
Ob nakupu nad 30 € 
ali ob nakupu 
3 izdelkov izbranih 
znamk dobite
Srečno srečko,  
ki vam lahko prinese:

In 750.000 drugih
bogatih prazničnih daril.

100 x Tuš darilna 

kartica 30 €

1 x  

letni najem 

avtomobila 

Volkswagen ID.3

10 x Apple  

Iphone 13

10 x  vikend najem avtodoma z gorivom

10 x športna 

ura Garmin 

Fenix 6s

Srečko dobite 
na blagajni. 

Ponudba iz kataloga velja
od srede, 24. 11. do torka, 30. 11. 2021
oz. do odprodaje zalog.

ZA ČLANE TUŠ KLUBA

NAKUPA 
VAM KOT 
D*NAR 
VRNEMO

KUPON

10-99%

ENKRAT OD PETKA, 26. 11.,
DO PONEDELJKA, 29. 11. 2021

na Tuš klub kartico
ob nakupu nad 20 €.

Velja v trgovinah in franšizah Tuš. Ne velja v Partner Luče. Splošni pogoji kupona so na strani 21.

ZA ČLANE TUŠ KLUBA

KUPON

TOREK, 23. 11. ALI
ČETRTEK, 25. 11. 2021

Velja v trgovinah in franšizah Tuš. Ne velja v Partner Luče. Splošni pogoji kupona so na strani 21.

POPUST TAKOJ

25% POPUST ZA
IZDELEK PO 
VAŠI IZBIRI

ZA ČLANE TUŠ KLUBA

POPUST ZA
IZDELEK PO
VAŠI IZBIRI

KUPON

ČETRTEK, 25. 11. ALI
PETEK, 26. 11. 2021

Velja v Tuš drogerijah. Splošni pogoji kupona so na strani 21.

20-50%

Velja v trgovinah in franšizah Tuš. Ne velja v Partner Luče. Splošni pogoji kupona so na strani 21.

KUPON

POPUST TAKOJ
ENKRAT OD TORKA, 23. 11.
DO ČETRTKA, 25. 11. 2021

25%
POPUST

SKUŠA WEEKEND Z ZELENJAVO
Delamaris, 125 g

Redna cena: 1,59 €



Vseh 750.000 srečk je dobitnih 
in med tisočimi prazničnimi darili 
prinašajo:

Za prevzem darila pokažite kodo na spodnji strani srečke (pod poljem za podrsanje) na 
blagajnah poslovalnic Tuš. 

100 x Tuš darilna 

kartica 30 €

1 x letni najem avtomobila Volkswagen ID.3

10
 x 

Apple 
 

Ip
ho

ne
 13

10 x  vikend najem avtodoma z gorivom

Srečko dobite 
na blagajni. 

V pogoj 30 € se ne šteje nakup tobačnih izdelkov in pripomočkov, nakup darilnih kartic in plačilo položnic. Ko prejmete srečko, odstranite premaz in preverite svojo 
srečo. Pripada vam nagrada, ki je odtisnjena pod premazom. Nagrado si izberete v izbrani poslovalnici, pred koriščenjem na blagajni opozorite blagajničarko in predložite 
srečko. Pogoj za pridobitev in unovčitev srečke je Tuš klub kartica. Srečko lahko prejmete tudi z nakupom 3 enakih ali različnih izdelkov izbranih dobaviteljev. Izdelki, ki 
prinašajo dodatne srečke so označeni z okroglim označevalcem. Pridobivanje srečk traja od 24. 11. do 31. 12. 2021. Srečko s 5€ D*nar nad 30€, popustom na blagovno 
znamko ali skupino in gratis izdelke lahko unovčite na blagajni do 8. 1. 2022. Za prevzem nagrad večje vrednosti se dogovorite na kontaktu srecka@tus.si najkasneje do 
31. 1. 2022. Več na www.tus.si.

SREČNO SREČKO 
ŽELIMO!

Srečno srečko dobite ob vsakem nakupu nad 30 €  
ali ob nakupu 3 izdelkov izbranih znamk ob predložitvi Tuš klub kartice.

Vsaka Srečna srečka je dobitna. Nagradna igra poteka do 31. 12. 2021.
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Z VSAKIM NAKUPOM 
3 IZDELKOV IZBRANIH 
ZNAMK DOBITE 
SREČNO SREČKO!
Nakupujte izdelke izbranih znamk, ki vam ta 
teden prinašajo Srečno srečko s super darili!

FLIPS SMOKI FUN! MIX
• Ketchup & Corn
• Hot Dog & Kikiriki 
• Soko Štark 
• 150 g

1,39
1,19

—14%

1,05
0,79

—24%

1,99
1,49

—25%

TOALETNI PAPIR PALOMA
DELUXE PURE WHITE
• 3-slojni 
• 10/1

4,79
2,99

—37%

JOGURTI ACTIVIA
• več vrst
• Danone
• 4 x 115 g

NAPITKI ACTIVIA
• več vrst
• Danone
• od 300 do 310 g

DETERGENT PRIL
• za ročno pomivanje posode 
• več vrst
• 450 ali 750 ml
Velja do 7. 12. 2021.

2,69
1,89

—29%

DETERGENT SOMAT
• za strojno pomivanje posode 
• gel Excellence Duo Antigrease, 2 x 900 ml
• Tablete, All in 1, 100/1, Gold, 72/1 in Excellence, 65/1 
Velja do 7. 12. 2021.

21,99
12,99
—40%

DETERGENT PERSIL
• za strojno pranje perila 
• prašek, več vrst, 52 pranj, 3,38 kg
• gel, več vrst, 54 ali 60 pranj, 2,7 ali 3 l
• kapsule, več vrst, 38/1 ali 48/1
Velja do 7. 12. 2021.

20,99
12,99
—38%

SREČNO SREČKO 
ŽELIMO!
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NAMENSKA 
MOKA
• za domače pecivo
• Mlinotest • 1 kg

1,39
0,79

—43%

-20%

AKCIJA

ZMLETI 
OREHI ALI 
MANDELJNI
• Agona 
• 200 g
Redna cena:
od 3,29 €

BELI 
KRISTALNI 
SLADKOR
• Tuš 
• 1 kg

ČOKOLADA 
V PRAHU
• Kraš 
• 200 g

2,49
1,99

—20%

SUROVO 
MASLO
• Milchwerk Jäger 
• 250 g

1,99
1,69

—15%

DIŠI PO 
DOMAČI 
PEKI

TRAJNO
ZNIŽANO

0,89

—11%

0,79

RAMA
• za peko ali za peko  
z okusom masla
• 250 g
Redna cena od: 0,92 €

Ponudba velja za izdelke,
ki so prisotni v rednem asortimanu poslovalnice.

