
MILKA
mlečna čokolada 
87 g - 100 g, 
različni okusi

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

FA
gel za prhanje 250 ml, več vrst

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

2,99

ceneje 33 %

kos 1,99

od 21.1. do 26.1.2019

2,95

ceneje 42 %

kos 1,69

ceneje 36 %

kos
 0,69

1,09

1,59

ceneje 37 %

kos 0,99



VICTORIA‘S SECRET
Popust se obračuna na blagajni.

BETTY BARCLAY
No. 1, 2 ali 3 toaletna voda z razpršilcem 15 ml 

BEYONCÉ
Popust se obračuna na blagajni. 

WOMEN‘S SECRET
Popust se obračuna na blagajni.

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

TABAC ORIGINAL
gel za prhanje in kopanje 400 ml

9,99

ceneje 20 %

kos 7,99

9,99

ceneje 20 %

7,99

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

20 %

AKCIJA

30 %

AKCIJA 30 % popust 
na vse dišave 
znamke 
BEYONCÉ.

30 % popust na vse 
izdelke znamke 
VICTORIA‘S SECRET 
(ne velja za kozme-
tične torbice).

30 % popust na vse dišave 
znamke WOMEN'S SECRET.

AKCIJA

AKCIJA

30 %
16,99

ceneje 41 %

kos 9,99

30 %

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

MAX FACTOR
Popust se obračuna na blagajni.

GOSH
Popust se obračuna na blagajni. 
Izdelki so na voljo v poslovalnicah: Ljubljana, Koper, Celje, 
Maribor Europark, Nova Gorica, Kranj Stara cesta, Krško, Ptuj, 
Domžale in Murska Sobota Lendavska. V poslovalnici Ljubljana 
BTC je v ponudbi tudi nega obraza znamke GOSH.

BOURJOIS
123 Perfect foundation tekoča podlaga 
za obraz 30 ml, več odtenkov

BOURJOIS
CC krema 30 ml, več odtenkov

MAYBELLINE NEW YORK
Popust se obračuna na blagajni.

L‘ORÉAL PARIS
Popust se obračuna na blagajni.

20 %

AKCIJA

AKCIJA AKCIJA

20 % popust na 
vso dekorativno 
kozmetiko 
znamke GOSH.

40 % popust na vse 
pudre in korektorje 
Colorstay znamke REVLON.

30 % popust na celotno 
družino MAX FACTOR Master-
piece maskar za trepalnice.

40 % 30 %

MAYBELLINE NEW YORK
MAKE-UP TEDEN

20 % POPUST
na izbrane tekoče in kompaktne 

pudre, korektorje, podlage v stiku, 
palete rdečil in osvetljevalcev 

znamke MAYBELLINE.

5 € 
TAKOJŠNJEGA 

POPUSTA
ob nakupu najmanj dveh (2) 
izdelkov dekorativne kozme-

tike znamke L‘Oréal Paris 

Po
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OB NAKUPU KATERIH KOLI DVEH (2) IZDELKOV 
DEKORATIVNE KOZMETIKE ZNAMKE L‘ORÉAL PARIS 

PREJMETE 5 € TAKOJŠNJEGA POPUSTA 

HEIKE MAKATSCH

13,29

ceneje 28 %

9,49
16,59

ceneje 27 %

11,99

20 %
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TERRA NATURI
krema za roke 50 ml ali 75 ml, več vrst 

BILKA
homeopatska zobna krema 75 ml, več vrst 

BIOBAZA
micelarna vodica s kamilico in kumaro 500 ml 

OLIVAL
zlato olje suhocvetnice 15 ml 

DR. SCHELLER
serum z amarantom in arganovim oljem 30 ml 

LAVERA
obarvana vlažilna krema s koencimom Q10 30 ml, 
več odtenkov

ALNATURA
prosena mlečna kaša 250 g

PLANET BIO
maca v prahu 150 g

Zaščitite svoje roke v 
hladnih zimskih dneh: 
enkrat na teden roke 
zmasirajte s hranljivo 
kremo, ki ji lahko dodate 
nekaj kapljic jojobinega 
ali mandljevega olja. 

