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Tīrāka māja,
drošāka vide

NORVĒĢU PIEREDZE
Norwex tika dibināts pirms vairāk kā 27
gadiem Norvēģijā. Norwex, piedāvājot
efektīvus, ilgtspējīgus un kvalitatīvus
uzkopšanas un personīgās higiēnas
produktus, palīdz pārvērst mājas par drošu
vidi, samazinot kaitīgu ķimikāliju lietošanu.
Norvēģija, valsts, kas pazīstama ar saviem
mežiem, fjordiem un svaigo gaisu, ir viena no
dabai draudzīgākajām valstīm pasaulē, tāpēc
mēs esam lepni par savām Norwex saknēm.
Mūsu unikālie, efektīvie produkti ļauj jums
atteikties no kaitīgas ķimikālijas saturošiem
tīrīšanas un personīgās higiēnas līdzekļiem,
kā arī atteikties no daudzām vienreiz
lietojamām precēm, kas piesārņo dabu un
nevajadzīgi izšķērdē dabas resursus.
Visapkārt pasaulē ir miljoniem Norwex
piekritēju, kuri augstu novērtē Norwex
produktus un dalās ar mūsu misiju. Mēs
aicinām arī Tevi pievienoties Norwex un
veidot gaišāku nākotni. Sazinies ar savu
Norwex konsultantu vai apmeklē mūsu
mājaslapu www.norwex.lv.

Judy Letain, Norwex globālā izpilddirektore
Debbie Bolton, Norwex līdzdibinātāja
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Saturs
Jaunumi,
inovācijas

4

Audumu
kopšana

7

Mikrošķiedras
audumi

8

Grīdas
uzkopšanai

10

Tīrīšanas
līdzekļi

14

Virtuvei

16

Mūsu Norwex misija:

Maskas

24

Uzlabot dzīves kvalitāti, radikāli
samazinot ķimikāliju izmantošanu
savās mājās.

Brillēm un
ekrāniem

25

Mājdzīvniekiem

26

Auto

27

Veļas kopšanai

28

Vannasistabai

30

Kosmētika

32

Ķermeņa
kopšana

36

Bērniem

44

Pievienojies
mums

46

Cilvēks ir mūsu galvenā vērtība!

Jauns materiāls
Teksturēts virtuves
dvielis un audums
16.lpp.

Jaunums
Porcelāna
organizators
19.lpp.

Inovatīvi produkti 27 gadu garumā!
Jaunas krāsas
Daudzfunkcionālo
audumu komplekts
un statīvs
17.lpp.

Jauns sastāvs
un krāsa
Šenila mops
12.lpp.

4

Jauna krāsa
Interjera mops
EnviroWand
13.lpp.

Jūsu māja ir jūsu
drošā vide

Jaunums
Lysere™
barojošā matu
kopšanas
kolekcija
32.lpp.

Mūsu produkti ir izstrādāti ar vienu

mērķi – pasargāt māju, ģimeni un planētu.

Jaunas krāsas
Norwex mazais
komplekts
9.lpp.

RADIKĀLI SAMAZINI ĶIMIKĀLIJAS
Tikai dažas no vairāk kā 85 000 ķimikāliju ir testētas,
tāpēc to ietekme uz cilvēka veselību nav izpētīta.
Vairāk kā 200 ķimikāliju tiek atrastas jaundzimušo
asinīs, bet pieauguša cilvēka ķermenī vidēji tiek
atrastas pat 700 cilvēka radītas ķimikālijas.
Norwex radījis tīrīšanas un personīgās produktus,
kas ļauj atteikties no kaitīgu ķīmisku vielu
izmantošanas mājās.
REVOLUCIONĀRĀ MIKROŠĶIEDRA UN ŪDENS
Pamēģini un pārliecinies, ka tīrība ir iespējama,
izmantojot tikai ūdeni un Norwex revolucionāro
audumu.
DABĪGI UN EFEKTĪVI TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻI
Mēs izmantojam dabas spēku. Norwex inovatīvie
produkti, kas veidoti uz augu un enzīmu bāzes, ir
ļoti iedarbīgi un tie bioloģiski noārdās.
IZCILI REZULTĀTI
Tā kā mums pašiem pieder savas pētniecības
laboratorijas un ražošanas telpas, mēs varam sekot
katram procesa solim. Katra sastāvdaļa, kas iekļauta
mūsu produktu formulā, tiek rūpīgi pārbaudīta.
Mūsu produkti ir efektīvi un droši.

Kādēļ Norwex maskas
ir labākas?
Maskas izgatavotas no maigas
mikrošķiedras auduma, ir ērtas un
nodrošina pilnīgu pārklājumu. Ar BacLock*
efektu, kas balstīts uz sudraba mikrodaļinu
darbību – samazina par 99% baktēriju, t.sk.
aknes augšanu un vairošanos. Izturīgākas
par maskām, kas izgatavotas no papīra
vai polipropilēna šķiedras. Atkārtoti
lietojamas, ietaupīsiet gan naudu, gan
dabas resursus.
24.lpp

ILGTSPĒJĪGI PRODUKTI
Norwex izstrādā produktus, kas ir draudzīgi dabai
un ekonomiski izdevīgi, jo tie kalpo gadiem ilgi. Tie
aizstāj dabai nedraudzīgos plastmasas produktus,
tādus kā plastmasas dzeramie salmiņi, plastmasas
iepakojuma maisiņi, polietilēna plēves u.c., un
vienreiz lietojamos produktus, tādus kā papīra dvieļi,
papīra galda salvetes, žāvētāja loksnes, vienreiz
lietojamas plastmasas iepakojuma kastītes u.c.
Daudzi no mūsu mikrošķiedras produktiem
izgatavoti no materiāla, kura sastāvā ir otrreizēji
pārstrādātas izejvielas. Un, lai pasargātu okeānus
no plastmasas piesārņojuma, tīrīšanas līdzekļiem
izmantojam pudeles, kas ražotas no atkritumos
nonākušas plastmasas (OceanBound Plastic).
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Arī tu vari radīt veselīgu vidi sev apkārt!

Norwex mikrošķiedra ir izcili blīva un tās super smalkā šķiedra ir 200 reizes plānāka par

cilvēka matu. Tas nodrošina efektīvus tīrīšanas rezultātus un lieliskas absorbcijas spējas.

• Norwex mikrošķiedra spēj absorbēt mitrumu 7 reizes vairāk par pašas svaru.
• Visiem Norwex mikrošķiedras audumiem, ievērojot pareizas kopšanas un lietošanas
instrukcijas, ir spēja notīrīt līdz 99% baktēriju no virsmas izmantojot tikai ūdeni.
• Sauss mikrošķiedras audums izveido elektrostatisko lādiņu, kas palīdz savākt un noturēt
putekļus audumā.

Norwex BacLock® reģistrētā
zīme norāda, ka produktam
ir antibakteriālas īpašības, un
audumā esošais sudraba aģents
palīdz audumu saglabāt ilgāk tīru,
samazinot pelējuma sēnes augšanu,
baktēriju vairošanos un auduma
smakošanu 24 stundu laikā. Tas
palīdz ilgāk saglabāt audumu tīru
un svaigu, ļaujot to mazgāt retāk.
Starp mazgāšanas reizēm audumu
vienkārši rūpīgi izskalojiet un
ļaujiet tam izžūt, un tas būs atkal
gatavs lietošanai. BacLock® satur
silver sodium hydrogen zirconium
phosphate.
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Mūsu RECYCLED produkti ir
izgatavoti no otrreiz pārstrādātām
plastmasas pudelēm, samazinot
dabā nonākušo atkritumu daudzumu.
Plastmasas pudeles tiek savāktas
un izmazgātas. Tās tiek sašķirotas
pa krāsām un tiek sasmalcinātas.
Sasmalcinātās plastmasas pārslas
izkausē un pārvērš granulās. No
granulām izveido īpaši smalkus
diegus. Plastmasa no nederīgiem
atkritumiem, tiek pārvērsta par
noderīgu izstrādājumu. Norwex
RECYCLED audumu ražošanai
tiek izmantoti 50% – 91% otrreiz
pārstrādātu materiālu.

Norwex strādā pie tā, lai
aizvien vairāk iepakojuma
pudeles, ko izmantojam, ir
izgatavotas no OceanBound
plastmasas! OceanBound
plastmasa tiek veidota no
plastmasas atkritumiem,
kuriem ir risks iekļūt pasaules
okeānos. Šī ir plastmasa, kas
nonākusi ārpus atkritumu
savākšanas konteineriem,
un draud kļūt par daļu no
8 miljoniem tonnu izmestās
plastmasas, kas katru gadu
nonāk okeānos.

Nesen mēs uzsākām
sadarbību ar neatkarīgām
laboratorijām un
saņēmām OEKO–TEX®
STANDARD 100 sertifikātu,
kas apliecina Norwex
tekstilizstrādājumu
kvalitātes izcilību. Jūs varat
būt pārliecināti, mūsu
audumi – no dzijas līdz
krāsvielām, nesatur kaitīgas
vielas.

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.

Kāpēc izvēlēties
Norwex® mikrošķiedras
audumus
Efektīvi tīra izmantojot tikai ūdeni – nav
nepieciešami nekādi ķīmiski līdzekļi.
Ekstra–absorbējoši un ultra–izturīgi.
Norwex mikrošķiedra ir 200 reizes plānāka par cilvēka
matu. Tā ir ekstra–smalku un super–blīvu neilona
šķiedru apvienojums ar nepārspējamu spēju savākt
netīrumus un drupačas!
Notīra 99% baktēriju no virsmas,
izmantojot tikai ūdeni*.
Pašattīrīšanās efekts saglabājas 24 stundas.
BackLock sudraba mikrodaļiņas, kas ieaustas
antibakteriālajā mikrošķiedrā, izmantojot savas
pašattīrīšanās īpašības, palīdz mitru audumu saglabāt
ilgāk tīru, samazinot pelējuma sēnes augšanu,
baktēriju vairošanos un auduma smakošanu.
Ietaupa laiku un naudu. Ar Norwex mikrošķiedru tu
vari ietaupīt uz tīrīšanas līdzekļiem līdz 500 EUR gadā,
un uz pusi samazināt tīrīšanai patērēto laiku.
Viegli kopt. Pateicoties BackLock īpašībām, audums
nebūs tik bieži jāmazgā. Starp tīrīšanas reizēm to
izskalojiet siltā, tekošā ūdenī un pakariniet, lai nožūst.
*Ievērojot kopšanas un lietošanas instrukcijas

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.

