
DUSCHDAS
dezodorant s kroglico roll-on 50 ml, 
dezodorant v spreju 75 ml ali 150 ml, gel dezodorant v spreju 75 ml ali 150 ml, gel 
za prhanje 250 ml, tekoče milo 250 ml, 
več vrst

ROBERTO CAVALLI
Gemma di Paradiso parfumska voda z 
razpršilcem 30 ml

HARIBO
bonboni 175 g-200 g, različni okusi

od 20. 5. do 25. 5. 2019

53,99

ceneje 44 %

29,99

1,19

ceneje 42 %

kos 0,69

od  1,29

ceneje 23 %

0,99kos 

AKCIJA

S ŠTIRIVRSTIČNIM 
KALKULATORJEM 

SHARP DO PRAVILNIH 
REZULTATOV NA 

MATURI.

kos 21,99

20 %

2,19

ceneje 36 %

1,39

20 % popust na 
kremna mila v 
polnilu 500 ml, 
več vrst.

TEHNIČNI KALKULATOR SHARP
420 naprednih znanstvenih funkcij. 
Velik 4-vrstični matrični zaslon. 
Na voljo več barv. 

Popust se obračuna na blagajni.

SOFTLAN
mehčalec za perilo 1 l, 
več vrst
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ISADORA
Popust se obračuna na blagajni.
Aktivnost traja do 1. 6. 2019 oz. do razprodaje zalog. 
Izdelki so na voljo v poslovalnicah Ljubljana, Koper, Celje, 
Maribor, Kranj, Novo mesto, Nova Gorica, Krško, Kamnik, Ptuj, 
Domžale in Murska Sobota Slovenska.

BOURJOIS
paleta za osvetljevanje 

REAL TECHNIQUES BLEND & BLUR
Popust se obračuna na blagajni.

L‘ORÉAL PARIS
Velja do razdelitve daril.

ESSIE
lak za nohte, različni odtenki
Izdelki so na voljo v poslovalnicah Ljubljana Čopova in BTC, 
Koper, Maribor Pobreška, Kranj Qlandia, Nova Gorica in Murska 
Sobota Slovenska.

9,99

ceneje 20 %

kos 7,99

MAX FACTOR
maskara 2000 Calorie, več vrst
Aktivnost traja do 1. 6. 2019 oz. do razprodaje zalog. 

20 % 30 %

AKCIJA

20 % popust 
na lake za 
nohte znamke 
ISADORA.

30 % popust 
na krtačke 
za nanos ličil 
znamke REAL 
TECHNIQUES 
BLEND & BLUR.

OB NAKUPU DVEH (2) DEKORATIVNIH 
IZDELKOV L‘ORÉAL PARIS PREJMETE 

KOZMETIČNO TORBICO.

NOVO

14,99

AKCIJA

9,99

ceneje 50 %

kos 4,99
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S.OLIVER
Selection Woman toaletna voda z razpršilcem 
30 ml ali Superior Man toaletna voda z 
razpršilcem 30 ml ali losjon po britju 50 ml 

CHRISTIANO RONALDO
CR7 toaletna voda z razpršilcem 30 ml

FIAT 500
For Him ali For Her toaletna voda z razpršilcem 
50 ml. Ob nakupu izdelka prejmete nahrbtnik 
GRATIS*.GRATIS*.GRATIS*
*Velja do razdelitve daril.

NAOMI CAMPBELL
Signature toaletna voda z razpršilcem 30 ml 

CHRISTINA AGUILERA
Defi nition parfumska voda z razpršilcem 30 ml 

ANTONIO BANDERAS
Power of Seduction toaletna voda z razpršilcem 
50 ml 

19,99

ceneje 25 %

14,99

23,99

ceneje 25 %

17,99
22,99

ceneje 26 %

16,99
19,29

ceneje 24 %

14,49
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WELEDA
šampon za lase 190 ml, več vrst. šampon za lase 190 ml, več vrst. 
Ob nakupu dveh (2) Weleda šamponov za Ob nakupu dveh (2) Weleda šamponov za 
lase vam podarimo Weleda balzam za suhe in lase vam podarimo Weleda balzam za suhe in 
poškodovane lase iz ovsa, 200 ml.poškodovane lase iz ovsa, 200 ml.

GARNIER BIOGARNIER BIO
vlažilna krema za obraz proti gubicam z oljem vlažilna krema za obraz proti gubicam z oljem 
sivke 50 ml 

LAVERA
naravna kozmetika za nego obraza in telesanaravna kozmetika za nego obraza in telesanaravna kozmetika za nego obraza in telesa
Popust se obračuna na blagajni.Popust se obračuna na blagajni.

