
*kol pakaks turimų atsargų

Nuo 2022 11 07 iki 2022 12 11*
(46–50 savaitės)

Pasiūlymai galioja nuo

žiema 2022

Magiškos Kalėdos



Dovanokite namuose keptus 
skanėstus!

EZ Speedy 
1,25 l 
20,41 x 27,11 x Ø 15,66 cm
SS224601 

Išskleidžiama tortinė
Žema: 35,6 x 31,6 x 13,5 cm
Aukšta: 35,6 x 31,6 x 20 cm
SS2246041 GREITIS 

skirtas grietinėlei ir 
kiaušinių baltymams 
plakti.

2 GREITIS 
tirštesniems 
mišiniams maišyti.

Rinkitės vieną iš 2 greičių, kad
greitai ir nenaudojant elektros
paruoštumėte bet kokią tešlą!

Išskleidžiama tortinė 
pasirūpins, kad 

skanėstai į vakarėlį 
nuvyktų idealios būklės.

Pakabinamų 
šaukštelių rinkinys 
(4 vnt.)
14 x 3 cm
SS224603

Matavimo šaukštų rinkinys (5 vnt.)
1 + 2 + 5 + 15 + 25 ml
SS224602 

SUTAUPYKITE 
27,00 €

SUTAUPYKITE 
28,00 €

49,90 €

36,90 €

5,90 €
76,90 €

64,90 €

3,50 €



Pamirškite pakavimo popierių!
Sudėkite namuose keptus gardėsius į dailias dėžutes!

Pagaminta su meile

One Touch dėžučių rinkinys (2 vnt.)
1,4 l + 2,1 l
SS224605

Dubenėlis su saulės dangteliu (2 vnt.)
2 x 750 ml
SS224606

Optimum sausainių dėžutė
Ø 20 x 7,5 cm / 1,5 l 
SS224607

Dailaus dizaino 
dėžutė tinka 

laikyti ant 
darbastalio,

spintelėje, 
stalčiuje, 

šaldytuve ar 
neštis kartu su 

savimi.

Dekoruotos dėžutės Jūsų 
kalėdiniams sausainiams!

NAUJAS 
DEKORAS

NAUJIENA

26,90 €

13,50 €

13,90 €



1. 2. 

4. 

Įsigykite  
Rinkinį prie 

vyno ir gaukite 
EcoPure 

buteliuką 500 ml 
DOVANŲ!

3. 

Graži dovana JAI Speciali dovana JAM

Pirštinė ir šluostė 
pagamintos iš itin
minkšto 
mikropluošto, 
kuris švelniai valo 
veido odą.
Šie gaminiai 
atstos šimtus 
vatos diskelių.

Rinkinys prie vyno
1. Ergologics vyno atidarytuvas 
16 x 8,1 x 4,2 cm
2. Pompos ir kamščio rinkinys
Vyno pompa: 6,8 x 16 x 3,6 cm 
Vyno kamštis: Ø 3,4 x 3,4 cm
3. Pailgas austriukas
22,5 x 12,3 x 6,8 cm 
4. Peiliukas folijai nupjauti
Ø 5 x 3,8 cm 
SS224609

Perdirbto Mikropluošto 
rinkinys makiažui  
(pirštinė, šluostė ir maišelis)
SS224608

©Disney

Austriukų rinkinys
1. Mini austriukas su Donald Duck
2. Mini austriukas su Mickey Mouse
9,7 x 8,5 x 5,2 cm
SS224610

1. 

2. 

Nudžiuginkite mažuosius!

64,90 €

14,90 €

7,50 €



Perdirbto mikropluošto 
šluostė langams (2 vnt.)
40 x 40 cm
SS224611

Perdirbto mikropluošto 
šluostė langams (4 vnt.)
40 x 40 cm
SS224612

Švara tviskančios 
Kalėdos su tvariomis 
valymo priemonėmis

 Konsultanto kontaktai

Visos kainos yra rekomenduojamos Tupperware ir gali būti keičiamos. Jeigu kiltų problemų dėl tiekimo, 
kai kurie trūkstami produktai bus pakeisti panašiais kitos spalvos produktais arba produktais už tą pačią 
kainą. Lankstinuke pavaizduotų produktų spalva gali šiek tiek skirtis nuo tikrosios produkto spalvos.
©2022 Tupperware. Visos teisės saugomos.
„Tupperware Brands” yra „Dart Industries Inc.” nuosavybė.

Telefonas:

www.tupperware.lt
www.facebook.com/tupperwarehomecee
www.instagram.com/tupperwareincee

SUTAUPYKITE 
10,00 €

SUTAUPYKITE 
29,90 €

22,90 €

35,90 €

32,90 €

65,80 €