• Izmantojiet gumijas birsti, lai notīrītu netīrumus
no mopiem un priekšnama paklājiņa pirms
mazgāšanas.
• 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.
Lietojot samitrinātu, Norwex mikrošķiedra iztīrīs traipus
un notīrīs piekaltušus vai pielipušus netīrumus.
Pirms lietošanas pārbaudiet virsmu, viegli tīrot neuzkrītošu vietu,
lai pārliecinātos, ka virsmai nav īpašs pārklājums, kas var tikt bojāts.
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TOP
produkti
ENVIROCLOTH® UNIVERSĀLAIS
MIKROŠĶIEDRAS AUDUMS
No materiāla, kura sastāvā ir 70% otrreizēji pārstrādātu izejvielu
Daudzfunkcionāls, augstas kvalitātes antibakteriāls mikrošķiedras
audums. Nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus, izmantojot gan mitrā,
gan sausā veidā. Tas ir drošs un izdevīgs gan tev un tavai ģimenei, gan
apkārtējai videi, jo nav vajadzības izmantot dārgus ķīmiskus tīrīšanas
līdzekļus vai vienreiz lietojamos papīra dvieļus.
700016 – pelēks
700017 – zaļš
700018 – zils
700048 – jūras zils
700051 – bordo
700063 – pelēks ar violetu maliņu Jauna krāsa
35 cm x 35 cm
13,99 €

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, dušas
kabīnes, 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
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25,99 €

MIKROŠĶIEDRAS AUDUMI

Mikrošķiedra & ūdens
Ļaujiet mūsu efektīvajiem mikrošķiedras audumiem skaistās, jaunās krāsās
parādīt Jums, kas ir tīrība bez kaitīgām ķimikālijām.
NORWEX MAZAIS KOMPLEKTS
(1) Antibakteriāls stiklu tīrīšanas audums
(1) Antibakteriāls universāls mikrošķiedras audums
800015 – violets ar pelēku Jauns dizains
800018 – ar zilām lapām Jauna krāsa
19,99 €

PUTEKĻU TĪRĪŠANAS CIMDS
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

ŪDENS PUDELE AR
IZSMIDZINĀTĀJU

708008 – pelēks
708006 – zils

Izsmidzini ūdeni uz logiem, grīdām,
sienām un citām virsmām, kas jātīra.
Var izmantot augu apsmidzināšanai.

14,99 €

Iespējams regulēt ūdens strūklu.
230 ml
354000 – zila

STIKLU
TĪRĪŠANAS AUDUMS

5,99 €

Ar šo blīvi austo zīdaino audumu lieliski
nospodrināsiet spoguļus, rotaslietas, stiklus un citas
pulējamas virsmas. Stikla audums notīra netīrumus
un nospiedumus, neatstājot traipus un švīkas.
Tīrot ar šo audumu nav vajadzības pēc kaitīgām
ķimikālijām.
45 cm x 45 cm
705004 – violets
705026 – violets ar pelēku malu Jauns dizains
705029 – bordo ar pelēku malu Jauns dizains
705035 – ar zilām lapām Jauna krāsa
12,99 €
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Izvēlies labāko
risinājumu
Tava ģimene un mājdzīvnieki būs
pateicīgi par tīru un drošu
vidi mājās.
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Nekādu netīrumu,
nekādu ķimikāliju
MAZAIS NORWEX GRĪDAS KOMPLEKTS
1 Teleskopiskais kāts
1 Mopa pēda (mazā)
1 Mops mitrai tīrīšanai (mazais)
1 Mops sausai tīrīšanai (mazais)
N4 (zils ar zaļu)
81,96 €

59,99 €

LIELAIS NORWEX GRĪDAS KOMPLEKTS
1 Teleskopiskais kāts
1 Mopa pēda (lielā)
1 Mops mitrai tīrīšanai (lielais)
No materiāla, kura sastāvā ir 70% otrreizēji pārstrādātu izejvielu
1 Mops sausai tīrīšanai (lielais)
No materiāla, kura sastāvā ir 50% otrreizēji pārstrādātu izejvielu
N5 – zelts
104,96 €

75,99 €

LIELAIS NORWEX GRĪDAS KOMPLEKTS
1 Teleskopiskais kāts
1 Mopa pēda (lielā)
1 Mops mitrai tīrīšanai (lielais)
No materiāla, kura sastāvā ir 70% otrreizēji pārstrādātu izejvielu
1 Mops sausai tīrīšanai (lielais)
No materiāla, kura sastāvā ir 50% otrreizēji pārstrādātu izejvielu
N5 (zils ar zaļu)
104,96 €

75,99 €
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Tīrs tikai ar ūdeni!
MOPA PĒDA

TELESKOPISKAIS KĀTS

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.

Teleskopiskais kāta garums viegli regulējas. Pateicoties veiksmīgam
tehniskam risinājumam, pievienojot to pēdai un uzliekot mopu, viegli
nomazgāt sienas, grīdas, griestus. Ērti tīrīt zem mēbelēm.

Mazā mopa pēda

Kāts der arī interjera mopam.
98 cm – 160 cm
356001 – zils/zaļš
356003 – zelta krāsā

24 cm x 8 cm

24,99 €

355105 – sudraba
16,99 €
Lielā mopa pēda
40 cm x 8 cm
355104 – sudraba
21,99 €

Izvēlies vajadzīgo izmēru un krāsu, kas patīk, lai notīrītu grīdas, sienas un griestus.
SPODRINĀŠANAS
MOPS
Jauns tīrīšanas
sasniegums – speciāls
mops spodrināšanai.
Tīri, spodri logi, pat lielie
un augstie, – ātri un
vienkārši! Var izmantot
grīdu un citu virsmu
spodrināšanai.
Mazais izmērs
32 cm x 14 cm
350108 – pelēks
19,99 €

ŠENILA MOPS
SAUSAI VAI
MITRAI GRĪDAS
UZKOPŠANAI
Bārkstainās šķiedras
statiski uzlādējas,
tāpēc šenila mops
lieliski savāc un notur
netīrumus, putekļus,
mājdzīvnieku spalvas
un drupačas. Piemērots
grīdas, sienu un griestu
tīrīšanai.
Mazais izmērs
32 cm x 14 cm

Lielais izmērs

352021 – pelēks

52 cm x 14 cm

23,99 €

350107 – pelēks
24,99 €

Lielais izmērs
52 cm x 14 cm

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.
Mazais izmērs

MOPS MITRAI
UZKOPŠANAI
Norwex antibakteriālais
mops mitrai tīrīšanai
ir ideāli piemērots
grīdu, sienu, lielu logu
mazgāšanai tikai ar
ūdeni. Uzreiz pēc
mazgāšanas noņemiet
mopu, izskalojiet un
izžāvējiet to.

32 cm x 14 cm

Mazais izmērs

350105

32 cm x 14 cm

19,99 €

350003 – zils

Lielais izmērs

19,99 €

52 cm x 14 cm

Lielais izmērs

350106

52 cm x 14 cm

28,99 €

350004 – zils
350006 – rozīgi brūns

352022 – pelēks

28,99 €

MOPS SAUSAI
GRĪDAS
UZKOPŠANAI
Šim mopam ir ļoti augsta
savākšanas spēja, tas,
izmantojot statisko
lādiņu, pievelk putekļus,
drupačas, matus,
dzīvnieku spalvas un
citus netīrumus.
Mazais izmērs
32 cm x 14 cm
352017 – dzeltens
19,99 €
Lielais izmērs
52 cm x 14 cm
352018 – dzeltens
352015 – bēšs
28,99 €

36,49 €

Jauna krāsa

Ātri un saudzīgi tīra visas virsmas!
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No materiāla, kura
sastāvā ir 70% otrreizēji
pārstrādātu izejvielu

No materiāla, kura
sastāvā ir 82% otrreizēji
pārstrādātu izejvielu

GRĪDAS
UZKOPŠANAI

INTERJERA MOPS
ENVIROWAND®
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
357058
24,99 €
Jauna krāsa

LOGU TĪRĪTĀJS

Tagad ar jauno mopa rokturi

Efektīvi notīra ūdeni un citus šķidrumus no stikla, flīžu, marmora,
spoguļa un citām virsmām, atstājot tās sausas un bez švīkām.
Elastīgā gumijas lāpstiņa lieliski notīrīs gan gludas, gan viļņainas
virsmas. Lietojot pēc dušas, samazinās ziepju nosēdumus uz
duškabīnes durvīm, flīzēm utt. Iekārtu viegli piestiprināt gan pie
Norwex teleskopiskā kāta, gan mopa roktura.
Pēc logu tīrītāja lietošanas, izmantojiet stiklu audumu vai
spodrināšanas mopu, lai nopulētu un nospodrinātu virsmas.
Bez roktura
25,4 cm

MOPA ROKTURIS
Pievieno rokturi mopa pēdai, lai ērti spodrinātu un tīrītu
virsmas. Roktura galu var noskrūvēt. Tā iekšpusē atrodas
maza otiņa, ar kuru būs ērti iztīrīt nelielas spraugas,
piemēram, tādas, kas veidojas starp klaviatūras pogām u.c.
4 cm x 4 cm x 17,5 cm
357054
9,99 €

356403
18,99 €
Ar rokturi
Roktura izmērs:
4 cm x 4 cm x 17,5 cm

MOPU UN KĀTA TURĒTĀJI

RK–1

Turētāji paredzēti parocīgai grīdas komplekta novietošanai
pēc tīrīšanas. Stiprinās pie sienas ar skrūvītēm.

25,99 €
Vari pievienot teleskopiskajam
kātam, lai aizsniegtu tālāk vai
augstāk esošās tīrīšanas virsmas.
Informācija par teleskopisko kātu
12.lpp.

Kāta turētājs

Mopu un kāta turētājs

Garums 7 cm.
357083 – balts
357084 – melns

Garums 35 cm.
357085 – balts
357086 – melns

9,99 €

19,99 €

Atskrūvē rokturi, lai iztīrītu
nelielas spraugas.
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Rūpēs
par planētu

KAĻĶAKMENS TĪRĪŠANAS
LĪDZEKLIS

LĪDZEKLIS GRILA UN CEPEŠKRĀSNS
TĪRĪŠANAI

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.

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.

355 ml
600105
19,99 €

Attaukotājs ir koncentrēts šķīdums, kuru
jāatšķaida ar ūdeni. Ar šķīdumu notīrīsiet
grūti noņemamus taukainus un eļļainus
traipus no virsmām, izmantojot tikai
mikrošķiedras audumu. Lieliski piemērots
visu virtuves virsmu, plīts, degļu režģu,
grila, katlu un pannu tīrīšanai. Noderēs
eļļainu pleķu tīrīšanai uz grīdām garāžā un
terasē.
NESATUR: balinātājus, amonjaku,
krāsvielas, SLS/SLES vielas, ftalātus,
fosfātus.