Namig

16,99

ceneje 23 %

12,99

5,39

ceneje 20 %

4,29

14,99

ceneje 20 %

11,99

6,49

ceneje 26 %

4,79

2,25

ceneje 24 %

kos 1,69

8,99

ceneje 22 %

6,99

6,99

ceneje 14 %

5,992,35

micelarna vodica s kamilico in kumaro 500 ml 

6,496,49

26 %

4,79

2,252,25

24 %

 1,69

Na
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o 

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

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

SIGNAL
zobna krema 75 ml (Sport Gel Fresh ali 
Karies schutz)

KUKIDENT
tablete za čiščenje zobne proteze 30 kosov 
(Zahn weiss) ali pritrditvena krema za zobno 
protezo 40 g (Med+Kamille) 

COLGATE EXTRA CLEAN
zobna ščetka (Medium ali So�t) 2 + 1 kos GRATIS 

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

SENSIDENT
medzobne ščetkice ISO 0 - 3, 32 kosov 

2,59

ceneje 38 %

kos 1,59

4,99

ceneje 12 %

4,39

0,99

ceneje 44 %

kos 0,55
1,49

ceneje 20 %

kos 1,19

2,99

ceneje 43 %

kos 1,69

kos
 4,79

UGODNO

3,29

ceneje 39 %

kos 1,99
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VEET
set za odstranjevanje obraznih dlačic 2 x 50 ml 

L‘ORÉAL MEN EXPERT
Popust se obračuna na blagajni.

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

KOZMETIKA AFRODITA
Popust se obračuna na blagajni.

AVEO
Deluxe kopel 400 ml, več vrst 

FA
tekoče milo 250 ml, več vrst

FENJAL
gel za prhanje 200 ml, več vrst 

AVEO
kopalni kristali z atlantsko morsko soljo 80 g, 
več vrst 

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

NEUTROGENA
krema za roke 50 ml ali 75 ml, več vrst 

AVEO
dezodorant v spreju 150 ml, več vrst 

1,59

ceneje 37 %

kos 0,99

3,45

ceneje 19 %

kos 2,79

0,95

ceneje 16 %

kos 0,79

0,65

ceneje 30 %

0,45

1,59

ceneje 40 %

0,95

1,65

ceneje 46 %

kos 0,89

2,49

ceneje 24 %

1,89

2,29

ceneje 30 %

1,59
7,99

ceneje 25 %

5,99

AKCIJA

AKCIJA

20 % popust 
na vse izdelke 
L‘ORÉAL MEN 
EXPERT.

20 % popust na vse 
kreme za roke znamke 
KOZMETIKA AFRODITA.

20 %

20 %
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OLAZ ANTI-FALTEN & COMPLETE
Popust se obračuna na blagajni. 

GILLETTE FUSION5
brivnik 

KOZMETIKA AFRODITA
Popust se obračuna na blagajni.

DUCHESSE
ščitniki za perilo, več vrst 

CV
negovalne ampule 1 x 2 ml, več vrst 

GILLETTE FUSION5
gel za britje Feuchtigkeit ali Sensitive 200 ml 

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

DUCHESSE
tamponi Normal 64 kosov ali Super 32 kosov 

CV FACE
Hydra serum losjon 100 ml ali CV YOUNG Azulen 
pasta proti mozoljem 15 ml

48
Popust se obračuna na blagajni.

BEBE
dnevna ali nočna krema 50 ml, več vrst + čistilni 
robčki GRATIS 

CHILLY
intimno milo 250 ml ali 300 ml, več vrst 

11,99

ceneje 33 %

7,99

1,19

ceneje 20 %

0,95

4,89

ceneje 26 %

kos 3,59

2,89

ceneje 38 %

1,79

2,39

ceneje 20 %

kos 1,89

0,79

ceneje 30 %

0,55
2,95

ceneje 18 %

kos 2,39

4,99

ceneje 20 %

kos 3,99

3,85

ceneje 22 %

kos 2,99

20 %

AKCIJA 20 % popust na vse izdelke 
linije Anti-Falten & 
Complete znamke OLAZ.

20 % popust na vse izdelke 
linije AGELESS znamke 
KOZMETIKA AFRODITA.

25 %

AKCIJA 25 % popust 
na vse izdelke 
iz linije 48.