TERRA NATURITERRA NATURITERRA NATURITERRA NATURI
maska za obraz 2 x 7,5 ml ali ampule 2 ml, več vrstmaska za obraz 2 x 7,5 ml ali ampule 2 ml, več vrstmaska za obraz 2 x 7,5 ml ali ampule 2 ml, več vrstmaska za obraz 2 x 7,5 ml ali ampule 2 ml, več vrstmaska za obraz 2 x 7,5 ml ali ampule 2 ml, več vrst

TERRA NATURI
negovalno rdečilo za ustnice, glos za ustnice ali 
svinčnik za ustnice, različni odtenki

MELVITA
krema za zobe 75 mlkrema za zobe 75 ml

1,15

ceneje 26 %

kos 0,85
3,99

ceneje 32 %

kos 2,69

AKCIJA

15 % popust na linijo 
izdelkov Basis Sensitiv 
znamke LAVERA.

kos 29,99

kos 9,49 8,99 15 %

7,59

ceneje 21 %

kos 5,99

GRATIS*

14,99

ceneje 40 %

kos 8,99

GRATIS
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napolitanke, vafl ji ali tortice 
300 g-400 g, različni okusi

OREO
dvojni piškot 176 g ali Double Stu�  170 g

LORENZ
Crunchips, Roasted ali Erdnußlocken 150 g-225 g, 
različni okusi 

FRUTABELA
Popust se obračuna na blagajni.

MILKA
piškoti in pecivo 147 g-260 g, različni okusi 

2,29

ceneje 17 %

kos 1,89

1,79

ceneje 39 %

kos 1,09

1,99

ceneje 45 %

kos 1,09

AKCIJA

25 % popust na vse ploščice 
znamke FRUTABELA. 2,19

ceneje 27 %

kos 1,5925 %

ILLY
Ca� è Espresso kava v zrnju ali mleta 250 g, 
več vrst 

CAFÉ ROYAL
kavne kapsule, 16 kosov, več vrst
*Ta blagovna znamka pripada drugemu podjetju, ki ni v 
povezavi z Delica AG. 

MIA BELLA
karamelni vafl ji 400 g 

9,99

ceneje 30 %

kos 6,99
1,89

ceneje 26 %

1,39

Kompatibilen z Nescafe®* 
Dolce Gusto®* sistemom

3,99

ceneje 25 %

2,99
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DUCHESSE
ščitniki za perilo, več vrst

AXE
gel za prhanje 250 ml, več vrst 

GARNIER HYDRA BOMB
maska za obraz, več vrst 

SARAZEN*
repelent v spreju proti klopom Anti-Zecken 100 ml 

GILLETTE FUSION5
britvice 12 kosov ali Mach3 britvice 16 kosovMach3 britvice 16 kosovMach3

AFRODITA COSMETICS
Popust se obračuna na blagajni. 

NEUTROGENA
krema za zelo suha in občutljiva stopala 100 ml 

CHILLY
intimni robčki 12 kosov, več vrst 

DOVE
gel za prhanje 250 ml, več vrst 

LAVOZON
Bronze Summer mleko za zaščito pred soncem 
ZF 30, 200 ml 

TENA LADY
ščitniki za perilo, več vrst 

JASMIN NATURE
Popust se obračuna na blagajni. 
Aktivnost velja do 2. 6. 2019.

2,29

ceneje 26 %

1,69

3,49

ceneje 25 %

2,59

5,49

ceneje 27 %

3,99
2,19

ceneje 31 %

1,49

4,99

ceneje 26 %

3,69
4,49

ceneje 33 %

2,99

20 %

AKCIJA

AKCIJA

20 % popust na vse 
depilacijske kreme znamke 
AFRODITA COSMETICS.

1,99

ceneje 25 %

1,49

2,29

ceneje 30 %

1,59

20 %

2,19

ceneje 18 %

kos 1,79

20 % popust na 
liniijo vložkov in 
ščitnikov perila 
znamke JASMIN 
NATURE.

* Biocid uporabljajte varno. Pred uporabo vedno 
preberite navodila in podatke o izdelku.