355 ml

237 ml

600106

403876

22,99 €

24,99 €

USDA sertificēts, 86% sastāvdaļu no augiem un
citām bioloģiskām, atjaunojamām izejvielām.
Drošāks Jūsu ģimenei, drošāks planētai.

MUMS TAS IR SVARĪGI
Katru gadu aptuveni 9 miljoni tonnu izmestās plastmasas
nonāk pasaules okeānos.* OceanBound etiķete uz mūsu
pudelēm nozīmē, ka tās ir izgatavotas no plastmasas
atkritumiem, kam bija risks ieplūst okeānā.
*Atsauces avots: ASV Nacionālā ģeogrāfijas biedrība https://
www.nationalgeographic.org/projects/plastic/
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ATTAUKOTĀJS

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 €

TĪRĪŠANAS
LĪDZEKĻI

USDA
CERTIFIED
BIOBASED
PRODUCT

PRODUCT 8%
FP

LĪDZEKLIS SMAKU LIKVIDĒŠANAI

PAKLĀJU TRAIPU TĪRĪTĀJS

Koncentrēts līdzeklis uz enzīmu bāzes smaku
likvidēšanai ir ideāls lietošanai vannas istabā,
tualetē, virtuvē, atkritumu tvertnēs, skapīšos,
paklājos un der arī veļai. Likvidē nepatīkamas
organiskas smakas, tādas kā sabojājusies
pārtika, pelējums, dūmi, urīns. Nesatur
ftalātus, bioloģiski pašsadalās. Nepatīkamu
smaku likvidēšanai un gaisa atsvaidzināšanai
lietot atšķaidītu ar ūdeni 1:7 Norwex pudelē
un izsmidzināt. Lai veļa patīkami smaržotu,
skalojot pievienot vāciņu līdzekļa.
355 ml

Piemērots paklāju mazgāšanai,
tīrīšanai un atsvaidzināšanai.
Izšķīdina un likvidē olbaltumvielu
traipus – asins, zāles, pelējuma,
urīna u.c. Pateicoties jaunajām
tehnoloģijām, tas turpina darboties
arī pēc tīrīšanas un atbrīvo paklāju
no netīrumiem un smakām uz
visiem laikiem. Nesatur ziepes
un virsmaktīvās vielas, tāpēc uz
paklāja nepaliek nogulsnes, kas
varētu radīt jaunus traipus.

600120 – svaigums
600109 – lietus

355 ml
600101

14,99 €

19,99 €

SMAKU NEITRALIZĒTĀJS
SPORTISTIEM
Radīts aktīva dzīvesveida piekritējiem un
profesionāliem sportistiem.
Līdzeklis efektīvi novērš nepatīkamu
aromātu apavos, ekipējuma somās, plecu
sargos, ceļu sargos, slidās, ķiverēs, cimdos,
jogas paklājiņos un citos priekšmetos.
Pateicoties bioaktīvai formulai, līdzeklis ātri
novērš nepatīkamus bioloģiskus aromātus.
Paredzēts ikdienas lietošanai. Viegli
lietojams, vienkārši izsmidzinot.
244 ml
600107
18,49 €

PRIEKŠNAMA PAKLĀJS
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 €

Ar pirmajiem 4 soļiem mūsu
mājās tiek ienesti 85% netīrumu.
Nepieļauj to!
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Izvēlies
savai virtuvei piemērotāko
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.
Virtuves audums

Virtuves dvielis

35 cm x 26 cm

65 cm x 35 cm

307208 – piparmētru
307209 – pelēks
307212 – bordo
307217 – melns
307220 – jūras zils
307222 – zils

307108 – piparmētru
307109 – pelēks
307112 – bordo
307117 – melns
307120 – jūras zils
307122 – zils

9,99 €

14,90 €

TEKSTURĒTS
VIRTUVES DVIELIS UN AUDUMS
Jaunajiem virtuves dvieļiem un audumiem ir skaista
dimanta viļņu struktūra. Vēl labāka kvalitāte!
Virtuves audums

Virtuves dvielis

35 cm x 26 cm

65 cm x 35 cm

307133 – violets
307134 – tirkīzs

307233 – violets
307234 – tirkīzs

11,99 €

19,99 €

piparmētru pelēks

bordo

melns jūras zils

zils

violets

tirkīzs

307112

307117 307120

307122

307133

307134

Dvielis

307108

307109

Audums

307208

307209 307212

307217 307220 307222

307233 307234

Uzlabota struktūra

Norwex virtuves dvieļi – viens no maniem mīļākajiem
produktiem. Visus vecos dvieļus mājās esmu nomainījusi
uz jauniem. Uzsūkšanas spēja ir lieliska, audums –
patīkams rokām. Iepriecina arī tas, ka tik daudz krāsu,
no kurām var izvēlēties to, kura labi iederas virtuves
interjerā.
Kati Tarum, Norwex līdere Igaunijā
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Izvēlies
dabai draudzīgāko

Vai esi pārliecināts, ka tava māja ir patiešām tīra? Izvēlies
Norwex produktus un tu par to būsi pārliecināts! Mūsu
ilgtspējīgie produkti būs draudzīgi gan tev un tavai ģimenei,
gan apkārtējai videi.
Vai zināji?
Katru dienu tiek izcirsti
vairāk kā 51 000 koku, lai
nodrošinātu mājsaimniecības
Ziemeļamerikā ar virtuves
papīra dvieļiem.

AUDUMU STATĪVS

Jaunas krāsas

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, melns:
24 cm x 14,9 cm x 8,5 cm
6 daudzfunkcionālie audumi:
28 cm x 13 cm
370504 – pelēks, bēšs, brūns (2)
370506 – zils, zilganzaļš, gaiši zaļš (2)
370510 – brūns, bēšs, violets (2)
54,99 €

DAUDZFUNKCIONĀLO AUDUMU KOMPLEKTS
Audumi ir lielisks tīrīšanas risinājums mājas uzkopšanā – īpaši absorbējoši, savāc lielu
daudzumu mitruma, nepūkojas. Efektīvi uzsūc izlijušu šķidrumu, savāc netīrumus,
notīra nogulsnes. 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.
Jaunas krāsas
Komplektā 3 audumi: 28 cm x 13 cm
307411 – pelēks, bēšs, brūns
307417 – zils, zilganzaļš, gaiši zaļš
307419 – brūns, bēšs, violets
20,99 €

Rīkojies gudri
Mūsu daudzfunkcionālie audumi
ir ilgtspējīgi un uzsūc vairāk
mitruma nekā virtuves papīra
dvieļi. Rūpējies par dabu
un aizstāj papīra dvieļus ar
dabai draudzīgajiem Norwex
audumiem.
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SKRĀPJŠVAMME

MIKROŠĶIEDRAS ŠVAMMES

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.

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.

Iepakojumā: 2 gab.
12 cm x 9 cm x 1,5 cm
354102
6,99 €

15 cm x 10 cm
354104 – pelēka
21,49 €

TRAUKU MAZGĀŠANAS AUDUMS – SIETIŅŠ

METĀLA SKRĀPJI

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.

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

Iepakojumā: 2 gab.

43 cm x 43 cm

5,99 €

307009 – pelēks
16,49 €

AUDUMS NERŪSĒJOŠĀ
TĒRAUDA VIRSMĀM
Uz nerūsējošā tērauda ierīcēm uzreiz var pamanīt pat pavisam
mazus traipus: ūdens pilienus, pirkstu nospiedumus, taukus. Pat
nelieli traipi padara virtuves izskatu nesakoptu. Ar šo kvalitatīvo
audumu noslaucīsiet dažādas nerūsējoša tērauda ierīces, plīts
virsmas, ledusskapjus – bez ķīmiskiem tīrīšanas līdzekļiem.
Neskrāpē virsmas. Viss mirdz tikai pēc dažiem rokas vēzieniem!
Notīra 99% baktēriju no virsmām tikai ar ūdeni.* Piemērots
gludām nerūsējoša tērauda un citu metālu virsmām.**
* Ja ievērojat kopšanas instrukcijas.
** Lūdzu sekojiet ražotāja
norādījumiem par metāla
virsmu ar īpašiem pārklājumiem
kopšanu.

PUDEĻU BIRSTE UN UZMAVA
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.
Pudeļu birste
4,8 cm x 31,8 cm
357012
13,99 €
Mikrošķiedras uzmava
7,6 cm x 11,4 cm
357056
5,49 €

40 cm x 40 cm

Pudeļu birste ar uzmavu

305017 – pelēkzils

(1) Pudeļu birste
(1) Mikrošķiedras uzmava

19,99 €

1466
15,99 €

POLSTERĒTS SKRĀPJAUDUMS
Skrāpjaudums – vienā pusē, EnviroCloth® universālā
mikrošķiedra – otrā. Ar skrāpjauduma pusi notīrīsiet lipīgus
un sakaltušus netīrumus, bet pēc tam viegli saslaucīsiet tos
ar maigāko pusi. Polsterētais audums ir drošs virtuves galda
virsmām, izlietnēm, flīžu sienām, nepiedegošām virsmām,
katliem, pannām u.c. Iepakojumā 3 audumi.
16 cm x 16 cm
19,99 €
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354109
pelēks

354111
zils

VIRTUVEI

Ievies kārtību

Sakārto lietas
skaistā porcelāna
organizatorā!

PORCELĀNA ORGANIZATORS Jaunums
Ērts lietošanai jebkurā telpā. Šis skaistais porcelāna organizators
palīdz sakārtot darba vidi, padarot to ērtu un acīm tīkamu. Trauks ar
neslīdošo silikona uzmavu būs lielisks zobu birstīšu, trauku sietiņa
vai citu lietu uzglabāšanai. Savukārt uz paliktņa lieliski izskatīsies
pudeles un ziepju trauki. Malā iestrādāta speciāla vieta švammēm,
bet aizmugurē metāla statīvs, uz kura ērti žāvēt mitros audumus.
22,5 cm x 10 cm x 18 cm
358080
42,99 €

Izvēlies porcelānu
plastmasas vietā
Sakārto pudeles, birstes, švammes
un citas lietas jaunā skaistā
porcelāna organizatorā.

TRAUKU ŽĀVĒJAMAIS PALIKTNIS
Tagad ar BacLock® un izgatavotas no materiāla, kura sastāvā ir 70%
otrreizēji pārstrādātu izejvielu. 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. Iederēsies jebkuras
virtuves interjerā.

