
 

Gruodis su Tupperware 49 sav.: 
 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/bU9Esyh4ZOk  
Gruodžio mėnesio pasiūlymų brošiūra: 
http://tvarkoslinija.lt/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=790
&cntnt01origid=63&cntnt01returnid=62  
Tupperware ruduo žiema katalogas: 
https://www.tupperware.lt/gaminiai/magasin/pavasaris-vasara-2019  
Galimybės naujokams: 
https://youtu.be/D6V6e9FKV9w  
Daugiau naujienų rasite (paspauskite sekti): 
https://www.facebook.com/egle.bloziene  
 

 

 
 

Tik 49 sav. 60% nuolaida! 
Kiekviename vakarėlyje >100 
Eur galima įsigyti vieną 1,5 l 
Fridge Mate tik už 5 Eur vietoj 
12,5 Eur. Kodas SO194703  
Turime  864 vnt  
Skaičiuojasi į pardavimus ir į 
šeimininkių programą. 
 

https://youtu.be/bU9Esyh4ZOk
http://tvarkoslinija.lt/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=790&cntnt01origid=63&cntnt01returnid=62
http://tvarkoslinija.lt/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=790&cntnt01origid=63&cntnt01returnid=62
https://www.tupperware.lt/gaminiai/magasin/pavasaris-vasara-2019
https://youtu.be/D6V6e9FKV9w
https://www.facebook.com/egle.bloziene


 
 

Tik 49 sav. 62% nuolaida! 
Kiekviename vakarėlyje >150 
Eur galima įsigyti vieną 1 l 
Wonderlier tik už 4 Eur vietoj 
10,5 Eur. Kodas SO194709  
Turime  630 vnt 
 
Kiekviename vakarėlyje >150 
Eur galima įsigyti vieną 1,75 l 
Wonderlier tik už 5,5 Eur vietoj 
13,5 Eur. Kodas SO194708  
Turime  624 vnt vnt. 
Skaičiuojasi į pardavimus ir į 
šeimininkių programą. 
 

 
 

 
 

 
 

Tik 49 sav naujokai gali užsakyti savo 49 sav užsakyme 
po vieną visų gaminių: Cubix 1,4l, Click to go, kepsnių 
dėžę, 10 l dubenį. Kiekis ribotas 

  
Tik 49 sav. 58% nuolaida! 
Cubix 1,4 l tik už 5,2 Eur vietoj 
12,5 Eur. Kodas SO194704  
Galima užsakyti 1 vnt.  



 

 

 
Tik 49 sav. 63% nuolaida! 
Click to Go dėžučių rinkinys 
3x900 ml plius rankenėlė tik 
už 13,6 Eur vietoj 37 Eur. 
Kodas SO194721 
Galima užsakyti 1 vnt. 
 

 

Tik 49 sav. 58% nuolaida! 
Didžioji kepsnių dėžė 1,9 l tik 
už 14,5 Eur vietoj 34,9 Eur. 
Kodas SO194722 
Galima užsakyti 1 vnt. 
 
 

 

 

 
Tik 49 sav. 65% nuolaida! 
10 l dubuo tešlai tik už 12,2 
Eur vietoj 34,5 Eur. Kodas 
SO194712 
Galima užsakyti 1 vnt. 
 

 

Sausam ir šlapiam valymui 
Tik 49 sav. 44% nuolaida! 
Universali šluostė iš mikropluošto 
(2 vnt) tik 9,9 Eur vietoj 17,5 Eur. 
Kodas SS194915 
30 cm x 30 cm 



 
 

 

 

PIGIAU! 
Sausainių  štampai 4 vnt tik 
5,9 Eur vietoj 15,9 Eur. Kodas 
LO180105012 Turime tik 98 
vnt 
 

Sausainiai su raštų 
įspaudais  
PARUOŠIMO TRUKMĖ: 30 min.  
PALIKTI PASTOVĖTI: 30 min.  
GAMINIMO TRUKMĖ: 10-15 min. 180 °C 
temperatūroje.  
 
