
RITTER 
SPORT

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 25. 3. do 30. 3. 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 certifikat: 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

LAVAZZA
Caffè Crema Classico ali Crema e  
Aroma Bohnen 1 kg

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

SOFTSTAR
4-slojni žepni robčki v škatli Normal ali 
Recycling 100 kosov ali Balsam 80 kosov

CERRUTI 1881
Pour Homme Bella Notte toaletna voda 
z razpršilcem 125 ml 
Izdelki so na voljo v poslovalnicah Ljubljana, 
Koper, Celje, Maribor Pobreška.

ELVITAL
šampon za lase 300 ml ali balzam za 
lase 250 ml, več vrst

3,35

ceneje 25 %

kos 2,49

29,99

ceneje 33 %

19,99

Pregled poslovalnic in sortimenta na www.mueller.si

od 25. 3. do 30. 3. 2019

Popust se obračuna na blagajni.

35 % popust na  
vse izdelke znamke 
RITTER SPORT. 35 %

AKCIJA

1,59

ceneje 37 %

kos 0,99

14,99

ceneje 20 %

kos 11,99

0,99

ceneje 20 %

kos 0,79

ceneje 60 %

99,00
249,00

WMF SET POSODE ASTORIA
Narejeno v Nemčiji. 
Vsebuje: 2 x posoda za praženje  
(16, 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.

ceneje 25 %

kos
 5,99

7,99

Izberite sami!

GRATIS
 v vrednosti

5,99 €

2+1 GRATIS

PERSIL
sredstvo za pranje perila 
tekoče ali v prahu za 20 pranj, 
več vrst

SHEBA
mokra hrana za mačke v skodelici 85 g, 
različni okusi 

0,69

ceneje 43 %

kos 0,39



BRUNO BANANI 
Daring Woman toaletna voda z razpršilcem 30 ml 

CHRISTINA AGUILERA
parfumska voda z razpršilcem 50 ml, več vrst 

S.OLIVER
Authentic Men ali Women
toaletna voda z razpršilcem 30 ml

JAMES BOND 007
Man toaletna voda z razpršilcem 50 ml 

DAVID BECKHAM 
Respect toaletna voda z razpršilcem 60 ml 

TABAC ORIGINAL
kolonjska voda 100 ml

BOURJOIS
Popust se obračuna na blagajni. 

ISADORA
Isadora in Red pomladna kolekcija ličil 
Izdelki so na voljo v poslovalnicah Ljubljana, Koper, Celje, 
Maribor, Kranj, Novo mesto, Nova Gorica, Krško, Kamnik, Ptuj, 
Domžale in Murska Sobota Slovenska.

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

MAYBELLINE NEW YORK
Ob nakupu katere koli maskare New York znamke 
MAYBELLINE prejmete DARILO: svinčnik za oči 
Expression, več odtenkov znamke MAYBELLINE. 
Velja do razdelitve daril.

L‘ORÉAL PARIS
Popust se obračuna na blagajni.

THE BALM
Popust se obračuna na blagajni. 
Izdelki so na voljo v poslovalnicah Ljubljana, Koper, Celje,  
Kranj Qlandia, Domžale in Murska Sobota Slovenska.

29,99

ceneje 56 %

12,99
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BIOBAZA
gel proti celulitu 150 ml 

WELEDA
Ob nakupu Weleda olja za telo 100 ml in Weleda 
losjona za telo 200 ml prejmete DARILO Weleda 
roll-on dezodorant 50 ml. 

HIMALAYA
zobna krema 100 g ali 75 ml, več vrst 

LAVERA
Karanja kura proti staranju kože v ampulah  
7 x 1 ml

TERRA NATURI
izdelki za nego las
Popust se obračuna na blagajni.

TERRA NATURI 
naravna dekorativna kozmetika
Popust se obračuna na blagajni.

7,39

ceneje 25 %

5,4920 %

AKCIJA AKCIJA

20 % popust 
na vse izdelke 
BOURJOIS 
Healthy Mix.

40 % popust 
na vsa ličila 
za oči in obrvi 
REVLON.

30 % popust na vse izdelke 
znamke THE BALM.

30 % popust 
na vse tekoče 
podlage 
L‘ORÉAL PARIS.

kos  
od 7,2940 %

AKCIJA AKCIJA

30 %

19,99

ceneje 40 %

11,99

DARILO

kos  
od 19,45

25 %

AKCIJA

25 % popust na vse 
izdelke za nego las 
znamke TERRA NATURI.