Izmanto virtuvē, vannas
istabā vai vai jebkurā
citā telpā

Lieto
ar tīkloto pusi
uz augšu

53 cm x 36 cm
21,99 €

307307
tumši pelēks

307303
gaiši pelēks
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PULVERIS ULTRAZYME™ TRAUKU MAZGĀJAMAJĀM MAŠĪNĀM
Iedarbojoties pulvera sastāvā esošajiem enzīmiem, tiek izšķīdināti tauki,
piedegušu ēdienu paliekas un traipi – iepriekšēja atmiekšķēšana nav
nepieciešama! Enzīmu maisījums sadala piekaltušas pārtikas paliekas,
tāpēc jūsu šķīvji, stikla trauki, galda piederumi, katli un pannas kļūst tīri bez
toksīniem pat cietā ūdenī. Tam piemīt arī smaku mazinošas īpašības.
Bez fosfātiem, bez smaržvielām un bez hlora balinātājiem.
Pietiek līdz 45 mazgāšanas reizēm. Nav ieteicams trauku
mazgāšanai ar rokām. Piemērots septiķu sistēmām.
450 g
403874
22,99 €

SKALOTĀJS “AID PLUS” TRAUKU
MAZGĀJAMAJĀM MAŠĪNĀM
Izmanto trauku mazgājamās mašīnās, lai trauki un glāzes pēc
mazgāšanas ir dzirkstoši tīri. Sastāvā esošais dabīgais citrona ekstrakts
novērš plankumus uz traukiem, noskalo minerālu nogulsnes. Izmantojot
šo skalotāju, trauki efektīvāk nožūst un, izņemot no mašīnas, mirdz.
Īpaši izstrādāts trauku mazgāšanai kopā ar mūsu pulveri
trauku mazgājamajām mašīnām UltraZyme™. Izmantojiet
šos divus produktus un iegūsiet nepārspējamu trauku
mazgāšanas pieredzi!
Piemērots septiķu sistēmām.
355 ml
403875
18,99 €

TRAUKU MAZGĀŠANAS LĪDZEKLIS (RAŽOTS ASV)
Līdzeklis ir izgatavots no bioloģiski noārdāmām
sastāvdaļām un nesatur krāsvielas, sintētiskas smaržas,
SLES/SLS vielas, ftalātus, fosfātus. Maigs, nesausina rokas,
bet tajā pašā laikā nomazgā traukus un noņem taukus pat
cietā ūdenī. Aromatizēts ar dabīgu citrusaugļu ekstraktu.
Piemērots septiķu sistēmās.
355 ml
600103
11,99 €

TRAUKU MAZGĀŠANAS LĪDZEKLIS (RAŽOTS ES)
Līdzeklis bez fosfātiem, efektīvs pat ļoti cietā ūdenī. Maigs
jūsu rokām un videi draudzīgs. Var izmantot arī grīdu
mazgāšanai.
500 ml
00035
4,99 €
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KITCHEN

SILIKONA VĀKI
Piedāvājam ilgtspējīgu alternatīvu vienreiz lietojamiem plastmasas izstrādājumiem, kuri var saturēt kaitīgas vielas, kas vēlāk nokļūst
produktos, nodarot kaitējumu veselībai. Rūpējoties par dabu un cilvēkiem, piedāvājam silikona vāciņus, kas kalpos gadiem ilgi.
Silikons nekaitē ēdienam un ir karstumizturīgs, tāpēc vākus var izmantot gatavojot uz plīts, cepeškrāsnī un sildot ēdienu mikroviļņu
krāsnī līdz 230°C. Var likt arī saldētavā. Var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. Nesatur BPA.
Vāki hermētiski noslēdz traukus ar gludām malām, saglabājot ēdienu ilgāk svaigu, karstu vai aukstu.

LIELIE APAĻIE VĀKI

SILIKONA VĀKI KRŪZĒM

KVADRĀTVEIDA VĀKS

TAISNSTŪRVEIDA VĀKS

1 pelēks vāks Ø – 26 cm
1 jūras zils vāks Ø – 20 cm

Komplektā 4 vāki Ø – 12 cm:
2 pelēki, 1 jūras zils un 1 lillā

23 cm x 23 cm

25 cm x 35 cm

358039 – komplektā 2 vāki

358041

358042 – lillā

358044 – jūras zils

1 zils vāks Ø – 26 cm
1 zaļš vāks Ø – 20 cm

15,99 €

15,99 €

29,99 €

358018 – komplektā 2 vāki
19,49 €

IEPIRKUMU SOMA

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

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,
tās odere ir no antibakteriāla BacLock®
auduma, tāpēc ceļā no veikala uz
mājām pārtika saglabā
svaigumu.

Rīkojies gudri
Iegādājies Norwex
iepirkuma somu un ik
gadu pasargāsi pasauli no
plastmasas maisiņiem, kas
nonāk atkritumos.

32 cm x 21 cm x 36,5 cm
358510 – zaļa
358512 – retro
358511 – pelēka
6,99 €

12,99 €
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Saki NĒ!
vienreizlietojamām
precēm!

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
307403 – gaiši pelēkas ar lapiņām
307401 – tumši pelēkas
307405 – zilganzaļas
32,49 €
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DIVPUSĒJAIS AUDUMS
AUGĻIEM UN DĀRZEŅIEM

AUGĻU UN DĀRZEŅU
MAZGĀŠANAS LĪDZEKLIS

Auduma raupjā puse piemērota
augļu un dārzeņu attīrīšanai
no netīrumiem, vaska un mizas. Otra
puse paredzēta to pulēšanai un
slaucīšanai.

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.

32 cm x 32 cm
307010 – zaļš
9,99 €

355 ml
600126
25,49 €

VIRTUVEI

Saliktā
veidā

Izvilktā veidā

SILIKONA KASTĪTES PĀRTIKAS UZGLABĀŠANAI
Kompaktas kastītes izgatavotas no pārtikai droša silikona. Tās ir viegli
ielokāmas, samazinot izmēru par 2/3. Vāks ir ērti lietojams – aizspied
klipšus un ēdiens neizlīs. Tiem ir regulējama gaisa atvere, kas ļauj
saglabāt pārtiku ilgāk svaigu. Kastītes nav paredzēts likt mikroviļņu
krāsnī, vāku nevar mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.
Nesatur BPA un PAH–. Komplektā 2 kastītes.
Mazais komplekts – 358002
Mazā, zaļa – 350 ml, 13 cm x 9,7 cm x 6,5 cm
Vidējā, pelēka – 500 ml, 16,4 cm x 10,8 cm x 6,4 cm
19,99 €
Lielais komplekts – 358003
Lielā, lillā – 800 ml, 18,6 cm x 12,1 cm x 6,9 cm
Ekstra lielā, pelēka – 1200 ml, 21,5 cm x 13,5 cm x 7,6 cm
27,99 €

NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA DZERAMIE SALMIŅI

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.

Nerūsējošā tērauda dzeramie salmiņi ir inteliģents, videi draudzīgs
risinājums, un tiek piedāvāti kā izturīga un ilgi lietojama alternatīva
plastmasas vai papīra vienreizlietojamajiem kokteiļu salmiņiem.

Mazais:

Lielais:

35 cm x 25 cm

358036			

40 cm x 30 cm

370001

370002

10,99 €

39,99 €

52,49 €

Komplektā 2 salmiņi, 1 mazgāšanas birstīte
un 1 somiņa salmiņu glabāšanai.
Standarta:
21 cm, Ø – 6 mm

Parādi savu attieksmi
un ņem salmiņus līdzi uz
vietām, kur joprojām izmanto
plastmasas salmiņus.

Garie:
26 cm, Ø – 6 mm
358037
13,99 €
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Tavai aizsardzībai,
lai kur Tu ietu.
Maiga, stilīga un droša – filtrē 81% 0,1
mikronu lielas daļiņas.

NORWEX® VAIRĀKKĀRT LIETOJAMĀ SEJAS
AIZSARGMASKA BACLOCK®
Izgatavota no Norwex BacLock® mikrošķiedras. Unikālā auduma struktūra
nodrošina filtrāciju no abām auduma pusēm, vienlaicīgi nodrošinot
elpošanas iespējamību.
ASTM testa protokola (ASTM 2100/f2299) rezultāti apliecina, ka Norwex
sejas aizsargmaska filtrē 81% 0,1 mikronu lielas daļiņas, kas pilnībā atbilst
personīgās lietošanas aizsargmasku prasībām. Efektīva un komfortabla.
Pirms lietošanas izmazgāt.
Pilnībā izžāvēt. Neiesakam bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem.

Rīkojies gudri
Katru mēnesi atkritumos nonāk
29 biljoni sejas aizsargmaskas.
Rūpējies par planētu un iegādājies
vairākkārt lietojamas maskas.

Pieaugušajiem

Bērniem (3 – 8 gadi)

15 cm x 11 cm

12,5 cm x 9,5 cm

354209 – kamuflāžas raksts
354211 – ziedu raksts
354213 – ģeometrisks

354215 – zvaigžņu raksts
11,49 €

12,49 €
16,6 cm x 14 cm
354207 – pelēka
9,99 €

MASKU MACIŅŠ
Maciņš no poliestera, kas iegūts no 100% otrreizēji pārstrādātām
izejvielām, ir perfekti piemērots, lai paņemtu maskas līdzi. Katrā
maciņa pusē kabatiņas, lai nesajauktu tās – atšķirīgas krāsas
rāvējslēdzēji. Vienu no kabatām izmanto jaunām un tīrām maskām,
otru – lietotām maskām. Viegli uzliekams uz rokas
un ērti pārnēsājams. Paredzēts mazgāt ar rokām.
Maciņš: 21 cm x 12,5 cm
Siksniņa: 12,7 cm
354301 – tirkīza krāsā
354302 – melnā krāsā
12,49 €
Maskas tiek
pārdotas atsevišķi
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Viena kabatiņa
paredzēta nelietotām,
bet otra – lietotām maskām.
Katrā pusē atšķirīgas krāsas rāvējslēdzējs,
lai nesajauktu kabatiņas.

Ieraugi pasauli caur tīru ekrānu

MASKAS

Ejot ārā no mājas, ņem tīrību vienmēr līdzi.
OPTIKAS LAKATS
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.

Var piestiprināt pie
somas,lai vienmēr
būtu pa rokai.

