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M ŪSU

Misija

Radām drošu vidi kopš 1994.gada
E F E K T ĪVS RIS INĀ JUMS VESELĪGAI VIDE I
M Ā JĀS
Mūsu inovatīvie produkti, sākot no pieprasītākajiem
mikrošķiedras audumiem līdz pat augstas klases
tīrīšanas produktiem, nodrošina ilgtspējīgu un reālu
risinājumu tīrai mājai bez ķīmijas.
D R O Š S RIS INĀ JUMS VESELĪGAI
Ģ I M ENE I
Mūsu tīrīšanas un personīgās higiēnas produkti
nesatur tādas ķimikālijas kā parabēnus, ftalātus un
kancerogēnas vielas. To izmantošana ļauj uzlabot
dzīves kvalitāti arī nākamajām paaudzēm.

I LGTSPĒ J Ī GS R I SI N Ā J U MS VE SE LĪ GA I
PASAU L E I
Mūsu produkti palīdz samazināt papīra dvieļu,
plastmasas iepakojumu un citu atkritumu
daudzumu, tādā veidā ļaujot ģimenēm visā pasaulē
dzīvot tīrākā un veselīgākā vide.

Uzlabo dzīves kvalitāti,
radikāli samazinot ķimikāliju
izmantošanu savās mājās.
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M Ē S ESA M VA I R Ā K N E K Ā UZŅĒ M U M S ,

PA MATV Ē RTĪ BAS

Mēs solām
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Norwex palīdz cilvēkiem
radīt labāku, gaišāku
nākotni ar vienkāršiem,
rentabliem risinājumiem,
kuri patiešām strādā.
Izmantojot modernās
tehnoloģijas, mēs
nodrošinām ģimenes ar

drošiem, ilgtspējīgiem
un ļoti efektīviem
produktiem, kas ļauj
ietaupīt laiku un naudu.

LĪDERĪBAS VĒSTURE
•
Norwex ir vadošais uzņēmums mikrošķiedru ražošanā vairāk nekā
20 gadus.
•
Jau vairāk nekā 10 gadus Norwex piedāvā ekskluzīvās BacLock®
antibakteriālās mikrošķiedras. Tagad mēs esam sākuši ražot mikrošķiedru,
kuras sastāvā ir 70% otrreizēji pārstrādātu materiālu un ir pirmā šāda
veida mikrošķiedra. Mēs izmantojam progresīvas tehnoloģijas, lai radikāli
samazinātu ķīmisko vielu izmantošanu un nodrošinātu ar mikrošķiedras
audumiem, kas kalpo daudz ilgāk.
•
Mūsu tīrīšanas līdzekļu ražošanā tiek izmantotas unikālas, augstas
kvalitātes virsmaktīvās vielas un īpaši izvēlēti enzīmi, kas nodrošina īstu
tīrību un drošu vidi jūsu ģimenei.
• Mūsu personīgās higiēnas produkti sastāv no dabīgām vielām, to lietošana
ir droša un efektīva.

gaišāku nākotni!
N O RW E X PASAULĒ
Norwex konsultanti darbojas trīs
kontinentos: Eirāzijā; Ziemeļamerikā
un Austrālijā. Viņi pilnveido sevi un
citus, dibina savus uzņēmumus, - dzīvo
tādu dzīvi, kas balstīta uz Norwex
pamatvērtībām un piepilda savus
sapņus.
Vēlies radīt gaišāku nākotni sev, savai
ģimenei. . . un pat pasaulei? Kļūsti par
Norwex konsultantu, uzzini vairāk par
mūsu misiju un palīdzi arī citiem radīt
drošāku vidi sev apkārt!

M Ū SU PAM ATVĒRTĪBAS
Godīgums
Uzticība 
Cieņa

Būt godīgiem, atklātiem un ar morālo stāju.

Cerība vai ticība, ka var paļauties uz citas
personas rīcību vai vārdiem.

Augstu vērtēt otru personu un izrādīt to.
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Atšķirība starp
Norwex®
mikrošķiedru
UN KOKVILNAS AUDUMU
Tīrot virsmu ar vienkāršu
kokvilnas audumu, netīrumi tiek
izslaucīti pa virsmu,
daļa no tiem tiek ieslaucīti virsmas
spraugās, virsma paliek netīra un
mitra.
Norwex mikrošķiedra pievelk un
savāc netīrumus.
Lietojot sausā veidā, Norwex
mikrošķiedra savāc pat vissīkākās
putekļu daļiņas, taukus un mitrumu,
atstājot virsmu ideāli tīru.
Norwex mikrošķiedra notur un
novērš baktēriju vairošanos.
Mitra tā savāc netīrumus un notur
tos šķiedrās, un sudraba mikrodaļas
sāk pašattīrīšanās procesu.

NORWEX® MIKROŠĶIEDRAS
AUDUMU KOPŠANA:
• Saudzīgai mikrošķiedras audumu mazgāšanai
izmantojiet Norwex trauku mazgājamo līdzekli.
Kārtīgi izskalojiet siltā, tekošā ūdenī, ļaujiet tiem
nožūt pakarinot vai ievietojot veļas žāvētājā.
• Mazgājiet mikrošķiedras audumus atsevišķi no
veļas, kas ir pūkaina. Pilnībā izžāvējiet.
• Lai iegūtu labāku rezultātu, izmantojiet Norwex Ultra
Power Plus veļas pulveri.
• Mikrošķiedras audumus ar grūti izmazgājamiem
traipiem vai smaku var vārīt 10 minūtes, tas ļauj
šķiedrām izplesties un atbrīvoties no netīrumiem.

MIKRO ŠĶIE DRA

• Izmantojiet gumijas birsti, lai notīrītu netīrumus no
mopiem un priekšnama paklājiņa starp mazgāšanas
reizēm.
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• Kad mazgājiet mikrošķiedras audumus,
neizmantojiet balinātājus, veļas mīkstinātājus vai
žāvējamās loksnes. Šīs vielas pārklāj šķiedras un
samazina audumu spēju efektīvi tīrīt.
• Neizmantojiet mikrošķiedras audumus (izņemot
Norwex optikas lakatu) virsmām ar pretspīduma
(anti-glare) pārklājumu.

NORWEX®
MIKROŠĶIEDRAS AUDUMI,

notīra no virsmas
99% baktēriju
• Norwex mikrošķiedra ir 200 reizes plānāka
par cilvēka matu, un tas ir viens no
mūsdienu novatoriskākajiem produktiem
tīrīšanas industrijā.
• BacLock® – sudraba mikrodaļiņas,
kas ieaustas Norwex antibakteriālajā
mikrošķiedrā, izmantojot savas
pašattīrīšanās īpašības, palīdz mitru audumu
saglabāt ilgāk tīru, samazinot pelējuma
sēnes augšanu, baktēriju vairošanos un
auduma smakošanu.
• Virsmas ir tīras un nopulētas, bez švīkām.
Uz tām nepaliek plāna tīrāmā līdzekļa
kārtiņa, kas no jauna piesaista netīrumus un
baktērijas, jo tīrot tiek izmantots tikai ūdens.

LIETOJOT SAUSĀ VEIDĀ:
Auduma šķiedras veido statisko elektrību,
kas papildus palīdz satvert putekļus, sīkus
netīrumus un noturēt tos līdz izmazgāšanas
brīdim. Pateicoties īpašajai mikrošķiedras
struktūrai un pašas šķiedras smalkumam,
mikrošķiedras audumi iztīra virsmu daudz
dziļāk nekā, piemēram, to spēj kokvilnas
audums.

LIETOJOT MITRĀ VEIDĀ:
Ar mikrošķiedru nomazgāsiet pat ļoti netīras
un taukainas virsmas,- tā uzsūc netīrumus
sevī, atstājot virsmu pilnīgi tīru. Samitriniet
audumu, kārtīgi izspiediet lieko ūdeni, salociet
to un notīriet jebkuru mazgājamu virsmu.

Šī zīme norāda, ka produkti izgatavoti
no materiāla, kura sastāvā ir līdz 70 %
otrreizēji pārstrādātu izejvielu.

Norwex ir reģistrējis preču zīmi
BacLock®, kas norāda, ka produktam ir
antibakteriālās īpašības.
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Augstas kvalitātes
izstrādājumi no antibakteriālas
mikrošķiedras

UNIVERSĀLAIS MIKROŠKIEDRAS AUDUMS –
LABĀKAIS CĪŅĀ AR NETĪRUMIEM
Unikālā aušanas procesā iegūts daudzfunkcionāls, augstas
kvalitātes antibakteriāls mikrošķiedras audums. Nodrošina
izcilus tīrīšanas rezultātus, izmantojot gan mitrā, gan sausā
veidā. Ļoti efektīvs un viegli kopjams audums, pēc tīrīšanas
vienkārši izskalot, izgriezt un pakarināt žūt. Pieejamas
četras krāsas, kas dod iespēju izmantot atšķirīgas krāsas
audumus dažādiem mērķiem. Nav vajadzības izmantot
dārgus, ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus. Sudraba šķiedras, kas
ieaustas Norwex antibakteriālajā mikrošķiedrā, izmantojot
savas pašattīrīšanās īpašības, palīdz audumu saglabāt
ilgāk tīru, samazinot pelējuma sēnes augšanu, baktēriju
vairošanos un auduma smakošanu 24 stundu laikā.
• Izgatavots no šķiedras, kuras garums pārsniedz 3
miljonus metru, un tas nodrošina efektīvu tīrīšanas
jaudu.
• Samazina vajadzību pēc dārgiem ķīmiskiem tīrīšanas
līdzekļiem par 90%.
35 cm x 35 cm
300010 – pelēks
300011 – rozā
300012 – zaļš
300014 – zils
11.99 €

Notīra visu
tikai ar ūdeni!
MIKROŠĶIEDRAS AUDUMS AR MAGNĒTIŅU

TOP
PRODUKTS

MIKRO ŠĶIE DRA

MIKROŠĶIEDRAS CIMDS
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Putekļu cimdiņu var izmantot gan mitrai, gan sausai
tīrīšanai. Tas ir ideāls ātrai, no ķīmijas brīvai putekļu
slaucīšanai no žalūzijām, ekrāniem un citām grūti tīrāmām
vietām. Biezās plīša šķiedras notur putekļus un alergēnus,
tie nenosēžas atpakaļ uz virsmas.
26 cm x 14 cm
308000 – zils
308002 – zaļš
12.99 €

Kas varētu padarīt mūsu
mikrošķiedras audumu vēl
labāku? Protams, iešūts
magnētiņš, lai jūs varētu
piestiprināt audumu pie
ledusskapja, cepeškrāsns
vai jebkuras citas metāla
virsmas! Audums izgatavots
no jaunās, īpaši absorbējošās
mikrošķiedras un ir garāks
nekā standarta audumi.
Magnētiņš stingri notur to
vietā. Var mazgāt veļas mašīnā.
27 cm x 50 cm
300104 – pelēks
24.99 €

MIKROŠĶIEDRA AR SKRĀPJSTŪRĪTI
Universālais mikrošķiedras audums ar īpašu skrāpja stūrīti, kas
paredzēts netīrumu beršanai. Ērti izveidotā kabatiņa aizsargā
pirkstus. Mikrošķiedru varat izmantot gan putekļu slaucīšanai, gan
mitrai tīrīšanai, bet ar skrāpjstūrīti efektīvi notīrīsiet grūti tīrāmus
traipus un grūti sasniedzamas vietas.
35 cm x 35 cm
307005 – zila
13.99 €

NORWEX VARAVĪKSNES KOMPLEKTS
(4) Antibakteriālie universālie
mikrošķiedras audumi (zaļš/ pelēks/ zils/
sarkans)
N2
35.99 €
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Spīdīgas un
tīras virsmas!
TOP
PRODUKTS

