
Medicinski pripomočki Dr. Ho 
za življenje brez bolečin.

Kupon 
za dodatni 

10%
popust 

za izdelek po vašem izboru.

*

Včlanite se 
v Najnakupi.si Exclusive Klub še danes 

in osvojite televizor TCL LED TV 32”/81, 
32DS520, HD, SmartTV 

Tudi vi si lahko 
izboljšate življenje 
z izbranimi izdelki 
Najnakupi.si!
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* Velja za en izdelek na osebo. 
Ne velja za izdelke Bellabeat in  TCL TV.

Najnakupi.si 

ExclusivE Klub: 

Včlanite se še danes in izkoristite  

ugodnosti samo za člane. 

Vaš prihranek:  

do 1.630€

VELiKi 
KATALoG
PoLETJE
/JEsEN
Najnakupi.si
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Ekskluzivni zastopnik in prodajalec: Najnakupi.si, zaupanja vredna trgovina

zaživite življenje 
brez bolečin!
Dr. Michael Ho je vrhunski zdravnik kiropraktike 
in akupunkture. Svojo celotno kariero je posvetil 
zdravljenju bolnikov z bolečinami mišic, sklepov in 
živcev. Na osnovi svoje izobrazbe, kliničnih izkušenj in 
spoznavanja resničnih potreb pacientov je razvil svojo 
linijo proizvodov za tretmane, ki jih lahko pacijenti 
opravljajo z zdravstvenimi pripomočki sami, in tako 
učinkovito umirjajo bolečine ter si povrnejo zdravje. V 
30 letih je milijonom ljudi pomagal, da živijo srečnejše, 
aktivnejše in brez bolečin.

Če se ne želite spopasti z bolečinami z uživanjem često škodljivih 
kemikalij v obliki tablet, obližev in sirupov, ter se ne strinjate, da so 
bolečine nujni spremljevalec staranja, si tudi vi izberite najprimernejši 
zdravstveni pripomoček Dr. Ho in se tako pridružite tistim Slovenkam in 
Slovencem, ki so ponovno zaživeli aktivno življenje brez bolečin!

Profesionalna 
TENs naprava 
Dr. Ho
Proti bolečinam in 
slabi cirkulaciji. Za 
globoko sproščujočo 
masažo in krepitev 
trebušnih mišic. 
Komplet TENS 
vsebuje tudi 4 
elektrode + 2 veliki 
elektrodi Flex tone + 
2 elektrodi za stopala 
+ 2 dodatna para 
elektrod + potovalno 
torbico + A/C 
napajalnik.

Skupaj z 

zdravstvenimi  

pripomočki Dr. HO 

dobite podrobna 

navodila za 

uporabo!

Cena za člane  

Najnakupi.si  

Exclusive Klub:  

samo  

189 €!

19900
499,00

VAŠ POPUST:

50%

Akcijska cena:

Elektrostimulatorji in TENs naprave niso primerni za srčne bolnike in epileptike!



Brezplačna telefonska številka: 080 6116 Včlanite se v Najnakupi.si Exclusive Klub še danes in izkoristite pripadajoče ugodnosti! 3

Ekskluzivni zastopnik in prodajalec: Najnakupi.si, zaupanja vredna trgovina

Circulation 
promoter  
Dr. Ho
Proti bolečinam, napetosti, 
krčem, togosti. Za obliko-
vanje telesa, hujšanje in 
zmanjšanje stresa. Komplet 
vsebuje elektrostimulator 
+ sistem za masažo nog in 
stopal + 2 manjši + 2 veliki 
gel blazinici z elektrodami. 

Podrobno predstavitev zdravstvenih pripomočkov Dr. Ho si poglejte na www.najnakupi.si 

Fizio pas Dr. Ho
Fizio pas Dr. Ho je napihljiv pas za 
zmanjševanje akutne ali kronične 
bolečine v križu. Fizio pas Dr. HO se 
razteza navzgor, pri tem podpira spre-
dnji in zgornji del telesa in pomaga 
pri raztezanju in boljši opori naše hrb-
tenice. Pomaga pri bolečinah v križu, 
ki nastanejo zaradi prekomerne teže, 
slabe drže ali prevelike obremenitve 
hrbtnih mišic. S tem, ko nam razteza 
hrbtenico, odpravlja pritisk na diske 
in vretence. 

Fizio pas Dr. Ho ni primeren za 
bolnike z osteoporozo! 

Cena za člane  

Najnakupi.si  

Exclusive Klub:  

samo  

189 €!

Cena za člane  

Najnakupi.si  

Exclusive Klub:  

samo  

129 €!

19900
499,00

VAŠ POPUST:

50%

Akcijska cena:

13900
269,00

VAŠ POPUST:

48%

Akcijska cena:

Cena za člane  

Najnakupi.si  

Exclusive Klub:  

samo  

129 €!

13900
399,00

VAŠ POPUST:

65%

Akcijska cena:

Elektrostimulator  
Dr. Ho
Proti bolečinam. Za oblikovanje 
telesa, hujšanje in zmanjšanje 
stresa. Elektro stimulacija v udobju 
vašega doma, v službi ali na poti. 
Komplet vsebuje elektrostimulator 
s 4 elektrodami + 2 veliki elektrodi 
+ 4 dodatne elektrode + 2 elektrodi 
za stopala. 

Kaj je  
elektrostimulacija?

Elektrostimulacija je celoten sistem, ki združuje transmutano električno sti-
mulacijo živcev (T.E.N.S.), električno mišično stimulacijo (EMS) in impulzno 
masažo, ki pomaga stimulirati izbrane živce in mišice. 
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Naslon za hrbet Dr. Ho 
Spremlja in podpira naravno in pravil-
no ukrivljenost hrbtenice ter jo po-
stavlja v pravilen položaj. Naslon ima 
16 masažnih točk, ki sproščajo nape-
te mišice. Naslon za hrbet dr. Ho tako 
vsako sedalo in sedež v vozilu spre-
meni v čisto pravi udoben fotelj! Pri-
poročljiv je za raztezanje hrbtenice in 
priporočamo ga tudi med izvajanjem 
trebušnjakov. Z uporabo naslona za 
hrbet boste sedeli pravilno, lažje bo-
ste dihali in počutili se boste bolje. 

zračni vložki Dr. Ho
So zelo udobni in pomagajo pri zmanj-
ševanju bolečin v stopalih, nožnih 
sklepih, kolenih, kolkih in tudi v hrbtu. 
Med hojo, tekom in skakanjem ublaži-
jo udarce, ker imajo vgrajen poseben 
vložek v predelu pete. Zračni vložki Air 
Orthotics naša stopala razvajajo tudi s 
tako imenovano sprostitveno refleksno 
masažo. Zaradi 110 zračnih blazinic 
oziroma pumpic, ki z vsakim korakom 
prezračujejo naše obuvalo, bodo vaša 
stopala ostala suha in brez neugodnega 
vonja. Vložki so narejeni iz zelo kvalite-
tnega silikona. Vložek preprosto obre-
žete glede na velikost stopala in vsta-
vite v obuvalo. Za vse, ki ste veliko na 
nogah: natakarji, policisti, peki, trgovci, 
zdravniki, frizerji, ...