40 cm x 22 cm
19,49 €

melnbalts
305206

krāsains
305209

zils ar baltu marmora
305210
305211

MACIŅŠ SALVETĒM
Neizmantojiet vienreizējās salvetes, kas ir piesūcinātas
ar ķīmiskiem līdzekļiem un pēc tam tiek izmestas! Ar
Norwex daudzkārt izmantojamām mikrošķiedras salvetēm
varēsiet notīrīt virsmas jebkurā laikā un jebkurā vietā. Šis
mitrumizturīgais maciņš paredzēts salvešu glabāšanai, viens
nodalījums paredzēts tīrām salvetēm, otrs – samitrinātām ar
ūdeni vai izlietotām.

MAZO ENVIROCLOTH®
AUDUMU KOMPLEKTS
Komplekts ar mazāka izmēra 5 universālajiem mikrošķiedras
audumiem. Perfekts, lai paņemtu līdzi ceļojumā vai dalītos ar
draugiem!
16 cm x 16 cm
701005 – pelēks, zils, bordo,
tumši zils, pelēks ar violetu maliņu
29,99 €

25 cm x 13 cm

CEĻOJUMU KOMPLEKTS

360101 – pelēks

Komplekts ar mazāka izmēra 3 dažādiem mikrošķiedras
audumiem – 1 universālais mikrošķiedras audums (pelēks), 1
kosmētikas noņemšanas salvete (tumši zila), 1 stiklu tīrīšanas
audums (bordo). Perfekts, lai paņemtu līdzi ceļā!

19,99 €

16 cm x 16 cm
300210 – pelēks, tumši zils, bordo
19,99 €
Jauna krāsa
Trīs mūsu pirktākie mikrošķiedras
audumi ērta izmēra komplektā
līdzņemšanai!

EKRĀNU TĪRĪŠANAS AUDUMS
Saudzīgi noņem pirkstu nospiedumus un smērējumus no TV,
datoriem, planšetēm, telefoniem, neskrāpējot virsmu. Uzlieciet
plaukstu uz auduma puses, kas pārklāta ar silikona punktiņiem un
ar gludo pusi tīriet ierīces virsmu. Metāliskais futlāris ir praktisks,
elegants un kompakts ērtai auduma pārnēsāšanai un uzglabāšanai.
Sekojiet ierīces ražotāja kopšanas instrukcijai.
Lieliska dāvana! Aktuāla prece tehnoloģiju laikmetā.
Komplektā ietilpst audums un futlāris.
35 cm x 35 cm
305019 – zils
14,99 €
Ieliekot elegantajā futlārī, būs ērti
uzglabāt un paņemt līdzi somā!
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Jo arī viņi ir ģimene!
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 €
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AUTO

PLĪŠA AUTO AUDUMS
Ātri nožāvēs un nospodrinās Tavu
auto pēc mazgāšanas. Vienā pusē
plīša mikrošķiedra, kas uzsūc ūdeni 3x
vairāk par auduma svaru. Savukārt otrā
pusē pulēšanas audums, kas lieliski
nospodrinās auto pēc noslaucīšanas.
40 cm x 40 cm
305102 – pelēks
16,99 €

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.
23 cm x 17 cm
308028
16,99 €

TRĪS KĀRTU PULĒŠANAS CIMDS
Cimda materiāls ir identisks Norwex 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. Efektīvi tīra putekļus un netīrumus
no mašīnas logiem, spoguļiem, paneļa un citām virsmām tās
nesaskrāpējot. Ērts, lai iztīrītu grūti pieejamas vietas. Lieliski
noderēs gan automašīnā, gan mājās.
Tik parocīgs, ka jūs gribēsiet
uzreiz divus – vienu mājai,
otru mašīnai.
18 cm x 26 cm
308034
24,99 €

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

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
17,99 €

26,99 €
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NORWEX VEĻAS LĪDZEKĻI NESATUR:
fosfātus, ftalātus, smaržvielas,
amonjaku, optiskos balinātājus,
hloru, krāsvielas, pildvielas,
balinātājus.

VEĻAS PULVERIS ULTRA
POWER PLUS

VEĻAS MAZGĀŠANAS LĪDZEKLIS
UZ ENZĪMU BĀZES

PŪKU NOŅEMŠANAS
CIMDIŅŠ

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. Darbojas
arī zemā ūdens temperatūrā. Ērtā
iepakojumā.

Šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis ir
uz enzīmu bāzes, tāpēc ļoti labi izmazgā
netīrumus un nekaitē videi. Unikāla formula,
izstrādāta aktīviem cilvēkiem, – efektīvi
izmazgā spēcīgus traipus un likvidē smakas.
Vairāk nekā 10 reižu koncentrētāks par
citiem līdzīgiem līdzekļiem, tāpēc ir ļoti
ekonomisks. Pateicoties dozatoram, līdzekli
nepievienosiet par daudz un, neskatoties uz
nelielo iepakojumu, tā pietiks ilgam laikam.
Bioloģiski noārdās – gandrīz par 100% 30
dienās. USDA sertificēts, sastāvā ir 97%
augu un citas
atjaunojamas sastāvdaļas.

Ar cimdiņu, kas labi pieguļ
plaukstai, ātri un efektīvi savāksiet
pūkas, spalvas un putekļus no
apģērba, mēbelēm un citiem
tekstilizstrādājumiem. Katra puse ir
austa pretējā virzienā, tas nozīmē,
ka būs ērti tīrīt abos virzienos.
Izmērs pielāgots ērtai līdzņemšanai.
Iegādājoties šo cimdiņu, kuru
var lietot gadiem ilgi, samazināsi
plastmasas pūku noņemšanas
rullīšu piesārņojumu dabā.

1 kg pulvera paka ir paredzēta
66 mazgāšanas reizēm, bet
energoefektīvās mašīnās līdz 100
mazgāšanas reizēm.
403447 – 1 kg
35,99 €
403448 – 500 g

430 ml
600100
35,99 €

22,99 €
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Ar 1 pudeli pietiks līdz
pat 215 mazgāšanas
reizēm

11,5 cm x 14,8 cm
308041
11,99 €

Saglabājiet baltās drēbes
baltas, bet krāsainās – spilgtas!
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.

VEĻAS
KOPŠANAI

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.

1000 ml

Iznīcina putekļu ērcītes, likvidē nepatīkamas
smakas (t.sk. dzīvnieku un cilvēku urīna
smakas). Iedarbojas nekavējoties un neatstāj
traipus.

1501

355 ml

11,99 €

600108

USDA
CERTIFIED
BIOBASED
PRODUCT
PRODUCT 54%
FP

19,99 €
USDA sertificēts,
54% sastāvdaļu no augiem
un citām bioloģiskām,
atjaunojamām izejvielām.

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.
355 ml
600104
12,99 €

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 kaļķakmens veidošanos sadzīves tehnikā.
357020

Iztīra kafijas, tējas, sulas, zāles, grima,
lūpu krāsas, skropstu tušas, vīna, olu,
ogu, sinepju, asins, tauku un citus traipus!

39,99 €
Samazina mazgāšanas
līdzekļu patēriņu līdz 70%.

MIKROŠĶIEDRAS TĪRĪTĀJS

VILNAS BUMBAS VEĻAS ŽĀVĒTĀJIEM

Laika gaitā mikrošķiedras audumi var palikt ļoti netīri un pat
smakot. Jaunais mikrošķiedras tīrītājs palīdzēs novērst traipus
un smakas: zāles, urīna, asins, tauku u.c. pat cietā ūdenī
bez kaitīgām ķimikālijām. Nesatur balinātājus, amonjaku
vai sintētiskās smaržvielas. Paredzēts gan mērcēšanai, gan
mazgāšanai veļas mašīnās un ar rokām. Nav paredzēts
smalkiem audumiem kā, piemēram, zīds un vilna.

Izgatavotas no 100% Jaunzēlandes aitu vilnas, nesatur
ķimikālijas. Bumbas, ripinoties veļas žāvējamā mašīnā, rada
brīvu vietu starp drēbēm, kur cirkulēt karstajam gaisam,
tādā veidā ļaujot samazināt veļas žāvēšanas laiku līdz pat
25%. Turklāt, tās maigi berzējoties gar apģērbu, mīkstina to.
Tās kalpos līdz pat trīs gadiem (paredzētas 1000 žāvēšanas
reizēm). Uzpilinot uz bumbām ēterisko eļļu, piešķirsiet veļai
patīkamu smaržu. Ietaupiet laiku, elektroenerģiju un naudu,
izmantojot dabīgās vilnas bumbas!

450 g
600116
31,99 €
USDA
CERTIFIED
BIOBASED
PRODUCT
PRODUCT 53%
FP

USDA sertificēts, 53%
sastāvdaļu no augiem
un citām bioloģiskām,
atjaunojamām
izejvielām. Drošāks
Jūsu ģimenei,
drošāks planētai.

Komplektā 3 bumbas.
357021
29,49 €
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STIKLA PUDELE
AR IZSMIDZINĀTĀJU
Moderna, matēta stikla pudele kalpos
gadiem ilgi un ietaupīs jūsu resursus.
Paredzēta ūdens vai atšķaidītu Norwex
mājas uzkopšanas līdzekļu
izsmidzināšanai. Tā ievietota silikona
ietvarā, tāpēc, saskaroties ar virsmu,
negrab un neslīd. Pieejamas ar trīs
dažādu krāsu ietvariem – baltu, pelēku
un tirkīza.
473 ml
354002 – balta
354003 – tirkīza
354004 – pelēka
16,99 €

VANNAS ISTABAS TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS
Iegūstiet spīdīgas un tīras virsmas ar minimālu piepūli!
Līdzeklis efektīvi tīra virsmas un noņem kaļķakmeni –
paredzēts tualetēm, izlietnēm, vannām,
dušas kabīnēm. Koncentrāts, vannas
istabas tīrīšanai lietot atšķaidītu pudelē ar
izsmidzinātāju. Bez fosfātiem, bioloģiski
pašsadalās.
Nav paredzēts lietošanai uz akmens,
marmora, alumīnija, cinka, alvas vai misiņa
virsmām.
355 ml
600102
19,99 €

TĪRĪŠANAS CIMDS – SKRUBIS
Cimdam vienā pusē izmantotas garas šķiedras, to izmanto
saudzīgai tīrīšanai. Otrā pusē – skrāpjaudums, kas efektīvi
kopj grūtāk tīrāmas virsmas. Labi notīra ziepju nogulsnes
bez līdzekļa. 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
709000 – rozā
709001 – pelēks
16,99 €

TUALETES 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 €
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Rīkojies gudri

Apmēram 80 % mājsaimniecību tualešu tīrīšanā
izmanto hloru saturošus balinātājus. Hlors vidē
viegli reaģē ar organiskajām vielām un rada
bīstamus savienojumus: furānus, dioksīnus un citas
toksiskas vielas.

