
PALMOLIVE
gel za prhanje 250 ml, več vrst

DREI WETTER TAFT
sprej ali lak za lase 250 ml ali 
pena za lase 150 ml, več vrst

kos

1.85

ceneje 41 %

1.09

kos

2.65

ceneje 40 %

kos 1.59

Milka
adventni koledar 
200 g

Vzemi
svoj

izvod!

12.11. - 17.11.2018

6.29

ceneje 20 %

4.99
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WOMEN‘S SECRET
toaletna voda z razpršilcem 40 ml, več vrst .
Ob nakupu prejmete darilo- WOMEN'S SECRET 
EDT 40 ml, več vrst. Velja do razdelitve.

BRUNO BANANI
Pure Man toaletna voda z razpršilcem 50 ml ali 
Pure Woman toaletna voda z razpršilcem 40 ml.
Popust se obračuna na blagajni.

S.OLIVER
Popust se obračuna na blagajni.

ADIDAS
toaletna voda z razpršilcem 50 ml, več vrst

TABAC
Man ali Man Fire Power toaletna voda 
z razpršilcem 50 ml

TABAC
Original losjon po britju 300 ml

kos

9.99

ceneje 50 %

4.99 kos

14.99

ceneje 33 %

kos 9.99

AKCIJAAKCIJA 20 % popust na vse 
toaletne vode z 
razpršilcem 50 ml 
znamke S.OLIVER. 

20 % popust na
vse izdelke
BRUNO BANANI.
Popust se obracuna
na blagajni.

20 % popust na 
vse izdelke 
Christina Aguilera.
Popust se obračuna 
na blagajni.

20 %

29.99

ceneje 33 %

19.99

kos 12.99

NOVO

CHRISTINA AGUILERA
VIOLET NOIR
parfumska voda z razpršilcem 
30 ml

22.99

20 %

3+1 GRATIS
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MICRO CELL
2000 Nail Repair lak za popravilo nohtov 
+ odstranjevalec laka za nohte GRATIS.
Ponudba velja do razprodaje zalog. 

Aktivnost traja do 24.11.2018 oz. do razprodaje zalog. Darila so na voljo v večih odtenkih.

REVLON
Popust se obračuna na blagajni.
Izdelki so na voljo v poslovalnicah Ljubljana Čopova in BTC, Koper, Maribor Pobreška, Celje, Kranj, Nova Gorica, Novo mesto, 
Domžale in Murska Sobota Slovenska.

SLEEK
Popust se obračuna na blagajni. 
Izdelki so na voljo v poslovalnicah Ljubljana, Koper, Maribor, 
Celje, Kranj, Velenje, Murska Sobota, Nova Gorica, Krško, 
Domžale in Ptuj.

OPI INFINITE SHINE
lak za nohte, več odtenkov. Ob nakupu katere-
gakoli INFINITE SHINE laka za nohte prejmete 
DARILO: PRO SPA “olje to go”. Velja do razdelitve.
Izdelki so na voljo v poslovalnicah Ljubljana, Celje, Kranj 
Qlandia, Nova Gorica, Novo mesto, Kamnik in Ptuj.

ISADORA
Popust se obračuna na blagajni. 
Izdelki so na voljo v poslovalnicah Ljubljana, Koper, Celje, 
Maribor, Kranj, Nova Gorica, Novo mesto, Krško, Kamnik, Ptuj, 
Domžale in Murska Sobota Slovenska.

MAX FACTOR
Volume infusion Elixir maskara za trepalnice, črna

MAX FACTOR
Popust se obračuna na blagajni.

BOURJOIS
Popust se obračuna na blagajni.
Aktivnost traja do 24.11.2018 oz. do razprodaje 
zalog.

30 %

AKCIJA

AKCIJAAKCIJA

AKCIJA

12.89

30 % popust na 
vse izdelke 
znamke SLEEK.

20 %20 % popust na vse maskare za 
trepalnice znamke ISADORA.

35 % popust na izdelke Healthy 
Mix Serum tekoča podlaga, 
BB krema, Primer, podlaga za 
ličila, Balance Powder puder v 
kamnu znamke BOURJOIS.

30 % popust na izdelke 
Radiant Lift tekoča podlaga in 
korektor, Miracle glow primer 
podlaga in osvetljevalec v 
enem, Miracle Prep podlaga za 
ličila in Lasting Performance 
sprej za daljšo obstojnost ličil.