ANTIBAKTERIĀLS STIKLU TĪRĪŠANAS AUDUMS
Ar šo audumu lieliski nospodrināsiet stiklus, spoguļus
un rotaslietas. Stikla audums ne tikai notīra netīrumus un
nospiedumus, bet arī neatstāj traipus un švīkas.
Sudraba šķiedras, kas ieaustas Norwex antibakteriālajā
mikrošķiedrā, izmantojot savas pašattīrīšanās īpašības,
palīdz audumu saglabāt ilgāk tīru, samazinot pelējuma
sēnes augšanu, baktēriju vairošanos un auduma
smakošanu 24 stundu laikā.
Tīrot ar šo audumu nav vajadzības pēc ķimikālijām. Lai
notīrītu virsmu, vienkārši izsmidziniet ūdeni un ar stiklu
tīrīšanas audumu to noslaukiet.
45 cm x 45 cm
305002 – lillā
12.99 €

NORWEX MAZAIS KOMPLEKTS
(1) Antibakteriāls stiklu tīrīšanas audums
(1) Antibakteriāls universāls mikrošķiedras audums
N1
19.99 €

MIKRO ŠĶIE DRA

CEĻOJUMA KOMPLEKTS
Šajā komplektā ietilpst trīs neliela izmēra audumi:
kosmētikas salvete, universālais mikrošķiedras audums
un stiklu tīrīšanas audumi, ievietoti caurspīdīgā maciņā.
Visi audumi ir no unikālās BacLock® mikrošķiedras. Turiet
tos pa rokai vai ņemiet līdzi - tie būs noderīgi jebkurā
situācijā!
16 cm x 16 cm
300203 – zils, pelēks un violets
19.99 €
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SKRĀPJAUDUMS
Speciāli izstrādāts, virsmām saudzīgs mikrošķiedras
audums ar skrāpja efektu. Vienkāršs risinājums
piekaltušu vai citu traipu tīrīšanai no katliem, pannām,
virtuves, vannas, dušas un citām virsmām. Ļoti netīrām
virsmām lietot kopā ar tīrīšanas pastu vai kaļķakmens
līdzekli.
35 cm x 35 cm
307001 – zils
9.99 €

TAUKAINU VIRSMU TĪRĪŠANAS AUDUMS
Lieliski notīra taukainas virsmas. Audums uzsūc
netīrumus un taukainas vielas. Tā vafeļveida viļņainais
raksts palīdz audumam ātrāk izžūt un samazina
baktēriju vairošanos. Izmantojot tikai ūdeni, viegli
notīrīsiet plīti, flīzes, tvaiku nosūcēju un citas virsmas
virtuvē.
32 cm x 32 cm
307000 – pelēks
9.99 €

Atsauksmes
„Burvju” - tā Norwex stiklu tīrīšanas
audumu sauc sievietes, kuras to ir
izmēģinājušas. Un kā lai to nesauc par
„burvju”, ja tas paveic brīnumus – bez
jebkādiem ķīmiskiem līdzekļiem, beršanas
un enerģijas tērēšanas, tikai ūdens un
audums! Rezultāts acīmredzams – tīri,
spodri stikli un spoguļi.
Živile Milleriene,
Norwex menedžere Lietuvā

OPTIKAS LAKATS
Optikas lakats ir ne tikai moderns aksesuārs, bet ideāli notīra
pirkstu nospiedumus, taukainus pleķus, putekļus, pūkas
un citus netīrumus no mobilā telefona un citu elektronisko
iekārtu ekrāniem, brillēm, saulesbrillēm. Veidots no īpaši
maigas mikrošķiedras, kas nebojā virsmu.
Optikas audums ar kamuflāžas rakstu un karabīnes sprādzi
- speciāli vīriešiem! To ir ērti piestiprināt pie mugursomas,
bikšu siksnas vai ceļojumu somas. To atzinīgi novērtējuši gan
mednieki, gan fotogrāfi.
40 cm x 22 cm
19.49 €

305206
melnbalts raksts

305208
kamuflāžas
raksts

305209
krāsains raksts

OPTIKAS AUDUMS
Ērtais, plaukstas lieluma optikas audums ideāli notīra
pirkstu nospiedumus, putekļus, eļļainus traipus un citus
netīrumus no brillēm, fotokamerām, telefoniem. Var
izmantot datoru, televizoru un citu elektronisko ierīču
ekrānu slaucīšanai.
Uzmanieties, tīrot virsmas ar
pretspīduma pārklājumu,
jo tas var atlīmēties!
20 cm x 18 cm
305203
6.99 €

ŪDENS PUDELE AR IZSMIDZINĀTĀJU
Ērto un kompakto pudeli izmanto, lai
izsmidzinātu ūdeni uz logiem,
grīdām, sienām un citām virsmām,
kas jātīra. Var izmantot augu
apsmidzināšanai. Iespējams regulēt
ūdens strūklu.
230 ml
354000 – zila
5.99 €

ALUMĪNIJA PUDELE AR IZSMIDZINĀTĀJU
Samaziniet plastmasas izstrādājumu
izmantošanu mājās vēl vairāk!
Mūsu jaunā alumīnija smidzināšanas pudele
lieliski piemērota visu veidu tīrīšanas darbiem
tikai ar ūdeni. Pievienojiet ūdenim dažus
pilienus kādas no mūsu ēteriskajām eļļām, lai
atsvaidzinātu gaisu.
Viss ir tīrs un smaržo!
250 ml
354001 – metāla
6.99 €
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TĪRA GRĪDA
INOVATĪVAIS MOPS MITRAI UZKOPŠANAI
no 70% otrreizējās pārstrādes materiāliem
Izmantojot šo mopu, Jūs ne tikai samazināt ķimikāliju
izmantošanu savās mājās, bet arī atkritumu poligonus! Viena
inovatīvā mopa šķiedras ražošanā izmantotas pārstrādātas
2,3 plastmasas pudeles, kuru tilpums ir 500 ml. Tīrot māju,
izmantojiet tāpat kā parasto mopu mitrai uzkopšanai.
52 cm x 14 cm
350004 – lielais izmērs
32.99 €

ŠENILA MOPS SAUSAI GRĪDAS UZKOPŠANAI
Bārkstainās šķiedras statiski uzlādējas, tāpēc šenila mops
lieliski savāc un notur netīrumus, putekļus, matus un drupačas.
Piemērots grīdas, sienu un griestu tīrīšanai.
52 cm x 14 cm
352020 – lielais izmērs
36.49 €

MOPS SAUSAI GRĪDAS UZKOPŠANAI
Vispirms notīriet grīdu ar sauso mopu, tad - ar mitro mopu.
Izmanto: linoleja, lamināta, koka u.c. grīdām.
32 cm x 14 cm
352010 – mazais izmērs 14.99 €
52 cm x 14 cm
352011 – lielais izmērs
18.99 €

MĀ JAS UZKOP ŠA NA I

MOPS FLĪZĒM
Mops flīzēm veidots speciāli cietu virsmu uzkopšanai un
nodrošina ideālu tīrību. Flīžu mopā ir ieaustas īpašas neilona
šķiedras, kas efektīvi attīra flīzes no netīrumiem un gružiem.
32 cm x 14 cm
350105 – mazais izmērs 16.99 €
52 cm x 14 cm
350106 – lielais izmērs
24.99 €
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MOPS MITRAI TĪRĪŠANAI
Norwex antibakteriālais mops mitrai tīrīšanai ir ideāli piemērots
grīdu, sienu, lielu logu mazgāšanai tikai ar ūdeni. Vispirms
notīriet grīdu ar sauso mopu, tad - ar mitro mopu. Uzreiz pēc
mazgāšanas noņemiet mopu, izskalojiet un izžāvējiet to. Izmanto:
linoleja, lamināta, koka u.c. grīdām.
32 cm x 14 cm
350000 – mazais izmērs 16.99 €
52 cm x 14 cm
350001 – lielais izmērs
24.99 €

izmantojot
tikai ūdeni!

MOPI SAUSAI UN
MITRAI GRĪDAS
UZKOPŠANAI
Ļoti bieži tīrot māju,
paši neapzinoties,
mēs piesārņojam to ar
ķimikālijām.
• Nomaini kaitīgos tīrīšanas
līdzekļus pret Norwex
mikrošķiedru un ūdeni,
tā iegūstot reālu tīrību
un pasargājot sevi no
piesārņojuma.
• Neizmanto ķīmiskus
līdzekļus grīdas mazgāšanai,
īpaši, ja tur spēlējas bērni vai
mājdzīvnieki. Mazgājot ar
Norwex mopiem, grīdas ir
tīras, izmantojot tikai ūdeni,
un ātri kļūst sausas.
• Teleskopiskais kāts regulējas
(no 98 cm līdz 160 cm), tāpēc
ar to ērti mazgāt gan grīdas,
gan sienas, gan logus, gan
griestus, saudzējot muguru.
Tagad pieejams arī kāta
pagarinājums (22 cm),
kas ļauj viegli iztīrīt zem
mēbelēm.
• Garantija 2 gadi.

KĀTA PAGARINĀJUMS
Padariet mājas tīrīšanu ar Norwex mopiem vēl efektīvāku!
Piestiprinot kāta pagarinājuma vienu galu pie mopa pēdas un
otru – pie kāta, varēsiet viegli iztīrīt zem gultām, skapjiem
un citām mēbelēm, bez pieliekšanās. Mopa pēda,
mopa kāts un mopi jāiegādājas atsevišķi.
22 cm
356401
34.99 €
TELESKOPISKAIS KĀTS
Kāts der mopu pēdai un interjera mopam. Viegli nomazgāt sienas, grīdas,
griestus, to ventilatorus. Ērti tīrīt zem mēbelēm. Teleskopiskais kāts
regulējas atbilstoši augumam.
98 cm – 160 cm
356001
23.99 €
MOPA PĒDA
Izturīgās mopa pēdas ir papildinātas ar vienkāršu saslēgšanas
mehānismu, kas cieši satur tās pie kāta. Kustīgais mehānisms ļauj
viegli iztīrīt zem mēbelēm, bet mazgājot logus, sienas un griestus, to
ir iespējams bloķēt. Velcro® lentes, kas iestrādātas pēdā, slaukot un
mazgājot stingri notur mopu pie pēdas.
24 cm x 8 cm
355100 – mazais izmērs 14.99 €
40 cm x 8 cm
355101 – lielais izmērs 16.99 €
KĀTA TURĒTĀJS
Kāta turētājs paredzēts parocīgai grīdas komplekta
novietošanai pēc tīrīšanas. Stiprinās pie sienas ar
skrūvītēm.
357080
9.99 €
MOPA SKAVAS
Mopa skavas tiek izmantotas, lai piestiprinātu universālo, stiklu tīrāmo
vai auto audumu pie mopa pēdas, lai nomazgātu augstus logus vai citas
grūti aizsniedzamas virsmas.
Lai nesaskrāpētu tīrāmo virsmu, pēdai piestipriniet mopu un tad
uzlieciet universālo, stiklu tīrāmo vai auto audumu. Lai piestiprinātu
audumu, izklājiet to, uzlieciet mopa pēdu ar tai piestiprinātām skavām un
iespiediet audumu skavās.
5 cm x 8 cm
356400
8.99 €
INTERJERA MOPS
Ar interjera mopu notīrīsiet grūti aizsniedzamās vietas. Uzlieciet mopu
uz mopa turētāja un iztīriet kaktus un spraugas, aiz un zem mēbelēm,
ledusskapja, radiatoriem un citur, kur sakrājas putekļi. To var locīt.
Interjera mopa turētāju var piestiprināt pie teleskopiskā kāta, tas palīdzēs
jums notīrīt vietas, kas iepriekš nebija aizsniedzamas – griestu lampas,
ventilatorus, lūkas u.c.
7,5 cm x 67 cm
357051
24.99 €
INTERJERA MOPA UZMAVA
7,5 cm x 45 cm
357052
9.99 €
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MOPU SISTĒMAS

lielām un mazām
telpām!
MAZAIS

Atsauksme
Grīdas komplekts ir neaizvietojama
lieta manās mājās, jo ar to ērti, viegli
un ātri var iztīrīt visu. Ar sauso mopu
savācu putekļus un netīrumus no
grīdas. Efekts – kā ar bezskaņas
putekļsūcēja. Mazgājot grīdas ar
mitro mopu izmantoju tikai nelielu
daudzumu ūdens.
Kerli Kaldmaa,
Norwex līdere Igaunijā