zračna blazina Dr. Ho
je posebna z zrakom napolnjena 
blazina 39 x 47 cm, ki zmanjšuje 
pritisk na kolke, zadnjico in spodnji 
del hrbta. Pomaga razporediti pritisk 
enakomerno po celem področju, na 
katerem sedite. Zračna blazina Dr. 
Ho je posebna tudi, ker je sestavlje-
na iz 38 manjših zračnih blazinic, 
povezanih z zračnimi kanali, kar 
zagotavlja udobno sedenje. Primer-
na je za vse vrste sedišč. Priporoča 
se osebam, ki veliko sedijo v avtu, 
doma, v službi, invalidskem vozičku, 
osebam s hemoroidi, nosečnicam, 
skratka vsem, ki veliko časa sedijo. 

Podrobno predstavitev zdravstvenih pripomočkov Dr. Ho si poglejte na www.najnakupi.si 

Ekskluzivni zastopnik in prodajalec: Najnakupi.si, zaupanja vredna trgovina

Cena za člane  

Najnakupi.si  

Exclusive Klub:  

samo  

1890 €!

Cena za člane  

Najnakupi.si  

Exclusive Klub:  

samo  

39 €!

Cena za člane  

Najnakupi.si  

Exclusive Klub:  

samo  

39 €!

Cena za člane  

Najnakupi.si  

Exclusive Klub:  

samo  

39 €!

1990
39,90

VAŠ POPUST:

50%

Akcijska cena:

4900
89,00

VAŠ POPUST:

45%

Akcijska cena:

4490
199,00

VAŠ POPUST:

77%

Akcijska cena:

4900
89,00

VAŠ POPUST:

45%

Akcijska cena:

Dr. Ho 
priporoča: 

za še boljši 
učinek 

uporabljajte 
Zračno blazino  

Dr. Ho  
v kombinaciji 
z Naslonom za 
hrbet Dr. HO!

Dr. Ho 
priporoča: 

Za še boljši učinek 

uporabljajte 
Fizio pas Dr. Ho 

v kombinaciji s 

Terapevtskim 
ovratnikom  

Dr. HO!

Terapevtski ovratnik 
Dr. Ho
Pomaga pri sproščanju vratnih mišic, 
zmanjševanju pritiska na boleče 
vretence v vratu, popravlja držo in na 
tak način izboljšuje tudi pretok krvi 
v vratu! Terapevtski ovratnik Dr. HO 
deluje s pomočjo zraka. Zagotavlja 
stalen pritisk in raztezanje ključnih 
točk vašega vrata in ramen, lahko ga 
nosite kjerkoli in kadarkoli.
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14999
169,99

VAŠ POPUST:

12%

Akcijska cena:

CuBoT KiNG 
KoNG
CUBoT KING KoNG je 
atraktiven, čvrst in kvalitetno 
izdelan telefon s certifikatom 
IP68 in je odpornejši na 
prah in vodo. Deluje pri 
temperaturi od - 30 do + 60 
stopinj C. Stranici sta narejeni 
iz trdne cinkove zlitine, vogali 
so gumirani. Telefon ima 
debelo in nedrsljivo ohišje, ki 
prenese 1 tono pritiska. Visoko 
kvaliteten 5’’ ekran je je dobro 
viden tudi v sončnem dnevu 
in je odporen na praske in 
padce. Telefon odlikuje močna, 
4400 mAh baterija, ki skupaj 
s MTK procesorjem omogoča 
dobro avtonomijo, ter hitro 
delovanje. 
Še posebej primeren za vse, 
ki potrebujete zanesljivo 
komunikacijo v ekstremnih 
razmerah!  

BEA-FoN 
sL590
Vrhunski telefon Bea-fon 
SL590 na preklop vas 
bo navdušil s kvalitetno 
izdelavo in preprosto 
uporabo. Polnilna postaja 
vam bo olajšala polnjenje 
telefona, zelo glasno 
zvonjenje vas bo opozorilo 
na klic tudi v hrupnih 
okoljih, SOS tipka pa vam 
bo predstavljala varnost. 
Kamera in velik barvni 
zaslon vam bosta omogočila 
zajem slik in prikaz klicatelja, 
gumirano ohišje pa varen 
prijem. 
Z velikimi tipkami in prikazi 
z velikimi črkami je to 
idealen telefon za starejše 
uporabnike. 

za člane Najnakupi.si Exclusive Klub 

Cena za člane  

Najnakupi.si  

Exclusive Klub:  

samo  

1890 €!

Cena za člane  

Najnakupi.si  

Exclusive Klub:  

samo  

39 €!

Televizor TCL LED TV 55”/139,  
u55P6006, uHD, smartTV

S svojim elegantnim, minimalističnim dizajnom je TCL prava paša za oči. Z 
njim lahko uživate v Netfixu in YouTubu v kakovosti 4K HDR, ki nudi 4x več 
podrobnosti kot Full HD. Navdušil vas bo s sliko živih barv z mikrotemnenjem, 
bogati črnini in veliki kontrastnosti, ki vas postavi v središče dogajanja. Dolby 
Audio zagotavlja izjemno bogat, čist in močan zvok, ki bo upravičil vsa vaša 
pričakovanja. S TCL TV in App Store si lahko naložite najljubše aplikacije, filme v 
visoki ločljivosti in igre.

Televizor TCL LED TV 40”/101,  
40Ds500, FHDs, smartTV

Uživajte v bogati in bolj osebni izkušnji gledanja televizije s portalom Smart 
TV2. Brskajte po večpredstavnostnem omrežju z novim čarovnikom za 
iskanje. Idealen televizor za vse športne navdušence, saj ima integriran 
športni način z optimizirano nastavitvijo slike in zvoka, ki vam omogoči, 
da se popolnoma potopite v ozračje stadiona. Čudovit, modern dizajn, 
visokokakovosten zvok, kristalno jasna slika.

13900
Cena za vas:

14900
Cena za vas:

29900
Cena samo:

57900
Cena samo:

je namenjen modernim 
ženskam, ki želijo 

biti v stiku s svojim 
telesom. Pametni 

nakit spremlja vašo 
aktivnost, beleži korake, 
kvaliteto spanca, preko 

aplikacije spremljate 
količino popite vode, 

menstrualni cikel, čas 
meditacij in stopnjo 

stresa. obesek, ki sta 
ga zasnovala hrvaški 

matematik in slovenska 
umetnica, je dobil 

nagrado ‘’Best Europe’s 
Health Startup’’ in do 

leta 2017 so prodali že 
preko 700.000 primerkov 
po celem svetu. Čudovito 

oblikovan nakit se lahko 
nosi kot zapestnica, 

obesek ali priponka.