DARILO

35 %30 %

16.99

AKCIJA! 
Ob nakupu dveh (2) izdelkov Maybelline 

New York v vrednosti najmanj 12 € prejmete 
darilo – Age Rewind korektor GRATIS.

NOVO

Ob nakupu najmanj 
dveh (2) izdelkov znamke 

REVLON v vrednosti 
15 € ali več prejmete 
5 € TAKOJŠNJEGA 

POPUSTA.

AKCIJA

Ob nakupu najmanj 
dveh (2) izdelkov znamke 

REVLON v vrednosti 
15 € ali več prejmete 
5 € TAKOJŠNJEGA 

kos 12.99
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WELEDA
krema za roke 50 ml, več vrst + DARILO ob nakupu: krema za roke 50 ml, več vrst + DARILO ob nakupu: 
kozmetična torbica in negovalni svinčnik za nohtekozmetična torbica in negovalni svinčnik za nohte

HIMALAYA
krema za zobe 75 ml ali 100 g, več vrst 

BIOBAZA
maslo za telo 220 g, več vrst 

LAVERALAVERA
balzam za nego ustnic 4,5 g ali 8 ml, več vrstbalzam za nego ustnic 4,5 g ali 8 ml, več vrst
Popust se obračuna na blagajni.

TERRA NATURI
ampule Sensitive SOS 1 ml ali Hydro 2 ml

BIO PRIMO
bonboni 60 g, več vrst 

BIO GOURMET
Dobrote iz ekološke pridelave. 
Popust se obračuna na blagajni.

PLANET BIO
čokolada s 70  % kakavovega deleža 30 g, več vrst

kos

3.59

ceneje 30 %

2.49kos kos

8.39

ceneje 21 %

6.59kos

kos

0.95

ceneje 37 %

0.59kos kos

0.79

ceneje 25 %

0.59

kos

1.99

ceneje 50 %

0.99kos

20 % popust na 
vse balzame za 
ustnice znamke 
LAVERA.

AKCIJA

AKCIJA

20 %

20 % popust 
na vse izdelke 
znamke 
BIO GOURMET.

20 %

Namig

Zvečer roke izdatno 
namažite s kremo za 
roke in si nadenite 
bombažne rokavice ter 
jo pustite učinkovati 
vso noč. Za žametno 

mehke in gladke roke.
kos 
od 6.55

DARILO

NARAVNA KOZMETIKA
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Drogerija

ELMEX KINDER
dvojno pakiranje* zobna 
krema 2 x 50 ml 
* Velja do razprodaje zalog.

ELMEX JUNIOR
dvojno pakiranje* zobna 
krema 2 x 75 ml 
* Velja do razprodaje zalog.

SENSODYNE MULTICARE
zobna krema 75 ml, več vrst 

SENSIDENT
zobna krema Fresh ali Kräuter 125 ml 

COLGATE KOMPLETT
zobna ščetka (srednja trdota) ali zobna krema 
75 ml, več vrst 

AQUAFRESH
zobna krema Family pack Fresh'n'Minty, Herbal ali 
Mild'n'Minty 125 ml

SENSODYNE
zobna ščetka
(Multicare, ProSchmelz ali Zahnfleischschutz)

TEPE ORIGINAL
medzobne ščetke 8 kosov, več vrst 

SENSIDENT 
ustna voda Complete Plus 500 ml 

AQUAFRESH
Popust se obračuna na blagajni. 

3.39

ceneje 11 %

2.99

1.45

ceneje 31 %

0.99

4.99

ceneje 12 %

4.39
3.49

ceneje 17 %

2.89

1.59

ceneje 44 %

kos 0.89

5.79

ceneje 25 %

4.29
3.39

ceneje 23 %

kos 2.59

0.75

ceneje 34 %

kos 0.49

20 %

AKCIJA 20 % popust 
na vse zobne 
ščetke znamke 
AQUAFRESH 
INTENSE CLEAN.

2.99

ceneje 20 %

kos 2.39

AKCIJA
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MIXA
Popust se obračuna na blagajni.
*Akcija velja od 01.11. do 30.11.2018.

NIVEA
čistilni robčki 25 kosov, več vrst

SCHAEBENS
maska za obraz* 4 x 1,5 ml, 2 x 5 ml, 2 x 6 ml ali 
15 ml, več vrst
*Popust ne velja za maske za obraz Schaebens Peel-Off z 
aktivnim ogljem, Multimasking in Professional. 

