
GILLETTE MACH3
britvice 4 kosi

AVEO
kremno milo v polnilu 500 ml, več vrst

PANTENE PRO-V
dvojno pakiranje*
šampon za lase 2 x 300 ml ali balzam 
za lase 2 x 200 ml, več vrst
*Velja do razprodaje zalog.

5,49

ceneje 20 %

kos 4,39

0,85

ceneje 42 %

0,49

RITTER 
SPORT

Popust se obračuna na blagajni.

od 23. 4. do 26. 4. 2019

25 % popust na 
vse izdelke znamke 
RITTER SPORT. 25 %

AKCIJA

10,99

ceneje 36 %

6,99
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WOMEN‘S SECRET GOLD 
SEDUCTION
parfumska voda z razpršilcem 100 ml 

DAVID BECKHAM INSPIRED DAVID BECKHAM INSPIRED 
BY RESPECTBY RESPECT
toaletna voda z razpršilcem 60 ml toaletna voda z razpršilcem 60 ml 

S.OLIVER
Superior Man toaletna voda z razpršilcem 30 ml 
ali vodica po britju 50 ml ali Selection Woman 
toaletna voda z razpršilcem 30 ml 

19,99

ceneje 25 %

14,99
23,49

ceneje 25 %

17,59
14,99

ceneje 40 %

kos 9,99

NAOMI CAMPBELL
30 % popust na toaletne 
vode 30 ml znamke 
NAOMI CAMPBELL.
Popust se obračuna na blagajni.

SYOSS SET ZA BARVANJE OBRVI
različni odtenki, set vsebuje*: krtačko, 
kremno barvo, losjon
 * Zadostuje za 10 nanosov.

KOVČEK Z LIČILI
54-delni iz aluminija
Slika je simbolna.

MISSLYN
Ponudba velja od 23. 4. do 26. 4. 2019 oz. do razprodaje zalog.

OB NAKUPU 
IZDELKOV ZNAMKE 
MISSLYN V VREDNOSTI 
NAJMANJ 10 € PREJMETE 
3 € POPUSTA.

POPOLNO 
OBARVANE OBRVI

kos 8,49
15,99

ceneje 37 %

9,99

NOVO

30 %
AKCIJA
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AFRODITA OLIVA ali CHAMOMILLA
odstranjevalec laka za nohte 125 ml
Aktivnost traja do 5. 5. 2019.

L‘ORÉAL PARIS
Popust se obračuna na blagajni.

PUPA
Popust se obračuna na blagajni. 
Izdelki so na voljo v poslovalnicah: Ljubljana BTC in Rudnik, 
Celje, Kranj, Nova Gorica, Velenje, Krško, Domžale in Murska 
Sobota Slovenska.

BOURJOIS
Popust se obračuna na blagajni. 

MAX FACTOR
Popust se obračuna na blagajni. 
Aktivnost traja do 26. 4. 2019.

50 %

AKCIJAAKCIJAAKCIJA
30 % popust 
na maskare 
za trepalnice 
znamke PUPA.

30 % popust na 
vse maskare 
znamke 
L‘ORÉAL PARIS.

50 % popust na rdečila za 
ustnice iz linij Rouge 
Fabuleux, Rouge Edition 
Velvet in Rouge Velvet The 
Lipstick znamke BOURJOIS.

20 % popust na 
izdelke MAX FACTOR 
Miracle Radiant Li�t 
korektorje, Miracle 
Glow in Miracle 
Prep podlage za 
ličila in Lasting 
Performance sprej 
za utrjevanje ličil.

BIO PRIMO
naravna kokosova voda 1000 ml 

CORINE DE FARME
micelarna vodica za čiščenje obraza 500 ml

DR. SCHELLER
nega obraza z arganovim oljem
Popust se obračuna na blagajni.

BIO PRIMO 
Superfood linija izdelkov
Popust se obračuna na blagajni.