20 %

AKCIJA
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GARNIER BOTANIC THERAPY
Popust se obračuna na blagajni.

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

STUDIO LINE
izdelki za oblikovanje las, več vrst

NUTRISSE
intenzivna barva za lase*, različni odtenki 
*Popust ne velja za Nutrisse Silber kremo za lase, različni 
odtenki. 

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

ELVITAL
Öl Magique kura za lase 100 ml, več vrst 

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

DIADEM
Seiden-Color kremna barva za lase, 
različni odtenki

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

COLAB
šampon za suho umivanje las 200 ml, več vrst 

ARTIST
intenzivna kremna barva za lase, različni odtenki 

MARTIS RESPECT
barva za lase, različni odtenki 

1,99

ceneje 20 %

kos 1,59

2,49

ceneje 24 %

1,89

8,39

ceneje 25 %

6,29

5,49

ceneje 40 %

3,29

3,35

ceneje 20 %

kos 2,65

2,65

ceneje 30 %

kos 1,85

6,99

ceneje 30 %

4,89

7,99

ceneje 30 %

5,59

4,39

ceneje 36 %

2,79

6,65

ceneje 40 %

3,99

5,95

ceneje 20 %

kos 4,75

25 %

AKCIJA 25 % popust 
na vse izdelke 
linije GARNIER 
BOTANIC 
THERAPY.
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TROLLI
175 g / 200 g, več vrst 

PRINZENROLLE
dvojni piškoti s kakavovo kremo 400 g ali Black 
and White 166 g 

MIA BELLA
rozine, oblite z mlečno čokolado 200 g 

DOLCE GUSTO
kavne kapsule, 8 ali 16 kosov / 112 g - 194 g, 
več vrst 

NEGRO
bonboni 100 g 

TOFFIFEE
15 kosov 125 g 

MEDEX
Apisirup 140 ml
60 % več za 65 let zvestobe znamke Medex 

PRINGLES
180 g ali 190 g, različni okusi 

NESTLÉ
A�ter Eight, Choco Crossies, Chocolate Chips in Multipacks 115 g - 207 g, več vrst

LAMBERTZ
mešanica peciva Genuss-Ansichten, 500 g 

MIA BELLA
belgijske praline z nugatovim polnilom 250 g 

1,09

ceneje 36 %

kos 0,69

1,19

ceneje 25 %

0,89

0,79

ceneje 17 %

0,65
4,79

ceneje 16 %

kos 3,99

1,59

ceneje 21 %

1,25
1,99

ceneje 30 %

kos 1,39

1,99

ceneje 40 %

kos 1,19
4,99

ceneje 28 %

3,59
2,19

ceneje 27 %

1,59

2,19

ceneje 36 %

kos 1,39

NOVO

5,69
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SANGENIC
nadomestna kaseta za koš za plenice 1 kos 

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

BEAUTY BABY
otroška bio sadna kašica 90 g, različni okusi 

BEAUTY BABY
Comfort Sensitiv otroški robčki ali Comfort 
otroški vlažni robčki 4 x 80 kosov 

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

BÜBCHEN
otroška negovalna krema za obraz z ognjičem 
75 ml 

NUK
Popust se obračuna na blagajni.

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

FROSCH
Baby sredstvo za pomivanje posode 500 ml 

HIPP
Kinderteller otroške testenine od 1 - 3 let 250 g, 
različni okusi

FRUTEK
Popust se obračuna na blagajni.

KÖLLN
otroški topljivi kosmiči 225 g ali 250 g, več vrst

9,99

ceneje 20 %

7,99

1,99

ceneje 20 %

kos 1,59

2,99

ceneje 33 %

1,99

4,79

ceneje 22 %

kos 3,69

0,49

ceneje 28 %

0,35

2,49

ceneje 20 %

1,99

1,59

ceneje 15 %

1,35

0,65

ceneje 24 %

0,49

1,25

ceneje 20 %

0,99

14,99

ceneje 15 %

kos 12,69

20 %

AKCIJA 20 % popust 
na vse otroške 
tolažilne dude 
znamke NUK.