GILLETTE MACH3
brivnik 

GARNIER MIZELLEN
čistilna vodica za obraz 400 ml, več vrst 

L‘ORÉAL AGE PERFECT 
ZELL-RENAISSANCE
serum 30 ml, krema za okrog oči 15 ml, dnevna ali 
nočna krema 50 ml

NIVEA MEN PROTECT & CARE
vlažilna krema 50 ml

KOZMETIKA AFRODITA 
4D COLLAGEN
Popust se obračuna na blagajni. 

CV YOUNG ALI CV FACE
čistilni robčki 25 kosov, več vrst 

L‘ORÉAL REVITALIFT 
Popust se obračuna na blagajni. 

NIVEA
darilni set: Labellino Raspberry & Red Apple 7 g, 
micelarni čistilni robčki 25 kosov, mousse za telo 
200 ml

KOZMETIKA AFRODITA AGELESS
dnevna ali nočna krema 50 ml

1.29

ceneje 31 %

kos 0.89
4.89

ceneje 26 %

3.59

5.49

ceneje 27 %

3.99

19.95

ceneje 19 %

kos 15.99

1.19

ceneje 50 %

kos 0.59

9.99

ceneje 20 %

7.99

2.95

ceneje 32 %

1.99
15 % popust na vse izdelke za 
obraz linije L‘ORÉAL REVITALIFT.

AKCIJA

20 % popust na linijo 
izdelkov 4D COLLAGEN 
znamke KOZMETIKA AFRODITA.

20 %

15 %

AKCIJA

AKCIJA

UGODNO

11.99

13.19

ceneje 19 %

kos 10.59

25 % popust 
na vse izdelke 
znamke MIXA*.

25 %
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GARNIER MINERAL
dezodorant s kroglico roll-on 50 ml ali dezodo-
rant v spreju 150 ml, več vrst 

FROSCH
tekoče milo v polnilu 500 ml, več vrst 

NIVEA
dezodorant z razpršilcem 75 ml, več vrst 

NESTI DANTE
trdo milo 150 g ali 200 g, več vrst 

AVEO
dezodorant s kroglico roll on s 24-urnim ali 
48-urnim delovanjem 50 ml, več vrst 

DOVE
trdo milo 100 g, več vrst

CAREFREE
ščitniki perila, veliko pakiranje, več vrst

CHILLY
intimno milo 250 ml, več vrst 

L‘ORÉAL MEN EXPERT
dezodorant s kroglico roll-on 50 ml ali dezodo-
rant v spreju 150 ml, več vrst 

NATURA FEMINA
Popust se obračuna na blagajni.

TENA LADY IN TENA LIGHTS
Popust se obračuna na blagajni. 
*Akcija ne velja za hlačke za inkontinenco.

NIVEA
vlažilna krema 200 ml, več vrst

2.19

ceneje 22 %

kos 1.69

3.99

ceneje 37 %

2.49

2.19

ceneje 27 %

1.59

0.95

ceneje 27 %

kos 0.69

2.99

ceneje 20 %

2.39

0.89

ceneje 38 %

0.55
3.99

ceneje 25 %

2.99

2.75

ceneje 42 %

kos 1.59

AKCIJA

AKCIJA

20 % popust na vse 
izdelke znamke 
NATURA FEMINA.

20 % popust 
na vse ščitnike 
perila in vložke za 
inkontinenco linij 
TENA Lady in TENA 
Lights*.

20 %
3.99

ceneje 20 %

kos 3.19
3.85

ceneje 22 %

kos 2.99

20 % popust na vse 20 %
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SEEBERGER
brusnice 125 g, datlji 200 g ali marelice 125 g 