PLANET BIO
MSM v prahu 300 g

HIMALAYA
ajurvedska zobna krema 100 g + 50 g GRATIS

3,99

ceneje 25 %

2,99

6,79

ceneje 26 %

4,99

21,99

ceneje 16 %

18,39

3,49

20 %

2,59

ceneje 23 %

kos 1,99

20 %

AKCIJA

20 % popust 
na vse izdelke 
iz linije Argan 
znamke 
DR. SCHELLER.

20 % popust 
na vse izdelke 
iz linije Argan 
znamke 
DR. SCHELLER.

30 %

30 %

AKCIJA

20 % popust na vse 
izdelke linije Superfood 
znamke BIO PRIMO.

20 %
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LAY‘S
slani prigrizek Superchips 175 g ali Bugles 100 g ali slani prigrizek Superchips 175 g ali Bugles 100 g ali slani prigrizek Superchips 175 g ali Bugles 100 g ali slani prigrizek Superchips 175 g ali Bugles 100 g ali slani prigrizek Superchips 175 g ali Bugles 100 g ali 
Sticks 120 g, različni okusi Sticks 120 g, različni okusi Sticks 120 g, različni okusi Sticks 120 g, različni okusi 

BARCAFFÉ
mleta kava 200 gmleta kava 200 g
Aktivnost traja do 5. 5. 2019.Aktivnost traja do 5. 5. 2019.

OREOOREO
dvojni piškot Rolle 96 g-154 g ali dvojni piškot Rolle 96 g-154 g ali dvojni piškot Rolle 96 g-154 g ali dvojni piškot Rolle 96 g-154 g ali MIKADO 75 g, MIKADO 75 g, MIKADO
različni okusirazlični okusirazlični okusirazlični okusi

FRUCTAL FIRSTFRUCTAL FIRSTFRUCTAL FIRST
brezalkoholna pijača z nizko energijsko brezalkoholna pijača z nizko energijsko brezalkoholna pijača z nizko energijsko 
vrednostjo 0,5 l, več vrstvrednostjo 0,5 l, več vrstvrednostjo 0,5 l, več vrst

HUGO
sadna pijača na osnovi rdečega ali belega vina z sadna pijača na osnovi rdečega ali belega vina z 
6,9 % alkohola, 0,7 l, več vrst6,9 % alkohola, 0,7 l, več vrst
Ministrstvo za zdravje opozarja, da prekomerno pitje alkohola Ministrstvo za zdravje opozarja, da prekomerno pitje alkohola 
škoduje zdravju. 
Aktivnost traja do 5. 5. 2019.

NEGRO
bonboni 100 g 

1,69

ceneje 41 %

kos 0,99

2,39

ceneje 16 %

1,99
0,99

ceneje 20 %

0,79

2,99

ceneje 20 %

kos 2,39

SEEBERGER
20 % popust na vse izdelke 
znamke SEEBERGER.
Popust se obračuna na blagajni.

20 %

0,79

ceneje 17 %

0,65

AKCIJA

1,49

ceneje 33 %

kos 0,99
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AVEO
trakovi s hladnim voskom za obraz 10 x 2 kosa ali 
bikini predel 8 x 2 kosa 

M.LADY
damski brivnik za enkratno uporabo s tremi rezili, 
8 kosov 

WILKINSON
Popust se obračuna na blagajni.

SAGROTAN
No-Touch začetni set + 1 polnilo 250 ml, več vrst

LAVOZON
otroška krema za zaščito pred soncem v spreju 
ZF 30 200 ml 

AVEO MED
Soforthilfe šampon proti prhljaju za suho in 
občutljivo lasišče s 5 % Ureo ali mleko za telo s 
15 % Ureo 250 ml 

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

PIZ BUIN
Tan & Protect olje za zaščito pred soncem v 
spreju ZF 15 150 ml 

L‘ORÉAL MEN EXPERT
Popust se obračuna na blagajni. 

BARFUSS
2v1 pila za stopala 1 kos 

NIVEA
gel za prhanje 250 ml, več vrst 

AFRODITA COSMETICSAFRODITA COSMETICS
Popust se obračuna na blagajni.
Akcija traja do 5. 5. 2019.