Leaf Urban Silver  
pametni nakit
Bolj odporna na pršenje 
vode s certifikatom IPX6, 
osupljiva imitacija 
kamna z ogrodjem 
iz nerjavečega jekla 
srebrne barve. Komplet 
vsebuje obesek, 
zapestnico, verižico 
ter orodje za menjavo 
baterije. Velikosti obeska: 
48x28x11,5mm, Teža: 16,7g. 
Kompatibilnost aplikacije: 
iOS (iPhone 4S in novejši) 
in Android (4.3 in novejši), 
Pametni alarmi, Povezovanje s 
pametnim telefonom/tablico: 
Bluetooth, Garancija: 1 leto

Leaf Nature Rose Gold 
pametni nakit 
Obesek iz temnega lesa 
ujetega v nerjaveče jeklo 
rožnato-zlate barve. 
Komplet vsebuje obesek, 
zapestnico, verižico 
in orodje za menjavo 
baterije. Velikosti 
obeska: 48x28x11,5mm, 
Teža: 18g. Kompatibilnost 
aplikacije: iOS (iPhone 
4S in novejši) in Android 
(4.3 in novejši), Pametni 
alarmi, Povezovanje s 
pametnim telefonom/
tablico: Bluetooth, 
Garancija: 1 leto

PLAčAMo Mi!

sTrošKE 
DosTAVE 

na vaš dom

Bellabeat,  
najpametnejši  
ženski nakit 

6999
79,99

VAŠ POPUST:

13%

Akcijska cena:

Podrobna predstavitev tehničnih izdelkov na 

www.Najnakupi.si
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Ekskluzivni zastopnik in prodajalec: Najnakupi.si, zaupanja vredna trgovina  /  Podrobna predstavitev vrhunske italijanske kozmetike Face Complex si poglejte na www.najnakupi.si

Črna maska – Face Complex Black Head 
Pore Strips: Črna luščilna maska, ki 
učinkovito odstranjuje ogrce in mozolje. Ta 
revolucionarna črna maska jih globinsko 
odstrani in pri tem 
odstranjuje tudi odmrle 
kožne celice. Koža je 
po uporabi čista, zelo 
mehka, gladka in sijoča! 
Ne stiskajte ogrcev in 
mozoljev, odstranite 
jih s črno masko! Neto 
količina: 50ml.

Face Complex je visokokvalitetna kozmetična 
linija za vse tipe kože, proizvedena v Italiji.

Večnamenska krema s polžjo slino – Face 
Complex:  je namenjena negi obraza, 
rok in celotnega telesa. Vsebuje izvlečke 
polžje sline, ki kožo globinsko negujejo in 
regenerirajo. Namenjena 
je vsem tipom kože 
in pomaga zmanjšati 
brazgotine, mozolje, 
madeže, gube, strije, … 
Kožo globinsko nahrani 
in neguje. Neto količina: 
200 ml 

1790
29,90

VAŠ POPUST:

40%

Akcijska cena:

Krema s kaviarjem – 
Face Complex: Izjemna 
krema za obraz s 
kaviarjem Face Complex 
je pravi eliksir mladosti. 
Kožo nahrani, navlaži 
in jo naredi čvrstejšo.  
Namenjena je vsem 
tipom kože. Neto 
količina: 50 ml. 

2490
39,90

VAŠ POPUST:

38%

Akcijska cena:

Pump Lip Mask – maska 
za volumen ustnic – Face 
Complex:  je maska na osnovi 
kolagena za povečanje volumna 
ustnic. S to masko bodo vaše 
ustnice bolj polne in vabljive in to 
brez bolečih posegov.  
Količina: 5 posebej pakiranih 
mask, po 7 gramov vsaka. 
Vrednost: 29,90€ 
Akcijska cena: 17,90€  
Vaš popust: 40%
 
Krema z ognjičem – Face 
Complex:  je pravi celični 
regenerator, ki bo vašo kožo 
izboljšal, prečistil, učvrstil in 
obenem pospešil prekrvavitev. 
Krema pomaga pri lajšanju 
opeklin in je izjemna tudi 
za razpokano kožo. Krema z 
ognjičem Face Complex deluje 
tudi kot naravni antibiotik. 
Primerna je za vse tipe kože.  
Neto količina: 50 ml 
Vrednost: 19,90€ 
Akcijska cena 9,90€ 
 Vaš popust: 50%

serum s kolagenom – Face 
Complex:  je pravi zaveznik 

vaše mladosti. Vsebuje 
kolagen, ki je glavna sestavina 
vezivnega tkiva in nepogrešljiv 
pri ohranjanju elastičnosti, 
prožnosti in čvrstosti naše 
kože. Serum s kolagenom Face 
Complex bo tako pomagal, 
da bo vaša koža bolj sijoča, 
čvrstejša in da bo videti 
mladostnejša. Poleg tega bo 
tudi pomagal pri spodbujanju 
nastajanja kolagena v vašem 
telesu.  Neto količina: 100 ml. 
Vrednost: 39,90€ 
Akcijska cena 19,90€ 
Vaš popust: 50%

Krema za okoli oči s polžjo 
slino – Face complex: je 
namenjena preprečevanju 
nastajanja gub in podočnjakov v 
predelu okoli oči. Vsakodnevna 
uporaba bo že po sedmih dneh 
pokazala prve sadove – vaš 
pogled bo videti veliko bolj 
spočit, koža okoli oči pa bo 
pridobila zdravo barvo. Neto 
količina: 50 ml
Vrednost: 19,90€ 
Akcijska cena 9,90€  
Vaš popust: 50%

Krema s polžjo slino – Face 
complex: Negovalna krema proti 
gubam na osnovi polžje sline za 
regenerirano, sijočo in mladostno 
kožo. Neto količina: 50 ml. 
Vrednost: 19,90€ 
Akcijska cena 9,90€ 
Vaš popust: 50%

Krema proti strijam s polžjo 
slino Face Complex: je 
intenzivna nega, namenjena 
vsem tipom kože, ki preprečuje 
nastanek strij in ublaži že nastale 
strije. Vsebuje aktivno sestavino, 
ki se nahaja v polžji slini in zato 
pomaga tudi pri regeneraciji 
kože. Neto količina: 200 ml. 
Vrednost: 29,90€
Akcijska cena 17,90€ 
Vaš popust: 40%

Primer za obraz s polžjo 
slino – Face Complex: je 
skrivnost popolnega ličenja. 
Nanesemo ga pred nanosom 
pudra in drugih ličil. Primer 
za obraz s polžjo slino Face 
Complex bo poskrbel, da bodo 
ličila obstojnejša in videti boste 
urejene čez cel dan. Ta primer 

CELoTEN izBor izDELKoV LiNiJE FACE CoMPLEX si oGLEJTE NA WWW.NAJNAKuPi.si
Vse  

izdelke  
Face  

Complex 
zanjo 

in zanj 
si oglejte  

na naši
spletni
strani!

izberite si Face Complex  
za nego telesa po vaši meri!