INGREDIENTAI (apie 20 vnt.):  

 125 g cukraus   

 Žiupsnelis druskos   

 1 kiaušinis   

 400 ml miltų   

 1⁄2 arb.š. vanilinio cukraus   

 1 arb.š. cinamono   

 125 g minkšto sviesto   

 Cukraus pudros tešlai apibarstyti   

 

  

 

1. Išimkite orkaitės groteles ir įkaitinkite orkaitę iki 180 °C temperatūros.  
2. Suplakite cukrų, druską ir kiaušinį iki baltų putų, naudodami Šluotelę plakimui. Suberkite miltus, 
vanilinį cukrų, cinamoną, sudėkite sviestą ir viską gerai išmaišykite Silikonine mentele. Toliau 
minkykite tešlą rankomis iki vientisos masės. Iš tešlos suformuokite kamuolį ir palikite pastovėti 

šaldytuve 30 min.   

3. Lanksčią pjaustymo lentelę ir tešlą  apibarstykite miltais ir iškočiokite tešlą Daugiafunkciu 

kočėlu, pritvirtinę 3 mm sausainių formeles. 



 4. Apibarstykite tešlą cukraus pudra prieš naudodami sausainių formeles sau- sainiams tešloje 

išspausti. Paruoštus sausainius sudėkite ant 2 Silikono padėklų kepiniams su krašteliu.  
5. Kepkite 10-15 min. Leiskite sausainiams atvėsti 5 min., prieš atsargiai juos nuimdami nuo 
padėklo kepiniams ir padėdami atvėsti ant kepimo grotelių.  

 

 

 

 

Maišymo dubuo 3l  tik 12,9 
Eur vietoj 19,9 Eur. Kodas 
SS194914 
Skersmuo: 24,5 cm, Aukštis: 14 cm 

   
 



 

 
 

 

 
 

 
 
Dubuo 1 l tik 7,9 Eur vietoj 
9,9 Eur. Kodas SS194210 
 
 
Šaukštų rinkinys ( 1 l, 2 ml, 5 
ml, 15 ml, 25 ml) tik 4,9 Eur 
vietoj 8,9 Eur. Kodas 
SS194211 
 

  
 



Mažas ir didelis rinkinys! Kepkite kartu su 
vaiku! Kiekvienas gaminkite su savo rinkiniu ☺ 

 

 

Kepimo rinkinys 
didysis  
 
Dubuo 4,5 l  
Silikoninė forma Karališka 1,5 l  
29x11x8 cm 
Šluotelė plakimui 
 

Tik 39,9 Eur vietoj 66,4 
Eur. Kodas SS194910 
 
(vien tik Karališka silikonine forma  
kainuoja 34,9 Eur!) 
 

  



 

 
 

 

Kepimo rinkinys mažasis  
 
Dubuo 1,3  l  
Silikoninė forma mini Karališka 600 ml 
Mažoji šluotelė plakimui 
 

Tik 29,9 Eur vietoj 59,9 
Eur. Kodas SS194909 



 

 

 

Plastikinė šluotelė plakimui tik 10 
Eur. Kodas K31 
 
30 x 7,4 cm 
 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/9HLvtAVjDqo 
 

https://youtu.be/9HLvtAVjDqo


 

 

 

4,5 l dubuo tešlai 21,5 
Eur. Kodas B46 

 
 
 

Dubuo tešlai 4,5 l 

Itin talpus dubuo maisto gaminimui ir serviravimui. Ypač tinka tešlai užminkyti, ingredientams plakti, 

vaisiams ir salotoms laikyti.  

Dubuo pagamintas iš lengvos medžiagos, todėl jį paprasta naudoti. Dėl piltuvėlio formos, mažas dugno 

skersmuo leidžia greičiau išplakti ingredientus. 

 

Matmenys: Skersmuo: 27,5 cm, Aukštis: 13,7 cm 

 



 
 

Karališka silikoninė 
forma 1,5 l tik 34,9 Eur. 
Kodas L23  
29 x 11 x 8 cm 

 

 

Tuno paštetas 
 
(Jei kepsite 2 l Ultra Pro gaminkite iš 2 normų, jei 
karališkoje silikoninėje formoje iš vienos) 

100 g. miltų, 
2 nubraukti šaukšteliai kepimo miltelių, 
3 kiaušiniai,  
300 g. tuno aliejuje, 
100 g. fermentinio sūrio, 
3 šaukštai „Pesto“ padažo, 
100 ml pieno, 
1 šaukštas konjako. 