1,95

ceneje 23 %

1,49

4,49

ceneje 20 %

3,59

2,99

ceneje 23 %

kos 2,29

2,89

ceneje 34 %

kos 1,89

10,69

ceneje 25 %

7,99

2,25

ceneje 33 %

kos 1,49

3,15

ceneje 27 %

2,29

1,85

ceneje 24 %

1,39

AKCIJA 15 % popust na 
vse izdelke linije 
L‘ORÉAL MEN 
EXPERT.

20 % popust 
na vse izdelke 
za damsko 
britje znamke 
WILKINSON.

8,99

ceneje 22 %

6,99

20 % popust na vse 
izdelke za depilacijo 
znamke AFRODITA 
COSMETICS.

20 %

AKCIJA

20 %

AKCIJA

15 %
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DUCHESSE
2-slojni kozmetični robčki 150 kosov, različni 
motivi 

LIBRESSE
Popust se obračuna na blagajni. 
Akcija traja od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019.

GARNIER
Popust se obračuna na blagajni. 

JASMIN
Popust se obračuna na blagajni.
Akcija traja do 5. 5. 2019.

ORAL-B PRO-EXPERT PULSAR
baterijska zobna ščetka, različne stopnje trdosti 

PHILIPS SONICARE PRO RESULT
nastavki za el. zobno ščetko 4 kosi 

SIGNAL
zobna krema 75 ml (Sport Gel Fresh ali 
Kariesschutz) 

KUKIDENT
Popust se obračuna na blagajni.

ORAL-B PRECISION CLEAN
nadomestni nastavki za el. zobno ščetko 7 
+ 1 kos EXTRA 

COREGA TABS
tablete za čiščenje zobne proteze 
136 kosov (z bio formulo) 

SENSODYNE COOL & FRESH
ustna voda 500 ml 

PARODONTAX ULTRA CLEAN
zobna krema 75 ml 

4,99

ceneje 40 %

2,99

4,39

ceneje 18 %

3,59

24,99

ceneje 20 %

19,99

24,89

ceneje 27 %

17,99

0,99

ceneje 40 %

kos 0,59

4,99

ceneje 32 %

3,39

20 %

AKCIJA 20 % popust 
na vse maske 
za obraz 
znamke 
GARNIER.

0,89

ceneje 33 %

0,59

AKCIJA

20 % popust na vse dnevne 
ščitnike za perilo in higienske 
vložke znamke LIBRESSE.

AKCIJA 20 % popust 
na vse izdelke 
znamke 
KUKIDENT.

35 % popust na vse 
tampone znamke JASMIN 
in NATURA FEMINA.

20 %35 %

AKCIJA

tablete za čiščenje zobne proteze 

20 %
7,79

ceneje 43 %

4,39
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SWISS-O-PAR
šampon ali balzam za lase 250 ml, več vrst 

PANTENE PRO-V
intenzivna maska za lase Color Protect 25 ml 

AVEO
sprej za lase 250 ml ali pena za lase 150 ml, 
več vrst

HEAD & SHOULDERS
šampon za lase proti prhljaju 400 ml, več vrst ali 
360 ml 

SWISS-O-PAR
kura za lase 25 ml, več vrst

POLY COLOR
kremna barva za lase, različni odtenki 

GARD
Popust se obračuna na blagajni.

MARTIS RESPECT
barva za lase, različni odtenki 

CVET
Popust se obračuna na blagajni.

ARTIST
kremna barva za lase 100 ml, različni odtenki 

ALPECIN
šampon za lase 250 ml (Aktiv A3, Co� ein C1, 
Hybrid Co� ein ali Sport) 

SUBRINA CHARM IN SATEN
Popust se obračuna na blagajni.

