, sugulaste
ja kolleegidega, saades motivatsiooni
saavutada kõrgemaid eesmärke."
Vilija Lukiene
Norwexi grupijuht Leedust

“Olen Norwexi konsultant
juba aastast 2006 ja
kasutan Norwexi tooteid
igapäevaselt.
Norwex puhastuslahendused
on andnud koristamisele
uue mõtte, on muutnud
minu arusaamu puhtusest,
muutnud minu koristus- ja hügieeniharjumusi!
Mul on kindel soov jagada oma kogemusi, kuidas
parandada elukvaliteeti, elada puhtamas ja
tervislikumas keskkonnas!
Minu lemmikud tooted on: Kahepoolne kangas
puu- ja köögiviljade puhastamiseks, puu- ja
köögiviljade pesuvahend.”
Hilja Lõokene
Norwexi konsultant Eestist

“Meie pere on
Norwexi toodete
austajad ja
konsultandid
juba 15 aastat.
Nende aastate
jooksul oleme
tutvunud paljude
uute ja vajalikke toodetega, mis on
tingitud sellest, et Norwex kuulab
oma kliente ja konsultante- see on
kõigi ühine eesmärk. Mutumatuks
nende aastate jooksul on jäänud
vaid Norwex Balticu meeskonna
abivalmidus ja sõbralikkus ning pidev
töö.”
Uldis Birks
Norwexi grupijuht Lätist

Hakka Norwexi esitluste võõrustajaks
Kas oled kunagi unistanud sellest, kuidas muuta maailma, kuid Sa ei tea kuidas seda teha.
Hakka võõrustajaks, kutsu külla Norwexi konsultandid ja mõtle, kuidas on Sul võimlik enda elu ja planeeti positiivselt
muuta, tehes mõningad muudatused. Me näitame Sulle, kuidas Norwexi tooted parandavad kodust keskkonda ja Sinu
ihuhooldustoodete vajadusi.
Kutsu külla perekond ja sõbrad, näitamaks kuidas vähendada kemikaalide kasutamist kodudes ja ihuhooldustoodetes,
säästes aega ja raha.

VÕIMA LUSE D

KO RRALDA ESITLUS JA SAA
BO O NUSEID:
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1

10 või enama ostja korral saab
võõrustaja ühe Norwexi toote

2

Sõltuvalt tellimuse
kogusummast tasuta tooteid
8-12% eest

3

Uue esitluse kokkuleppimise
eest Norwexi ühe Norwexi toote

4

Üks neljast tootes vastavalt
kuupakkumisetele

* Täpsema info saamiseks vaata Norwexi
karjääriplaani.

Liitu Norwexiga!
Igaühel on oma põhjus liitumaks Norwexi
konsultantidega.
See võimaldab Sul:
• Kodus töötada;
• Teenida lisatulu;
• Väljendada oma andeid ja võimeid;
• Suhelda ja tutvuda uute inimestega;
• Hoolitseda oma tervise eest;
• Säästa keskkonda.

Norwexis on kõige tähtsam inimene. Pakume
võimalust teenida, alustada oma äriga, määrata
ise omale tööaeg ja sissetulek. Meie konsultandid
otsustavad ise, kuidas nad Norwexi tooteid müüa
tahavad.
Kuidas on võimalik osta Norwexi tooteid:
• otse konsultandi kaudu;
• korraldades oma kodudes esitlusi;
• messidelt;
• kataloogi kaudu

Meie suurim vara on meie inimesed!
Pole kahtlust, et kõik Norwex`i töötajad, Konsultandid ja kliendid on meie väärtuslikeim vara. Nagu paljud, on nad
huvitatud meie uskumatutest puhastus- ja hügieenitoodetest ning elukvaliteedi parandamisest, ent sageli äratab
just Norwex`i Eesmärk elavat vastukaja.Kui soovid liituda Norwex`i Perekonnaga, saad osaks millestki suuremast.
Kasvavast nähtusest mis on pühendunud planeedi heaolu toetamisele ja keskendunud looma pärandit, mida jätta
tulevastele põlvkondadele.
Müüme midagi enamat, kui pelgalt tooteid, pakume oma klientidele terviklahendusi. Meid innustavad meie
ideoloogia ja väärtused.
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Parandada elukvaliteeti,
vähendades oluliselt
kemikaalide kasutamist
meie kodudes.

Turvalisi pelgupaikasid luues,
üks majapidamine korraga
Norwex ei vastuta isikliku vara
kahjustamise eest, mis tahes toote
kasutamisel.
Kataloogis olevad tooted ja/või
toodete värvid võivad aastate
jooksul muutuda.
Palun vaadata toote etiketti enne
selle kasutamist.
Kõik pildid on autoriõigusega
ning nende kopeerimine ja
paljundamine on keelatud.
Tooteid ei ole testitud loomadel.

Norwex Baltic meeskond

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 salaaegselt mõlemat.

Eesti filiaal
Teguri 30 Tartu, 51013
Tel: +372 7346003
Mob: +372 522 3101; +372 506 2605
E-post: estonia@norwex.no
www.norwex.ee
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
Leedu filiaal
Varpo g. 34, LT-76241, Šiauliai, Lietuva
Tel.+37041420540; Mob. +370 67027843
e-pasts: info@norwex.lt
www.norwex.lt

Please
Recycle

Sinu Norwex´i konsultant

Meie Norwexi pere, konsultandid ja töötajad teevad koos suuri
edusamme, jagades meie missiooni ja võttes vastutuse kemikaalide
olulise vähendamise 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.
Parandades elukvaliteeti vähendades oluliselt kemikaalide kasutamist
meie kodudes.

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