AKCIJA

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

25 %
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PET BISTRO
mokra hrana za pse brez žitaric 150 g v posodici, različni okusi 

RINTI MAX-I-MUM
suha hrana za pse 1 kg, različni okusi 

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

VITAKRAFT POÉSIEVITAKRAFT POÉSIE
mokra hrana za mačke 85 g, mokra hrana za mačke 85 g, 
različni okusi različni okusi 

CATCLIN
Silikat posip za mačje stranišče 8 l Silikat posip za mačje stranišče 8 l 

CALIMBA
mokra hrana za mačke 400 g, različni okusi 

PET BISTRO
prigrizki za pse govedina/piščanec ali piščanec/
puran 8 kosov 

FIDELIO
4 Season Beerenknödel hrana za divje ptice 4 kosi 

8IN1
prigrizek za pse Fillets ali Grills 80 g, 
različni okusi

BIRD‘S GARDEN
hrana za divje ptice sončnična ali arašidova 
semena 500 g 

KATTOVIT
Feline Diet 85 g specialna hrana za mačke ali 
MIAMOR Milde Mahlzeit 100 g mokra hrana za MIAMOR Milde Mahlzeit 100 g mokra hrana za MIAMOR
mačke, različni okusi 

2,29

ceneje 17 %

1,89

3,99

ceneje 35 %

2,59

0,99

ceneje 24 %

kos 0,75

0,49

ceneje 28 %

0,35

0,59

ceneje 33 %

0,39

2,49

ceneje 40 %

kos 1,49
0,69

ceneje 20 %

kos 0,55

7,99

ceneje 37 %

4,99

5,99

ceneje 16 %

kos 4,99

1,29

ceneje 23 %

0,99
1,99

ceneje 25 %

kos 1,49
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20 % popust 
na vse izdelke 
znamke 
AIR WICK.

PERSIL
sredstvo za pranje perila tekoče ali v prahu 
za 18 ali 20 pranj, več vrst 

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

LENOR
sredstvo za pranje perila v prahu za 16 pranj, 
tekoče za 17 pranj ali kapsule za 12 pranj 

BLINK
robčki za sušilni stroj Frühlingsfrische 25 kosov

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

IDEAL
Popust se obračuna na blagajni.

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

VILEDA
Glitzi gobice za pomivanje posode 6 kosov 

VILEDA
večnamenske krpe iz mikrovlaken 8 kosov 

FROSCH OASE
polnilo za osvežilec zraka 90 ml, več vrst 

AIR WICK
Popust se obračuna na blagajni.

4,99

ceneje 20 %

3,99

4,99

ceneje 20 %

kos 3,99

2,89

ceneje 20 %

kos 2,29

2,49

ceneje 40 %

1,49

3,39

ceneje 26 %

2,49

7,99

ceneje 25 %

kos 5,99

1,69

ceneje 20 %

kos 1,35

4,99

ceneje 24 %

kos 3,79

20 %

AKCIJA

AKCIJA

20 % popust 
na vse barve za 
tkanine 230 g ali 
350 g znamke 
IDEAL.

20 %

1,59

ceneje 37 %

0,99
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BLINK
osvežilec za WC školjko 1 kos, več vrst 

TEMPO
vlažni toaletni papir 42 lističev, več vrst 

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

SOFTSTAR
»Das Kra�tvolle« 3-slojne kuhinjske papirnate 
brisačke 4 x 45 lističev 

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

BLINK
vrečke za sesalec, več vrst

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

VISS
čistilo za kopalnico ali čistilo za steklo 750 ml, 
več vrst

ANTIKAL
sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna 
700 ml ali 750 ml

TEMPO
žepni robčki 30 x 10 kosov

KLEENEX
kozmetični robčki Cosmetic ali Original 80 kosov

DUCHESSE
vatirane blazinice z ekstraktom 35 ali 60 kosov, 
več vrst

2,99

ceneje 20 %

2,39

4,99

ceneje 30 %

3,49

2,99

ceneje 20 %

kos 2,39

1,69

ceneje 20 %

1,35

2,69

ceneje 26 %

kos 1,99

1,45

ceneje 31 %

0,99

1,95

ceneje 20 %

1,55

1,99

ceneje 20 %

kos 1,59

3,99

ceneje 30 %

kos 2,79

0,99

ceneje 30 %

kos 0,69
3,39

ceneje 15 %

2,85
1,99

ceneje 35 %

kos 1,29
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SET ZA RISANJE TATUJEV
Za kreativno risanje na kožo. Vsebina: 4 pisala, 
2 šabloni in navodila za uporabo.