NORWEX MAZAIS GRĪDAS KOMPLEKTS
(1) Teleskopiskais kāts
(1) Mopa pēda mazā)
(1) Mops mitrai tīrīšanai (mazais)
TOP
(1) Mops sausai tīrīšanai (mazais)
PRODUKTS
N4
54.99 €
LIELAIS

NORWEX LIELAIS GRĪDAS KOMPLEKTS
(1) Teleskopiskais kāts
(1) Mopa pēda (lielā)
(1) Mops mitrai tīrīšanai (lielais)
TOP
(1) Mops sausai tīrīšanai (lielais)
PRODUKTS
N5
67.99 €

MĀ JAS UZKOP ŠA NA I

PROFESIONĀLAIS
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NORWEX PROFESIONĀLAIS GRĪDAS
KOMPLEKTS
(1) Teleskopiskais kāts (98 cm – 160 cm)
(1) Mopa pēda (54 cm x 8 cm)
(1) Mops mitrai tīrīšanai (68 cm x 14 cm)
(1) Ekonomiskais mops sausai tīrīšanai (68 cm x 10 cm)
N6
74.99 €

Ienāc tīrā mājā!

GUMIJAS BIRSTE
Gumijas birste paredzēta sausā mopa tīrīšanai.
Ar to ērti savākt drupačas, dzīvnieku spalvas
un matus no mīkstajām mēbelēm, paklājiem,
automašīnu sēdekļiem u.c. virsmām. Tā ir
noderīga ne tikai mājās, bet arī, piemēram,
frizētavās.
16 cm x 5 cm
357010
12.99 €

PRIEKŠNAMA PAKLĀJS
Kādi ir labākie netīrumi? Tādi, kas paliek ārpusē! Ar
pirmajiem 4 soļiem mūsu mājās tiek ienesti 85% netīrumu.
Priekšnama paklājs sastāv no ideāli uzsūcošas mikrošķiedras
un cietiem polipropilēna sariem, tāpēc dubļi un citi netīrumi
paliek paklājā, nevis tiek ienesti mājās.
Mazgāt veļas mašīnā, pirms lietošanas izžāvēt. Lai iztīrītu
priekšnama paklāju starp mazgāšanas reizēm, izmantojiet
Norwex gumijas birsti vai rokas putekļu sūcēju.
50,8 cm x 76,2 cm
356510 – brūns
356511 – pelēks
59.99 €

PAKLĀJU TRAIPU TĪRĪTĀJS
Universālo paklāju traipu tīrītāju lieto paklāju mazgāšanai,
tīrīšanai un atsvaidzināšanai. Vienkārši, bez berzēšanas, un
efektīvi izšķīdina un likvidē olbaltumvielu traipus – asins,
zāles, pelējuma, urīna u.c. Pateicoties jaunajām tehnoloģijām,
kas balstītas uz enzīmu izmantošanu, tas turpina darboties
stundām ilgi pēc tīrīšanas un
atbrīvo paklāju no
netīrumiem un smakām
uz visiem laikiem.
Nesatur ziepes un
virsmaktīvās vielas, tāpēc
NODERĪGI
uz paklāja nepaliek
nogulsnes, kas varētu
Rūpējoties par bērniem un
radīt jaunus traipus.
mājdzīvniekiem, tīriet māju tikai
350 ml
ar ūdeni. Jebkuri pievienotie
403423
mazgāšanas līdzekļi atstāj
19.99 €
ķīmiskus atlikumus.

15

AR NORWEX®

visi darbi virtuvē
kļūst vienkārši!

MĀ JAS UZKOP ŠA NA I

VIRTUVES AUDUMI UN DVIEĻI
Izmantojot virtuves virsmu tīrīšanas audumus
un virtuves dvieļus no izcili uzsūcošās Norwex
mikrošķiedras, spēsi tikt galā ar jebkuru darbu.
Audumi ir tik maigi, ka tos var izmantot pat
porcelāna virsmām. Tāpat tie ideāli piemēroti koka,
stikla, nerūsējošā tērauda, emaljēto, keramisko,
hroma, granīta, marmora, šīfera, kvarca, flīžu
virsmu tīrīšanai un slaucīšanai. Virtuves dvieļi
noderēs roku, glāžu un trauku slaucīšanai.
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VIRTUVES AUDUMS
35 cm x 26 cm
307206 – zils
307207 – brūns
307212 – tumši sarkans
307216 – dzeltens
307217 – melns
307219 – violets
307220 – tumši zils
9.49 €

VIRTUVES DVIELIS
65 cm x 35cm
307106 – zils
307107 – brūns
307112 – tumši sarkans
307116 – dzeltens
307117 – melns
307119 – violets
307120 – tumši zils
14.90 €

PRODUKTU MAISIŅI
Paņem līdzi, kad dodies iepirkties! Nepapildini atkritumu
izgāztuves ar vienreizējiem plastmasas maisiņiem, izmanto
daudzkārt lietojamos poliestera tīkla maisiņus. Noder
visiem produktiem un pietiekami izturīgi, lai tajos ieliktu un
uzglabātu augļus un dārzeņus.
Izskalo un lieto atkal.
Komplektā 3 maisiņi.
30 cm x 35 cm
354011
12.99 €
IEPIRKUMU SOMA
Iepirkumu soma ražota no pārstrādātas plastmasas,
ar platiem, izturīgiem rokturiem un pietiekami ietilpīga,
lai tajā varētu salikt nopirktos augļus,
dārzeņus un citus produktus.
Soma izgatavota no kvalitatīva
materiāla, tā odere ir no
antibakteriāla BacLock®
auduma, tāpēc ceļā no
veikala uz mājām pārtika
saglabā svaigumu.
32 cm x 21 cm x 36,5 cm
358510 - zaļa
6.99 €

SKRĀPJŠVAMME
Notīra ļoti netīras vietas,
nesaskrāpējot virsmas. Var droši
tīrīt teflona pannas, plītis un
stikla virsmas. Lai iztīrītu grūti
notīrāmus traipus, lietojiet kopā
ar tīrīšanas pastu. Ieteicams lietot
mitru. Neiesakām tīrīt nerūsējošā
tērauda virsmas.
Iepakojumā: 2 gab.
12 cm x 9 cm x 1,5 cm
354102
6.99 €

METĀLA SKRĀPJI
Skrāpji ir veidoti no īpaši plāna
un augstas kvalitātes nerūsējošā
tērauda. Ilgi kalpo. Efektīvi notīra
piedegumu. Lietot uzmanīgi, jo
dažas virsmas var saskrāpēt.
Ieteicams lietot mitru! Nerūsē un
var mazgāt trauku mazgājamā
mašīnā.
Iepakojumā: 2 gab.
354100
5.99 €

METĀLA SKRĀPIS AR ROKTURI
Skrāpis ir veidots no īpaši plāna
un augstas kvalitātes nerūsējošā
tērauda. Izmanto, lai notīrītu grūti
notīrāmus traipus - piedegumu no
katliem un pannām, kaļķakmens
nosēdumus, veco krāsu u.c.
Rokturis paredzēts ērtākai un
drošākai tīrīšanai.
354103
6.99 €

SŪKLIS TĪRĪŠANAI
Ar samitrinātu sūkli viegli
notīrīsiet apavu zoles, to atstātās
švīkas, un citus grūti notīrāmus
traipus, kā, piemēram, krītiņu,
flomāsteru, marķieru traipus
no sienām, grīdām, mēbelēm,
apaviem, somām, u.c. virsmām.
Efektīvi notīra kaļķakmens
un ziepju nogulsnes. Nesatur
ķīmiskas vielas. Darbojas līdzīgi
kā dzēšgumija,
tīrot nolietojas.
Iepakojumā: 2 gab.
10 cm x 6 cm x 2 cm
357110
4.99 €

LĪDZEKLIS GRILA UN CEPEŠKRĀSNS
TĪRĪŠANAI
Līdzeklis, pateicoties jaunajām
tehnoloģijām, kas balstītas uz enzīmu
izmantošanu, izšķīdina piedeguma
traipus. Lieliski notīra piedeguša ēdiena
atlikumus, taukus un eļļu. Neizdala
kaitīgus izgarojumus. Tīrīšanas līdzeklis
ir izgatavots uz ūdens bāzes,
tādēļ to var izmantot
arī nerūsējoša tērauda,
keramisko, hromēto,
plastikas, plastmasas
un krāsotu virsmu
tīrīšanai. Dabīgs līdzeklis,
kas bioloģiski pašsadalās.
350 ml
403426
22.99 €

DVIELIS TRAUKU UN GLĀŽU
SLAUCĪŠANAI
Lietojiet šo antibakteriālo dvieli
ikreiz, kad vēlaties notīrīt vai
noslaucīt, lai iegūtu izcilu spīdumu,
piemēram, šķīvjiem, glāzēm un
augļiem. Uzsūc daudz mitruma
un ātri žūst. Tas efektīvi noslauka
ūdeni no tērauda, granīta,
marmora, stikla u.c. virsmām,
atstājot tās tīras un spīdīgas.
70 cm x 50 cm
306001 – zaļš
16.90 €
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Silikona vāki - DAŽĀDU FORMU TRAUKIEM!
SILIKONA VĀKI
Plastmasas maisiņus, cepammaisus un
foliju ne vienmēr ir parocīgi izmantot, tie
var izdalīt kaitīgas ķīmiskās vielas un pēc
vienreizējas lietošanas tie nonāk atkritumu
tvertnē. Norwex krāsainie silikona vāciņi
hermetizē jebkuru trauku ar gludu virsmu,
tādējādi saglabājot ēdienu svaigu ilgāku
laiku. Silikons nekaitē ēdienam un ir
karstumizturīgs, tāpēc vākus var izmantot
gatavojot uz plīts, cepeškrāsnī un sildot
ēdienu mikroviļņu krāsnī. Var likt arī
saldētavā. Var mazgāt trauku mazgājamā
mašīnā. Nesatur BPA.
Komplektā 2 vāki: 1 zils vāks ar diametru
26 cm un 1 zaļš vāks ar diametru 20 cm
358018
19.49 €

SILIKONA VĀKI KRŪZĒM
Vāki hermētiski noslēdz
traukus ar gludām malām,
tas ļauj saglabāt tēju un
kafiju ilgāk karstu, bet
aukstos dzērienus – ilgāk
aukstus.
Komplektā 4 vāki ar
diametru 12 cm: 2 zili un 2
zaļi
358025
15.99 €