TOFFIFEE
15 kosov 125 g 

MIA BELLA
rozine, oblite z mlečno čokolado 200 g 

RICOLA
v škatli brez sladkorja 50 g, več vrst 

KÖLLN
kosmiči 500 g ali 600 g, več vrst 

BAILEYS
praline z likerjem 94 g 

MINIS
Nestlé ali Mars, 187 g - 250 g, več vrst 

PRINZENROLLE
dvojni piškot s kakavovim polnilom 400 g ali Black 
and white 166 g 

I LOVE MILKA
praline 110 g - 130 g ali Milka Naps Mix 138 g, 
več vrst

MILKA
čokoladice 5 kosov, različni okusi 182,5 g - 185 g 

HITSCHLER
bonboni 165 g, več vrst 

LAMBERTZ
mešanica peciva Genussansichten 500 g 

2.29

ceneje 26 %

kos 1.69

1.59

ceneje 37 %

0.99

4.99

ceneje 28 %

3.59

1.99

ceneje 20 %

kos 1.59

3.25

ceneje 41 %

kos 1.89

1.99

ceneje 40 %

kos 1.19

5.09

ceneje 21 %

3.99

2.49

ceneje 40 %

kos 1.49

1.19

ceneje 20 %

0.95

1.49

ceneje 20 %

1.19

1.59

ceneje 18 %

1.29

2.59

ceneje 23 %

kos 1.99
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MANNER
napolitanke, vaflji ali tortice 300 g - 400 g, 
različni okusi 

HOCHGENUSS
Popust se obračuna na blagajni.

RED BULL
energijska pijača 0,25 l, več vrst 

NUTELLA
čokoladni namaz 750 g

GRIESSON
piškoti Chocolate Mountain Cookies 150 g, 
različni okusi 

OSHEE
napitek ali voda za športnike 555 ali 750 ml, 
več vrst 

HUGO
sadna pijača na osnovi rdečega ali belega vina 
z 6,9 % alkohola 0,7 l
Ministrstvo za zdravje opozarja, da prekomerno pitje 
alkohola škoduje zdravju. 

2.29

ceneje 14 %

kos 1.95

1.19

ceneje 20 %

0.95

1.25

ceneje 44 %

0.69
0.99

ceneje 20 %

kos 0.79

4.89

ceneje 18 %

kos 3.99

2.99

ceneje 20 %

kos 2.39

AKCIJA

20 % popust na 
vse izdelke znamke 
HOCHGENUSS. 

20 %

2019

Izbrani A3 koledarji 
sedaj 25% ceneje

code: CEWE25KOL

14,52 €
(redna cena 19,36 €)

Akcijska ponudba velja za naročila od 5.11. do vključno 30.11.2018. 
Slike so simbolične mueller.si
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FRUCHTBAR
Quetschie otroška sadna kašica 100 g, 
različni okusi 

HIPP
otroška sadna ali sadno-žitna kašica 190 g, 
različni okusi 

BEAUTY BABY
bio otroška sadna kašica od 4. meseca dalje 
190 g, različni okusi 

HIPP
otroška mlečna kaša 500 g, različni okusi 

NUK
Popust se obračuna na blagajni. 

PAMPERS
Baby-Dry otroške plenice ali Baby-Dry otroške 
hlačne plenice, dvojno pakiranje, različne 
velikosti

PAMPERS
otroški vlažni robčki veliko pakiranje Fresh Clean 12 x 64 kosov ali Sensitive 12 x 52 kosov. 
Akcijska cena velja od 17.10.2018 do 31.12.2018 oz. do razprodaje zalog.

TO.TO
Popust se obračuna na blagajni.

BEAUTY KIDS
otroški vlažni toaletni papir 50 kosov, več vrst 

BEAUTY BABY
otroški robčki za obraz in roke 25 kosov 

BEAUTY BABY
otroški negovalni robčki 100 kosov, različni motivi 

0.75

ceneje 21 %

0.59

1.39

ceneje 21 %

1.09

1.25

ceneje 20 %

kos 0.99

10.89

ceneje 22 %

kos 8.49

0.99

ceneje 30 %

0.69

0.99

ceneje 20 %

0.79

5.29

ceneje 25 %

3.95

1.79

ceneje 44 %

0.99

20 % 20 %

AKCIJA

AKCIJA

20 % popust na 
vse tolažilne 
dude, stekleničke 
in lončke za pitje 
znamke NUK.

20 % popust na vse 
izdelke znamke TO.TO.

kos 13.99

AKCIJA
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PANTENE PRO-V
šampon za lase* 300 ml ali balzam za lase 
200 ml, več vrst
*Popust ne velja za izdelek Pantene Pro-V šampon za lase 
3v1 250 ml. 

GARNIER BOTANIC THERAPY
Popust se obračuna na blagajni.

SUBRINA RECEPT
Popust se obračuna na blagajni. 