AKCIJA

-15%

Nagrajevanje nakupa je na voljo v izbranih 18 poslovalnicah Tuš.
Darilo prezamete na blagajni. Več na www.tus.si
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POSEBNO 
RUMENA JAJCA
• kakovost A, razred M
• hlevska reja
• Meja Šentjur • 10/1

3,69
2,69

—27%

PASIRANA 
SKUTA MU
• Ljubljanske 
mlekarne 
• 500 g

2,82
2,09

—25%

13,99
6,99

—50%
KOMPLET MODELČKOV 
ZA PIŠKOTE
• izdelani iz nerjavečega jekla
• gladka površina robov • 15/1

MLETI 
SLADKOR
• Agragold 
• 500 g

0,76
0,59

—22%

-20%

AKCIJA

ČAJ 1001 CVET
• Jagodna harmonija, 50 g
• Čarobna brusnica, 40 g
• Žito
Redna cena: od 1,95 €

ČOKOLINO 
PROTEIN 
POWER
• Podravka 
• 400 g

5,99
4,49

—25%

DOZA ZA KEKSE 
Z BOŽIČNIM 
MOTIVOM
• 1,4 l
• 2,5 l
• 5 l
Redna cena: od 3,59 €

V TUŠ SUPERMARKETIH

-25%

AKCIJA

Izdelki,Izdelki,
ki vamki vam
prinesejo prinesejo 
dodatne dodatne 
DelimanoDelimano
nalepke nalepke 
zvestobezvestobe

INGVERJEVI MOŽIČKI
Sestavine za testo
350 g moke, 1 jajce
1/2 zavitka pecilnega praška
180 g medu, 1 žlica mletega ingverja
1 žlica mletega cimeta
30 g sladkorja
1/2 čajne žličke mletih klinčkov
50 g maslo
1/2 čajne žličke mletega muškatnega oreščka
ščepec soli
2 čajni žlički vaniljevega izvlečka
sladkor v prahu, mleko

Priprava
Vse sestavine za testo združimo v večji posodi in 
dobro pregnetemo, da dobimo homogeno testo. 
Testo nato razvaljamo in z modelčki izrežemo 
piškote. Pečemo jih na 180 °C približno 10 minut 
oziroma toliko časa, da pozlatijo. Ko so pečeni, jih 
vzamemo iz pečice in pustimo v pekaču, da se 
popolnoma ohladijo. Ko so ohlajeni, jih okrasimo: 
za okrasno kremo lahko uporabimo sladkor v 
prahu in nekaj kapljic mleka.

13,99
6,99

—50%

PREDPASNIK
• velik, 60 x 85 cm 
• mali, 50 x 62 cm
• več motivov

5

Srečno srečko želimo!



EKSKLUZIVNO V TUŠU

VRHUNSKO KULINARIČNO 
DOŽIVETJE PRI VAS DOMA
po recepturi ane roš

MEDENJAKI
• 250 g

4,49

PIŠKOTI SPEKULAS
• 250 g

3,99

ročno 
izdelani

slastni 
in bogato 
začinjeni

Odkrijte zimsko 
pravljico in neverjeten 

okus ingverja v vsakem 
grižljaju. S čudovitimi 

piškoti Spekulas.

Novo izpod rok Ane Roš

slovenski 
kostanjev 

med
ročno 

izdelani

Nič ni bolj prazničnega 
od slastnih 

medenjakov, ki bodo 
pričarali nasmešek 
na obraz vsakega 

sladokusca. 

Novo izpod rok Ane Roš

66



iz
de

lek najdete v

zamrzovalnik
u

iz
de

lek najdete v

zamrzovalnik
u

ročno 
izdelana

s staranim 
sirom 

tolminc

iz 
slovenskega 
korenja in 

sira

Ob nakupu dveh pakiranj njokov po recepturi Ane Roš, prejmete cenejše pakiranje brezplačno. Akcija velja do 31. 12. 2021

SKUTNI NJOKI S 
PEHTRANOM
• 250 g

4,49

POTICA CESARICA S PREKAJENIMI 
REBRI IN ZAČIMBAMI
• pakirano • 650 g

11,99

POTICA KRALJICA S 
SLIVAMI, HRUŠKAMI, 
OREHI IN LEŠNIKI
• pakirano • 700 g

9,99

KORENČKOVI 
NJOKI
• 250 g

4,49

RADENSKA 
S ŠTIRIMI 
OKUSI
• 250 g

3,49

1 + 1 GRATIS

s suhimi 
paradižniki

Okronajte praznično 
mizo s slastno Potico 

cesarico, ki bo z bogato 
začinjenim slanim 
nadevom zavladala 
srcu vsakega gosta.

Novo izpod rok Ane Roš

77
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PIŠČANČJI FILE 
• Izbrana kakovost 
• postrežno*
• cena za 1 kg

VRHUNSKA KAKOVOST
Dnevno sveže iz Tuševe mesnice

TRDA HRBTNA SLANINA
• vakuumsko pakirano ali postrežno*
• cena za 1 kg

2,49

SUPER CENA

MLETO MEŠANO MESO
• pakirano
• Celjske mesnine 
• 500 g

3,99
2,99

—25%

GORIČKI PIŠČANEC AVE
• Izbrana kakovost
• pakirano
• Panvita MIR 
• cena za 1 kg

GORIČKI PIŠČANEC AVE
• Izbrana kakovost
• pakirano
• Panvita MIR 
• cena za 1 kg

4,99
3,79

—24%

MLADI GOVEJI VRAT,
PODPLEČJE BREZ KOSTI
• Izbrana kakovost
• postrežno* • cena za 1 kg

7,89

SUPER CENA

5,99

SUPER CENA

Ponudba velja za izdelke, ki so prisotni v rednem asortimanu poslovalnice.

KRAŠKI PRŠUT 
• vakuumsko pakirano
• kosi
• cena za1 kg
Popust se obračuna pri blagajni.

PRAVA KRAŠKA PANCETA 
• vakuumsko pakirano
• cena za1 kg
Popust se obračuna pri blagajni.

KRAŠKI ZAŠINEK 
• vakuumsko pakirano
• cena za1 kg
Popust se obračuna pri blagajni.

PREŠANA 
MESNA 
SLANINA 
• postrežno
• cena za1 kg
Popust se obračuna pri 
blagajni.

37,99
20,99

—44%

24,49
16,99

—30%

28,99
16,99

—41%

16,49
10,99

—33%
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KMEČKA 
SALAMA AVE
• vakuumsko pakirano
• Panvita MIR 
• cena za 1 kg 
Popust se obračuna 
pri blagajni.

TUŠ IZDELKI:
KAKOVOST PO 
UGODNI CENI

HRENOVKE POLI 
• več vrst
• vakuumsko pakirano
• Perutnina Ptuj 
• od 130 do 330 g
Redna cena: od 0,99 €

CELJSKA 
NAVADNA 
KLOBASA
• kontrolirana atmosfera
• Zlata dolina • cena za 1 kg 
Popust se obračuna pri blagajni.

5,99
3,49

—41%

PEČENA MESNA 
SLANINA
• vakuumsko pakirano
• Mesnine Žerak 
• 350 g

4,49
2,99

—33%

ČAJNA KLOBASA
• vakuumsko pakirano
• Tuš • 400 g

GROFOVSKA 
SALAMA 
Z’DEŽELE
• vakuumsko pakirano
• Celjske mesnine 
• 400 g

7,99
4,99

—37%

21,49
13,99
—34%

-20%

AKCIJA

3,99
Redna cena:

PIŠČANČJA 
POSEBNA MAXI
• Tuš • cena za 1 kg

OCVIRKI
• Tuš • 250 g6,29

4,49
—28%

4,99
3,99

—20%

9

Srečno srečko želimo!
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Ponudba velja za izdelke, ki so prisotni v rednem asortimanu poslovalnice.