MĀ JAS UZKOP ŠA NA I

DAUDZFUNKCIONĀLO AUDUMU KOMPLEKTS
UMS
No materiāla, kura sastāvā ir 50 % otrreizēji
JAUN
pārstrādātu izejvielu
Audumi ir lielisks tīrīšanas risinājums mājas
uzkopšanā – īpaši absorbējoši, savāc lielu
daudzumu mitruma, nepūkojas. Efektīvi uzsūc
izlijušu šķidrumu, savāc netīrumus, notīra nogulsnes.
Var izmantot virtuvē, vannas istabā un citur.
Audumus pēc tīrīšanas izmazgā un lieto atkal, tie ir
lieliska alternatīva papīra dvieļiem. Katra audumu
komplekta ražošanā izmantota viena pārstrādāta
plastmasas pudele (500 ml). Tādēļ, tīrot ar šiem
unikālajiem audumiem, Jūs padarāt tīrāku ne tikai
māju, bet arī pasauli – samazinot izmesto atkritumu
daudzumu.
Komplektā 3 audumi: 28 cm x 13 cm
307411 – pelēks, bēšs, brūns
307413 – zils, zilganzaļš, gaiši zaļš
20.99 €
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ČETRSTŪRA SILIKONA VĀKI
Taisnstūra un kvadrāta formas
silikona vāki ir ideāli piemēroti
atbilstošiem traukiem. Var izmantot
cepeškrāsnī vai mikroviļņu krāsnī līdz
230°C. Lieliski noderēs piknikos vai
izbraukumos, lai pasargātu ēdienu un
saglabātu to svaigu.
Kvadrātveida vāks:
23 cm x 23 cm,
358022 – sarkans
15.99 €
Taisnstūrveida vāks:
25 cm x 35 cm,
358023 – sarkans
29.99 €

Ierobežots daudzums!
AUDUMU STATĪVS
Taviem audumiem ir nepieciešamas mājas!
Audumu statīvā ir iespējams ievietot līdz
pat 12 daudzfunkcionālajiem audumiem.
To iespējams novietot Jums ērtā, viegli
aizsniedzamā vietā kā skaistu dekoru, lai
tīrie audumiņi vienmēr ir pa rokai.
Komplektā:
1 metāla stieples statīvs
melnā krāsā:
24 cm x 14,9 cm x 8,5 cm
6 daudzfunkcionālie
audumi:
28 cm x 13 cm
UMS
1804
JAUN
49.99 €

Radiet lielisku
mielastu – katru reizi!
DIVPUSĒJAIS AUDUMS AUGĻIEM UN DĀRZEŅIEM
Auduma raupjā puse piemērota augļu un
dārzeņu attīrīšanai no netīrumiem,
vaska un mizas. Otra puse
paredzēta to pulēšanai
un slaucīšanai.
32 cm x 32 cm
307010 – zaļš
9.99 €
AUGĻU UN DĀRZEŅU MAZGĀŠANAS
LĪDZEKLIS
Līdzeklis paredzēts augļu un dārzeņu
mazgāšanai, satur augu bāzes sastāvdaļas,
kas bioloģiski pašsadalās. Tas efektīvi noņem
netīrumus, baktērijas, ķīmisko vielu atlikumus,
un paildzina glabāšanas laiku. Viegli lietojams,
augļus un dārzeņus nav nepieciešams berzt.
Nesatur fosfātus, sulfātus un parabēnus.
355 ml
403470
25.49 €
VIRTUVES DĒLĪTIS
Norwex virtuves dēlītis ir sapresēts no dabīgām rīsu
sēnalām – materiāla, kas bioloģiski sadalās. Dēlītis ir ļoti
izturīgs. Tā ir lieliska alternatīva gan plastmasas dēlīšiem,
uz kuriem vairojas baktērijas, gan organiskā stikla dēlīšiem,
uz kuriem straujāk notrulinās naži. Zem dēlīša ir silikona
saķeres riņķis, kas nodrošina to, ka dēlītis neizkustēsies laikā,
kad uz tā darbosieties. To ir viegli notīrīt, var mazgāt trauku
mazgājamā mašīnā.

GALDA SALVETES,
No materiāla, kura sastāvā ir 50 % otrreizēji
pārstrādātu izejvielu
Izmantojot šīs salvetes, Jūs samazināsiet izmesto
atkritumu daudzumu. Salvetes kalpo ļoti ilgi
un beigās izmaksās lētāk nekā papīra salvetes.
Vienas salvetes ražošanā izmantotas pārstrādātas
5 plastmasas pudeles, kuru tilpums ir 500
ml. Turklāt tās ir ražotas no Norwex unikālās
mikrošķiedras ar BacLock® efektu un augstu
absorbēšanas spēju. Komplektā 4 salvetes.
43 cm x 31 cm
307401 – tumši pelēkas
307405 – zilganzaļas
32.49 €
JAUNA
KRĀSA

Mazais:
35 cm x 25 cm
370001
39.99 €
Lielais:
40 cm x 30 cm
370002
52.49 €
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Mazgā traukus
ar prieku!
TRAUKU MAZGĀŠANAS AUDUMS – SIETIŅŠ
Norwex trauku mazgāšanas audums ir izturīgs
tīklveida neilona sietiņš. Nomazgā traukus bez
mazgāšanas līdzekļa. Audumā nesakrājas ēdiena
paliekas. Tas ātri žūst un nerada nepatīkamu smaku.
Ideāls, lai nomazgātu miltu un mīklas paliekas.
iepakojumā 2 gab.
43 cm x 43 cm
307007 – zils
307009 – pelēks
16.49 €

MĀ JAS UZKOP ŠA NA I

PALIKTNIS IZLIETNĒM
Paliktnis palīdzēs novērst neskaitāmu traipu rašanos
pie izlietnēm. Lielisks risinājums ne tikai virtuvēs, bet
arī vannas istabās. Iekšējais putu slānis un
mikroškiedra absorbē ūdens, eļļas, ziepju, zobu
pastas, šampūna un citus pilienus, kas parasti atstāj
traipus izlietnēs, uz plauktiņiem, vannas malām u.c.
Paliktņa tekstūra stingri notur to vietā. Komplektā 3
dažāda izmēra paliktņi no absorbējošās Baclock®
mikrošķiedras.
25 cm x 20 cm / 20 cm x 15 cm / 15 cm x 10 cm
307310
29.49 €
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MIKROŠĶIEDRAS ŠVAMME
Divpusējās daudzfunkcionālās mikrošķiedras
švammes viena puse ir no skrāpjauduma, kas
paredzēta tīrīšanai bez beršanas. Otra puse ir no
absorbējošas antibakteriālās Baclock® mikrošķiedras
un tā paredzēta slaucīšanai. Uzsūc daudz mitruma.
Var izmantot virtuvē, vannas istabā un citur. Var lietot
sausu vai mitru, tikai ar ūdeni vai kopā ar Norwex
tīrīšanas līdzekļiem. Iepakojumā 2 gab.
15 cm x 10 cm
354105 – pelēka
21.49 €

TRAUKU ŽĀVĒJAMAIS PALIKTNIS
Īpaši uzsūcošs trauku žāvējamais paliktnis no
mikrošķiedras ar tīkliņa pārklājumu, kas ļauj gaisam brīvi
cirkulēt. Trauki nožūs ātri, un slapjo dvieļu skaits jūsu
virtuvē samazināsies. Neitrālā gaiši brūnā krāsa iederēsies
jebkuras virtuves interjerā.
36 cm x 53 cm
307300 – gaiši brūns
19.99 €

TRAUKU MAZGĀŠANAS
LĪDZEKLIS
Trauku mazgāšanas līdzeklis
bez fosfātiem, efektīvs pat
ļoti cietā ūdenī. Maigs jūsu
rokām un videi draudzīgs. Var
izmantot arī grīdu mazgāšanai.
500 ml
00035
3.99 €

Atsauksme
Iegādājos pudeļu birsti un beidzot varu
viegli izmazgāt mana vīra nerūsējošā
tērauda ceļojuma krūzi. Iepriekš
tās mazgāšana sagādāja man lielas
problēmas – tīrīju ar sviesta nazi un
lupatu, bet nekad krūze nebija īsti tīra.
Tagad, izmantojot pudeļu birsti ar
uzmavu, tā spīd un laistās.
Barbara Duplessis,
Norwex konsultante
Kanāda

TOP
PRODUKTS

PUDEĻU BIRSTE UN UZMAVAS
Ātri un viegli izmazgāsiet pudeles, vāzes, šaurus stikla
traukus un citus grūti izmazgājamus priekšmetus, lai mirdz.
Birstes termoplastiskie gumijas sari ir elastīgi un izturīgi,
rokturis - ērts. Izmantojiet mikrošķiedras uzmavu, lai tīrītu
viegli plīstošus traukus. Ļoti netīru, piekaltušu trauku
mazgāšanai iegādājieties skrāpjauduma uzmavu.
Pudeļu birste
4,8 cm x 31,8 cm
357012
13.99 €
Mikrošķiedras uzmava
7,6 cm x 11,4 cm
357056
5.49 €
Skrāpjauduma uzmava
7,6 cm x 11,4 cm
357055
8.49 €
Pudeļu birste ar uzmavu
(1) Pudeļu birste
TOP
(1) Mikrošķiedras uzmava PRODUKTS
1466
15.99 €
PUDEĻU BIRSTES UZGAĻI
Nomainiet pudeļu birstei uzgaļus, lai mazgāšana būtu vēl
vienkāršāka. Izmantojot mazo uzgali, viegli izmazgāsiet
bērnu pudelītes vai citus traukus ar šauriem kakliņiem.
Virtuves sukas uzgalis paredzēts pannu un katlu
mazgāšanai.
Komplektā 2 uzgaļi: 26,1 cm x 3,5 cm un 19,8 cm x 6 cm
357014
15.99 €
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Ekoloģisks
risinājums
KRĀSAINAI UN BALTAI VEĻAI!
ULTRA POWER PLUS™ VEĻAS PULVERIS
Īpaši koncentrēts veļas pulveris, lieliski mazgā, labi iztīra
tauku un citus traipus. Pēc mazgāšanas drēbes ir mīkstas un
pūkainas. Nekaitīgs dabai, nesatur pildvielas. Mazgājot
ar šo pulveri, baltās drēbes kļūst vēl baltākas un krāsainās
drēbes – košākas. Droši lietot visu veidu audumiem,
ieteicams mikrošķiedras audumu mazgāšanai – gan ar rokām,
gan veļas mašīnās. Darbojas arī zemā ūdens temperatūrā.
Ērtā iepakojumā. 1 kg pulvera pietiks 100 mazgāšanas reizēm
augstas efektivitātes veļas mašīnās, 66 – standarta veļas
mašīnās.
403447 – 1 kg
25.99 €
TOP
403448 – 500 g
PRODUKTS
16.99 €
Pulveris paredzēts parastajām
un enerģiju taupošajām veļas
mašīnām

VEĻAS LĪDZEKLIS
Mazgāšanai ar rokām un automātiskajās veļas
mašīnās. Krāsainai un baltai veļai. Saudzējošs
audumiem. Piemērots bērniem un cilvēkiem ar
jutīgu ādu. Iedarbīgs pat zemās temperatūrās.
Nesatur smaržvielas, krāsvielas un fosfātus.
Paredzēts mazgāt visu veidu audumus: zīdu,
vilnu, kokvilnu, mikrošķiedru.
1501 – 1000 ml
9.99 €

