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SI, SEMPRE



O!BELLA  Per Te – to linia produktów stworzona 
z myślą o kobietach, dla których codzienne piękno 
i atrakcyjny wygląd są ważne. Wykorzystaliśmy nasze 
27-letnie doświadczenie w branży akcesoriów kosme-
tycznych, by stworzyć wyjątkową kolekcję produktów 
dedykowanych dla wymagających kobiet. 

Asortyment, jaki oferujemy to specjalnie wybra-
ne grupy produktów z każdej kategorii począwszy 
od akcesoriów do makijażu, przyborów manicure 
i pedicure, akcesoriów do stylizacji włosów a kończąc 
na unikatowej kolekcji kosmetyczek i kufrów. Całość 
oferty uzupełniają akcesoria kąpielowe, łazienkowe 
i lustra kosmetyczne. 



SPIS TREŚCI

Makijaż

Włosy

Manicure i pedicure

Kosmetyczki

Lustra kosmetyczne

Akcesoria kąpielowe i toaletowe
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24 - 28 ■
32 - 34 ■
38  ■
42 - 45 ■



Kolekcja pędzli O!BELLA to zestaw funkcjonalnych 
produktów dedykowanych do makijażu codziennego 
i okazjonalnego.

Każdy z naszych pędzli make up cechuje unikalny 
kształt wysokiej jakości włosia opracowanego pre-
cyzyjnie do danej funkcji. Włosie tworzą włókna syn-
tetyczne co powoduje, że nie działa alergizująco na 
cerę i tym samym może być stosowane przez osoby o 
skórze wrażliwej.



Makijaż
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Makijaż

Pędzle i aplikatory make up Pędzle i aplikatory make up

pędzel do różu
MA341B
L:17cm
5900939600232
Pędzel idealnie podkreśla rysy twarzy  
nie pozostawiając smug. Nadaje twarzy 
promienny i świeży wygląd. 
Zaokrąglone na końcach włosie jest 
wyjątkowo delikatne i idealnie 
dopasowuje do owalu twarzy

pędzel do pudru
MA340B
L:17,5cm
5900939600225
idealny do utrwalania oraz odświeżania 
makijażu w ciągu dnia. Specjalnie 
zaokrąglony kształt pędzla umożliwia 
równomierną aplikację pudru sypkiego 
i prasowanego. Zaokrąglone na końcach 
włosie jest wyjątkowo delikatne i idelanie 
dopasowuje się się do owalu twarzy 

pędzel do konturowania 
MA342B
5900939600249
Przeznaczony głównie do aplikacji 
różu, rozświetlaczy, bronzerów. 
Idelanie podkreśla rysy twarzy 
nie pozostawiając smug. 
Nadaje twarzy promienny 
i świeży wygląd. Zaokrąglone na 
końcach włosie jest wyjątkowe 
delikatne i idealnie dopasowuje się 
do owalu twarzy
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Makijaż

Pędzle i aplikatory make up Pędzle i aplikatory make up

pędzel do cieni klasyczny
MA344B
L:15,5cm
5900939600263
Produkt wykonany z wysokiej 
jakości włókien syntetycznych. Służy 
do precyzyjnego nakładania 
i wyrównywania cieni na powiekach. 
Polecany do nanoszenia bazy 
na powieki przed makijażem oka.

pędzel do cieni - efekt „Smokey Eyes”
MA346B
L:15cm
5900939600287
Umożliwia roztarcie kreski i wykonanie 
makijażu typu Smokey Eyes. Wyjątkowy 
spiczasty kształat pędzla i zaokrąglone 
włosie pozwala na precyzyjną aplikację 
cienia na górną i dolną linię powiek. 
Doskonały do aplikacji ciemniejszych 
tonów i rozcierania cieni 
w załamaniu powieki.

pędzel do blendowania cieni
MA343B
L:16,5cm
5900939600256
Pędzel idealny do rozcierania cieni 
na powiekach. Wysoka jakość i obfitość 
włókien syntetycznych pozwala 
na optymalne mieszanie cieni 
na powiekach i zacieranie granic 
między kolorami. Jego lekko spiczasty 
kształt ułatwia dokładne roztarcie cieni 
w załamaniu powieki a wycieniowane włosie 
gwarantuje optymalne rozmycie koloru.

pędzel do cieni precyzyjnych
MA345B
L:15cm
5900939600270
Służy do aplikacji cieni w załamaniu powiek, 
do rozświetlania wewnętrznych kącików 
i konturowania okolic nosa, Umożliwia 
również roztarcie kreski i wykonanie 
makijażu typu Smokey Eyes.