MASLO
ZELENE DOLINE
• Mlekarna Celeia 
• 250 g

2,89
2,29

—20%

KREM MASKARPONE
• Mlekarna Celeia 
• 250 g2,69

1,79
—33%

-25%

AKCIJA JOGURTNI DESERTI
ZELENE DOLINE
• več vrst
• Mlekarna Celeia • 150 g
Redna cena: od 0,69 €

TRAJNA SMETANA
ZA STEPANJE
ZELENE DOLINE
• 35 % mlečne maščobe
• Mlekarna Celeia 
• 500 g

2,98
2,59

—13%

NEPASIRANA SKUTA
ZELENE DOLINE
• 40 % mlečne maščobe
• Mlekarna Celeia 
• 500 g

2,51
1,89

—24%

TRAJNO 
MLEKO
• 3,5 % mleËne 
maπËobe
• Mlekarna Celeia
• 1 l

0,95
-15 %
Mojih 10

Redna cena: 1,13 ¤

IZ NAJBOLJŠEGA MLEKA 
SLOVENSKIH KMETIJ

10



DELIKATESNA 
MAJONEZA 
HELLMANN’S
• 240 g
Redna cena: 2,29 €

KRUH ZLATI HLEBEC BELI
• beli • črni
• postrežno • Žito 
• 1 kg • cena za 1 kg

3,89
2,69

—30%

2,49

KRUH BUČNIK
• postrežno • Žito • 400 g
Redna cena:

-20%

AKCIJA

TOAST
• Classic, 750 g
• masleni, 500 g
• s semeni, 500 g
• Don Don 
Redna cena: od 2,30 €

KOZJI SIR CHEVRETTE
• postrežno
• Frico 
• cena za 1 kg

SIR EDAMEC
• postrežno
• Tuš
• cena za 1 kg

18,99
14,99
—21%

SIR BRIE PRÉSIDENT
• 200 g

3,59
2,59

—27%

2,29
1,69

—26%

Ponudba velja za izdelke, ki so prisotni v rednem asortimanu poslovalnice.
27,99

18,99
—32%

14,49
8,99

—37%

KRALJICA
MORTADELA
• postrežno
• Z'DEŽELE,
Celjske mesnine
• cena za 1 kg

LOKAVSKI
PRŠUT
DELIKATES
• postrežno
• Pršutarna 
LOKEV s'Krasa
• cena za 1 kg

TRAJNO
ZNIŽANO

6,59

—15%

5,59

13,99
9,79

—30%

14,43
9,99

—30%

Ponudba velja za izdelke, ki so prisotni v rednem asortimanu poslovalnice.

PEČENA
GOZDARSKA 
SALAMA 
• vakuumsko pakirano
• Košaki 
• cena za 1 kg 
Popust se obračuna pri blagajni.

KRANJSKA KLOBASA
• postrežno
• Košaki 
• cena za 1 kg 
Popust se obračuna pri blagajni.

Kruh vsebuje bučna 
semena, bučno 
olje in koščke buče, 
kar nam pričara 
omamen okus po 
Prekmurju.

11

Srečno srečko želimo!



KOSTANJ 
MARONI
• olupljen, pečen 
• 150 g

2,39
1,59

—33%

INDIJSKI 
OREŠČKI 
NATURA
• praženi
• Marjan voće 
• 150 g

4,09
2,79

—31%

ROZINE 
NATURA
• Marjan voće 
• 200 g

1,39
0,99

—28%

1,09

SUPER CENA

POMARANČE
• cena za 1 kg

0,99

SUPER CENA

LIMONE
• cena za 1 kg

1,29

SUPER CENA

KLEMENTINE
• cena za 1 kg

1,59

SUPER CENA

KAKI VANILIJA
- PERSIMON
• cena za 1 kg

1,19

SUPER CENA
SLOVENSKA JABOLKA
ZLATI DELIŠES
• Izbrana kakovost
• cena za 1 kg

0,99

SUPER CENA

ČEBULA 
SLOVENSKO
S PODEŽELJA
• pakirano
• 1,5 kg

SVEŽE IN KAKOVOSTNO

0,79

SUPER CENA
SLOVENSKO 
KISLO ZELJE 
• pakirano • 500 g

12



- 50 %
VELIKE AKCIJE

NIZKE CENE

27,99
13,99
—50%

POSTELJNINA 
FLANELA
• 100% bombaž
• 140 x 200/60 x 80 cm

—50%

ČVRSTI JOGURT
• 1,3 % mlečne maščobe
• 3,2 % mlečne maščobe
• Mlekarna Celeia • 180 g
Redna cena: od 0,48 €

1,78
0,89

—50%

NEKTAR 
FRUCTAL 
SUPERIOR
• črni ribez 
• 1 l

1,79
0,89

—50%

SOK
HAPPY DAY
• 100% jabolko
• Rauch • 1 l

1,99
0,99

—50%

KEKSI PARIS 
ORIGINAL
• Koestlin • 300 g

3,02
1,51

—50%

RIŽ ZLATO POLJE
ZA DOMAČE JEDI
• Žito • 1 kg

3,19
1,59

—50%

DOMAČA 
MARELIČNA 
MARMELADA
• Podravka 
• 670 g

4,09
2,04

—50%
ZOBNA PASTA 
HIMALAYA 
AYURVEDIC
• 100 ml9,49

4,74
—50%

PENINA 
TRAMINEC
• alk. 11 % vol. 
• Radgonske gorice 
• 0,75 l
Minister za zdravje 
opozarja: Prekomerno 
pitje alkohola 
škoduje zdravju.
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KONZERVIRANE 
RIBE EVA
• več vrst • Podravka 
• od 80 do 460 g
Redna cena: od 1,39 €

VELIKE AKCIJE, NIZKE CENE

Ponudba velja za izdelke, ki so prisotni v rednem asortimanu poslovalnice.

POLNOZRNATI PIŠKOTI
• Grancereale s sadjem, 250 g
• Cioccograno s čokolado, 330 g
Redna cena: od 1,79 €

ŠIROKI REZANCI
• jajčni, Pappardelle, 250 g

1,85
1,43

—22%

AKCIJA

-25%
1,25

0,89
—28%

Ponudba velja za izdelke, ki so prisotni v rednem asortimanu poslovalnice.

ČOKOLADA
ZA KUHANJE
• Kandit
• 100 g

ČOKOLADA NO GUILT
• robidnica • z mandlji • temna 
pomaranča, • temna • Kandit • 80 g
Redna cena: od 1,91 €

AKCIJA

1,59

-25%

AKCIJA

PAŠTETA ARGETA
• čajna
• jetrna
• 95 g

1,07
0,89

—16%

PREBRANEC NATURETA
• Eta 
• 415 g

1,75
1,49

—14%

VEGETA
• Original
• Podravka 
• 250 g

1,90
1,59

—16%

RASTLINSKO
OLJE ZVEZDA
• Gea 
• 1 l

2,59
2,05

—20%

-25%

AKCIJA

KAŠA NAŠE NONE
• ajdova
• prosena
• ječmenova
• hitra priprava
• Mlinotest 
• 500 g
Redna cena: od 1,85 €
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Ponudba velja za izdelke, ki so prisotni v rednem asortimanu poslovalnice.