MĀ JAS UZKOP ŠA NA I

TRAIPU TĪRĪTĀJS
Traipu tīrītājs, bez hlora balinātājiem vai citām
kodīgām ķimikālijām, izšķīdina un iztīra traipus.
Saudzīgs delikātiem audumiem, iedarbīgs visās
ūdens temperatūrās. Ekoloģisks līdzeklis, bez
alergēniem, krāsvielām, naftas šķīdinātājiem,
fosfātiem un citām kaitīgām ķimikālijām.
403465 – 350 ml
12.99 €
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VEĻAS TĪKLIŅŠ
Sietiņveida veļas tīkliņš ļauj ziepēm un ūdens plūsmai efektīvi
mazgāt veļu automātiskajās veļas mazgājamās mašīnās.
Veidots no augstas kvalitātes šķiedras, kas aizsargā audumus
mazgāšanas laikā. Var lietot arī veļas žāvētājos. Ideāli
piemērots mikrošķiedras audumu
un delikātas veļas
mazgāšanai.
30 cm x 40 cm, balts ar
zilu rāvējslēdzēju.
354010
9.99 €

Labākais tavam
apģērbam!
PIRMS

PĒC

LĪDZEKLIS AUDUMU TAISNOŠANAI
Jaunais izsmidzināmais līdzeklis audumu taisnošanai
ir speciāli izstrādāts, lai ātri padarītu saburzītu
audumu gludu. Vienkārši izsmidziniet, nogludiniet
ar rokām un audums būs iztaisnots! Bezkrāsainais,
gaisīgais aerosols satur dabīgas sastāvdaļas, un tam
nepiemīt agresīva smarža, kas parasti ir līdzīga tipa
produktiem. Uzglabājiet mājās vai ņemiet līdzi un,
kad nepieciešams, atsvaidziniet savu apģērbu!
Pirms lietošanas pārbaudiet uz mazāk redzamas
vietas.
350 ml
403467
24.99 €
PŪKU NOŅEMŠANAS CIMDIŅŠ
Ar cimdiņu ātri un efektīvi savāksiet spalvas, matus,
putekļus un pūkas no mēbelēm, apģērba un citiem
tekstilizstrādājumiem.
10 cm x 14 cm
308040
8.99 €
MAGNĒTA BUMBA
Magnēts gumijas apvalkā. Mīkstina ūdeni. Veļas
mazgājamā mašīnā – ievietot kopā ar drēbēm,
trauku mazgājamā mašīnā – novietot pēc iespējas
tuvāk ūdens padeves vietām. Samazina mazgāšanas
līdzekļu patēriņu līdz 70%. Samazina kaļķakmens
veidošanos sadzīves tehnikā.
357020
29.99 €
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Nepiesārņo gaisu AR ĶĪMISKĀM SMARŽVIELĀM
DISKS GAISA ATSVAIDZINĀŠANAI
Keramisko disku var izmantot gan mājās, gan darbā telpu,
skapju, atvilktņu atsvaidzināšanai, pievienojot 2-3 pilienus
Norwex dabīgās ēteriskās eļļas ar neuzkrītošu,
patīkamu aromātu. Darbojas bez kontaktiem,
nevajag papildus siltumu, vienkārši uzpiliniet
ēterisko eļļu uz diska, pagaidiet līdz eļļa
iesūcas un pakariniet uz durvju roktura
vai novietojiet skapī, plauktā, atvilktnē vai
citur. Izbaudiet svaigu aromātu telpās!
Ēteriskā eļļa jāiegādājas atsevišķi.
Diska diametrs 6 cm
403721 16.49 €

DISKS AR KLIPSI AUTOMAŠĪNĀM
Keramiskais disks ar klipsi ir lielisks veids kā
uzlabot gaisu automašīnās, neizmantojot
sintētiskos gaisa atsvaidzinātājus.
Uzpiliniet dažas pilienus iecienītākās
Norwex ēteriskās eļļas uz diska,
piestipriniet disku ar klipsi pie
automašīnas ventilatora un
izbaudiet patīkamo aromātu!
Komplektā 2 diski. Ēteriskā eļļa
jāiegādājas atsevišķi.
Diska diametrs 4 cm
403720 19.49 €

Ēteriskās eļļas ...DABĪGS RISINĀJUMS GAISA ATSVAIDZINĀŠANAI
Atsauksme
Daudzus gadus strādāju ar
ēteriskajām eļļām un zinu,
ka lavandas eļļa uzlabo
noskaņojumu, nomierina un
atsvaidzina, bet citrusaugu eļļa
– līdzsvaro garastāvokli, uzlabo
koncentrēšanās spējas.

MĀ JAS UZKOP ŠA NA I

Inna Babajeva,
Norwex konsultante
Latvijā
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Norwex ēteriskās eļļas radīs Jūsu mājās patīkamu un
drošu aromātu! Atšķirībā no gaisa atsvaidzinātājiem
– aerosoliem un aromātiskajām svecēm, Norwex
ēteriskās eļļas ir brīvas no ķimikālijām, nesatur
ftalātus.
• Lai atsvaidzinātu gaisu, 4 - 5 pilienus eļļas atšķaidīt
ar ūdeni Norwex pudelē un izsmidzināt.
• Uzsmidzināt maisījumu uz Norwex mikrošķiedras
auduma un noslaucīt virsmas.
• Žāvējot veļu, uzpilināt 2 - 3 pilienus eļļas uz Norwex
vilnas bumbām.
• Uzpilināt 1 - 3 pilienus eļļas uz diska un novietojiet to
mājās, darbā vai automašīnā.
* Izejvielas iegūtas no bioloģiskas saimniecības Itālijā.
Nav ieteicams lietot iekšķīgi. Sargāt no uguns vai
sakaršanas, var uzliesmot.

ĒTERISKĀ EĻĻA AR LAVANDAS AROMĀTU
Nomierinošs maisījums (Soothing blend), kurā
apvienotas lavandas*, vaniļas, kumelīšu un
sandalkoka sastāvdaļas, lai radītu nomierinošu
aromātu, kas noņem stresu un palīdz
relaksēties.
15 ml 403140 39.49 €
ĒTERISKĀ EĻĻA AR CITRUSU AROMĀTU
Stimulējošās un atsvaidzinošs maisījums
(Energizing blend), kurā apelsīna* un laima
aromāts lieliski savijas kopā ar piparmētras
svaigumu un rozes maigumu. Dabīgo
sastāvdaļu smarža stimulē un modina pozitīvas
sajūtas, palīdz atjaunot enerģiju un saglabāt
modrību. Šī maisījuma aromāts uzlabos
garastāvokli un piepildīs dienu ar saulainu
enerģiju.
15 ml 403142 39.49 €
ĒTERISKĀ EĻĻA AR KANĒĻA AROMĀTU
Attīrošs maisījums (Purifying blend) ir silts,
maigi pikants kanēļa un krustnagliņu
maisījums, kas papildināts ar saldā apelsīna*,
eikalipta un rozmarīna* aromātiem. Šīs rūpīgi
kultivētās sastāvdaļas attīra un atsvaidzina
gaisu telpās. Tagad Jūsu telpas ne tikai labi
izskatīsies, bet arī lieliski smaržos!
15 ml 403141 33.99 €

Elpo brīvi!
MATRAČU TĪRĪTĀJS PRET PUTEKĻU ĒRCĪTĒM
Matraču tīrīšanas līdzeklis satur
mikroorganismus, kas attīra un likvidē
organiskās vielas no matračiem, dīvāniem,
aizkariem un citiem mīkstiem izstrādājumiem,
kuros krājas putekļi un mikrobi. Iznīcina putekļu
ērcītes, likvidē nepatīkamas smakas (t.sk.
dzīvnieku un cilvēku urīna smakas). Iedarbojas
nekavējoties un neatstāj traipus.
350 ml
403416
19.99 €

TOP
PRODUKTS

LĪDZEKLIS SMAKU LIKVIDĒŠANAI
Uz enzīmiem bāzētais līdzeklis smaku
likvidēšanai novērš nepatīkamu aromātu
tualetē, atkritumu tvertnē, kaķa kastē, paklājos
un citur. Šis līdzeklis efektīvi likvidē urīna,
pelējuma, dūmu un atkritumu smakas. Pēc tā
lietošanas telpas un virsmas paliek ilgi svaigas.
355 ml
403463
14.99 €

GAISU ATSVAIDZINOŠIE MAISIŅI
Neindējiet sevi ar toksiskajiem gaisa atsvaidzinātāju
aromātiem. Atsvaidziniet gaisu mājās un automašīnā ar
dabisku līdzekli – porainām bambusa oglēm skaistos lina
maisiņos. Lieliski darbojas jebkur, kur ir smakas, kā arī
absorbē pelējuma un puvuma smakas, kas radušās no
mitruma, neizdalot kaitīgus izgarojumus. Lai aktivizētu
kokogles, ik pēc laika maisiņi jāpatur saules gaismā.
Maisiņš darbojas 2 gadus, pēc tam kokogles var izmantot
kā augsnes mēslojumu.
Pieejami divu izmēru maisiņi, tagad tos var
pakarināt un atvērt.
Mazais gaisu atsvaidzinošais maisiņš
75 g; 6 cm x 16 cm
403702 – zaļš
8.49 €
Lielais gaisu atsvaidzinošais maisiņš
200 g; 14 cm x 20 cm
403703 – pelēks
9.49 €
Mazo atsvaidzinošo maisiņu pāris
Lielisks kurpēm un zābakiem!
(2) Zaļš (75 g)
403707
14.99 €
Gaisa atsvaidzinošo maisiņu uzpildes
403710 – mazā (75 g)
6.49 €
403711 – lielā (200 g)
7.49 €
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TIK TĪRS,

ka mirdz!

MĀ JAS UZKOP ŠA NA I

TĪRĪŠANAS CIMDS – SKRUBIS
Cimdam vienā pusē izmantotas garas šķiedras,
to izmanto saudzīgai tīrīšanai. Otrā pusē –
skrāpjaudums, kas efektīvi kopj grūtāk tīrāmas
virsmas. Iekšpusē iestrādāta sūkļveida odere, kas
nodrošina augstu absorbcijas spēju. Lai notīrītu
iestāvējušos traipus un kaļķakmeni, cimdu izmanto
kopā ar Norwex tīrīšanas pastu vai Norwex
kaļķakmens tīrīšanas līdzekli.
23 cm x 17 cm
308031 – rozā
308033 – pelēks
16.99 €
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LĪDZEKLIS PELĒJUMA LIKVIDĒŠANAI
Līdzeklis efektīvi noņem pelējumu no
keramikas flīzēm, flīžu šuvēm, nerūsējoša
tērauda, stikla, koka, betona, akmens
un citām virsmām. Novērš pelējumu gan
iekštelpās, gan ārā. Un vislabākais –
nav kaitīgs! Nesatur balinātāju, hloru un
peroksīdu.
350 ml
403466
€29.99

KAĻĶAKMENS TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS
Efektīvs un videi draudzīgs līdzeklis virsmu tīrīšanai,
likvidē kaļķakmens un rūsas nosēdumus dušās,
vannās, tualetēs, padara tās spīdīgas. Lietojot regulāri,
novērš jaunu nosēdumu veidošanos.
Nav paredzēts dabīgām akmens
virsmām un virsmām, kas ir saskarē
ar pārtiku.
350 ml
403415
19.99 €
UZPILDE KAĻĶAKMENS
TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIM
1000 ml
403417
39.99 €

Blue
Diamond
		

Kaļķakmens
tīrīšanas
līdzeklis

Līdzeklis
pelējuma
likvidēšanai

Daudzfunkcionāls tīrīšanas
līdzeklis

Jā

Nē

Nē

Drošas, efektīvas sastāvdaļas

Jā

Jā

Jā

Jā

Jā

Nē

Notīra kaļķakmeni

Notīra ziepju atlikumus

Labi

Ļoti labi

Nē

Notīra rūsu

Labi

Ļoti labi

Nē

Novērš pelējumu

Nē

Nē

Jā

Atsauksme
Norwex tīrīšanas pasta man un
maniem klientiem patīk tāpēc, ka tā ideāli
tīra un ir ļoti ekonomiska. Pēc tīrīšanas
ar šo pastu veidojas aizsargslānis pret
netīrumiem (taukiem, kaļķakmeni),
tāpēc nākošajā tīrīšanas reizē ir pietiekoši
noslaucīt ar mitru universālo mikrošķiedras
audumu vai stiklu tīrīšanas audumu. Ar
Norwex pastu tīras virsmas - ekonomiski,
ātri un droši.
Vilija Lukiene,
Norwex konsultante Lietuvā