pędzel do brwi 2w1
MA347B
L:17cm
5900939600294
Pędzelek służy do aplikacji na brwi 
zarówno cieni, jak i farbek czy pomoad. 
Skośny kształt umożliwia precyzyjne 
wypełnienie i zrysowanie lini brwi. 
Spiralka z kolei pozwala na zarysowanie 
i formowanie brwi. Służy także do 
rozczesywania rzęs, szczególnie 
po zabiegu zagęszczania.

pędzel do brwi
MA348B
L:14,5cm
5900939600300
Pędzelek służy do aplikacji na 
brwi zarówno cieni jak i farbek 
czy pomad. Skośny kształt 
umożliwia precyzyjne wypełnienie 
i zarysowanie lini brwi. 
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Makijaż

Pędzle i aplikatory make up Pędzle i aplikatory make up

pędzel do różu
MA351B
L:18,5cm
5900939600324
Pędzel idealnie podkreśla rysy twarzy 
nie pozostawiając smug. Nadaje twarzy 
promienny i świerzy wygląd. Zaokrąglone 
na końcach włosie jest wyjątkowo 
delikatne i idealnie dopasowuje 
do owalu twarzy.

pędzel do blednowania cieni
MA353B
L:17,5cm
5900939600348
Pędziel idealeny do rozcierania cieni 
na powiekach. Wysoka jakość i obfitość 
włókien syntetycznych pozwala na 
optymalne mieszanie cieni na powiekach 
i zacierania granic między kolorami. 
Jego lekko spiczasty kształt ułatwia 
dokładne roztarcie cieni w załamaniu 
powiek a wycienowane włosie gwarantuje 
optymalne rozmycie koloru
w załamaniu powieki.

pędzel do pudru 
MA350B
L:20,5cm
5900939600317
Idealny do utrwalania oraz odświeżania 
makijażu w ciągu dnia. Wyprofilowany 
kształt pędzla umożliwia równomierną 
aplikację pudru sypkiego i prasowanego. 
Miękkie i puszyste włosie jest delikatne i 
idealnie dopasowuje się od owalu twarzy.

pędzel do konturowania 
MA352B
L:19cm
5900939600331
Przeznaczony głównie do aplikacji 
różu, rozświetlaczy, bronzerów. Idelanie 
podkreśla rysy twarzy nie pozostawiając 
smug. Nadaje twarzy promienny i świeży 
wygląd. Zaokrąglone na końcach włosie jest 
wyjątkowo delikatne i idealanie dopasowuje 
się do owalu twarzy.

pędzelek do cieni na powieki
MA354B
L:17cm
5900939600355
Produkt wykonany z włókien syntetycznych, 
służy do precyzyjnego nakładania 
i wyrównywania cieni na powiekach. 
Polecany do nanoszenia bazy 
na powieki przed makijażem oka. 

pędzelek do cieni klasyczny
MA355B
L:17cm
5900939600362
Produkt wykonany z włókien syntetycznych, 
służy do precyzyjnego nakładania 
i wyrównywania cieni na powiekach. 
Polecany do nanoszenia bazy 
na powieki przed makijażem oka. 
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Makijaż

Pędzle i aplikatory make up Pędzle i aplikatory make up

aplikatory 5 szt
MA001B
5 szt.
5900939601017

aplikatory make up 5 szt.
MA320B
5 szt.
5900939600218

set 5 pędzelków
MA024B
5900939601031

pędzel do cieni - efekt  „Smokey Eyes”
MA356B
L:16,5cm 
5900939600379
Umożliwia roztarcie kreski i wykoanie 
makijażu typu Smokey Eyes. Wyjątkowy 
spiczasty kształat pędzla i zaokrąglone włosie 
pozwala na precyzyjną aplikację cienia na 
górną i dolną linię powiek. Doskonały do 
aplikacji ciemniejszych tonów i rozcierania 
cienia.

pędzel do brwi 
MA357B
L:16,5cm 
5900939600386
Pędzel służy do aplikacji na brwi zarówno 
cieni, jak i farbek czy pomad. Skośny kształt 
umożliwia precyzyjne wypełnienie 
i zarysowanie lini brwi.

spiralka do brwi i rzęs
MA358B
L:18cm 
5900939600393
Spiralka pozwala na formowanie brwi. 
Służy także do rozczesywania rzes, 
szczególnie po zabiegu zagęszczania. 
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Makijaż