KNORR KREMNE JUHE
• Porova, 77 g • Špargljeva, 55 g
• Gobova juha z jurčki in drobnjakom, 60 g

KNORR BISTRE JUHE
• ABC juha, 82 g
• Z zdrobovimi cmočki, 36 g 
• Kranjska, 62 g

KNORR FIX MEŠANICE
• Bolognese, 38 g • Carbonara, 36 g
• Chilli con carne, 50 g
Redna cena: 1,55 €

AKCIJA

-20%
AKCIJA

-20%
AKCIJA

-20%

KNORR
PASTA SNACK
• Carbonara, 71 g
• Paradižnik in slanina, 57 g
• Špinača in sir, 60 g
• Paradižnik-mozzarela, 72 g
Redna cena: od 1,89 €

1,15
0,93

—19%

1,25
0,99

—20%

TUŠ IZDELKI:
KAKOVOST PO 
UGODNI CENI

ZAMRZNJENO 
SADJE IN 
ZELENJAVA 
NATURETA
• izbrani izdelki
• Eta • 450 ali 650 g
Redna cena: od 1,25 €

-20%

AKCIJA

-20%

AKCIJA

POKOVKA KELLY’S
ZA MIKROVALOVKO
• slana • sir
• Intersnack 
• 3 x 90 g
Redna cena:
od 3,28 €

ČIPS CRUNCHIPS 
MEGA
• sol
• paprika
• Lorenz 
• 150 g

1,95
1,49

—23%

FLIPS SMOKI
• Soko Štark 
• 250 g

Ne velja za izdelke, ki so v aktivnosti Mojih 10.

2,09
1,78

—14%

od1,35
Redna cena: OMAKA

• paradižnikova z baziliko, 420 g
• pesto alla genovese, 190 g
• bolognese, 420 g • Tuš

0,73

JUŠNE 
KROGLICE
• Tuš • 175 g
Redna cena:

od1,15
Redna cena:

PEČENA PAPRIKA
• Tuš • 340 ali 680 g
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KAVA NESCAFÉ 
DOLCE GUSTO
• več vrst • Nestlé 
• od 101 do 256 g

5,75
4,59

—20%

VELIKE AKCIJE, NIZKE CENE

Ponudba velja za izdelke, ki so prisotni v rednem asortimanu poslovalnice.

PODRAVKA 
KOCKE
• zelenjavna • goveja
• zlata kokošja
• Podravka • 120 g
Redna cena: od 1,75 €

PODRAVKA JUHE
• tirolska • bogata s 5 žiti • bogata z jurčki in ajdo
• bogata z ječmenom in zelenjavo • bogata z lečo
• bogata z rdečo kvinojo in zelenjavo
• piščančja s testeninami • zelenjavna s testeninami
• Podravka • različne gramature
Redna cena: od 1,19 €

AKCIJA

-25%
AKCIJA

-25%

KAVA CREMA
• mleta
• Franck 
• 175 g

2,49
1,59

—36%

-20%

AKCIJA

PIJAČA DANA
• marelica, pomaranča in jabolko
• borovnica, jabolko in aronija 
• jagoda in jabolko
• 1,5 l
Redna cena: od 1,57 €

NARAVNA
MINERALNA VODA
RADENSKA CLASSIC
• gazirana 
• 1,5 l

0,75
0,65

—13%

PIJAČA FRUCTAL CLASSIC
• kutina in jabolko
• rdeči ribez in jabolko
• 1 l

1,19
0,95

—20%

-20%

AKCIJA

ČAJ 1001 CVET
• Praznični piškotek, 50 g
• Čaj za zmagovalce, 40 g
• Božični čaj, 50 g
• Žito 
Redna cena:
od 1,85 €

Ponudba velja za izdelke, ki so prisotni v rednem asortimanu poslovalnice.

DOLCELA 
PUDING
• čokolada 3+1 gratis 
/ vanilija 3+1 gratis
• različne gramature 
• Podravka

DOLCELA
• vanilin sladkor 5+1 gratis 
/ pecilni prašek 5+1 gratis 
/ krema Panna Cotta malina 
• različne gramature 
• Podravka
• Redna cena: od 1,09 €

AKCIJA

-25%

5 ×  
Kupi* izdelke Dolcela v vrednosti vsaj 

6€ (na enem računu), pošlji sms s 
ključno besedo DOLCELA na 6060, 

vpiši št. računa in svoje podatke (ime, 
priimek, naslov, kraj, e-mail in tel. 

številko). Nagradna igra poteka od 15.11. 
do 20.12.2021.

*Nakup ni pogoj za sodelovanje. Več informacij 
na: www.nagrade-dolcela.podravka.si

Organizator nagradne igre je Podravka d.o.o, 
Moskovska 1, 1000 Ljubljana. 1,35

0,99
—26%

16



TUŠ IZDELKI:
KAKOVOST PO 
UGODNI CENI

PIVO UNION LAGER
• alk. 4,9 % vol.
• Pivovarna Laško Union • 6 x 0,5 l
Minister za zdravje opozarja: Prekomerno
pitje alkohola škoduje zdravju.

6,29
5,39 

—14%

LEDENI ČAJ
JANA
• več okusov
• Jamnica 
• 1,5 l

0,85
0,75

—11%

ENERGIJSKA PIJAČA MONSTER
• več okusov 
• 0,5 l

1,30
1,19

AKCIJA

PIJAČA 
BITTER LEMON
• gazirana 
• Tuš • 1,5 l

0,65
0,49

—24%

PIJAČA
TANGERINA
• gazirana 
• Tuš • 1,5 l

0,65
0,49

—24%

NOVONOVO
1,79

1,43
—20%

1,09
0,85

—22%

0,53
0,39

—26%

ROGLJIČKI 7DAYS
• več okusov • 70 ali 80 g

ČIPS LAY’S OVEN
• več okusov • 125 g

KREMA HULALA
• rastlinska • 0,2, 0,5 ali 1 l 
Redna cena: od 1,19 €

NAPOLITANKE JAFFA
• različni okusi • 187 g

Ponudba velja od 24. 11. do 14. 12. 2021 za izdelke, ki so prisotni v rednem asortimanu poslovalnice.

AKCIJA

-20%

3,19
1,59

—50%

SIRUP DANA
• malina 
• 1 l

Ponudba velja za izdelke, ki so prisotni v rednem asortimanu poslovalnice.

DOLCELA 
PUDING
• čokolada 3+1 gratis 
/ vanilija 3+1 gratis
• različne gramature 
• Podravka

DOLCELA
• vanilin sladkor 5+1 gratis 
/ pecilni prašek 5+1 gratis 
/ krema Panna Cotta malina 
• različne gramature 
• Podravka
• Redna cena: od 1,09 €

AKCIJA

-25%

5 ×  
Kupi* izdelke Dolcela v vrednosti vsaj 

6€ (na enem računu), pošlji sms s 
ključno besedo DOLCELA na 6060, 

vpiši št. računa in svoje podatke (ime, 
priimek, naslov, kraj, e-mail in tel. 