 

Į dubenį sudėkite miltus sumaišytus su kepimo milteliais, kiaušinius, nusunktą tuną, fermentinį sūrį, 
„Pesto“ padažą, viską išmaišome.  
Po tuputį pilame pieną ir išmaišome. Supilame konjaką, išmaišome. 
Gautą masę supilame į sviestu išteptą 2 litrų Ultra Pro (jei gaminate iš dvigubos normos) arba į 
pailgą „Karališkąją“ silikoninę (jei iš vienos normos), dedame į įkaitintą orkaitę (Ultro dangčio 
neuždenkite) ir kepti 40-50 min. 180˚C temperatūroje. 
Valgykite atvėsusį, kaip užkandį. 
Skanaus ☺ 



  

 

Alaus duona 
INGREDIENTAI (apie 1 kg duonos):  

500 g miltų  

500 ml alaus arba giros  
2 arb.š. kepimo miltelių  

2 arb.š. druskos  
1 arb.š. aliejaus  

 

1. Įkaitinkite orkaitę iki 180 °C karšto oro režimu.  
2. Sumaišykite miltus ir kepimo miltelius Maišymo dubenyje. Įberkite druskos, 

supilkite alų ir viską išmaišykite  šluotele plakimui.  

3. Supilkite tešlą į Karališką silikoninę formą ir kepkite 50-60 min 180C 
temperatūroje.  

4. Prieš išimdami, palikite atvėsti.  
  
PATARIMAS:  
Alaus duoną galite pagardinti moliūgų, saulėgrąžų ar sezamo sėklomis, džiovintais 
pomidorais, alyvuogėmis, žolelėmis, rūkyta kiauliena, džiovintais svogūnais ir pan.  

 



  

 

35% nuolaida  
Rinkinys maisto gaminimui 
tik 65 Eur vietoj 99,2 Eur. 
Kodas SS194918 
Rinkinį sudaro:  

o Microcook ąsotis 1 l  
o Micro Delight  
o Eazy greitkratis 600 ml su receptų 

piešinėliais  
o Šluotelė plakimui  
o Silikoninė mentelė 

 

 

 
 

 

Silikoninė mentelė tik 17,5 Eur. 
Kodas K25 
 
29,4 x 5,8 cm 
 



 
 

 
 

 

Easy Delight tik 13,8 Eur. 
Kodas M15 
14 x 22,4 x 6,8 cm 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/C5S6gXSFqJI  

 

https://youtu.be/C5S6gXSFqJI


 
 

 
 

 
Eazy greitkratis 600 ml  tik 17,9 
Eur. Kodas B55 



 

 
 

 

Smaližių rinkinys  26,9 Eur vietoj 
41,8 Eur. Koodas SS194913 
 
Didysis smaližius 2 l  
28x19x10 cm 
Smaližius 1,4 l  
20,5 x 16 x 8 cm 
Tik 26,9 Eur vietoj  

 

 
 

Termo puodelis tik 14,9 Eur 
vietoj 27,5 Eur. Kodas 
SS194901 

100% sandarus termo puodelis - puikiai tiks neštis karštiems ir šaltiems 
gėrimams. 
     7.5 cm skersmuo x 19 cm aukštis Tūris 360 ml. 
     Jis nepakeičiamas bet kurioje kelionėje ir ypač skirtas rytiniams vėluojantiems miegaliams, kurie geria savo 
rytinę kavą tik pakeliui į darbą...Tai sandarus puodelis, kuris išsaugos karštą kavą apie vieną valandą 
(priklausomai nuo išorės temperatūros bei kaip dažnai atidarinėjamas puodelis šilumą išlaikys truputį ilgiau ar 
trumpiau).  
     Šis stilingas gaminys pritaikytas naudoti namuose, biure ar kelyje. 



▪ Dvigubos konstrukcijos puodelio sienelės ir dangtelis su silikono apvadu, užtikrina tiek karštų, tiek šaltų 
gėrimų reikiamos temperatūros išlaikymą.  

▪ Dangtelis neleidžia pratekėti skysčiui, tai ypač svarbu vežantis gėrimą rankinėje ar kelioniniame 
krepšyje.  

▪ Puodelio dangtelį lengvai atsuksite, norėdami supilti gėrimą ir atidarysite papildomą kiauryme, kai 
norėsite gerti.  