Gąbki, puszki make up Gąbki, puszki make up

gąbka 3D  - bałwanek PVC box 
MA129B
5900939600645

gąbki make up 3D  
BLENDER, zestaw 3 szt.
MA120B
set 3 szt.
5900939601062

gąbka 3D PVC box
MA123B 
5900939601079

gąbkt make up 3D  
BLENDER, zestaw 2 szt.
MA121B
set 2 szt.
5900939600621

gąbka 3D - jajeczko PVC box
MA128B 
5900939600638

set 8 gąbek make up,  
motyw kwiatka, 8,3×8,3×1,3 cm 
MA314B
8,3×8,3×1,3cm
5900939600201
Małe gąbki do rozprowadzania 
kosmetyków w kącikach oczu  
czy załamaniach skrzydełek nosa. 
Trójkątne   - do aplikacji kosmetyków 
na powieki i pod oczy.

Gąbki 3D służą do płynnych lub kremowych korektorów, podkładów, pudrów i rozświetlaczy, 
również kompaktowych oraz w sprayu. Wykonane z syntetycznego poliuretanu hydrofilowego, 
który jest polimerem miękkim, elastycznym i wchłaniającym wilgoć.

Służy do nakładania płynnych lub kremowych korektorów, podkładów, pudrów i rozświetlaczy, 
również kompaktowych oraz w sprayu. Wykonana z syntetycznego poliuretanu hydrofilowego, 
który jest polimerem miękkim, elastycznym i wchłaniającym wilgoć. Służy do higienicznej aplikacji 
płynnych lub kremowych korektorów, podkładów, pudru i rozświetlaczy.
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Makijaż

Gąbki, puszki make up Gąbki, puszki make up

gąbki make up lateks 2 szt
MA003B
2 szt.
5900939601024
Lateksowe gąbki do makijażu, 
przeznaczone do precyzyjnego 
rozprowadzania podkładu.

gąbka make up puder/fluid, 2 szt, 
rozm. 5,5×4,5×0,9 cm
MA311B
5,5×4,5×0,9cm
5900939600171

puszek do pudru, 1 szt, dia 6 cm
MA313B
dia 6cm
5900939600195

gąbka PVA do demakijażu
MA027B
1 szt.
5900939600430
Doskonała do delikatnego 
demakijażu twarzy, peelingu  
i zmywania maseczki.

gąbka make up łezka, 2 szt
MA310B
2 szt
5900939600164

puszek do pudru, 1 szt, dia 6,5 cm
MA312B
dia 6,5cm
5900939600188

Puszki przeznaczone do nakładania kosmetyków sypkich oraz prasowanych. Posiadają specjalną 
tasiemkę, ułatwiającą aplikację kosmetyków. Są miękkie i delikatne dla twarzy.

Gąbki służą do nakładania płynnych lub kremowych korektorów, podkładów, pudrów i rozświetlaczy, 
również kompaktowych oraz w sprayu. Wykonana z syntetycznego poliuretanu hydrofilowego, który jest 
polimerem miękkim, elastycznym i wchłaniającym wilgoć. Służy do higienicznej aplikacji płynnych lub 
kremowych korektorów, podkładów, pudru i rozświetlaczy.
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Makijaż

Sztuczne rzęsy Pęsety do depilacji

zalotka do rzęs
MA064B 
5900939601048
Zalotka podkręca rzęsy, nadając  
im piękny i naturalny wygląd.

sztuczne rzęsy NATURAL LOOK 
MA215B
5900939600126

sztuczne rzęsy - kępki 60 szt. 
8/10/12 mm 
MA221B 
5900939600140

sztuczne rzęsy BUSINESS PARTY 
MA214B 
5900939600119

sztuczne rzęsy - podwójna ilość
MA216B
5900939600133

sztuczne rzęsy - kępki mi× 
zdwojona objętość
MA222B 
5900939600157

Rzęsy z włókna syntetycznego doskonale sprawdzają się podczas wyjątkowych okazji: 
przyjęcie biznesowe, wieczór sylwestrowy, sesja fotograficzna, romantyczna kolacja. 
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Makijaż

Sztuczne rzęsy Pęsety do depilacji

pęseta ukośna
MA301B
L:9,5cm
5900939601086
Wygodna w użytkowaniu ukośna pęseta 
do regulacji brwi. Zawiera praktyczne etui.

pęseta ukośna
MP043B
L:9cm
5900939601154
Ukośne ułożenie ostrza gwarantuje 
precyzyjną depilację i regulację brwi.

pęseta prosta
MP042B
L:9cm
5900939601147
Proste końcówki pęsety zapewniają 
łagodną depilację i regulację brwi.

temperówka
MA099B
5×3×2cm
5900939601055
Temperówka do kredek i ołówków 
kosmetycznych.