SET ZA RISANJE NA STEKLO
Pakiranje s 6 barvami in 1 barvo za obrise, folijo 
ter predlogami za risanje.

TANKO PISALO
Point 88 Colorparade, 20 kosov v etuiju

LEPILO ZA USTVARJANJE
90 g 

FLOMASTER Z DVOJNO KONICO
20 kosov 

SET ZA IZDELAVO OTROŠKIH 
POKRIVAL
z motivom Märchen ali Abenteuer 

UNIVERZALNE ŠKARJE
za desničarje ali levičarje, velikost 16 cm 

PISALO ZA TEKSTIL
Edding 4500 
za fi ksiranje polikajte (brez vlage), 
različne barve 

INDIJANSKA PERESA
različne barve, 10 g 

SET ŠKARIJ
18 cm, 6 škarij z rezili v različnih oblikah 

2,99

ceneje 33 %

1,99

8,49

ceneje 29 %

5,99

5,49

ceneje 45 %

2,99

2,99

ceneje 33 %

kos 1,99

13,49

ceneje 25 %

9,99

18,49

ceneje 18 %

kos 14,99
14,49

ceneje 17 %

11,99

2,95

4,49

ceneje 33 %

kos 2,99

Pa
pi

rn
ic

a

kos 2,99
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DOJENČEK... SPREGOVORI!
Dojenček z mehkim telesom in premikajočimi se 
očmi. Oblečena je v kapico in pajaca. Roke, noge 
in glava so iz umetne mase. S šestimi zvočnimi 
učinki. Velikost pribl. 30 cm. 

ZLATOLASKA S SAMOROGOM
Ste�   z zelo dolgimi lasmi in samorog s svetlečim 
rogom. 

SET PRIJATELJSTVA V OBLIKI SRCA
Odkrij pokrov velike škatle v obliki srca in ga 
uporabi kot oder. Idealno za igranje na poti. 

FLO MEE SET ZA IZDELAVO 
SAMOROGA
S setom Craze Flo Mee iz mase za gnetenje 
ustvari samoroga po svoji želji. 

HATCHIMALS COLLEGGTIBLES
4 fi gure v jajcu, 1 dodatna fi gura in 1 karta za 
pregled 4. serije. 

LESENI GRADNIKI
100 kosov 

RC QUADROCOPTER 
NANO QUAD FUN
4-kanalni dron s funkcijo pristajanja in zagona ter 
3 hitrostnimi stopnjami. Baterija je priložena.

MONSTER TRUCKSMONSTER TRUCKS
V različnih izvedbah. Narejeno iz kovine, 
ima velika kolesa. V merilu 1:64. Sortirano. 

PERPLEXUS SPRETNOSTNA IGRA
Zahtevna spretnostna igra za enega igralca. 
Od 6. leta dalje. 

VOZILO ZA PO SNEGU IN OGNJU
Poženi se v akcijo in ukradi ognjeni meč. 

17,49

ceneje 25 %

12,99
29,99

ceneje 33 %

19,99

9,99

ceneje 20 %

7,99

12,49

ceneje 28 %

8,99
25,99

ceneje 26 %

18,99

19,99

ceneje 30 %

13,99

12,99

ceneje 23 %

9,99
30,99

ceneje 51 %

14,99

15,49

ceneje 25 %

11,49 Ig
ra

če

7,49

ceneje 33 %

kos
 4,99
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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 21.1.2019 do 26.1.2019. 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 

UNO
igra s kartami za vso družino, za 2-10 
igralcev, od 7. leta dalje 

BRUNO BANANI
toaletna voda z razpršilcem Man 30 ml 
ali Woman 20 ml 

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

VERNEL
mehčalec za perilo 1 l, 
več vrst

1,19

ceneje 45 %

kos 0,65

Pregled poslovalnic in sortimenta na www.mueller.si

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, Multimasking, Hydrogel in Professional.

ceneje 30 %

kos
 1,39

1,99

ceneje 34 %

0,45
0,69

16,99

ceneje 41 %

kos 9,99

7,99

ceneje 25 %

5,99


