
MILKA
mlečna čokolada 
270 g - 300 g, 
različni okusi

LORENZ
prigrizek Crunchips, Roasted ali 
Erdnußlocken 150 - 225 g, več vrst

RED BULL
energijska pijača 355 ml, več vrst

KUSCHELWEICH
mehčalec za perilo 750 ml ali 1 l, več vrst

1,79

ceneje 16 %

1,49

od 25.2. do 2.3.2019

1,99

ceneje 45 %

kos 1,09

ceneje 32 %

kos
 1,99

2,95

1,99

ceneje 35 %

kos 1,29
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BRUNO BANANI
Woman's Best toaletna voda z razpršilcem 20 ml 
ali Man's Best toaletna voda z razpršilcem 30 ml 

VICTORIA'S SECRET
parfumska voda z razpršilcem 50 ml, več vrst

WOMAN‘S SECRET
Popust se obračuna na blagajni. 

AXE
losjon po britju 100 ml, več vrst

DAVID BECKHAM
Popust se obračuna na blagajni.

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

6,99

ceneje 28 %

4,99

34,99

ceneje 28 %

24,99

AKCIJA 25 % popust na izdelke 
znamke WOMAN‘S SECRET.

AKCIJA 25 % popust na izdelke 
DAVID BECKHAM.

18,99

ceneje 26 %

kos 13,99

16,99

ceneje 23 %

kos 12,99

25 %

25 %

NAOMI CAMPBELL 
30 % popust na izdelke 
znamke NAOMI CAMPBELL.
Popust se obračuna na blagajni.

30 %
AKCIJA
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ISADORA
Popust se obračuna na blagajni.
Aktivnost traja do 9. 3. 2019. Izdelki so na voljo v poslovalnicah 
Ljubljana, Koper, Celje, Maribor, Kranj, Novo mesto, Nova Gorica, 
Krško, Kamnik, Ptuj, Domžale in Murska Sobota Slovenska.

KISS
Popust se obračuna na blagajni.

ISADORA
Perfect Moisture ali Perfect Matt rdečilo za 
ustnice, več odtenkov 
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, Domžale, Murska Sobota Slovenska. 

ESSENCE
Ob nakupu dveh (2) Shine Last&Go lakov za nohte 
znamke ESSENCE prejmete en (1) lak za nohte 
GRATIS.
Ponudba velja do razprodaje zalog.

BOURJOIS HEALTHY MIX
BB krema, več odtenkov 

MAX FACTOR
Popust se obračuna na blagajni.

MAYBELLINE NEW YORK
Superstay Matte Ink rdečilo za ustnice, 
več odtenkov

L‘ORÉAL PARIS
Ob nakupu True Match tekoče podlage prejmete True Match korektor.
Ponudba velja do razprodaje zalog. 

MISSLYN
trepalnice, različne oblike

CV
dvofazni odstranjevalec očesnega make-upa 
100 ml

20 %

AKCIJA

14,29

ceneje 30 %

9,99

1,79

ceneje 44 %

0,99

20 % popust na 
Lipfi nity Velvet 
Matte rdečila 
za ustnice in Lip 
Scrub piling za 
ustnice znamke 
MAX FACTOR.

20 %

AKCIJA

AKCIJA

AKCIJA

20 % popust 
na vse tekoče 
podlage 
znamke 
ISADORA.

20 % popust 
na vse umetne 
nohte znamke 
KISS.

2+1 GRATIS

8,49

ceneje 23 %

6,49

7,99

ceneje 18 %

kos 6,49

40 %

40 % popust na izdelke 
znamke REVLON.

NOVO

kos 13,49

kos 1,69

20 %

DARILO
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BIOBAZA
SOS balzam za nego kože po britju 125 ml 

WELEDA
krema za roke rakitovec 50 ml 
Ob nakupu dveh (2) krem za roke znamke WELEDA prejmete 
eno (1) kremo za roke znamke WELEDA GRATIS. 

NATURÉ
negovalni losjon za telo 200 ml, več vrst 

PROVAMEL
mandljev napitek, mandljev napitek natural ali 
riževo-kokosov napitek 1 l 

ALNATURA
žitna ploščica s čokolado 150 g 

BIO PRIMO
napitek, več vrst
Popust se obračuna na blagajni.