številko). Nagradna igra poteka od 15.11. 
do 20.12.2021.

*Nakup ni pogoj za sodelovanje. Več informacij 
na: www.nagrade-dolcela.podravka.si

Organizator nagradne igre je Podravka d.o.o, 
Moskovska 1, 1000 Ljubljana. 1,35

0,99
—26%
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HIGIENSKI VLOŽKI ALI 
TAMPONI KOTEX
• več vrst • različna pakiranja

Redna cena: od 1,75 €

VELIKE AKCIJE, NIZKE CENE

7,29
5,47

—25%

Ponudba velja za izdelke, ki so prisotni v rednem asortimanu poslovalnice.

BARVA ZA LASE 
BRILLANCE
• več odtenkov

ZOBNA PASTA 
VADEMECUM
• več vrst in militraž

3,19
1,60

—50%

-30%

AKCIJA

GEL ZA PRHANJE DOVE
• različni vonji 
• 250 ml

2,59
1,59

—38%

-20%

AKCIJA

PENE, GELI ZA BRITJE IN SISTEMSKI 
BRIVNIKI GILLETTE
• več vrst
• različnih militraž 
in pakiranj 
Redna cena:
od 2,29 €

-20%

AKCIJA

PAMPERS
• otroške plenice, več vrst 
• otroški robčki, več vrst
• različna pakiranja
Redna cena: od 2,19 €

-20%

AKCIJA

HEAD & SHOULDERS
• šampon, več vrst, od 270 do 400 ml 
• balzam, več vrst, 220 ml
Redna cena: od 5,49 €

IZDELKI OLD SPICE
• več vrst 
• različnih vonjev in militraž
Redna cena: od 3,09 €

-20%

AKCIJA

ZOBNA PASTA PARODONTAX
• več vrst 
• 75 ml
Redna cena: 5,29 €

-25%

AKCIJA
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FINISH
• detergenti in dodatki za strojno pomivanje posode
• izbrani, več vrst
Redna cena: od 2,99 €

AIR WICK IN BOTANICA
• osvežilec zraka
• dišeča sveča
• izbrani, več vrst
Redna cena: od 1,95 €

Ponudba velja za izdelke, ki so prisotni v rednem asortimanu poslovalnice.

AKCIJA

-40%
AKCIJA

-30%

DETERGENT ARIEL
• za strojno pranje perila 
• prašek Regular ali Color, 40 pranj, 2,6 kg
• gel, več vrst, 35 ali 40 pranj, od 1,925 do 2,2 l 
• kapsule, več vrst, 23/1 ali 26/1

14,99
10,99
—26%

DETERGENT JAR
• za ročno pomivanje posode
• izbrani, več vrst 
• od 350 ml do 1,35 l

4,49
3,34

—25%

7,79
3,89

—50%

DIŠAVNE PERLICE LENOR
• več vrst 
• 210 g

MEHČALEC ZA PERILO LENOR
• več vrst 
• od 504 ml do 1,8 l

5,99
3,89

—35%

39,99
19,99
—50%

KAPSULE JAR PLATINUM
ALL IN ONE RUMENE
• za strojno pomivanje posode
• 125/1

—50%

WC OBEŠANKE DOMESTOS
• več vrst
Redna cena: od 3,99 €
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LOJNA POGAČA VITA GARDEN
• 6 x 90 g

1,49
0,99

—33%

SUHA HRANA ZA PSE PEDIGREE
• več vrst 
• 1,5 kg, 2 kg ali 2,6 kg

5,99
4,45

—25%

BRIKETI ZA MAČKE FRISKIES
• več vrst 
• 1,5 kg

4,49
3,33

—25%

ELEKTRIČNI KALORIFER
ISKRA FH01AKT
• moč: 1800 W-2000 W
• 2 grelne moči:
- moč 1: 1000 W
- moč 2: 2000 W
• 3 funkcije pihanja: hladno, toplo, vroče
• samodejno ohranjanje toplote

V TUŠ SUPERMARKETIH
24,99

13,69
—45%

VRČ TERMOS 1 L
• zunanjost inox z belo prevleko
• notranjost steklo

V TUŠ SUPERMARKETIH
18,49

13,79
—25%

V TUŠ SUPERMARKETIH
29,99

20,99
—30%

KONVEKTORSKI GRELNIK
ISKRA DL08 TURBO & TIMER
• moč: 1700 W-2000 W • 3 grelne moči • ventilator • samostoječ
• samodejno ohranjanje toplote • zaščita proti pregrevanju 
• termostat • indikator stanja • z nosilnimi ročaji • časovnik
• dolžina kabla: 1,5 m 
• garancija 24 mesecev

V TUŠ SUPERMARKETIH
57,99

39,99
—31%

SKODELICE IN LONČKI COLORS
• porcelan
• več vrst
Redna cena: od 3,89 €

V TUŠ SUPERMARKETIH

-25%

AKCIJA

DOZA COLORS
S POKROVOM
• material: porcelan/pokrov bambus
• različne barve
• premer 10,5 cm
Redna cena: 8,29 €

V TUŠ SUPERMARKETIH

-30%

AKCIJA

VELIKE AKCIJE, NIZKE CENE

NAMIZNI GRELNIK 
ROVUS
• samodejna regulacija temperature. 
• Ročaj za enostavno prenašanje 
• Avtomatski izklop
• moč od 300-350 W
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SAMO ZA ČLANE TUŠ KLUBA

Unovčite lahko 1 kupon za 1 nakup na 1 Tuš klub kartico ali Diners Club Tuš kartice (ali iz letaka ali iz e-obveščanja ali iz mobilne aplikacije). Kupon je unovčljiv ob nakupu nad 20 € v trgovinah in franšizah Tuš. V pogoj 20 € se ne 
šteje nakup tobačnih izdelkov in pripomočkov, nakup darilnih kartic in plačilo položnic. Višina popusta se razkrije po opravljenem nakupu. Odstotek popusta se naloži kot D*NAR na Tuš klub kartico. Vrednost nakupa ni omejena, 
maksimalni možni znesek naloženega D*NAR-ja je 500 €. Stranka je dolžna na blagajni opozoriti o uveljavitvi kupona pred zaključkom računa. Kasnejših reklamacij ne upoštevamo. Ista oseba ne more opraviti več zaporednih 
nakupov z večimi Tuš klub karticami. D*NAR se obračuna na vse kupljene izdelke, razen na izdelke iz Bum ponudbe, iz ponudbe Tuš klub -50 % popust, iz IN ponudbe za imetnike Diners Club Tuš kartice, iz lojalnostnih programov, iz 
odprodaje, izdelke z oznako super cena, izdelke znižane pred iztekom roka uporabe, izdelke, pri katerih je v promocijskih materialih pripisano, da se nanje ne obračunajo dodatne ugodnosti in izdelek, za katerega se uveljavlja kupon 
za izdelek po izbiri (kupon 25 % za izbrani izdelek, kupon 20-50 % za izbrani izdelek). D*NAR se prav tako ne obračuna na časopise in revije, knjige, cigarete, tobačne izdelke in pripomočke, kartice in predplačniške pakete mobilnih 
operaterjev, vrednostnice za mobilne telefone, povratno embalažo, plačilo položnic, nakup darilnih bonov ali vrednostnih kartic, na darilne pakete Zvezdar in Select Box, na pelete, plin v plinskih jeklenkah in na plinske jeklenke. V 
primeru obročnega odplačevanja kupona ni mogoče uveljavljati. Kupon ne velja za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike. Pri nakupu se lahko izkoristi samo ena ugodnost za nakup (popust ne velja na druge popuste 
za nakup oz. se z njimi izključuje). D*NAR se ne obračuna pri nakupu izdelkov v franšiznih mesnicah, ki jih le te dajejo v najem in za njih izvajajo storitev blagajne. Kupon ni unovčljiv v spletnem supermarketu hitrinakup.com.