29,99

ceneje 16 %

kos 24,99
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SENSIDENT
zobna krema White, Sensitiv ali Complete 125 ml 

SENSIDENT
Black & White zobna ščetka s ščetinami iz 
aktivnega oglja 1 kos 

LISTERINE
ustna voda 500 ml ali 600 ml, več vrst 

SENSIDENT
tablete za čiščenje zobne proteze z aktivnim 
kisikom 128 kosov 

BLEND-A-MED
zobna krema 75 ml (Extra Frisch Clean, Kräuter 
Clean ali Milde Frische Clean) 

DR. BEST ORIGINAL
zobna ščetka (srednje trda) 2 + 1 kos GRATIS

COREGA
Ultra krema za pričvrstitev zobne proteze
40 g (Frisch ali Neutral) 

ODOL-MED 3
otroška zobna krema 50 ml (Juniorzahn ali 
Milchzahn) 

ELMEX SENSITIVE PROFESSIONAL
zobna ščetka 

ORAL-B
nadomestni nastavki za el. zobno ščetko 3 kosi, 
več vrst 

ORAL-B ESSENTIAL FLOSS
zobna nitka 50 m, več vrst 

3,59

ceneje 20 %

2,85

16,45

ceneje 33 %

kos 10,99

2,59

ceneje 34 %

1,69

1,79

ceneje 44 %

kos 0,99

4,49

ceneje 49 %

2,29

4,99

ceneje 30 %

kos 3,49

3,95

ceneje 49 %

kos 1,99

1,55

ceneje 36 %

kos 0,99

1,49

ceneje 46 %

0,79

2,99

ceneje 20 %

2,39

0,89

ceneje 33 %

kos 0,59
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GLISS KUR
šampon za lase 250 ml ali balzam za lase 200 ml, 
več vrst

NIVEA
šampon za suho umivanje las 200 ml, več vrst 

WELLAFLEX
sprej za lase 250 ml ali pena za lase 200 ml, več vrst 

SYOSS
Coloration ali Oleo Intense permanentna oljna 
barva za lase, različni odtenki 

PRECIOUS ARGAN
Ob nakupu najmanj dveh (2) izdelkov znamke Precious Argan, prejmete platneno nakupovalno vrečko 
GRATIS.
Velja do razdelitve daril. Popust se obračuna na blagajni. Aktivnost velja do 2. 6. 2019. 

GLISS KUR
intenzivna kura za lase 200 ml ali Tiegel Kur 
300 ml, več vrst 

ELVITAL
kura za lase Öl-Magique 100 ml, več vrst 

HERBAL ESSENCES
Pure Renew šampon za lase 250 ml ali balzam za 
lase 200 ml 

ARTIST
sprej za prekrivanje lasnega narastka 75 ml, 
različni odtenki 

SHOCKWAVES
lak za lase 250 ml ali gel za lase 100 ml

2,99

ceneje 26 %

kos 2,19

4,79

ceneje 37 %

2,99
7,99

ceneje 31 %

5,49

3,15

ceneje 14 %

kos 2,69
3,49

ceneje 14 %

kos 2,99

3,99

ceneje 25 %

2,99

3,49

ceneje 20 %

kos 2,79

4,99

ceneje 28 %

kos 3,59 20 %

AKCIJA

20 % popust 
na vse izdelke 
linije PRECIOUS 
ARGAN.

2,35

ceneje 23 %

kos 1,79
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PAMPERS
*Velja do razprodaje zalog.

BEAUTY BABY
otroški vlažni robčki sensitiv ali classic 
2 x 80 kosov 

HIPP
Popust se obračuna na blagajni.

BEBIVITA
Kinder-Spaß otroška sadna kašica 4 x 90 g, 
različni okusi

HUGGIES
Little Swimmers otroške plavalne plenice, 
različne velikosti 
Velja do razprodaje zalog.

AVENT
otroška tolažilna duda, več vrst

BEBIVITA
otroška mlečna kaša 500 g, različni okusi 

PENATEN
otroški vlažni robčki Ultra Sensitiv ali Pfl ege 
5 x 56 kosov 

HUGGIES
Dry Nites otroške plenice, več vrst 

BEAUTY BABY
palčke za čiščenje ušes iz 100 % bombaža 
72 kosov 

BECUTAN
Popust se obračuna na blagajni.

8,99

ceneje 22 %

6,99

3,79

ceneje 21 %

2,99

6,99

ceneje 28 %

4,99

2,99

ceneje 16 %

2,49

AKCIJA

20 % popust na vse 
izdelke za nego dojenčka 
znamke HIPP BABYSANFT.

20 %

AKCIJA

20 % popust na vse 
otroške vlažne robčke 
znamke BECUTAN.

4,99

ceneje 30 %

kos 3,49

2,89

ceneje 41 %

kos 1,69

20 %
0,99

ceneje 40 %

0,59
6,99

ceneje 14 %

5,99

2+1 GRATIS* OB NAKUPU DVEH 2 ENOJNIH PAKIRANJ OTROŠKIH 
PLENIC BABY DRY ALI OTROŠKIH HLAČNIH PLENIC BABY DRY 

(RAZLIČNE VELIKOSTI) ZNAMKE PAMPERS PREJMETE ENO 
PAKIRANJE PLENIC ALI HLAČNIH PLENIC BABY DRY GRATIS*.