TERRA NATURI
rdečilo za ustnice, bleščilo za ustnice ali Lip Pen 
Velvet rdečilo za ustnice v svinčniku, različni 
odtenki 

CORINE DE FARME
krema za prhanje 300 ml, več vrst

Res je, moška koža 
obraza je debelejša, a jo 
vsakodnevno britje razdraži.
Koži po britju najbolj prija 
takojšnje vlaženje. Ta ji 
daje občutek pomiritve, saj 
pospešuje obnovo kože. 
Lahka tekstura balzama 
poskrbi za izdatno vlaženje 
in pomiritev vseh tipov kože. 

Namig

2,99

ceneje 33 %

kos 1,99

4,99

ceneje 22 %

3,89

4,49

ceneje 26 %

3,29

3,99

ceneje 32 %

kos 2,69

5,79

ceneje 31 %

3,99

2+1 GRATIS
NARAVNA KOZMETIKA

20 %

AKCIJA

20 % popust 
na vse 
napitke 
znamke 
BIO PRIMO.

1,99

kos 6,55
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AXE
gel za prhanje 400 ml, več vrst 

GILLETTE SATIN CARE
gel za britje za občutljivo kožo 200 ml 

GILLETTE
brivnik za enkratno uporabo Simply Venus 2, 
4 + 2 kosa 

GARNIER HAUTKLAR
Popust se obračuna na blagajni.

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

BIONSEN
Popust se obračuna na blagajni.

3,49

ceneje 25 %

2,59

3,35

ceneje 34 %

2,19

2,69

ceneje 37 %

1,69
2,99

ceneje 23 %

kos 2,29

20 %NIVEA 
20 % popust na celoten 
sortiment znamke NIVEA.*
Popust se obračuna na blagajni.
*Popust ne velja za izdelke 
Nivea Baby.

AKCIJA 15 % popust 
na vse izdelke 
znamke 
GARNIER 
HAUTKLAR.

15 %

AKCIJA

20 %

AKCIJA 20 % popust na 
vse dezodorante 
znamke BIONSEN.
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FROSCH
tekoče milo v polnilu 500 ml, več vrst 

CV BEST AGE ROSÉ PERFECTION
dnevna ali nočna krema 50 ml, serum 30 ml ali 
krema za okrog oči 15 ml 

NEUTROGENA VISIBLY CLEAR 
ANTI-PICKEL
2v1 čistilna maska za obraz 150 ml, vlažilna krema 
za obraz 50 ml, piling za obraz 150 ml ali gel za 
čiščenje obraza brez olj 200 ml 

REVUELE
Ob nakupu ene (1) katerekoli nočne kreme za 
obraz znamke Revuele prejmete eno (1) katerokoli 
dnevno kremo za obraz znamke Revuele GRATIS.
Aktivnost traja od 25.02. do 10.03.2019.

L‘ORÉAL AGE PERFECT
dnevna ali nočna krema 50 ml 

GARNIER HYDRA BOMB
maska za obraz, več vrst 

NEUTROGENA
krema za roke Visibly Renew 75 ml 

DUCHESSE
vatirane palčke v škatli 300 kosov, različni motivi

CV
čistilni robčki 25 kosov, več vrst 

AFRODITA COSMETICS
Popust se obračuna na blagajni.

AFRODITA COSMETICS
Popust se obračuna na blagajni.

DUCHESSE
Ultra higienski vložki, več vrst 

0,99

ceneje 20 %

0,79

3,45

ceneje 13 %

2,99
5,99

ceneje 25 %

kos 4,49

2,19

ceneje 27 %

1,59
1,29

ceneje 38 %

0,79
10,99

ceneje 27 %

kos 7,99

AKCIJA 20 % popust na 
vse izdelke iz 
linije MA3GENIX.

20 %
1,99

ceneje 20 %

1,59
13,99

ceneje 35 %

kos 8,99

0,89

ceneje 22 %

0,69

AKCIJA 20 % popust 
na vse izdelke 
linije SPA.