990
19,90

VAŠ POPUST:

50%

Akcijska cena:
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Ekskluzivni zastopnik in prodajalec: Najnakupi.si, zaupanja vredna trgovina  /  Podrobna predstavitev vrhunske italijanske kozmetike Face Complex si poglejte na www.najnakupi.si

990
19,90

VAŠ POPUST:

50%

Akcijska cena:

Olje 31 – Face 
Complex: Mešanica 
čistih eteričnih olj, 
izvlečkov 31 zdravilnih 
rastlin, kot so meta, 
evkaliptus, pomaranča, 
limona, timijan, 
rožmarin, sivka in drugih.  
Izjemno učinkovito 
pri lajšanju bolečin, 
inhalacijah, izkašljevanju, 
sproščanju,…  
Neto količina: 100 ml 

1490
29,90

VAŠ POPUST:

50%

Akcijska cena:

Krema z aloe vera – Face Complex: je 
idealna rešitev za bolj problematične kože, 
saj s svojim pomirjevalnim in antiseptičnim 
učinkom kožo pomiri in odpravlja rdečico 
in srbečico. Je idealen 
kozmetičen pripomoček za 
ljudi, ki imajo probleme z 
aknami, suho kožo, rdečico 
in strijami. Primerna 
je tudi za normalno, 
neproblematično kožo. 
Neto količina: 50 ml 

vsebuje polžjo slino, ki je čisto 
prava zaveznica naše kože. 
Neto količina: 35 ml. 
Vrednost: 19,90€ 
Akcijska cena 9,90€ 
Vaš popust: 50%

zlata krema – Face Complex: 
Izjemno plemenita Zlata krema 
Face Complex vsebuje delce 
pravega zlata, ki kožo nahranijo, 
jo naredijo čudovito sijočo 
in napeto. Zlata krema Face 
Complex je pravi regenerator 
naše kože. Primerna je za vse 
tipe kože. Neto količina:50 ml. 
Vrednost: 39,90€ 
Akcijska cena 24,90€ 
Vaš popust: 38%

Piling s polžjo slino Face 
Complex: pomaga pri nežnemu 
odstranjevanju odmrlih kožnih 
celic in tako omogoči koži, da 
se bolje regenerira. Piling s 
polžjo slino Face Complex nam 
bo pomagal odluščiti zgornjo 
odmrlo plast kože in ji tako 
povrnil sijaj. Pomagal bo pri 
mastni koži in z redno uporabo 
bo pomagal pri preprečevanju 

nastanka aken in ogrcev. Neto 
količina: 35 ml 
Vrednost: 19,90€
Akcijska cena 9,90€ 
Vaš popust: 50%

Krema proti celulitu s polžjo 
slino – Face Complex:  vsebuje 
izvleček polžje sline in kofein, 
ki delujeta optimalno proti 
nastanku celulita in za nego 
predelov, kjer je že celulit. 
Krema proti celulitu s polžjo 
slino Face Complex bo naredila 
vašo kožo napeto, sijočo, gladko 
in vam dala prijeten občutek 
svežine. Neto količina: 200 ml. 
Vrednost: 29,90€ 
Akcijska cena 17,90€ 
Vaš popust: 40%

Arganovo olje – Face 
Complex: vsebuje obilo 
esencialnih maščobnih kislin, 
vitaminov in mineralov ter 
za lepo kožo nepogrešljivih 
antioksidantov, med njimi 
predvsem vitamin E, ki 
preprečuje prezgodnje 
staranje kože in krepi imunski 
sistem. Plemenite sestavine 

arganovega olja imajo močne 
obnavljalne lastnosti in z njim 
lahko negujemo kožo, ustnice, 
lase in nohte. Neto količina: 
100 ml 
Vrednost: 29,90€
Akcijska cena 14,90€ 
Vaš popust: 50%

serum mladosti s kačjim 
strupom – Face Complex: 
Serum vsebuje izvleček kačjega 
strupa in je izjemno učinkovit 
proti gubam. Uporabljamo 
ga lahko na obrazu, rokah in 
celotnemu telesu. Je zaveznik 
naše kože in nam zagotavlja 
podoben učinek kot botox. 
Namenjen je starejši koži, 
vendar ga lahko uporabljamo 
pri vseh starostih. Pri mlajši 
koži zagotavlja vlažilni in 
zaščitni učinek.  Neto količina: 
100 ml. 
Vrednost: 39,90€
Akcijska cena: 19,90€ 
Vaš popust: 50%

Gel z arniko Arnicagel – 
Face Complex: Gel z arniko 
Arnicagel Face Complex je 

protivnetni gel namenjen 
koži obraza in celega telesa. 
Vsebuje naravno sestavino 
arniko, ki je izjemna učinkovina 
proti vnetim stanjem naše 
kože. Primeren je za vse tipe 
in starosti kože. Neto količina: 
50 ml. 
Vrednost: 19,90€ 
Akcijska cena: 9,90€ 
Vaš popust: 50%

Krema za čvrsto kožo s 
čebeljim strupom – Face 
Complex: Regenerativna 
krema proti gubam s čebeljim 
strupom primerna za vse 
tipe kože. Vsebuje plemenit 
čebelji strup in druge izjemne 
sestavine, ki bodo vašo kožo 
naredile sijočo in napeto. Neto 
količina: 50 ml. 
Vrednost: 19,90€ 
Akcijska cena: 9,90€ 
Vaš popust: 50%

Hranilni eliksir za 
gladko in mehko kožo z 
arganovim maslom – Face 
Complex: Krema proti 
gubam z arganovim maslom 

Face Complex je čisto pravi 
eliksir mladosti. Vsebuje 
vitamin E, linolno kislino, 
maščobne kisline Omega 3 
in 6, ki delujejo proti prostim 
radikalom, pomagajo pri 
proizvodnji kolagena in 
pomagajo pri ohranjevanju 
mladostne, navlažene in gladke 
kože.  Neto količina: 50 ml.
Vrednost: 19,90€ 
Akcijska cena: 9,90€ 
Vaš popust: 50%

zlata maska proti gubam 
in stresu – Face Complex: 
Zlate maske so uporabljali 
že v antičnih časih, z njimi se 
je razvajala celo egipčanska 
vladarica Kleopatra! Zakaj si je 
ne bi privoščili tudi vi? Vsebuje 
kolagen. Neto količina: 50 ml. 
Vrednost: 19,90€ 
Akcijska cena: 9,90€
Vaš popust: 50%