Nasza linia szczotek i grzebieni O!BELLA to kompozycja 
akcesoriów dedykowanych do stylizacji włosów nawet 
wymagających kobiet.

Funkcjonalność szczotek to główne założenie przy 
tworzeniu tej kolekcji. Dedykowana konstrukcja każdej 
szczotki ułatwia codzienną pielęgnację włosów. Róż-
norodność zastosowania pozwala na stworzenie nawet 
finezyjnych stylizacji.



Włosy



16

Włosy

Szczotki do włosów Szczotki do włosów

szczotka do modelowania włosów 
SZ450B
średnica 16 mm, L:24,5cm 
5900939600553

szczotka do modelowania włosów
SZ452B
średnica 34 mm
5900939600577

szczotka do włosów 
poduszka prostokątna 
plastikowe szpilki 
SZ454B
L:25,5cm
5900939600591
Przeznaczona dla osób o wrażliwej 
skórze głowy oraz do włosów 
splątanych, kręconych i trudnych 
do rozczesania. 

szczotka do modelowania włosów
SZ451B
średnica 25 mm, L:24,5cm 
5900939600560

szczotka do modelowania włosów 
SZ453B
średnica 44 mm, L:25cm 
5900939600584

szczotka do modelowania
SZ449B
L:58 cm
5900939600546

Ceramiczne szczotki tunelowe pozwalają na jednoczesne modelowanie 
i suszenie włosów. Skracają czas stylizacji i są bezpieczne dla struktury włosa. 
W zależności od średnicy przeznaczone są do różnych długości włosów.
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Włosy

Szczotki do włosów Szczotki do włosów

szczotka do włosów 
poduszka owalna 
plastikowe szpilki
SZ455B
L:24,5cm
5900939600607
Delikatnie rozczesuje i wygładza włosy, 
igiełki zakończone kuleczkami łagodnie 
masują skórę głowy.

szczotka do włosów TT 
SZ459B
L:21 cm
5900939600478
Doskonała do każdego rodzaju 
włosów, także długich i kręconych. 
Rozczesuje z łatwością mokre włosy, 
gładko się po nich przesuwając.

szczotka do włosów TT
SZ456B
L:9cm
5900939600409

szczotka do włosów TT
SZ457B 
5900939600416

szczotka do włosów
SZ458B
L:9cm
5900939600423
Szczotka przeznaczona do 
każdego rodzaju włosów, także 
delikatnych i przedłużanych. 

szczotka do włosów 
SZ512B
L:22,5cm, 6cm
5900939601505
Szczotka do czesania 
każdego rodzaju włosów 
z ergonomiczną rączką. 

Szczotki przeznaczone do każdego rodzaju włosów, także delikatnych i przedłużanych. 
Elastyczne szpilki o trzech różnych długościach rozczesują z łatwością i bez bólu.
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Włosy

Szczotki do włosów

szczotka do włosów - 
- plastikowe szpilki
SZ214B
L:21cm
5900939600539

szczotka do włosów 
SZ217B
L:21cm
5900939601468

szczotka do modelowania włosów 
SZ336B
L:21cm
5900939601499
Szczotka do stylizacji włosów. 
Komfortowy uchwyt powoduje, 
że szczotka nie wyślizguje się z dłoni 
podczas modelowania.

szczotka do włosów - 
- mała łezka 
SZ215B
L:13cm
5900939601451

szczotka do włosów 
SZ219B
L:22cm
5900939601475

szczotka do modelowania włosów
SZ514B
L:21cm, 1,7cm
5900939601512
Idealnie nadaje się do stylizacji włosów 
cienkich i delikatnych.

Szczotki do włosów Antistatic. Lekkie, poręczne i praktyczne, idealne do torebki.