20 %

kos 2,99

1+1 GRATIS
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SENSIDENT
medzobna ščetka trda, srednje trda ali mehka 
1 kos 

CELEBRATIONS
praline 186 g ali AMICELLI 225 g 

ORAL-B
nadomestni nastavki za el. ščetko 3 kosi 
(3D-White, Sensi Ultra-Thin ali Tiefenreinigung) ali 
4 kosi (Sensitive Clean ali Stages, različni motivi) 

MARS
Mixed Minis 400 g 

LACALUT AKTIV
zobna krema 100 ml 

MILKA
piškoti in pecivo 147 - 260 g, različni okusi 

SENSIDENT
ustna voda Complete Plus 500 ml 

MANNER
Knuspino 110 g, različni okusi 

ORAL-B SUPER FLOSS
zobna nitka 50 niti 

I LOVE MILKA
praline 110 g - 130 g ali Milka Naps Mix 138 g, 
različni okusi 

LISTERINE
dvojno pakiranje* ustna voda Total Care 
2 x 500 ml ali Zahn-&Zahnfl eischschutz 2 x 600 ml 
* Velja do razprodaje zalog. 

LINO LADA
čokoladni namaz 350 g - 400 g, več vrst 

16,45

ceneje 33 %

kos 10,99

1,15

ceneje 40 %

kos 0,69

1,45

ceneje 31 %

0,99

3,49

ceneje 14 %

2,99
3,99

ceneje 25 %

2,99

7,39

ceneje 12 %

kos 6,49

2,19

ceneje 31 %

kos 1,49
2,99

ceneje 33 %

kos 1,99
2,29

ceneje 30 %

kos 1,59

2,89

ceneje 17 %

kos 2,39
3,79

ceneje 21 %

2,99
1,09

ceneje 18 %

0,89
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HEAD & SHOULDERS
šampon za lase 250 ml* ali balzam za lase 
220 ml, več vrst
* Popust ne velja za šampon proti prhljaju 2v1 .

GUHL
šampon za lase 250 ml ali balzam za lase 200 ml, 
več vrst 

SCHAUMA
dvojno pakiranje* šampon za lase 2 x 400 ml, 
več vrst 
* Velja do razprodaje zalog. 

ELVITAL
intenzivna kura za lase 300 ml, več vrst 

GARD
šampon ali balzam za lase 250 ml, več vrst

FRUCTIS
Hair Food 3v1 maska za lase 390 ml, več vrst

JOHN FRIEDA
Repair & Detox šampon, balzam ali maska za lase 
250 ml ali sprej za lase 200 ml 

FITOVAL
Popust se obračuna na blagajni.

SALTHOUSE
šampon za lase 250 ml, več vrst 

FRUCTIS
Wunder olje za lase 150 ml, več vrst

7,99

ceneje 25 %

kos 5,99

3,99

ceneje 40 %

2,39

7,99

ceneje 20 %

6,39

1,99

ceneje 20 %

kos 1,59
3,59

ceneje 25 %

 2,69

5,39

ceneje 40 %

kos 3,19

AKCIJA

20 %

20 % popust na 
šampon proti 
izpadanju las 
100 ml ali 
200 ml znamke 
FITOVAL.

4,99

ceneje 28 %

3,59

3,99

ceneje 15 %

kos 3,39

GARNIER BOTANIC THERAPY
Popust se obračuna na blagajni. 

AKCIJA

25 %

25 % popust 
na vse 
izdelke linije 
GARNIER 
BOTANIC 
THERAPY.

TIGI
Popust se obračuna na blagajni.

AKCIJA

20 %

20 % popust 
na vse izdelke 
znamke TIGI.

6,99

ceneje 25 %

5,19
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GARD
sprej za lase 250 ml, več vrst

WELLA DELUXE
sprej za lase 250 ml ali pena za lase 200 ml, 
več vrst

SWISS-O-PAR FROTTEE
šampon za suho umivanje las Fresh 200 ml 

PERFECT MOUSSE
barva za lase v peni, različni odtenki 

REVLON COLORSILK
barva za lase, različni odtenki 

ILIRIJA EHO
Popust se obračuna na blagajni.