Krema z botoks efektom 
s kačjim strupom – Face 
Complex: Krema vsebuje 
izvleček kačjega strupa in 
je izjemno učinkovita proti 

gubam, saj zagotavlja učinek 
podoben botoxu. Vedno lepe 
in mladostne, brez bolečih in 
dragih injekcij. Neto količina: 
50 ml. 
Vrednost: 19,90€ 
Akcijska cena: 9,90€ 
Vaš popust: 50%

Krema za regeneracijo 
celic z granatnim jabolkom 
– Face Complex: Krema za 
regeneracijo celic z granatnim 
jabolkom je izjemno bogata 
z antioksidanti, z vitaminom 
C, vitaminom K in z vitamini 
skupine B. Vsebuje granatno 
jabolko, ki je bogato s kalijem, 
ki pripomore k pravilnem 
delovanju kožnih celic. Granatno 
jabolko vsebuje tudi druge 
sestavine in minerale, kot so 
železo, kalcij, magnezij, fosfor, 
cink in mangan. Krema pomaga 
pri uravnovešanju in regeneraciji 
kože. Primerna je za vse tipe 
kože in za vse starosti.  Neto 
količina: 50 ml. 
Vrednost: 19,90€ 
Akcijska cena 9,90€ 
Vaš popust: 50%

CELoTEN izBor izDELKoV LiNiJE FACE CoMPLEX si oGLEJTE NA WWW.NAJNAKuPi.si

izberite si Face Complex  
za nego telesa po vaši meri!

Brez parabenov, 
alergenov in 
konzervansov! 

Brez testiranja  
na živalih!

Serum s 
hialuronsko kislino 
– Face Complex: 
Vrhunski serum s 
hialuronsko kislino 
Face Complex je 
izjemno učinkovit proti 
staranju kože. Vsebuje 
hialuronsko kislino, ki je 
primarnega pomena za 
ohranjanje mladostne, bolj 
čvrste in sijoče kože. Neto 
količina: 100 ml 

1990
39,90

VAŠ POPUST:

50%

Akcijska cena:

katerihkoli proizvodov Face Complex in 

PoDAriMo 
Vam olje 31 – Face Complex!

Naročite 

6
katerekoli proizvode Face Complex in 

PoDAriMo 
Vam Face Complex Kremo z ognjičem!

Naročite 

3

izPoLNiTE 

NAročiLNiCo  
NA sTrANi

NE oDLAšAJTE 
z NAKuPoM!

15
080 

6116
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zdravo spanje z izdelki NoXANo

oBrAčLJiVo JEDro – 
iNDiViDuALNA izBirA 
TrDoTE LEŽiščA
Napredno ležišče je sestavljeno iz dveh jeder 
različnih gostot, kar pomeni, da vam omogoča 
izbiro trdote glede na vaše potrebe in želje. 
Kar morate narediti je zgolj to, da obrnete ležišče 
na tisto stran, ki vam bolj ustreza.
Tako je ležišče idealno za vso družino, saj bo vsak 
član spal, kot da bi bilo izdelano posebej zanj. 

Dve ločeni obojestranski 
jedri omogočata 
prilaganje trdote 
vsakemu posamezniku

oDLičNA 
rEšiTEV zA 
zAKoNsKE 
PosTELJE!

izDELANo 
V iTALiJi

Ležišče  

NuVoLA
PriMErNo JE zA:

ljudi, ki se ne morajo odločiti ali 
potrebujejo mehkejše ali trše ležišče

ljudi, ki želijo zakonsko posteljo  
z različnimi trdotami ležišč

ljudi, ki so podvrženi potenju

ljudi, ki so podvrženi alergijam
MoŽEN TuDi 

oDVoz sTArE
VzMETNiCE
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zdravo spanje z izdelki NoXANo

PrEVLEKA s 3D sisTEMoM  
zrAčENJA JEDrA
3D sistem omogoča konstantno prezračenje ležišča. Mreža omogoča 
boljši pretok zraka skozi ležišče, s tem boljše prilagaja temperaturo in 
odvaja vlago, ter zmanjša razvoj pršic in bakterij. Izredno primerno za 
vse, ki so podvrženi potenju.

BoMBAŽNA PrALNA PrEVLEKA 
oBoGATENA z ALoE VEro
Prevleka ležišča je s priročno stransko zadrgo popolnoma snemljiva iz 
vseh štirih strani. Pralna je do 30°C kar zagotavlja popolno higieno in 
sproščeno spalno okolje. 
Obogatena je z Aloe vero, zato nudi občutek mehkobe in popolnega 
udobja. Pomirja k alergijam nagnjeno kožo ter deluje antibakterijsko 
in antistresno, poleg tega pa tkanino poživi, zgladi in poskrbi za bolj 
naravno in prijetno spalno okolje.

NA VoLJo V 
DiMENziJAH: 
l  90 x 200 cm
l  140 x 200 cm
l  160 x 200 cm
l  180 x 200 cm

l  Višina ležišča: 18 cm
l  Obračljivo jedro omogoča izbiro trdote glede na vaše želje
l  7-consko jedro razbremeni točke pritiska in odlično  
 podpira celotno telo
l  Pralna in snemljiva prevleka omogoča čist in svež  
 spanec
l  Prevleka je brez robov in obogatena z Aloe vero,  
 ki poskrbi za bolj prijetno spalno okolje
l  Antibakterijska zaščita omogoča uporabo    
 alergikom in asmatikom
l  3D sistem zračenja nudi odlično prezračevanje in  
 odvajanje odvečne vlage
l  Vakuumsko pakiranje omogoča, da prejmete ležišče  
 higienično in brez poškodb
l  Italijanski proizvod izdelan s skrbno izbranimi  
 materiali - STANDARD 100 by OEKO-TEX®

odeja Kapok Aloe Vera Double
Dvojna odeja Kapok Aloe vera je izjemno mehka in zračna 
odeja primerna za vse letne čase.

Prejmete kar 3 odeje v 1:
- Kapok-Aloe vera Light odeja je primerna za poletje
- Kapok-Aloe vera Medium odeja je primerna za pomladne dni
- obe odeji speti skupaj pa sta namenjeni zimskemu času.

izDELANo  
V sLoVENiJi

Kapok Aloe Vera soft Vzglavnik
Klasičen vzglavnik je oplemeniten z Aloe vero in Kapokom za nežno 
in udobno podporo glavi. Ker preprečuje pregrevanje telesa in 
zadrževanje vlage na njem je ta vzglavnik odlična izbira za vse, ki se 
prekomerno potijo.

Primeren je za vse spalne položaje, saj lahko višino in meh-
kobo vzglavnika individualno prilagajate svojim potrebam.

