Ponudba velja od 8. 4. do 31. 5. 2021 oziroma do prodaje zalog.
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MOISTURE LOCK
REGENERATORJI

- 23%

OPTIMALNA VLAŽNOST LAS NAREDI RAZLIKO
ŽELIŠ ZAŠČITITI SVOJE LASE IN DOSEČI GLADKE IN SIJOČE
REZULTATE?
ZAKAJ IZBRATI IZDELKE HYDRALUXE?
Remington Hydraluxe kolekcija vsebuje regeneratorje Moisture Lock, ki pomagajo ohraniti popolno
ravnovesje vlage vaših las, skupaj s Hydracare nastavitvami temperature, s katerimi lahko oblikujete
vaše lase pri nižjih temperaturah.

- 22 %

CI89H1| HYDRAluxe
32 mm kodralnik las

49,99 |

38,99

S8901| HYDRAluxe
ravnalnik las

- 22 %

AS8901| HYDRAluxe
zračni oblikovalnik las

54,99 |

42,99

69,99 |

53,99

- 22 %

AC8901| HYDRAluxe
sušilnik las

54,99 |

42,99

SANJATE O SVILENO
GLADKIH KODRIH?
Potem izkusite prednosti nove Remington kolekcije Coconut Smooth z mikro
regeneratorji iz kokosa, ki se med oblikovanjem sproščajo na vaše lase in
zagotovijo dolgotrajne gladke rezultate ter zaščito las pred vsakodnevno vlago in
razkuštranim izgledom.

Mikro regeneratorji
iz kokosa

8 temperaturnih
nastavitev

-13 %

-14 %

Močan in hiter
DC motor

-20 %

S5901| Coconut Smooth
ravnalnik las

CI5901| Coconut Smooth
kodralnik las 13-25 mm

D5901| Coconut Smooth
sušilnik las

44,99 |

34,99 |

39,99 |

38,99

29,99

31,99

BODI V KORAKU Z
MODNIMI TRENDI
IN IZBERI COPPER
RADIANCE KOLEKCIJO

PREPOJENO
Z BAKROM

-13 %
AC5700 | Copper Radiance
sušilnik las
44,99 |

38,99

Moč 2200 W
Hitrost pihanja 120 km/h

-20 %
CI5700 | Copper Radiance
13-25 mm kodralnik las
39,99 |

Kodralna palica
13-25 mm

31,99

-22 %
S5700 | Copper Radiance
ravnalnik las
54,99 |

- 20 %

- 10 %

S7710 | PRO-ION STRAIGHT
ravnalnik las

AS800 | DRY & STYLE
zračni oblikovalnik las

D2400 | TRAVEL DRYER
potovalni sušilnik las

ZA GLADKE REZULTATE BREZ
KODRANJA IN STATIKE

VRTLJIVI OBLIKOVALNIK S TREMI
NASTAVKI, DA MED SUŠENJEM LASE
TUDI OBLIKUJETE ZA HITRE IN KRASNE
REZULTATE

ZA IZJEMEN VIDEZ BREZ
ODREKANJA TUDI NA POTI

• trojna ionska tehnologija se spopada
s kodranjem las in statiko za lepše,
gladkejše in bolj svetleče lase
• napreden ultrakeramični turmalin
zagotavlja gladko drsenje med
oblikovanjem pričeske
• digitalni prikazovalnik z 9 variabilnimi
temperaturami (150–230 ºC)

59,99 |
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- 14 %

9 nastavitev
temperature

42,99

47,99

• 800 W oblikovalnik
• 4 × zaščitna prevleka (antistatična,
keramična, turmalin-ionska, prevleka za
gladko drsenje
• 3 različni nastavki za oblikovanje

34,99 |

29,99

• 2 toplotni in električni nastavitvi
• moč 1400W
• kompaktna zasnova z zložljivim
ročajem za lažje shranjevanje

19,99 |

17,99
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BRIVNIKI IZ SERIJE STYLE SERIES ZA MAKSIMALEN STIK IN POPOLNO UDOBJE.

- 20 %

- 14 %

R5000 | Style Series R5
rotacijski brivnik

R3000 | Style Series R3
rotacijski brivnik

• dvosmerna rezila upogljiva rezila in vrtljiv
vrat- ki se prilega konturam obraza
• izboljšan prikazovalni prirezovalnik s
ComfortTrim rezili
• brezžično delovanje do 50 minut delovanja
• vodoodporen

• dvosmerna rezila upogljiva rezila in vrtljiv
vrat- ki se prilega konturam obraza
• žična uporaba - za zanesljivo moč
• nastavek za 3-dnevno brado
• uporaba na suho

79,99 |

63,99

49,99 |

42,99

STYLE SERIJA OBLIKOVALNIKOV BRADE JE IDEALNA REŠITEV ZA SODOBNEGA
MOŠKEGA, KI ŽELI BITI GOSPODAR TRENUTKA IN PREVZETI POPOLN NADZOR NAD
SVOJIM SLOGOM!