SYOSS
sprej za lase 400 ml ali pena za lase 250 ml, 
več vrst 

ELNETT
sprej za lase 300 ml, več vrst 

STUDIO LINE
izdelki za oblikovanje las, več vrst 

ARTIST PROFESSIONAL
intenzivna kremna barva za lase, različni odtenki 

POLY PALETTE
intenzivna kremna barva za lase, različni odtenki 

PERFECT MOUSSE
barva za lase v peni, različni odtenki 

SUBRINA CHARM
Ob nakupu ene (1) barve za lase SUBRINA CHARM prejmete eno (1) SUBRINA CHARM barvo za lase GRATIS. 

ASE, BART ROYAL, BULLDOG
Popust se obračuna na blagajni. 

2.99

ceneje 23 %

kos 2.29

1.99

ceneje 15 %

1.69

3.79

ceneje 21 %

kos 2.99

5.45

ceneje 45 %

2.99

4.69

ceneje 21 %

3.69
4.39

ceneje 31 %

2.99

5.49

ceneje 36 %

3.49

25 %

AKCIJA 25 % popust na 
vse šampone in 
losjone za lase 
linije SUBRINA 
RECEPT.

25 % popust na 
vse izdelke linije 
GARNIER BOTANIC 
THERAPY.

AKCIJAAKCIJA

1+1 GRATIS

20 % popust 
na vse izdelke 
za nego moške 
brade znamk ASE, 
BART ROYAL in 
BULLDOG.

20 %

25 %

AKCIJA

kos 3.85
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PET BISTRO
prigrizek za mačke Schleck-Snack brez dodane-
ga sladkorja 8 x 15 g ali Finesse Häppchen 40 g

VITAKRAFT
mokra hrana za mačke 85 g, različni okusi

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

IAMS
Delights ali Naturally mokra hrana za mačke 85 g, 
različni okusi 

GOURMET GOLD
mokra hrana za mačke 85 g, različni okusi 

CANEO
prigrizek v obliki palčk za pse
velikost S 6 x 12 cm, različni okusi

VITAKRAFT
prigrizek za pse palčka iz govedine 1 kos, več vrst 
ali palčka iz ribe in lososa 1 kos

PRO LIFE
mokra hrana za pse v konzervi 400 g, različni okusi

kos

0.35

ceneje 45 %

0.19 kos

0.79

ceneje 30 %

kos 0.55 kos

0.59

ceneje 33 %

0.39

kos

1.19

ceneje 30 %

kos 0.85

kos

1.99

ceneje 25 %

1.49 kos

0.49

ceneje 40 %

0.29kos kos

1.29

ceneje 23 %

0.99

CATCLIN SILIKAT
higienski posip za mačke 8 l

kos

0.59

ceneje 40 %

0.35kos

7.99

ceneje 37 %

4.99
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Izberite sami

PERSIL
sredstvo za pranje perila v prahu 100 pranj ali tekoče 2 x 50 pranj ali Duo kapsule 2 x 42 pranj, več vrst

PERWOLL
sredstvo za pranje občutljivega perila za 16 ali 
20 pranj, več vrst

BLINK
Oxi Active sprej za odstranjevanje madežev 
750 ml 

DR. BECKMANN
lovilec barv in umazanije 28 kosov ali
krpa za večkratno uporabo 1 kos 

SOFTSTAR
papirnate kuhinjske brisačke Premium 
4 x 45 lističev, 3-slojne 

VIOLETA
Popust se obračuna na blagajni.

KUSCHELWEICH
dišeče vrečke 3 kosi, več vrst 

AIR WICK
Popust se obračuna na blagajni. 

PELY
ekološke vrečke za smeti ali vrečke za smeti proti 
neprijetnemu vonju 20 l ali 35 l

SMAC
čistilo 650 ml, več vrst 

AJAX
Popust se obračuna na blagajni. 

2.89

ceneje 20 %

kos 2.29

4.99

ceneje 20 %

kos 3.99

1.99

ceneje 25 %

1.49
1.99

ceneje 20 %

1.59

2.59

ceneje 23 %

1.99

1.95

ceneje 15 %

1.65
1.85

ceneje 30 %

kos 1.29

20 %

AKCIJAAKCIJA

20 % popust 
na vse izdelke 
znamke AIR 
WICK.

35 % popust na vse 
izdelke znamke AJAX.

15 % popust na vlažni in suhi 
toaletni papir znamke VIOLETA.

