
2022. g. ziema

Maģiskie Ziemassvētki

* kamēr prece ir noliktavā  

07.11.2022 – 11.12.2022*
(46.-50. nedēļā)*

Piedāvājumi spēkā 



Izcepiet pašgatavotas dāvanas!

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

Mērkarošu komplekts (5 gab.)
1 + 2 + 5 + 15 + 25 ml
SS224602 

Regulējama tortes kārba
Zemā: 35,6 x 31,6 x 13,5 cm
Augstā: 35,6 x 31,6 x 20 cm
SS224604IZMANTOJIET  

1. ĀTRUMU 
putukrējumam un 
olu baltumiem.

IZMANTOJIET  
2. ĀTRUMU 
biezākiem maisījumiem, 
piemēram, mīklai.

Izvēlieties kādu no 2 ātrumiem un 
samaisiet dažādus mīklas veidus bez 
piepūles un bez elektrības!

Saliekamais trauks kūkām 
gādās, lai jūsu gardais mākslas 

darbs būtu nevainojamā stāvoklī 
līdz ballītei.

Karotītes (4)
14 x 3 cm
SS224603

IETAUPIET 
27,00 €

IETAUPIET 
28,00 €

49,90 €

36,90 €

5,90 €
76,90 €

64,90 €

3,50 €



Aizmirstiet par saiņošanas papīriem!
Ievietojiet pašu pagatavotās dāvanas skaistās kārbiņās!

Izgatavota ar mīlestību

One Touch kārbu komplekts (2 gab.)
1,4 l + 2,1 l
SS224605

New Star bļoda (2 gab.)
2 x 750 ml
SS224606

Optimum kārba – ziema
Ø 20 x 7,5 cm / 1,5 l
SS224607

Piemērota produktu 
glabāšanai uz 

virtuves galda,
skapīšos, atvilktnē, 

ledusskapī un arī 
līdzņemšanai, 

priecējot jūs ar savu 
skaisto dizainu.

Jūs esat tikai viena 
pieskāriena attālumā no 
iespējas saglabāt svaigus 
savus Ziemassvētku 
cepumus!

JAUNS 
DIZAINS

JAUNA 
KRĀSA

26,90 €

13,50 €

13,90 €



1. 2. 

4. 

Pērciet  
Vīna piederumu 

komplektu 
un saņemiet 

EcoPure 500 ml 
dāvanā!

3. 

Skaista dāvana viņai Īpaša dāvana viņam

Cimds un 
spilventiņš ir 
izgatavoti no ļoti 
mīksta
mikrošķiedras 
materiāla – tie 
būs maigi un ērti 
lietojami jūsu 
sejas ādai.
Tie aizstās 
simtiem 
vienreizlietojamo 
vates disku.

Vīna piederumu komplekts
1. Korķu viļķis 
16 x 8,1 x 4,2 cm
2. Vīna komplekts
Vakuuma sūknis:  
6,8 x 16 x 3,6 cm
Vīna korķis Ø 3,4 x 3,4 cm
3. Kārba Austerīte lielā
22,5 x 12,3 x 6,8 cm 
4. Folijas griezējs
Ø 5 x 3,8 cm 
SS224609

Pārstrādātas mikrošķiedras 
komplekts sejas tīrīšanai
SS224608

©Disney

Kārbu "Austerīte" komplekts
1. Kārbiņa Austerīte mazā Donald Duck
2. Kārbiņa Austerīte mazā Mickey Mouse
9,7 x 8,5 x 5,2 cm
SS224610

1. 

2. 

Ieraugiet prieku bērnu sejās!

64,90 €

14,90 €
7,50 €



Visas cenas ir Tupperware ieteiktas un ir maināmas. Piegādes problēmu gadījumā daži trūkstoši 
produkti tiks aizstāti ar līdzīgiem citas krāsas vai tādas pašas cenas produktiem. Skrejlapā atveidotā 
produktu krāsa var nedaudz atšķirties no īstās. 
©2022 Tupperware. Visas tiesības aizsargātas. 
Tupperware zīmols ir Dart Industries Inc. īpašums. 

Tālruņa 
numurs:

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

Dvielītis logu  
tīrīšanai (2 gab.)
40 x 40 cm
SS224611

Dvielītis logu 
tīrīšanai (4 gab.)
40 x 40 cm
SS224612

Ilgtspējīga palīdzība, 
kas liks Ziemassvētkiem 
mirdzēt

IETAUPIET 
10,00 €

IETAUPIET 
29,90 €

22,90 €

35,90 €

32,90 €

65,80 €