- 16 %

- 18 %

- 16 %

- 11 %

MB5000 | Style Series B5
strižnik brade

MB3000 | Style Series B3
strižnik brade

HC7130 | Pro Power Titanium
strižnik

NE3850 | Nano Series
prirezovalnik za nos in ušesa

• komfortne konice rezil, ki se sama brusijo
• odstranljiva rezila za preposto čiščenje
• zoom kolešček za 17 natančnih dolžin striženja
• 1 x nastavljiv glavnik

• odstranljiva s titanom prevlečena rezila, ki se sama
brusijo
• zoom kolešček s 17-imi dolžinami za striženje
(0.4mm-18mm)
• brezžična uporaba do 60 minut

• napredna geometrija AcuAngle rezil prevlečenih
s titanom
• SlideSelect nastavljivi glavniki s samodejnim
zaklepom
• žično/ brezžično z do 60 minut delovanja

• protimikrobno srebrno ohišje
• dvostranski vertikalni prirezovanik, vrtljiva
prirezovalna glava, Vertikalni vodljivi glavniki za
prirezovanje obrvi
• vodoodporno

44,99 |

37,99

32,99 |

26,99

44,99 |

37,99

18,99 |

16,99

ZADNJI KOSI -50%
Entertaining Steel Red | 25050-56
električni žar

EVOLVE | 24001-56
električni žar

• odstrani do 42 % maščobe*
• preprosto čiščenje
• prevleka proti prijemanju
• navpično shranjevanje

• digitalni zaslon in časovnik
• pravokotna globoka ponev žara- popolna za pečenje
brownijev ali za pripravo karijev
• odstranljive plošče pralne v pomivalnem stroju
• žar se segreje na 260 °C v 90 sekundah, tako zadrži vse
sokove in pravilno zapeče vaše meso.

109,99 |

54,99

189,99 |

- 50 %
Mercator M Tehnika

*Merjeno glede na goveje hamburgerje z 20 %
vsebnostjo maščobe (113 g)

94,99

- 50 %
www.mtehnika.si
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PUSTITE VTIS V MAT ČRNI BARVI

Kolekcija Matte Black vas ne bo pustila ravnodušne. Združuje aparate vrhunske kakovosti, z dodatki, ki jih potrebujete za pripravo preprostih in zahtevnih jedi.
V predrzni črni barvi s teksturiranimi zaključki, vas bo naravnost navdušila z osupljivo priročnostjo in lepim izgledom.

- 20 %
Matte Black | 24722-56
blender
79,99 |

63,99

- 25 %

- 28 %

Matte Black | 24732-56
multipraktik
99,99 |

- 33 %

Matte Black | 24702-56
3v1 palični mešalnik

74,99

59,99 |

42,99

Matte Black | 24662-56
mini sekljalnik
39,99 |

26,99

- 33 %
Matte Black | 24672-56
ročni mešalnik
39,99 |

26,99

-13 %

- 20 %

VSAKA ŽELJA IZPOLNJENA HITRO

ZA HITER IN ZDRAV NAPITEK

Russell Hobbs Express Air Fry Mini pečica je popolna rešitev za vas. Preprosto
uporabite funkcijo Air Fry za bolj zdravo cvrtje brez olja.

Z Mix & Go Steel blenderjem lahko pripravite smoothije, sestavine za juhe, koktejle
in proteinske shake. Ima tudi rezila, ki drobijo led. Vse kar morate storiti je zmešati,
vzeti in uživati!

4x HITREJŠE SEGREVANJE*
2,5x HITREJŠA PRIPRAVA OBROKA*
63% ENERGETSKO BOLJ UČINKOVITA*

Express Air Fry | 26095-56
mini pečica
109,99 |

95,99

• baza iz nerjavečega jekla za enostavno čiščenje
• vključuje 2 steklenici 600 ml s pokrovi
• rezila za drobljenje ledu
• BPA free
• 300 W

Mix & Go Steel | 23470-56
blender
49,99 |

39,99

*v primerjavi s klasično Russell Hobbs pečico

ZADNJI KOSI -50%
V letaku so predstavljeni akcijski izdelki, ki smo jim znižali ceno in izbrana redna ponudba Remington in Russell Hobbs. Ponudba določenih programov iz letaka je omejena na prodajna
mesta, ki prodajajo tovrstne izdelke. Posamezna prodajalna nima v ponudbi oz. zalogi vseh predstavljenih izdelkov v letaku. Za vse izdelke predstavljene v letaku, ki imajo redno in akcijsko
ceno ali so označeni z Radostno ceno, ne veljajo dodatne ugodnosti (dnevni popusti, popusti na blagovne skupine, Pika popusti, itd.). Navedeni popusti se obračunavajo pri blagajni. Na
željo kupca lahko prodajalna želen izdelek dodatno naroči. Letak je predstavitvene narave. Slike so simbolne. Cene v letaku so v EUR z vključenim DDV. Ponudba ne velja za pogodbene
partnerje. Ponudba velja od 8. 4. do 31. 5. 2021 oziroma do prodaje zalog. Izdajatelj: Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana. Ponudba velja za določene izdelke, ki so v prodaji in v
zalogi. Pridržujemo si pravico do sprememb. Za morebitne napake v tisku se vam opravičujemo in vas prosimo, da nas pokličete 080 2 080 • www.mtehnika.si
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