25 %

0,99

ceneje 20 %

kos 0,79

4,55

ceneje 25 %

3,39

2,69

ceneje 37 %

kos 1,69

8,65

ceneje 30 %

5,99

3,99

ceneje 35 %

2,59

25 % popust na 
vse šampone 
za lase znamke 
CVET.

AKCIJA

1,59

ceneje 50 %

0,79

20 %

AKCIJA

AKCIJA

30 % popust 
na vse barve 
za lase linije 
SUBRINA 
CHARM ali 
SUBRINA 
SATEN.

20 % popust na 
vse izdelke za 
oblikovanje las 
znamke GARD.

30 %

šampon za lase 250 ml (Aktiv A3, Co� ein C1, 

5,95

ceneje 20 %

kos 4,75
4,99

ceneje 16 %

kos 4,19
0,89

ceneje 44 %

0,49
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BEAUTY BABY
mehka ropotuljica 1 kos, več vrst

PAEDIPROTECT
Popust se obračuna na blagajni.

NUK
Popust se obračuna na blagajni.

otroški sok 500 ml, različni okusi

BEAUTY BABY
Sensitiv otroški robčki v embalaži 80 kosov 

AFRODITA BABY IN KIDS
Ob nakupu kateregakoli izdelka linije AFRODITA 
BABY ali KIDS prejmete AFRODITA KIDS šampon za 
lase in telo 100 ml GRATIS. 
Aktivnost traja do 5. 5. 2019 oz. do razdelitve daril.

HIPP
otroško mleko od 1. ali 2. dopolnjenega leta dalje 
600 g

HIPP
Frucht-Pause otroška sadna kašica 4 x 100 g, 
različni okusi 

DR. PAVLOVIĆ
otroško hladilno mazilo 100 ml 

NUK
čistilo za stekleničke 500 ml 

HIPP
otroški meni od 4. / 6. meseca dalje 190 g, 
različni okusi 

BEAUTY BABY
bio otroška žitna ploščica od 1. leta dalje 25 g, 
različni okusi 

1,25

ceneje 20 %

0,99

3,99

ceneje 45 %

2,19

9,99

ceneje 15 %

kos 8,45

0,89

ceneje 22 %

0,69

4,49

ceneje 20 %

3,59
1,99

ceneje 20 %

1,59

20 % popust 
na vse izdelke 
za otroško 
nego znamke 
PAEDIPROTECT.

AKCIJA

20 %

20 %

AKCIJA 20 % popust 
na pomiritvene 
dude in otroške 
stekleničke 
znamke NUK.

0,49

ceneje 20 %

0,39
2,15

ceneje 27 %

1,55

otroško hladilno mazilo 100 ml 

NUK
Popust se obračuna na blagajni.

BEBIVITA
otroški sok 500 ml, različni okusi

ceneje 22 %

2,99

ceneje 20 %

2,39
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VERNEL
dišava za perilo Supreme Pearls 260 g, več vrst

BLINK
rokavice za enkratno uporabo iz lateksa ali nitrila, 
različne velikosti 

WUNDERBAR
krpica za odstranjevanje muckov in dlak 
10 + 2 kosa GRATIS

WC NET
Style osvežilec za WC školjko 1 kos, več vrst
Aktivnost traja do 5. 5. 2019. 

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

AIR WICK
osvežilec zraka Freshmatic začetni set ali polnilo 
250 ml, več vrst 

MEISTER PROPER
večnamensko čistilo 500 ml ali 1 l, več vrst 

SOFTSTAR
vlažni toaletni papir Aloe Vera 2 x 60 kosov 

FROSCH
sredstvo za pranje perila tekoče ali v prahu za 
18 pranj, več vrst 

SWIFFER
suhe ali vlažne krpe za čiščenje tal 12 kosov ali 
18 kosov

PRONTO
Popust se obračuna na blagajni.
Akcija traja do 5. 5. 2019.