Tīrība = veselība

VANNASISTABAI

STIKLA PUDELE "FOREVER" PUTOJOŠĀM ZIEPĒM
"Videi draudzīgais kļūst mūsdienīgs!"
Matēta stikla pudele ar metālisku pumpīti izskatās eleganti
gan virtuvē, gan vannas istabā. Tajā paredzēts iepildīt
Norwex putojošās ziepes. Ērtākai izmantošanai tā ievietota
silikona ietvarā, tāpēc, saskaroties ar virsmu, negrab un
neslīd.
355 ml
600700 – balta
21,99 €

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

Ziepju uzpilde

250 ml			

1l

403195			

403196

15,49 €			

29,49 €

PORCELĀNA ORGANIZATORS
Ērts lietošanai jebkurā telpā. Šis skaistais porcelāna organizators
palīdz sakārtot darba vidi, padarot to ērtu un acīm tīkamu. Trauks
ar neslīdošo silikona uzmavu būs lielisks zobu birstīšu, trauku
sietiņa vai citu lietu uzglabāšanai. Savukārt uz paliktņa lieliski
izskatīsies pudeles un ziepju trauki. Malā iestrādāta speciāla
vieta švammēm, bet aizmugurē metāla statīvs, uz kura ērti žāvēt
mitros audumus.
22,5 cm x 10 cm x 18 cm
358080
42,99 €

Izvēlies porcelānu plastmasas vietā
Sakārto pudeles, birstes, švammes un citas lietas jaunā skaistā
porcelāna organizatorā.
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Barojoši matu produkti
Ekoloģiski tīri, augu
valsts izejvielas saturoši
produkti, kas attīra, baro,
aizsargā un padara matus
spīdīgus! Katrs produkts
satur antioksidantu
kompleksu, kas nodrošina
matu un galvas ādas
veselību, atjauno to
dabīgo mitrumu.

LYSERE™ BAROJOŠS
MATU ŠAMPŪNS

LYSERE™ BAROJOŠS
MATU KONDICIONIERIS

Šampūna formulu izstrādājuši
matu kopšanas eksperti,
tāpēc pēc mazgāšanas mati
izskatīsies – kā no salona!
Šis mitrinošais, barības vielas
saturošais šampūns maigi
attīra un baro matus, padarot
tos maigus un veselīgus.
Piemērots ikdienas lietošanai.
Ar dabisku aromātu, to
nodrošina ēterisko eļļu
maisījums. Tas paredzēts
visiem matu tipiem, arī
krāsotiem.

Kondicioniera vieglā, bagātīgā,
dziļi mitrinošā formula satur
sarkanās aļģes un basijas
sviestu. Tas nogludina, baro
un piešķir matiem mirdzošu
spīdumu. Mati ir bagātīgi
mitrināti, veselīgi, nepiņķerējas,
pateicoties kondicioniera
dabīgajām sastāvdaļām.

Satur no kokosriekstiem
iegūtas sastāvdaļas.
355 ml
403826

Satur no kokosriekstiem,
basijas riekstiem un palmu
riekstiem iegūtas sastāvdaļas.
355 ml
403827
26,99 €

Jaunums

LYSERE™ INTENSĪVI
BAROJOŠS MATU
KONDICIONIERIS–MASKA
Divi vienā – kondicionieris un
maska, kas mitrina, atjauno
un padara zīdaini mīkstus pat
vissausākos, vistrauslākos un
visvairāk bojātos matus. To
lieto vienu–divas reizes nedēļā
kā intensīvi barojošu matu
masku vai, ja ir īpaši bojāti mati,
kā ikdienas kondicionieri.
Satur no kokosriekstiem,
basijas riekstiem un palmu
riekstiem iegūtas sastāvdaļas.
120 ml
403833

Jaunums

18,99 €

Jaunums

26,99 €

Izvēlies labāko!

Matu un ādas kopšanas produktiem
jābūt drošiem veselībai, ekoloģiski
tīriem un efektīviem. Vairāk kā 2400
sastāvdaļas tika izslēgtas pārbaudes
procesā, jo nespēja nodrošināt
šos kritērijus. Tas nozīmē, ka mūsu
produktus jūs varat droši izmantot,
un tie jums neliks vilties.
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LYSERE™ KOSMĒTIKA nesatur
glutēnu, parabēnus, formaldehīdus,
bez sintētiskām smaržvielām
un krāsvielām. Dermatoloģiski
pārbaudīta un nav testēta uz
dzīvniekiem. Sastāvā augu izcelsmes
sastāvdaļas. Piemērota vegāniem.

LYSERE™ MATUS
AIZSARGĀJOŠS SPREJS
Karstums, gaisa piesārņojums
un ultravioletais starojums
negatīvie ietekmē ne tikai
ādu, bet arī matus. Tas var
kairināt galvas ādu un izraisīt
matu sausumu un šķelšanos.
Vieglais sprejs veido
neredzamo aizsargkārtu un
pasargā matus no ārējās vides
kaitīgās iedarbības, saglabājot
to mitrumu un veselību.
Satur no kokosriekstiem
un palmu riekstiem iegūtas
sastāvdaļas.
118 ml
403828
19,99 €

Jaunums

KOSMĒTIKA

ROKU TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS
Notīriet rokas ar mitrinošo roku
līdzekli jebkurā laikā un jebkurā vietā,
neizmantojot ūdeni un ziepes. Tā
sastāvā esošais rozmarīns, citrons un
lavanda padarīs jūsu rokas pilnīgi tīras un
smaržīgas. Nesatur alkoholu un triklozānu.
50 ml
403122
10,99 €

TIMELESS SĀPES REMDĒJOŠS
GĒLS

LŪPU BALZAMS

ĶERMEŅA BALZAMS

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.

Lūpu balzama sastāvdaļas ir dabīgas un
USDA sertificētas.
Tās mitrina, baro un aizsargā lūpas.
Ātri nomierina un nodrošina ilgstošu
atvieglojumu sausām, raupjām lūpām.
Balzams nesatur naftas produktus un
citas kaitīgas vielas. Jūs varēsiet smaidīt
vēl biežāk!

Pateicoties gēla tūlītējam efektam, tas
mazina nelielas, ikdienišķas sāpes, ja
uzklāsiet to tieši uz sāpošās vietas –
deniņiem, kakla un pleciem.

Satur no basijas (shea) riekstiem iegūtas
sastāvdaļas.

Ķermeņa balzams ar citrusu un
piparmētru aromātu ir bagātīgs ar
dabīgām sastāvdaļām un USDA
sertificēts. Nomierina iekaisušas
vietas, īpaši barojošs. Ātri atbrīvos no
sausas, saplaisājušas ādas uz rokām,
elkoņiem, papēžiem, ceļgaliem u.c.
Pateicoties tā patīkamajam aromātam un
neatkārtojamajām ādas mīkstināšanas
īpašībām, jūs vēlēsieties to mājās, darbā
un līdzi ceļojumā!

40 ml

10,99 €

403124

8g
403192 – kazeņu

77 g
403170
20,99 €

15,49 €

LYSERE ROKU LOSJONS

16,99 €

Bagātināts ar antioksidantiem un
moringas sviestu, ātri iesūcās ādā,
padarot roku ādu mīkstu un neslīdīgu.
Roku losjons nodrošina maigas un
skaistākas rokas ilgu laiku, rada ilgstošu
komforta sajūtu pat raupjām, sausām
rokām. Satur no makadāmijas riekstiem
iegūtas sastāvdaļas.

LYSERE ĶERMEŅA LOSJONS

59 ml

237 ml

600237
12,99 €

Bagātināts ar antioksidantiem un melleņu
ekstraktu – nomierina, mitrina un
aizsargā ādu no izžūšanas. Mitrinošais
moringas sviests nodrošina zīdainu
maigumu. Nav lipīgs, ātri iesūcas ādā.
Satur no makadāmijas riekstiem iegūtas
sastāvdaļas.
600236
24,99 €

LYSERE ĶERMEŅA MAZGĀŠANAS
LĪDZEKLIS
Sastāvā esošie brūkleņu un melleņu
ekstrakti palīdz maigi attīrīt ādu un
baro to. Līdzeklim ir unikāla eļļas–putu
tekstūra, pēc mazgāšanās āda kļūst
elastīga un samtaini gluda. Satur no
palmu riekstiem un kokosriekstiem
iegūtas sastāvdaļas.
237 ml
600238
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Iedarbīgas, augu bāzes sastāvdaļas –
mitrina un atsvaidzina
Naturally Timeless ādas kopšana līdzekļi
samazina novecošanas pazīmes

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.
Satur no Inku zemesriekstiem, basijas riekstiem,
kokosriekstiem, palmu riekstiem iegūtas
sastāvdaļas.
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.
Satur no Inku zemesriekstiem, mandelēm, basijas riekstiem,
kokosriekstiem, palmu riekstiem iegūtas sastāvdaļas.
50 ml
403081
59,99 €

ANTI–GRAVITY NAKTS KRĒMS

KORIĢĒJOŠAIS SEJAS SERUMS

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.

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.

Satur no Inku zemesriekstiem, mandelēm, basijas riekstiem,
kokosriekstiem, palmu riekstiem iegūtas sastāvdaļas.

Satur no Inku zemesriekstiem, kokosriekstiem, palmu riekstiem
iegūtas sastāvdaļas.

50 ml

50 ml

403086

403091

59,99 €

59,99 €
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KOSMĒTIKA

 LYSERE ATJAUNOJOŠS ACU KRĒMS
Atdzīvina maigo ādu ap acīm. Bagātināts ar
antioksidantiem, sastāvā makadāmijas eļļa, melleņu,
sarkano aļģu un melno auzu ekstrakti. Āda tiek bagātīgi
mitrināta un ir atpūtusies.
Satur no makadāmijas, palmu un
kokosriekstiem iegūtas sastāvdaļas.
14,78 ml
600234
29,99 €





 LYSERE REĢENERĒJOŠS NAKTS KRĒMS
Intensīvi mitrinošs nakts krēms ir bagātināts ar aprikožu,
saulespuķu un avokado eļļām. Baro sausu, nogurušu
ādu, atjauno un nodrošina mitruma saglabāšanu.
Satur no makadāmijas un kokosriekstiem
iegūtas sastāvdaļas.
50 ml
600233
39,99 €

 LYSERE DIENAS SEJAS MITRINĀTĀJS
Viegls sejas mitrinātājs, bagātināts ar antioksidantiem,
melleņu, sarkano aļģu, melno auzu un brūkleņu
ekstraktiem, kas pasargā ādu no apkārtējās vides
kaitīgās iedarbības.
Satur no makadāmijas un palmu riekstiem
iegūtas sastāvdaļas.
50 ml



600232
39,99 €

 LYSERE IZGAISMOJOŠĀ EĻĻA
Sastāvā 15 ādai veselīgas eļļas. Arktiskās lācenes un
smiltsērkšķi baro, mitrina un aizsargā ādu. Sarkanās
aļģes darbojas kā dabiskais antioksidants un palīdz
cīnīties pret brīvo radikāļu iedarbību, bet melnās auzas
darbojas kā unikāls ādas mitrinātājs. Sastāvs bagātīgs ar
makadāmijas, prīmulu, kokosriekstu u.c. eļļām. Ļoti labi
iesūcas ādā. Var lietot ķermenim, matiem, kutikulām.