NARAVNA KOZMETIKA

AKCIJA

30 %
30 % popust na  
izdelke dekorativne 
kozmetike znamke 
TERRA NATURI iz 
omejene izdaje 
„Oriental nights“.
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KLASIČEN LOOK LOOK NEGE

Ličila so lahko naš navdih,  
 strast, a nam hkrati morajo  
     ponujati hitre in uporabne rešitve  
 za dober izgled skozi cel dan. 

MOČNA DIVA LOOK

25 % popust na izdelke: Radiant Lift, Lasting Performance in Face-
finity 3 in 1 tekoči puder, 2000 Calorie, Volume Infusion in Master- 
piece Max maskare za trepalnice, Color Elixir in Color Elixir Cushion 
glos za ustnice, Lipfinity rdečilo za ustnice, Creme Puff puder za  
porjavel videz, Prep Scrub piling za ustnice in Nude paletko senčil.

Popust se obračuna na blagajni.
Aktivnost traja do 12. 4. 2019.

Obiščite turnejo ličenja s Tino Fabjan v poslovalnicah: 
Koper 28. 3., 14.00-20.00, Ljubljana BTC 29. 3., 14.00-20.00, Ljubljana Čopova  
30. 3., 9.00-15.00, Ljubljana Rudnik 4. 4., 14.00-20.00, Celje 5. 4., 14.00-20.00,  
Maribor Pobreška 6. 4., 9.00-15.00, Kranj Qlandia 11.4., 14.00-20.00 in  
Novo mesto 12.4., 14.00-20.00.

25 %

DARILO

16,99

ceneje 52 %

kos 7,99

28,99

ceneje 55 %

12,99

30 %

3,65

ceneje 31 %

kos 2,49

23,59

ceneje 32 %

15,99

9,99

25,29

ceneje 26 %

18,49
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AVEO
kremno milo v polnilu 500 ml, več vrst 

BIC TWIN LADY
brivnik 5 kosov

ELMEX SENSITIVE ali MERIDOL
(Zahnfleischschutz) dvojno pakiranje* zobna 
krema 2 x 75 ml 
* Velja do razprodaje zalog.
 

ORAL-B VITALITY 100
električna zobna ščetka,  
različne barve

ORAL-B STAGES POWER KIDS
otroška električna zobna ščetka,  
različni motivi

DOVE
dezodorant s kroglico roll-on 50 ml, dezodorant  
v spreju 75 ml ali 150 ml, več vrst 

KLEENEX
kozmetični robčki Cosmetic ali Original,  
80 kosov

SENSIDENT
zobna ščetka Interspace srednje trda ali mehka 

KAMILL
krema za roke in nohte 75 ml, 100 ml ali 150 ml, 
več vrst 

ITALWAX
kaseta z voskom za depilacijo 100 g, več vrst 

ODOL-MED 3
zobna krema 125 ml (Extra White ali Original) 

ADIDAS
gel za prhanje 250 ml, dezodorant s kroglico  
roll-on 50 ml ali dezodorant v spreju 150 ml,  
več vrst 

GARNIER MIZELLEN
čistilna vodica za obraz 400 ml, več vrst 

PROTEFIX
pritrditvena krema za zobno protezo 47 g, več vrst 

WILKINSON INTUITION
britvice 3 kosi, več vrst 

VEET
Popust se obračuna na blagajni.
 

DENTEK EASY BRUSH
palčke z zobno nitko 12 kosov, več vrst 

AVEO
negovalni gel za prhanje 300 ml, 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 Aktivkohle, 
Hydrogel, Multimasking in Professional. 

SENSIDENT
ustna voda Intensiv 500 ml 

1,99

ceneje 25 %

1,49

2,95

ceneje 46 %

kos 1,59

1,79

ceneje 44 %

kos 0,99

0,85

ceneje 35 %

0,55

2,59

ceneje 42 %

kos 1,49

2,89

ceneje 41 %

kos 1,69 

4,89

ceneje 26 %

3,59
3,29

ceneje 39 %

1,99

0,89

ceneje 44 %

kos 0,49

1,19

ceneje 50 %

kos 0,59
1,99

ceneje 25 %

1,49

22,99

ceneje 26 %

16,99
27,95

ceneje 28 %

19,99

UGODNO

1,45

ceneje 41 %

kos 0,85
11,99

ceneje 25 %

kos 8,99

20 % popust na vse  
izdelke znamke VEET.1,99

ceneje 35 %

1,29kos 4,79 20 %

AKCIJA

1,99

ceneje 35 %

kos 1,29

3,99

ceneje 25 %

kos 2,99

4 5
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CAREFREE
ščitniki za perilo,  
veliko pakiranje, več vrst

FRUTEK
Popust se obračuna na blagajni.