ČAJNE SVEČKE 120 KOSOV
bele, v aluminijasti vrečki 

5,65

ceneje 22 %

4,39
1,39

ceneje 21 %

kos 1,09

6,95

ceneje 28 %

kos 4,95

1,99

ceneje 25 %

kos 1,49

3,99

ceneje 15 %

3,39

5,99

ceneje 33 %

kos 3,99

suhe ali vlažne krpe za čiščenje tal 12 kosov ali 

25 %

AKCIJA 25 % popust 
na vse 
tekočine za 
tla znamke 
PRONTO.

1,99

ceneje 20 %

1,59
3,99

ceneje 25 %

kos 2,99

1,99

ceneje 20 %

kos 1,59
1,45

ceneje 20 %

1,15

3,79

ceneje 31 %

kos 2,59

NOVO
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PERFECT FIT
suha hrana za mačke 750 g, različni okusi 

VITAKRAFT
prigrizek za pse 80 g, različni okusi 

RINTI GOLD
mokra hrana za pse 185 g, različni okusi 

PET BISTRO
Popust se obračuna na blagajni.

PET BISTRO
suha hrana za pse s perutnino 2 kg 

KATTOVIT
suha hrana za mačke 400 g, različni okusi 

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

PEDIGREE
Multi Biscrock piškoti za pse 500 g

1,99

ceneje 12 %

1,75
1,99

ceneje 40 %

1,19

2,99

ceneje 16 %

2,49

3,95

ceneje 24 %

2,99

20 % popust na 
vse prigrizke za 
mačke znamke 
PET BISTRO.

0,49

ceneje 28 %

0,35
1,99

ceneje 25 %

1,49

20 %

AKCIJA

0,79

ceneje 17 %

0,65

VETOCANIS
Popust se obračuna na blagajni.

AKCIJA 15 % popust na vse ampule proti 
zunanjim zajedalcem za pse in 
mačke znamke VETOCANIS.

15 %
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PROZORNE VLOŽNE MAPE
A4 40 kosov 

OZNAČEVALEC BESEDILA
Boss 15 kosov v etuiju 

NALIVNO PERO
Easy Buddy, na voljo v različnih barvah, primeren 
tudi za levičarje 

ZVEZEK 3 KOSI V PAKIRANJU
A4 90 g lineatura 28, 3 x 80 listov 

KREDE ZA RISANJE
50 kosov v vedru 

FLOMASTRI Z BLEŠČICAMI
8 kosov, s tanko konico 

COLOR NOTE
beležka, dimenzije: 19,1 x 12,6 cm

NALIVNO PERO
bronasta barva

FLOMASTRI
18 kosov, več vrst

2,99

ceneje 23 %

2,29

6,49

ceneje 23 %

4,99

5,99

ceneje 25 %

4,49

5,49

ceneje 36 %

3,49

kos 13,95

14,99

ceneje 33 %

9,99

26,00

6,99

ceneje 28 %

kos 4,99
4,99

ceneje 40 %

kos 2,99
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CHOPARD
Wish ali Cašmir parfumska voda z 
razpršilcem 30 ml

TEMPO
žepni robčki 42 x 10 kosov
Velja do razprodaje zalog.

BATERIJE
Popust se obračuna na blagajni.

Pregled naših poslovalnic, delovnega časa in sortimen-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 23. 4. 2019 do 26. 4. 2019. Ponudba in Ponudba velja od 23. 4. 2019 do 26. 4. 2019. Ponudba in 
navedene cene veljajo samo za Slovenijo. Vse cene so v €. navedene cene veljajo samo za Slovenijo. Vse cene so v €. 
Nakup je možen samo v količinah za potrebe gospodinjst-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 

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

3,99

ceneje 15 %

3,39

AKCIJA 20 % popust 
na vse baterije 
znamke MÜLLER.

20 %

ceneje 18 %

kos
 3,59

4,39

LENOR
mehčalec za perilo Parfum Deluxe 
za 36 pranj, več vrst

ceneje 33 %

kos
 0,39

0,59
WHISKAS
mačja hrana v vrečki 85 g 
ali 100 g, različni okusi

27,99

ceneje 28 %

kos 22,99