Satur no makadāmijas riekstiem un kokosriekstiem
iegūtas sastāvdaļas.
14,78 ml
600231
49,99 €

Jau pirmajā lietošanas reizē sajutu augu sastāvdaļu esamību
krēmos. Viegli klājas, barojoši un nerada smaguma sajūtu
uz sejas. Manuprāt, vienojošais atslēgas vārds krēmiem –
maigums. Patīk neuzbāzīgais aromāts. Mani favorīti Lysere
kosmētikas sērijā – eļļiņa un nakts krēms.
Nora Kaņevska, Norwex līdere Latvijā
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Miljons iemeslu
smaidīt
Mutes veselība ir svarīga mūsu pašsajūtai.
Mutē dzīvo miljardiem mikroorganismu, daži
no tiem noderīgi, citi ne. Lysere ™ zobu pasta
ar probiotiskām īpašībām un mutes skalošana
līdzeklis ar antioksidantiem palīdz barot un
līdzsvarot labās baktērijas, bet iznīcina kaitīgās.
Vai tagad smaidāt?

Uzpildes palīdz
samazināt plastmasas
atkritumu nonākšanu
vidē.

ZOBU PASTA LYSERE™

MUTES SKALOJAMAIS LĪDZEKLIS LYSERE™

Lysere™ zobupasta ar probiotiskām īpašībām uzlabo mutes
veselību, dziļi attīrot un maigi balinot zobus, kā arī atsvaidzina
elpu. Piemērota vegāniem. Tūbiņa izgatavota no cukurniedrēm,
100% bioloģiski pašsadalās.

Lysere™ mutes skalojamais līdzeklis nodrošina veselīgas
smaganas un zobus, aizsargā mutes dobumu no izkalšanas un
nepatīkamas elpas.

Satur:
• Lactobaccillus Paracasei – probiotiķi, kas atbalsta labvēlīgās
baktērijas un nodrošina labvēlīgu mikrofloru mutē.
• Balto Binchotan kokogli – tīra un maigi balina zobus.
• Ksilītu – kavē kaitīgo baktēriju vairošanos
• Piparmētru un kukurūzas lapu ēteriskās eļļas – atsvaidzina
elpu.
113,4 g
403813
13,99 €

Satur dabīgos antioksidantus: brūkleņu sēklu eļļu, alvejas lapu
ekstraktu. Ar atsvaidzinošu piparmētru aromātu, paredzēts
ikdienas lietošanai.
Piemērots vegāniem. Nesatur alkoholu.
473 ml
403815
19,99 €

Lysere zobu pasta ar probiotiskajām baktērijām patiešām ir bijis
atklājums – ne tikai ilgstoša svaiguma sajūta, bet zobu virsma ir
gluda, bez aplikuma. Priecājos, ka ir zobu pasta, kuru varam lietot
mēs visi un garšo visiem – arī četrgadniekam! Mutes skalojamā
garša ir tik svaiga, ēteriskās eļļas nodrošina dabisko, īsto garšu!
Rita Balode, Norwex līdere Latvijā
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ĶERMEŅA KOPŠANA

ZOBU BIRSTE AR SUDRABA PĀRKLĀJUMU

KRĒMVEIDA DEZODORANTS

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.

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.

Komplektā zobu birste un viena nomaināma galviņa.

19,99 €

Mīkstā

Vidējā

354053
354054

354063 zila
354064 sarkana

50 g
600249

KALNU KRISTĀLU DEZODORANTS

Zobu birstes uzpildes komplektā 2 nomaināmas
galviņas.

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. Nesatur
triklozānu!

354051 – mīkstā
354061 – vidējā

50 ml / 75 g
403600

11,99 €

13,49 €

16,99 €

ZOBU BIRSTES UZPILDE

37

Izbaudi ādas
kopšanu ar ūdeni
Norwex sejas kopšanas produkti ir lieliski
piemēroti kā jutīgai ādai tā arī nobriedušai!
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 €

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.

KOSMĒTIKAS NOŅEMŠANAS
SALVETES

306101

Kosmētikas noņemšanas salvetes ir efektīvas sejas tīrīšanai
un ķermeņa kopšanai, samitrinot tās ar ūdeni. Izmanto arī
kosmētikas, grima un atmirušo šūnu notīrīšanai.

16,99 €

Komplektā 3 salvetes.

20 cm x 20 cm

32 cm x 32 cm
308064 – pelēka, jūras zila, bēša
308065 – zila, violeta, bēša
16,99 €

Rīkojies gudri
Izmazgā un lieto atkal!
Salvetes ieteicams mazgāt ar Norwex veļas
līdzekļiem, neizmantojot balinātājus un
mīkstinātājus, ar rokām vai veļas mašīnā.
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ĶERMEŅA KOPŠANAI

Pamosties ik rītu labā
garastāvoklī, pateicoties
spilvendrānām ar BacLock®
efektu!

SPILVENDRĀNAS

SPILVENS – BRUŅURUPUCIS

Spilvendrānas ir izgatavotas no Norwex BacLock® mikrošķiedras
ar antibakteriālu efektu, tāpēc, pateicoties pašattīrīšanās īpašībām,
saglabājas ilgāk svaigas un tīras. Cilvēkiem, kuri cieš no aknes,
tiek samazināta iespēja miega laikā pakļaut ādu kairinājumam un
iekaisumam, jo spilvendrānās nav labvēlīga vide aknes izraisošo
baktēriju un citu baktēriju augšanai.

Šis spilvens ļaus relaksēties pēc darba dienas. Tā
mīkstajai tekstūrai būs patīkami pieskarties. Ideāls arī
auto pasažieriem, īpaši garākiem maršrutiem. Bērni
ātri sadraudzēsies ar bruņurupucīti un gribēs tam
pieglausties un samīļot. Rūpēs par dabu, tas pagatavots
no Norwex mikroškiedras produktu atlikumiem, kas
radušies ražošanas procesā.

Tās ir izturīgākas par kokvilnas spilvendrānām un tās vieglāk
mazgāt. Spilvendrānas ir tik greznas, ka aizmirsīsiet, cik
funkcionālas viņas patiesībā ir! Jums patiks īpaši gludais materiāls
un neitrālā mākoņu krāsa, kas lieliski iekļausies jebkurā interjerā.
Komplektā 2 spilvendrānas.
78,74 cm x 53,34 cm

Nav paredzēts bērniem, kas jaunāki par 2 gadiem.
Neatstājiet to bērnu gultiņās, ratiņos, bērnu sētiņās,
bērnu autokrēsliņos.
45,7 cm x 40,6 cm x 10,1 cm
357093

309401

37,99 €

39,99 €

Esmu ļoti apmierināta ar Norwex
jauno produktu – spilvendrānām.
Tās ir ne tikai glītas, bet uz tām ir
ļoti labi gulēt, jo audums ir maigs.
Iepriekš, kad pamodos no rīta, mani
mati bija savijušies, bet tagad –
ne tikai mati gludi, arī sejas āda ir
svaigāka un jūtos labāk izgulējusies.
Iesaku, tiešām nenožēlosiet!
Lina Danilevičiene, Norwex
konsultante Lietuvā
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Tavs ķermenis būs
pateicīgs!

ĶERMEŅA UN SEJAS
KOPŠANAS SALVETES

NORWEX MIKROŠĶIEDRAS
AUDUMI PERSONĪGAJAI
HIGIĒNAI

Salvetes, samitrinot tās ar ūdeni, ir efektīvas sejas
un ķermeņa tīrīšanai bez ziepēm. Maigas ādai, bet
nesaudzīgas pret netīrumiem. Izmanto arī kosmētikas,
grima un atmirušo šūnu notīrīšanai.

Īpaši mīksti mikrošķiedras audumi
ar BacLock® efektu, tīrībai no galvas
līdz kājām. Lieliski piemēroti gan
maigai, gan nobriedušai ādai!

Tagad arī svītrainas – aktuāls dizains!
Komplektā 3 salvetes.
308055 – bēšas/pelēkas svītras
308062 – bēšas/zilas svītras
32 cm x 32 cm
16,99 €

SEJAS SŪKLĪTIS

KOSMĒTIKAS NOŅEMŠANAS SPILVENTIŅI

Iegūstiet tīrāku, skaistāku ādu ar mūsu divpusējo sejas
cimdiņu! Vienā pusē – skrubējošs sūklītis, otrā – maiga,
zamšādai līdzīga BacLock® mikrošķiedra. Ar šo cimdiņu
notīrīsiet no sejas kosmētiku un atmirušās šūnas,
atstājot seju svaigu un gludu. Ideāls papildinājums
ikdienas ādas kopšanas
paradumiem.

Kāpēc būt izšķērdīgai un izmantot vienreizējos vates spilventiņus
un abrazīvos sejas skrubjus? To vietā izmanto mīkstos divpusējos
sejas spilventiņus no BacLock® mikrošķiedras. Samitrinot tos ar
ūdeni, noņemsiet kosmētiku un ar otru pusi, notīrīsiet ādu.

11,5 cm x 14,8 cm

Spilventiņš: 5,7 cm x 5,7 cm

309075

309073

12,99 €

19,99 €
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Komplektā 5 spilventiņi un maisiņš ar rāvējslēdzēju, kas paredzēts
spilventiņu mazgāšanai un glabāšanai.
Mazgāšanas maisiņš: 12,7 cm x 12,7 cm

ĶERMEŅA
KOPŠANAI

Rūpes par
ķermeni
Rīkojies gudri

Vairumā gadījumu muguras sūkļus nav paredzēts
mazgāt veļas mašīnās, tāpēc tajos vairojas
baktērijas un mikrobi. Rīkojies gudri un izvēlies
mazgājamus sūkļus!