Nič se ne more primerjati s kapokom! To razkošno mehko 
vlakno naravno pridobivamo iz drevesa Ceiba, katero raste 
v tropskih regijah. Stroki semen naravno odpadejo na tla, iz 
katerih se potem ekstrahira vlakna.

Kaj je kapok 
in zakaj ga 

uporabljamo?

DO

POPUSTA
MOŽNOST
PLAČILA
NA OBROKE

25%

DO

POPUSTA
MOŽNOST
PLAČILA
NA OBROKE

25%
DO

POPUSTA
MOŽNOST
PLAČILA
NA OBROKE

25%
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Naravni odgovor na čezmerno telesno težo in stres

DC247 & AsC     

za zdrav nasmeh 
in svežino

6480
109,80

VAŠ POPUST:

42%

Akcijska cena:

   Inovativno cikliziranje 
prehranskih dopolnil 
(komplet DC247 & ASC)

  Sinergija naravnih hranil 
za obvladovanje stresa in 
odvečne telesne teže ter 
razstrupljanje

  Učinkovita hranila in 
odmerki učinkovin

  Povečana učinkovitost  
zaradi celovitega spektra 
zelišč

Borut Bilač je prvi Slovenec, ki je preskočil 8 m, in je na podlagi znanj in 
izkušenj skupaj z strokovnjaki iz Švice zasnoval formulo DC247 + ASC, 

katera mu pomaga ohranjati idealno telesno težo, obvladovati stres in 
razstrupiti telo. Borut Bilač priporoča trimesečni tretman!

Ko
lič

in
a 

za
 3

 m
es

ec
e!

Vsak naš kupec dobi 
natančna navodila 

za iNoVATiVNo 
CiKLizirANJE 

PrEHrANsKiH 
DoPoLNiL DC247 & 

AsC, za doseganje 
maksimalne 

učinkovitosti.  

   V treh mesecih shujšajte 
brez stranskih učinkov. 

   Razstrupite svoje telo  
 in se rešite stresa.

   V treh korakih do  
vitkejše postave.

terapevtska 
kozmetika
Novi koncept zdravja in 
lepote, ki združuje znanja 
kozmetike, medicine in 
farmacije. OXILVER vsebuje 
kombinacijo aktivnih 
isikovih spojin + srebra v 
ionski obliki za popolno 
oskrbo, oksigenacijo in 
regeneracijo kože.

OXILVER Skin Gel za kožo 30ml 
je primeren kot osnova za nego, 
hidracijo in oksigenacijo kože, kar 
posledično vpliva na upočasnitev 
znakov staranja kože. Deluje blago 
antiseptično, prizadeto mesto pa 
čisti in neguje. 

3465
39,90

VAŠ POPUST:

13%

Akcijska cena:

1620
19,90

VAŠ POPUST:

18%

Akcijska cena:

1799
19,90

VAŠ POPUST:

10%

Akcijska cena:

1720
24,90

VAŠ POPUST:

31%

Akcijska cena:

1960
24,90

VAŠ POPUST:

21%

Akcijska cena:

3465
39,90

VAŠ POPUST:

13%

Akcijska cena:

2958
34,90

VAŠ POPUST:

15%

Akcijska cena:

OXILVER Skin solution 100 ml je 
inovativna kombinacija aktivnih 
kisikovih spojin, koloidnega 
srebra, hialuronske kisline in 
Aloe vere za problematično kožo, 
njeno obnovo in popolno oskrbo 
s kisikom.

OXILVER Nail solution 100ml je 
inovativna kombinacija aktivnih 
kisikovih spojin, koloidnega srebra 
in pantenola za regeneracijo 
in popolno oskrbo nohtov in 
obnohtne kože s kisikom. 

Novi koncept zdravljenja 
in svežine ustne votline, ki 
združuje znanja medicine 
(paradontologije, 
zobozdravstva, …) in 
farmacije. OROXID 
vsebuje kombinacijo 
aktivnih oksidnih spojin 
+ Actipone®, ki poskrbita 
za odlično oskrbo, 
zdravje, oksigenacijo in 
regeneracijo vaše ustne 
votline.

OROXID 
sensitiv oralno pršilo 100 
ml je inovativen medicinski 
pripomoček za vzdrževanje 
ustne higiene in zdravih 
dlesni ter kot pomoč pri 
vnetnih stanjih v ustni 
votlini – aftah, gingivitisu, 
staomatitisu, periodontitisu, 
kandidozi, slabem 
zadahu, zobnih oblogah in 
obarvanosti zob.

OROXID 
sensitiv oralna 
raztopina 250 ml je 
namenjena vzdrževanju 
ustne higiene ter 
preprečevanju in lajšanju 
bolezni obzobnih tkiv, 
kot so npr. razdražene, 
krvaveče in vnete 
dlesni. Je učinkovita in 
varna pri kratkotrajni ali 
dolgotrajni uporabi. 

OROXID forte oralno pršilo 100 ml

OROXID forte oralna raztopina 250 ml 

sLoVENsKA 

iNoVACiJA

NoVo!
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Air Fryer 
XXL 3,2l 

cvrtnik na 
vroč zrak 
 brez olja 

Zaradi posebnih odprtin 
v košarici za cvrtje vsa 
odvečna maščoba odteče 
sama od sebe. Tako 
prihranite do 80 % kalorij. 
Primerjava pokaže sledeče: 
krompirček iz restavracije 
s hitro prehrano ima 
približno 400 kalorij (1.673 
kJ). Krompirček iz Power 
AirFryer XL pa samo 100 
kalorij (418 kJ).

Zaradi inteligentnega 
samodejnega programa z 
digitalnim prikazovalnikom 
Easy-Touch vaše jedi 
pripravite še hitreje.Izberite 
med sedmimi samodejnimi 
programi ali pa nastavite 
temperaturo in čas ročno. 
Merilnik časa vas vsekakor 
opozori, kdaj so jedi 
pripravljene.

Košarica za cvrtje je 
prevlečena s posebnim 
premazom proti 
oprijemanju, tako da se 
nič ne zalepi ali prime na 
košarico. Tako postane tudi 
čiščenje enostavno. Seveda 
so vsi deli, ki jih je možno 
odstraniti, tudi primerni za 
pomivanje v pomivalnem 
stroju.

16980
Akcijska cena:

 Zdravo cvrtje brez 
dodanega olja

 Do 80 % manj kalorij

 Odličen okus ocvrtih jedi

 Enostavno upravljanje 
s 7 prednastavljenimi 
programi in zaslonom 
Easy-Touch

18960

Akcijska cena
s kompletom 

DeLuxe:

Pečeno in ocvrto je sicer okusno, vendar vsebuje neverjetno veliko 
maščobe. Krompirček iz pečice se s tem ne more kosati. Ne delajte 
kompromisov pri okusu in se kljub temu prehranjujte zdravo! 
Kajti tukaj je neverjeten Air Fryer, cvrtnik na vroč zrak, pri katerem 
za cvrtje ne potrebujete olja.

za zdrav nasmeh 
in svežino

Ko
lič

in
a 

za
 3

 m
es

ec
e!

oPCiJA
Izdelku lahko dodate 

Komplet Deluxe, ki vsebuje 
krožnik za peko pice in 

pladenj za peko biskvitov. 