KÖLLN
kosmiči 500 g ali 600 g, različni okusi

L‘ORÉAL AGE PERFECT
Popust se obračuna na blagajni. 

SANGENIC
nadomestna kaseta za koš za plenice 1 kos

HIPP
otroški meni od 8. / 10. meseca dalje 220 g, 
različni okusi

LEIBNIZ
čokoladni piškoti 125 g, masleni piškoti 
200 g ali Minis 125 g/150 g,  
različni okusi

BÜBCHEN
otroški šampon za lase 400 ml ali otroški vlažni 
robčki Sensitiv 3 x 52 kosov

LUNAY
higienski dnevni ali nočni vložki 8 kosov ali  
ščitniki za perilo 20 kosov*
*Akcija velja do 7. 4. 2019.

ALETE
tekoči obrok 2 x 200 ml, različni okusi

M&M‘S
213 g - 250 g, različni okusi

AFRODITA COSMETICS
vlažilna ali hranljiva učvrstitvena za obraz 50 ml

HIPP
otroška mlečna kašica 190 g, različni okusi

MIA BELLA
»Katzenzungen« mlečna čokolada 100 g

BEAUTY BABY
Premium otroške plenice, Jumbo pakiranje, 
različne velikosti
 

CHILLY
intimno milo 250 ml ali 300 ml, več vrst*
*Akcija velja do 7. 4. 2019.

MILUPA
otroško mleko od 1. ali 2. leta dalje 550 g

LEIBNIZ
Pick Up 5 x 28 g, različni okusi

L'ORÉAL REVITALIFT LASER X3
krema za okrog oči 15 ml, serum 30 ml, dnevna ali 
nočna krema 50 ml

BEAUTY BABY
kremni robčki za plenično področje 15 kosov

NUK
otroška steklenička First Choice 300 ml,
več vrst

HIPP
Hippis otroška kašica 100 g, različni okusi

MINIS
Multipack ali Minis 158 g - 270 g

1,25

ceneje 20 %

0,99
0,99

ceneje 20 %

0,79

15 % popust 
na vse izdelke 
linije L‘ORÉAL 
AGE PERFECT.

15 %

AKCIJA NOVO

2,99

ceneje 23 %

2,29
3,85

ceneje 22 %

kos 2,99

1,99

ceneje 35 %

1,29

1,19

ceneje 33 %

0,79
2,59

ceneje 23 %

kos 1,99

1,39

ceneje 21 %

kos 1,09

25 % popust  
na vse otroške 
sokove 125 ml  
ali 200 ml 
znamke 
FRUTEK.

AKCIJA

25 %
1,89

ceneje 26 %

1,39
6,65

ceneje 15 %

kos 5,65

9,99

ceneje 20 %

7,99

0,99

ceneje 30 %

0,69
5,99

ceneje 30 %

4,19

3,99

ceneje 40 %

kos 2,39

8,99

ceneje 11 %

7,99

ceneje 18 %

kos 12,99
15,89

3,09

ceneje 32 %

kos 2,09
3,25

ceneje 38 %

kos 1,99

1,65

ceneje 40 %

kos 0,99

3,75

ceneje 20 %

kos 2,99

kos 31,99

6 7



CAREFREE
ščitniki za perilo,  
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HIPP
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MIA BELLA
»Katzenzungen« mlečna čokolada 100 g

BEAUTY BABY
Premium otroške plenice, Jumbo pakiranje, 
različne velikosti
 

CHILLY
intimno milo 250 ml ali 300 ml, več vrst*
*Akcija velja do 7. 4. 2019.

MILUPA
otroško mleko od 1. ali 2. leta dalje 550 g

LEIBNIZ
Pick Up 5 x 28 g, različni okusi

L'ORÉAL REVITALIFT LASER X3
krema za okrog oči 15 ml, serum 30 ml, dnevna ali 
nočna krema 50 ml

BEAUTY BABY
kremni robčki za plenično področje 15 kosov

NUK
otroška steklenička First Choice 300 ml,
več vrst

HIPP
Hippis otroška kašica 100 g, različni okusi

MINIS
Multipack ali Minis 158 g - 270 g

1,25

ceneje 20 %

0,99
0,99

ceneje 20 %

0,79

15 % popust 
na vse izdelke 
linije L‘ORÉAL 
AGE PERFECT.

15 %

AKCIJA NOVO

2,99

ceneje 23 %

2,29
3,85

ceneje 22 %

kos 2,99

1,99

ceneje 35 %

1,29

1,19

ceneje 33 %

0,79
2,59

ceneje 23 %

kos 1,99

1,39

ceneje 21 %

kos 1,09

25 % popust  
na vse otroške 
sokove 125 ml  
ali 200 ml 
znamke 
FRUTEK.