TĪRĪŠANAS PASTA
Videi draudzīgs līdzeklis, kas tīra, pulē un aizsargā hroma,
nerūsējošā tērauda*, alumīnija, porcelāna, plastmasas
un līdzīgas virsmas bez īpašas piepūles. Ar samitrinātu
Norwex mikrošķiedras audumu paņemiet nedaudz
pastas un notīriet virsmu. Droši var lietot pannām,
katliem, tējkannām, kafijas automātiem, labi notīra plītis
un ledusskapjus. Ātri un vienkārši notīrīsiet izlietnes,
duškabīnes, vannas, podus, flīžu un akmens virsmas.
Nesatur indes un skābes, bez fosfātiem, draudzīgs
apkārtējai videi un nekaitīgs jūsu ādai.
* Nav paredzēta matēta nerūsējošā tērauda virsmām.
200 ml
403500
24.99 €
TOP
PRODUKTS

UNIVERSĀLS TĪRĪŠANAS
LĪDZEKLIS BLUE DIAMOND
Koncentrēts, ar ļoti spēcīgu iedarbību,
universāls tīrīšanas līdzeklis izlietnēm,
vannām, dušas kabīnēm un tualetei.
Lieliski noņem rūsu, kaļķi un citus
netīrumus, bez kodīgiem izgarojumiem.
Nav paredzēts lietošanai uz pulēta
marmora, alumīnija, cinkotām, alvas,
magnija un dabīgām akmens virsmām.
350 ml
403461
19.99 €
TUALETE BIRSTE
Ergonomiskā tualetes birstes sastāvā
ir antibakteriāla viela, kas samazinot
baktēriju un pelējuma sēņu vairošanos,
pasargā birsti. Tualetes birstei kātā
ir iestrādāta neslīdoša gumija, kas
padara ērtāku birstes turēšanu. Īpaši
izvietotie, elastīgie un izturīgie gumijas
sariņi ļauj rūpīgi iztīrīt podu un tā grūti
aizsniedzamo iekšmalu. Birsti viegli
kopt – noskalojot tikai ar ūdeni.
Vienkārši uzglabāt – tā nesaskaras ar
turētāja malām, kas ļauj birstei ātri nožūt.
357009
19.49 €

ĀTRI UN
EFEKTĪVI
IZTĪRI VANNAS
ISTABU
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Uzsāc dienu lieliski!

ZOBU BIRSTE AR SUDRABA PĀRKLĀJUMU
Saskarē ar ūdeni sudrabs, kas pārklāj zobu birstes galviņu, uzsāk ilgstošu
antibakteriālo darbību. Likvidē līdz pat 99.9% baktēriju, kas veicina
aplikuma veidošanos un smaganu iekaisumu. Samazina baktēriju
vairošanos uz zobu sukas pēc lietošanas. Nav ieteicama bērniem un
personām, kas nevar iztīrīt zobus patstāvīgi.
Komplektā zobu birste un viena nomaināma galviņa.
Mīkstā
354052
354054
16.99 €

Vidējā
354062
354064

ZOBU BIRSTES UZPILDE
Zobu birstes uzpildes
komplektā 2 nomaināmas
galviņas.
354051 – mīkstā
354061 – vidējā

zaļa
sarkana

Testos pierādīts, ka, salīdzinot ar
parasto zobu birsti, zobu birste
ar sudrabu efektīvāk saglabā
antibakteriālo vidi mutes dobumā

PE RSONĪGA JA I HIGIĒ NA I

11.99 €
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VISS VIENĀ! BĒRNU VANNAS PRIEKIEM
Aizvieto 4 produktus: šampūnu, kondicionieri, dušas
želeju un vannas putas ar vienu! Daudz burbuļu
un svaiga smarža, nekairina acis. Mazgāšanās
līdzeklis nesatur kairinošas sastāvdaļas un
sintētiskas smaržvielas, līdz ar to, izmantojot šo
līdzekli, samazināsiet kaitīgo produktu un ķīmisko
vielu daudzumu, kam ir pakļauts mazulis. Visas
sastāvdaļas ir dabīgas un vidē pašsadalās.
236 ml
403066
24.99 €

BĒRNU KOPŠANAS SALVETES
Aprūpējot mazuli, neizmantosim ķimikālijas, bet
antibakteriālos audumus, kas labi notīra un aizkavē
baktēriju vairošanos tajos. Ar šīm mīkstajām un
maigajām auduma salvetēm, samitrinot tās tikai ar
siltu ūdeni, ideāli noslaucīsiet netīrumus no bērna
sejas, rokām un citām vietām.
Komplektā 3 salvetes:
rozā, dzeltena un gaiši zila.
20 cm x 20 cm
309031
12.99 €

Veselīgi UN dabīgi!
ZOBU PASTAS
Mūsu zobu pasta ir efektīva un palīdzēs uzturēt zobus
tīrus un elpu svaigu. Unikālā formula nesatur saldinātājus,
mākslīgos aromatizētājus un kaitīgas ķimikālijas. Ilglaicīgai
lietošanai. Ar atsvaidzinošo piparmētru un zemeņu garšu.
Par prieku jums un jūsu bērniem!
75 ml
Ar atsvaidzinošo piparmētru
403185
19.99 €
Ar zemeņu garšu
403186
19.99 €

Zo bu p ast as
n e satur:
• SLS un SLES
• GMO sastāvdaļas
• mākslīgos aromatizētājus,
krāsvielas un saldinātājus
• fluorīdu
• triklozānu
• sintētiskos konservantus
• parabēnus
• fosfātus
• ftalātus

KRĒMVEIDA DEZODORANTS
Dezodorants veidots uz dabīgu komponentu
bāzes - ar alveju, salviju un tējas koka eļļu.
Pateicoties krēmveida konsistencei,
tas ir maigs ādai. Nesatur triklozānu,
ftalātus, sintētiskos konservantus un
citas kaitīgas vielas. Nodrošina
svaigumu visas dienas garumā.
50 g
403602
19.99 €

KALNU KRISTĀLU DEZODORANTS
Izgatavots no dabīga sāls kristāla, nesatur
ķīmiskas sastāvdaļas vai smaržvielas. Aizkavē
baktēriju vairošanos un novērš nepatīkama
ķermeņa aromāta rašanos, vienlaikus nenobloķē
ādas poras. Samitriniet ar ūdeni, lietojiet padusēm
un kāju pēdām.
Hipoalergēnisks, neatstāj
traipus, nelīp pie apģērba.
50 ml / 75 g
403600
13.49 €

Atsauksme
Ļoti kvalitatīvs, ekonomisks un ar
ārstnieciskajām īpašībām ir jaunais
krēmveida dezodorants! Tas ir
ērts lietošanai gan ikdienā, gan
ceļojumos, saglabājot patīkamu
aromātu visas dienas garumā!
Olga Ozoliņa,
Norwex konsultante
Latvijā
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PE RSONĪGA JA I HIGIĒ NA I

Maigas rokas, samtaina āda!
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ŠENILA ROKU DVIELIS
Šis dvielis ir patīkami mīksts un lieliski uzsūc
mitrumu. Ātri nosusina rokas, nekairinot ādu.
Izgatavots no unikālās BacLock® mikrošķiedras,
tādēļ tajā nevairojas baktērijas. Pateicoties
neparastajam dizainam, izskatīsies glīti jebkurā
vannas istabā vai virtuvē. Tam ir ērts pakaramais,
kas ļauj to piestiprināt pie dvieļu stieņa, veļas
žāvētāja, cepeškrāsns roktura vai jebkurā citā vietā.
12,2 cm x 38 cm
309019 – pelēks
309026 – gaiši zaļš
309027 – tumši zils
309034 – violets
24.99 €

PUTOJOŠĀS ZIEPES AR PIPARMĒTRĀM
Izvēlies dabīgu risinājumu roku mazgāšanai ik dienu un
pasargā sevi no ziepēm, kas satur ķīmiskas sastāvdaļas.
Dabiskās virsmaktīvās vielas, kas iegūtas no kokosriekstu
un ābolu ekstraktiem, rūpīgi attīra. Pantenols un alveja
mitrina un saglabā ādu maigu. Piparmētras atvēsina un
patīkami smaržo. Ideāli piemērotas lietošanai gan
vannas istabā, gan virtuvē.
Putojošās ziepes
250 ml
403195
15.49 €
Ziepju uzpilde
1l
NODERĪGI
403196
Lai mazinātu ādas
29.49 €
sausumu, krēmus
klājiet uz nedaudz
mitras ādas.

MUGURAS SŪKLIS
Ērti lietojams sūklis no mikrošķiedras ar pīlinga
efektu. Sūkļa rokturi un garums atvieglo muguras
mazgāšanu. Pēc dušas āda būs tīra un maigāka.
Muguras sūklis ir no BacLock®
mikrošķiedras un, pateicoties
šai unikālajai tehnoloģijai,
audumā samazinās smaku
baktēriju un pelējuma sēņu
vairošanās. Ātri žūst.
Var mazgāt veļas mašīnā.
13 cm x 65 cm
309091
19.99 €
MAZGĀŠANĀS CIMDS
Iegūstiet gludu, mirdzošu un skaistu ādu ar jauno
ķermeņa mazgāšanās cimdu! Cimds ērti pieguls
Jūsu rokai un palīdzēs noņemt atmirušās ādas
šūnas. Viena cimda puse ir no maiga auduma,
otra – raupjāka. Mazgāšanās cimds ir no BacLock®
mikrošķiedras un, pateicoties šai
unikālajai tehnoloģijai, audumā
samazinās baktēriju un pelējuma
sēņu vairošanās. Audums ātri
žūst un nesāk smakot.
15 cm x 25 cm
309092
14.99 €

ROKU KRĒMS
Bagātināts ar kokosriekstu, olīvu un vīnogu
kauliņu eļļām, satur basijas sviesta un citus
augu dabīgos mīkstinātājus – baro un mitrina
sausu roku ādu. Sastāvā esošais E vitamīns
un alveja aizsargā un nodrošina komforta
sajūtu ilgu laiku, rokas nepaliek taukainas.
75 ml
403150
14.99 €

ĶERMEŅA LOSJONS
Kokosriekstu, vīnogu sēkliņu, mandeļu eļļas,
alveja, basijas sviests un vitamīns E baro
un mitrina ādu, padara to maigu un zīdainu.
Ananāsu un citrona miziņu ekstrakts aizsargā
un mīkstina. Lielisks visai ģimenei!
500 ml
403156
39.99 €

DUŠAS ŽELEJA
Dušas želeja, izgatavota no augu valsts
izcelsmes izejvielām, satur augļu cukuru, saldo
ananāsu, kokosriekstu un citronu dabīgos
ekstraktus, maigi attīra ādu un patīkami
smaržo. Satur alveju, kas baro un mitrina ādu.
Paredzēta gan pieaugušajiem, gan bērniem!
500ml
403161
29.99 €

ROKU DVIELIS BĒRNIEM
“Vai tu nomazgāji rokas?” Bērniem šo jautājumu
uzdodam vairākas reizes dienā. Bērniem patiks dvielis
ar dzīvnieku motīviem no maigās, bārkstainās BacLock®
mikrošķiedras, un tie vēlēsies mazgāt rokas atkal un atkal.
Dvielim ir pakaramā cilpiņa, tāpēc to ērti lietot gan virtuvē,
gan vannas istabā, kā arī paņemt līdzi, pastaigājoties ar
bērnu ratiņiem vai braucot automašīnā.
Nav paredzēts izmantot kā rotaļlietu.
11 cm x 35 cm
309015 – rozā cūciņa
309016 – pelēkais kaķēns
309014 – dzeltenais tīģerēns 309017 – brūnais lācēns
19.99 €

TOP
PRODUKTS
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NATURALLY TIMELESS -

kosmētika, kas liks tev starot!
Naturally Timeless VEGAN draudzīgs produkts.
Naturally Timeless sērija sejas ādas kopšanai satur ābolu cilmes šūnas (Malus Domestic) un multipeptīdus, kas
aizkavē grumbu veidošanos. Sastāvā esošie augu ekstrakti – Inca Inchi, jojoba sēklu, mandeļu eļļas un basijas
sviests mitrina ādu. Lietojot regulāri, āda kļūs elastīgāka, grumbas būs mazāk pamanāmas, un seja izskatīsies
veselīgāka un starojošāka. Viens no pasaules visnovatoriskākajiem ādas kopšanas atklājumiem!
• Vizuāli izlīdzina smalkās krunciņas un grumbiņas.
• Tonizē un atsvaidzina ādu.
• Samazina lokus un tūsku ap acīm.