Kupon velja v trgovinah in franšizah Tuš za nakup enega kosa posameznega izdelka, pri tehtanih izdelkih pa za eno vrsto blaga, največ do 5 kg. Unovčljiv je le enkrat (ali iz letaka ali iz e-obveščanja ali iz mobilne aplikacije) 
ob predložitvi Tuš klub kartice ali Diners Club Tuš kartice. Popust se obračuna takoj. Stranka je dolžna na blagajni opozoriti o uveljavitvi kupona pred zaključkom računa. Kasnejših reklamacij ne upoštevamo. Ista oseba 
ne more opraviti več zaporednih nakupov z večimi Tuš klub karticami. Kupon ne velja na izdelke iz BUM ponudbe, iz ponudbe Tuš klub -50 %, iz IN ponudbe za imetnike Diners Club Tuš kartice, iz lojalnostnih programov, 
iz odprodaje, izdelke z oznako super cena, izdelke znižane pred iztekom roka uporabe, izdelke, pri katerih je v promocijskih materialih pripisano, da se nanje ne obračunajo dodatne ugodnosti, promocijska pakiranja piva 
in mleka, za vina, peneča vina, pivo v steklenici in pivo v sodih, žgane pijače (tudi z manj kot 15 vol. % alk.), časopise, revije, knjige, cigarete, tobačne izdelke in pripomočke, SIM kartice in predplačniške pakete mobilnih 
operaterjev, vrednostnice za mobilne telefone, nakup darilnih bonov ali vrednostnih kartic, povratno embalažo, plačilo položnic, na darilne pakete Zvezdar in Select Box, plin v plinskih jeklenkah in na plinske jeklenke. Kupon 
se ne sešteva z drugimi popusti, lahko pa se unovči na redno ceno izdelkov označenih z akcijsko ceno, Mojih 10, Trajno znižano, gratis izdelke iz povezanih nakupov, znižanih za manj kot je procent popusta s kuponom. 
Na izdelek, za katerega se uveljavlja ta kupon za izbrani izdelek, se ne obračunajo ugodnosti na nakup. V primeru obročnega odplačevanja kupona ni mogoče uveljavljati. Kupon ne velja za pravne osebe in samostojne 
podjetnike posameznike. Kupon se ne upošteva pri nakupu izdelka v franšiznih mesnicah, ki jih le te dajejo v najem in za njih izvajajo storitev blagajne. Kupon ni unovčljiv v spletnem supermarketu hitrinakup.com.

Senior ugodnosti, kuponov za popust za izdelek po izbiri in kuponov s popustom za nakup ni mogoče unovčiti pri nakupu izdelkov 
označenih z Bum cene. Ponudba izdelkov velja od 24. 11. do 30. 11. 2021 oziroma do odprodaje akcijskih zalog v tem terminu, v 
naslednjih Tuš trgovinah, Partner Luče in franšizah (ponudba omejena glede na prodajno politiko posamezne franšize) na območjih: 
Celje, Čečovlje, Dravograd, Gornja Radgona, Koper, Krmelj, Laško, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Maribor, Mežica, Metlika, 
Miklavž, Mislinja, Moravče, Mozirje, Murska Sobota, Muta, Novo mesto, Notranje Gorice, Oplotnica, Ormož, Podčetrtek, Poljčane, 
Polzela, Prevalje, Ptuj, Rače, Ravne na Koroškem, Rimske Toplice, Ruše, Selnica ob Dravi, Sevnica-Boštanj, Slovenj Gradec, 
Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šentilj, Šmarje, Šoštanj, Trbovlje, Velenje, Vojnik, Zagorje, Zreče in Žalec. Akcijska ponudba 
ne velja za izdelke iz kataloga Mojih 10 in izdelke iz akcije Trajno znižano. Posamezna prodajalna ima v ponudbi izdelke v obsegu 
svojega prodajnega asortimenta. Prodaja izdelkov, ki so v akciji poteka tudi v trgovinah, ki posameznih akcijskih izdelkov nimajo 
v rednem asortimentu in v na novo odprtih trgovinah. Osnova za izračun višine popusta so cene po centralnem ceniku podjetja 
Engrotuš d.o.o. Redne cene so cene iz centralnega cenika na dan začetka veljavnosti akcijskega letaka. Za morebitne napake se 
opravičujemo in vas prosimo, da nas pokličete na brezplačno telefonsko številko: 080 13 10. Pridržujemo si pravico do sprememb. 
Dnevne zaloge blaga so omejene, zato si podjetje pridržuje pravico, da ob nepredvideno visokem povpraševanju po določenem izdelku 
ta izdelek krajši čas v posamezni poslovalnici ne bo na razpolago. Vse slike so simbolične. Cene so v evrih. Možen je nakup samo 
v količinah, primernih za gospodinjstva. Engrotuš d.o.o., Cesta v Trnovlje 10 a, 3000 Celje. Poštnina plačana pri pošti Celje 3102.

Planet Kranj, Planet Koper, Ljubljana BTC, Planet Celje, Planet 
Maribor, Sežana, Planet Novo mesto, Ljutomer in Grosuplje, Murska 
Sobota (Bakovska ul.), Ptuj (Puhova), Maribor Pobrežje in Radvanje.

V TUŠ IZBRANIH 13

Murska Sobota (Ledavska ul.), Gornja Radgona, Žalec, Šentilj, Novo mesto (Ul. Slavka Gruma), Polzela, Laško, Slovenska 
Bistrica, Rogaška Slatina, Mozirje, Kočevje, Celje (Ljubljanska ul.), Mengeš, Kozina, Jesenice, Velenje, Krško, Ruše, Dravograd, 
Rače, Slovenske Konjice, Prevalje, Vojnik, Lesce, Lucija, Idrija, LJ-Vič, Logatec, Domžale, Kamnik-Perovo, Muta, Selnica ob Dravi, 
LJ-Ruski car, Ilirska Bistrica, Mislinja, Oplotnica, Ravne na Koroškem, Šoštanj, Brežice, Krap, Gorice,  Resman, Kea Ljubečna, 
Kea Zreče, Kea Podčetrtek, Šentjur, Kea Šmarje, Maja, Ptuj (Osojnikova c.), Maribor (Jadranska) in vsi Tuš izbranih 13.