AKCIJA

25 %
1,89

ceneje 26 %

1,39
6,65

ceneje 15 %

kos 5,65

9,99

ceneje 20 %

7,99

0,99

ceneje 30 %

0,69
5,99

ceneje 30 %

4,19

3,99

ceneje 40 %

kos 2,39

8,99

ceneje 11 %

7,99

ceneje 18 %

kos 12,99
15,89

3,09

ceneje 32 %

kos 2,09
3,25

ceneje 38 %

kos 1,99

1,65

ceneje 40 %

kos 0,99

3,75

ceneje 20 %

kos 2,99

kos 31,99
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FRUCTIS
šampon za lase 250 ml ali balzam za lase 200 ml, 
več vrst

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

AVEO
šampon ali balzam za lase 300 ml, več vrst

BLINK
tekoče sredstvo za pranje občutljivega perila  
1,5 l / za 30 pranj

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

DER GENERAL
večnamensko čistilo 500 ml ali 750 ml, več vrst

DIADEM
kremna barva za lase, različni odtenki

TEMPO
vlažni toaletni papir 42 lističev,
več vrst

INECTO
šampon ali balzam za lase 500 ml, več vrst

VERNEL
mehčalec za perilo 1 l, več vrst

AIR WICK
osvežilec zraka polnilo 19 ml, več vrst

PANTENE PRO-V
sprej za lase 250 ml, več vrst ali pena za lase 
Volumen Pur 200 ml

BLINK
sredstvo za čiščenje stekla 1 l

DANKE
3-slojni reciklirani toaletni papir, 8 x 150 lističev

COUNTRY COLORS
intenzivni barvni preliv za lase, različni odtenki 

NUTRISSE
intenzivna barva za lase*, različni odtenki
*  Popust ne velja za Nutrisse Silber kremno barvo za lase, 

različni odtenki. 

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

KUSCHELWEICH
dišava za perilo 275 g

DUCK
Popust se obračuna na blagajni. 
*Akcija velja do 7. 4. 2019.

DREI WETTER TAFT
gel za lase 150 ml ali vosek za lase 75 ml, več vrst

PRIL
sredstvo za ročno pomivanje posode 500 ml  
ali 750 ml, več vrst

MR. MUSCLE
gel za odmašitev odtokov 1 l

HENNE COLOR
Popust se obračuna na blagajni.

ARTIST
intenzivna kremna barva za lase, različni odtenki

2,99

ceneje 20 %

kos 2,39

2,49

ceneje 20 %

1,99

2,69

ceneje 22 %

kos 2,09

4,99

ceneje 20 %

kos 3,99

1,99

ceneje 15 %

kos 1,69

1,99

ceneje 20 %

1,59

1,99

ceneje 20 %

1,59

3,99

ceneje 20 %

3,19

1,19

ceneje 20 %

0,95
1,69

ceneje 14 %

kos 1,45

4,59

ceneje 26 %

3,39

4,99

ceneje 20 %

3,99
3,99

ceneje 30 %

kos 2,79

3,99

ceneje 30 %

2,79

6,65

ceneje 40 %

3,99

2,99

ceneje 33 %

kos 1,99

2,49

ceneje 20 %

kos 1,99

3,99

ceneje 20 %

kos 3,19

6,99

ceneje 35 %

4,49

0,89

ceneje 22 %

kos 0,69

1,69

ceneje 20 %

1,35
3,29

ceneje 27 %

2,39

25 % 
popust na 
vse izdelke 
znamke 
DUCK*.

20 % popust 
na vse kane za 
lase znamke 
HENNE COLOR.

AKCIJAAKCIJA

25 %20 %
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FELIX
Popust se obračuna na blagajni. 

PURINA ONE BIFENSIS
suha hrana za mačke 800 g, različni okusi 

VITAKRAFT
Popust se obračuna na blagajni.
 

PET BISTRO
Popust se obračuna na blagajni.

VITAKRAFT
Treaties Bits prigrizek za pse 120 g, različni okusi 

FINE ŽENSKE HLAČNE NOGAVICE 
TRANSPARENT LINE 15*
15 DEN, bikini del z vzorcem, različne barve, 
velikosti 38-40 do 44-46 

ŽENSKE NOGAVICE
z različnimi vezeninami, velikosti 35-38 do 39-42 

ŽENSKE IN MOŠKE NOGAVICE*
različne barve, velikosti 35-38 do 43-46 

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

VOLNA ZA PLETENJE SAMBA*
100 % bombaž, dolžina pribl. 87 m, 50 g, različne 
barve, za debelino igle: 4,00 - 4,50 mm 

MOŠKE DESIGN NOGAVICE
različne barve in vzorci, velikosti 39-42 do 43-46 

* Na voljo v izbranih poslovalnicah Müller.