NE SAT UR :
• sintētiskās smaržvielas
un krāsvielas
• dzīvnieku izcelsmes
sastāvdaļas
• SLS un SLES vielas
• parabēnus
• ftalātus
• glutēnu

ACU KRĒMS RADIANT
Acu krēms padara skatienu starojošu
un novērš nogurušu acu izskatu. Satur
dabiskos optiskos spilgtinātājus, kas iegūti
no albīcijas koka mizas un multipeptīdus.
Kombinētās augu bāzes sastāvdaļas palīdz
mitrināt audus zem acīm, liek smalkajām
krunciņām un grumbiņām izskatīties
gludākām.
15 ml
403096
28.99 €
DIENAS KRĒMS
Dienas krēms intensīvi uzlabo ādas izskatu
un elastību, un palīdz novērst ādas
novecošanās redzamās pazīmes. Sastāvā
esošās ābolu cilmes šūnas, mitrinošas
augu izcelsmes sastāvdaļas un ilgstošas
iedarbības pretnovecošanās peptīdi
aizsargā ādu pret grumbu veidošanos un
atjauno ādas dabīgo mirdzumu.
50 ml
403081
59.99 €

PE RSONĪGA JA I HIGIĒ NA I

ANTI-GRAVITY NAKTS KRĒMS
Nomierinošais nakts krēms satur
mīkstinošas augu eļļas un sviestus, kas
palīdz nodrošināt nogurušo, sauso ādu ar
nepieciešamo mitrumu. Multipeptīdi un
ābolu cilmes šūnas palīdz vizuāli izlīdzināt
smalkās krunciņas un grumbiņas,
vienlaicīgi uzlabojot ādas kopējo toni.
50 ml
403086
59.99 €
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KORIĢĒJOŠAIS SEJAS SERUMS
Barojošais sejas serums bagātināts ar
ābolu cilmes šūnām, multipeptīdiem,
jūras aļģēm – tonizē un atsvaidzina ādu.
Tas nostiprina un izlīdzina ādu, padarot
sejas līnijas un grumbiņas
mazāk pamanāmas. Jūsu sejas
āda izskatīsies tvirtāka, gludāka
un veselīgāka.
50 ml
403091
59.99 €

Ķermeņa labsajūtai –
relaksē, atjauno un aizsargā!
TIMELESS SĀPES
REMDĒJOŠS GĒLS
Aromātiskais gēls satur
arnikas, velna naga,
kampara ekstraktus, tie ir
augsti novērtēti, pateicoties
dabīgajām pretiekaisuma
īpašībām. Satur mentolu,
organisko rozmarīnu un
salviju, kas lieliski cīnās ar
nogurumu. Alveja, olīveļļa
un kumelītes palīdz remdēt
ādas iekaisumu, padarot
ādu samtaini mīkstu un
maigu. Pateicoties gēla
tūlītējam efektam, tas
mazina nelielas,
ikdienišķas sāpes, ja
uzklāsiet to tieši uz
sāpošās vietas –
deniņiem, kakla un
pleciem.
40 ml
403123
15.49 €

LŪPU BALZAMS
Jaunā lūpu balzama
sastāvdaļas ir dabīgas un
USDA sertificētas. Tās
mitrina, baro un aizsargā
lūpas. Ātri nomierina
un nodrošina ilgstošu
atvieglojumu sausām,
raupjām lūpām. Pieejami
3 dabīgi aromāti. Balzams
nesatur naftas produktus
un citas kaitīgas vielas. Jūs
varēsiet smaidīt vēl biežāk!
8g
403189 – apelsīnu un
vaniļas
403191 – ananāsu un
kokosriekstu
403192 – kazeņu
10.99 €
UMS
JAUN

ĶERMEŅA BALZAMS
Jaunais ķermeņa balzams
ir bagātīgs ar dabīgām
sastāvdaļām un USDA
sertificēts. Ar citrusu
un piparmētru aromātu,
nomierina iekaisušu
ādu, īpaši mīkstinošs.
Ātri atbrīvos no sausas
saplaisājušas ķermeņa
ādas uz rokām, elkoņiem,
papēžiem, ceļgaliem
u.c. Pateicoties tā
patīkamajam aromātam
un neatkārtojamajām ādas
mīkstināšanas īpašībām,
Jūs to vēlēsieties mājās,
darbā un līdzi ceļojumā!
77 g
403170
20.99 €
UMS
JAUN

PUMEKS
100% dabīgs materiāls,
atbrīvo kāju pēdas no
raupjas un sausas ādas,
palīdz atbrīvoties no
tulznām un varžacīm. Nav
ieteicams diabētiķiem, vai
tiem, kas cieš no sliktas
asinsrites.
357120
12.99 €

Šie sertifikāti apliecina
Norwex kosmētikas
preču kvalitātes
standartus.
Vairāk informācijas:
www.norwex.com

Atsauksme
Sāpju remdējošais gēls ir
neticami labs, ērti lietojams
produkts. Tas 10 minūšu
laikā samazina galvassāpes,
noņem kakla un muguras
sasprindzinājumu, samazina
smagumu un nogurumu kājās.
Tāpēc tas ir ļoti populārs manu
klientu vidū.
Jana Kahu, Norwex līdere
Igaunijā
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JAUNAS
KRĀSAS

Izbaudiet dvieļu MAIGO STRUKTŪRU!
DVIELIS BĒRNIEM
Jaunas krāsas un vēl maigāka struktūra!
Mīkstais dvielis noteikti būs viens no mīļākajiem Jūsu
bērnam! Antibakteriāls, viegls, maigs, lieliski uzsūc
mitrumu un ātri žūst.
70 cm x 120 cm
309008 – zils ar oranžu maliņu
309009 – lillā ar zaļu maliņu
43.99 €

BĒRNU PELDDVIELIS AR KAPUCI
Bērnu dvielis ir mīksts, pūkains un uzsūc daudz mitruma.
Ideāli piemērots zīdainim. Komplektā ir antibakteriāls
pelddvielis ar kapuci un antibakteriāla salvetīte
slaucīšanai.
Salvete: 31,5 cm x 31,5 cm
Dvielis: 80 cm x 80 cm
309010 – zaļš
PE RSONĪGA JA I HIGIĒ NA I

29.99 €
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VANNAS PAKLĀJIŅŠ
Vannas paklājiņš ir mīksts, ar lielu
mitruma uzsūkšanas spēju – spēj
uzsūkt 10 reizes vairāk ūdens
par savu svaru. Ātri žūst.
50 cm x 70 cm
309083 – jūras zils
309084 – pelēks
29.99 €

DVIEĻI
Sajūtiet maigumu, ietinoties mūsu greznajos
mikrošķiedras vannas dvieļos. Samtaini, mīksti, viegli un
silti – tie noteikti būs jūsu mīļākie dvieļi. Uzsūc daudz
mitruma un ātri žūst.
ROKU DVIELIS
70 cm x 35 cm
16.99 €
309002 – jūras zils
309006 – pelēks
308701 – zils
308702 – violets

VANNAS DVIELIS
140 cm x 70 cm
35.99 €
309024 – jūras zils
309025 – pelēks
308901 – zils
308902 – violets

Tīrs no galvas līdz
kājām!
KOSMĒTIKAS NOŅEMŠANAS SALVETES JUTĪGAI ĀDAI
Mīkstie, blīvi austie mikrošķiedras audumi dod iespēju dziļi un
kārtīgi attīrīt ādu tikai ar ūdens palīdzību. Efektīvs risinājums
jutīgas ādas attīrīšanai, nekairinot to. Notīra dekoratīvo
kosmētiku un netīrumus no ādas, lūpām un acīm.
Saudzīgi tīriet seju ar viegli samitrinātu salveti!
Komplektā 3 salvetes: zaļa, zila un violeta.
20 cm x 20 cm
306100
16.99 €
SEJAS CIMDIŅI
Maigi notīra seju, cimdiņš tikai jāsamitrina ar ūdeni!
Komplektā 4 cimdiņi un maisiņš ar rāvējslēdzēju, kas
paredzēts cimdiņu mazgāšanai un glabāšanai.
Cimdiņš: 7,6 cm x 6,4 cm
Maisiņš: 12,7 cm x 12,7 cm
309071
UMS
JAUN
20.99 €
KOSMĒTIKAS NOŅEMŠANAS SALVETES
Kosmētikas noņemšanas salvetes ir efektīvas
sejas tīrīšanai un ķermeņa kopšanai, samitrinot
tās ar ūdeni. Izmanto arī kosmētikas, grima un
atmirušo šūnu notīrīšanai.
Komplektā 3 salvetes.
32 cm x 32 cm
309047 – pelēka, jūras zila, bēša
309049 – zila, violeta, bēša
16.99 €

JAUNAS
KRĀSAS

MATU TURBĀNS
Matu turbānam ir augsta uzsūkšanas
spēja. Tā forma speciāli izstrādāta ērtai
lietošanai pēc matu mazgāšanas. 10
minūšu laikā matu turbāns uzsūc 70%
ūdens – tas ekonomē resursus, samazina
fēna lietošanas laiku.
309050 – bēšs
309051 – gaiši zils
19.99 €
SPA DVIELIS
SPA dvielis no ideāli mitrumu uzsūcošās Norwex mikrošķiedras
ir viegls, maigs un elastīgs. Noslaukoties būsi pilnīgi sauss un tas
liks justies ērti gan sākot jaunu dienu, gan
atpūšoties pie baseina vai pludmalē. Dvieļa
augšpusē ir iestrādāta gumija ar Velcro®
aizdari. Tāpēc apliekot dvieli apkārt, tas
lieliski pieguļ, bet aizdare satur dvieli un
ļauj pielāgot ciešumu. Tas ātri žūst, tāpēc
vienmēr ir gatavs lietošanai!
77 cm x 147 cm
309063 – gaiši zils
39.99 €
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Neaizmirsti
savu uzticamo
draugu!
Mūsu produkti
dzīvniekiem izstrādāti,
lai jūs par saviem
mājdzīvniekiem
varētu parūpēties ātri
un bez piepūles!