V TUŠ SUPERMARKETIH

SREDA -11 % D*NAR NA 
TUŠ KLUB KARTICO: 
Za ugodnost, pri kateri 
člani Tuš Senior kluba 

pridobijo 11 % vrednosti prvega dnevnega 
nakupa kot D*NAR na Tuš klub kartico, veljajo 
enaki pogoji kot pri kuponu 10-99 %, vendar 
brez omejitve višine nakupa. Ugodnost se 
članom Tuš Senior kluba obračuna samodejno, 
brez predložitve kupona. Več na www.tus.si.

TUŠ 
SENIOR 
KLUB

Na izdelke iz ponudbe Tuš klub 
najmanj -50 % se kuponi in druge 
ugodnosti ne obračunajo.

Unovčite lahko 1 kupon (ali iz letaka ali iz e-obveščanja ali iz mobilne aplikacije) za 1 nakup na 1 Tuš klub kartico za 1 izdelek. Kupon je unovčljiv v Tuš drogerijah. Višina popusta se razkrije po opravljenem
nakupu. Kupon ne velja na akcijsko ceno, izdelke iz akcije Tuš klub najmanj -50 %, izdelke iz lojalnostnih programov, izdelke iz akcije Mojih 10 najljubših, izdelke iz odprodaje, znižane pred iztekom roka
uporabe, na gratis izdelke in gratis pakiranja iz povezanih nakupov, na akcijo Kupi več plačaj manj, na izdelke, pri katerih je v promocijskih materialih pripisano, da se nanje ne obračunajo dodatne ugodnosti,
na izdelka z EAN 770201841184 Gillette Mach 3 16/1 in EAN 770201847088 Gillette Fusion 16/1, peneča vina, žgane pijače (tudi z manj kot 15 vol. % alk.) ter na knjige, darilne in vrednostne kartice.
Kupon prav tako ne velja za kartice in predplačniške pakete mobilnih operaterjev, vrednostnice za mobilne telefone, nakup darilnih bonov ali vrednostnih kartic. Na izdelek, za katerega se uveljavlja ta kupon
za izbrani izdelek, se ne obračunajo druge ugodnosti na nakup. V primeru obročnega odplačevanja kupona ni mogoče uveljavljati. Kupon ne velja za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike.

Kupon velja v trgovinah in franšizah Tuš za nakup enega ali več izdelka Skuša Weekend z zelenjavo, Delamaris, 125 g. Unovčljiv je le enkrat (ali iz letaka ali iz e-obveščanja ali iz mobilne aplikacije) ob predložitvi 
Tuš klub kartice. Stranka je dolžna obvestiti blagajničarko/blagajnika o uveljavitvi kupona, preden le ta zaključi račun. Kasnejših reklamacij ne upoštevamo. Ista oseba ne more opraviti več zaporednih nakupov 
z večimi Tuš klub karticami. Na izdelek, za katerega se uveljavlja ta kupon se ne obračunajo ugodnosti za nakup. V primeru obročnega odplačevanja kupona ni mogoče uveljavljati. Kupon ne velja za pravne 
osebe in samostojne podjetnike posameznike in je unovčljiv za količine primerne za gospodinjstva. Kupon ni unovčljiv v spletnem supermarketu hitrinakup.com.

NIVEA IN NIVEA MEN 
UNIVERZALNE KREME
TER KREME ZA NEGO ROK
• več vrst
• različne militraže
Redna cena: od 2,09 €

AKCIJA

-25%

Ponudba velja za izdelke, ki so prisotni v rednem asortimanu poslovalnice.

ZA ČLANE TUŠ KLUBA

NAKUPA 
VAM KOT 
D*NAR 
VRNEMO

KUPON

10-99%

ENKRAT OD PETKA, 26. 11.,
DO PONEDELJKA, 29. 11. 2021

na Tuš klub kartico
ob nakupu nad 20 €.

Velja v trgovinah in franšizah Tuš. Ne velja v Partner Luče. Splošni pogoji kupona so na strani 21.

ZA ČLANE TUŠ KLUBA

KUPON

TOREK, 23. 11. ALI
ČETRTEK, 25. 11. 2021

Velja v trgovinah in franšizah Tuš. Ne velja v Partner Luče. Splošni pogoji kupona so na strani 21.

POPUST TAKOJ

25% POPUST ZA
IZDELEK PO 
VAŠI IZBIRI

ZA ČLANE TUŠ KLUBA

POPUST ZA
IZDELEK PO
VAŠI IZBIRI

KUPON

ČETRTEK, 25. 11. ALI
PETEK, 26. 11. 2021

Velja v Tuš drogerijah. Splošni pogoji kupona so na strani 21.

20-50%

Velja v trgovinah in franšizah Tuš. Ne velja v Partner Luče. Splošni pogoji kupona so na strani 21.

KUPON

POPUST TAKOJ
ENKRAT OD TORKA, 23. 11.
DO ČETRTKA, 25. 11. 2021

25%
POPUST

SKUŠA WEEKEND Z ZELENJAVO
Delamaris, 125 g

Redna cena: 1,59 €

5,19
3,39

—34%

14,99
9,74

—35%

19,99
11,99

—40%

PERSIL
• detergent za strojno pranje perila
• gel, 2 l oz. 40 pranj, več vrst
• prašek, 2,34 kg oz. 36 pranj, več vrst 
• kapsule, Discs, 22 pranj, več vrst ali Power Caps 
Color, 26 pranj

SILAN
• mehčalec za perilo
• 1,8, 1,45, 1,2 l, 
• izbrani, več vrst

SOMAT
• detergent za strojno pomivanje posode
• tablete, All in One 80/1, Gold 60/1,  
Excellence 51/1
• gel, Excellence Duo Antigrease Lemon,  
2 x 684 ml, All in One Lemon, 2 x 790 ml

BREF
• WC obešanka
• različna pakiranja
• izbrani, več vrst
Redna cena: od 4,29 €

AKCIJA

-35%

Ponudba velja za izdelke, ki so prisotni v rednem asortimanu poslovalnice.

NIVEA IN NIVEA MEN DARILNI SETI
• več vrst
• različna pakiranja
Redna cena: od 6,29 €

Ponudba velja od 24. 11. 2021 do 4. 1. 2022 za izdelke, ki so prisotni v asortimanu poslovalnice.

AKCIJA

-20%
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Srečno srečko želimo!



Ponudba velja od 24. 11. do 4. 12. 2021oziroma do odprodaje akcijskih zalog v tem terminu v Tuš drogerijah. Posamezna prodajalna ima v ponudbi izdelke v obsegu svojega 
prodajnega asortimenta. Popusti se med seboj ne seštevajo. Osnova za izračun višine popusta so cene po centralnem ceniku podjetja Engrotuš d.o.o. na dan začetka veljavnosti 
akcijskega letaka. Cene so v evrih. Za morebitne napake v tisku ne odgovarjamo, se pa zanje opravičujemo. Pridržujemo si pravice do sprememb. Vse slike so simbolične. Foto: arhiv 
dobaviteljev, Shutterstock. Izdajatelj akcijskega letaka je Engrotuš d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje. Seznam Tuš drogerij: Beltinci, Celje, Celje - Planet Tuš, Domžale, Grosuplje, Idrija, 

TVOJE NAJLJUBŠE IZDELKE DOSTAVIMOna dom!