Grzebienie do włosów
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Szczotki do włosów

Włosy

Grzebienie do włosów

grzebień do włosów
GR001B
L:20cm
5900939600447
Grzebień do tapirowania włosów. 
Zakończona szpilka w kształcie 
widelca do kreatywnej stylizacji 
precyzyjnego rozdzielania pasm 
podczas układania włosów.

grzebień do włosów - duży
GR028B
L:18,5cm
5900939600850
Elastyczny grzebień do rozczesywania 
na sucho i mokro. Idealny do czesania 
włosów krótkich i średniej długości dzięki 
gęsto rozmieszczonym ząbkom.

grzebień do włosów do rozczesywania
GR006B
L:14cm
5900939600812
Doskonały do rozczesywania włosów 
suchych i mokrych oraz loków 
z zachowaniem ich struktury.  
Umożliwia równomierne rozprowadzanie 
odżywek. Do każdego rodzaju włosów.

grzebień do włosów
GR014B
L:21cm
5900939600836
Grzebień do tapirowania zakończony 
metalowym szpikulcem do kreatywnej 
stylizacji i precyzyjnego rozdzielania pasm.

grzebień do włosów sferyczny
GR002B
L:21cm
5900939600805
Grzebień do włosów z ząbkami 
ułożonymi sferycznie do łatwego 
rozczesywania.

grzebień do włosów 
GR024B
L:19cm
5900939600843
Grzebień do czesania włosów z rączką. 
Przeznaczony do każdego rodzaju włosów.
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Włosy

Grzebienie do włosów

grzebień do włosów - mały
GR043B
L:12,5cm
5900939600874
Grzebień do rozczesywania przeznaczony 
do każdego rodzaju włosów. Rozmiar 
kieszonkowy.

pędzel do farbowania włosów
AT088B  
5900939600720
Profesjonalny, szeroki pędzel. 
Wydłużony spiczasty trzonek służy 
do rozdzielania pasemek włosów.

grzebień do włosów 
GR036B
L:16cm
5900939600867
Szeroko rozstawione zęby ułatwiają 
rozczesywanie włosów na sucho i mokro, 
nie uszkadzając struktury włosa. Grzebień 
umożliwia równomierne rozprowadzanie 
odżywek. Jest przeznaczony do każdego 
rodzaju włosów.

grzebień do włosów - mały
GR013B
L:13cm
5900939600829
Grzebień do rozczesywania 
przeznaczony do każdego rodzaju 
włosów. Rozmiar kieszonkowy.

grzebień medyczny
GR045B
5900939600881
Służy do utrzymywania właściwej 
higieny włosów.

nożyczki fryzjerskie do degażowania 
MP470
L:16cm
5900939601529

nożyczki fryzjerskie
MP471
L:16,5cm
5900939601536

Nożyczki wykonane bardzo precyzyjnie  z wysokiej jakości stali  nierdzewnej.





Dbałość o piękne dłonie i stopy to jedna najważniej-
szych czynności w codziennej trosce o atrakcyjny 
wygląd każdej kobiety. 

Dzięki naszym przyborom i instrumentom manicure 
oraz pedicure w łatwy i szybki sposób zadbasz o pa-
znokcie. Tak szeroka oferta w tej kategorii to odpo-
wiedź na zróżnicowane potrzeby wielu kobiet. 



Manicure i pedicure
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Manicure i pedicure

Nożyczki i obcinacze do paznokci i skórek

nożyczki do paznokci
MP093B
L:9cm
5900939601185

obcinacz do paznokci duży
MP036B
L:8cm
5900939601123

nożyczki do paznokci
MP194B
L:9cm
5900939601284

obcinacz do paznokci mały
MP037B
L:6,2cm
5900939601130

nożyczki do skórek
MP254B 
5900939601321
Kute na gorąco i ręcznie szlifowane 
dzięki temu ponadprzeciętnie długo 
zachowują ostrość.

nożyczki do skórek
MP094B
L:9cm
5900939601192

obcinacz do paznokci średni
MP167B
L:6,6cm
5900939601277

nożyczki do paznokci kolor
MP344B
L:9cm
5900939601376
Wyprofilowane ostrze pozwala 
precyzyjnie pielęgnować płytkę 
paznokciową. Wykonane ze stali 
nierdzewnej.

Wyprofilowane ostrze pozwala precyzyjnie pielęgnować płytkę paznokciową. Wykonane ze stali nierdzewnej.