No
ga

vi
ce

 &
 ro

čn
a 

de
la

2-DELNI SET DARILNIH VREČK
z motivom zajca in ščipalko 

DARILNA VREČKA
z velikonočnim motivom 

1  AKRILNE BARVE 16 x 20 ml   19,99 €  16,99 €
2  3-delni set OKVIRJEV  7,99 € 5,99 €

BARVNE KREDE
20 kosov v vedru 

SET RADIRK
motivi: prijatelji s safarija, netopir ali mirni  
kotiček, na voljo tudi v drugih motivih

1,89

ceneje 47 %

0,99

KOVINSKI DIRKALNIKI S  
FIREBALL PLAŽE
Obveznost za vsakega navdušenca.  
V merilu 1:55. Sortirano.

TOVORNJAK
S tem ogromnim tovornjakom boš glavni na cesti 
in v peskovniku.  

SET ZA IGRANJE V PESKU ŽELVA
Poskrbi za zabavo med igranjem na obali ali v 
peskovniku.  

VELIKONOČNI ZAJEC
Z zabavno figuro velikonočnega zajca se podaj na 
iskanje pirhov. 

KUMI KREATOR USTVARJALNI 
STUDIO
S tem studiom je pletenje zapestnic otročje lahko.  

DOJENČICA ali DOJENČEK 
Mehki punčki se ob predvajanju Mozartove  
uspavanke začne svetiti srce.  

Pa
pi

rn
ic

a
Ig

ra
Če

20 %

20 %

AKCIJA

20 % popust 
na vse izdelke 
znamke FELIX.

20 % popust 
na prigrizke za 
pse znamke 
PET BISTRO.

20 % popust na  
ovratnice proti zajedalcem 
znamke VITAKRAFT. 1,99

ceneje 25 %

kos 1,4920 %

AKCIJA

3,99

ceneje 25 %

2,99

2 PARA

2 PARA 3 PARI

3 PARI

kos 3,99

kos 3,99 kos 1,99

0,99 3,99

NOVO

kos  
od 5,99 kos 1,29

3     TEKOČA BARVA 250 ml   8,49 € 6,99 € 

1
2

3

25,99

ceneje 61 %

kos 9,99
15,49

ceneje 29 %

10,99

35,99

ceneje 16 %

29,99
9,99

ceneje 30 %

6,99
9,99

ceneje 25 %

kos 7,49

kos 2,99
4,49

ceneje 11 %

3,99
2,49

ceneje 12 %

kos 2,19

4,49

ceneje 11 %

kos 3,99

AKCIJA
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RITTER 
SPORT

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 25. 3. do 30. 3. 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 certifikat: 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

LAVAZZA
Caffè Crema Classico ali Crema e  
Aroma Bohnen 1 kg

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

SOFTSTAR
4-slojni žepni robčki v škatli Normal ali 
Recycling 100 kosov ali Balsam 80 kosov

CERRUTI 1881
Pour Homme Bella Notte toaletna voda 
z razpršilcem 125 ml 
Izdelki so na voljo v poslovalnicah Ljubljana, 
Koper, Celje, Maribor Pobreška.

ELVITAL
šampon za lase 300 ml ali balzam za 
lase 250 ml, več vrst

3,35

ceneje 25 %

kos 2,49

29,99

ceneje 33 %

19,99

Pregled poslovalnic in sortimenta na www.mueller.si

od 25. 3. do 30. 3. 2019

Popust se obračuna na blagajni.

35 % popust na  
vse izdelke znamke 
RITTER SPORT. 35 %

AKCIJA

1,59

ceneje 37 %

kos 0,99

14,99

ceneje 20 %

kos 11,99

0,99

ceneje 20 %

kos 0,79

ceneje 60 %

99,00
249,00

WMF SET POSODE ASTORIA
Narejeno v Nemčiji. 
Vsebuje: 2 x posoda za praženje  
(16, 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.

ceneje 25 %

kos
 5,99

7,99

Izberite sami!

GRATIS
 v vrednosti

5,99 €

2+1 GRATIS

PERSIL
sredstvo za pranje perila 
tekoče ali v prahu za 20 pranj, 
več vrst

SHEBA
mokra hrana za mačke v skodelici 85 g, 
različni okusi 

0,69

ceneje 43 %

kos 0,39