MĀJDZĪVNIEKU DVIELIS
Padariet mājdzīvnieka mazgāšanu ērtāku un patīkamāku
gan jums, gan jūsu pūkainajam draugam, ātri nosusinot
to ar BacLock® mikrošķiedras dvieli, kas uzsūc daudz
mitruma. Vienkārši ievietojiet rokas ērtajās dvieļa
kabatās, lai maigi, bet tajā pašā laikā droši noturētu un
noslaucītu jūsu mīluli.
Dvielis ātri žūst, tāpēc drīz to
var izmantot atkal.
60 cm x 100 cm
309301
34.99 €

MĀJDZĪVNIEKU KOPŠANAS CIMDS
Šo cimdiņu var izmantot gan mitru, gan sausu. Ar
mitru cimdu no mājdzīvnieka savāc netīrumus, tie
iesūcas absorbējošajās BacLock® mikrošķiedrās.
Lielisks, lai noslaucītu un nožāvētu netīras ķepas.
Izmantojot cimdiņu sausu, viegli savākt spalvas.
Lai būtu ērtāk lietot, katram pirkstam ir savs
nodalījums.
22 cm x 30 cm
309302
19.99 €

Sportam un atpūtai!

ĢIMENE I

SMAKU NEITRALIZĒTĀJS SPORTISTIEM
Radīts aktīva dzīvesveida piekritējiem. Līdzeklis
novērš smaku apavos, ekipējuma somās, plecu
sargos, ceļu sargos, slidās, ķiverēs, jogas paklājiņos
un citos priekšmetos. Pateicoties bioaktīvai formulai,
līdzeklis novērš nepatīkamus bioloģiskus aromātus.
250 ml
403462
18.49 €
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SPORTA DVIELIS
Ļoti kompakts, uzsūc daudz mitruma un ātri žūst. Lieto ceļojot,
atpūšoties un sportojot. Mazais neilona maisiņš padara to par
viegli pārnēsājamu (kā sausu, tā arī slapju). Izgatavots no
antibakteriālas mikrošķiedras, tas neļauj baktērijām vairoties,
tāpēc neveido nepatīkamu smaku.
50 cm x 100 cm
306002 – pelēks
24.90 €
70 cm x 120 cm
306003 – zaļš
29.90 €

Brauc un spīdi!
TRĪS KĀRTU PULĒŠANAS CIMDS
Cimda materiāls ir identisks stiklu tīrīšanas
audumam, tikai sašūts trīs kārtās. Ar šo cimdu viegli
notīrīsiet un nopulēsiet daudz virsmu, tikai pārlieciet
cimda vienu kārtu pāri otrai, lai atsegtu tīru audumu.
Pateicoties šai sistēmai, ietaupīsiet tīrīšanas laiku.
Ērts, lai iztīrītu grūti pieejamas vietas. Lieliski
noderēs gan automašīnā, gan mājās. Ar šo cimdu
efektīvi notīrīsiet putekļus un netīrumus no mašīnas
logiem, spoguļiem, paneļa un citām virsmām tās
nesaskrāpējot.
Tik parocīgs, ka jūs gribēsiet uzreiz divus - vienu
mājai, otru
mašīnai.
18 cm x 26 cm
308034
aizmugure
24.99 €
priekšpuse

KOPŠANAS LĪDZEKLIS ĀDAS IZSTRĀDĀJUMIEM
AR BIŠU VASKU
Mūsu ekskluzīvais kopšanas līdzeklis ādas izstrādājumiem
dabīgi attīrīs, atjaunos un padarīs skaistākus ādas
izstrādājumus bez modificētā vaska un spēcīgu ķimikāliju
palīdzības. Lielisks zābakiem, ādas apģērbiem, somiņām,
jostām, ādas cimdiem, beisbola cimdiem, automašīnu ādas
saloniem, segliem un citiem ādas izstrādājumiem. Izgatavots
no bišu un karnaubas vaska un dabīgā lanolīna. Šis produkts
labi iesūcas ādā, atjauno tās dabīgās īpašības, spodrina un
aizsargā pret mitrumu, patīkami smaržo. Nelietot zamšādai,
paredzēts tikai gludai ādai!
150 ml
403510
26.99 €

AUTO MAZGĀŠANAS CIMDS
Bez piepūles nomazgāsiet netīrumus un insektu
radītos nosēdumus no automašīnas virsmas,
neskrāpējot to. Pateicoties cimda īpašai struktūrai,
varēsiet ieekonomēt mazgāšanas līdzekļus, jo
tīrīšanai nepieciešams pavisam nedaudz ūdens
(ieteicams lietot bez auto šampūna). Efektīvai
mazgāšanai auto cimda vienā pusē ir īpaši
izveidotas mikrošķiedras bārkstis, bet otrā puse ir
no maigas, izcili mitrumu uzsūcošas mikrošķiedras
– slaucīšanai. Var izmantot automašīnas salona
uzkopšanai un virsbūves
pulēšanai. Lieliska dāvana
auto entuziastiem!
23 cm x 17 cm
308030
16.99 €

AUTO AUDUMS
Izmanto automašīnu stiklu, spoguļu un virsbūves
spodrināšanai pēc mazgāšanas. Audums ir veidots
no ļoti smalkas un cieši saaustas mikrošķiedras,
kas uzsūc daudz mitruma un neatstāj švīkas. Jūsu
mašīna spīd un laistās, kā arī atgrūž putekļus vēl
ilgu laiku. Mazgāšanai iesakām izmantot auto
mazgāšanas cimdu.
65 cm x 50 cm
305100
14.90 €

NORWEX AUTO KOMPLEKTS
(1) Auto audums
(1) Auto mazgāšanas cimds
N3
24.99 €
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Kļūsti par Norwex® prezentācijas
namamāti!
Atsauksme
Mūsu Norwex klienti veiksmīgi izmanto
tiešā mārketinga priekšrocības – iespēju
prezentācijā izmēģināt preci, saņemt
daudz vairāk informācijas par produktiem,
iegādāties preces par labu cenu, neizejot
no mājām, līdz ar to ekonomējot savu tik
dārgo laiku. Es ļoti priecājos, ka arvien
vairāk cilvēku piedalās prezentācijās,
arvien vairāk grib kļūt par prezentācijas
namamāti vai namatēvu, bet daudzi
pievienojas Norwex ģimenei, lai uzlabotu
savu un tuvinieku dzīves kvalitāti.
Daiva Bakuniene,
Norwex līdere Lietuvā

Vai esi kādreiz sapņojis mainīt pasauli, bet nezini, kā to izdarīt?
Kļūsti par prezentācijas namamāti, uzaicini Norwex konsultantu un uzzini, kā vari pozitīvi ietekmēt planētu un savu
dzīvi, veicot dažas vienkāršas izmaiņas.
Mēs jums parādīsim, kā mūsu Norwex produkti spēj uzlabot māju, vidi un jūsu personīgās higiēnas vajadzības.
Uzaicināt savu ģimeni un draugus, lai arī viņi var izmantot mūsu piedāvātās priekšrocības, radikāli samazinot ķimikāliju
izmantošanu mājas uzkopšanā un personīgajā higiēnā, līdz ar to ietaupot laiku un naudu.

IES PĒ JAS

NO O RGANIZĒ PREZENTĀCIJU
UN SAŅEM BO NUSUS
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1

1 0 vai vairāk pircēji – namamāte
saņem Norwex audumu

2

Norwex preces 8 – 12 % apjomā
no prezentācijas laikā pārdoto
preču summas

3

Norwex audumu par sarunātu
nākošo prezentāciju

4

Norwex preces, saskaņā ar
ikmēneša akciju piedāvājumu

* Vairāk informācijas Norwex karjeras plānā

Kļūsti par Norwex® konsultantu!
Katram ir savs iemesls, lai pievienotos Norwex
konsultantu tīklam.
Tas dod iespēju:
• strādāt mājās;
• apvienot ģimenes rūpes ar darbu;
• gūt papildus ienākumus;
• izpaust savas spējas un talantus;
• komunicēt un iepazīt jaunus cilvēkus;
• saudzēt savu veselību;
• saudzēt apkārtējo vidi.

NORWEX uzņēmumā svarīgākais ir cilvēks. Mēs
piedāvājam iespēju pelnīt, veidot pašam savu karjeru,
savu biznesu, būt noteicējam par savu laiku un naudu.
Mūsu konsultanti paši izlemj, kā viņi vēlas pārdot
NORWEX izstrādājumus.
Iespēja iegādāties Norwex produkciju:
• pie Norwex konsultantiem visā Baltijā;
• Norwex birojā;
• rīkojot prezentācijas savās mājās;
• pasūtot preces mājas lapā.

Kopā mēs esam spēks!
Neapšaubāmi, Norwex darbinieki, konsultanti un klienti ir mūsu vislielākās vērtības.
Tāpat kā daudzus, viņus piesaista mūsu pārsteidzošie tīrīšanas un personīgās higiēnas līdzekļi, un meklējumi veikt
uzlabojumus savā dzīvē. Bieži vien tas ir Norwex mērķis, kas patiesi viņus uzrunā. Kad jūs izvēlaties pievienoties
Norwex ģimenei, jūs kļūstat par daļu no kaut kā lielāka nekā jūs pats. Jo vairāk cilvēku pievērsīsies vides
saglabāšanai, jo tīrāku planētu mēs atstāsim nākošajām paaudzēm.
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Uzlabo dzīves kvalitāti,
radikāli samazinot
ķimikāliju izmantošanu
savās mājās.

Īstenojot solījumu gaišākai nākotnei!
Aktuālajiem produktiem var
mainīties izmēri un krāsas.
Lūdzu, sekojiet lietošanas
instrukcijām uz produktu
etiķetēm.
Norwex nav atbildīgs par
zaudējumiem, kas radušies ar
personisko īpašumu, izmantojot
jebkuru no Norwex produktiem.
Visiem attēliem katalogā ir
autortiesības, un tie nevar tikt
reproducēti jebkādā veidā vai
formā.
Produkti nav testēti uz
dzīvniekiem.

Norwex Baltic komanda
Please
Recycle

Uzņēmumā Norwex ticam tam, ka mēs spējam radīt spēcīgas un pozitīvas
izmaiņas mūsu mājās un vidē, un mēs aktīvi uzņemamies šo lomu. Katrs
no mūsu produktiem ir radīts, lai samazinātu ķimikāliju izmantošanu
Jūsu mājās vai samazinātu izmesto atkritumu daudzumu vidē, vai abus
vienlaicīgi.
Mūsu Norwex ģimenes, konsultantu un darbinieku, aktīva darbība ir
spēcīga kustība, kur ikvienam ir misija samazināt ķimikāliju izmantošanu.
Vai Jūs vēlaties pievienoties šai misijai? Runājiet ar savu Norwex
konsultantu jau šodien, lai uzzinātu vairāk par to, kā radīt drošu patvērumu
mājās un līdz ar to tīrāku pasauli.
Lūdzu, apmeklējiet mūsu mājas lapu www.norwex.lv, lai uzzinātu vairāk
par Norwex.

SIA Norwex Baltic,
Mazā Krasta iela 83, Rīga, LV-1003, Latvija
Tel: +371 67816216, Mob: +371 28236324,
e-pasts: baltic@norwex.com;
www.norwex.lv
Igaunijas filiāle,
Teguri 30, Tartu 51013, Igaunija
Tel: +372 7346003, Mob: +372 5541152,
e-pasts: tellimused@norwex.com;
www.norwex.ee
Lietuvas filiāle,
Varpo g. 34, LT-76241, Šiauliai, Lietuva
Tel.+37041420540; Mob. +370 67027843;
e-pasts: lietuva@norwex.com;
www.norwex.lt

Jūsu Norwex konsultants

Zvani, lai iegūtu jaunāko informāciju par Norwex precēm
un īpašajiem piedāvājumiem.