Cążki do skórek i paznokci



cęgi do paznokci
MP272B
L:14cm
5900939601345
Cęgi do twardych paznokci, 
wykonane z wysokowęglowej 
stali nierdzewnej. 
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Nożyczki i obcinacze do paznokci i skórek

Manicure i pedicure

Cążki do skórek i paznokci

cążki do skórek nierdzewne
MP099B
L:11cm, długość ostrza 0,6cm
5900939601208
Konstrukcja wzmocniona podwójną 
sprężyną. Ostrza są cienkie i nadają się 
do dokładnego wycinania drobnych 
elementów.

cążki do skórek soft touch
MP343B
L:9,4cm, długość ostrza 0,8cm
5900939601369
Wyprofilowane ostrze gwarantuje 
szybkie i precyzyjne cięcie. 
Wykonane z stali nierdzewnej .

cążki do skórek
MP463B
L:9,6cm, długość ostrza 0,4cm
5900939600508

cęgi do paznokci
MP465B
L:10,4cm
5900939600522

cążki do skórek satynowe
MP142B
L:10cm, długość ostrza 0,6cm
5900939601260
Kute na gorąco i ręcznie szlifowane. 
Stopień twardości stali zgodny 
z obowiązującymi wymogami .

cążki do skórek
MP464B
L:9,7cm, długość ostrza 0,4cm
5900939600515

Satynowe, wykonane ze stali nierdzewnej
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Manicure i pedicure

Nożyki i odsuwacze do skórek 

nożyk do skórek
MP035B
L:11,3cm
5900939601116
Wycinacz do skórek z kopytkiem. 

patyczki drewniane 10 szt.
MP244B
5900939601314
Przeznaczone do odsuwania 
skórek podczas zabiegów 
manicure i stylizacji paznokci 
wykonane z brzozy.

nożyk do skórek
MP258B
L:13,8cm
5900939601338
Odpowiednio wyprofilowane  
ostrze umożliwia precyzyjne 
wycinanie skórek.

odsuwacz do skórek SILIKON
MP461B
L:11,1cm
5900939600492
Służy do odsuwania skórek  
podczas zabiegów manicure,  
pedicure oraz stylizacji paznokci.

patyczki drewniane 5 szt.
MP112B
L:10cm
5900939601239
Patyczki drewniane manicure 
z piaskowaną końcówką. 

nożyk do skórek SILIKON
MP460B
L:9,8cm
5900939600485
Nożyk służy do delikatnego  
wycinania skórek  
podczas manicure.

Pilniki i polerki do paznokci 
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Manicure i pedicure

Pilniki i polerki do paznokci 

pilnik do paznokci 
MP005B
ziarnistość 100/180
5900939601093

pilnik szafirowy mały
MP050B
L:13cm,  
ziarnistość 180/180
5900939601161
Pilnik szafirowy mały.

pilnik szafirowy duży
MP107B
L:17,5cm,  
ziarnistość 180/180
5900939601222
Pilnik szafirowy duży.

pilnik do paznokci 
MP006B
ziarnistość 180/240
5900939601109
Pilnik drobnoziarnisty, 
służy do wygładzania 
naturalnej płytki paznokcia 
oraz końcowej obróbki 
akrylu i żelu.

pilnik szafirowy średni 
MP332B
L:15cm,  
ziarnistość 180/240
5900939601352
Pilnik szafirowy.

pilnik do paznokci
MP370B
L:17,7cm, 
ziarnistość 120/240
5900939601383

pilnik do paznokci  80/180
MP371B
L:17,7cm,ziarnistość 80/180
5900939601390

Pilniki średnioziarniste przeznaczone do podstawowej obróbki paznokci oraz pracy modelującej na akrylu i żelu UV.

pilniki papierowe  
do paznokci 
MP231B
L:17cm,  
ziarnistość 120, 10 szt.
5900939601307.

pilniki papierowe  
do paznokci
MP230B
L:17,5cm,  
ziarnistość 150, 10 szt.
5900939601291.

Pilniki papierowe do paznokci
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Manicure i pedicure

Pilniki i polerki do paznokci 

pilnik szklany
NA063B
L:14cm,  
ziarnistość 30-60
5900939601437

pilnik szklany mały
NA163B
L:9cm,  
ziarnistość 30-60
5900939601444

Dwustronne pilniki szklane przeznaczone do pielęgnacji paznokci naturalnych. 
Wykonane w UE ze szkła hartowanego gwarantującego długotrwałe użytkowanie. 
Chronią płytkę paznokcia.

sztuczne paznokcie OVAL + klej
NA042B
5900939601413

sztuczne paznokcie TIPS + klej
NA041B 
5900939601406

sztuczne paznokcie FRENCH + klej
NA043B
5900939601420
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Kosmetyczki marki O!BELLA to połączenie estetyki  
i funkcjonalności. Każda z kosmetyczek to indywidu-
alny projekt oparty na nowoczesnym design, ciekawej 
kolorystyce i praktycznym zastosowaniu. 