SYOSS
sprej za prekrivanje lasnega narastka, 
različni odtenki 

ARTIST
Crazycolor sprej za lase 75 ml, različne barve

COLOUR B4
sredstvo za odstranjevanje barve za lase 

DREI WETTER TAFT
sprej za zaščito las pred vročino 250 ml 

B&T HAAR-GRAFFITI
kreda za lase, različni odtenki 

MAGIC RETOUCH
maskara za lase, več vrst 

2,15

ceneje 23 %

1,65

5,49

ceneje 25 %

4,09

6,99

ceneje 25 %

5,19
4,99

ceneje 40 %

2,99
14,99

ceneje 40 %

8,99

3,55

ceneje 30 %

2,45

3,99

ceneje 25 %

2,99

6,99

ceneje 30 %

4,89
7,99

ceneje 25 %

5,99

25 %

25 % popust na 
izdelke iz linije 
ILIRIJA EHO.

5,79

ceneje 31 %

kos 3,99

2,99

ceneje 26 %

kos 2,19

AKCIJA
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HUGGIES HAPPIES
otroški negovalni robčki 100 kosov 

HIPP
otroški vlažni robčki Ultra Sensitiv 4 x 52 kosov ali 
Zart Pfl egend 4 x 56 kosov 

FRUTEK
Popust se obračuna na blagajni.

BEAUTY BABY
Premium otroške plenice, različne velikosti*
*Popust ne velja za Jumbo pakiranja plenic.

MILUPA
otroška žitna kašica 180 g, različni okusi 

BEAUTY BABY
otroški bio riževi vafl ji 40 g ali 50 g, različni okusi

BECUTAN
Popust se obračuna na blagajni. 
* Popust ne velja za Becutan vitaminsko hladilno mazilo. 

SOFTSTAR
Recycling 3-slojne papirnate kuhinjske brisačke 
4 x 102 lističa 

AVENT
Popust se obračuna na blagajni.

ZEWA
Popust se obračuna na blagajni.

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

ZEWA
4-slojni toaletni papir Ultra So�t 8 x 150 lističev ali 
Deluxe Mandelmilch 8 x 135 lističev 

2,99

ceneje 16 %

2,49

0,85

ceneje 23 %

kos 0,65

1,99

ceneje 20 %

1,59

4,99

ceneje 16 %

4,19
1,99

ceneje 25 %

1,49

AKCIJA

AKCIJA

20 % popust na vse 
otroške negovalne kreme* 
znamke BECUTAN.

25 % popust na vse otroške 
kašice 100 g, 120 g in 190 g 
znamke FRUTEK.

20 % popust na 
vse tolažilne dude 
znamke AVENT.

20 %

AKCIJA

20 %

AKCIJA

20 % popust na vse žepne 
robčke znamke ZEWA. 4,49

ceneje 22 %

kos 3,49
1,79

ceneje 22 %

1,39

5,49

ceneje 30 %

kos 3,79

20 %

25 %
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3€
TAKOJŠNJEGA 

PRIHRANKA
Ob nakupu najmanj treh (3)
izdelkov sodelujočih znamk 

v vrednosti najmanj 10 €. 

Kupon predložite na blagajni. Kupon 
velja za vse sodelujoče znamke. 
Izplačilo v gotovini ni možno. Popusti/
akcije se ne seštevajo. Popust velja 
ob predložitvi originalnega kupona. 
Veljavnost: od 25. 2. do 31. 3. 2019.

Velja na vse izdelke znamk:

ARIEL
sredstvo za pranje perila v gelu za 40 pranj, 
več vrst 

LENOR
dišava za perilo 210 g, več vrst 

LOVABLES
sredstvo za pranje občutljivega perila ali 
mehčalec za perilo 850 ml, več vrst 

SIL
1-für-Alles odstranjevalec madežev: sol 500 g, 
sprej 500 ml ali gel 1,3 l, več vrst 

BLINK
vlažni večnamenski robčki za čiščenje 50 kosov, 
več vrst 

FAIRY
sredstvo za ročno pomivanje posode 450 ml, 
več vrst 

BLINK
sol za pomivalni stroj 2 kg 

HAKLE
vlažni toaletni papir 42 lističev, več vrst 

WC NET
čistilo za WC školjko 750 ml, več vrst 

WIDDER
čistilo za odstranjevanje vodnega kamna 1 l ali 
čistilo za kopalnico 750 ml 