DAriLo  
Knjižica s slastnimi 
recepti za jedi, ki  
jih lahko pripravite v 
cvrtniku Air Fryer

Tehnični podatki 
 Air Fryer XXL (3,2 L)  
– cvrtnik na vroč zrak – brez 
olja:
• Digitalen zaslon  
 Easy-touch
• 7 prednastavljeni   
 programi cvrtja
• Časovno stikalo   
 s funkcijo  
 samodejnega izklopa
•  Napetost: 220-240 V,   
 50-60 Hz
•  Moč: 1.500 W
•  Velika košara za cvrtje s  
 prostornino 3,2 litra
•  Zunanja košara za cvrtje  
 s stabilnim ročajem
•  Dimenzije izdelka   
 (ŠxVxG): 34 x 25 x 23 cm
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Sesalec na vodni filter Thomas 1520 Bi-Turbo Vector 
proizvaja znani nemški proizvajalec gospodinjskih 
aparatov Thomas. Je kvaliteten in močan, temeljito 
očisti vaš dom tudi od povzročiteljev alergij  
kot so pršice in bakterije. Sesa prah, umazanijo,  
tudi do 13 litrov tekočine, odlično čisti zamašene  
cevi in odvode!
V vodni filter dodajte 3 kapljice eteričnega olja  
in pripravite si aromaterapijo v lastnem domu.

čist dom je zdrav dom.
sesalnik z vodnim 
filtrom THoMAs

2990
39,90

VAŠ POPUST:

25%

Akcijska cena:

ZAŠČITITE VAŠE OTROKE PRED ALERGIJAMI IN OLAJŠAJTE ŽIVLJENJE ASTMATIKOM! 
Sesalnik z vodnim filtrom Thomas namreč poseduje »Antialergijski certifikat«!

Vsako leto prihranite do 50€,  

saj ni potreben nakup in zamudno 

iskanje filterskih vrečk.

14900
299,00

VAŠ POPUST:

50%

Akcijska cena:

Pravokotna  
električna metla

PoLNiLNE
BATEriJE

Idealna za učinkovito in hitro 
čiščenje brez velikega napora. 
Ta preprosta in praktična 
vrtljiva brezžična metla doseže 
vsak kotiček doma in natančno 
očisti tla, ne da bi poškodovala 
površine, kot so preproge, 
parket, ploščice itd. 
Njene odporne ščetine se samodejno zavrtijo 
in očistijo s tal umazanijo (dlake, drobtine, 
nitke, prah itd.). Pravokotna električna metla 
je inovativen izdelek, ki postavlja tehnologijo 
v službo čiščenja. Čas delovanja po enem 
polnjenju je približno 30 minut. 
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čist dom je zdrav dom.

080 
6116

Hitro naročilo  
in svetovanje  
na brezplačno 
telefonsko 
številko

V kompletu dobite 

Livington prime 
komplet 
+ dodatna baterija 
+ dodatni hepa filtri

Livington Prime je baterijski 
sesalnik, kot ga še niste videli. 
Prinaša izjemno moč sesanja 
v majhnem in lahkem ohišju. 
Umazanijo in prah shranjuje v 
praktični posodi, ki se enostavno 
izprazni, zato vam ne bo treba 
več kupovati vrečk.
Po izkušnji svobode z akumulatorskim 
sesalnikom Livington Prime ne boste 
več želeli uporabljati običajnega 
sesalnika.

Baterijski 
sesalnik 
Livington 
prime komplet

  Neverjetno praktičen

  Za čiščenje doma,  
vikenda in avtomobila

  Turbo krtača za še večjo 
sesalno moč

 14,8V Li-ion baterija

 Brez kablov

 Tehta samo 1,5kg

  Preklopna cev za lažje 
sesanje pod pohištvom

  Dvojna filtracija  
izhodnega zraka

  Original, kot ste ga  
videli v TV oglasu21450

Akcijska cena:

izPoLNiTE 

NAročiLNiCo  
NA sTrANi

NE oDLAšAJTE 
z NAKuPoM!
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iz vaše stare sedežne 
garniture si naredite 
novo in moderno!

11900
199,00

VAŠ POPUST:

40%

Akcijska cena:

11900
199,00

VAŠ POPUST:

40%

Akcijska cena:

5990
99,90

VAŠ POPUST:

40%

Akcijska cena:

4990
82,90

VAŠ POPUST:

40%

Akcijska cena:

3990
66,90

VAŠ POPUST:

40%

Akcijska cena:

080 
6116

Hitro naročilo  
in svetovanje  
na brezplačno 
telefonsko 
številko

Vse prevleke so na voljo v sivi in bež barvi in so proizvedene v Italiji. Raz-
tegljivost znaša do 120%. Oprati jih je mogoče v pralnem stroju. Vsi tipi 
prevlek so odporni na kremplje mačk in psov. Nameščanje je enostavno s 
pomočjo posebnih zatičev.

PrEVLEKE 
zA KoTNo 
sEDEŽNo 
GArNiTuro  
-  MoDErNE:
Prevleke za kotne 
sedežne garniture – 
namenjene klasični obliki 
kotne sedežne garniture 
z nasloni za roke na obeh 
straneh. Primerne so za 
kotne sedežne garniture, 
ki imajo krajšo stranico 
bodisi na levi ali desni 
strani. 
Pokličite svetovalca za 
točne mere!

PrEVLEKE 
zA KoTNE 
sEDEŽNE 
GArNiTurE:
Prevleke za kotne 
sedežne garniture – 
namenjene klasični obliki 
kotne sedežne garniture 
z nasloni za roke na obeh 
straneh. Primerne so za 
kotne sedežne garniture, 
ki imajo krajšo stranico 
bodisi na levi ali desni 
strani. 
Dimenzije:  
od 180 cm do 530 cm.

PrEVLEKE  
zA TrosED:
Prevleke namenjene 
vsem vrstam različnih 
trosedov. Primerne 
so za trosede z 
naslonom. 
Dimenzije:  
od 170 do 220 cm.

PrEVLEKE  
zA DVosED:
Prevleke za dvosed so 
namenjene vsem vrstam 
različnih dvosedov. 
Primerne so za dvosede 
z naslonom. 
Dimenzije:  
od 120 do 160 cm

PrEVLEKE  
zA FoTELJ:
Prevleke za fotelj so 
zelo primerne za vse 
vrste različnih fotelj. 
Primerne so za fotelje z 
naslonom. 
Dimenzije: Primerno za 
fotelj od 60 do 100 cm
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iz vaše stare sedežne 
garniture si naredite 
novo in moderno!