Wysokiej jakości materiały i staranność wykonania 
gwarantują trwałość użytkowania.



Kosmetyczki
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Kosmetyczki

Kosmetyczki

kosmetyczka PARIS M
KO484B
22×14×7cm
5900939600034

kosmetyczka KROPKI M
KO486B
22×14×7cm
5900939600058

kosmetyczka KROPKI L
KO487B
26×15×8cm
5900939600065

kosmetyczka HOLOGRAM
KO488B
14,5×6×13cm
5900939600072
kosmetyczka o owalnym kształcie 
wykonana z specjalnego tworzywa 
dającego hologramowy efekt

kosmetyczka PARIS L
KO485B
26×15×8cm
5900939600041

kosmetyczka HOLOGRAM 
KO489B
14,5×6×13cm
5900939600089
kosmetyczka o trapezowym kształcie 
wykonana z specjalnego tworzywa 
dającego hologramowy efekt

kosmetyczki zdobione modnymi motywami PARIS

podręczna i funkcjonalna   

Kosmetyczki



33

Kosmetyczki

Kosmetyczki

Kosmetyczki

kosmetyczka męska
KO028B
27×10×10cm
5900939600898
Kosmetyczka męska  
z praktycznym uchwytem

kosmetyczka BOHO
KO481B
20×10×12 cm
5900939600003
modna kosmetyczka w stylu BOHO

kosmetyczka COSMO
KO483B
19×8×8cm
5900939600027
wymiary kosmetyczki bez wypełnienia 
19×16,5×1cm, posiada odpinany pasek  

kosmetyczka męska 
KO029B
25×8×14cm
5900939600904
Kosmetyczka męska  
z praktycznym uchwytem

kosmetyczka LOVE
KO482B
19×12×9cm 
5900939600010
podręczna kosmetyczka 
zdobiona motywami 3D 

kosmetyczka Kids
KO436B
23×14×7,5cm
5900939600928
Kosmetyczka z dziecięcym motywem

kosmetyczka męska
KO415B
25×10×17cm
5900939600911
Kosmetyczka turystyczna z haczykiem 
i kieszeniami do praktycznego zawieszania 
w łazience.
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kosmetyczka - kufer
KO490B
23×12×17 cm
5900939600935
funkcjonalna kosmetyczka 
w kształcie kufra

Kosmetyczki

Kufry kosmetyczne

kufer kosmetyczny M
KO903B
25,5×18,5×12cm
5900939600096

kufer duży
KO941B
28×17×19cm 
5900939600942

kufer mały
KO942B
24×16×15cm 
5900939600959

kufer kosmetyczny S
KO904B
22×15,5×8,5cm
5900939600102

funkcjonalny, eleganci kuferek, podręczny organizer do przyborów kosmetycznych z lusterkiem

Eleganckie kufry z lusterkiem. Posiadają odpinany pasek.



Kufry kosmetyczne



Perfekcyjny make up, niepowtarzalna stylizacja włosów, 
zabiegi pielęgnacyjne twarzy i wokół  oczu nie są możliwe 
bez lustra kosmetycznego. 

Nasze produkty doskonale spełniają swoją rolę, nie ma 
znaczenia czy jesteś w domu, pracy czy podróży. Różne 
konstrukcje luster oraz powiększenia ułatwiają korzystanie 
w zależności od danej potrzeby.



Lustra kosmetyczne
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Lustra kosmetyczne

Lustra kosmetyczne

lusterko kosmetyczne
LU066B
13,5×18,5cm
5900939600973

lusterko okrągłe kieszonkowe
LU118B
5900939600997

lustro kosmetyczne KSIĄŻKA
LU077B
14×16×1,5cm
5900939600980
Podwójne lustro kosmetyczne w kształcie 
książki, plastikowa obudowa. Wewnątrz 
dwa kształty luster: okrągłe - dwukrotnie 
powiększające oraz kwadratowe -  
- tradycyjne zwierciadło. Składane na 
płasko, praktyczne w podróży

lusterko kosmetyczne 
LU065B
8×11cm
5900939600966

lusterko dwustronne CRISTAL
LU134B
średnica 10,5cm, wysokość 19cm
5900939601000
Lustro kosmetyczne dwustronne, jedna 
ze stron 5X powiększająca.



Lustra kosmetyczne



Oferta akcesoriów toaletowych to zestaw podstawowych  
i niezbędnych w każdej łazience  przyborów. 