9,99

ceneje 25 %

7,49

1,69

ceneje 26 %

1,25

3,99

ceneje 30 %

kos 2,79

5,95

ceneje 20 %

4,75

2,09

ceneje 21 %

1,65

3,99

ceneje 30 %

kos 2,79

3,99

ceneje 25 %

kos 2,99

1,29

ceneje 31 %

0,89

0,99

ceneje 24 %

0,75

1,99

ceneje 30 %

1,39

*

* Henkel DRUŽINSKI popust.* Henkel DRUŽINSKI popust.
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PURINA ONE
mokra hrana za mačke 85 g, različni okusi

FELIX
suha hrana za mačke 950 g ali 1 kg, različni okusi 

MIAMOR
Feine Filets mokra hrana za mačke v vrečki 100 g 
ali v konzervi 80 g ali 100 g, različni okusi 

PET BISTRO
prigrizek za mačke Knabber-Taschen 50 g, 
različni okusi ali Partymix 50 grazlični okusi ali Partymix 50 g

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

BENEFUL
suha hrana za pse 1,5 kg, različni okusi 
ali 1,4 kg 

VITAKRAFT
Rollis Party za glodalce 500 g

VITAKRAFT
keksi za pse mix ali rolls 300 g ali 400 g 

DEGRO
grisini za pse 80 g 

RINTI
Chicko prigrizki za pse 60 g, 80 g ali 90 g, 
različni okusi 

0,85

ceneje 18 %

kos 0,69

4,69

ceneje 36 %

kos 2,99

1,99

ceneje 20 %

kos 1,59

2,99

ceneje 23 %

kos 2,29

0,39

ceneje 25 %

0,29

2,69

ceneje 26 %

1,99
2,19

ceneje 31 %

1,49

0,59

ceneje 40 %

kos 0,35

0,99

ceneje 50 %

kos 0,49

2,79

ceneje 21 %

kos 2,19
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Igrače

AVENGERS MASKE
Kapitan America, Iron Man, Thor ali Hulk – vsaka 
maska poskrbi za popolno preobrazbo v 
fi lmskega junaka. Od 5. leta dalje. Sortirano. 

RC SKY TUMBLER – DRON V KLETKI
Model v velikosti pribl. 6,5 cm je vgrajen v 
zaščitno kletko, ki preprečuje poškodbe modela. 

DRUŽABNA IGRA BUCKAROO
Pripravljaš se na pot v rudnik zlata, a kako boš 
tja spravil še celo tono opreme? Za enega ali 
več igralcev, od 6. leta dalje. 

LIGRETTO V KOVINSKI ŠKATLI
Hitra igra s kartami, ki ne sme manjkati v 
nobeni zbirki družabnih iger. 

CLOUD SLIME SET ZA IZDELAVO 
SAMOROGOV 
S tem setom lahko mali navdušenci nad samorogi 
pustijo svoji domišljiji prosto pot in izdelajo fi gure 
po svojih željah. 

GASILSKI TOVORNJAK Z LESTVIJO 
V MERILU 1:50 
Z različnimi funkcijami, vključno z zvočno in 
svetlobno funkcijo. Od 5. leta dalje. 

L.O.L. SURPRISE HAIRGOALS
Nove fi gurice s trendi frizurami v embalaži 
spreja za lase. Sortirano.

TIP TOWER
Z mirno roko vleci gradnike iz stolpa in jih 
ponovno postavi na stolp. Od 5. leta dalje. 

VIKI IN BREZZOBI
Viki in njegov najboljši prijatelj Brezzobi nista le 
razigrana in radovedna, temveč tudi inteligentna. 

17,49

ceneje 25 %

12,99

13,49

ceneje 33 %

kos 8,99

13,49

ceneje 40 %

kos 7,99

8,49

ceneje 41 %

4,99

39,99

ceneje 25 %

29,99

13,49

ceneje 25 %

9,99

14,99 19,99

TRANSPORTER 
ZA KOMBAJN
Spoznaj življenje in delo na kmetiji. 