   Naročam:
     Izdelek: Cena: Kosov: Skupni znesek:

Skupna vsota:

 

  

 

 

 

NAročiLNiCA

PrisToPNA izJAVA

Pristopam v Najnakupi.si Exclusive Klub 
DA NE (obkroži). 

Spodnjo pristopno izjavo izpolnim in priložim naročilnici. Kot član 
Najnakupi.si Exclusive Klub sem za brezplačno darilo izbral (obkroži): 
- Face Complex Krema z ognjičem, 
- Face Complex Krema z aloe vero, 
- Face Complex Krema s polžjo slino, 
- Face Complex Gel z arniko, 
- Face Complex Krema s čebeljim strupom, 
- Face Complex Krema z granatnim jabolkom.

Način plačila (obkroži):

- GOTOVINA  - PREDRAČUN - PLAČILNA KARTICA  
     (Maestro, MC, Visa, AmEx, Karanta, Diners)

Datum:   Podpis:  

Izpolnjeno naročilnico pošljite na naslov:  
Blue Trade d.o.o., Papirniški trg 17, 1000 Ljubljana.

V polju »10%« označite, za kateri izdelek uveljavljate 10% 
popust in naročilnici priložite kupon z naslovnice kataloga.

Stroški dostave: 3,90 €.  
Brezplačna dostava za vsa 
naročila v skupni vrednosti 

50,00 € ali več!

Ime:

Priimek:

Ulica in hišna številka: 

Poštna številka:

Kraj:

Telefon:

e-pošta:

Ime:

Priimek:

Spol:   M   Ž   (obkroži)

Ulica in hišna številka: 

Poštna številka:

Kraj:

Datum rojstva:

Domači telefon:

Mobilni telefon:

e-pošta:

Pristopam »Najnakupi.si Exclusive klubu«:

zakaj se izplača postati član  
NAJNAKuPi.si EXCLusiVE KLuB:
- Darilo dobrodošlice ob vstopu v klub in nakupu prvega izdelka (Face Complex po izboru: 

Krema z ognjičem, Krema z aloe vero, Krema s polžjo slino, Gel z arniko, Krema s čebeljim 
strupom, Krema z granatnim jabolkom).

- Redno obveščanje o ekskluzivni ponudbi treh izdelkov (po eden iz zdravje, lepota, dom)  
samo za člane kluba, ki jih lahko kupite po ekskluzivnih pogojih (popust ali bonus). 

-  Izbrano darilo za rojstni dan.

10%

Najnakupi.si Vas bodo po elektronski pošti in preko telefonskih pozivov obveščali o novih proizvodih, 
posebnih akcijah, znižanjih in posebnih ponudbah, ki jih redno pripravljamo za naše zveste in cenjene 
kupce, pod pogojem, da vi to želite. S podpisom soglašate, da Blue Trade d.o.o. uporablja in shranjuje 
posredovane osebne podatke v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Zbrani 
osebni podatki se ne dostavljajo tretjim osebam. 

Član Najnakupi.si Exclusive Kluba izrecno dovoljuje, da družba Blue Trade 
d.o.o. navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah in uporablja za:
*analitične namene DA / NE (ustrezno obkrožite)

*namene ciljnega in neposrednega trženja DA / NE (ustrezno obkrožite)

*namene anketiranja DA / NE (ustrezno obkrožite)

Navedene osebne podatke lahko obdelovalec hrani do pisnega preklica privolitve člana Najnakupi.
si Exclusive Kluba oz. najdlje za obdobje petih let. Član lahko kadarkoli zahteva popravek, izbris, izpis 
ali omejitev uporabe njegovih podatkov, kar stori pisno na naslov: Blue Trade d.o.o., Papirniški trg 17, 
Ljubljana.
 

Datum:    Podpis: 

Izpolnjeno pristopno izjavo pošljite na naslov:  
Blue Trade d.o.o., Papirniški trg 17, 1000 Ljubljana 

Včlanite se 
v Najnakupi.si Exclusive Klub 
še danes in osvojite televizor  

TCL LED TV 32”/81, 32DS520, 
HD, SmartTV 

Izmed vseh, ki se boste včlanili v Najnakupi.si Exclusive klub do 30. 9. 2018, 

bomo izžrebali dobitnika televizije TCL LED TV 32”/81, 32DS520, HD, SmartTV.
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 Sama sporoči, 
kdaj je vroča

 Premaz proti 
sprijemanju

 Ročaj se odstrani 
z enim klikom

 Samostoječ 
steklen pokrov  
z ventilom za paro

 Za vse vrste 
kuhalnih plošč

 Posebno visok rob 
omogoča večje 
količine hrane

 Pralna v 
pomivalnem 
stroju

Pametna ponev 
Duo2Magic Premium

Noži Harry 
Blackstone

4900
189,00

VAŠ POPUST:

74%

Akcijska cena:

Noži Harry Blackstone so vrhunski noži, izjemno ostri, 
z dolgo življenjsko dobo, zelo kvalitetni in z nelepljivim 
vrhunskim premazom, ki omogoča enostavno vzdrževanje.

Set je primeren tudi kot poročno ali rojstnodnevno darilo! 
Noži, ki so kot nalašč za vsako priložnost!

V setu nožev Harry Blackstone je kar 14 izjemnih nožev, 
primernih za čisto vsa opravila v kuhinji! V kompletu 
je en večnamenski nož, nož za rezanje mesa, nož za 
rezanje zelenjave, nož za kruh, nož za filiranje, nož za 
odstranjevanje mesa od kosti, šest nožev za zrezke in 
pizzo, Premium nož, nož mojstra kuhinje in nož za lu-
pljenje zelenjave in sadja.

7999
119,99

VAŠ POPUST:

33%

Akcijska cena:

Ponudba iz kataloga velja do odprodaje zalog! Opravičujemo se za morebitne napake v tiskovini, nekatere fotografije so lahko simbolične. Izdajatelj kataloga je Blue Trade d.o.o., Papirniški trg 17, Ljubljana.

Pametna ponev Duo2Magic Premium 
združuje prednosti visokokakovostne 
keramične posode, kot je kuhanje 
brez maščobe zaradi tehnologije proti 
sprijemanju, s toplotno keramiko, ki varčuje 
z energijo – najnovejši kuharski hit! Z 
Duo2Magic Premium boste dobili ponve z 

visokim robom, kar vam omogoča kuhanje 
za do 6 ljudi hkrati! Ima odstranljiv ročaj, 
samostoječ steklen pokrov z ventilom za 
sprostitev pare, toplotno prevodno dno in 
je primeren za vse vrste kuhinj, pralne v 
pomivalnem stroju.