Produkty z tej kategorii to starannie dobrane artykuły służące 
do codziennej higieny.



Akcesoria kąpielowe i toaletowe
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Akcesoria kąpielowe i toaletowe

Kąpiel

rękawica do mycia i masażu  
na pięć palców
AM035B 
5900939600461
Idealna pod prysznic i do kąpieli, służy do mycia 
i masażu całego ciała oraz peelingu.

gąbka kąpielowa Natural Look
AM051B 
5900939600614

szczotka do pleców plastikowa
AT039B
5900939600690
Świetna pod prysznic i do kąpieli, w szczególności 
wygodna do mycia i masażu pleców.

myjka kąpielowa nylonowa
AM014B
5900939600454

szczotka do mycia pleców  
z naturalnego włosia 
AM042B 
5900939600652
Świetna pod prysznic i do kąpieli, w szczegółności wygodna 
do mycia i masażu pleców, istniej również możliwość wyjęcia 
rączki i uzyskania poręcznej szczotki do masażu.

Gąbki do kąpieli i pod prysznic, przeznaczona również do skóry wrażliwej. 
Delikatnie myją i masują ciało.

Szczoteczki do rąk
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Kąpiel

Akcesoria kąpielowe i toaletowe

Szczoteczki do rąk

szczoteczka do rąk
AT144B
8×5×3cm
5900939600744

szczoteczka do rąk z uchwytem
AT047B
5900939600706

szczoteczka do rąk
AT142B
9×3,5×3,5cm
5900939600737
Szczoteczka do rąk  
z pumeksem,  
wykonana z wysokiej 
jakości tworzywa 
sztucznego.

szczoteczka do rąk
AT145B
7,5×4,5×3cm
5900939600751

szczoteczka do rąk
AT049B
9,5×3,8cm 
5900939600713
Szczoteczka do mycia rąk, 
niezbędna w codziennej  
higienie rąk. Na górze oddzielny rząd 
włosia przeznaczony do paznokci.

tarka metalowa
MP056B
L:16,5cm
5900939601178
Tarka metalowa jednostronna, 
łatwa w utrzymaniu czystości.

pumeks syntetyczny do stóp
MP141B
10cm × 5 cm
5900939601253
Syntetyczny pumeks do pielęgnacji 
stóp o ergonomicznym kształcie.

pumeks naturalny do stóp
MP118B
4,5cm × 9,5 cm
5900939601246
Pumeks do pielęgnacji stóp 
wykonany z naturalnych 
składników mineralnych.

Szczoteczki wykonane z wysokiej jakości tworzywa szucznego, ergonomiczny kształt.
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Akcesoria kąpielowe i toaletowe

Zestawy toaletowe

kubek toaletowy Kids
AT266B 
5900939600782
Kubek toaletowy dla dzieci 
z motywem dziecięcym.

zestaw pojemników podróżnych
AT208B 
5900939600768
Komplet zawiera: 1 butelkę z dozownikiem 100 ml, 
2 butelki z nakrętką typu disc - top 100 ml+ 74 ml,  
2 pojemniki na krem 15 ml + 10 ml.

etui na szczoteczkę do zębów Kids
AT276B 
5900939600799
Etui na szczoteczkę z motywem 
dziecięcym. 

mydelniczka Kids
AT256B
5900939600775
Mydelniczka toaletowa 
z motywem dziecięcym.

Pędzle do golenia

szczotka do włosów Kids
SZ316B
długość 17,5cm  szerokość 5cm 
5900939601482
Delikatna szczotka do czesania 
dziecięcych włosów, masuje główkę 
dziecka, nie elektryzując włosów.



45

Zestawy toaletowe

Akcesoria kąpielowe i toaletowe

Pędzle do golenia

pędzel do golenia 
AT022B
wysokość 11cm
5900939600669

 pędzel do golenia 
AT027B 
 wysokość 10,5cm 
5900939600683 

pędzel do golenia 
AT024B
wysokość 9cm 
5900939600676

Pędzle do golenia z włosiem naturalnym, które dzięki swojej twardości szczególnie 
dobrze wmasowuje środek do golenia w skórę. Bardzo trwałe włosie świńskie.



Zenner-Poland Sp. z o.o.
ul. Tamka 16, 91-403 Łódź
sekretariat: tel. +48 42 679 18 01, 679 19 56
dział handlowy: Robert Król tel. +48 661 000 997
e-mail: robert.krol@zenner.pl
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