35 %

AKCIJA

15 %

AKCIJA

kos 15.99

ali
ali
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KLAX
sprej za odmrzovanje 500 ml 

ŽENSKE HLAČNE 
NOGAVICE CITY LINE*
20 DEN, različne barve, 
velikosti 34-36 do 48-50

ŽENSKE NOGAVICE
tople in mehke, z odeblejno notra-
njostjo, s podlogo proti zdrsavanju, 
različni živalski motivi, 
velikosti 35-38 do 39-42 

ŽENSKE IN MOŠKE 
NOGAVICE
z deležem volne, različne barve, 
velikosti 35-38 do 43-46 

ŽENSKE MEHKE 
BALERINA NOGAVICE
3D, s podlogo proti zdrsavanju, 
različni živalski motivi, 
velikosti 35-38 do 39-42 

FINE ŽENSKE HLAČNE 
NOGAVICE MICRO 60 DEN*
neprosojne, različne barve, 
velikosti 38-40 do 46-48 

ŠPORTNE NOGAVICE X3 
OUTDOOR*
s širokim udobnim robom, različne 
barve, velikosti 35-38 do 43-46 

ELASTIČNI TRAK*
v beli barvi, širina: 25 mm; dolžina: 
1 m 

VOLNA SUPER BALL*
53 % runska vuna, 47 % poliakril, 
pribl. 80 m dolžine, 100 g, različne 
barve, za iglo debeline: 12 mm 

KLAX
koncentrat za zaščito pred
zmrzaljo do -60° C, 2 l

HAKLE
vlažni toaletni papir 42 kosov, 
več vrst 

HAKLE
toaletni papir 3-slojni, 8 x 150 
lističev, več vrst 

1.79

ceneje 22 %

1.39
3.79

ceneje 21 %

2.99
1.99

ceneje 30 %

1.39
2.99

ceneje 20 %

2.39

kos 
od 1.29

kos 
od 3.49 kos 

od 3.99

kos 
od 3.99 kos 

od 2.90 kos 
od 8.95

* Na voljo v izbranih poslovalnicah Müller.

kos 
od 4.99

5.99

ceneje 16 %

kos 4.99

Nogavice & 
ročna dela
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LAKIRNI MARKER
v zlati, srebrni, beli in črni barvi, primeren za 
temne, prozorne in gladke površine 

PISALO V GELU SIGNO
bela / zlata / srebrna barva, debelina črte 
0,6 mm, primerna za temen papir 

GLITTER GLUE
24-delni darilni set

BARVICE
Grip Color, 36 kosov

SET TANKIH PISAL
Triplus trikotna oblika, 36 barv 

NALIVNO PERO
Twist Girly Rose nalivno pero za levičarje in desni-
čarje z 2 polniloma in brisalcem črnila GRATIS

PISALA Z ETUIJEM
Na voljo v beli, zlati in roza barvi. 
Roler pisalo 3.29 €3.29 €  2.49 €
Kemični svinčnik 2.29 €2.29 €  1.69 €

SET PISAL
model Slope polnilo s konico M in sprednji del s 
konico F, različne barve

1 KERAMIČNI SKODELICI S KERAMIČNIMA ČAJNIMA ŽLIČKAMA 19.99 €19.99 €  14.99 €
2 KERAMIČNI ČAJNIK 29.99 €29.99 €  22.49 €
3 KERAMIČNA SKODELICA S FILTROM ZA ČAJ 14.99 €14.99 €  11.24 €
4 KERAMIČNA SKODELICA 9.99 €9.99 €  7.49 €
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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 12.11. 2018 do 17.11. 2018. Ponudba in 
navedene 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 certi� 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 

LINDT
adventni koledar 265 g

NIKOS
Sculpture ali God ś Night toaletna voda 
z razpršilcem 100 ml

DAVIDOFF 
COOL WATER WOMAN
toaletna voda z razpršilcem 30 ml

17.99

ceneje 33 %

11.99

kos

38.49

ceneje 22 %

29.99

Pregled poslovalnic in sortimenta na www.mueller.siPregled poslovalnic in sortimenta na www.mueller.si

kos

29.99

ceneje 33 %

kos 19.99

KUSCHELWEICH
mehčalec za perilo 750 ml 
ali 990 ml, več vrst

WMF SET POSODE ASTORIA
Vsebuje: 2 x posoda za praženje (16 ali 20 cm), 
3 x posoda za meso (16, 20 ali 24 cm), 1 x kozica. 
Primerno za vse vrste kuhalnih površin in za 
pečico. Na voljo v omejenih količinah.

WMF SET POSODE ASTORIA

249.00

ceneje 60 %

99.00

1.99

ceneje

kos

40 %

1.19