Medisana
MP 815 Električni 
pedikurni/manikirni 
aparat s 7 različnimi 
nastavki.
• Vključno s torbo za 
shranjevanje
• 2 stopnji hitrosti za 
individualne potrebe 
nege nohtov

2499
49,99

POPUST
50 

%

Maxxmee
Push-Up
Deska za trening
• 65 x 19 cm
• zložljiva
• vključno z 20 
nedrsečimi gumijastimi 
blazinicami: za večji 
oprijem.

2139
38,99

POPUST
45 

%

Medisana
Aparat za svetlobno terapijo 
kože(rdeča in modra lučka), 
kozmetični pripomoček kot ga 
poznamo v kozmetičnih salonih za 
izboljšanje stanja kože na obrazu 
– zmanjšanje gub, odpravljanje 
aken, deluje antibakteriološko, 
dezinfekcijsko, regenerativno.

1799
39,99

POPUST
55 

%

Gorenje
Beauty 
collection
Suπilnik las
• priključna 
moč 2100 W
• 3 stopnje 
nastavitve 
temperature
• hladno 
pihanje
• zanka za 
obešanje

1079
26,99

POPUST
60 

%

Tolkalni masažni 
aparat
• 6 stopenj intenzivnosti
• 4 zamenljivi masažni 
dodatki glede na površino, 
ki jo je treba obdelati

2649
52,99

POPUST
50 

%

1199
24,99

POPUST
52 

%

Vitalmax
Vakumski 
čistilec ogrcev 
in por
• za vse tipe 
kože
• s štirimi 
nastavki
• deluje na 
baterije

1069
29,99

POPUST
64 

%

Beper
Lipomodelni masažer
• možnost izvajanja treh
različnih vrst masaž: sproščujoče,
tonizirajoče in utrjujoče
• izboljša mikrocirkulacijo kože
• oblikuje telo in gladi “pomarančno 
kožo”

1799
39,99

POPUST
55 

%

MaxxMee
Multi trener Rotacijski disk
• premer diska: 25 cm
• z 2 elastičnima trakovoma

nori popusti veljajo kar od 24. 11. do 4. 12. 2021.

Jesenice, Kamnik, Kočevje, Kranj, Krško, Laško, Lenart, Litija, Ljubljana - BTC, Ljubljana - Plava Laguna, Ljubljana - Moste, Ljubljana - Ruski car, Ljubljana - Šiška, Ljutomer, Maribor - Planet Tuš, 
Maribor - Radvanje, Mengeš, Mozirje, Murska Sobota, Nova Gorica, Ormož, Koper - Planet, Kranj - Planet Tuš, Polzela, Ptuj, Rače, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Sevnica, Sežana, 
Slovenska Bistrica, Tolmin, Trbovlje, Tržič, Vrhnika, Zagorje, Žalec.

Fa
Dezodorant
• več vrst
• različni vonji
Različne militraže

149
2,99

POPUST
50 

%

Fa
Hygiene&Fresh
Dezinfekcijski 
gel za roke
50 ml

099
1,99

POPUST
50 

%

Duel
Blue Angel
Mehčalec za 
perilo
2,6 l

389
6,54

POPUST
40 

%

Fa
Gel za prhanje
• več vrst
• različni vonji
250 ml

119
2,39

POPUST
50 

%

Fa
Gel za prhanje
• več vrst
• različni vonji
400 ml

164
3,29

POPUST
50 

%

Popust 
velja za 
čistila 
Frosch 
Baby.

POPUST
50 

%

Popust 
velja za 
izdelke 
Cera di 
Cupra.

POPUST
50 

%

Kräuterhof
Balzam za 
noge
250 ml

289
5,79

POPUST
50 

%

Popust 
velja za 
nastavke 
16/1 za 
sistemski 
brivnik 
Gillette

POPUST
35 

%

Izberite dostavo na dom ali osebni prevzem v Tuš drogeriji Planet 
Celje, Planet Koper, Ljubljana BTC ali na prevzemnem mestu Hitri nakupi 

Planet Novo Mesto, Muta, Lesce, Kozina, Ilirska Bistrica in Brežice.

Uživajte v
vrnitvi v naravo 

razgradljiva
formula

Naravnega
izvora

 Ob hkratnem 
nakupu vsaj 2 

Palmolive gelov 
za prhanje 250 ali 
500 ml  prejmete 

gratis reciklirno in 
vegansko zobno 

pasto Colgate 
Nagrajevanje nakupov velja od 24.11.- 31.12.2021 

oziroma do razdelitve daril.

Nutrilab
Vitamin D3
Prehransko 
dopolnilo
90 kapsul

419
8,39

POPUST
50 

%

Grace Cole
Fabulous
Darilni set vsebuje:
• gel za prhanje, 100 ml
• losjon za telo, 100 ml
• mrežica za umivanje694

13,89

POPUST
50 

% Grace Cole
Glistening
Darilni set vsebuje:
• gel za prhanje, 100 ml
• losjon za telo, 100 ml
• mrežica za umivanje694

13,89

POPUST
50 

%
Grace Cole
Shimmer
Darilni set vsebuje:
• gel za prhanje, 50 ml
• losjon za telo, 50 ml519

10,39

POPUST
50 

%



Ponudba velja od 24. 11. do 4. 12. 2021oziroma do odprodaje akcijskih zalog v tem terminu v Tuš drogerijah. Posamezna prodajalna ima v ponudbi izdelke v obsegu svojega 
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SVINJSKO PLEČE BREZ KOSTI
• vakuumsko pakirano ali postrežno* 
• cena za 1 kg8,39

3,29
—60%

080 13 10www.tus.si TUSSLOVENIJA

ZA NAJVIŠJE 
PRIHRANKE

BUM CENE VELJAJO OD 24. 11. DO 30. 11. 2021.

SENIOR 
SREDA, 
24. 11. 2021 VREDNOSTI PRVEGA NAKUPA

kot D*NAR na vašo kartico

SENIORJI PRIHRANITE

11% 

CENE

CEL TEDEN

PREMIUM 
FLANELA ODEJA

• nostalgično pošiti robovi
• darilno pakiranje

150 x 200 cm

31,99
15,99

—50%

POMURSKO 
MLEJKO
• 3,5 % mlečne maščobe
• Pomurske mlekarne 
• 1 l

1,09
0,79

—28%

MLEČNI RIŽ
BELRISO
• več okusov
• Zott • 200 g0,79

0,43
—45%
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PRŠUT BREZ KOSTI
• kos • rez • vakuumsko pakirano
• Kras • cena za 1 kg 
Popust se obračuna pri blagajni.26,49

8,99
—66%

BISKVIT BARNI
• mleko • čokolada
• z več čokolade
• 150 g1,85

0,99
—46%

POSEBNA
BELA MOKA
• tip 400 • Žito • 1 kg0,96

0,59
—38%