▪ Norėdami atsigaivinti keliaujant ar vairuojant, Jums nereikės nusukti dangtelio! Lengvai atidarysite 
papildomą kiaurymę, kai norėsite gerti.  

▪ Gražus dizainas ir patogi tekstūra užtikrina patogų puodelio paėmimą. Neslystantis dugnas apsaugo 
indą nuo slydimo, kai jis padėtas ant lygaus paviršiaus.  

▪ Puodelio – gertuvės matmenys atitinka daugelio automobilių puodelių laikiklius. Diametras: 8 cm. Aukštis 
18 cm  

▪ Šį puodelį galite naudoti karštiems gėrimams, tokiems kaip: kava, arbata, karštas šokoladas, net košei ar 
kitam maistui. Taip pat ir šaltiesiems: vandeniui, sultims ar šaltai arbatai su ledu. 

DĖMESIO: šis gaminys nepritaikytas karbonizuotiems gėrimams laikyti, transportuoti. 

Puodelį galite plauti indų plovyklėje. Jis tinkamas laikyti gėrimams šaldytuve, bet netinkamas šaldiklyje. Nedėkite 
puodelio į mikrobangų krosnelę arba konvekcinę orkaitę. 
  Norėdami „išplauti“ kvapus ir termosinio puodelio, pripilkite šalto vandens ir palikite. Nepalikite puodelyje gėrimų 
ar jų likučių labai ilgam laikui. 

 
 
 
 

 

 

Net 47% nuolaida! 
Eco Pure 2 tik 7,9 Eur vietoj 
14,9 Kosas SS194904 



 

 

 
Dvipusė tarka tik 17,5 Eur vietoj 19,5 Eur. 
Kodas SS194908  
21,5 x 9,5 x 5 cm 
 
Tarkos geležėlės matmenys 8 cmx19 cm 
Geležėlė dvipuse: viena pusė kaip smulki 
burokinė, kita kaip bulvių tarkiams 
Dėžutės tūris 450 ml 
 

 
 
 
 

 

Aloha dubuo 2 l tik 9,5 Eur vietoj 12,5 
Eur. Kodas SS194905 
 
Aloha dubuo 4 l 14,5 Eur vietoj 19,5 
Eur. Kodas SS194906 
 

Aloha rinkinys 
Aloha dubuo 2 l (2vnt) 
Aloha dubuo 4 l (1 vnt) 
 



Tik 27,9 Eur vietoj 27,9 Eur.  
Kodas SS194907 

  
 
 

  

 
 

Skaidri dėžutė Condiserv tik 
19,9 Eur vietoj 23,9 Eur. 
Kodas SS194912 



 

 

 

6 l prabangos dubuo tik 29,9 
Eur vietoj 34,9 Eur. Kodas 
SS194902 

 
 

 

Samba pyraginė tik 18,9 Eur. 
vietoj 29,9 Eur.  Kodas SS194903 

 

 

Apvalioji dėžutė 1,1 l tik 8,5 Eur, 
vietoj 10,5 Eur. Kodas SS194916 



 

Net 46% NUOLAIDA! 
Apvalioji dėžutė 1,1 l 3 vnt tik 17 
Eur vietoj 31,5 Eur. Kodas 
SS194917 

  
 

 

 

TChef keptuvė 20 cm tik 129 
Eur vietoj 179 Eur. Kodas 
SS194919 

 

Kalėdiniai pasiūlymai 42-50 sav. 
Demo filmukas: https://youtu.be/oOY1k_w_Jbk  

(gaminių kiekis ribotas, gali pasibaigti ir anksčiau) 
 

https://youtu.be/oOY1k_w_Jbk


 

 

 
Net 50% nuolaida 
Eco buteliukų vaikams 
rinkinys (1x Eco buteliukas - 
Kalėdų senelis 350 ml, 1x 
Eco buteliukas - 
Besmegenis 350 ml) Su 
sportiniu dangteliu tik 8 Eur 
vietoj 16 Eur. Kodas 
SS194215 
 

 



 

Net 44% nuolaida 
Puodeliai su sieteliu 2 vnt tik 
17,9 Eur vietoj 31,8 Eur. 
Kodas SS194209 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/7oep_w7wq
k0  
Demo filmukas, puodeliai ne 
tik arbatai: 
https://youtu.be/E2meL_oXk
_M  
 

   
 