29,99

ceneje 33 %

19,99
17,99

ceneje 23 %

kos 13,79

PESTRA PONUDBA PUSTNIH 
KOSTUMOV IN DODATKOV ZA 

ODRASLE IN OTROKE TUDI V 
NAŠIH POSLOVALNICAH.
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MUCKI FUNKEL 4-DELNI SET BARV 
ZA RISANJE S PRSTI
4 pločevinke po 150 ml v barvah: roza, 
modra, srebrna in zlata 

MUCKI 4-DELNI SET BARV ZA 
RISANJE S PRSTI
4 pločevinke po 150 ml v barvah: rumena, 
rdeča, modra, zelena 

FRIXION
pisalo v gelu, različne barve 

MUCKI BARVE ZA OKRAŠEVANJE
primerne tako za risanje kot za okraševanje 
4 x 29 ml, 2 svetleči barvi + 2 barvi z bleščicami 

BARVICE
24 kosov v škatli 

6-DELNI SET ROLER PISAL TRUE GEL
Faber-Castell True Gel je super gladek gel v 
različnih barvah. Svetlo in barvito črnilo omogoča 
uporabniku, da sprosti svojo ustvarjalnost pri 
učenju in risanju. 

PIXEL IT POBARVANKA
z 32 motivi 

FLOMASTRI
20 kosov

OZNAČEVALEC BESEDILA
Frixion Light, različne barve 

POBARVANKE CREATIVE
za odrasle in otroke, različni motivi

Pa
pi

rn
ic

a 2,99

ceneje 33 %

1,99

1,49

ceneje 33 %

kos 0,99

5,49

ceneje 36 %

3,49

9,99

ceneje 20 %

7,99

13,49

ceneje 25 %

9,99
11,99

ceneje 16 %

kos 9,99

2,79

ceneje 28 %

kos 1,99

11,99

kos 
od 1,99

9,99

ceneje 25 %

kos 7,49
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FINE HLAČNE NOGAVICE SATIN 
DREAM*
20 DEN, različne barve, velikosti 38-40 
do 44-46 

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

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

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

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

ŽENSKE IN MOŠKE RETRO 
NOGAVICE
s peto iz frotirja, različne barve, velikosti 
35-38 do 43-46 

IGLE ZA ŠIVANJE*
vsebuje: 6 kosov, za fi no in grobo šivanje 

SCHACHENMAYR VOLNA CATANIA*
100 % bombaž, 50 g, dolžina pribl. 125 m, različne 
barve, debelina igle: 2,5 - 3,5 mm 

2 PARA

2 PARA

3 PARI

3 PARI

kos 2,99

kos 2,99 kos 3,99

2,10

ceneje 15 %

1,79

3,99

ceneje 20 %

kos 3,19 kos 3,99

vsebuje: 6 kosov, za fi no in grobo šivanje 

SCHACHENMAYR VOLNA CATANIA*
100 % bombaž, 50 g, dolžina pribl. 125 m, različne 

* Na voljo v izbranih poslovalnicah Müller.

2,102,10

ceneje 15 %

1,79

Nogavice & 
ročna dela

3,99

ceneje 12 %

kos 3,49

kos 2,55

15



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: plačila s kreditnimi karticami. * Na obroke brez obresti: 
minimalna vrednost nakupa 50 €. Diners Club Internatio-minimalna vrednost nakupa 50 €. Diners Club Internatio-
nal na 2 ali 3 obroke. Več informacij na prodajnih mestih.nal na 2 ali 3 obroke. Več informacij na prodajnih mestih.

Ponudba velja od 25.2.2019 do 2.3.2019. Ponudba in na-
vedene 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 

CERRUTI 1881
Bella Notte toaletna voda 
z razpršilcem 125 ml
Izdelek je na voljo v poslovalnicah Ljubljana, 
Koper, Celje in Maribor Pobreška.

PALMOLIVE
gel za prhanje 250 ml, več vrst

PET BISTROPET BISTRO
Gaumenschmaus mokra hrana za mačke 
v posodici 100 g, različni okusi ali hrana 
za mačke v vrečki 100 g, različni okusi

29,99

ceneje 33 %

19,99

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

1,85

ceneje 35 %

1,19

0,35

ceneje 17 %

kos 0,29

ceneje 27 %

kos
 3,99

5,49

PERESNICA
50-delna, 
različni motivi 

ceneje 25 %

kos
 2,99

3,99
DREI WETTER TAFT
dvojno pakiranje* pena za lase 2 x 150 ml 
ali sprej za lase 2 x 250 ml, več vrst
* Velja do razprodaje zalog.