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
16,99 €
Raupjā puse paredzēta
pīlingam, bet maigās
mikrošķiedras puse –
labsajūtai

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 €
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SPORTA DVIELIS

DVIEĻI

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 nesasmok.

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.

50 cm x 100 cm
306002 – pelēks
24,90 €

SKA
LIELI ANA
DĀV ietim
jaun
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Vannas dvielis		

Roku dvielis

140 cm x 70 cm		

70 cm x 35 cm

309024 – jūras zils
309025 – pelēks
308901 – zils		
308903 – bēšs, zilas svītras
308908 – bēšs, pelēkas svītras

309002 – jūras zils
309006 – pelēks
308701 – zils
308703 – bēšs, zilas svītras
308708 – bēšs, pelēkas svītras

36,99 €		

16,99 €

Tīras rokas
veselības
panākumu
atslēga

ĶERMEŅA
KOPŠANAI

ŠENILA ROKU DVIELIS
Patīkami mīksts un lieliski uzsūc mitrumu. Ātri
nosusina rokas, nekairinot ādu. Izgatavots
no unikālās BacLock® mikrošķiedras, tādēļ
tajā nevairojas baktērijas. Izskatīsies glīti
jebkurā vannas istabā vai virtuvē. Tam ir ērts
pakaramais, kas ļauj to piestiprināt pie dvieļu
stieņa, cepeškrāsns roktura vai jebkurā citā
vietā.
12,2 cm x 38 cm
309019 – pelēks
309026 – gaiši zaļš
309104 – tumši zils
309034 – violets
25,99 €

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
309084 – pelēks
29,99 €
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DVIELIS BĒRNIEM

ROKU DVIELIS BĒRNIEM

70 cm x 120 cm

“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.

308601 – dzeltens

Nav paredzēts izmantot kā rotaļlietu.

309008 – zils

11 cm x 35 cm

43,99 €

309016 – pelēkais kaķēns

Mīkstais dvielis noteikti būs viens no mīļākajiem
Jūsu bērnam! Antibakteriāls, viegls, maigs,
lieliski uzsūc mitrumu un ātri žūst.

19,99 €
309039 – zaļais pūķis
309018 – lillā vienradzis

BĒRNU VANNAS LĪDZEKLIS
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 €
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22,99 €

BĒRNU VANNAS SŪKLIS
Lielisks, mīksts BacLock® mikrošķiedras
auduma sūklis maigi, bet rūpīgi attīra bērna
ādu. Elastīgā siksna palīdz to noturēt rokā.
Ikvienam patiks jautrās, spilgtās krāsas! Ideāli
piemērots visu vecumu bērniem.
Diametrs 12 cm
309037 – dzeltens
309038 – zils
6,99 €

BĒRNIEM

Sniegsim
bērniem
pašu labāko
BĒRNU PELDDVIELIS
AR KAPUCI
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
308603 – pelēks
39,99 €

POGĀJAMO LACĪŠU KOMPLEKTS
Lacītes izgatavotas no īpaši mīkstas un
absorbējošās Norwex mikrošķiedras
ar BacLock® efektu, palīdzēs uzturēt
bērna apģērbu tīru ēšanas laikā.
Platums regulējams ar 4 kniedēm, kas
ļauj palielināt izmēru, bērnam augot.
Komplektā ir 3 daudzreiz lietojamas
lacītes, kuras var mazgāt arī veļas mašīnā.
No dzimšanas līdz 24 mēnešu vecumam.
12 cm
309052 – pelēkas
28,99 €

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
309054
12,99 €

BIRSTĪTE BĒRNA MAZGĀŠANAI
Silikona mazgāšanās birstīte –
mīlīgs zilonītis, kas padarīs bērna
vannošanās laiku vēl patīkamāku.
Mīkstie silikona sariņi delikāti
notīra ādu, nodrošina nomierinošu
masāžu ķermenim un galvai. Var
izmantot piena kreveles notīrīšanai
jaundzimušajiem.
Nesatur BPA un lateksu.
Izmērs: 9,5 cm x 8 cm
357017 – pelēks zilonis
9,99 €
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Iepazīsti Norwex produktus un
saņem bonusus!
Sarunāt Norwex prezentāciju ir vienkārši, turklāt jautri pavadīsi
laiku un iegūsi bez maksas Norwex produktus!
Kļūsti par namamāti, uzaicini Norwex konsultantu un
uzzini, kā vari saņemt Norwex produktus bez maksas
un pozitīvi ietekmēt planētu un savu dzīvi, veicot
dažas vienkāršas izmaiņas. Iespējamas arī neklātienes
prezentācijas Zoom, Skype un citās platformās.
Jūs redzēsiet, kā mūsu Norwex produkti spēj uzlabot
māju, vidi un jūsu personīgās higiēnas vajadzības.
Uzaiciniet savu ģimeni un draugus, lai arī viņi var
samazināt ķimikāliju izmantošanu sadzīvē, ietaupot
laiku un naudu.
Piesaki Norwex prezentāciju jau tagad:
+371 277 05 105

Iepriecini draugus, kolēģus
vai paziņas, piedāvājot iespēju
iepazīt videi un ģimenei
draudzīgus produktus.

BONUSS 1

BONUSS 2

BONUSS 3

BONUSS 4

Par 10 pircējiem

Par pasūtījuma kopsummu

Par norunātu prezentāciju

Mainīgs

NAMAMĀTEI

NAMAMĀTEI

Pienākas, ja prezentācijā
ir vismaz 10 PIRCĒJI un
PASŪTĪJUMA SUMMA IR
VISMAZ 200 €.

8% no pasūtījuma
kopsummas, ja pasūtījuma
summa, neskaitot reklāmas
materiālus, piegādi un
paraugus, ir 50,00 € –
149,99 €
10%
150,00 € – 299,99 €
12%
Vismaz 300,00 €

PLĀNOTĀS
PREZENTĀCIJAS
NAMAMĀTEI

Ja norunāta vismaz 1
JAUNA PREZENTĀCIJA
un PASŪTĪJUMA SUMMA
ir VISMAZ 50 €. Ja
tiek norunātas vairākas
prezentācijas, konsultants
pats var izlemt, kurai
namamātei dāvināt bonusu.

NAMAMĀTEI
Mainās katru mēnesi.
Informācija atrodama
mēneša akcijās.

JAUNAJAM KONSULTANTAM! Iespēja iegādāties preces paraugiem AR ATLAIDI.
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Kļūsti par Norwex® konsultantu
un pelni!
Ja ideja samazināt ķimikāliju izmantošanu mājās Tevi aizrauj,
tad pievienojies mums! Daloties ar Norwex ideju un produktiem,
Tev būs iespēja arī nopelnīt.

IESPĒJA STRĀDĀT MĀJĀS
un apvienot ģimenes rūpes
ar darbu

PAPILDU IENĀKUMI,
Ko gūsiet, izpaužot savas
spējas un talantus

VESELĪBAS UN VIDES
saudzēšana

LAIKA PĀRVALDĪŠANA
un veltīšana jūsu
prioritātēm

Uzzini vairāk par savām biznesa iespējām: +371 277 05 105.

Jau trešo gadu pavadu kopā ar Norwex,
un Norwex produkti man joprojām
atvieglo mājas uzkopšanu steidzīgajā
ikdienā. Mani iecienītākie produkti
ir grīdas komplekts, trauku sietiņš,
tīrīšanas pasta un dvieļi!

Es pievienojos Norwex, jo meklēju
alternatīvu logu mazgāšanai. Mājās bija
mazi bērni, tāpēc nevēlējos izmantot
ķīmiju mājas uzkopšanā. Norwex stiklu
tīrīšanas audums ir lielisks risinājums –
vajadzīgs tikai ūdens.

Esmu iepazinusi daudz jaunu cilvēku,
klāt nākušas patīkamas rūpes par
daudziem iesaistītajiem konsultantiem.
Esmu priecīga par savu piepildīto
ikdienu, gūt papildus ienākumus un
būt neatkarīgai, jo savu darba dienu
plānoju pati.

Jau 9 gadus izmantoju daudzus
Norwex produktus un nedomāju, ka
tas varētu kādreiz mainīties. Iesaku
pamēģināt ne tikai mikrošķiedras
audumus, bet arī citus efektīvus
produktus: trauku mazgāšanas sietiņu,
mikroškiedras tīrītāju.

Madara Miezīte,
Norwex līdere Latvijā

Marja Luik,
Norwex līdere Igaunijā

Gribu teikt visiem Norwex produkcijas
patērētājiem un izplatītājiem: "Rādiet
piemēru." Tikai izmantojot katru
Norwex produktu jūs sapratīsiet, ar ko
tas ir pārāks par citu līdzīgu produktu.
Tikai tad jūs gribēsiet dalīties ar
savu pozitīvo pieredzi un iegūtajiem
rezultātiem.
Lilia Gusina,
Norwex līdere Lietuvā
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Tīrs tikai ar ūdeni.
Tieši TIK VIENKĀRŠI!
Ar Norwex mopu sitēmām mājas
uzkopšana ir neticami viegla!

LIELAIS GRĪDAS KOMPLEKTS

€

75

99

€ 104,96
N5 – zelts

Tīra māja – BEZ ķīmijas!

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

Mūsu Norwex ģimenei, konsultantiem un darbiniekiem ir viena misija:
samazināt ķimikāliju izmantošanu. Vai Jūs vēlaties pievienoties? Runājiet
ar savu Norwex konsultantu jau šodien, lai uzzinātu vairāk par to, kā radīt
veselīgu vidi mājās un līdz ar to tīrāku pasauli.

SIA Norwex Baltic
Mazā Krasta iela 83, Rīga, LV–1003, Latvija
Tel: +371 67816216, Mob: +371 28236324
e–pasts: info@norwex.no
www.norwex.lv
Igaunijas filiāle
Teguri 30, Tartu 51013, Igaunija
Tel: +372 7346003, Mob: +372 5541152
e–pasts: estonia@norwex.no
www.norwex.ee
Lietuvas filiāle
Varpo g. 34, LT–76241, Šiauliai, Lietuva
Tel.+37041420540; Mob. +370 67027843
e–pasts: info@norwex.lt
www.norwex.lt

Jūsu Norwex konsultants

Mēs spējam radīt spēcīgas un pozitīvas izmaiņas, mainot ikdienas
paradumus un izpratni par tīru vidi. Katrs no mūsu produktiem ir radīts,
lai samazinātu ķimikāliju izmantošanu Jūsu mājās un izmesto atkritumu
daudzumu vidē.
Lūdzu, apmeklējiet mūsu mājas lapu www.norwex.lv, lai uzzinātu vairāk
par Norwex.

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