 

 
 
Net 30% nuolaida 
Silikoninė forma 
Besmegenis 1 l tik 19,5 Eur 
vietoj 27,9 Eur. Kodas 
SS194214  
 

https://youtu.be/E2meL_oXk_M
https://youtu.be/E2meL_oXk_M


 

 

 

 
 
Net 40% nuolaida 
Sausainių formelės  tik 5,9 Eur 
vietoj 9,9 Eur. Kodas SS194212 
 

 

 
Net 59% nuolaida 
Dekoravio pieštukas tik 9,9 Eur 
vietoj 23,9 Eur. Kodas 
SS194213 
Demo filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=eRDRPpQISz
A&t=7s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eRDRPpQISzA&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=eRDRPpQISzA&t=7s


 

 

 

 

 

Besisukantis padėklas tik 
34,9 Eur vietoj 47,9 Eur. 
Kodas SS194202 
Serviravimo dalies skersmuo 32 
cm 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/fnfR97VcJ0Y 
Besisukantis padėklas ir tortinė: 
https://youtu.be/_qI6m3FOWcY  
 

 

https://youtu.be/fnfR97VcJ0Y
https://youtu.be/_qI6m3FOWcY


 

 

 



 

 

 
 
Transformuojama Tortinė tik 
39,9 Eur vietoj 44,9 Eur. 
Kodas SS194201 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/mFme6Wox
OPY 
 
 

 
 

https://youtu.be/mFme6WoxOPY
https://youtu.be/mFme6WoxOPY


   

   

   
 
 

 
 



  
 

 
 

Tortas 
Demo filmas: 
https://youtu.be/lhVQT1ueee0 
 

  

  

  

https://youtu.be/lhVQT1ueee0


 
 

 
Mentelė kepiniams tik 10 
Eur. Kodas K19 

   
 
 

 

 
 

Lanksti pjaustymo lentelė tik 9,9 Eur. 
Kodas U22 
I: 38 cm P: 29 cm A: 0,3 cm 



   
 
 

  
 
 

  
 

 



  
 

 

 
Dėžutės „Kalėdinis tinginys“ 
575 ml (2vnt) tik 15,9 Eur 
vietoj 25,8 Eur.  Kodas 
SS194204 
 

 
 

 

 
Dėžutė „Gatsby“ 950 ml 9,9 
Eur tik 12,9 Eur. Kodas 
SS194205 
 
Dėžutė „Gatsby“ 1,4 l 12,9 
Eur tik 15,9 Eur. Kodas 
SS194206 
 
Dėžučių rinkinys „Gatsby“  
950 ml, 1,4 l ir 2,1 l tik 32,8 
Eur vietoj 46,7 Eur. Kodas 
SS194207 



 

   
 

 

 
 
Dėžutė „Besmegenis“ 2,4 l 
tik 17,5 Eur vietoj 24,9 Eur. 
Kodas SS194208 
 

 
 

 
 
Dubuo 1 l tik 7,9 Eur vietoj 
9,9 Eur. Kodas SS194210 
 
 
Šaukštų rinkinys ( 1 l, 2 ml, 
5 ml, 15 ml, 25 ml) tik 4,9 
Eur vietoj 8,9 Eur. Kodas 
SS194211 
 

  
 



  

 

Kamščiatraukis tik 28,9 Eur vietoj 
34,9 Eur. Kodas SS194203 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/GyLJxzpW_Pw  

 
 

Tupperware vakarėlių šeimininkėms 

 

 
 

Padėkos dovanėlė:  
Kai pardavimai vakarėlio metu 
pasiekia 100 Eur ir 
demonstruotojas suplanuoja dar 
vieną vakarėlį, Jūs gausite:  
Daugiafunkcis kočėlas  
TG194901  
 

  

https://youtu.be/GyLJxzpW_Pw


 