GRATIS 
v vrednosti 

7,59

*Velja do razprodaje zalog.
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ARIEL
Ob nakupu dveh (2) ARIEL sredstev za pranje perila za 18 pranj ali za 20 pranj prejmete ARIEL kapsule 
3v1 za 16 pranj, več vrst GRATIS*
*Velja do razdelitve zalog. 

BLINK
lovilec barv in umazanije 22 kosov 

VILEDA
gobasta krpa XXL, 8 kosov

AUTAN*
Popust se obračuna na blagajni.

SANYTOL
večnamensko dezinfekcijsko sredstvo za čiščenje 
500 ml, ali čistilne krpice 48 kosov, več vrst

FINISH XXL
tablete za strojno pomivanje posode 54-85 kosov, 
več vrst 

RAID*
Popust se obračuna na blagajni.

WEISSER RIESE ali SPEE
sredstvo za pranje perila v gelu za 20 pranj ali v 
prahu za 18 pranj ali SPEE duo kapsule za SPEE duo kapsule za SPEE
16 pranj, več vrst 

ZEWA
Popust se obračuna na blagajni.
Aktivnost velja do 2. 6. 2019.

BLINK
sredstvo za ročno pomivanje posode 500 ml, 
več vrst 

FINISH
XL All in 1 Power gel za strojno pomivanje posode 
2 x 650 ml 

1,79

ceneje 22 %

1,39

2,99

ceneje 23 %

kos 2,29

9,95

ceneje 19 %

kos 7,99
0,99

ceneje 30 %

0,69

20 % popust na vse 
robčke znamke ZEWA.

20 %

AKCIJA AKCIJA

20 % na vse električne 
aparate znamke RAID.

20 % popust na vse 
izdelke znamke AUTAN.

AKCIJA

20 %
3,19

ceneje 31 %

2,19

20 %

4,95

ceneje 25 %

kos 3,69 kos 5,99

14,99

ceneje 33 %

9,99

* Biocid uporabljajte varno. Pred uporabo vedno 
preberite navodila in podatke o izdelku.

* Biocid uporabljajte varno. Pred uporabo vedno 
preberite navodila in podatke o izdelku.

2+1 GRATIS*

9



PET BISTRO
mokra hrana za pse v skodelici 150 g, različni 
okusi 

VITAKRAFT
prigrizek za pse palčka z okusom govedine ali 
palčka z okusom ribe in lososa 1 kos, različni 
okusi

CESAR
mokra hrana za pse 150 g v skodelici ali 100 g 
v vrečki, različni okusi 

CATSAN
higienski posip za mačje stranišče 10 l ali 
Smartpack 4150 g 

PET BISTRO
Gaumenschmaus prigrizek za mačke v obliki 
blazinic brez dodanih sladkorjev 800 g

O’TOM
Popust se obračuna na blagajni. 

WHISKAS
Multipack mokra hrana za mačke
12 x 100 g, različni okusi 

PET BISTRO
mokra hrana za mačke Gaumenschmaus v 
skodelici 100 g, različni okusi 

CANEO
mokra hrana za pse 200 g, različni okusi

PET BISTRO
Multipack mokra hrana za mačke v vrečkah
24 x 100 g 

1,29

ceneje 23 %

0,99

0,49

ceneje 40 %

kos 0,29

0,39

ceneje 25 %

0,29

0,99

ceneje 34 %

kos 0,65

5,49

ceneje 21 %

kos 4,29

4,49

ceneje 28 %

3,19

4,85

ceneje 28 %

3,49
0,35

ceneje 28 %

kos 0,25

15 % popust na vse izdelke 
za odstranjevanje klopov 
znamke O’TOM.

NOVO

15 %

AKCIJA

1,39

ceneje 28 %

0,99
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* Na voljo v izbranih poslovalnicah Müller.

ŽENSKE NOGAVICE DESIGN
različne barve in vzorci, velikosti 35-38 do 39-42

ŽENSKE NOGAVICE NO SHOW
nevidne v obutvi, s podlogo proti drsenju v 
notranjosti, različne barve, velikosti 35-38 do 
39-42 

MOŠKE NOGAVICE EXCLUSIV*
česana volna, različne barve, velikosti 39-42 do 
43-46

ŽENSKE NOGAVICE
različno rezane, s podlogo proti drsenju v notran-
josti, različni vzorci, velikosti 35-38 do 39-42

ŽENSKE in MOŠKE NOGAVICE*
mehak rob, zračne, različne barve, velikosti 35-38 
do 43-46 

KRATKE NOGAVICE 
SATIN DREAM 20*
20 DEN, oblikovana in zračna bombažna peta, 
različne barve, velikosti 35-38 do 39-42 

LEPILO
4 x 11 g + 1 x 10 g 

TEHNIČNI KALKULATOR SHARP
273 naprednih znanstvenih funkcij.
2-vrstični LCD zaslon. Idealen za osnovnošolce, 
dijake in študente. Na voljo več barv. 

