NUTRIČNÍ MIXÉR 600 ML
• Výkonný motor – 600 W
• 20 000 otáček za minutu
rozmixuje ovoce, zeleninu
i semínka
• 2 druhy sekacích čepelí
4nožová hlava pro mokré
mixování
2nožová hlava pro suché
mixování

-65%
Nutriční mixér

běžná cena 2300,00

79990

+ 500
BILLA bodů

STAŇTE SE
ČLENEM BILLA
BONUS CLUBU

ZDRAVÉ TĚLO,

ZDRAVÝ
DUCH

Letos se můžete těšit na zajímavé
věrnostní programy, tak neváhejte
a zaregistrujte se.
VYUŽIJTE VÝHOD ČLENSTVÍ

• Bez BPA

Slevy až 75 %

LÁHEV & SLÁMKA 350 ML
• integrovaná slámka
• vhodné do myčky
• bezpečný uzávěr
• nepřilnavé dno
• bez BPA

Body za nákupy
Okamžité výhody
Karta i členství zdarma
Atraktivní nabídky a slevy
Slevová knížka
Časopis Gusto zdarma

-57%
Láhev se slámkou
350ml

běžná cena 350,00

14990

+ 500
BILLA bodů
nutrifresh™ is a registered trademark used
under license by TCC Global N.V.

Více informací o BILLA BONUS CLUBU na www.billa.cz
Výrobky nelze zakoupit za běžnou cenu. Více informací na www.billa.cz

Vyměňte své BILLA Bonus body
za kvalitní výrobky značky
NUTRIFRESH se slevou až 75 %
a žijte zdravěji.

Akce probíhá od 29. 5. do 7. 8. 2019 nebo do vyprodání zásob.

Filozofií značky Nutrifresh je zdravý životní styl a stravování
dostupné každému, nejenom nadšencům.

-67%
Vakuovací dóza 5,2 l
1 ks

běžná cena 600,00

19990

+ 500
BILLA bodů

-60%
Vakuovací dóza 0,75 l
1 ks

běžná cena 250,00

99

90

+ 500
BILLA bodů

DOBRÉ ZDRAVÍ

RADOST Z ŽITÍ

POZORNÁ MYSL

DOBRÁ KONDICE

VAKUOVACÍ DÓZY
& VAKUOVÁ PUMPA
• odolné proti poškrábání
• vhodné do myčky
• do lednice/mrazáku
• mikrovlnné trouby
• na suché i vlhké potraviny
• ochrana proti rozlití
• dlouhá životnost

-75%
Vakuová pumpa
1 ks

běžná cena 200,00

4990

+ 500
BILLA bodů

ODSTRANĚNÍ PŘEBYTEČNÉHO
VZDUCHU VAKUOVOU PUMPOU
• potraviny vydrží až 5x déle
• omezuje aerobní bakterie a houby
• zabraňuje odpařování vůní
• omezuje plýtvání

-66%
Vakuovací dóza 3,5 l
1 ks

běžná cena 500,00

-57%
Vakuovací dóza 1,7 l
1 ks

běžná cena 350,00

14990

VAKUOVÉ SKLADOVÁNÍ
Dózy pro vakuové skladování udrží vaše
jídlo déle čerstvé.

+ 500
BILLA bodů

16990

+ 500
BILLA bodů

-60%
Vakuovací dóza 0,5 l
1 ks

běžná cena 200,00

7990

+ 500
BILLA bodů