Kočėlas – tai vienas žinomiausių Tupperware 
gaminių. O kočėlas be padėklo – tai tik pusė 
malonumo. 
Tešlos ruošimo padėklas padės Jums greitai ir 
be vargo paruošti bet kokią tešlą. 
Ant gaminio paviršiaus rasite gradavimo skalę, 
sužymėtą gramais ir miligramais. Tai labai 
patogu, kai receptas reikalauja tikslaus produkto 
kiekio.  
Dirbant su tešlos ruošimo padėklu, tešla 
neprilimpa prie padėklo, todėl vienas malonumas 
ant jo kočioti. 
Prieš dirbdami, sudrėkinkite stalo paviršių 
trupučiu vandens, patieskite tešlos ruošimo 
padėklą ir lengvais judesiais iš gaminio centro į 
kraštus prispauskite padėklą prie stalo 
paviršiaus. 
Jei prie Jūsų stalviršio padėklas nelimpa, 
patieskite po juo ploną drėgną šluostę ar 
sudrekinta vienkartinę sevetėlę. Svarbu, kad 
padėklas neslidinėtų ant Jūsų stalviršio, tada bus 
patogu naudotis. 
Gaminio paviršiuje rasite keturis skirtingo dydžio 
apskritimus, pažymėtus centimetrais. Tai Jums 
padės paruošti tešlą tikslaus dydžio. 
Padėklo nelankstykite, geriausia jį laikyti 
suvyniotą ant kočėlo. Nepjaustykite ant padėklo 
peiliu, naudokite plastikines ar medines 
menteles, plastikinius tešlos pjaustymo ratukus, 
formeles ir pan 
Kočėlas: 50 centimetrų kočėlas (kočiojama dalis 
33,5 cm) sukurtas lengvai iškočioti didelius tešlos 
gabalėlius. Lygus paviršius leidžia išvengti tešlos 
prikibimo.  
Viename iš kočėlo galų yra užsukamas dangtelis, 
leidžiantis pririekus įpilti į kočėlo vidų vandens.  
Užpildykite kočėlą šiltu arba šaltu vandeniu, 
priklausomai nuo tešlos, kurią ruošiatės kočioti, 
tipo. Šaltas vanduo sluoksniuotai arba 
marcipaninei tešlai, karštas – mielinei tešlai.  
 
 

Kočėlas visų rūšių tešlai kočioti 
Formelės lengvai uždedamos ant kočėlo ir padeda tolygiai iškočioti 3 arba 6 mm storio tešlą. 
Jeigu pageidaujate kitokio storio tešlos, naudokite kočėlą be formelių. 
Atsukamas dangtelis leidžia į kočėlą įpilti vandens, kad būtų patogiau kočioti tešlą. 
Dėl lygaus paviršiaus tešla prie kočėlo nelimpa. 
Ilgas, todėl galima kočioti didelį tešlos kiekį. 
Plačios ergonomiškos rankenos. 
sausainių formeles galima naudoti tešlai pjaustyti. 
Patarimai 
Galima pilti: 
- šaltą vandenį minkštai tešlai ir marcipanams; 
- šiltą vandenį mieliniai tešlai; 
- ledinį vandenį sluoksniuotai tešlai. 



Kočėlo svorį galima padidinti, jš pripildžius ryžių arba lęšių, taip lengviau kočioti didelį kietos 
tešlos kiekį. 
Formeles lengvao prisukti prie daugiafunkcinio kočėlo. Jeigu pageidaujate 6 mm storio 
tešlos, pirmiausia prisukite šviesiai mėlyną dalį, paskui - tamsiai mėlyną. jei pageidaujate 3 
mm storio tešlos, prisukite ti tamsiai mėlyną formelę. 
Ilgis: 50 cm; Skersmuo: 8,7 cm 
Tik 17 Eur 
Kodas: B62 
Pritvirtinamos formelės tik 6,9 Eur. Kodas B63   

 

Dovana šeimininkei – 1 lygis  
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia 200 eurų ir konsultantas 
suplanuoja dar du vakarėlius, Jūs gausite: Apvalioji dėžutė 2,1 l  
Apvaliojidėžutė 3,3 l  
HG194901  
Padėkos dovanėlė  
(TG194901 ar 50 % nuolaida vienam katalogo gaminiui)  
Dovana šeimininkei – 2 lygis  
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia 300 eurų ir konsultantas 
suplanuoja dar du vakarėlius, Jūs gausite: Apvalioji dėžutė 950 ml  
Apvalioji dėžutė 2,1 l (2 vnt.) Apvalioji dėžutė 3,3 l HG194902 
ir  
Padėkos dovanėlė  
(TG194501 ar 50 % nuolaida vienam katalogo gaminiui)  
 
 
 

  



 

 
 