PISALO ZA TATUJEPISALO ZA TATUJE
z bleščicamiz bleščicami
5-delno pakiranje + šablona5-delno pakiranje + šablona

BARVNE KREDE
20 kosov v vedru 

BARVICE
Grip Color 36 kosov v kovinski embalaži Grip Color 36 kosov v kovinski embalaži Grip Color 36 kosov v kovinski embalaži 

NAHRBTNIK
motiv Camoufl age Hawaii 

1,89

ceneje 31 %

1,29

2,59

ceneje 11 %

kos 2,29

19,99

ceneje 35 %

12,99

ceneje 35 %

2 PARA

3,49

2 PARA

kos 16,99
19,99

ceneje 15 %

16,95

kos 3,49kos 3,49

kos 3,49

4,49

ceneje 33 %

2,99

3 PARI

3,99

ceneje 12 %

kos 3,49
3,49

ceneje 14 %

kos 2,99
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Pregled naših poslovalnic, delovnega časa in sortimen-
ta najdete na www.mueller.si
Plačila s karticami Nudimo vam naslednje možnosti 
plačila s kreditnimi karticami. * Na obroke brez obresti: 
minimalna vrednost nakupa 50 €. Diners Club Internatio-
nal na 2 ali 3 obroke. Več informacij na prodajnih mestih.

Ponudba velja od 20. 5. do 25. 5. 2019. Ponudba in nave-Ponudba velja od 20. 5. do 25. 5. 2019. Ponudba in nave-
dene cene veljajo samo za Slovenijo. Vse cene so v €. 
Nakup je možen samo v količinah za potrebe gospodinjst-
va. Za morebitne napake v tisku se  opravičujemo. Kljub 
izredno skrbnemu načrtovanju se lahko pripeti, da katere-
ga izmed izdelkov ne bo na voljo. V kolikor želenega izdel-
ka ne najdete, vam ga z veseljem naročimo. Zaradi 
tehničnih razlogov vsi oglaševani izdelki niso dobavljivi v 
vseh poslovalnicah. Ponudba »UGODNO« se na letaku 
uporablja pri izdelkih s trajno dobrim razmerjem med 
ceno in kvaliteto, z dodano vrednostjo (npr. dodaten gratis 
izdelek, večja militraža/gramaža itd), z omejeno izdajo, 
s promocijskim pakiranjem ali ki so na voljo v določeni 
sezoni (npr. Velika noč, Božič, Valentinovo itd). Pri izdelkih, 
ki delujejo na baterije, če ni drugače navedeno niso 
priložene. Pri skupinskih slikah  navedena cena velja za en 
opisan izdelek. Slike so lahko simbolne. Pridržujemo si 
pravico do napak in sprememb cen. Akcijski popusti se 
med seboj ne  seštevajo. Multimedijski izdelki so na voljo v 
izbranih poslovalnicah. BIO certifi kat: DE-ÖKO-006. Mueller 
Drogerija d.o.o., Tacenska cesta 26, 1000 Ljubljana.

Naročite foto storitve na naši spletni 
strani www.mueller.si/foto-storitve
Naročite foto storitve na naši spletni 

www.mueller.si/foto-storitve
Naročite foto storitve na naši spletni 

ALWAYS
ščitniki za perilo, različne GIGA 
velikosti pakiranj ali ALWAYS DISCREET
ščitniki za perilo ali vložki, več vrst

RED BULL
energijska pijača 0,25 l, različni okusi

SCHAUMA 
šampon za lase 400 ml ali balzam za 
lase 250 ml, več vrst 

1,99

ceneje 30 %

kos 1,39

Pregled poslovalnic in sortimenta na www.mueller.si

1,19

ceneje 16 %

kos 0,99

ceneje 33 %

kos
 0,39

0,59

GOURMET GOLD
mokra hrana za mačke 85 g, 
različni okusi

3,99

ceneje 30 %

kos 2,79

OBVESTILO

Za 
mednarodni 
dan otroka 
1. 6. 2019

vas pričakujejo
od 31. 5. do 
2. 6. 2019

super ponudbe 
na igrače in igre. 


